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  الفقھیة وتطبیقـاتھ المطلق األمر داللة
 شریعة – - رسولھ إلى فأوحى عباده على َّنَم – وتعالى سبحانھ - هللا ّإن     

 ك�ل ف�ي األفع�ال ألحك�ام وش�املة عام�ة وجعلھ�ا ،باتباعھا آمن ومن وأمره سمحة
 عل�ى الن�اس یك�ون حت�ى ،وال�دنیا ال�دین ش�ئون عل�ى أحكامھ�ا اش�تملت فقد ،مكان

 .أمرھم من بصیرة
 یق�ومً أساساوً دستورا لیكون – – رسولھ على القرآن أنزل – سبحانھ فا�    
 ب�أمر الدس�تور ھ�ذا وب�ین ش�رح – – والرس�ول اإلسالمي المجتمع بنیان علیھ
   .اإلسالمي للتشریع الثاني المصدر السنة كانت ھنا ومن -تعالى– هللا من

  .كذلك – - هللا رسول عن السنة وجاءت ،العربیة باللغة نزل الكریم والقرآن
 مع�ین ف�رد عل�ى ی�رد ق�د ف�اللفظ ،والتھام�دل ف�ي متنوع�ة العربی�ة اللغة وألفاظ    

 ف��رد عل�ى ی�رد وت��ارة ،مح�صورة غی�ر كثی��رة أف�راد عل�ى ی��رد وت�ارة ،مح�صور
  .واحدة حقیقة في شائع
 وغیرھم�ا والنھ�ي األم�ر ،المطھ�رة النبویة والسنة الكریم القرآن في جاء وقد    
 إال ُتع�رف ال ال�شرع أحك�ام ف�إن ولذا ،والمعنى اللفظ إلى ترجع التي األقسام من

  .وغیرھا األقسام ھذه بمعرفة
 ،بالغ�ة عنای�ة وداللتھ�ا معانیھ�ا حی�ث من باأللفاظ األصول علماء اعتني ولقد    

 ف��ي الق��ول ّوف��صلوا ،ودلیل��ھ ال��شرعي الحك��م ومن��اط ،عملھ��م ف��ي العم��دة لكونھ��ا
 وض��ع إل��ىً وص��وال والخف��اء الوض��وح حی��ث م��ن المعن��ى عل��ى داللت��ھ مرات��ب
  ً.صحیحاً فھما الشرعي النص فھم على عیینُت التي القواعد

 ف�إرادة ،المتكلم مراد على بھا ُیستدل أدلة ھي وإنما ،لذواتھا تقصد لم فاأللفاظ   
  .وسیلة واللفظ المقصود فإنھ اللفظ إرادة من آكد المعنى

 اعتب�ار بھا یصح التي القواعد تصعید إلى األصول علماء اتجھ ذلك أجل من    
 ال�نص فھ�م ف�ي اعتبارھ�ا عل�ى أكدوا التي الضوابط ومن،وداللتھا األلفاظ معاني

 باأللف�اظ التالعب ،األخیرة العقود في شاع ولقد األمر :المعاني وتقریر الشرعي
 من بحالة وأصابھا ،اإلسالمیة األمة ھویة على یقضي كادً شیوعا والمصطلحات

 فالتالع�ب ً،حالی�ا میةاإلسال األمة بھا تمر التي الفكریة األزمة تعكسھا ،الفوضى
 ألرك�ان ٍت�ام ٍوانھی�ار ،محققة علمیة كارثة إلى یؤدي معانیھا فھم عدم أو باأللفاظ

  .لمفاھیمھً وضیاعا العلم
 لداللة بحث إفراد الضروري من رأیت لألمر األھمیة وھذه المنطلق ھذا ومن   

 ینب�� حولھ��ا الخ��الف ص��ار م��اً كثی��را الت��ي األم��ر مباح��ث أح��د المطل��ق األم��ر
 یتناس��بً عرض��ا وأعراض��ھ الن��واحي جمی��ع م��ن قی��ل م��ا فی��ھ أجم��ع ،األص��ولیین

  .الفقھ فروع في ذلك وأبین ،العلمي البحث وتطور
 األم�ة ف�ي  واس�تمراره لالجتھ�اد م�ادة تكون أن األبحاث ھذة مثل من ویرجى   

 فكری�ة حرك�ة م�ن األول اإلس�المي المجتم�ع علیھ كان ما إلى والعودة اإلسالمیة
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 ین�شأ لم�ا ومعالج�ات ،للم�شكالتً حل�وال من�ھ وتستمد الدیني النص تتناول ،ةنشط
 العم��ل لھ��ذا الالزم��ة األدوات ت��وافرت إذا إال ھ��ذا ی��تم ول��ن ،وأح��داث وق��ائع م��ن

  .الیوم ذلك یعود أن بد وال ،الجلیل
 وستة مقدمة في اآلتیة الخطة وفق عن البحث تقسیم جرى وقد: البحث خطة

  :وخاتمة مباحث
  .فیھ ومنھجي البحث وخطة الموضوع أھمیة في :دمةالمق

  ً.واصطالحا لغة األمر تعریف في :األول المبحث
  .األمر تفید التي واأللفاظ الصیغ في :الثاني المبحث
  .القرینة عن المجرد المطلق األمر :الثالث المبحث
  .التراخي أو الفور علي المطلق األمر داللة:الرابع المبحث
  .التكرار أو  المرة علي المطلق األمر اللةد:الخامس المبحث
  :وھي الفقھیة الفروع على القاعدة تطبیقات في :السادس المبحث

  االستنشاق في والمبالغة األصابع بین والتخلیل الوضوء إسباغ :األول الفرع
 _            اإلبل لحوم أكل من الوضوء :الثاني الفرع
  .النفل صوم إتمام :الثالث الفرع
     الفطر زكاة حكم:الرابع عالفر

 .الدین كتابة حكم:السادس الفرع
                .اإلسالم في اللحیة حلق حكم:السابع الفرع

   البحث نتائج أھم في فھي :الخاتمة أما_
  الدایم عبد الرب جاد صالح فھد / الدكتور
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The significance of the absolute command and its 
jurisprudential applications 

      God - the Almighty - from his slaves Vohih to His 
Messenger - r - the law of a license and ordered him and 
those who believe in following them, and make them 
general and comprehensive provisions of acts everywhere, 
has included the provisions of the affairs of religion and 
the world, so that people are aware of their order. 

     God Almighty - revealed the Koran to His Messenger - r - 
to be a constitution and a basis on which the structure of 
the Islamic community and the Prophet - r - Explanation 
and this Constitution by order of God - above - and here 
the year was the second source of Islamic legislation. 

The Holy Quran came down in Arabic, and the Sunnah 
came from the Messenger of Allah-r-as well. 

     The language of the Arabic language is varied in its 
meanings. The word may be given to a specific individual 
who is confined, sometimes to many individuals, and 
sometimes to a common individual in one reality. 

     The Quran and the Sunnah of the Prophet, the 
command and the prohibition and other sections that refer 
to the word and meaning, and therefore the provisions of 
the Sharia do not know only the knowledge of these 
sections and others. 

     The scholars of the fundamentals have taken care of the 
words in terms of their meaning and significance, because 
they are the leaders in their work, the domain of the shar'i 
ruling and its evidence, and they have separated the words 
in its meanings and meanings in terms of clarity and 
invisibility. 

   Alafahz did not mean for themselves, but evidence is 
indicative of the intention of the speaker, the will of 
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meaning Akd of the will of the word is intended and verbal 
means. 

     For the sake of this, the scholars of the assets went to 
the escalation of the rules that can be considered the 
meanings of the words and their significance, and the 
controls that they emphasized in the understanding of the 
legal text and the determination of meanings: It has been 
common in recent decades, the manipulation of words and 
common terminology almost eliminate the identity of the 
Islamic nation, Of chaos, reflected by the intellectual crisis 
experienced by the Islamic Ummah now, the manipulation 
of words or lack of understanding of their meanings leads 
to a scientific disaster realized, and a complete collapse of 
the pillars of science and in accordance with the concepts. 

   From this point of view, and this importance of the 
matter, I saw it necessary to separate research into the 
absolute meaning of one of the matters that have often 
become a dispute among the fundamentalists, in which all 
what was said in all respects and its symptoms is 
commensurate with the development of scientific 
research. 

   Such research is expected to be an article of diligence 
and its continuation in the Islamic Ummah and a return to 
what was the first Islamic society of an active intellectual 
movement that deals with the religious text and derives 
from it solutions to problems and treatments for the facts 
and events that will arise. Great work, and must return 
that day. 

Research Plan: The research was divided according to the 
following plan in the introduction and six investigations 
and conclusion: 
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Introduction: The importance of the subject and the 
research plan and methodology in it. 

The first topic: in defining the command language and 
terminology. 

The second topic: in the formulas and words that are 
useful. 

The third topic: absolute command abstract from the 
context. 

The fourth topic: the indication of absolute order 
immediately or laxity. 

The fifth topic: the significance of absolute command over 
time or repetition. 

The sixth topic: In the applications of al-Qaeda on the 
branches of jurisprudence: 

Section I: Ablution and palpation between fingers and 
excessive inhalation 
Section II: Ablution of eating camels meat _ Section III: 
completion of fasting Nafl. 

Section ٤: Ruling on zakaat al-fitr. Chapter Six: Ruling on 
writing the religion. 

Section ٧: Ruling on shaving the beard in Islam. Conclusion: 
They are in the most important search results 
Dr. Fahad Salah Gad Al - Rab Abdel – Dayem 
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ِبسم اهللاَِّ الرمحن الرحيم ِِ
َّ َّ ِْ َ ْ ِ 

  المقدمة

عــوذ بــاهللا مــن نو،ســتعینه وأســتهدیه وأســتغفره أ أحمــده و،الحمــد هللا رب العــالمین   

 ومـن یـضلل فلـن تجـد ، مـن یهـده اهللا فـال مـضل لـه،شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا

ًله ولیا مرشدا ً.  

 لـــه ،فـــرد بالربوبیـــة والوحدانیـــةت ،وحـــده ال شـــریك لـــه ،وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا    

  . قدیريء كل شيلخیر وهو علا بیده ، ویمیتيی یح،الملك وله الحمد

  اهللا أرســــله، خــــاتم األنبیــــاء والمرســــلین- -ًوأشــــهد أن ســــیدنا ونبینــــا محمــــدا    

  . فصلوات اهللا وسالمه علیه إلى یوم الدین،رحمة للعالمین

  :أما بعد

 – - علـــى عبـــاده فـــأوحى إلـــى رســـوله َّنَ مـــ– ســـبحانه وتعـــالى - اهللا ّإنفـــ    

 فـي األفعـالألحكام لة  وجعلها عامة وشام،تباعهاامن بشریعة سمحة وأمره ومن آ

 حتى یكون الناس على ، فقد اشتملت أحكامها على شئون الدین والدنیا،كل مكان

  . من أمرهمرةیصب

ً وأساســا یقــوم ً لیكــون دســتورا– –نــزل القــرآن علــى رســوله أ –فــاهللا ســبحانه     

 شرح وبین هذا الدستور بـأمر مـن – – اإلسالمي والرسول مجتمععلیه بنیان ال

   . ومن هنا كانت السنة المصدر الثاني للتشریع اإلسالمي-تعالى–اهللا 

  . كذلك– - وجاءت السنة عن رسول اهللا ،والقرآن الكریم نزل باللغة العربیة

 فـــاللفظ قـــد یـــرد علـــى فـــرد معـــین ،مـــدلوالتهاوألفـــاظ اللغـــة العربیـــة متنوعـــة فـــي     

 وتارة یرد علـى فـرد شـائع فـي ، وتارة یرد على أفراد كثیرة غیر محصورة،محصور

  .حقیقة واحدة

رهمـا مـن ی األمر والنهـي وغ،وقد جاء في القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة    

عرف إال بمعرفة ُ ال ت ولذا فإن أحكام الشرع،األقسام التي ترجع إلى اللفظ والمعنى

   .هذه األقسام وغیرها

 ،من حیـث معانیهـا وداللتهـا عنایـة بالغـةولقد اعتني علماء األصول باأللفاظ     

لوا القـول فـي مراتـب ّ وفص، ومناط الحكم الشرعي ودلیله،لكونها العمدة في عملهم
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ي ً وصــوال إلــى وضــع القواعــد التــداللتــه علــى المعنــى مــن حیــث الوضــوح والخفــاء

ً على فهم النص الشرعي فهما صحیحانییعُت ً.  

ُ وانما هي أدلة یـ، تقصد لذواتهامفاأللفاظ ل     فـإرادة ،ستدل بهـا علـى مـراد المـتكلمٕ

  .نه المقصود واللفظ وسیلةإكد من إرادة اللفظ فآالمعنى 

ح بهـــا صجـــل ذلـــك اتجـــه علمـــاء األصـــول إلـــى تـــصعید القواعـــد التـــي یـــأمـــن     

ومن الــضوابط التــي أكــدوا علــى اعتبارهــا فــي فهــم ،فــاظ وداللتهــااعتبــار معــاني األل

 – السرخـــسي األئمـــة ولـــذا قـــال شـــمس  ، األمـــر:الـــنص الـــشرعي وتقریـــر المعـــاني

َفــأحق مــا یبــدأ بــه فــي البیــان األمــر والنهــى ألن معظــم االبــتالء ( )١( -رحمــه اهللا ِ ِ ِْ ِْ ِ
ُ ََ َ ْ ََْ ِ َ

َبهما وبمعرفتهما تتم معرفة األحكام ویت ْ َ ْ َ َمیز الحالل من الحرامّ َ َْ َْ()٢(  

ً التالعـــب باأللفـــاظ والمـــصطلحات شـــیوعا كـــاد ،ولقـــد شـــاع فـــي العقـــود األخیـــرة   

 تعكـسها األزمـة ،الفوضـى وأصابها بحالة من ،یقضي على هویة األمة اإلسالمیة

 فالتالعـــب باأللفـــاظ أو عـــدم فهـــم ،ًالفكریـــة التـــي تمـــر بهـــا األمـــة اإلســـالمیة حالیـــا

ً ألركــــان العلــــم وضــــیاعا ٍ تــــامٍ وانهیــــار،ي إلــــى كارثــــة علمیــــة محققــــةمعانیهــــا یــــؤد

  .لمفاهیمه

داللـة لحـث بالـضروري إفـراد مـن ومن هذا المنطلق وهذه األهمیـة لألمـر رأیـت    

ًي كثیــــرا مــــا صــــار الخــــالف حولهــــا بــــین لتــــألمــــر ااحــــد مباحــــث أ المطلــــق األمــــر

ـــع النـــواحي وأعراضـــه،األصـــولیین ـــل مـــن جمی ً عرضـــا یتناســـب  أجمـــع فیـــه مـــا قی

   . وأبین ذلك في فروع الفقه اإلسالمي،وتطور البحث العلمي

ألمــة ا األبحــاث أن تكــون مــادة لالجتهــاد واســتمراره  فــي  هــذةویرجــى مــن مثــل   

اإلســالمیة والعــودة إلــى مــا كــان علیــه المجتمــع اإلســالمي األول مــن حركــة فكریــة 

معالجــات لمــا ینــشأ و ،شكالت للمــًال الــدیني وتــستمد منــه حلــوص تتنــاول الــن،نــشطة

                                                           

فقیه أصـولي مجتهـد  حنفـي مـتكلم  ،  الحنفي السرخسي هو محمد بن أحمد بن أبي سهل -)(١

 المبـسوط فـي الفقـه وأصـول السرخـسي :هـــ مـن تـصانیفه٤٩٠وفى في حدود سنة ت،مناظر 

 ٥ للزركلــي األعــالم ،٢٦٧ / ٨ معجــم المــؤلفین لیــاقوت الحمــوي :یراجــع.فــي أصــول الفقــه

/٣١٥                                                                                                                     

    ١/١١شمس األئمة السرخسي ل : أصول السرخسي: یراجع- (٢)
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 ولــــن یـــتم هـــذا إال إذا تــــوافرت األدوات الالزمـــة لهـــذا العمــــل ،مـــن وقـــائع وأحـــداث

  .عود ذلك الیومی وال بد أن ،الجلیل

 ةتســوقــد جــرى تقــسیم البحــث عــن وفــق الخطــة اآلتیــة فــي مقدمــة و :خطــة البحــث

  :مباحث وخاتمة

  . في أهمیة الموضوع وخطة البحث ومنهجي فیه:المقدمة

  .ًواصطالحا في تعریف األمر لغة :المبحث األول

  .الصیغ واأللفاظ التي تفید األمر في :نيالمبحث الثا

  . عن القرینة المجرد األمر المطلق:ثالثالمبحث ال

  .التراخي و أداللة األمر المطلق علي الفور:رابعالمبحث ال

  .أو التكرار علي المرة  داللة األمر المطلق:سماخالمبحث ال

  :القاعدة على الفروع الفقهیة وهي في تطبیقات :دسمبحث الساال

   إسباغ الوضوء والتخلیل بین األصابع والمبالغة في االستنشاق:الفرع األول

  . الوضوء من أكل لحوم اإلبل:الفرع الثاني

  .لفالن إتمام صوم :الفرع الثالث

  . زكاة الفطرحكم:الفرع الرابع

  .اجبات الحج طواف الوداع من و:الفرع الخامس

  . كتابة الدینحكم:الفرع السادس

  .حكم حلق اللحیة في اإلسالم:الفرع السابع

  . فهي في أهم نتائج البحث:أما الخاتمة

وفـق الخطـة الـسابقة كمـا  - سبحانه -ذن اهللاإ سوف یكون ب:ومنهجي في البحث

   :یلي

لمثبتــة فــي جمــع المــادة العلمیــة بكــل تتبــع ودقــة مــن مــصادرها العلمیــة والمراجــع ا 

 . وفي فهرس المراجع والمصادر–هوامش البحث 

وثقت وتحري الدقة في نقل المذاهب من أصولها وعرضها ونسبتها إلى قائلیها    

 . ولم ألجأ إلى التوثیق بواسطة إال عند تعذر األصل،بهم مباشرةتذلك من ك

ًتحریرا علمیـا دقیقـا،ل النـزاع فـي المـسألةحتحریر م ً الخـالف فـي مـع بیـان مـوطن  ،ً

 .المسألة



 
 

 

 

 

٦٠٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 مــع ،ذكــر الفــروع الفقهیــة التــي تتفــرع علــى هــذه المــسألة األصــولیة المختلــف فیهــا

ومدى ارتباط ، من كتب الفقه األصلیة المعتبرة ومناقشتهذكر الرأي الفقهي ودلیله 

 .الفرع الفقهي بقاعدته األصولیة

 تقتـضیه مـا مـع، بیـان بـأجليكتابة البحث بأسلوب علمي متأدب یوضح المـسائل 

 .البالغة من مطابقة الكالم لمقتضى الحال

مـع مراعـاة ، تـرد فـي البحـث وعزوهـا إلـى سـورهاالتـيترقیم اآلیات القرآنیة الكریمـة 

  .كتابتها بالرسم العثماني

ًتخــریج األحادیــث النبویــة الــشریفة واآلثــار التــي تــرد فــي البحــث تخریجــا علمیــا     ً

ًا معتمدا على كتب الصحاح وادقیق  مع ذكر مكان الحدیث أو األثر من هذه لسننً

والحكــــم علــــي ،الكتــــب والجــــزء مــــن الكتــــاب والبــــاب ورقــــم الــــصفحة ورقــــم الحــــدیث

 .الحدیث

العلـم وكنیتـه أو لقبـه ترجمـة مـوجزة تـشمل اسـم  - الغیـر مـشهورة-ترجمة األعالم 

 .وتاریخ وفاته ومؤلفاته

 .و الموضوعاتلمراجع والمصادر لالفهرسة الفنیة 

  .وهو حسبي ونعم الوكیلواستغفر اهللا،                                        



 
 

 

 

 

٦٠٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  المبحث األول 

  ًواصطالحاریف األمر لغة تع

  : تعریف األمر لغة:ًأوال

 ، والجمـع األوامـر، أمـر بكـذا:ویقـال فیـه  إن األمـر ضـد النهـي:قال علماء اللغة  

ً فالن أمـر فالنـا وأمـره بكـذا :ال فیهویق. وأتمر األمر أي امتثله، أمره:لوالعامة تقو

 " : وأمره فأتمر أي قبل أمره قال تعالى،ً وأمارا،ً فالن یأمر  أمرا: ویقال،وأمره إیاه

َوُأمرنا لنسلم لرب العالمین 
ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِّ َ َ ْ ُ َ ْ   .أي أمرنا لإلسالم )١("َ

َُأتـــى َأمـــر اللـــه فـــال تـــستعجلوه: (وقولـــه تعـــالى ُ ِ ْ َْ َ ََ َ ِ َّ
ُ  مـــا وعـــدهم بـــه مـــن  وأمـــر اهللا)٢()ْ

 أمرتـك أن تفعـل ولتفعــل :وتقـول العـرب. علـى كفـرهم مـن أصـناف العــذابالمجـازاة

 والمعنـى وقـع ،مرتك بـأن تفعـل فالبـاء لإللـصاقأ :وبأن تفعل فمن قال من العلماء

 فمعنــاه اإلخبــار بالعلــة التــي مــن : أمرتــك لتفعــل كــذا:ومــن قــال .األمــر بهــذا الفعــل

  .أجلها وقع األمر

 وأمر الرجل یأمر ، قومههو الملك لنفاذ أمره بینو ،األمیرلق اآلمر على ویط    

ر علیه فالن إذا ّ أم: ویقال،ً إذا صیر علماإمارة وأمر ،ًمیراأإمارة إذا صار علیهم 

  . هم الرؤساء والعلماء: وأولى األمر،ً أمیراصیر

ُ والمـــؤامر.واإلئتمـــار المـــشاورة كـــالمؤامرة واالســـتئمار ّ َ واألمـــر ،بالعالمـــات المحـــدد : ُ

  .زن الفعلو هذا من ناحیة ، على وزن قتل یقتلأمرمصدر 

   )َرَمَأ( أما من ناحیة مدلول مادة

َإذا نظرنا إلى لفظ َأمر نجد أن       مـدلول اللفـظ قـد و ،لـه مـسمىي و لـه مـدلول: َ

ًقـد یكـون لفظـا وهـذا ال ، ومدلول اللفظ مسماه مفهومـه ًًیكون معنى وقد یكون لفظا

  .هذا اسم زید وزید مسماه. زید اسم: نع منه تقولما

 واألكثــر أن یكـون مــسمى اللفــظ ،وقـد یكــون مـسمى اللفــظ معنـى وهــذا هــو األشـهر

ًثم قد یكون مسمى اللفظ لفظ هنا في باب َأمر مفككا،معنى َ َ ٌ.  

                                                           

 )٧١ (: سورة األنعام من اآلیة- ١

 )١ (: سورة النحل من اآلیة- ٢



 
 

 

 

 

٦١٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

الـصیغة : ومـا المـراد بـالقول؟ قـالوا. القول المخصوص: ولكن ما هو مسماه؟ قالوا

  . الب الفعلط:والمخصوص،

هـذه و. ، صـل، قـم، نـمافعـلهو صـیغة : والمراد بالقول المخصوص عند اإلفصاح

َألفاظ اسـمها َأمـر ًیطلـق َأمـر مفككـا مـرا: إذن،ٌإذن مـسمى اللفـظ لفـظ . َ َ  بـه القـول ًادَ

الحـروف، : هـل اللغـة هـيالمخصوص والمراد بالقول هـو الـصیغة والـصیغة عنـد أ

  . السكناتووالحركات، 

مـا كـان علـى : أي افعـل. الحروف، والحركات، والـسكنات: هي.  الصیغة:إذا قیل

   .ًولذلك یعبر عن الصیغة أیضا بالمیزان والوزن. افعلوزن 

  . الحروف، والحركات، والسكنات هي الصیغة: تكونٍفحینئذ 

  هل كل صیغة تدل على طلب الفعل؟ولكن 

 وحركــات،  كــل حــروف أو كلمــة مؤلفــة مــن حــروف،تلیــسو ال لــیس كــل صــیغة 

 ثــم یقیــد المخــصوص ،إذن القــول المــراد بــه الــصیغة،وســكنات تــدل علــى الطلــب 

َ وأمــــــر َأهلــــــك  {: تعــــــالي كقولــــــهافعــــــلصــــــیغة : ًبكونــــــه داال علــــــى الطلــــــب وهــــــو َ ْ ْ ُ َْ
ِبالصالة َ َّ َصلوا هذا مسمى َأمر . صلوا: قل لهم: یعني )١(}ِ َ  

  . أمر لفظ مسماه لفظ هذا األصلولفظ

  : منهاهمعاني كثیررب علي  في لغة العیطلق و

َأن اللفظ َأمر یطلق ویراد به حقیقة القول المخصوص-١ : ن األمـرإ ولـذلك قیـل ،َ

  .األول وهذا هو المعني ،أمر صمخصوالحقیقة في القول 

ـــه تعـــالىیـــأتي األمـــر بمعنـــى ضـــد ال-٢ ـــأمر :(نهـــي كمـــا ســـبق،ومنه قول ـــه ی ُإن الل ُ ْ ََّ َ
َّ ِ

ِبالعدل واإلحسان َ َْ ِ ِْ َ
ِ ْ  . األمر مقابل النهي– سبحانه وتعالى –هنا أطلق اهللا  ف)٢()ْ

 . شئحداثإ أي طلب الفعل وهو طلب ،ویطلق األمر بمعنى الطلب -٣

ٍوما َأمرنا إال واحدة كلمح ( :ومنه قوله تعالىویطلق األمر على الحال والشأن،-٤ ْ َْ َ ٌ َ ِ َ َ
َّ ِ َ ُ َ

ِبالبصر َ َْ ِ(٣)(  

  
                                                           

  ١٣٢: سورة طه- ١

 )٩٠( سورة النحل من اآلیة - ٢

  )٥٠( اآلیة : سورة القمر-٣



 
 

 

 

 

٦١١ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ِوما َأمر فرعون ب (:وقوله تعالى َ ْ ََ ْ
ِ

ُ ْ ٍرشیدَ ِ
  .أي شأنه)١() َ

َُأال إلـــــى اللـــــه تـــــصیر ( :ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى،ویطلـــــق األمـــــر علـــــى الحادثـــــة -٥
ِ َِ َّ َِ َ

ُاألمور ُ ُ ْ()٢(  

ِقــــضي األمــــر الــــذي فیــــه ( : ومنــــه قولــــه تعــــالى،يءویطلــــق األمــــر علــــى الــــش -٦ ِ ِ َِّ
ُ ْ َ ْ َ ُ

ِتستفتیان َ
ِ َْ   .يء ویقال تحرك الجسم ألمر أي لش)٣)(َْ

ِ وشـاورهم فـي األمـر{: نحـو قولـه تعـالى ،الفعـلویطلق األمـر علـى -٧ ْ َ ْ
ِ

ْ ُ ْ ِ َ : أي)٤(}  َ

  في الفعل الذي تعزم علیه 

ِ قالوا َأتعجبین من َأمر الله{: ومنه قوله تعالى َِّ ِ ْ ْ َ ِ َ ْ َ ُ َّ حتـى {مـن فعـل اهللا، : یعني)٥(}  َ َ
َإذا جاء َأمرنا ُ ْ َ َ َ َفعلنا إذن أطلق لفـظ َأمـر وأریـد بـه الفعـل ی:  أي)٦(}  ِ  يمـسم: عنـيَ

  .الفعل

َفقاتلوا التي تبغي حتـى تفـيء إلـى :(ومنه قوله تعالىویطلق األمر على الحكم،-٨ ُِ َ
ِ ِ ِ َِ ََّ َ ْ َّ َ َ

َِأمر الله َّ ِ   . أي إلى حكم اهللا)٧)(ْ

َ یطلق لفظ َأمر ویراد بـه الـصفة -٩ یـسود ألمـر مـا یـسود مـن :نحـو قـول الـشاعر،َ

  .بصفة من صفات الكمال: أي

ــا أن لفــ   ــَرَمــظ َأإذا عرفن :  ویــراد بــه القــول المخــصوص وهــو،ستعمل فــي اللغــةُ ی

ویطلــق ویــراد بــه الفعــل، ویطلــق ویــراد بــه الــشأن، ویطلــق ویــراد بــه . افعــلصــیغة 

  )٨( .الصفة، ویطلق ویراد به الشيء

                                                           

 )٩٧( سورة هود من اآلیة - ١

 )٤٢( سورة الشورى من اآلیة - ٢

 )٤١(سورة یوسف من اآلیة  - ٣

    )١٥٩ (:سورة آل عمران  اآلیة- ٤

  ) ٧٣ (:سورة هود اآلیة- ٥

  )٤ ٠ (: سورة هود اآلیة- ٦

 )٩ (:  سورة الحجرات من اآلیة- ٧

 ،٣٦٥ / ١والقــاموس المحــیط  للفیــروز آبــادي ، ٦ / ٤لــسان العــرب البــن منظــور : یراجــع- ٨

 والمــصباح ،٥٣ ص والتعریفــات للجرجــاني ،١٣٧ / ١ومعجــم مقــاییس اللغــة البــن فــارس 

  .٦٣ / ١ الزبیدى وتاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى ٢١ / ١المنیر للفیومي 



 
 

 

 

 

٦١٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

َولكن هل لفظ َأمر حقیقة في الجمیع أو في بعضها دون بعض؟  َ  

َاتفـــق أهـــل األصـــول علـــى أن َأمـــر حقیقـــة فـــي ال قـــول المخـــصوص هـــذا باإلجمـــاع َ

 هــل هــو ،لكــن اســتعماله فــي الفعــل أو فــي الــشأن أو فــي الــصفة أو فــي الــشيء،

  استعمال حقیقي أو مجازي؟ 

َعلى أن استعمال لفظ َأمر في الفعل ونحوه مجـازي:جمهور األصولیین     مـا أ و،َ

  . القول المخصوص فهو حقیقيفي

َعمال لفظ َأمر مرااست: األمر في الفعل مجاز یعنيمعني و      به الفعل مسماه ًادَ

  .ً أیضا في الصفة والشأن والقصة ونحوهاكذلكًالفعل مجازا عندهم و

حقیقة في القول : يأبین القول والفعل مشترك  لفظي :  أنهإليذهب البعض و   

  .المخصوص والفعل مجاز فیما عداهما

ََأمــرأن لفــظ  :لجمهــوراحجــة     ،ن القــول المخــصوص إذا أطلــق تبــادر إلــى الــذهَ

ومعلـــوم أن مـــن عالمـــات الحقیقـــة والمجـــاز أن مـــا تبـــادر إلـــى الـــذهن وســـبق إلـــى 

  .الذهن فهمه فهو الحقیقة وما عداه فهو مجاز

میـز بـه المجـاز عـن ُألن من عالمات مـا ی،الحقیقة:  األصل الذي هوهووالتبادر 

 والمعنـى ،لحقیقـي هو المعنـى اكان أن اللفظ إذا أطلق وتبادر إلى الذهن ،الحقیقة

  .اآلخر الذي یحتاج إلى قرینة وبحث وتأمل هذا هو المجاز

طلـــق  ألنـــه ُأ، األمـــر مـــشترك بـــین الفعـــل والقـــول باالشـــتراك اللفظـــيأن:ومـــن قـــال

ِوشــاورهم فــي األمــر{:بقولــه تعــالياســتعمل فــي الــشرع و،علیهمــا  ْ َ ْ
فـــي :  یعنــي)١(}ِ

َإذا جاء {. الفعل َ َ ِن َأمر اللهِم{فعلنا :  یعني)٢(} أمرناِ َّ ِ ْ ْ {)٣(   

ِ وأمـر َأهلـك بالـصالة{إذن استعمل فـي الفعـل، واسـتعمل فـي القـول  َ َّ ِ َ َ ْ ْ ُ :  یعنـي)٤(}  َْ

  .واألصل في اإلطالق الحقیقة. صلوا: قل لهم

ًیكــون متواطئــا بــین القــول والفعــل : أي ،بینهمــاالمعنــوي للقــدر المــشترك : وقیـل    
 بالقدر المشترك الذي هو مجرد األمر أو مجرد أيألننا لو لم نقل بالتواطؤ :وذلك

                                                           

  ١٥٩: سورة آل عمران اآلیة-١

  ٤٠: سورة هود اآلیة- ٢

  ٧٣:سورة هود اآلیة- ٣

  ١٣٢: سورة طه اآلیة- ٤



 
 

 

 

 

٦١٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 والقــــول بالقــــدر المــــشترك الــــذي هــــو ،مطلــــق الطلــــب لقلنــــا باالشــــتراك أو المجــــاز

  .معنوي أولى من القول بالمشترك اللفظي والمجازيالالمشترك 

ٌهذا وان كان الخالف ال ینبني علیه شيء     ، في حد األمر الشرعي فال إشكال ٕ

ــالقول: لیین إذا عرفــوا األمــر قــالواألن كثــرین مــن األصــو  ،اســتدعاء فعــل واجــب ب

 القـــول :ألن األصـــل فـــي إطـــالق األمـــر حقیقـــة هـــو،خـــصص االســـتعداء بـــالقول و

 ،ٍ علیـه هـذا فحینئـذ نقـول بـالقول اآلخـربني ا إذ،المخصوص وما عداه فهو مجاز

نفكــاك ٕ واذا أردنـا اال،وأنـه مـشترك لفظـي بــین القـول والفعـل،وهـو أنـه حقیقـة فیهمــا 

   .ََّتم فرق بین األمر اللغوي واألمر الشرعي: عن هذه الجهة فنقول

القـــول حقیقـــة  :الخالف بـــین األصـــولیین فیمـــا یطلـــق األمـــر علیـــهفـــ وعلـــي هـــذا   

 إن لـم ینبنـي علیـه شـيء فـي تعریـف األمـر الـشرعي فهـو ًاز وما عـداه مجـا،والفعل

طالق األمر على الفعـل إن إ: ألن من قال،ٕواال فهو خالف معنوي ،خالف لفظي

ً أو أشــار إشــارة تــدل علــى الطلــب فلیــست أمــرا - - یقــول إذا أمــر النبــي ،مجــاز
ٕحقیقیا وانما هي أمر مجازي إذا كتب إلى الملوك أسلم تسلم قال لـیس بقـول إذن : �

�لم یأمره وانما هذا یعتبر أمرا مجازیا ً ٕ .  

 ، خالف جـوهري ومعنـوي وعلى هذه المسألة مثل هذا الخالف فهنبني اا ٕاذو    

األمر الـشرعي أعـم : ٍحینئذ إما أن نفرق بین األمر اللغوي واألمر الشرعي فنقولو

  .من األمر اللغوي

نقــول هــو لفــظ مــشترك و،ًازٕوامــا أن نمنــع إطــالق لفــظ األمــر علــى الفعــل مجــا    

 ًادألنه استعمل مرا،ٕواطالق اللفظ المشترك على معنییه هذا إطالق حقیقي ،بینهما

ــــه القــــول، واســــتعمل مــــرا ــــه الفعــــلًادب ــــاه مــــن جهــــة اللغــــة، ب ــــول : هــــذا معن ــــه الق أن

ـــــالقولافعـــــل إذن مـــــسمى األمـــــر لفـــــظ وهـــــو صـــــیغة ،المخـــــصوص   المعبرعنهـــــا ب

إطـالق ،ٕاطالق أمر على هـذه الـصیغة إطـالق حقیقـي وعلـى الفعـل و،المخصوص

   )١(.حقیقي أو مجازي

                                                           

 اإلحكـــام فـــي أصـــول ، ١/٤٨ المعتمـــد فـــي أصـــول الفقـــه:الســـتخراج معـــاني األمـــر یراجـــع -١

كــشف األســرار شــرح أصــول  ،٢/٣٥٤  شــرح مختــصر الروضــة،٢/١٤٤  لآلمــدياألحكــام

 بیـــان المختــصر شـــرح مختــصر ابـــن ،٣٦٠ /٢البحــر المحـــیط للزركــشي ،١/١٠٤البــزدوي

= التمهید في تخریج الفروع على األصول ،٢/٤اإلبهاج في شرح المنهاج  ،٢/١٤الحاجب



 
 

 

 

 

٦١٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  :ًاصطالحا تعریف األمر :ًاثانی
أي (علــى أن صــیغة األمــر حقیقــة فــي القــول المخــصوص ن وولیتفــق األصــا    

 ، وأنــه قــسم مــن أقــسام الكــالم، ونظائرهــاافعــل، نحــو )الــصیغة الموضــوعة للطلــب

 األصـولیین یبحثـون عـن الكـالم اللفظـي أو اللـساني باعتبـاره مـن األدلــة حیـث إنو

یف األمر بحث عن أصولها إلثبات األحكام الشرعیة فقد عنوا بتعریالسمعیة التي 

   )٢( )١(باعتبار صیغته

                                                                                                                                           

البحر المحـیط فـي أصـول الفقـه ،  ١/١٥٥منهاج الوصول نهایة السول شرح ، ٢٦٤ص=

زكریــــا  ل غایــــة الوصــــول فــــي شــــرح لــــب األصــــول  ،١/٣٠٤ التقریــــر والتحبیــــر  ،٣/٢٩١

 إرشـــاد ،١/٣٤٠ تیـــسیر التحریـــر  ،١/٢٩٥شـــرح التلـــویح علـــى التوضــیح١/٦٦األنــصاري 

 اهللا عبـــد  ألبــيشـــرح نظــم الورقـــات ١/٢٤٨الفحــول إلـــي تحقیــق الحـــق مــن علـــم األصــول 

  ٣٩٦ صلجیزاني ل معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة،٥/٢٢الحازمي 

 . ١/٢٤٩، إرشاد الفحول للشوكاني ٢/١٧ المحصول للرازي : یراجع- ١

   : عرف األصولیون األمر بتعاریف اختلفت باختالفهم في ثالثة أمور أساسیة وهي- ٢

 وجعـل األلفـاظ ،وهل یصح القـول بـاألمر النفـسي ، اختالفهم في إثبات كالم النفس أو نفیه:ًأوال

ومـن ،وجعـل األمـر هـو اللفـظ فقـط أو جعـل األمـر بـاللفظ واإلرادة ،أو ال یصح ،دالة علیه 

  . وابن عبد الشكور البهارى وابن الحاجب وغیرهم–هؤالء األشاعرة وسیف الدین اآلمدى 

لمأمور أو ادعاء العلو حتى ولو لـم  اختالفهم في اشتراط أن یكون اآلمر أعلى رتبة من ا:ًثانیا

 أوال یـشترط ،ن یـشترط االسـتعالء فـي إلقـاء الـصیغة أ أو،یكن ذلك في الواقع ونفـس األمـر

  .. والى اشتراط العلو ذهب المعتزلة وبعض الحنفیة وبعض الحنابلة،وجود أحداهما 

كمــال بــن الهمــام ابــن الحاجــب وصــدر الــشریعة والــرازي واآلمــدي وال:واشــتراط االســتعالء قــال بــه

  الحنفي والشوكاني وغیرهم 

وأما اشتراط العلو واالستعالء معا نقل عن قلة مـن علمـاء األصـول المحـدثین كأسـتاذنا الـدكتور 

  محمد المصیلحي / 

 بـأن ،ولقد رد بعض أهل األصول على اشتراط العلو واالسـتعالء أو إحـداهما فـي صـیغة األمـر

ْافعل َ   .طلب الفعل دون النظر إلى مرتبة األمر من المأمور وما یجري مجراها تكفي في ْ

أو طلــب الفعــل علــى ،  أن بعــض األصــولیین اشــترط أن یكــون القــول المقتــضى أو نفیــه:ًثالثــا

 ،١/١٨٤المحـصول:یراجـع. كمـا سیتـضح مـن التعریفـات الـواردة لألمـر.سبیل الحتم واإللزام

 = ٢٢ صمنخول للغزالي  ال،٧٧ / ٢مختصر ابن الحاجب ، ٣٦٢ / ٢اإلحكام لآلمدي 



 
 

 

 

 

٦١٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 وأحـــاول أن اختـــار ، مـــن تعریفـــات األصـــولیین لألمـــرًعـــرض بعـــضاأوســـوف     

ًتعریفا راجحا مناسبا لألمر ً ً.   

 القـــول المقتـــضى : بأنــه)١(ي نالق أبــو بكـــر البـــاي القاضـــعرفــه:التعریـــف األول

ـــــه  ـــــاره اإل،طاعـــــة المـــــأمور بفعـــــل المـــــأمور ب ـــــضاه واخت ـــــف ارت مـــــام  وهـــــذا التعری

  )٤(. رحمهما اهللا)٣(والغزالي )٢(الجویني

  : في المحصول باعتراضین)٥(وهذا التعریف اعترض علیه اإلمام الرازي

                                                                                                                                           

 / ١ تیـــسیر التحریـــر ألمیـــر باشـــا ،٣٦٧ / ١ األنـــصاريفـــواتح الرحمـــوت لنظـــام الـــدین = 

  . ١/٢٤٩ إرشاد الفحول ٤١٢

 فتختلــف عــن طریقــة المتكلمــین الــذین یجعلــون األمــر والنهــي األمــرأمــا طریقــة الحنفیــة فــي حــد 

  . لألمر والنهي یختلف عن العام والخاص ویجعلون العام والخاص مقابالًقسما

فالخــاص عنــدهم هــو اللفــظ الــذي ،فالحنفیــة یتنــاولون األمــر فــي مباحــث الخــاص المقابــل للعــام 

  .یوضع لمعنى واحد على االنفراد

  ١٠١ / ١عالء الدین البخاري لكشف األسرار عن أصول البزدوي :یراجع

، مـتكلم،ي فقیـهي أصولن المعروف بالباقال.محمد الطیب بن جعفر البصري البغدادي:  هو- ١

 ،التقریــــب واإلرشـــاد أصـــول الفقــــه: هـــــــ مـــن تـــصانیفه٤٠٣هـــــ وتـــوفى ســـنة ٣٣٨ولـــد ســـنة 

ــــدین شــــذرات  ،٣/٤٠٠بــــن خلكــــان ال وفیــــات األعیــــان :یراجــــع.واإلنــــصاف فــــي أصــــول ال

 .١٧٦ / ٦ األعالم ،٣/١٦٩الذهب

عي المـذهب الملقب بإمام الحرمین شـاف،  هو عبد الملك بن عبد اهللا یوسف محمد الجویني- ٢

 وفیـات :البرهـان فـي أصـول الفقـه یراجـع: مـن تـصانیفه٤٧٨هــ وتوفى سـنة ٤١٩ولد سنة ،

 .٣٠٦ / ٤ األعالم ،١٩٧/ ١ اإلسنوي طبقات الشافعیة ،١٦٧ / ٣األعیان 

 ٤٥٠فلیـسوف ولـد سـنة ، أبو حامد حجـة اإلسـالم، الطوسي الغزاليمحمد بن محمد :  هو- ٣

 :یراجـــع.والمستـــصفى فـــى أصـــول الفقـــه،ء علـــوم الـــدین إحیـــا:هــــ مـــن تـــصانیفه٥٠٥وتـــوفى 

 .٧/٢٢األعالم ،٢٧٢ / ١ بالوفیات الوافي

 .١/١٥١ الجویني والبرهان لإلمام ،٤١٢ /١ المستصفى ١٦/ ٢ المحصول : یراجع- ٤

ــدین الــرازي: الــرزاى هــو- ٥ ، محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسین التیمــي البكــري فخــر ال

المحصول والمعالم :هـ من تصانیفه٦٠٦هـ توفي سنة ٥٤٤سنة  ولد ،مفسر متكلم،شافعي 

األعـالم ،٥/١٢شذرات الذهب،٥٥/  ٣ البدایة والنهایة البن كثیر : یراجع.في أصول الفقه

٦/٣١. 



 
 

 

 

 

٦١٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

مــــن األمــــر فیمتنــــع تعریــــف  أن لفظتــــي المــــأمور والمــــأمور بــــه مــــشتقان :أحــــدهما

  .محالته عرف إال بعد معرفُ ی ال بماألن تعریف الشيء، لزم الدور ٕواال،ألمرا

 وهـذا عنـد أكثـر أهـل ، موافقـة األمـرهـي التعریـف فـيالطاعـة الـواردة ن أ :الثانيو

أكثـــر األصـــولیین ال علـــى قـــول فالطاعـــة  موافقـــة اإلرادة :األصـــول وعنـــد المعتزلـــة

  )٢( )١( لزم الدور:، فلو عرفنا األمر بهایمكن تعریفها إال باألمر

  

  

  )٤(.ء طلب الفعل على جهة االستعال:ب )٣( اآلمديه عرف:التعریف الثاني

  . احترز عن النهي وغیره من أقسام الكالم)طلب الفعل(فقوله 

  . احترز به عن الطلب بجهة الدعاء وااللتماس)على جهة االستعالء( :وقوله

 إذا قیــل أن :فــذكر أنــه : وأجــاب علیــهً هــذا التعریــف اعتراضــالــي عاآلمــديوأورد 

رادة فهـــو مـــذهب  إن أردتـــم بـــه اإل،التعریـــف فیـــه أن األمـــر هـــو طلـــب الفعـــل هـــذا

 ًإ فــال بــد مــن تــصویره واال كــان تعریفــ،ن أردتــم غیــرهٕا و، لكــمًالمعتزلــة ولــیس مــذهبا

  .ألمر بما هو أخفى من األمرل

 األمـر قـسم مـن أقـسام أنجمـاع العقـالء منعقـد علـى إ بـأن : عن ذلك بقولهوأجاب

مـــر وقـــد ثبـــت باألدلـــة امتنـــاع تفـــسیر األ ،نـــه واقـــع موجـــود ال ریـــب فیـــهأو،الكـــالم 

                                                           

 .١٧ ،١٦ / ٢ المحصول :  یراجع- ١

 اختـاره وزاد الـذي في البرهان فى تعریف القاضي أبـو بكـر الجویني  تصرف إمام الحرمین -٢

 ، وذلــك مــن أجــل أن یخــرج الــصیغة،الــخ. .. القــول المقتــضى بنفــسه: فقــال)بنفــسه(ه یــعل

  .١/١٥١البرهان: فأنها ال تقتضى بنفسها بل بالتوفیق واالصطالح یراجع

  

تعلـم هـــ ٥٥١علي بن أبي علي بن سالم التغلبى، فقیـه أصـولي مـتكلم، ولـد بآمـد سـنة : هو- ٣

 هــــ٦٣١تـــوفى بدمـــشق ســـنة فـــدرس فیهـــا واشـــتهر وانتقـــل إلـــى القـــاهرة، ،فـــي بغـــداد والـــشام

 طبقات ،١٤٤ / ٣شذرات الذهب :یراجع.، اإلحكام : من تصانیفه) م١٢٣٣ - ١١٥٦=(

 ٤/٣٣٢االعالم، ٢٩٤ / ٣وفیات األعیان ، ٧٣ / ١الشافعیة 

 : یراجــع)الــصحیح أن یقــال األمــر طلــب الفعــل بــالقول علــى ســبیل االســتعالء(:قــال الــرازي- ٤

  ١٧ / ٢المحصول 



 
 

 

 

 

٦١٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ع  فـي تـسمیته بالطلـب ازنـ وال،بالصیغة واإلرادة فما وراء ذلك هـو المعنـى بالطلـب

  )١(لفظي إلى خالف یلإفبعد الموافقة على وجوده 

 ، وجدنا أنه یشترط في األمر وجـود االسـتعالءاآلمديف ی تعرإلىإذا نظرنا ولكن 

ل دون  ومــا یجــرى مجراهــا كافیــة فــي اقتــضاء الفعــافعــلغة الفعــل كمــا ســبق یوصــ

  .نظر إلى مرتبة اآلمر من المأمور

 قـول : علـى إنكـارهم لكـالم الـنفس بأنـهًعرفه أكثر المعتزلـة بنـاء:التعریف الثالث

  .أو ما یقوم مقامه " افعل" القائل لمن دونه 
 ، الداللة علـى األمـرفي افعل أي ما یقوم مقام صیغة )یقوم مقامه(والمراد بقولهم 

  )٢(.لتعریفا فير من غیر العربي  بذلك إدراج صیغة األمقصدو

  : التعریف من أوجه عدة منهااواعترض على هذ

كالتهدیــد فــي قولــه ، قــد یوجــد فیمــا لــیس بــأمر باالتفــاقن مثــل ذلــكأ :الوجــه األول

ــــــوا مــــــا شــــــئتم(تعــــــالى  ُْاعمل ْ
ِ

َ َُ ــــــتم فاصــــــطادوا (:واإلباحــــــة فــــــي قولــــــه)٣() ْ ُواذا حلل َ ْْ َ ُْ َ ََ َِٕ (

ْستشهدوا علیهن َأربعة منكمَفا(: واإلرشاد في قوله،)٤( ُ ْْ ُِ ً ََ َ َْ َّ ِ ِْ َ ُُكلـوا (:واالمتنان كقوله،)٥)(ْ
ُمما رزقكم الله
َّ

ُ ُ َ َ َ َّ  واإلكرام والتسخیر والتعجیز إلى غیر ذلك من المحامل التي ،)٦)(ِ

  .مرسوف یأتي ذكرها في صیغ األ

لنبـي  الـواردة مـن اافعـلمـن هـذا التعریـف أن تكـون صـیغة نه یلزم أ :الوجه الثاني

--ویلـزم مـن ،ق ما ذكـروه مـن شـروط األمـر فیهـالتحق ًأمرا حقیقة ، نحو األمة 

یكـون هـو  ال أن ،ًیخـرج بـذلك عـن كونـه رسـوال و،كون هو اآلمـر لنـا بهـایذلك أن 

 كمـا هـو ، كالـسید إذا أمـر عبـده  وسـواء كانـت صـیغته مخلوقـة لـه،والناهياآلمر 

  .و مذهب أهل السنة كما ه-تعالى–  أو هو هللا،مذهب المعتزلة

                                                           

  ٣٦٦ ،٣٦٥ / ٢ لآلمدي اإلحكام : یراجع- ١

 ١٣٧ / ٢ لآلمدياإلحكام  ،١٧ / ٢ المحصول : یراجع- ٢

 )٤٠(: سورة فصلت من اآلیة-٣

 )٢( سورة المائدة من اآلیة - ٤

 )١٥:( سورة النساء من اآلیة- ٥

 )١٤٢ (: سورة األنعام من اآلیة- ٦



 
 

 

 

 

٦١٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

رد مثــل هــذه الــصیغة مــن األعلــى نحــو األدنــى وال یكــون تــنــه قــد أ :الوجــه الثالــث

رد مــن األدنــى نحــو تــوقــد ، والخــضوع عرض بــأن یكــون ذلــك علــى ســبیل التــ،ًأمــرا

 ســـبیل الخـــضوع علـــى الًكـــون أمـــرا إذا كانـــت علـــى ســـبیل االســـتعالء یو،األعلـــى 

  )١(.والحمق بأمره لمن هو أعلى رتبة منه ولذلك یوصف قائلها بالجهل ،والتذلل

 حقیقــة فــي القــول الطالــب : بأنــه)٢(عرفــه القاضــي البیــضاوي :التعریــف الرابــع

     )٣(.للفعل

 التعریــف یــدخل فیــه األمــر وغیــره ســواء كــان هــذا األمــر جــنس فــي :المــراد بــالقول

 القــول ألن،بــاللفظ  والتعبیــر بــالقول أفــضل وأولــى مــن التعبیــر ، البلغــة العــرب أم

   .ل والمستعملم أما اللفظ فیطلق على المه،خاص بالمستعمل

 أو ،شــارة كالطلــب باإل، عــن الطلــب بغیــر القــولوهــو قیــد فــي التعریــف احتــرز بــه

  .هیة األمریه ما وال یتحقق ف،ًهمة  فهذا ال یسمى أمرافالقرائن الم

ه عــن ویحتــرز بــ، عــن الخبــر وشــبهه هد فــي التعریــف یحتــرز بــیــ ق: الطالــب:قولــه

  .األمر النفساني فإنه هو الطلب ال الطالب

  .عن النهي فإنه قول طالب للتركبه  قید احترز :قوله للفعل

  

  :عترض علي هذا التعریف باعتراضیناو

،ولكن فعــل الضد،فیــصدق علیــه بأنــه ًأن النهــي قــول طالــب للفعــل أیــضا:أحــدهما

  .طالب للفعل

وأوجبـــت علیـــك ،الـــب منـــك كـــذا  أنـــا طًنـــه یـــدخل فیـــه الخبـــر بقولـــك مـــثالأ:الثـــاني

  )٤(.ًمراأ منهما ًفمقتضي التعریف أن یكون كال،فكالهما قول طالب للفعل ،كذا

  

                                                           

 ١٨ / ١٧ / ٢صول للرازي والمح، ١٣٨ ،١٣٧ / ٢ لآلمدي اإلحكام :یراجع- ١

، ًأمامـا، ًكـان قاضـیا، ناصـر الـدین البیـضاوي ،  هو عبد اهللا بن عمـر بـن محمـد الـشیرازي- ٢

 : یراجــع. المنهــاج فــي أصــول الفقــه: مــن تــصانیفه:هـــ٦٨٥ بعلــوم كثیــرة تــوفى ســنة ًعارفــا

  ٥٠ / ٢ بغیة الوعاة للسیوطي ،١٣٦ / ١طبقات الشافعیة 

 ٥، ٣ / ٢ السبكيالبن :شرح المنهاج یراجع اإلبهاج في - ٣

  .١/١٥٥نهایة السول :یراجع- ٤



 
 

 

 

 

٦١٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  :وأجیب عن االعتراض األول من وجهین

 أن نـــــواهي باعتبـــــار أنهـــــا إال باعتبـــــار الظـــــاهر أوامـــــرهـــــذه كانـــــت  نأ :أحـــــدهما

 ألننــا ،مــراألواالمطلــوب فیهــا الكــف فــال مــانع مــن جعلهــا نــواهي وخروجهــا عــن 

  .یة ال اللفظیة النفساألوامرنتكلم في 

  : الكف نوعاننأ:الثانيو

ٍّكف بلفظ قد دل علیه :حدهماأ  ًویكـون داخـال، ًومثـل هـذا یعتبـر أمـراواترك ، ودع َ

ٍّكـف یكـون غیـر أن فیه ً ویكون الفعل مالحظا ،تحت قولنا للفعل ٍّكفـ یكـون أو، َ  ،ًاَ

ٍّكفولكن دل علیه بلفظ    . ونحوهَ

ٍّكــف:ثانیهمــاو ٍّكــف دل علیــه بلفــظ َ  وهــو خــارج عــن ًعتبــر نهیــای ونحــوه ومثــل هــذا َ

  .بقولنا للفعلریف عالت

ـــراض الثـــاني ـــأ: وأجیـــب عـــن االعت ـــب للفعـــل(ن معنـــي قولنـــا ب أي المنـــشيء )الطال

وأنــا طالــب منــك كــذا ،وبــذلك یكــون مثــل قولنــا أوجبــت علیــك كــذا  ،ًللطلــب ابتــداءا

 لیس منشأ للطلب بل هو مخبر عن حـصول طلـب نهأل ، في التعریفًلیس داخال

  )١(.سابق

 اســـتدعاء الفعـــل :بأنـــه )٢(عرفـــه أبـــو الخطـــاب الكلـــوذاني:التعریـــف الخـــامس 

  )٣(.االستعالء على وجه بالقول

منهم اإلمام الرازي في المحصول  ،وهذا التعریف اختاره عدد كبیر من األصولیین

 واختـاره )٥(،الذي ذكـر بأنـه األقـرب واآلمدي، )٤( بأنه الصحیح:كم علیهحالذي 

  )٦(.ةالموفق ابن قدام

                                                           

  ١٢٦-٢/١٢٥أصول الفقه للشیخ زهیر :یراجع- ١

 فقیــه ،مــام الحنابلــة فــي عهــدهإ ،الكلــوذانيمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن : أبــو الخطــاب هــو- ٢

الفـتح یراجـع .هــ٥١٠ التمهید في أصول الفقه توفى ببغـداد سـنة: من مؤلفاته،أصولي متكلم

  ١١٦ / ٣طبقات الحنابلة ألبي الفرج البغدادي ،٢/١١المبین 

 .١٢٤ / ١ الكلوذاني ألبي الخطاب : التمهید في أصول الفقه: یراجع- ٣

  .١٦ / ٢المحصول : یراجع-٤

 ١٣٧ / ٢ اإلحكام لآلمدى : یراجع- ٥

هـــ ٥٩٧نة شــمس الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن قدامــة المقدســي ولــد ســ: ابــن قدامــة هــو- ٦

یراجــع .الــشافي والــشرح الكبیــر فــي فقــه الحنابلــة:هـــ مــن تــصانیفه٦٨٢تــوفى بدمــشق ســنة 

  ٣٢٩  /٣األعالم ، ٤/٣٠٤طبقات الحنابلة 



 
 

 

 

 

٦٢٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

نـــه یخلـــو مـــن أل ، ً أراه راجحـــاهـــو الـــذيو  )٢( وغیـــرهم)١(الـــشیرازيوأبـــو إســـحاق 

   .االعتراضات التي وجهت إلى غیره

   :شرح التعریف الراجح

لتعریــف یــدخل فیــه كــل طلــب ســواء ا فــي سهــو جــنو ، أي طلــب)اســتدعاء( :قولــه

  . من األعلىوأ ، من األدنىوأ ، المساويمن طلب ترك  أو،كان طلب فعل

 یــشمل فعــل  ومــا،ً مــا یــشمل فعــل القلــب اعتقــادا،المقــصود بالفعــل) الفعــل (:قولــه

 ألن التكلیـف ،يوهـذا القیـد أخـرج النهـ،ًوما یـشمل فعـل الجـوارح عمـال،ًاللسان قوال 

  .فیه بالترك ولیس بالفعل

 وبعــــض الحركــــات ،اإلشــــارة والرمــــوز فخــــرج بــــذلك ، الــــصیغة: أي)بــــالقول(قولــــه 

ً فـــإن هـــذه األمـــور تـــسمى أمـــرا مجازیـــا،والفعـــل الـــذي یـــستدعى بغیـــر قـــول،  ألن ،ً

 الكـالم أن علـى ً بنـاء،الطلب من لـوازم األمـر الحقیقـي والـصیغة مـن لـوازم الطلـب

  . ال في المعاني النفسانیة،حقیقة في العبارات اللسانیة

 بكیفیــة الترفــع علــى ًاأن یــأتي األمــر متكیفــ : معنــاه)علــى وجــه االســتعالء(وقولــه 

ـــــوقین ـــــسید ،المـــــأمور كـــــأمر اهللا للمخل ـــــدهل وأمـــــر ال  وأمـــــر ،وأمـــــر األب ألوالده،عبی

  .لرعیتهالسلطان 

 إلــى الــصادر مــن األدنــى األمــر وهــو ، یخــرج بــه الــدعاء،وهــذا قیــد فــي التعریــف

ر الــصادر مــن  وهــو األمــ،ً فإنــه ال یــسمى أمــرا حقیقــة ویخــرج بــه االلتمــاساألعلــى

  .ً ال یسمى أمرا حقیقةًبة فإنه أیضات الرفي المساوي

آلمــر نفــسه فــي ا یجعــل أن :وهــو  فإنــه یــشترط فــي األمــر االســتعالء:وعلــى هــذا

ً وان لم یكن ذلك حاصال باعتبار الواقع ونفس األمر،بة من غیرهتمرتبة أعلى ر ٕ.   

                                                           

العالمــة المنــاظر عــاش :  بــن علــي بــن یوســف الفیروزآبــادي الــشیرازي، أبــو إســحاقإبــراهیم - ١

ولـــه . ، یـــنظم الـــشعرًمنـــاظرا ً وكـــان حـــسن المجالـــسة، طلـــق الوجـــه، فـــصیحا،ً صـــابراًفقیـــرا

ـــه، والتبـــصرة فـــي أصـــول الـــشافعیة، و (تـــصانیف كثیـــرة، منهـــا  التنبیـــه و المهـــذب فـــي الفق

 ١/٥١األعــالم ،٨٨ /٣ طبقــات الــسبكي :یراجــع .طبقــات الفقهــاء واللمــع فــي أصــول الفقــه

 .٢٦٨ / ١الفتح المبین ، ٣٤٩ / ٢ الذهب شذرات ،١/٢٩وفیات األعیان ،

التبـــــصرة فـــــي أصـــــول ،٥٩٤ / ٢النـــــاظر وجنـــــة المنـــــاظر البـــــن قدامـــــة  روضـــــة : یراجـــــع- ٢

 .١/٢١الفقه



 
 

 

 

 

٦٢١ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ـــرازي  كـــابنمالكیـــة  وبعـــض ال)١(وهـــذا هـــو مـــذهب بعـــض الـــشافعیة كاآلمـــدى وال

  )٤()٣(والقرافي)٢(الحاجب

  كــصدرالحنفیــةوبعــض )٥( الخطــاب الكلــوذاني وابــن قدامــةكــأبيوبعــض الحنابلــة 

  ،)٧( )٦(لشریعة ا

  :وهو الحق لدلیلین 

 بـل عـل ،علـى سـبیل االسـتعالء ال )افعل( العظیم لو قال لغیره ن الرجلأ :أولهما

 األمر حینما – -لذلك نفى النبي إنه أمر، و:فإنه ال یقال،للین اسبیل التضرع و

 أنــاال إنمــا  (: أتــأمرني یــا رســول اهللا قــال: فقالــت)ارجعــي إلــى زوجــك:(قــال  لبریــرة

  .على سبیل االستعالء ألنه صدر ال ،ً یكن ذلك القول أمرا فهنا لم)٨()شافع

                                                           

 .١٣٧ / ٢ لآلمدياإلحكام ، ١٧ / ٢ المحصول : یراجع- ١

 هــو عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن یــونس أبــو عمــرو المعــروف بــابن : ابــن الحاجــب- ٢

صر ســنة قنــا بمــ حــدي مراكــزإ ففیــه أصــولي مــتكلم نظــار ولــد فــي إســنا ،المــصريالحاجــب 

  مختصر المنتهى :ههـ من تصانیف٦٤٦هـ توفى سنة ٥٧٠

َالدیباج المذهب في َأعیان علماء المذهب ، ١٦٧شجرة النور الذكیة لمحمد مخلوف ص: یراجع َْ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ ْ
ِ

 .٦٧ / ٢ الفتح المبین ،٦١٢

حمــد بــن إدریــس المــصري المعــروف بــالقرافي تــوفى أ شــهاب الــدین أبــى العبــاس بــن : هــو- ٣

شـجرة النـور :  یراجـع.الـذخیرة فـي الفقـه والتفتـیح فـي أصـول الفقـه: مـن تـصانیفهه٦٨٤سنة

  ٩٥ ،٩٤ / ١عالم واأل.٦٢٧ رقم ١٨٨ / ١الزكیة 

 ).٨٧( وتنقیح الفصول للقرافي ،٧٧/ ٢ مختصر المنتهي:یراجع-- ٤

 .٥٩٤ / ٢وروضة الناظر المناظر ،١٢٤ / ١ التمهید ألبي الخطاب : یراجع-٥

 هو عبید اهللا بن مسعود البخاري الحنفي الفقیـه األصـولي المحـدث المفـسر :عةصدر الشری- ٦

 ،١٦١ / ٢ الفـتح المبـین :یراجـع. هـ من تصانیفه متن التنقیح في أصـول الفقـه٧٤٧توفى 

  .١٥٨ / ٤األعالم 

  ).٧٧(ص التوضیح على متن التنقیح : یراجع-٧

 ٧/٤٨- - شــفاعة النبــي-ب بــا -رضــى اهللا عنهمــا -عــن ابــن عبــاس البخــاري أخرجــه - ٨

 في المملوكة تعتـق -باب–  صحیح: حكم األلباني- هأبو داود في سننه عنو ،٥٢٨٣رقم 

 فــي تخییــر األمــة تكــون -بــاب– ٢٣٤٧ رقــم ً والــدا رمــي فــي ســننه عنــه أیــضا،٢٧٠ / ٢

= إسـناده صـحیح :قـال المحقـق ً وأحمد في المسند عنه أیضا،١٣٤ / ٧تحت العبد فتعتق 



 
 

 

 

 

٦٢٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 بــصفة )افعـل( : رتبــة لمـن هـو أعلـى رتبـة منـهأدنـىنـه لـو قـال مـن هـو أ :ثانیهمـا

 بالجهـــل والحمـــق المـــستعليولـــذلك یوصـــف هـــذا ، أمـــرهإنـــه : قـــالیإنـــه  فالمـــستعلي

  . )١( لمن هو أعلى منه،بسبب أمره

  :تعریف األمر المطلق

ٌعبارة بأنه:القرافي عرفه َ َ
ْعن ِ ِاألمر َ ْ َ ََِّالمقید ْ ُ ِباإلطالق ْ َ ْ ِ َصدق َما َْأي ِْ َ ُاسم َ ِاألمر ْ ْ َ ِعلیه ْ َْ َ 

َبال ٍقید ِ ٍِالزم َْ َ.) ٢(  

ـــشوكاني مـــاماإل وعرفـــه ـــق األمـــر( :ال ـــده وال افعـــل یقـــول أن وهـــو المطل  بزمـــان یقی

  )٣)(معین

 طلب الفعل من المكلف بال قرینـة تـدل علـى : هواألمر المطلقوعلي هذا فیكون 

  .الفور أو التراخي

                                                                                                                                           

 إســناده : تعلیـق المحقـقً عنـه أیــضاقطنـي وأخرجــه الـدار ،٣٤٣ / ٣خـاري علـى شـرط الب=

 .٢٣٣٨ رقم ٤١١ / ٥- - في أوامر النبى-باب-صحیح والحدیث متفق علیه 

 ،١٣١١ / ٣   النملـةعبـد الكـریم/  المهذب في علم أصول الفقـه المقـارن للـدكتور : یراجع- ١

١٣١٢.  

  .١/١٣٩  للقرافي اء الفروقأنوار البروق في أنو=  الفروق : یراجع- ٢

  .٢٧١ /١ إرشاد الفحول : یراجع- ٣

  



 
 

 

 

 

٦٢٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

   نيالمبحث الثا

  الصیغ واأللفاظ التي تفید األمر 

ًزمـا إذا تجــردت عــن لألمـر صــیغ موضــوعة فـي اللغــة للداللــة علـى طلــب الفعــل ج

   :مى بالصیغ األصلیة أو الصریحة وهيس وت،ئن الصارفةاالقر

  . وما یقوم مقامهاافعل صیغ :األولى
 للداللـة علـى طلـب افعـل كـل لفـظ یـشتق علـى غـرار :هـي افعـلوالمراد بصیغة    

كـان كـذلك لیـشمل الـصیغ التـي تـشتق ٕوانما  ،الحدث الذي تشتق منه هذه الصیغة

َفاسـتقم كمـا ُأمـرت (  :تعـالى الثي حسب قواعد اللغـة مثـل قولـهمن الفعل الث ْ
ِ ِ

َ َ ْ َ ْ َ()١( 

  .ن كانت على وزن استفعلٕاو،افعلفإنها مصوغة على شاكلة 

ََأقــم الــصالة (:وذلــك مثــل قولــه تعــالى،ٕوان كانــت علــى وزن افتعــل     َ َّ ِ  فإنهــا )٢( )ِ

 أن عـین الفعـل وذلـك، االشـتقاق  ولكنهـا علـى شـاكلتها فـي،افعـللیست على وزن 

اء قـ ثـم حـذفت الـواو اللت، وهـي نقـل حركـة الـواو إلـى مـا قبلهـا،حذفت لعلة صـرفیة

  .قومأ أصلها كما تقتضیه القواعد الصرفیة ألنالساكنین 

 أكثــر الــصیغ لألمــر فهــي  المــأخوذ مــن الثالثــي كاســجد وامــضافعــلأمــا صــیغة   

ُوَأقیمـوا ( :ثـل قولـه تعـالىًاستعماال في اللغة العربیة وفي نـصوص القـرآن والـسنة م
ِ
َ

َالصالة َ ْوَأنفقوا من ما رزقناكم( )٣()َّ َُ َْ َ َْ ْ
ِ ُِ َ()٤(.  

 علــى المثنــى افعــل أي مــا یكــون مــن صــیغة )ومــا یقــوم مقامهــا( ةوالمــراد بجملــ  

 والجمـع )نافعلـ( وللجمـع )يافعلـ(والجمع والتذكیر والتأنیث كقولـك للمؤنثـة الواحـد 

  . وهكذا)فعالا( وللمثنى )واافعل(الذكور 

ً وأكثرهــا ورودا فــي القــرآن والــسنة ،ي أم الــصیغ فــي هــذا البــابهــ افعــلغة یوصــ  

ألنـــه المتبـــادر إلـــي الـــذهن عنـــد ،عنـــد الجمهـــور وهـــي مـــن األمـــور المتفـــق علیهـــا ،

  فیحقـــق علـــم،علـــى المعـــاني المقـــصودة فالعبـــارات إنمـــا وضـــعت لتـــدل ،اإلطـــالق
                                                           

 )١١٢( : سورة هود من اآلیة- ١

 )٧٨(: سورة اإلسراء من اآلیة-٢

  ) ٤٣(: سورة البقرة من اآلیة- ٣

  ) ١٠(: سورة المنافقون من اآلیة- ٤



 
 

 

 

 

٦٢٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ألمــر اللفظــي هــو الــذي یناســب مقــصد  ولهــذا كــان تعریــف ا،الغیــر بمــا فــي الــنفس

  .األصولي

َلألمــر صــیغة موضــوعة فــي اللغــة وهــو قــول الرجــل (:  الــشیرازيإســحاق أبــو قــال َ َُ َ َُّ ِ ِ ِ
َ ُ ْ َ ِ ْ َ ْ

َلمن هو دونه افعـل ْ َ َوقالـت األشـعریة لـیس لألمـر صـیغة وقولـه افعـل ال یـدل علـى  ُ َ َْ َ ََ ََ ِ ِِ ْ َ ْ ْ َ َ

َاألمر إال بقرینة َِ ِ َِّ َ ْ(.)١(  

  )٢(اسم فعل األمر :الثانیة

ًأو مـا كـان متـضمنا فعـل األمـر ولكـن ال یـدل ، ناب عن الفعـل ودل علیـه اوهو م

َحــي علــى الــصالة حــي علــى ( :كقــول المــؤذن،بلفظــه بــل بمعنــاه علــى فعــل األمــر ََ َ َ ََّ َِّ َ َّ

ِالفالح َ َ   ألن،بل هي اسم یتـضمن فعـل األمـر ،أمر فعل  لیس-- فإن قوله )٣()ْ

م فیمـــا ال یعنیـــه لـــ لمـــن أكثـــر الكـــالم أو تك: وكقولـــك)وا واقبلـــواهلمـــوا وتعـــال(معنـــاه 

 ولكن عبرت عنه )اسكت( لم تعبر عنه بفعل األمر  ولكنك)اسكت(ومعناه )صه(

  . وهو قلیل في األدلة،أي یتضمن فعل األمر،باسم فعل األمر 

  . المصدر النائب عن فعل األمر:الثالثة

 والعــرب تعبــر عــن الفعــل  ،لزمــان دون اوالمــصدر هــو مــا یــدل علــى الحــدث    

 : فتقــولً وبالمــصدر أحیانــا،ًوبــاألمر أحیانــا،ً وبالمــضارع أحیانــا ،ًبالماضــي أحیانــا

  .ضربا، ً ضربا،ضربی ،ضرب

لكنهـا المـصدر  و، فعـل األمـرت والـصیغة هنـا لیـس،ً دخـوال، یـدخل،دخل:قولتو   

ُفـــإذا لقیـــت (: قولـــه تعـــالىي كمـــا فـــ،النائـــب عـــن فعـــل األمـــر َِ َ ِ َم الـــذین كفـــروا فـــضرب َ َْ َ ُ َ َ َ
ِ َّ

ُ
ِالرقـــاب َ َفــــضرب( فقولــــه)٤()ِّ َْ  واألصــــل ،وف لفعــــل محــــذمــــصدرالمنــــصوب علــــى ) َ

                                                           

 ١/٢٢ التبصرة في أصول الفقه: یراجع- ١

 اســـم فعـــل -٢م فعـــل الماضـــي ولـــیس مطلوبـــا هنـــا  اســـ-١: اســـم فعـــل األمـــر ثالثـــة أقـــسام- ٢

  المضارع وهو كذلك لیس مطلوبا هنا 

 . اسم فعل األمر وهو المقصود والذي اعتبر من صیغ األمر-٣

ِعــون بــن َأبــي جحیفــة، عــن َأبیــهأخرجــه مــسلم - ٣ ِ ِْ َ َ ُ ََ َ ْ ُْ ُ  رق��م ١/٣٥٩ ، الــصالة إلــى الراحلــة-بــاب- ْ

)٥٠٣( 

 ) ٤(: سورة محمد من اآلیة- ٤



 
 

 

 

 

٦٢٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ً مـــضافا إلـــى منابـــهف الفعـــل وقـــدم المـــصدر وأنیـــب حـــذف ،ًاضـــربوا الرقـــاب ضـــربا

   .مفعول

م الكفــار فــي تقیـل أي إن ،والتعبیـر بهــذا أبلـغ مــن التعبیــر بفعـل األمــر المباشــر    

ٕ لكنــه لــم یعبــر عــن األمــر بفعــل األمــر، وانمــا عبــر عنــه ،اضــربوا رقــابهمالحــرب ف
غة قلیــل ورودهــا فــي األدلـــة ی وهــذه الــص،بالمــصدر الــذي نــاب منــاب فعــل األمــر

  .مقارنة بالصیغ األخرى

  
  . الفعل المضارع المقرون بالم األمر:الرابعة

 بالم األمر سبقولكنه إن ،األصل أن الفعل المضارع إنما یفید الحالیة واالستقبال

  .فإنه یفید األمر مباشرة

  

ٌولیكتـب بیـنكم كاتـب  (:واألمثلة على ذلك كثیرة فـي القـرآن الكـریم منـه قولـه تعـالى ِ َ ُْ َ ْ َْ َُ ْ ْ َ
ِبالعـــــدل ْ َ ْ ـــــة)١()ِ ـــــب الكتاب ـــــة طل ـــــإن مـــــدلول اآلی ـــــه تعـــــالى. ف ـــــه قول ـــــق ذو  (:ومن ُلینف ْ ِ ُِْ

ٍســـعة
َ ـــه تعـــا)٢()َ ـــه قول ـــة طلـــب اإلنفـــاق ومن ـــإن مـــدلول اآلی ـــا  (:لىف ِ�ومـــن كـــان غنی َ َ َ ْ َ َ

ِفلیـــــستعفف ومـــــن كـــــان فقیـــــرا فلیأكـــــل بـــــالمعروف ِ ِ
ُ ًْ ْ َْ َْ ْ ِْ ْ ُ َْ َ ََ َ ََ ْ َ ْ فـــــإن مـــــدلول اآلیـــــة طلـــــب  )٣()َ

 .اد األمـرفـدخلـت علیـه الم األمـر فأ ففي هذه اآلیات الفعل المضارع، االستعفاف

 ًغ ورودا فــــيی، وتعتبــــر هــــذه الــــصیغة مــــن أكثــــر الــــصواألمثلــــة علــــى ذلــــك كثیــــرة

   )٤(.األدلة

 ،ً وكمـا یـرد األمـر بهـا یـرد أیـضا بغیرهـا ،هذه كلها تعتبر الصیغ الصریحة لألمـر

   :یليومن هذه الصیغ ما 

  

                                                           

  ) ٢٨٢ (: سورة البقرة من اآلیة- ١

  ) ٧ (: سورة الطالق من اآلیة- ٢

 )٦(: سورة النساء من اآلیة٣-

نهایــة ، ٨١ / ٢حاشــیة التفتــازاني علــى شــرح العــضد ، ١٤٠ / ٢ لآلمــدياإلحكــام :  یراجــع٤-

 - ٣٢ / ١ كـشف األســرار ،٣٠٢/ ٢ للزركــشي البحــر المحـیط ،١٦٠/ ١الـسول لإلسـنوى

 .٦ ،٥ ،٤ولید بن راشد السعیدان ص/ عدة األمر المطلق تألیفرسالة في قا، ٣٤



 
 

 

 

 

٦٢٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  .المستعمل في معنى األمر ر الخب:الخامسة

ُوالوالدات یرضعن َأوالدهن حولین كاملین لمـن َأراد َأن یـ:( تعالىمثل قولهوذلك  َ ُْ ْ َُ َ ََ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َُ ََ َّ َ َ ْ ْ َ َِّتم َْ

َالرضـــاعة َ َ  ولكنهـــا مـــستعملة فـــي أمـــر الوالـــدات بإرضـــاع ،ریـــةب فإنهـــا جملـــة خ)١()َّ

  .أوالدهن

ٍوالمطلقـات یتربـصن بَأنفـسهن ثالثـة قـروء (:وقوله تعـالى
ُ َُ َ َ ََ َّ ِ ِِ ُ َْ َ ْ َّ َ َ ُ ََّ ُْ  للمطلقـات ٌ فإنـه أمـر)٢()َ

  .أخرى حیضات حتى یحق لهن الزواج مرة أوبالتربص ثالثة أطهار 

 كقولـــه . نحـــو ذلـــكأو )٣(ة أو الكتـــبضـــی أو الفرباإلیجـــاب التـــصریح :الـــسادسة

ًإن الصالة كانت على المؤمنین كتابا موقوتا (:تعالى َُ ْ َ ًُ َ
ِ ِ

َ ِ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َّ َّ ِ(.)٤(  

ــذین مــن قــبلكم (:وقولــه تعــالى ــیكم الــصیام كمــا كتــب علــى ال ْكتــب عل ُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ
َّ َ ََ َ َ َ ََ ُ  وقــول )٥()ُِّ

ََأیه: (- –النبي  ُّا الناس قد فرض اهللا علیكم الحج، فحجوُّ َُّ َ َ ََ َ َْ ُ ُ َْ ُ َ ْ ُ َّ(.)٦(  

ِوللـه علـى النـاس حـج البیـت مـن (:ونحـوه كقولـه تعـالى)حـق علـى( لفـظ :السابعة َ
ِ ِ َِْ َْ ُّ ِ َّ َ َِّ

َ
ًاستطاع إلیه سبیال ِ َِ

ِ َْ َ َ َ ْ()٧(  

ٌّحــق  (- - النبــيوقــول ِّعلــى كــل مــسلم، َأن یغتــسل فــي كــلهللا َ ُِّ ُِ ِ َِ َ ْ َ َْ ٍ
ْ ُ ً ســبعة َأیــام یومــا َ ْ َ

ٍ َّ ِ
َ َْ

ُیغسل فیه رأسه وجسده َ َ ََ ُ ََ َْ
ِ ِ ُِ ْ(.)٨(  

                                                           

 ) ٢٣٣( : سورة البقرة من اآلیة- ١

 ) ٢٢٨ (: سورة البقرة من اآلیة- ٢

المعتــصر مــن شــرح :یراجــع .اإلخبــار بــأن الفعــل مكتــوب علــى المخــاطبین:ومعنــي الكتــب - ٣

  .١/٧٥ مختصر األصول من علم األصول أبو المنذر المنیاوي

  )١٠٣ (:رة النساء من اآلیةسو- ٤

 ) ١٨٣ (:سورة البقرة من اآلیة- ٥

فـرض الحـج مــرة -بـاب - الحــج – كتـاب –رضـي اهللا عنـه -أخرجـه مـسلم عـن أبـي هریــرة - ٦

 رقـــــم ٥٠٨ / ٢ًأحمـــــد فـــــي المـــــسند عنـــــه أیـــــضا و ،) ١٣٣٧( رقـــــم ٩٧٥ / ٢فـــــي العمـــــر 

  ٢٠٦. /٢واحدة  وجوب الحج مرة -باب–ه عنه أیضا ن والبیهقي في سن،)١٠٦١٥(

  .)٩٧ (: سورة آل عمران من اآلیة- ٧

 

 -بــاب- الــصالة-كتــاب– رضــى اهللا عنــه - أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه عــن أبــي هریــرة- ٨

=  - ًوأخرجه مسلم عنه أیضا ،٣٠٥ / ١) ٨٥٦(هل على من لم یشهد الجمعة غسل رقم 



 
 

 

 

 

٦٢٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ْیوصیكم الله في َأوالدكم (: كقوله تعالى، صیغة الوصیة:الثامنة ُ ُِ ِ َِْ ُ ُ
َّ

ُ(.)١(  

 عمل على التـرك أو نحـو ذلـك إحباط أو عقاب ما فیه ترتیب ذم أو  كل:التاسعة

ِمن ترك صالة العصر(- –:كقوله، ْ َ ََ َ َ ََ ْ ُ فقد حبط عملهَ َ َُ َ َ ِ ْ َ َ(.)٣(  )٢(  

   :لمعاني كثیرة منها " افعل" هذا وتستعمل صیغة 

َوَأقیموا الصالة وآتوا الزكاة (: كقوله تعالى:اإلیجاب :أحدها ََ َّ ُ َ ََ َّ ُ
ِ(.)٤(  

ًفكاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا( : ومن أمثلته قوله تعالى: الندب:الثاني ْ ْ ْْ َ ِ ِِ ِ ُِ ْ َ ُْ ُ َ َ(.)٥(  

ْوَأشهدوا ذوي عدل منكم (: كقوله تعالى: اإلرشاد:الثالث ُ ْْ ُِ ٍ ْ َ ْ َ ََ ِ(.)٦(  

ْوال تنسوا الفضل بینكم:( كقوله تعالى:التأدیب :الرابع  ُ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ََ َْ َ(.)٧(  

 وهــــو أخــــص مــــن النــــدب فــــإن التأدیــــب یخــــتص بإصــــالح ،ًوالتأدیــــب یــــسمى أدبــــا

  .األخالق وكل تأدیب ندب من غیر عكس

ِكلوا من الطیبات (:تعالى كقوله :اإلباحة:الخامس ِ
َِّ
َّ

َ ُُ(.) ٨(  

َوَأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون (: كقوله تعالى: الوعد:السادس ُ َْ َُ ُْ ُُ ِ ِ َِّ َّ ْ ِ ْ َ(.)٩(  

                                                                                                                                           

ي ســننه وأخرجــه البیهقــي فــ٨٤٩،رقــم ٢/٥٨٢ الطیــب والــسواك -بــاب– الجمعــة -كتــاب=

 .٤٩٣ / ٢) ٥٨٧١(عنه أیضا رقم 

  )١١( سورة النساء من اآلیة - ١

 التكبیر بالـصالة -باب– الصالة -كتاب- أخرجه البخاري عن أبي قالبة عن أبي الملیح  -٢

 مـن تـرك صـالة العـصر رقـم - باب-ً والنسائي في سننه عنه أیضا٢١٤ / ١ )٥٦٩(رقم 

)٣٦ / ١) ٤٧٤.  

ـــــسول - ٣ ـــــة ال ـــــشاشي ص،) ١٦٢(ص  یراجـــــع نهای  ٤١٧ / ١ والمستـــــصفى،١١٧أصـــــول ال

 .٣٧٣ / ١فواتح الرحموت ،

 .)٤٣ (: سورة البقرة من اآلیة-٤

  .)٣٣ (:سورة النور من اآلیة- ٥

 .)٢٨٢ (: سورة البقرة من اآلیة-٦

 .)٢٣٧ (: سورة البقرة من اآلیة- ٧

  .)٥١:(سورة المؤمنون من اآلیة- ٨

  

  ) ٣٠(:سورة فصلت من اآلیة-٨٦



 
 

 

 

 

٦٢٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ـــسابع َفمـــن شـــاء فلیـــؤمن ومـــن شـــاء  (: كقولـــه تعـــالى، الوعیـــد ویـــسمى التهدیـــد:ال ََ َْ ْ َْ ََ
ِ ْ َُْ َ

ُْفلیكفر ْ   .د أبلغ من الوعید التهدی: ومن العلماء من قال)١()ََْ

ْكلوا من طیبات ما رزقناكم( : االمتنان كقوله تعالى:الثامن َُ َُْ َ َ
ِ ِ

ََِّ ْ ُ()٢(   

ُقـل تمتعـوا (: كقولـه تعـالى: اإلنـذار:التاسع َّ َ َ ْ  والفـرق بـین اإلنـذار والتهدیـد مـن )٣()ُ

   :وجهین

یـه ذلـك والتهدیـد ال یجـب ف، اآلیة ه كما فيً یكون مقرونا بالوعید اإلنذار :أحدهما

  .ًبل قد یكون مقرونا به وقد ال یكون

 وفـي اإلنـذار قـد ، أن الفعـل المهـدد علیـه یكـون ظـاهرة التحـریم والـبطالن:وثانیهما

  . ال یكوندذلك وقكیكون 

َادخلوها بسالم آمنین (:له تعالى اإلكرام كقو:العاشر
ِ ِ ٍ َ َ ِ َ ُ ُ ْ ٤)((  

ًكونوا قردة : السخریة كقوله تعالى:الحادي  عشر َ َ
ِ ُ َ خاسئینُ

ِ ِ َ(.)٥(   

ُكن فیكون(: كقوله تعالى: التكوین:الثاني عشر ُ ََُ ْ(.)٦(  

ِفأتوا بسورة من مثله (:كقوله تعالى : التعجیز:الثالث عشر ِ ِ ِْ ْ ٍ
َ ُ ِ ُ َْ(.)٧(  

ُفاصبروا َأو ال تصبروا (: كقوله تعالى: التسویة بین شیئین:الرابع عشر ُ
ِ ِْ َْ َ ْ َ(. )٨(  

َُألقـوا  ( حكایة عن موسي یخاطب الـسحرة:يتعال كقوله : االحتقار:رالخامس عش ْ

َما َأنتم ملقون ُ ْ ُ َُْ ْ(.)٩(  

  

                                                           

  )٢٩ (: سورة الكهف من اآلیة- ١

  )١٧٢(: من اآلیةبقرة سورة ال-٢

 )١٤ (: سورة إبراهیم من اآلیة-٣

  )٤٦ (:  سورة الحجر من اآلیة-٤

 )٦٥(: سورة البقرة من اآلیة- ٥

 )١١٩(: من اآلیةلبقرة سورة ا- ٦

  )٢٣ (: سورة البقرة من اآلیة- ٧

  ) ١٦ (: سورة الطور من اآلیة- ٨

  )٨٠ (: من اآلیة  سورة یونس-٩

  



 
 

 

 

 

٦٢٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ُذق إنك َأنت العزیز الكریم (: اإلهانة كقوله تعالى:السادس عشر ِ َِ ْ ُْ َْ َ َ َِّ ْ ُ(.)١(  

 واالحتقــــار عــــدم ، اإلنكــــارن اإلهانــــة هــــيأ واإلهانــــةوالفــــرق بــــین االحتقــــار      

  .المباالة

ًفلیضحكوا قلیال ولیبكوا كثیرا (:وله تعالى كق، الخبر:السابع عشر
ِ َِ ُ ُْ َْ َ َْ َْ ً َ َ(.)٢( 

َربنا اغفر لنا(كقوله تعالى ، الدعاء :من عشراالث ََ ْ
ِ ْ َّ َ(.)٣( 

َِّربنــــا َأخرجنـــــا منهـــــا فـــــإن عـــــدنا فإنـــــا  (: كقولـــــه تعـــــالى، التمنـــــي :التاســـــع عـــــشر َِ ََ َ ْ َْ ُْ ْ َ َْ ِ ِ َّ

َظالمون ُ
ِ َ(.)٤(  

ِیا َأیها المأل َأفتوني :(ى على لسان بلقیس ملكة سبأ كقوله تعال:المشورة:العشرون ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُّ َ
ِفي َأمري ْ

ِ(.)٥( 

ـــه تعـــالى: التعجـــب:والعـــشرونالحـــادي  ـــال  (: كقول ـــك األمث َانظـــر كیـــف ضـــربوا ل ََ ْ َ ْ َ ُ ََ َ ْْ َ ْ ُ

ًفضلوا فال یستطیعون سبیال َِ َ َُ
ِ َ ْ َ ََ َُّ(.)٦(. 

ٌقـال قائـل(:كقولـه تعـالي،االلتماس :الثاني والعشرون ِ َ ُ مـنهم ال تقتلـوا یوسـف وَألقـوه ََ ُ ْ َ َ ُْ ُ ُُ َْ َ ْ ُ
ِ

ِّفي غیابت الجب ُ َ َْ ِ َِ(.)٧(  

َوَأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون (: كقوله تعالى، الوعد:الثالث والعشرون ُ َْ َُ ُْ ُُ ِ ِ َِّ َّ ْ ِ ْ َ(.)٨(  

ْقـــل فـــأتوا بـــالتوراة فاتلوهـــا إن:(كقولـــه تعـــالى،  التكـــذیب:الرابـــع والعـــشرون َِ ُِْ َ َ ُِ
َ ْ
َّ ُ ْ ُْ كنـــتم ْ ْ ُ

َصادقین
ِ ِ

َ(. )٩( 

َادخلوا الجنة (: كقوله تعالى، قرب المنزلة:الخامس والعشرون َُّ َ ْ ُ ْ(.)(١٠ 

                                                           

  )٤٩(:  سورة الدخان من اآلیة-١

  )٨٢(:سورة التوبة من اآلیة-  -٢

  )١٤٧ (: سورة آل عمران من اآلیة- ٣

  )١٠٧(: سورة المؤمنون من اآلیة- ٤

  )٣٢ (: سورة النمل من اآلیة- ٥

  ) ٤٨(:  سورة اإلسراء من اآلیة-٦

  )١٠ (: سورة یوسف من اآلیة- ٧

 ) ٣٠(:یة سورة فصلت من اآل- ٨

 )٩٣ (: سورة آل عمران من اآلیة- ٩

  .)٤٩(: سورة األعراف من اآلیة-١٠



 
 

 

 

 

٦٣٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ئتهـا علیـه وعلـى مـا هـو حقیقـة فیـه وهـو الوجـوب عنـد یوهذه الصیغ لألمر تدل به

نها أعدم وجود قرینة صارفة فإن وجدت القرینة فإنها تصرفها إلى هذه المعـاني شـ

ر األلفــاظ التــي تــصرف عــن حقائقهــا لوجــود مــا یــصرفها عــن ذلــك شــأن ســائفــي 

  )١(.ذلك

                                                           

نهایة السول  ، وما بعدها٢٦٩ / ٣ البحر المحیط :في كل هذه المعاني أو بعضها: یراجع- ١

 ٢ لآلمـدي اإلحكـام ،٣٧٢ / ١فـواتح الرحمـوت  ،ومـا بعـدها ١/١٦٠شرح منهاج الوصـول

 ٤٢ / ٢والمحـصول ، ١/٢٥٣قیق الحـق مـن علـم األصـولإرشاد الفحول إلي تح ،١٤١/ 

 الفــــصول فــــي ١٢٨. فقـــرة١٥٦ / ١ والبرهــــان ٧٨ / ٢ وحاشـــیة  التفتــــازاني  ،ومـــا بعــــدها

 التبـصرة ،١/٢١٤ العـدة فـي أصـول الفقـه،١/٣٧المعتمـد فـي أصـول الفقـه ،٢/٧٩األصول

 ،١/١١ أصـول السرخـسي١/٢٥١ كتـاب التلخـیص فـي أصـول الفقـه١/٢٢في أصول الفقه

ــــــــي األصــــــــول ــــــــة ف ــــــــصفى،١/٥١قواطــــــــع األدل ــــــــات  ٢٠٤/ ١ المست المنخــــــــول مــــــــن تعلیق

بیان ،١/٥المسودة في أصول الفقه،١/٥٤٣روضة الناظر وجنة المناظر  ١/٢٠١األصول

ـــن الحاجـــب  شـــرح ،٢/١٢ اإلبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج،٢/١٩المختـــصر شـــرح مختـــصر اب

ـــــى التوضـــــیح ـــــویح عل ـــــي أصـــــول ، ١/٢٨٧التل ـــــات ف َشـــــرح الورق َ ُ ْ ـــــهَ  التقریـــــر ،١٣٦ صالفق

 ،١/٣٣٨ تیــسیر التحریــر،١/٦٧غایــة الوصــول فــي شــرح لــب األصــول، ١/٣٠٤والتحبیــر

ِ المهذب في علم ُأصول الفقه المقارن٢٢٦ صمذكرة في أصول الفقه َ ََ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ َّْ ِ
ُ

ِ ُ١٣١٨/ ٣  



 
 

 

 

 

٦٣١ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  ثالثالبحث الم

  األمر المطلق المجرد عن القرینة 

ًإذا ورد األمــر مطلقــا متجــردا عــن القــرائن فقــد اختلــف العلمــاء فی   مــا تقتــضیه هــذه ً

   : حقیقة إلى مذاهب منهاالصیغة 

عــــن القــــرائن تقتــــضي  ذهــــب إلــــى أن صــــیغة األمــــر المجــــردة :المــــذهب األول

 واستعمالها ،ًویكون ظاهرا فیه،أي الطلب على وجه الحتم واإللزام ،الوجوب حقیقة

ًفیمـا عــداه مــن المعــاني كالنــدب واإلباحـة والتهدیــد یكــون مجــازا ال یحمــل علــى أي 

 الفقهــاء وبعــض المتكلمــین ونــسب إلــى األئمــة  بعــض وهــو قــول.واحــد إال بقرینــة

  )١(.األربعة

أن صیغة األمر المجردة عن القـرائن تقتـضي النـدب  إلي ذهب :انيالمذهب الث

حـــة والتهدیـــد وغیرهـــا ها فیمـــا عـــداه مـــن المعـــاني كـــالوجوب واإلبال واســـتعما،حقیقـــة

 وهـو مـذهب ،ال یحمـل علـى أي معنـي منهـا إال بقرینـةو المجاز، یكون عن طریق

 وكثیــر مــديواآل كمــا صــرح بــذلك الغزالــي ، وكثیــر مــن المتكلمــین،بعــض الــشافعیة

  )٣(واختاره بعض الفقهاء، )٢(من المعتزلة منهم أبو هاشم

                                                           

 ،٤٢٣ / ١ المستــــــصفي ،١٤٥ / ١ التمهیـــــد ألبـــــي الخطـــــاب ،٢٢٤ / ١ العـــــدة :یراجـــــع- ١

 ١ المحـصول ،١٤١/ ٢ لآلمـدي اإلحكام ،١٤ / ١ أصول السرخسي ،٢١٦/  ١البرهان 

 المهذب فـي ،١/١٦٣نهایة السول ، ١٠٨ / ١  عن أصول البزدوي كشف األسرار،٦٦/ 

  .٣١٦ / ٢ والتقریر والتحبیر ،١٣٣٤ / ٣علم أصول الفقه المقارن

عـــالم : ى عثمـــانّ عبـــد الـــسالم بـــن محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب الجبـــائي، مـــن أبنـــاء أبـــان مـــول- ٢

نـسبة إلـى " البهـشمیة " وتبعتـه فرقـة سـمیت . لـه آراء انفـرد بهـا. بالكالم، من كبار المعتزلة

" و " تــذكرة العــالم " فــي الفقــه، و  " -الــشامل " ولــه مــصنفات منهــا " أبــي هاشــم " كنیتــه 

هایـة والبدایـة والن ،٢٩٢: ١وفیـات األعیـان ، ٤/٧األعـالم :یراجـع.فـي أصـول الفقـه" العـدة 

١٧٦: ١١  

 اإلحكـام لآلمـدى ٤٢٣ / ١ المستصفي ٦٧ / ٢/  المحصول  ،٥٧ / ١ المعتمد : یراجع- ٣

 / ١ البرهـــــان ٧٩ / ٢مختـــــصر ابـــــن الحاجـــــب  ،١٤ / ١ أصـــــول السرخـــــسي ١٤٤ / ٢

   ١/٣٠٣ والتقریر والتجبیر ،١٣٤٤ / ٣والمهذب ، ٢١٥



 
 

 

 

 

٦٣٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ـــث  إذا تجـــردت عـــن القـــرائن افعـــلأن صـــیغة األمـــر ذهـــب إلـــي  :المـــذهب الثال

ـــــضي اإلباحـــــة حقیقـــــة  وال یحمـــــل علـــــى غیرهـــــا مـــــن الوجـــــوب أو النـــــدب إال ،تقت

  )١( حكاه األستاذ أبو إسحاقاوهو مذهب بعض الشافعیة كم،بقرینة

ٌترك لفظـيمـش صـیغة األمـر المجـردة عـن القـرائن نأإلـى  ذهـب : الرابعالمذهب ٌ 

 وحكاه ابن ،زم به اإلمام في المنتخبجوهذا الرأي ،بین الوجوب والندب واإلباحة 

 )٢(.الحاجب في المختصر

 أن صـــیغة األمـــر المجـــردة عـــن القـــرائن تكـــون إلـــى ذهـــب :المـــذهب الخـــامس

 حكـاه ابـن الحاجـب فـي ،لوجـوب والنـدبلمطلق الطلـب وهـو القـدر المـشترك بـین ا

صــرح فــي أن الـشافعي : فـي المستــصفيص نــوالغزالـيالمختـصر ولــم ینـسبه ألحــد 

ـــــرأحكـــــامكتـــــاب  ـــــدب والوجـــــوب وهـــــذا محتمـــــل لهـــــذا آ الق ـــــین الن ن بتـــــردد األمـــــر ب

 )٣(.المذهب

 حتـى یـرد دلیـل أو قرینـة تـدل افعـل التوقف في معنى صیغة :المذهب السادس

  الحـسنأبـي، ونـسب إلـى )٤( وهو مذهب كثیر مـن األشـاعرة ،على المعنى المراد

  )٦(. اآلمدىحهالني، والغزالي وصحق والقاضي البا)٥(األشعري

  

                                                           

المهــذب ، ١٤٧ / ١بــي الخطــاب التمهیـد أل، ٥٧ / ١المعتمــد  ،٢٢٩ / ١ العــدة :  یراجـع- ١

 / ١ وتیــــسیر التحریــــر ،١١، / ١ والمــــسودة ٤٧ / ٢ شــــرح الكوكــــب المنیــــر ،١٣٤٦ / ٣

٤٢٢  

  ١/٥٥٩ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: یراجع- ٢

القواعــد ، ١٩٣/ ١روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر ،٨١ /٢ مختــصر ابــن الحاجــب : یراجــع- ٣

 ،٤٢٦ / ١ للغزالــــي والمستــــصفى ،٩٦الفحــــول ص إرشــــاد ١٥٩ / ١والفوائــــد األصــــولیة 

 ١/٣٣٤تیسیر التحریرو

 ).هـــو علـــى الوقـــف علـــى مـــا یبینـــه الـــدلیل: وقالـــت األشـــعریة( :القاضـــي أبـــو یعلـــى  قـــال  ٤-

 .١/٢٩٩ العدة في أصول الفقه:یراجع

 مؤســـس ، علـــي بـــن إســـماعیل بـــن إســـحاق، أبـــو الحـــسن، مـــن نـــسل أبـــي موســـى األشـــعري- ٥

هــــ وتلقـــى ٢٦٠،ان مـــن األئمــة المتكلمـــین المجتهـــدین ولــد فـــي البــصرةكــ. مــذهب األشـــاعرة

بلغـت :  هــ قیـل٣٢٤.  وتـوفي ببغـداد،مذهب المعتزلة وتقدم فـیهم ثـم رجـع وجـاهر بخالفهـم

طبقات الشافعیة ، ٤/٣٦٣األعالم : یراجع.ّإمامة الصدیق" مصنفاته ثالثمائة كتاب، منها 

 .١٨٧ /١١ والبدایة والنهایة ٢٤٥ /٢

  .٣/١٣٤ المهذب،٢/٢٣اإلبهاج  ،٢١٢ /١البرهان ، ١٤٤ / ٢ لآلمدي اإلحكام :یراجع - ٦



 
 

 

 

 

٦٣٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  ةـــــــــــــــــاألدل

  : المذهب األولأدلةًأوال 

ع اجمٕآن والسنة وار بأدلة من الق:ن بالوجوبواستدل أصحاب المذهب األول القائل

  .الصحابة والمعقول

  

 : األدلة من القرآن:ًأوال
ْثـم قلنـا للمالئكـة اسـجدوا آلدم فـسجدوا إال إبلـیس لـم ( : قولـه تعـالى:الدلیل األول َ َ َ

ِ ِ ِ ِْ َِ َِّ ُ َ َُ َُ َُ
ِ

ْ َ َ َ ْ ْ َّ ُ

َیكــن مــن الــساجدین َ
ِ ِِ َّ ْ ُ َقــال مــا منعــك َأال تــسجد إذ َأمرتــك َ َ َُ َْ َ َ َْ ِ َ ُ ْ

َّ
َ َ َفــسجد  (:وقــال تعــالى )١()َ َ َ َ

ْالمالئكة كلهم َأ ُ
ُُّ َُ ِ َ َ َجمعـون  إال إبلـیس َأبـى َأن یكـون مـع الـساجدین قـال یـا إبلـیس مـاْ َ َ َُ َ ُ

ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ َِ َ ََ َ َ َ َِ َّ ُ ْ َّ 

َلك َأال تكون مع الساجدین َ
ِ ِ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ()٢(  

،  لمــا أمــر المالئكــة بالــسجود ســارعوا إلــى ذلــك- ســبحانه-ن اهللاأ :وجــه الداللــة

مــا ( :قولــه تعــالىف ، مــن الجنــةهبطــهأوامتنــع إبلــیس عــن الــسجود  فوبخــه وذمــة و

 یكــون المقــصود بــه أن وال یمكــن ، اســتفهام إنكــاري قــصد بــه الــذم والتــوبیخ)منعــك

وهـذا منتـف بحـق ،هـل ا االسـتفهام الحقیقـي یـصدر مـن الجنأل،االستفهام الحقیقـي

 -تعـالى–  فـاهللا عـالم بالـسبب الـذي مـن أجلـه تـرك الـسجود آلدم فـاهللا-تعالى– اهللا

  .خافیة  علیهال تخفي

لمـا ،ً إذ لو لم یكن السجود واجبا علیـه ،األمر الوجوب ذلك على أن مقتضى فدل

ٕ واذا ثبـت ال یذم أحد إال بـسبب تركـه لواجـبألنه ،هاستحق الذم والتوبیخ على ترك
  )٣(.ذلك ثبت أن األمر للوجوب

  

  : على هذا الوجه باعتراضیناعترض

ى تـرك ذلـك الواجـب  فالذم عل،ن تكون هناك قرینة تفید الوجوبأ لحتمی :أحدهما

 .وهذا خارج عن محل النزاع،

                                                           

 )١٢- ١١(: سورة األعراف اآلیة- ١

  )٣٢ ،٣١ ،٣٠( : سورة الحجر اآلیة- ٢

 .٣١٨ / ٢التقریر والتجبیر :  یراجع- ٣



 
 

 

 

 

٦٣٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  : هذا بجوابینهیجاب عنو

 ولو ،إلیه مجرد احتمال ال دلیل علیه فال یلتفت  بهن ما اعترضأ :الجواب األول

 . وهذا ظاهر البطالن،ى دلیل في الشریعةبققبلنا ذلك ما 

  

 بمجــرد لــقوالــذم قــد تع،  خن الظــاهر مــن اآلیتــین یقتــضي التــوبیأ :الجــواب الثــاني

دل علـى أنـه أمـر مطلـق ال قرینـة یـفهـذا دلیـل ، بالسجود بدون قرینـة األمر ةمخالف

  .والتوبیخ قد تعلقا بمجرد المخالفة الذم أن فدل ذلك على ،معه

 فیـدل هـذا ، فال یدخل تحت األمـر بالـسجود،لمالئكةان إبلیس لیس من أ :الثانيو

 خر آعلى أن توبیخه لمعنى 

  

  : بجوابینهیجاب عنو

 وأنهـــم قـــد ،ن ظـــاهر اآلیتـــین یـــدل علـــى أن إبلـــیس مـــن المالئكـــةأ :ولالجـــواب األ

أن واألصـــل ، علـــى تـــرك الـــسجود فوبخـــه ولـــم یـــسجد إبلـــیس معهـــم ،دمســـجدوا آل

 فــدل ذلــك ،دلیــلوال   وال یتــرك هــذا إال بــدلیل،لمــستثنى منــهس االمــستثنى مــن جــن

  .تركه السجودعلى أن الذم تعلق ب

 ذكر أن )١(ن عباسب كا-رضوان اهللا علیهم-ار الصحابة ن كبأ :الجواب الثاني

  إبلیس من أشراف 

 علــى الجنــان وكــان لــه ســلطان فــي الــسماء الــدنیا ًالمالئكــة وأكــرمهم وكــان خازنــا

  )٣( )٢(.وسلطان األرض

  

                                                           

مـة، الـصحابي  عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العبـاس حبـر األ- ١

 وشـــهد مـــع علـــي الجمـــل ،وروى عنـــه األحادیـــث الـــصحیحة-- الزم رســـول اهللا ،الجلیـــل

ــه فــي   هـــ ٦٨  ســنة وكــف بــصره فــي آخــر عمــره، فــسكن الطــائف، وتــوفي بهــا،وصــفین ل

، ٣١٤ /١ولیـــــاء األ حلیــــة، ٤/٩٥ األعــــالم :یراجـــــع.ً حــــدیثا١٦٦٠الــــصحیحین وغیرهمــــا 

    ٤٧٧/ ٢اإلصابة 

 / ١ -رضــي اهللا عنهمـــا-ثـــر البیهقــي فــي شـــعب اإلیمــان عــن ابـــن عبــاس خــرج هــذا األأ - ٢

  .١٦٨٠ /٥ بلفظ آخر  العظمة فيالشیخ األصبهانيو ،١٧٠

  .١٣٣٦ ،١٣٣٤ / ٣ المهذب : یراجع- ٣



 
 

 

 

 

٦٣٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

َفلیحذر الذین یخالفون عن َأمره َأن تصیب (: قوله تعالى:الدلیل الثاني َ ُ َ
ِ ِ ُِ ْ ِِْ ِْ َ َُ َ َّ َ ْ ْهم فتنة َأو َْ ٌ َْ ِ ْ ُ

ٌیصیبهم عذاب َألیم
ِ ٌِ َ َ َ ُْ ُ()١(  

 وهــذا ، بمخالفــة األمــراأللــیمن اآلیــة ربطــت التهدیــد بالفتنــة والعــذاب أ:وجــه الداللــة

  . مخالفتهنٕ واال لما حذر الشارع م،یدل على أن األمر المطلق للوجوب

  
َواذا قیل لهم اركعوا ال (: قوله سبحانه:الدلیل الثالث ُ َ ْ ُُ َ ََ ِ َ یركعونَِٕ ُ َ ْ َ()٢(  

ل لهــم یــ قــد ذمهــم علــى تــركهم فعــل مــا ق-ســبحانه وتعــالى-ن اهللا أ :وجــه الداللــة

ألن الـذم ال یكـون إال علـى ، فـدل علـى أن صـیغة األمـر المجـردة للوجـوب ،وهافعل

  )٣( .ٕترك واجب واال لما ذم اهللا به

  

ِومــا كــان لمــؤمن وال مؤم (: قولــه تعــالى:الــدلیل الرابــع ِْ ُْ ُ َََ ٍَ ِ
َ ُنــة إذا قــضى اللــه ورســوله َ ُ َُ َُ َ َ

َّ َ ِ ٍ َ
َْأمرا َأن یكون لهم الخیرة من َأمرهم َ ُ ً
ِ ِ ْ ْْ ْ

ِ ُِ َ َْ ُ َ َ ُ( )٤(  

  

نه إذا قضى أمراً لـم یكـن ألحـد أن یتخیـر أ أخبر –سبحانه -ن اهللا أ :وجه الداللة

ل  فــد،ل االختیــار لــزم الوجــوب ضــرورةٕواذا بطــ، بــل یجــب االنقیــاد واالمتثــال ،فیــه

  .مر المطلق یقتضي الوجوبعلى أن األ

  

واإللـزام ،  اإللـزام بـأن هـذا وارد فـي القـضاء وهـو :اعترض على هذا االستدالل  و

   ه ولذلك جعل مخالف،واجب

  )٥(.ًنه قد جعل مخالف األمر الصریح عاصیاأال ،ً وضاال ًعاصیا

  

  

                                                           

 ) ٦٣ (:سورة النور من اآلیة- ١

 )٤٨ (: سورة المرسالت اآلیة- ٢

 ٣١٨١ /٢التقریر والتجبیر  :یراجع - ٣

 )٣٦ (:اب اآلیة سورة األحز- ٤

  ١٣٨٨ ،١٣٣٧ /٣المهذب: یراجع- ٥



 
 

 

 

 

٦٣٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

   :ب عن هذا االعتراضیأجو

هـا نزلـت حیث إن ،ألمرا صریحل سیاق اآلیة وسبب نزولها یدل على أنها نأ :ًأوال

- -مــولى رســول اهللا )١(ً قومــا أن یزوجــوا زیــد بــن حارثــة --لمــا أمــر النبــي

  )٢(فأبوا 

 لمـا قـضى ، ألنـه لـو كـان بمعنـى اإللـزام، ال نـسلم أن القـضاء بمعنـى اإللـزام:ًثانیا

  . بالطاعات كلها ولم یلزمها-سبحانه–اهللا 

ـــا ـــزام:ًثالث  ألنـــه ال ،هـــو دون األمـــر فـــي المرتبـــة و، ســـلمنا أن القـــضاء بمعنـــى اإلل

فمـن بـاب ،ًإذا كـان القـضاء الزمـا مـع أنـه أقـل مرتبـة فـ ، بخـالف األمـر،غة لهیص

  )٣(.ًأولى أن یكون األمر الزما

   :األدلة من السنة:ًثانیا
َّعـــن َأبــي ســعید بـــن المعلــى :الــدلیل الخـــامس

َ َُ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ُ رضـــي اللــه عنـــه-َ َ ُْ َّ
َ

ِ
َ قــال-َ ُكنـــت : َ ْ ُ

ُِّأصلي 
ِفمر بي رسول الله َ َّ ُ ُ َ

ِ َّ َ َ-- فدعاني، فلم آته حتى صلیت ثم َأتیته، فقال َ َ َ َ َُ َ َُ َْ ُ َُّْ َّ
َ َّ ِ ِ ِ

ْ َ َ " :

ُمــا منعــك َأن تــأتي؟ َألــم یقــل اللــه َ
َّ ِ ُ ْ َ َ

ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َیــا َأیهــا الــذین آمنــوا اســتجیبوا للــه وللرســول إذا {: َ ِ ِ
ُ َّ ِ َ

ِ ِ َِّ َّ
ُ َِ َ ْ ُ َ َ َ ُّ

ْدعاكم ُ َ َ{) ٥() ٤(  

                                                           

، واشـــترته ًختطـــف فـــي الجاهلیـــة صـــغیراا. صـــحابي:  زیـــد بـــن حارثـــة بـــن شـــراحیل الكلبـــي- ١

ّحین تزوجها، فتبناه النبـي  قبـل اإلسـالم وأعتقـه --خدیجة بنت خویلد فوهبته إلى النبي 
ادعـــوهم (ى نزلـــت آیـــة حتـــ) زیـــد بـــن محمـــد(واســـتمر النـــاس یـــسمونه . وزوجـــه بنـــت عمتـــه

ّال یبعثــه فــي ســریة إال أمـــره --وكــان النبـــي . ًوهــو مــن أقـــدم الــصحابة إســالما) آلبــائهم
.  هـــ٨  سـنة وجعـل لـه اإلمــارة فـي غـزوة مؤتـة، فاستـشهد فیهـا. علیهـا، وكـان یحبـه ویقدمـه

  ١/١٤٧ وصفة الصفوة ،٥٦٣ /١اإلصابة  ،٣/٥٧ األعالم :یراجع

 ،٢٧٠ / ٢٠ وجـامع البیـان فـي تأویـل القـرآن للطبـري ،٤٢١ /٦ر  تفسیر ابـن كثیـ: یراجع- ٢

  ٢١٢ / ٤ومفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي 

  .١٣٣٨ / ٣ المهذب : یراجع- ٣

 .٢٤: األنفالسورة - ٤

ُ بــاب - أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه عــن أبــي ســعید بــن المعلــى - ٥ ُیــا َأیهــا الــذین آمنــوا، -َ َ َ
ِ َّ

َ ُّ َ
ِاستجیبوا للـه َِّ

ُ ِ َ ِ وللرسـولْ
ُ َّ ِ  فاتحـة الكتـاب  - بـاب-وأبـو داود فـي سـننه، )٤٦٤٧( رقـم ٦١ / ٦ َ

=  والــدار ٤٧٦ / ٢)٩١٢( رقــم ًوالنــسائي فــي ســننه عنــه أیــضا،) ١٤٦٠( رقــم ٤٦٤ / ٤



 
 

 

 

 

٦٣٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

-  اهللا أمر بعد ،ا سعید على عدم اإلجابةعاتب أب --ن الرسول أ :لةوجه الدال

ٕ واال ، فدل هذا على أن األمر للوجوب)ما منعك( :بها بدلیل قوله تعالى -تعالى 
 .ن ما لیس بواجب ال یالم على تركه أل، على ذلك- - ما المه رسول اهللا

ــم یلمــه -- بــأن النبــي :اعتــرض علــى ذلــك ــه  ولكنــه أراد أن ،ل نــه تقــبح أیبــین ل

  .یخالف غیره في ذلك- -ن النبيأو،وهو في الصالة  - -االستجابة للنبي 

 - -ه وقولـ، الظـاهر مـن هـذه القـصةه ألنـ، نـسلم ذلـك بأننـا ال:وأجیب عن ذلـك

وهذا یدل علـى أن ،خبار عن نفي العذر إل وهو في معنى ا،یقتضي لزوم اإلجابة

   )١(.األمر للوجوب

ــدلیل الــسادس  :قــال - - أن النبــي – رضــي اهللا عنــه – عــن أبــي هریــرة :ال

ٍلوال َأن َأشق على ُأمتي َأو على الناس ألمرتهم بالسواك مع كل صالة( ِ َِ ََ ِّ ُ َ َ َ ْ َْ ِّ
ِ

ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ََّّ َ َ ََ ََّ ُ ْ()٢(  

ـــة  دل علـــى أن ،لمـــا جعـــل المـــشقة مـــن لـــوازم األمـــر - - أن النبـــي:وجـــه الدالل

  .لى تركهم عیذ ألنه یعاقب و،األمر للوجوب

َعن ابن عباس، َأن زوج بریرة ، :الدلیل السابع ََ ِ ِ َِ َ َ َْ َّ ٍ َّ ٌكان عبدا یقال له مغیـث)٣(ْ ِ
ُ ُ ُ ََ ُ َ ً ْ َ َ)٤( ،

ُّكـَأني َأنظـر إلیـه یطــوف خلفهـا یبكـي ودموعـه تــسیل علـى لحیتـه، فقـال النبــي  ِ َِّ َ َُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ُ َ َْ ْ َْ ََ ُ ُ َ ُ َْ َ ُْ ُ ُ ِّ َ--

                                                                                                                                           

وأحمـد فـي المـسند ) ١٥٤٤( رقـم ٣٩٥ / ٤أم القـرآن هـي الـسبع -بـاب–قطني في سننه =

 ٢٩/٩١٣٣) ١٦١٤١( رقم ًعنه أیضا

  .١٣٣٩ ،١٣٣٨ / ٣المهذب  : یراجع- ١

 )٨٨٧( الـسواك یـوم الجمعـة رقـم - باب- رضي اهللا عنه- أخرجه البخاري عن أبي هریرة- ٢

 وأبــو داود عــن زیــد بــن ٢٣٧ / ٢) ٦١٢( رقــم –ًومــسلم عنــه أیــضا بــاب الــسواك ،٤ / ٢

–ًه عن الجهنـي أیـضانوالترمذي في سن) ٤٧(رقم  ٥٩ / ١ السواك  -باب–خالد الجهني 

   .)٢٣(رقم  ٤٢ / ١ا جاء في السواك  م-باب

َْ بریــرة مــوالة عائــشة بنــت َأبــي بكــر الــصدیق روى عنهــا عــروة بــن الزبیــر وعبــد الملــك بــن - ٣ ُ َ َ َُّ ِّْ َ
ِ ِّ ٍ ِْ َِ ِِ ِْ َ ُ َُْ َ َ

ّمروان وهي التي كانت عائشة اشترتها واشترطت ألهلهـا الـوالء فقـال النبـي 
َِّ : الـوالء لمـن

 .ئــــــــشة ســـــــنن كثیـــــــرة لــــــــذكرها موضـــــــع غیـــــــر هــــــــذاأعتـــــــق وفیهـــــــا وفــــــــي خبرهـــــــا مـــــــع عا

 ٧/٣٧أسد الغابة ،٤/١٧٩٥االستیعاب:یراجع

ـــه : مغیـــث- ٤ ـــرة تحتـــه، فخیرهـــا رســـول الل ـــبعض بنـــي مطیـــع، وأعتقـــت بری ِكـــان عبـــدا ل َّ
ُ َ ً َ--

َفاختارت نفسها، وكان مغیث هذا في حین عتقها واختیارها عبدا فیما یقـول الحجـازیون
ِ ًِ َ َ َ َ َ . =



 
 

 

 

 

٦٣٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ٍلعباس َّ َیا عباس، َأال «: ِ ُ َّ َ ًتعجب من حب مغیث بریرة، ومن بغـض بریـرة مغیثـاَ ِ ٍ ِ ِ
ُ َُ ََ َِ َِ ُ َ ُ ُ َِ ْ ْ ِْ

َ ِّ ْ َ «

ُّفقــال النبــي  ِ َّ َ َ َ-- :»ِلــو راجعتــه ِ
ْ َ َ ْ ْقالــت» َ َ َیــا رســول اللــه تــأمرني؟ قــال: َ ََ ِ

ُ َُ ْ َ
ِ َّ

ُ َإنمــا َأنــا «: َ َ َّ
ِ

َُأشفع َ ْقالت» ْ َ ِال حاجة لي فیه: َ ِ ِ َ َ َ َ)١(  

الدالــة علــى  - -األمــر مــع ثبــوت شــفاعته  نفــى  - -ن النبــيأ :وجــه الداللــة

المتثــال ا لوجــب علیهــا ، ألنــه لــو ثبــت األمــر،فــدل علــى أن أمــره للوجــوب،النــدب 

  )٢(.والرجوع إلى زوجها

  
  . رضي اهللا عنهم– إجماع الصحابة :ًثالثا

علـى أن األمـر المطلـق  -رضـوان اهللا علـیهم  - أجمع الـصحابة :الدلیل الثامن

 مجــرد األوامــر فــي الفعــل أو االمتنــاع مــن إلــىانوا یرجعــون  كــوأنهــمیفیــد الوجــوب 

معونه مــن القــرآن والــسنة یحملونــه علــي الوجــوب  فكــل أمــر كــانوا یــس،غیــر توقــف

ألمــر بــل  عــن المــراد بهــذا ا- -ولــذلك لــم یــرد عــنهم أنهــم كــانوا یــسألون النبــي،

 إلــىصرفه ألمــر ویحملونــه علــى الوجــوب إال إذا اقتــرن بــه قرینــة تــاكــانوا یمتثلــون 

  غیره، ولم یعرف منهم منكر لذلك 

   :وهذا ثبت في وقائع كثیرة منها،)٤()٣(ًفكان إجماعا 

 الـــصالة عنـــد ذكرهـــا بـــاألمر ن الـــصحابة اســـتدلوا علـــى وجـــوبأ :الواقعـــة األولـــى

َمن نسي الصالة فلیصلها إذا ذكرها( - - الوارد في قول النبي المطلق َْ ََ َ َ ِ ِّ
َ َُْ َ َ َّ َ

ِ َ َ(. )٥(  

                                                                                                                                           

َوقــــــال الكوفیــــــون= َ ً كــــــان یومئــــــذ حــــــرا:َ َ االســــــتیعاب :   یراجــــــع.واألول أصــــــح، واهللا أعلــــــم. َ

  ٥/١٥٤/صابةاإل٤/١٤٤٣

  ٥٧هامش  سبق تخریجه - ١

  .١٣٤٠ ،١٣٣٩ / ٣ یراجع المهذب - ٢

 .١٩٥ / ١وروضة الناظر ، ٢٣٠ / ١ العدة : یراجع- ٣

ُ إجماعهم على َأن األمر المط "صالح الدین الدمشقي العالئي: قال - ٤ َْ َ ْ ْ ُلـق للوجـوب باسـتقراء ِ ُ ْ

ِاســتداللهم فــي بعــض المواضــع بــه ومــسارعتهم إلــى االمتثــال واعتقــاد الوجــوب فــي ســائرها ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َْ َْ ْ

ِ َِ ِ
َ"  

 ١٢٩ ص تحقیق المراد في أن النهي یقتضي الفساد:یراجع

 قــضاء -بــاب–) ٩( بلفــظ متقــارب رقــم - رضــي اهللا عنــه - أخرجــه مــسلم عــن أبــي هریــرة - ٥

 = في من نـام- باب–ًوأبو داود في سننه عنه أیضا بلفظ متقارب ،١/٤٧١ة الصالة الفائت



 
 

 

 

 

٦٣٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 استدل علـى وجـوب قتـال – اهللا عنه رضي –ن أبا بكر الصدیق أ:قعة الثانیةالوا

ُ رضــــي اهللا عنــــه- :وقــــال" وآتــــوا الزكــــاة  " : الزكــــاة بقولــــه تعــــالىمــــانعي َْ ُ َ
ِ

ِواللــــه : -َ َّ
َ

ــ َألقــاتلن مــن فــرق بــین الــصالة والزكــاة، فــإن الزكــاة حــق المــال، واللــه ل َِ ِ ِ َِّ
َ َ

ِ
َ َُّ َّ ََّ ََ ََ ََّ َِّ َ َ ََ َّ َُ ْ َّ ْ ِو منعــوني َ ُ َ َ ْ

ِعناقا كانوا یؤدونها إلـى رسـول اللـه  َّ ِ
ُ ََ ََِ َ ُ َُّ ُ ََ ً-  َلقـاتلتهم  علـى منعهـا ْ ُ

ِ ْ َ َ ََ ُ َْ َقـال عمـر رضـي " َ
ِ

َ ُ َ ُ َ َ
ُاللــه عنــه َ ُْ ُفواللــه مــا هــو إال َأن قــد شــرح اللــه صــدر َأبــي بكــر رضــي اللــه عنــه، «: َّ َ ُ َ ُ َْ َّ َّ َّ

َ
ِ ِ

َ َ ٍَ ْ ِ ِْ َْ َ َ َْ َُّ
َ ََ

ُفعرفت َأنه َّ ُ ْ َ َ ُّ الحقَ   )١(.ً ولم ینكر علیه أحد فكان إجماعا،ووافقه عمر َ

 علــى وجــوب غــسل  أجمعــوا-رضــوان اهللا علــیهم -ن الــصحابة أ :الواقعــة الثالثــة

ْإذا ولــغ الكلــب فــي إنــاء َأحــدكم ( - - الكلــب ســبع مــرات بقولــه وغاإلنــاء مــن ولــ ُ َِ ِ ِ
َ َُِ ِْ ْ َ َ ََ

َفلیرقه ثم لیغسله سبع مرا
ِ ِ ِ
َ ْ َ ُ َ ُ ُْ ْْ َُّ ْ ِ   )٢(.)ٍرَ

 علـى وجـوب أخـذ ستدلا - اهللا عنهرضي-ن عمر بن الخطاب أ :الواقعة الرابعة

 ولـم ینكـر )٣()وا بهم سنة أهل الكتابنس( - -قول النبيبالجزیة من المجوس 

   .ًإجماعاكان فعلیه أحد 

ـــــد  ـــــق یفی ـــــد أن األمـــــر المطل ـــــصحابة یفی ـــــى أن إجمـــــاع ال ـــــدلت هـــــذه الوقـــــائع عل ف

  )٤(الوجوب

                                                                                                                                           

 رقـم – فیمن نسى صـالة –باب -ه ن والنسائي في سن٩٢ / ٢) ٤٣٥(عن الصالة رقم = 

)٢/٤٧٨) ٦٢٠. 

ُبـاب- رضـي اهللا عنـه-بخاري عـن أبـي هریـرة ال أخرجه ١- ِ وجـوب الزكـاة-َ َ َّ ِ ُ َ وقـول اللـه تعـالى.ُ َ َ
ِ َّ ِ

ْ َ َ 

ُوَأقیم
ِ
َوا الصالة وآتوا الزكاةَ ََ َّ ُ َ َ ُبـاب-ًوالنسائي فـي سـننه عنـه أیـضا بـاب،١٣٩٩ رقم ٢/١٠٥ َّ َ :

ِوجوب الجهاد
َ
ِ ِْ ُ ُ ٦/٥/٣٠٩١.  

َ أخرجــه مــسلم عــن َأبــي هریــرة - ٢ َ َْ ُ ِْ رقــم  ٢٣٤ / ١ حكــم ولــوغ الكلــب -بــاب–رضــي اهللا عنــه -َ

ََّ وأبو داود في سننه عن مطرف، عن ابن مغف )٢٧٩( ُ ُِ ِْ َ َ
ٍ َِّ  ١ الوضـوء بـسور الكلـب -باب–ٍل ْ

َإذا ولـغ الكلـب فـي اإلنـاء فاغـسلوه سـبع ( ً والنسائي في سننه عنـه أیـضا، )٧٤( رقم ١٩/  ْ ََ ُ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ ِ ِْ ُ ْ َْ َ
َمرات، وعفروه الثامنة بالتراب ُُّ ِ َ َ ِ ٍَّ

ُ ِّ َ َ َّ  .)٦٧(م  رق ٥٤ / ١ )َ

 جزیــة – بــاب -ن أبیــه أخرجــه اإلمــام مالــك فــي الموطــأ عــن جعفــر بــن محمــد بــن علــى عــ- ٣

ِ عـن عبـد نه الكبـريوأخرجه البیهقي في سن، ٣٩٥ / ٢) ٩٦٨(أهل الكتاب والمجوس رقم  ْ َ َْ
ــــرحمن بــــن عــــوف ٍال

ْ ََ ِ ِْ ْ ــــاب -  الكبــــريَّ  ٢٨٠ / ٧ )١٣٩٨٦( المجــــوس أهــــل كتــــاب رقــــم -ب

ًوالشافعي في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف أیضا  ، ٍ
ْ ََ َُ ْ ْ ِْ َّ ُ٢٠٩ / ١. 

  .١٣٤١ ،١٣٤٠ / ٣والمهذب  ،٢٣١ / ١دة  الع: یراجع- ٤



 
 

 

 

 

٦٤٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  : دلیل إجماع الصحابةاالعتراض على

اعتــرض علــى هــذا الــدلیل باحتمــال أن یكــون الــصحابة رجعــوا فــي كــل واقعــة مــن 

 ال ، مـن القرینـةًا فكـان الوجـوب مـستفاد،تلك الوقائع إلى قرینة دلت علـى الوجـوب

  . فیهال خالف وهذا ،من مطلق الصیغة

   :یجاب على ذلك بما یليو

 لـو قبلنـا كـل احتمـال ا ألنـ، فـال یعتـد بـه،هن هذا مجرد احتمـال ال دلیـل علیـأ :ًأوال

  . وهذا ظاهر البطالن،ما استقام دلیل في الشریعة كلها

 یــدل علــى أن الــصحابة احتجــوا بهــذه ،ن الظــاهر مــن هــذه الوقــائع وغیرهــاأ :ًثانیــا

  . والظاهر یجب العمل،الصیغ على الوجوب من غیر أن یرجعوا إلى قرینة

لیهـــا الـــصحابة فـــي حمـــل األمـــر علـــى الوجـــوب  لـــو وجـــدت قرینـــة اعتمـــد ع:ًثالثـــا

  . ألن في تركها تضییع للشریعة،ألمرا ألن نقلها أولى من نقل لفظ ،لنقلوها إلینا

 وهـم الـذین حملـوا لـواء التـشریع وشـهدوا ،كما أن في هذا اتهام للصحابة بالتقصیر

  .ٕالتنزیل ونقلوا الشریعة بكل أمانة واتقان

  

  :معقول األدلة من اللغة وال:ًرابعا

 بالفعــل بــدلیل أن أهــل اللغــة اإلخــالل تمنــع مــن افعــلن لفظــة أ :الــدلیل التاســع

 وقلــت لــك ، أمرتــك فعــصیتني:یعقبــون المعــصیة علــى األمــر بلفــظ الفــاء فیقولــون

َِأفعـــصیت َأمـــري (: وقـــال تعـــالى، فعـــصیتنيافعـــل ْ َ ْ َ َ َال یعـــصون اللـــه مـــا (وقـــال )١()َ َ َ
َّ

َ ُ ْ َ

َْأمـرهم َُ ْومـن یعــص اللـه ورســوله فقــد  (: العقوبــة لقولـه تعــالىوالمعــصیة توجـب )٢()َ ََ ُ َ ََ ُ َ َ َ
َّ ِ ْ ْ َ

ًضل ضالال مبینا ِ ُ ً َ َ  فدل هذا على أن المعـصیة الزمـة للمأمور،ألجـل اإلخـالل )٣()ََّ

ٕ واال ،ألمـر المجـرد عـن القـرائن یفیـد الوجـوبا وهـذا یقـضى بـأن لفـظ ،به بالمأمور
 .ما عصى من خالفه

د ُثـل عـتاللغـة علـى أن المتبـوع إذا أمـره التـابع ولـم یم أهـل أطبق :الدلیل العاشر

 فامتثـل )اسـقني مـاء(ً إذا أمـر الـسید عبـده قـائال ا یستحق الذم والعقوبـة كمـًعاصیا
                                                           

 .)٩٣(سورة طه من اآلیة - ١

 .)٦( سورة التحریم من اآلیة - ٢

 .)٣٦( سورة األحزاب من اآلیة - ٣



 
 

 

 

 

٦٤١ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ن إ والعقـالء .ثل استحق الذم والعقوبـةتٕ وان لم یم،نه یستحق المدح والثناءإالعبد ف

ل دفــ ،ألمــرا لمخالفتــه ًنهم یتفقــون علــى حــسن لومــه وعقابــه نظــراإأوا ذلــك منــه فــر

 ألن الواجـب هـو الـذي ،ًذلك على أنه مـا اسـتحق الـذم والعقوبـة إال أنـه تـرك واجبـا

  )١(.وهذا متقرر في أذهان العقالء، ًذم على تركه مطلقا ُی

   :، ال یخلو من أربعة أمورافعل :ن قول القائلأ :الدلیل الحادي عشر

یر بین یما أن یقتضي التخٕاو،قف أو یقتضي التو،إما أن یقتضي المنع من الفعل 

  .ما أن یفعل ال محالة وهو الوجوبٕاو،الفعل والترك 

   .یض فائدة اللفظق ال تفعل وهذا ن– افعل ألنه یكون معنى ،أما األول فهو باطل

یض نقــ حــث علــى الفعــل فهــو افعــلألن ،ًوأمــا الثــاني وهــو التوقــف فباطــل أیــضا 

  .لعفلالتوقف وهو عدم ا

  . التخییر فهو باطل ألنه لیس له ذكر في اللفظوأما الثالث وهو

  )٢(.بو یقتضي أن یفعل ال محالة وهو الوجافعل إال الرابع وهو أن فلم یبق

  

ــة المــذهب الثــاني: ثانیــا   أصــحاب المــذهب الثــاني القــائلون بــأناســتدل :أدل

 عـن القرینـة یقتـضي النـدب حقیقـة ویـستعمل فیمـا عـداه مـن المجـرد المطلـق األمر

  :ي بالقرینة بأدلة منهاالمعان
 قــــال – رضــــي اهللا عنــــه –)٣( أبــــي هریــــرةروي عــــن اســــتدلوا بمــــا :الــــدلیل األول

َمـا نهیــتكم عنــه، فــاجتنبوه ومـا َأمــرتكم بــه فــ : یقــول– - سـمعت رســول اهللا َِ ِِ
ْ ْ َُ ُُ َ ُْ َ َ ََ ُ ُ ُ َْ ْ وا افعلَْ

                                                           

األمر المطلق عن القرینة تألیف ولیـد بـن راشـد الـسعیدان و ٣١٩ / ٣التقریر والتحبیر:  یراجع١

  .١٣٤٣ ،١٣٤٢ / ٣ والمهذب ،١٣ص 

 ٢٣١ / ١ العــــــدة ، ومــــــا بعــــــدها٤١٩ / ١، والمستــــــصفي ١٣٤٣ / ٣مهــــــذب  ال: یراجــــــع- ٢

  ١٢٤ ،١٢٠أصول الشاشي ص ،

 ًصحابي، كان أكثر الـصحابة حفظـا: أبي هریرةب عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب - ٣

ًنشأ یتیما ضـعیفا فـي الجاهلیـة، وقـدم المدینـة ورسـول اهللا . للحدیث وروایة له ً-- ،بخیبـر

، نقلهـا عـن أبـي هریـرة ً حـدیثا٥٣٧٤ فـروى عنـه -- هــ ولـزم صـحبة النبـي٧فأسلم سـنة 

= ولما صـارت الخالفـة. وولي إمرة المدینة مدة.  رجل بین صحابي وتابعي٨٠٠أكثر من 



 
 

 

 

 

٦٤٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ُمنـــه مـــا اســـتطعتم، فإنمـــا َأهلـــك الـــذین مـــن قـــبلك ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ
َّ َ َ ْ َ ََِّ ُْ َْ َْ ُ َم كثـــرة مـــسائلهم، واخـــتالفهم علـــى ْ َ ْ ُ ْ َ ُْ َ ِ ِِْ َ

ِ َ َ ُ ْ َ
َْأنبیائهم
ِ ِِ

َ ْ()١(  

ـــة ـــى األمـــر رد - -ن الرســـولأ :وجـــه الدالل  وهـــذه عالمـــة أن المـــراد مـــشیئتنا إل

 . ما یفید الندبباألمر

 ألن مـا ال ،ئلین بالنـدب بـأن هـذا دلیـل للقـائلین بـالوجوب ال للقـا:وأجیب عـن ذلـك

حــرج فــي  والمنــدوب ال، یجــب علینــا مــا نــستطیعه ٕوانمــا.ا ال یجــب علینــستطیعهنــ

  )٢(.تركه مع االستطاعة

ْثــم ال خفــاء فــي َأن قــولهم رده إلــى مــشیئتنا مــع روایــتهم (:)٣(ابــن أمیــر حــاجقــال  َ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ِ َ َ َ َْ َ َ َُ َّ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ

ٌللحدیث بلفظ ما استطعتم ذهول عظیم
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ٌَ ُ ُ َُْ َْ َْ َْ ْ ِ)(٤(.  

تــشترك بــین الوجــوب والنــدب بــشئ واحــد ،  وأمــرافعــلغة ین صــأ :الــدلیل الثــاني

 وهـــذا القـــدر ه وأن فعـــل المـــأمور بـــه خیـــر مـــن تركـــهلـــب الفعـــل واقتـــضاؤط :وهـــو

 . المشترك بینهما مقطوع به

 تنزیـلفیجـب ، فعل المأمور فغیر مقطوع به بل مـشكوك فیـه بتركأما لزوم العقاب

 وهـو النـدب أم ،المقطوع بـه ترك فیه الوجوب  والندب وهو ش على أقل ما یاألمر

  .توقف فیه حتى یرد دلیل خارجين فإننا ،المشكوك فیه وهو الوجوب
                                                                                                                                           

/ ٢تهـذیب األسـماء واللغـات : یراجع ٠ هـ٥٩ةن إلى عمر استعمله على البحرین،توفي س=

  ٣٠٨ /٣ واألعالم ٢٨٥ /١وصفة الصفوة ، ٢:٤١٨والجواهر المضیة ، ٢٧٠

 ٤ وتـرك إكثـار سـؤاله--یرهق تـو– بـاب –رضـي اهللا عنـه - أخرجه مسلم عن أبي هریرة - ١

 والبیهقي في سـننه عنـه )٧٦٥٨( رقم ١٤/١٣٨ًیضا أوأحمد عنه  ،)١٣٣٧( رقم ١٨٣٠/

ً مـن لــم یجـد مــاء وال ترابـا رقــم – بــاب – ًأیـضا والطبرانـي فــي المعجــم .٢١٥ / ١) ١٠٦٩(ً

  )                                ٨٧٧٣ (رقم٨/٣٥٩  ًیط عنه أیضاالوس

 ١/٢٥٣إرشاد الفحول ،١/٤٢٥تیسیر التحریر :  یراجع- ٢

 شـــمس ، محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد المعـــروف بـــابن أمیـــر حـــاج ویقـــال لـــه ابـــن الموقـــت،- ٣

ي شــرح  فــ،التقریــر والتحبیــر( مــن كتبــه ،مــن أهــل حلــب. فقیــه، مــن علمــاء الحنفیــة: الــدین

ولــد ) ذخیــرة القــصر فــي تفــسیر ســورة العــصر(التحریــر البــن الهمــام، فــي أصــول الفقــه، و 

ــــضوء الالمــــع :یراجــــع . هـــــ٨٧٩ وتــــوفي ســــنة ه٨٢٥ ســــنة  ٧/٤٩ األعــــالم ،٢١٠ /٩ ال

 .٢٨٥ /٥عالم النبالء سیر أو،

 .١/٣٠٦التقریر والتحبیر : یراجع-٤



 
 

 

 

 

٦٤٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

   :ب عن ذلك بجوابینیوأج
ادة یـــ وزًن مـــا ذكـــر فـــي هـــذا الـــدلیل إنمـــا یـــستقیم لـــو كـــان الوجـــوب نـــدباأ :أحـــدهما

 بــل یــدخل فــي حــد ،ولــیس كــذلك  ألصــلا ویبقــى ،فتــسقط الزیــادة المــشكوك فیهــا

   . وجواز الترك هذا ال یوجد في الوجوب،ًهو معلوم جواز تركه مطلقاالندب كما 

ن هـــذا الـــدلیل عقلـــي وهـــو معـــارض باألدلـــة النقلیـــة التـــي تحمـــل األمـــر أ :الثـــانيو

ٕواذا تعــارض الــدلیل ،ٕالمجــرد علــى الوجــوب مــن القــرآن والــسنة واجمــاع الــصحابة 

  )١( . المسألة في مسألة لغویة كهذهالنقلي مع العقلي فیقدم النقلي خاصة

لوجـوب لمـا حـسن أن یقـول العبـد ایقتـضي  " افعـل"  لو كـان لفـظ :الدلیل الثالث

دل ،  فلمـا كـان الجمیـع یتخـاطبون بیـنهم بـذلك ،ًلسیده والوالد لوالده أعطنـي درهمـا

 .نه ال یقتضي الوجوبأعلى 

 ،رینــة فــي غیــر الوجــوب ال یكــون إال بقافعــلبــأن اســتعمال لفــظ :وأجیــب عــن ذلــك

 وهـذا ،ً وعندئذ یكون مجازا، فهذا غیر ممتنعا استعملته العرب في غیر محملهٕواذ

  .خرج اللفظ عن حقیقتهُال ی

كالهما یوصف و ،ن الحاكم أو السلطان قد یأمر بالقبیح والحسنأ :الدلیل الرابع

  .ً لكان القبیح واجبا،ألمر للوجوبا فلو كان ،حقیقةبأنه مأمور به 

 ،األصـلجـب وهـذا هـو االحـاكم أو الـسلطان بـالقبیح و بـأن أمـر :وأجیب عـن ذلـك

 –ســبحانه وتعــالى  - وهــو أمــر اهللا ، منــهأقــوىولكــن هــذا األصــل ممنــوع بأصــل 

 فلــذلك ، وامتثــال أمــره ألــزم مــن امتثــال أمــر الــسلطان،حیــث نهــى عــن ذلــك القبــیح

  .سقط أمر السلطان

  

 فلـم ،وأوجبجبت ویجب وأنه لیس في األمر لفظه الوجوب كأ :الدلیل الخامس

  .تقتضیه

   :جوابینبوأجیب عن ذلك 

  .ً لیس في األمر لفظه اإلباحة فلم تقتضیه أیضا: بأنه یقال:ًأوال

                                                           

 .٦١٠ / ٢ر وجنة المناظر  وروضة الناظ،١٣٤٤ ،١٣٤٣ / ٣ المهذب : یراجع- ١



 
 

 

 

 

٦٤٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 مقتـضیه لـه هي ومع ذلك افعللفظه ، بأنه لیس في الندب والوعید والتهدید :ًثانیا

  )١(.بقرینة تدل علیه

  

  :دلیل المذهب الثالث:ًثالثا   
 القــائلون بــأن األمــر المطلــق المجــرد عــن القرینــة ســتدل أصــحاب المــذهب الثالــثا

  . الندب إال بقرینةأویقتضي اإلباحة حقیقة وال یحمل على غیرها من الوجوب 

   :درجات األمر بالفعل ثالثن أب

  . الوجوب وهو الثواب على الفعل والعقاب على الترك وهو أعالها:ًأوال

  . على الترك وهو أوسطها الندب وهو الثواب على الفعل وعدم العقاب:الثاني

  .لترك وهو أدناهاا عدم الثواب وعدم العقاب على الفعل وي اإلباحة وه:الثالث

 جواز اإلقدام على الفعل وهو قدر مـشترك بـین المراتـب الـثالث :فالثالث یفهم منه

  . فهي إذن درجة متیقنةاإلباحةوهو 

 علـى المتـیقن ال علـى  یحمـلواألمـر،شكوك فیهمـا مـن األولى والثانیة فاأما الدرجت

  . فیكون األمر المطلق یقتضي اإلباحة،المشكوك فیه

 غیــر صــحیح لوجــود فــرق األمــر جعــل اإلباحــة مــن درجــات نأ :وأجیــب عــن ذلــك

  :بینهما وبین األمر من ثالثة وجوه

ف اإلباحــة  فــرق فــي التعریــف فتعریــف األمــر كمــا ســبق یختلــف عــن تعریــ:أحــدها

ن بــذم فاعلــه ا فــي الفعــل والتــرك مــن غیــر اقتــر-نهســبحا–التــي هــي اإلذن مــن اهللا 

  .وتاركه وال مدحه

 ویقتــضي ، لألمــرافعــل فاللغــة وضــعت لفــظ ، فــرق مــن جهــة وضــع اللغــة:الثــاني

فعـل للنهـي الـذي یقتـضي ت ولفـظ ال ، ویمنـع مـن اإلخـالل بالمـأمور بـهيءطلب ش

احة الذي ٕ وان شئت ال تفعل لإلبافعل ولفظ إن شئت ،المنع من فعل المنهي عنه

  .یفید عدم الطلب

                                                           

   .١٣٤٦ / ٣ یراجع المهذب - ١



 
 

 

 

 

٦٤٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 فرق من جهة الضرورة فمعاني صـیغة األمـر مختلفـة عـن صـیغة اإلباحـة :الثالث

 فكیـف تجعــل ،ٕواذا وجــدت هـذه الفــروق،ترادفـة فهنــاك فـرق بــین قـام ویقـوم وغیـر م

  )١(اإلباحة من درجات األمر بالفعل

      
  :دلیل المذهب الرابع: ًرابعا

 القــائلون بــأن األمــر المطلــق عــن القرینــة مــشترك ســتدل أصــحاب المــذهب الرابــعا

  )٢( .لفظي بین الوجوب والندب أو بینهما وبین اإلباحة

  

 ، األمـــر حقیقـــة علـــى الوجـــوب والنـــدب واإلباحـــة وغیرهــــاثبـــت إطـــالقبأنـــه قـــد   

  . فیكون حقیقة فیهما وهو االشتراكالحقیقةواألصل في اإلطالق 

  

وهــو ،ر الوجــوب مـن قبیــل المجــاز  األمــر علـى غیــإطــالق بـأن :وأجیــب عــن ذلــك

بــسط القواعــد فــي خطابــات العربیــة التــي هــي لغــة أوذلــك مــن ، مــن االشــتراك أولـى

 الوجـــوب متعـــین للحقیقـــة عنـــد أنولقـــد تبـــین مـــن أدلـــة الجمهـــور ،الكتـــاب والـــسنة 

  . على المعاني الباقیة من قبیل المجازاألمراإلطالق فتكون داللة 

ًحقیقــة أن تكــون الـصیغةكـان یلــزم  (:)٣(قـال الــشوكاني َ ِ
ِ فــي جمیـع معــاني األمــرَ ْ َ ْ

ِ ِ ِ
َ َ ِ َ، 

َألنه قد ُأطلق علیها ولو نادرا وال قائل بذلك َِ ِ ِ َِ َ َِ َ ََ ًَ ََ ْْ َ َ ْ.()٤(  

  

  

                                                           

 .١٣٤٨ ،١٣٤٦ / ٣ المهذب :راجعی - ١

 إرشـاد ،٤٢٦ / ١تیـسیر التحریـر  ،٨١ / ٢ شـرح العـضد لمختـصر ابـن الحاجـب : یراجع- ٢

  .٢٦٥ / ٢تفسیر النصوص ،  ١/٢٥٣الفحول 

ًولیا مجتهـدا مفـسرا محـدثا مؤرخـا ً محمد بن على بن عبد اهللا الشوكاني كان فقیها أص: هو- ٣ ً ً ً ً

 القــول المفیــد فــي :هـــ مــن تــصانیفه١٢٥٠ هـــ وتــوفى عــام ١١٧٣ ولــد بــالیمن عــام ،ًواعظــا

 / ٣ الفــــتح المبــــین ٥٣ / ١١معجــــم المــــؤلفین : یراجــــع.ٕاالجتهــــاد والتقلیــــد وارشــــاد الفحــــول

 .٢٩٨ / ٦ األعالم ،١٤٤

 .١/٢٥٣  بتصرف إرشاد الفحول:  یراجع- ٤



 
 

 

 

 

٦٤٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 :دلیل المذهب الخامس:ًخامسا
 بـــأن األمـــر المطلـــق عـــن القرینـــة :اســـتدل أصـــحاب المـــذهب الخـــامس القـــائلون   

ـــب ـــق الطل ـــدر المـــشتر،یقتـــضي مطل ـــین الوجـــوب والنـــدب وهـــو الق ـــه ثبـــت  :ك ب بأن

 الــذي هــو المعنــى المــشترك بــین الوجــوب والنــدب بالــضرورة مــن ، الطلــبانرجحــ

 فــال یــصار إلیــه فوجــب ، تقییــد مــن غیــر دلیــلصه وجعلــه إلحــداهما بخــصو،اللغــة

  )١(. لالشتراك والمجازًجعله للقدر المشترك بینهما دفعا

   :وأجیب عن ذلك بوجهین

 – النــدب أو الوجــوب –حــداهما ن جعــل األمــر ألأا ال نــسلم بــّ بأنــ:الوجــه األول  

یــد األمــر بــالوجوب ی تقأن األدلــة القائلــة بــالوجوب تــدل علــى ألن،  بــال دلیــلًاتقییــد

  . بال دلیلًولیست تخصیصا،حقیقة 

 الرجحان  وذلك ألنهم جعلوا، بلوازم الماهیاتلغةلل أن ذلك إثبات :الوجه الثاني  

 تكــون أن مــع احتمــال ،فجعلــوه باعتبــار صــیغة األمــر لهــا، دب للوجــوب والنــًالزمــا

  وذلك غیر جائز،حداهما وللمشترك بینهما بأ للمقید

خــص مــن الطلــب المــشترك بــین أهیــة المــسمى فیكــون ما،عــم ألجــواز كــون الــالزم 

  )٢(.الوجوب والندب

  :أدلة المذاهب السادس    
 افعـــل معنـــى صـــیغة يفـــبـــالتوقف :اســـتدل أصـــحاب المـــذهب الـــسادس القـــائلون   

   : قرینة تدل على المعنى المراد بأدلة منهاأوحتى یرد دلیل 

 ،لو ثبت تعیین الصیغة لمعنـى مـن المعـاني لثبـت بـدلیل وال دلیـل :الدلیل األول  

ـــدلیل إمـــا العقـــل هـــذا باطـــل وٕ وامـــا النقـــل . وهـــو ال مـــدخل لـــه فـــي اللغـــات:ألن ال

 یفیــد العلــم والقاعــدة األصــولیة قطعیــة ألن النقــل قــسمان األول اآلحــاد وهــو،ًأیــضا

 ولو ثبت بـه لعلمنـاه مـثلكم ،والثاني المتواتر، ال یقوى على إثبات القطعي والظني

 )٣(.ولقلة التواتر

                                                           

   ٢٦٦ / ٢ تفسیر النصوص ،٨١ / ٢ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب :جع یرا- ١

، وتیــسیر ١/٢٥٤إرشــاد الفحــول ، ٨١ / ٢ شــرح العــضد المختــصر ابــن الحاجــب : یراجــع- ٢

 ٤٢٦ / ١التحریر 

 .١/٢٥٤  إرشاد الفحول،٨١ / ٢حاشیة العضد المختصر ابن الحاجب  :یراجع - ٣



 
 

 

 

 

٦٤٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 ،لـیس بـدلیل وعلـى فـرض ذلـكون هـذا الكـالم مطالبـة بالـدلیل بـأ :وأجیب عن ذلك

 صیغة أنواللغة على فقد  یثبت بأدلة كثیرة من القرآن والسنة واإلجماع والمعقول 

ٕ المجــردة تقتــضي الوجــوب واذا جــاز لكــم القــول بــأن العقــل ال مــدخل لــه فــي افعــل
  .وأن ذلك ال یثبت بطریق التواتر لقلتهاللغات 

، بـــل ً ال یثبـــت بـــه قاعـــدة أصـــولیة مطلقـــان اآلحـــادأ بـــ:ال یجـــوز لكـــم القـــولولكـــن 

 ، ال تثبـت باآلحـادهذ فهـ،لـى العمـلعالقاعدة األصولیة العلمیة التـي لیـست وسـیلة 

 على العمل بخبر ًن كانت عملیة أي وسیلة إلى العمل فهذه تثبت باآلحاد قیاسإاو

ٕ للوجـوب وان لـم تثبـت بأدلـة قطعیـة فـال أقـل افعـلالواحد بـالفروع فاقتـضاء صـیغة 
   )١(.ٕنها تثبت بأدلة ظنیة واذا كان األمر كذلك فال یجوز التوقفأ

 فـي الوجـوب أو النـدب أو اإلباحـة حقیقـة " افعـل" لو كانت صیغة  :الدلیل الثاني

 فیحسن مـن ، اسقني ماء: فیقول السید لعبده،لما حسن االستفهام من المأمور بها

ًهل أمرتني إلزاما أو ندبا ؟ :  یقولأنالعبد  ً  

 االسـتفهام یحـسن مـن المـأمور بهـذه الـصیغة إذا أننا ال نسلم أب :وأجیب عن ذلك

ًحتیاطا ومنعا من اتساع الفهمستفهام قد یحصل االاتجردت عن القرینة ف ً.  

علــى اللفــظ المــشترك فــاللفظ المــشترك تتوقــف  " افعــل" قیــاس لفــظ  :الــدلیل الثالــث

للــذهب أو الــشمس أو الباصــرة أو : ثــار تعلــم المقــصود بــه لحفــظ العــین هــوآفیــه 

لــزم  النــدب أو لإلباحــة فأوهــو للوجــوب  " افعــل" عــین المــاء فكــذلك ال نعلــم لفــظ 

  .التوقف فیه

 التـي یفهـم منهـا تـرجیح الفعـل افعـلبـأن هنـاك فـرق بـین صـیغة  :وأجیب عن ذلـك

أما اللفظ المـشترك فإنـه ال یفهـم منـه معنـى ، وهذا إجماع بیننا وبینكم ،على الترك

 )٢(.معین

 المختلفـة لهـذه المـسألة یتـضح أن الـرأي األدلـةمن خالل ذكر  :الرأي الراجح   

 المطلـــق المجـــرد علـــى القرینـــة یفیـــد الوجـــوب األمـــر یـــدل علیـــه الـــراجح هـــو أن مـــا

  غیر وعلى،ر شاهد على ذلكبأك--كتاب اهللا وسنة رسوله ذلك في واستعمال 
                                                           

   .١٠٥٢ ،١٣٥١ / ٣ المهذب : یراجع- ١

 

   .١٣٥٤ ،١٣٤٨ / ٣ المهذب : یراجع- ٢



 
 

 

 

 

٦٤٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

في طریق بعید یسیر ن استنباط األحكام الشرعیة من النصوص إفهذا االستعمال 

والت وال تهمــل مـــدلف الــشریعة الغــراء و حتــى یــتم لنــا العمـــل بحــر،عــن االنحــراف

  .الخطاب في لسان العرب

وثبــوت الوجــوب باألدلــة االســتقرائیة الكثیــرة هــي ثمــرة جهــود العلمــاء فــي تتبــع     

 وفـــي تلـــك األدلـــة مـــن نـــصوص القـــرآن ،اســـتعمال األلفـــاظ وداللتهـــا علـــى معانیهـــا

حــــسب القــــول أوالــــسنة مــــا یجعــــل القــــول بغیــــر الوجــــوب غیــــر ذي موضــــوع ومــــا 

د فـالقرآن الـذي أنزلـه اهللا بلـسان عربـي مبـین والرسـول بالوجوب إلى مزید من التأیی

-– العربیــة التــي هــي لغــة ي فــواألمــر ،القــرآن بلــسان عربــي مبــینعلیــه نــزل ُأ 

فظ عند إطالقه یـدل علـى ل وال،القرآن والسنة یفید الطلب الجازم على وجه الحقیقة

  .معناه الحقیقي الذي وضع له وال یصرف عنه إال بقرینة

أقتـرن أكثرهـا بالوعیـد - - وسـنة رسـوله-تعـالى–وامر في كـالم اهللا ثم إن األ   

 فمــا یجعــل العــرف اإلســالمي یقــضي بــأن االمتثــال طاعــة تجلــب ،علــى المخالفــة

ولقــد أصــبح هــذا .لكــة والعــذابه وأن المخالفــة معــصیة توقــع فــي ال،الخیــر والثــواب

ة عربیـة قبـسلی الـذین كـانوا یـدركون –-بع ألصـحاب رسـول اهللا ت المهو الطریق

  .مدلوالت الخطاب في أوامر اهللا وأوامر رسوله

ــیهم – مــن كبــار الــصحابة )١(رواحــهولقــد رأینــا عبــد اهللا بــن     – رضــوان اهللا عل

َّســـمع النبـــي  َِّ َ
ِ
َ--وهـــو بـــالطریق یقـــول ُ ُ َ ِ َِّ ِ

َ ُاجلـــسوا«: َُ
ِ ِفجلـــس فـــي الطریـــق فمـــر بـــه » ْ ِِ َّ َ َ َِ َِّ َ َ َ

ُّالنبي  َِّ--ُفقال له َ َ َ َمـا شـأنك؟«: َ ُْ َ َقـال» َ ُسـمعتك تقـول: َ ََُ ُ ْ
ِ
ُاجلـسوا«: َ

ِ َفجلـست، فقـال » ْ َ َ َُ ْ َ َ
ُّله النبي  َِّ ُ َ-- :»ًزادك الله طاعة َ َُ َّ َ َ َ.)٢(   

 فــإذا ، األمــر المتجــرد عــن القرینــة یفیــد الوجــوبأنٕواذا كــان الــرأي الــراجح هــو    

وضوع االختالف رج عن مخة تلفت به قرینة تبین المراد من الطلب فإن المسأتاح

                                                           

 هــو عبــد اهللا بــن رواحــه بــن ثعلبــة بــن امــرئ القــیس األكبــر األنــصاري الخزرجــي صــاحب - ١

ً شـهد بـدرا والعقبــة وشـهد المـشاهد كلهــا إال الفـتح فإنـه قتــل یـوم مؤتـة وهــو --رسـول اهللا 

، ٦١٢ / ٣ابـن سـعد وطبقـات  ،٥٦ / ١٤تهـذیب الكمـال للمـزي /یراجـع .أحد األمراء فیهـا

  .١٠٦ / ٢أسد الغابة البن األثیر 

 جلوس الناس حین یخرج -- باب – أخرجه عبد الرازق في مصنفه عن معمر عن أیوب - ٢

 ١٦٣٠ رقم ٢/٨٦٤ عنهما جامع بیان العلم وفضله في القرطبي و، ٢٠١١ / ٣اإلمام 



 
 

 

 

 

٦٤٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ا فــي المبحـــث نــلن یتبــیوســـوف ،نــة یویحمــل األمــر علــى مــا تـــدل علیــه هــذه القر،

 لقرائن صـحبتها فحولـت مـدلول األمر من المعاني التي یستعمل فیها ًااألخیر كثیر

  )١( . غیرهإلى من الوجوب األمر

                                                           

  .٢٦٤ ،٢٦٣ / ٢ تفسیر النصوص ،١٥٥ / ١ التلویح على التوضیح : یراجع- ١



 
 

 

 

 

٦٥٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  رابعالمبحث ال
  التراخيداللة األمر المطلق على الفور أو 

  

من األوامر هو التـزام المكلـف بـاألمر بالكیفیـة التـي أرادهـا فـى إن مقصود الشارع 

  القرآن الكریم  والسنة المطهرة 

واألمــر المطلــق عــن القرینــة داللتــه غیــر واضــحة للمكلــف التــي تــدل علــى تحدیــد 

  . والعقول تتفاوت فى فهم داللة األمر،زمن إتیان األمر

ل المأمور به ال على الفور فهـو فإذا اقترن باألمر قرینة تدل على أن المأمور یفع

  ً اتفاقا للتراخي

ًوان اقترن به قرینة تدل على فعل المأمور به على الفور فهو للفور اتفاقا ٕ.   

ًما إذا لم یقترن باألمر شئ یدل على الفور وال على غیـره بـأن جـاء األمـر مطلقـا أ
 التراخـى علـى فهل یقتضى الفور أم ال ؟ فقد اختلف العلماء فى أنه یفید الفـور أو

  )٢( )١ (:مذاهب منها

 ، وال یجــوز تــأخیره إال بقرینــة،ن األمــر المطلــق یقتــضى الفــورأ :المــذهب األول

هــــــو قــــــول بعــــــض الحنفیــــــة وجمهــــــور المالكیــــــة وبعــــــض الــــــشافعیة كــــــأبي بكــــــر و

، وأكثــر الحنابلــة وظــاهر مــذهب )٤( والقاضــي أبــى حامــد المــاروزى )٣(الــصیرفي

  .أحمد واإلمام مالك

                                                           

 ومعنــى األمــر ، أنــه یجــب تعجیــل الفعــل فــى أول أوقــات اإلمكــان: معنــى األمــر علــى الفــور-١

  .١/٢٥٤ كشف األسرار عن أصول البزدوى :یراجع.أنه یجوز تأخیره عنه: خىاعلى التر

  .١٦٨ / ٢ أصول الفقه للشیخ زهیر ،٣/١٣٨٤ المهذب : یراجع- ٢

 أحد أصحاب الوجوه في الفروع ،في الفقیه األصوليمحمد بن عبد اهللا أبو بكر الصیر:هو - ٣

 له ،الشافعي باألصول بعد -تعالى– إنه أعلم خلق اهللا : كان یقال،والمقاالت في األصول

 شــرح الرســالة وكتــاب فــى اإلجمــاع وكتــاب فــى :مــصنفات فــي أصــول الفقــه وغیرهــا منهــا

فعیة البـن قاضـي شـهبة طبقـات الـشا:  یراجـع. توفي بمصر سنة ثالثین وثالثمائـة،الشروط

  .٣/١٨٦ طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي  ،١/١١٦

ً كــان حافظــا ، أبــو حامــد المــروزي ویعــرف بــابن الطبــري، أحمــد بــن الحــسین بــن علــي: هــو- ٤

ًللحدیث مجتهدا في العبادة متقناً بصیرا بـاألثر فقیهـا حنفیـا ً ً  فـي الفقـه والتـاریخ ً صـنف كتبـا،ً

=  وسـكن ببخـارى ومـات بهـا فـى ،ّ ثم دخل بغداد وحدث بهـا القضاة بخراسانيضاوولى ق



 
 

 

 

 

٦٥١ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ٕ والیـه ،ن األمر المطلق یقتضى فعل المأمور به على التراخىأ :الثاني المذهب
  . وقول المعتزلة وبعض الحنفیة،ذهب أكثر الشافعیة

  

 المـراد هـل المقـصود ح ذهب إلى التوقف حتـى یقـوم  دلیـل یـرج:المذهب الثالث

  . ومذهب أكثر األشاعرة،ٕ والیه ذهب بعض الشافعیة،الفور أو التراخى

  

ٕوانمــا ،  ذهــب إلــى أن األمــر المطلــق ال یفیــد الفــور وال التراخــى:المــذهب الرابــع

 وصــححه اإلمــام الــرازي ،البیــضاويمــام ختــاره اإلا وهــو مــا ،یفیــد طلــب الفعــل فقــط

  )١.( وابن الحاجبواآلمدي

  

                                                                                                                                           

 طبقات ،٣٠٥ /١١البدایة والنهایة : یراجع.سبع وسبعین وثالث مائة صفر سنة ست أو=

 .٦٦، ٦٥ /١ .الحنفیة

 المعتمـد ،١١٣/ ٢ المحـصول ،٢/٤٢٨العـدة فـي أصـول الفقـه :السـتخراج مـا تقـدم: یراجع- ١

 / ١ البرهــان ،)١٥( اللمــع ص ،٢/١٦٥ لآلمــدي واإلحكــام ،٢٤ المــسودة ص ،١٢٠ /١

 روضـــــــــة النـــــــــاظر وجنـــــــــة ،٢٥٤ / ١ كـــــــــشف األســـــــــرار عـــــــــن أصـــــــــول البـــــــــزدوي ،٢٣٣

، وأصـول الفقـه ١٣٨٤ / ٣ المهذب فى علم أصـول الفقـه المقـارن ،٢/٦٢٣،٦٢٤المناظر

 أصـــول ، ٢/١٠٩ الفـــصول فـــى األصـــول  ألبـــى بكـــر الجـــصاص ،١٦ / ٢للـــشیخ زهیـــر 

 اإلحكـام .٢/٥٨ اإلبهاج فـى شـرح المنهـاج ،  ١/٣٥٦سیر التحریر  تی،٢٦/ ١ السرخسي

 كتـاب ،٥٢ ص التبـصرة فـي أصـول الفقـه،٣/٥٧بـن حـزم األندلـسي  الفي أصول األحكـام

 بیـــان ،١/٢١١ المستـــصفى،١/٢٦ أصــول السرخـــسي،١/٣٢١التلخــیص فـــي أصـــول الفقـــه

 التمهید فـي ،٢/٥٨ اإلبهاج في شرح المنهاج،٢/٤١المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

 شــرح ١/١٧٥ نهایــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول،٢٨٨ صتخــریج الفــروع علــى األصــول

ــــــى التوضــــــیح ــــــویح عل ــــــه،١/٣٨٨التل ــــــي أصــــــول الفق  التقریــــــر ٣/٣٢٦ البحــــــر المحــــــیط ف

ــــر ــــر،١/٣١٥والتحبی ــــي تحقیــــق الحــــق مــــن علــــم ،١/٣٥٧ تیــــسیر التحری إرشــــاد الفحــــول إل

 ،١/٣٨٣ المحلـي علـى جمـع الجوامـع حاشـیة العطـار علـى شـرح الجـالل،١/٢٥٩األصول

ْمحمد بن حسین الجیزاني لعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةم َ ْ   .٣٩٩ صَّ



 
 

 

 

 

٦٥٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  األدلــــــــــــــة 

 :األول المذهب أدلة

 بأدلــة ورالفـ یقتــضى المطلـق مــرألا بـأن القــائلون األول المـذهب أصــحاب اسـتدل 

  :منها

ُوسارعوا (:تعالى قوله :األول الدلیل ِ َ ٍمغفرة َِإلى َ
َ
ِ ْ ْمن َ

ْربكم ِ َُ ِّ) (١(  

 والمــــسارعة إلیهــــا المـــسارعة فتجــــب ،مغفـــرة الطاعــــة فعـــل فــــى أن :الداللــــة وجـــه

  .مباشرة األمر صدور بعد الفعل إیقاع تقتضى

 أنــه فــى نــزاع ال وهــذا الــذنوب، مــن التوبــة: باآلیــة المــراد نأ :ذلــك علــى عتــرضا

  .إلیه المسارعة تجب

  :بجوابین ذلك عن وأجیب

 مـــن وغیرهـــا بالتوبـــة عامـــة هـــي بـــل ،بالتوبـــة خاصـــة اآلیـــة أن نـــسلم ال: أحـــدهما

  .الطاعات

 بمطلـق الفـور علـى وجبـت قد عبادة فإنها ،بالتوبة خاصة اآلیة أن سلمنا :الثانيو

 )٢.(العبادات بقیة ذلك على فیقاس ،األمر

ْإنهم (:تعالى قوله :انىالث الدلیل ُ َّ
ُكانوا ِ َیسارعون َ ُ ُِ ِالخیرات ِفي َ

َ ْ َ ْ) (٣(  

 تـرك أن علـى فدل ،الخیرات فى المسارعین مدح – سبحانه– اهللا أن :الداللة وجه

  .الذم یوجب المسارعة

 إذا الـسید فـإن ،الفور اللسان أهل عند المطلق األمر مقتضى نأ :الثالث الدلیل

   )اسقني( :لعبده قال

 خــالف بأنــه ،ذلــك علــى تأدیبــه عــن عتــذرا ولــو،وذمــه وتوبیخــه لومــه حــسن ،فــأخر

 )٤.(ًمقبوال عذره لكان وعصاني أمري

                                                           

  .)١٣٣ (: سورة آل عمران اآلیة-١

  .١٣٨٥/ ٣ المهذب : یراجع-٢

  )٩٠( : اآلیةاألنبیاء سورة -٣

  ٢/٦٢٥ روضة الناظر وجنة المناظر ،٣/١٣٨٦ المهذب : یراجع-٤



 
 

 

 

 

٦٥٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 والقـسمان بـدل إلـى ال أو بـدل إلـى إمـا ،لجاز التأخیر جاز لو أنه :الرابع الدلیل

 هـو البدل أن فهو ،بدل إلى تأخیره فساد أما باطل التأخیر بجواز فالقول ،باطالن

 عنـه یـسقط أن وجـب البـدل بهـذا أتـى فـإذا ،الوجـوه كـل مـن المبدل مقام یقوم الذي

   .كذلك لیس وباالتفاق التكلیف
 من یفهم ال ألنه، ًواجبا كونه من یمنع فذلك ،بدل ال إلى التأخیر جواز فساد وأما

 )١.(بدل غیر من تركه یجوز أنه إال بواجب لیس إنه القول

 یقـع أن فیجـب الفعـل لـزوم سـبب هـو عـلاف صـیغة صـدور أن :الخـامس الدلیل

 تنتقــل البیــع ففــي ،والمــوت والطــالق البیــع عقــد علــى ًقیاســا ،صــدوره عقیــب الفعــل

، ًفـورا لزوجتـه الزوج من الطالق ویقع ،تأخیر دون ًفورا المشترى إلى المبیع ملكیة

 الحكـم یقـع وغیرهـا األمثلـة هـذه ففـي مباشـرة الورثـة إلى المیراث ینتقل الموت وفى

 أقــرب فــى الفعــل یقــع أن یجــب األمــر فكــذلك ،إلیهــا األوقــات أقــرب ألنــه ،عقیبهــا

  )٢(.عقیبه ذلك یقع أن یجب معنى اقتضى لفظ كل ألن وذلك، إلیه األوقات

   :الثانى المذهب أدلة
 المـأمور فعـل یقتـضى المطلـق األمـر بـأن القائلون الثانى المذهب أصحاب استدل

  :منها بأدلة التراخى على به

 وكـان ،)٣(الـوداع حجـة التاسـعة الـسنة فـى حج -- الرسول أن :األول دلیلال

  .السادسة السنة فى ذلك قبل فرض قد الحج

 لمـا ٕواال للتراخـى األمـر أن علـى دلیـل للحـج -- النبـى تـأخیر أن :الداللة وجه

  .-- أخره

 قــول التراخــي علــى للحــج -- النبــي بتــأخیر االســتدالل نبــأ :ذلــك عــن وأجیــب

 مباشــرة-- الرســول حــج وعــدم ،العــدو یــد تحــت مازالــت كانــت مكــة ألن ،دمــردو

 .االستطاعة تتحقق لم أو ،اإلسالم إلى الناس دعوة فى كان وقته ألن ،الفتح بعد

                                                           

  ١١٧ ،٢/١١٦ المحصول :یراجع- ١

  .٣/١٣٨٧ المهذب :  یراجع-٢

ِعن عبـد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص، َأن رسـول اللـه (: ومن هذه األحادیث التي تثبت ذلك- ٣ َّ ِ َّ َِ ُ ََ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ َْ
--ُوقــف فــي حجــة الــوداع بمنــى للنــاس یــسَألونه َ ََ ًُ ْ ِ َّ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ََ ََّ ُبــاب– أخرجــه البخــاري )الحــدیث.....َ َ- 

ْالفت َیا وهو واقف على الدابة وغیرهاُ ُِ ْ َ َ َ َ َ
ِ َِّ َّ َ َ  ٨٣ رقم١/٢٨،ٌَ



 
 

 

 

 

٦٥٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

َكان :(قالت أنها – عنها اهللا رضي – عائشة عن روي ما :الثاني الدلیل ُیكـون َ ُ َ 

َّعلي َ ُالصوم َ ْ ْمن َّ
َرمضان، ِ َ َ َفما َ ََأست َ ُطیعْ

ََأقضي َْأن ِ
ِ َّإال ْ َشعبان ِفي ِ َ ْ َ)(١( 

 شـعبان فـي رمضان ألیام- عنها اهللا رضي- عائشة قضاء بأن :ذلك عن وأجیب

 بـأمور مـشغولون كـانوا أنهـم إلـى باإلضـافة -- بالرسـول شـغلها بسبب یكون قد

 الحیـاة فیهـا تطـورت التـي العصور هذه بخالف ،أكثر كانت الحیاة ومتاعب كثیرة

  .وغیرها المواصالت فى الرفاهیة فیها وكثرت نیةالمد

 مـــن الخبـــر فـــي ذلـــك بیـــان :والیمـــین الخبـــر علـــى األمـــر قیـــاس :الثالـــث الـــدلیل

 ویكـــون المـــستقبل فـــى الفعـــل إیقـــاع عـــن إخبـــار فإنـــه )ًدرهمـــا ًزیـــدا ســـأعطى:(قـــال

 أعطنــي(قــال فلـو األمــر فكـذلك ،تحدیــد بــدون شـاء وقــت أي فـي أعطــاه إذا ًممتـثال

  .له زمن أي تعیین بدون المستقبل فى الفعل طلب فإنه )الكتاب

 أي فـى صـام إذا بیمینـه یبـر )ألصـومن واهللا:(وقـال شـخص حلـف لـو الیمـین وفـى

 فعـــل اإذ ًممتـــثال یكـــون المـــأمور فـــإن )افعـــل( قـــال إذا األمـــر فكـــذلك ،شـــاء وقـــت

  .فعله وقت أي فى به المأمور

 

 :ذلك عن وأجیب  

 والفــرق ،الفــارق مــع قیــاس ألنــه ،فاســد قیــاس الخبــر علــي األمــر قیــاس بــأن :ًأوال

  :منها وجوه من بینها

 هحیــث إنــ ذلــك یحتمــل فــال األمــر أمــا، والكــذب الــصدق یحتمــل الخبــر أن :أحــدها

  .واستدعاء ووجوب حث

 تحقــــق وفعلــــه بــــه أخبــــر وقــــت وأي ًصــــدقا یكــــون أن الخبــــر مقــــصود نأ :الثــــانى

 والتـأخیر ،باإلیجـاد إال یـتم ال یجـابواإل ،اإلیجـاب فالمقصود األمر أما، المقصود

  .یجوز ال وهذا بالنوافل یلحق ،غایة غیر إلى

  ،الفارق مع قیاس ألنه ،فاسد قیاس الیمین على األمر قیاس نأ: ًثانیا

                                                           

 متـى یقـضى قـضاء – الصوم باب – كتاب – أخرجه البخاري فى صحیحه عن أبى سلمة -١

 قـــــضاء – بــــاب – الــــصوم -كتـــــاب-ًومـــــسلم عنــــه أیــــضا .)١٩٥٠( رقــــم ٣/٣٥رمــــضان 

 ١١٤٦ رقم ٢/٨٠٢رمضان فى شعبان 



 
 

 

 

 

٦٥٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 فإنه األمر أما ،ویكفر یفعل ال أو یفعل أن بین فیها خیر الیمین أن :الفرق ووجه

 )١ (وتركه الفعل بین المأمور یخیر لم

 وقـــت أي فـــى بـــه المـــأمور فعـــل إذا االمتثـــال یحقـــق المـــأمور أن :الرابـــع الـــدلیل

  .علیه دلیل ال تحكم األول الزمن فتعیین،

 األمـــر صـــدور بعـــد یكـــون أن یجـــب بـــه المـــأمور فعـــل بـــأن :ذلـــك عـــن وأجیـــب

 واللـسان اللغـة أهـل بإجمـاع ثبـت كما، كثیرة وعقلیة نقلیة بأدلة ثابت وهذا ،مباشرة

  .سبق كما

  

   :الثالث المذهب أدلة

 المــراد یــرجح دلیــل یقــوم حتــى بــالتوقف :القــائلون الثالــث المــذهب أصــحاب اســتدل

  :منها بأدلة

 فـى واألصـل، التراخـي علـى اسـتعماله وورد الفور على استعماله ورد األمر نأ   

 مــشترك فهــو إنفــراد علــى منهمــا كــل فــى حقیقــة األمــر فكــان ,الحقیقــة االســتعمال

 توجــد لــم فــإن ،بقرینــة إال بخــصوصه ًواحــدا یفیــد فــال ،والتراخــي فــورال بــین لفظــي

 .القرینة تقوم حتى منه المراد فهم فى توقف بخصوصه أحدهما على القرینة

  :بالفور القائلین قبل من ذلك عن وأجیب

 ال اللفــظ كــان إذا یــصح إنمــا )الحقیقــة االســتعمال فــى األصــل (:قــولكم بــأن :ًأوال

 معنـى منـه یتبـادر اللفـظ كـان إذا أمـا ،معانیـه مـن معنـى طـالقاإل عند منه یتبادر

 المطلـق األمـر ألن، فیه نحن فیما القول هذا یصح فال ذلك یقال فال ،بخصوصه

 منــه یتبــادر فیمــا حقیقــة اللفــظ فكــان ،الفــور خــصوص اإلطــالق عنــد منــه یتبــادر

 إلــى اجــهاحتی بعــدم وذلــك ،اللفظــي االشــتراك مــن خیــر والمجــاز، غیــره فــى ًمجــازا

  )      ٢(.والقرائن الوضع فى تعدد

 تبـرأ الزمـان أول فـى األمـر امتثـل لـو بـه المـأمور أن تعلمـون هـل: لهـم یقال :ًثانیا

 الـذى فـإن الوقف أصل نقضتم فقد: ذلك نعلم :قلتم فإن ؟ ذلك تعلمون ال أم ذمته

                                                           

  ١٣٩١ ،٣/١٣٨٩ المهذب : یراجع-١

  ١٣٩٢ ،٣/١٣٩١ یراجع المرجع السابق ٢-



 
 

 

 

 

٦٥٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 افــإذ، وقـت كـل إلـى األمـر إضـافة تجــویزو الوقـف إلـى المـصیر فـى علیـه تعولـون

 كــل إلــى األمــر إضــافة تجــویز مــع األمــر قــضیة مــن للخــروج األول الوقــف یــتمنع

 نعلـم ال اّإنـ قلـتم أنـتم ٕوان ،الوقـف بإبطال صرحتم فقد المستقبلة األوقات من وقت

 إذا األمــر أن علـى اجتمعـت األمـة أن وذلـك، بـه لكـم لبـق ال مـا منـه فیلـزمكم ذلـك

 مــع أو قــوم مــذهب علــى إطالقــهب إمــا لإلیجــاب ًمقتــضیا الــشرع صــاحب مــن ورد

 عـــدم اعتقـــاد مـــع ًمتـــسارعا االمتثـــال إلـــى ابتـــدر فمـــن آخـــرین مـــذهب علـــى قرائنـــه

  )١ (.اإلجماع خرق إلى ینسب لذلك والجاحد ،لألمر ًممتثال فیعد التكرار

  

 : الرابع المذهب أدلة

 فقـط الفعـل طلـب یفیـد المطلـق األمـر بـأن:القـائلون الرابع المذهب أصحاب استدل

  :منها لةبأد

 والتراخــي، تــارة الفــور منــه المــراد یكــون عنــدما یــرد قــد األمــر أن :األول الــدلیل

 لالشــتراك ًدفعــا القــسمین بــین المــشترك القــدر فــى حقیقــة جعلــه مــن فالبــد ،أخــرى

  .والمجاز

 من واحد كل بخصوصیة إشعار له یكون ال القسمین بین القدر إلفادة والموضوع

 أن فثبــت لــه الزمــة وغیــر ،اللفــظ لمــسمى مغــایرة الخــصوصیة تلــك نأل ،القــسمین

 )٢ (.ًتراخیا كونه بخصوص وال ًفورا كونه بخصوص ال له إشعار ال اللفظ

 األمـر بمـدلول ًآتیـا كـان زمـان أي فـى بالفعـل أتى إذا المكلف نأ :الثاني الدلیل

 وجــهال علــى بــه أمــر بمــا ًآتیــا لكونــه بالتــأخیر علیــه إثــم وال ،لألمــر ًممتــثال ویكــون،

 ) ٣ (.به أمر الذي

 قـــدر واألمـــر، أمـــر أنـــه) افعـــل (لفـــظ فـــى قـــالوا اللغـــة أهـــل نأ :الثالـــث الـــدلیل 

 بــه األمــر آلن ، التراخــى علــى بــه واألمــر الفــور علــى بالــشئ األمــر بــین مــشترك

 أمـر التراخـى علـى بـه األمـر وكـذلك ،الفـور علـى كونـه قید مع به أمر الفور على

 أن فعلمنــا، المفــرد حــصل فقــد المركــب حــصل ومتــى ،التراخــى علــى كونــه قیــد مــع
                                                           

  ١/٣٢٥ التلخیص فى أصول الفقه : یراجع- ١

 ٢/١١٣ المحصول : یراجع- ٢

   ٢/١٦٥ لآلمدي اإلحكام : یراجع- ٣



 
 

 

 

 

٦٥٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 ،ًتراخیـا كونـه مـع األمـر وبـین ًفـورا كونـه مـع األمر بین مشترك قدر األمر مسمى

 ،القـسمین هـذین بـین مـشترك قـدر األمـر أن وثبـت ،لألمـر افعـل لفـظ أن ثبت ٕواذا

  )  ١ (القسمین هذین بین مشترك قدر على إال یدل ال افعل لفظ أن ثبت

من خالل ذكر األدلة یتبین أن كل مذهب من المـذاهب الـسابقة لـه  :لراجحالرأي ا

ـــشریعة ـــدل علـــى ســـعة الـــشریعة اإلســـالمیة ،أدلتـــه وســـنده مـــن نـــصوص ال  وهـــذا ی

 ولكنـى أري بــأن الـرأي الــذي ذهـب إلــى الفـور هــو  ،وتلبیتهـا لجمیــع حاجـات النــاس

   :األرجح لما یلي

  .بها استدلوا التى أدلتهم قوة :ًأوال

ـــاثان  فیـــه كثـــر الـــذي زماننـــا فـــى خاصـــة المـــذهب هـــذا علینـــا یفـــرض الواقـــع نأ :ًی

  .الشرعي باألمر األخذ عن التساهل

 مطلـب وهو العمل فى المكلف رغبة على تدل األمر تنفیذ فى المسارعة نأ :ًثالثا

  .ًغالبا األمر تنفیذ فى رغبة عدم على فیدل والتراخي التباطؤ أما ،شرعي

 ملــزم وهــو األحــوال  مــنأي فــى بــاألمر المكلــف عــن یــسقط ال القــضاء نأ :ًرابعــا

 .الذمة تبرأ حتى الفوریة على یدل اللزوم وهذا ،به باإلتیان

  واهللا أعلم بالصواب     

                                                           

  ٢/١١٥ المحصول : یراجع- ١



 
 

 

 

 

٦٥٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  خامسالمبحث ال

  المرة أو التكرارعلي  داللة األمر المطلق

   مقید:ثانيال و: مطلق: أحدهما:     األمر نوعان

ـــد إمـــا أن یكـــ ـــدا بـــشرط أو واألمـــر المقی ـــالتكرار أو یكـــون مقی ـــالمرة أو ب ـــدا ب ًون مقی ً

  .صفة

أعــط :ً أو مقیـدا بــالتكرار كقولنـا،ًأعـط زیــدا مـرة:فـإذا كـان األمــر مقیـداً بـالمرة كقولنــا

  .ًزیدا ثالث مرات

ً    فال خالف بین األصـولیین فـي أن األمـر فـى هـذه الحالـة یكـون مقیـدا لمـا قیـد 

  .به من المرة أو المرات

ًان كـان مقیـدا بـشرط كقولـه تعـالىو     ُوان كنـتم جنبـا فـاطهروا (:ٕ َّْ َّ َ ً ُُ ُ ْ ُ ْ ًأو مقیـدا )  ١) (َِٕ

ٍلزانیــة والزانــي فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا مائــة جلــدةا(   :بــصفة كقولــه تعــالى ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ََ َُ َ ُ َ َ
َّ ُ ْ َ َّ َّ) (٢ (

   أم ال ؟رف بین العلماء فى إفادته للتكراففیه خال

وال بــشرط وال ، ًن األمــر مطلقــا یعنــى لــم یقیــد بــالمرة أو بــالتكرار       أمــا إذا كــا

ً زیـدا درهمـاأعطى :بصفة  كالقول أو ، فهـل یـدل علـى المـرة أو یـدل علـى التكـرار.ً

ال یـــدل علـــى واحـــد منهمـــا بخـــصوصه اختلـــف األصـــولیون فـــى ذلـــك علـــى أقـــول 

  ) ٣(:منها

ر بــه یفعــل مــرة واحــدة  فالمــأمو،أن األمــر المطلــق یــدل علــى المــرة :القــول األول

  ،)٤(وهو مذهب أكثر الحنفیة ، فقط

                                                           

 .)٦( سورة المائدة من اآلیة -١

 .)٢( سورة النور من اآلیة -٢

  .١٥٦/ ٢ أصول الفقه للشیخ زهیر : یراجع-٣

ٍوعند بعض علمائنا ال یحتمل التكرار إال َأن یكون معلقا بشرط :( سعد الدین التفتازانيقال - ٤ َّ ِ ِ
ْ َ ِ ًِ َ ُ ََ ُْ َ َ ُ َْ َّ

َ َ ْ َّ ُ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ
ٍَأو مخــصوصا بوصــف

ْ َ
ِ ً ُ ْ َ : وقــال نجــم الــدین الطــوفي ، ١/٣٠٦ شــرح التلــویح علــى التوضــیح)ْ

 ًصـل غـدا، صـل غـدا اقتـضاه تحـصیال: ن تكرر لفظ األمر نحوأ: وحكي عن أبي حنیفة(

 وقــال تقــي الــدین ٢/٣٧٤ شــرح مختــصر الروضــة: یراجــع).ٕلفائــدة األمــر الثــاني، واال فــال

ٕنه یـدل علـى المـرة وال یحتمـل التكـرار وانمـا یحمـل علیـه بـدلیل ونقلـه الـشیخ أبـو أ: (السبكي

= ، ٢/٤٩هـاجإلبهـاج فـي شـرح المنا ) الفقهاءوأكثر أصحابنا وأبي حنیفة أكثر عن إسحاق



 
 

 

 

 

٦٥٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

   )١ (.واختاره الغزالي، والظاهریة

ألمـــر ال یفیـــد ا:")٤(أبـــو المظفـــر الـــسمعاني قـــال.)٣ ( )٢(وأبـــى الحـــسین البـــصري

  )٥"(.أصحابنا أكثرالتكرار على قول 

                                                                                                                                           

َشرح الورقات في أصول الفقه:  یراجع.مذهب أبي الحسن الكرخي فقطنه إ :وقیل= َ ُ ْ  حققـه ،َ

  ١٢٤ ص الدكتور حسام الدین عفانة: وعلق علیه

والمختــار أن المــرة الواحــدة معلومــة، وحــصول بــراءة الذمــة بمجردهــا مختلــف (:قــال الغزالــي- ١

 ١/٢١٢ المستصفى).زیادة، وال على إثباتهافیه، واللفظ بوضعه لیس فیه داللة على نفي ال

 ولــد فــي البــصرة ، أحــد أئمــة المعتزلــة،محمــد بــن علــي الطیــب، أبــو الحــسین البــصري:هــو - ٢

المعتمــد فــي  (هـا من، كثیــرةلــه تـصانیف: (قـال الخطیــب البغـدادي. وسـكن بغــداد وتـوفي بهــا

كلهـــا فـــي ) سةشـــرح األصـــول الخمـــ(و ) غـــرر األدلـــة(و ) تـــصفح األدلـــة(و )أصـــول الفقـــه

 /٣ وتــــــــــاریخ بغــــــــــداد ٤٨٢ /١وفیــــــــــات األعیــــــــــان : یراجــــــــــع. ه٤٣٦األصــــــــــول، تــــــــــوفي

  .٦/٢٧٥عالماأل،١٠٠

وقــــال ،ذهــــب بعــــض النــــاس إلــــى أن ظــــاهره یفیــــد التكــــرار (:  الحــــسین البــــصريو أبــــقــــال - ٣

المعتمــد ) ٕ إنــه ال یفیــده وانمــا یفیــد إیقــاع الفعــل فقــط وبــالمرة الواحــدة یحــصل ذلــك:األكثــرون

 ص  التبــصرة فــي أصــول الفقــه،٢/١٣٣  الفــصول فــي األصــول:ًیــضاأ یراجــع و،١/١٠٠

 .١٣ الورقات،١٥ صاللمع في أصول الفقه، ٤١

 منـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد المـروزي الـسمعاني التمیمـي الحنفـي ثـم : هـو-٤

 ١٠٣٥(. ووفـاةًمـن أهـل مـرو، مولـدا. مفسر، مـن العلمـاء بالحـدیث: الشافعي، أبو المظفر

لـــه تفاســـیر . كـــان مفتـــي خراســـان، قدمـــه نظـــام الملـــك علـــى أقرانـــه فـــي مـــرو)  م١٠٩٦ -

/ ٢ ومفتـاح الـسعادة ١٦٠ /٥النجـوم الزاهـرة :یراجـعالسمعاني و القواطع في أصول الفقه، 

 /٧األعالم ١٩١

ًد الزركـشي كالمـا عـن اإلمـام الـشافعي رولقد أو ، ١/٦٥قواطع األدلة في األصول: یراجع - ٥

- في باب الفرائض المنـسوبة إلـى سـنن رسـول اهللا ًصریحا" نص علیه في الرسالة  (:هبأن

- أقل ما یقع علیه اسـم ] ٦: المائدة[} فاغسلوا وجوهكم{: فكان ظاهر قوله: قال.  معها

ویحتمـل هـذا أن  تكـون روایـة أخـري واردة عـن اإلمـام الـشافعي ) الغسل مرة، واحتمل أكثـر

  ٣/٣١٤البحر المحیط : یراجع



 
 

 

 

 

٦٦٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

مــدة العمــر لكــن مــع اإلمكــان  ن األمــر المطلــق یقتــضى التكــرارأ :القــول الثــانى

 وهو ، كاألستاذ أبى إسحاق)٢( والحنفیة الشافعیة وبعض)١(الشافعيوهو مذهب ،

 :"وقـال )٣(  أبـى یعلـىكالقاضـيواختیـار بعـض الحنابلـة ،روایة عن اإلمام أحمد 

ًألمر المطلق یقتـضي التكـرار علـى اإلمكـان، سـواء كـان مقیـدا بوقـت یتكـرر مثـل ا
  )٤(."ِّصل: ، مثل قولهِّإذا زالت الشمس فصل، أو كان غیر مقید: قوله

 وتتحقــق ، ذهــب إلــى أن األمــر المطلــق یــدل علــى طلــب الماهیــة:القــول الثالــث

فى المرة الواحدة وتتحقق فى غیرها إال أن المرة الواحدة أقل ما تتحقق به الماهیـة 

 قـال )٧( والبیـضاوي )٦( واآلمـدي)٥(ٕوالیـه ذهـب بعـض الـشافعیة كاإلمـام الـرازي،

                                                           

ْالزنجــانيقــال  - ١ ِذهــب الــشافعي (:َّ ِ َ إلــى َأن مطلــق األمــر یقتــضي التكــرار -ي اهللا عنــهرضــ-َّ ْ ّ
ِ َ ْ َ َ ْ ُ َِ

َوالیه ذهب طائفة من العلماء ْ َِ َ(  

  ٧٥ ص تخریج الفروع على األصول

 بوصـف فــإن ً بـشرط وال مقیــداًوقــال بعـض مــشایخنا هـذا إذا لــم یكـن معلقــا:"قـال السرخـسي - ٢

 ١/٢٠ أصول السرخسي"  التكرار بتكرر ما قید بهكان فمقتضاه

ََّمحمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء، أبو یعلى عـالم عـصره فـي األصـول :هو - ٣

) اإلیمـان(ارتفعـت مكانتـه لـه تـصانیف كثیـرة، منهـا .  من أهـل بغـداد،والفروع وأنواع الفنون

) عیون المـسائل(و ) أحكام القرآن( و ،)الكفایة في أصول الفقه(و ) اإلحكام السلطانیة(و 

ولــد  فــي أصــول الفقــه) العــدة(و ) تبرئــة معاویــة(و ) أربــع مقــدمات فــي أصــول الــدیانات(و 

 /٢ وتـاریخ بغـداد ،١٩٣ /٢طبقـات الحنابلـة البـن أبـي یعلـى /یراجـع .هـ٤٥٨ وتوفي ٣٨٠

 .٦/١٠٠عالماأل ،٣٠٦ /٣وشذرات الذهب ، ٢٥٦

  ١/٢٦٤ھ العدة في أصول الفق:یراجع٤-

األمر المطلق ال یفید التكرار بل یفید طلـب الماهیـة مـن غیـر إشـعار بالوحـدة (: قال الرازي- ٥

 ٢  المحــصول)والكثــرة إال أن ذلــك المطلــوب لمــا حــصل بــالمرة الواحــدة ال جــرم یكتفــى بهــا

/٩٨  

، ًوالمختـــار أن المـــرة الواحـــدة ال بـــد منهـــا فـــي االمتثـــال، وهـــو معلـــوم قطعـــا(: قـــال اآلمـــدي - ٦

ٕوالتكرار محتمـل، فـإن اقتـرن بـه قرینـة أشـعرت بـإرادة المـتكلم التكـرار حمـل علیـه، واال كـان 

  ٢/١٥٥ لالمدي اإلحكام في أصول األحكام).ًاالقتصار على المرة الواحدة كافیا

واختـاره أیـضا اآلمـدي ، وهذا المذهب اختاره اإلمام وأتباعه ونقله عـن األقلـین( :قال اإلسنوي ٧

البرهـان فـي  ،١٥٢/ ١  نهایة السول شرح منهاج الوصول:یراجع)ب والمصنفوابن الحاج

  ١/٧٥أصول الفقه



 
 

 

 

 

٦٦١ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

واختـاره اإلمـام واتباعـه مـنهم المـصنف واآلمـدي وابـن ( : لـده السبكي ووتقي الدین

   )١().الحاجب ونص على اختیار القول به القاضي في التلخیص إلمام الحرمین
َالـصحیح مـن مـذهب علمائنـا َأن صـیغة األمـر ال توجـب التكـرار :"قال السرخـسيو ْ َّ َ َّْ َ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ْ

ْوال تحتملــه ولكــن األمــر بالفعــل یق َ ِ ْ
ِ ِْ ِ َ ْ َ َ َتــضي أدنــى مــا یكــون مــن جنــسه علــى احتمــال ََ َ

ِ ِْ َ
ًالكل وال یكون موجبا ُْ َِ للكل إال بدلیلََ ِ َِّ ّ ُ ْ)"٢(  

ه ابن  واختار، معین للجهل بمدلول األمربرأيالتوقف وعدم الجزم : القول الرابع

ــــال )٤(ٕامــــام الحــــرمینو )٣(الحاجــــب ــــة التــــي اســــتقر علیهــــا (:ق وكــــأن هــــذه الطریق
                                                           

  ٢/٤٨ إلبهاج في شرح المنهاجا: یراجع- ١

 ١/٢٠ أصول السرخسي: یراجع- ٢

 ٢/٣٢  بیان المختصر شرح مختصر ابـن الحاجـب فيشمس الدین األصفهانيذكر ذلك  - ٣

ن المشعرة بـالمرة أو التكـرار، ال تـدل علـى تكـرار صیغة األمر إذا جردت عن القرائ (:وقال

رأي  بأنـه :وقـال الزركـشي)  .والمـصنف قـد اختـاره. وهو مختار إمام الحرمین.وال على مرة

  ٣/٣١٦یراجع البحر المحیط .الواقفیة القاضي أبي بكر وجماعة

منهمـــا  بـــین المـــرة والتكـــرار فـــال یفهـــم منـــه واحـــد لفظـــي وهنـــاك رأى ذهـــب إلـــى أنـــه مـــشترك ٤-

 فـإن لـم توجـد القرینـة لـم یعمـل بـه فـى واحـد منهمـا بـل یتوقـف ،بخصوصه إال بقرینـة تعینـه

  .فى المراد منه حتى تقوم القرینة

، بیــان  ومــا بعــدها ١/١٠٠ : المعتمــد، ومــا بعــدها٢/٩٨ المحــصول :الســتخراج مــا تقــدم:یراجــع

 ،،١/٣٢٤ اإلبهــــاج فــــى شــــرح المنهــــاج ،٢/٣٢المختــــصر شــــرح مختــــصر ابــــن الحاجــــب 

 المـــسودة فــــي ،١/١٣٢ كـــشف األســـرار عـــن أصـــول البـــزدوى ،٢/١٥٥ لآلمـــدياإلحكـــام 

ـــــاظر ،١/٢٦٤ العـــــدة ،٢١ ،٢٠أصـــــول الفقـــــه ص ـــــة المن ـــــاظر وجن  ،٢/٦١٦ روضـــــة الن

 البــــن حــــزم   اإلحكــــام فــــي أصــــول األحكــــام١٢٣ ص  أصــــول الــــشاشي،٢/٢المستــــصفى 

التلخـــــــیص فــــــي أصـــــــول كتــــــاب ، ١/٢٢٠لخطیـــــــب البغــــــداديل الفقیــــــه و المتفقــــــه ،٣/٧٠

 روضـــة النـــاظر وجنـــة ،٥٨ صبـــن العربـــيالالمحـــصول فـــي أصـــول الفقـــه ، ١/٢٩٨الفقـــه

 إیثـار اإلنـصاف فـي ،١/٥٦٤المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمـد بـن حنبـل

 التمهید في تخریج ،٣٦٤، ص  یوسف بن قزأوغلي أبي الفرج ابن الجوزي لآثار الخالف 

شــــرح  ١/١٧٢ هایــــة الــــسول شــــرح منهــــاج الوصــــولون، ٢٨٢ ص الفــــروع علــــى األصــــول

ـــى التوضـــیح ـــویح عل  القواعـــد والفوائـــد ،  ومـــا بعـــدها ٣/٣١١ البحـــر المحـــیط ،١/٣٠٦التل

 شـــرح الكوكـــب المنیـــر ،٢٣٥ص یتبعهـــا مـــن األحكـــام الفرعیـــة ابـــن اللحـــام، األصـــولیة ومـــا

= لــى جمــع حاشــیة العطـار علــى شــرح الجـالل المحلــي ع ،١/٣٥١ تیـسیر التحریــر،٣/٤٨



 
 

 

 

 

٦٦٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

لمذاهب كلها من النظر إلـى استرسـال اللفـظ وتوقـع اللـوم االختیار تجمع محاسن ا

والقطع باالمتثال للمبادر ورد التوقف إلى اللوم في التأخیر مع القطع بوقوع الفعل 

  )١(). فإن اللفظ ال اختصاص له بوقت معینًمهما وقع امتثاال

 ، أن األمــر المطلــق اســتعمل فــى المــرة والتكــرار:ومنــشأ الخــالف فــى هــذه المــسألة

 ألن ، وأمـــر الـــصالة والزكـــاة والـــصوم هـــل هـــو حقیقـــة فیهمـــا،كـــأمر الحـــج والعمـــرة

أو هــــو ، ًحـــدهما ؟حـــذرا مــــن االشـــتراكأ أو فــــى ،األصـــل فـــى االســــتعمال الحقیقـــة

ً أو فــى القـدر المــشترك بینهمــا حــذرا ، أو المـرة ألنهــا المتــیقن،التكـرار ألنــه األغلــب

  .)٢(.من االشتراك والمجاز

  ـةاألدلــــــــــــ

   : أدلة المذهب األول:ًأوال

 بأدلـة ،استدل أصحاب المذهب األول الذین ذهبوا على إفـادة األمـر المطلـق للمـرة

  :كثیرة منها

ــدلیل األول أن الطاعــة والمخالفــة فــى األمــر والنهــى بمنزلــة البــر والحنــث فــى :ال

ت فــإذا ثبــ،ألن كــل واحــد منهمــا یعتبــر فیــه موافقــة موجــب اللفــظ ومخالفتــه ،القــسم 

ًقتـضى فعـال واحـدا فـال اأو ألصومن أو لتحجن )واهللا ألصلین: (هذا وكان إذا قال ً

ـــه بـــر فـــى یمینـــه وجـــب أن یكـــون مطیعـــا هللا ، یقتـــضى التكـــرار –ًویكـــون مـــن فعل

 أن النهى الذى هو متعلق بالترك :ًال ألمره ویدل على أنهما سواءتث به مم-تعالى

ً ویكــون مخالفــا ، یقتــضى التكــراروالقــسم فــى التــرك ســواء فــى أن كــل واحــد منهمــا

                                                                                                                                           

 ،  ومـا بعـدها١/٢٥٥إرشاد الفحول إلـي تحقیـق الحـق مـن علـم األصـول ١/٤٨٠الجوامع=

المهــذب فــى علــم أصــول الفقــه و، ٤٠٠ ص معــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل الــسنة والجماعــة

  وما بعدها  ٢/١٥٦ أصول الفقه للشیخ زهیر ، وما بعدها٣/١٣٦٧المقارن 

 األمــر المطلــق أي غیــر المقیــد بــأن(: الــشنقیطي قــال١/٨١البرهــان فــي أصــول الفقــه: یراجــع-١

 .ال یقتــضي التكــرار وهــو الحــق: األول:بمــرة وال تكــرار وال صــفة وال شــرط فیــه أربعــة أقــوال

 كـرر لفـظ إن: الرابـع.  فـالٕواال علق على شرط اقتضى التكرار إن: الثالث.یقتضیه: لثانيا

  ٢٣٣للشنقیطي ص  مذكرة في أصول الفقه). فالٕواالالصیغة اقتضى التكرار 

 ٥/٢٢١٥ التحبیر شرح التحریر : یراجع- ٢



 
 

 

 

 

٦٦٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

وكـــذلك األمـــر المقیـــد بوقـــت أو بعـــدد أو بـــصیغة بمنزلـــة القـــسم ،بفعـــل مـــرة واحـــدة 

  .فوجب أن یكون األمر بمنزلة مطلق القسم،المقید بذلك 

  

   :ليیوأجیب عن ذلك بما 
 والخــالف فــى موجــب األمــر وموضــوعه ،ن البــر والحنــث مــن أحكــام الــشرعأ :ًأوال

 أن التكــــرار لــــیس بمــــراد والثــــاني، یجــــز اعتبــــار أحــــدهما بــــاآلخرفلــــم ، فــــى اللغــــة

  .للحالف

ًن الترك فى القسم إذا كان معلقا بوقت  لم یقتضي التكرار والترك فى ألفاظ أ:ًثانیا

   .صاحب الشریعة إذا علق بوقت اقتضى التكرار

ألمـر واعتقـاد أداء الفعـل فـى ا، ن اقتضاء الفعل فى القسم ال یقتضى الـدوامأ:ًثالثا

  .یقتضى الدوام

ٕواذا ، ن الترك فى الیمین إذا حـصلت المخالفـة بفعلـه مـرة سـقط حكـم القـسمأ :ًرابعا

ًفعل المحلوف على تركه ثانیا حنث ثانیا ً.)١(  

وال یقتـضى ، اقتـضى صـالة واحـدة ،صـلى فـالن:  بأن قول القائـل:الدلیل الثانى

 ألن األمر أمر ، لفظ األمرٕواذا كان لفظ الخبر ال یقتضى التكرار فكذلك، التكرار

  . والخبر خبر عن وقوعه،بإیقاع فعل

ألن ،فـال یـصح ، قیـاس مـع الفـارق، بأن قیاس األمـر مـع الخبـر :وأجیب عن ذلك

وهـذا ال صـیغة لـه ، الخبر فـى الفعـل إخبـار عـن إیقـاع الفعـل فـى زمـان قـد شـاهده

  )٢(.روألنه ال یجب تكرار االعتقاد فى الخب،واألمر المطلق له صیغة ،

لــذلك یعتبــر الــشخص ، أن األمــر عنــد إطالقــه یتبــادر منــه المــرة :الــدلیل الثالــث

فكان األمر حقیقـة فـى ،والتبادر أمارة الحقیقة ، ًممتثال بفعل المأمور به مرة واحدة

للعبـد أدخـل الـدار یكـون : ًفإذا استعمل فى غیرها كان مجازا فالـسید إذا قـال،المرة 

ولو كان األمر یفید التكرار لما امتثل بالمرة ، ر مرة واحدةًالعبد ممتثال بدخول الدا

  .الواحدة ألنه لم یأت بما كلف به

                                                           

   ٢٧٢ ،١/٢٧١ العدة فى أصول الفقه : یراجع-١

  المرجع السابق : یراجع-٢



 
 

 

 

 

٦٦٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ــب عــن ذلــك  بمنــع تبــادر المــرة مــن األمــر المطلــق بــل الواقــع أن األمــر ال :وأجی

 أقـل هـيإنما جاء من جهـة أن المـرة ، یتبادر منه شئ وامتثال المأمور بفعل المرة

  )١(.ما یتحقق به االمتثال

 إذا، المناقـضة یقتـضى التكـرار علـىیطلـق  المطلـق األمر كون أن:الرابع الدلیل

 كــل یواصــل أن یمكنــه ال ألنــه ،والجهــاد الحــج مثــل مختلفــین بــشیئین األمــر كــان

  .ًأبدا منهما

 إلـى یفـض لـم كـذلك كـان ٕواذا، اإلمكـان علـى التكـرار نثبـت بأنـا :ذلـك عن وأجیب

  )٢ (.المناقضة

  

   :الثاني القول أدلة ًثانیا
 بأدلـة للتكـرار المطلـق األمـر أن إلـى ذهبـوا الـذین الثـاني القـول أصـحاب استدل

 :منها

ــدلیل  فــي ورد األمــر أنفــ ،التكــرار علــى تــدل  القــرآن فــي أوامــر وجــود :األول ال

 حمـل لمـا للتكـرار ًمقتـضیا یكـن لـم فلو ،فیهما التكرار على وحمل والصوم الصالة

ُلزانیـةا:(قولـه تعـاليفـي  د ذلـك فـي حـد الزنـا والـسرقةًوأیـضا ور.فیهمـا التكـرار على َ
ِ َّ 

ِوالزاني َّ
ُفاجلدوا َ ِ ْ ُوالسارق)) (٣)َ ِ َّ ُوالسارقة َ َ ِ َّ ُفاقطعوا َ َ ْ  المؤمنین -- للنبي مرأكو ((٤) َ

  .للرجال الزینة إبداء عدمبو كذلك وللمؤمنات الفروج، وحفظ البصر بغض

لــیس بمــستفاد مــن األمــر، بــل مــن بــأن تكــرار الــصالة والــصوم  :عــن ذلــكأجیــب و

ال یـــدل علـــى أنـــه عقـــل التكـــرار مـــن أن ذلـــك بـــو --غیـــره، وهـــو فعـــل الرســـول 

 عامة في القرآن لم یرد بهـا العمـوم علـى أنهـا مـا ألفاظكما لم یدل وجود ،ظاهرها 

  .ًاوضعت له على أن في القرآن إیجاب الحج ولیس وجوبه متكرر

                                                           

  ٢/١٦٢أصول الفقه للشیخ زهیر :  یراجع-١

  ٢٧٤ ،١/٢٧٣ یراجع العدة فى أصول الفقه -٢

  ٢:  اآلیةالنورسورة  - ٣

 ٣٨: اآلیة:لمائدةا سورة-٤



 
 

 

 

 

٦٦٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 ذلــك مـع أنــه )١(تكــرار لمـا اشــتبه علـى سـراقةلـو لــم یفـد األمـر ال :لثــانيالـدلیل ا

  )٢( .أحجتنا هذه لعامنا أو لألبد--عربي حین قال للنبي 

أنه لیس في الخبر دلیل على أن سبب سؤاله اشتباه ذلـك علیـه ب :أجیب عن ذلكو

 فلـو كـان اإلیجـاب یفیـد التكـرار لمـا اشـتبه علـى سـراقة فكـان ال یـسأل عـن ًوأیضا،

 فــضرب فإنـه بــضرب ً اضــرب رجـال: لرجـل قـالن كمــ،مـومذلـك ولـیس تكــرار أو ع

ٕ لفائدة األمر وانما ضرب رجل آخـر تكـرار لفائـدة األمـر بعـد ً یكون مستكمالًاواحد
ٕوانمـــا یلـــزم بلفـــظ عمـــوم وال لفـــظ للعمـــوم هـــا ،اســـتكماله فلـــم یلـــزم بـــاألمر المطلـــق 

 ٣)(.اهن

 وجوب فى دةالر أهل على تمسك- عنه اهللا رضى - الصدیق أن:الثالث الدلیل

  :تعالى بقوله الزكاة تكرار
 علـى اإلجمـاع انعقـاد علـى فـدل ،الـصحابة مـن أحد علیه ینكر ولم )الزكاة وآتوا( 

  )٤(للتكرار األمر أن

 ،لوجـود وثبــوت القرینــة،ن هــذا الـدلیل خــارج عـن محــل النــزاع أبــ :أجیـب عــن ذلــك

تكراراها ثبت عن ف، ً قد أخذها منهم مرارا فى أعوام متعددة--وهى أن الرسول 

  )٥(طریق القرینة 

                                                           

لـه فـي كتـب  ،صـحابي، لـه شـعر: ة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني، أبو سفیان سراق- ١

 -  أخرجــه أبــو ســفیان لیقتــاف أثــر رســول اهللاًوكــان فــي الجاهلیــة قائفــا. ً حــدیثا١٩الحــدیث 

-هـــــــ٨وأســــــلم بعــــــد غــــــزوة الطــــــائف ســــــنة . حـــــین خــــــرج إلــــــى الغــــــار مــــــع أبــــــي بكـــــر . 

  ٣/٨٠األعالم  ،٣/٣٥اإلصابة، :یراجع

َفقـام سـراقة بـن مالـك بـن جعـشم، فقـال(:رد ذلك  في حـدیث طویـل وفیـه و - ٢ َ ََ َ ٍَُ ْ ُُ ِ ْ ِْ ِ
َ ُ َ ُ ِیـا رسـول اللـه : َ َّ َ ُ َ َ

َهـــي لنـــا َأو لألبـــد؟ فقـــال ََ ِ ِ ِ
ََ ْ ْ ََ َ

ِال، بـــل لألبـــد«:  ِ
َ ََ ْ ْ ٍعـــن ابـــن عبـــاسأخرجـــه البخـــاري ) َ َّ َ َِ ُ رضـــي اللـــه -ِْ

َّ ِ
َ َ

ُْعـــنهم ْ ُ بـــاب-َ ْ االشـــتراك فـــي الهـــدِي -َ َ َ
ِ ِ ِ ْ َوالبـــدن، واذا َأشـــرك الرجـــل الرجـــل فـــي هدیـــه بعـــد مـــا ِ َ ْ َ ُ ُ ُ

ِ ِِ ْ ٕ َْ َ ُ ََّ َّ َ ْ َ َِ َِ

ََأهدى  ٢٥٠٥ رقم ٣/١٤١ْ

ْأبــو الحــسین البــصريأورد هــذین االعتراضــین وأجــاب عنهمــا - ٣  شــمس و١/١٠٠ فــي المعتمــدَ

  ٢/٣٥ بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب في الدین األصفهاني 

 .٢/١٠٢ المحصول :یراجع- ٤

  .٣/١٣٧٠ المهذب : یراجع-٥



 
 

 

 

 

٦٦٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 وال علیــــه النــــسخ ورود جــــاز لمــــا التكــــرار یفــــد لــــم لــــو األمــــر نأ:لرابــــعا الــــدلیل

 االسـتثناء وورود، البـداء علـى یـدل الواحـدة المـرة على النسخ ورود ألن، االستثناء

  )١(.ًنقضا یكون علیها

 إلیقـاع قتـضاؤها یكون فال زمان تعیین األمر لفظ فى لیس أنه :الخامس الدلیل

 یقتــضى ال أن فإمــا ،آخــر زمــان فــى إلیقاعــه اقتــضائه مــن أولــى زمــان فــى الفعــل

 ) ٢ (.المطلوب وهو األزمنة كل فى أو ،باطل وهو األزمنة من شئ فى إیقاعه

 ألن األمـر ، بل األمر یختص بأقرب األزمان إلیـه،ال نسلم ذلك :أجیب عن ذلكو

،  فیكـون مقتـضى األمـر،رب األوقـات إلیـه فیختص إیقاع الفعل بـأق،یقتضى الفور

ه فــى افعلــ فــإن فــات الثــانى ف،ه فــى الثــانىافعلــ فــإن فــات ف،ه فــى أول األوقــاتافعلــ

  )٣(.ً فعلى هذا ال یكون األمر عاما فى جمیع األزمان،الثالث  وهكذا

 یــأمن بــالتكرار ألنــه ،بــه المــأمور تكــرار یقتــضى االحتیــاط أن :لــسادسا الــدلیل

 الحتمـال منـه یـؤمن ال التكـرار وبتـرك  -تعـالى– اهللا أمر مخالفة ىعل اإلقدام من

 على الخوف لضرر ًدفعا، التكرار على حمله فوجب ،للتكرار األمر ذلك یكون أن

 .النفس

 فإذا كـان النهـى الـذى ، والنهى طلب الترك،أن األمر طلب الفعل:سابعالدلیل ال

أن النهــي (:مس الــدین األصــفهانيشــقــال  ،خــرهــو أحــد الطلبــین یفیــد التكــرار فكــذا اآل

) صـــم(یقتـــضي التكـــرار، فوجـــب أن یقتـــضي األمـــر مثـــل " ال تـــصم " مثـــل قولـــه 

  )٤() .الطلب: والجامع بینهما.التكرار

 أن : ووجــه الفــرق، ألنــه قیــاس مــع الفــارق،ن هــذا قیــاس فاســدأ :أجیــب عــن ذلــك

 فـرد مـن أيى  وعدمها إنما یكـون بعـدم اإلتیـان بهـا فـ،النهى یقتضى عدم الماهیة

 والماهیـة تتحقـق ولـو بفـرد مـن ، بخالف األمر فإنه یقتضى طلـب الماهیـة،أفرادها

  )٥(.ً ولیس موجودا فى األمر، فمقتضى التكرار موجود فى النهى،أفرادها

                                                           

 .٢/١٠٣ المحصول : یراجع-١

  ٢/١٠٣ المحصول :یراجع- ٢

 ٣/١٣٧٠ المهذب :یراجع- ٣

  ١٠٢/ ٢ المحصول و، ٢/٣٥  بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب:یراجع - ٤

  ٣/١٣٧١ المهذب : یراجع-٥



 
 

 

 

 

٦٦٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 ممكن؛ ألن فیـه بقـاء علـى العـدم وأمـا ًأن االنتهاء عن الشيء أبدا: (قال اإلسنوي

  )١() فغیر ممكنًاالشتغال به أبدا

   : أدلة المذهب الثالث:ًثالثا

اســتدل أصــحاب المــذهب الثالــث الــذین ذهبــوا إلــى أن األمــر المطلــق یفیــد طلــب 

  :الماهیة بأدلة منها

هو إدخال حقیقة الفعـل المطلـوب ، ن المقصود من صیغة األمرأ :الدلیل األول

ن  واألكثـر مـ، سواء مرة أو مراتالسقي المقصود إیجاد ، كاسقنى ماء،فى الوجود

 فیجـب ،خـارجي والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقیقة أمـر ،مرة خارج عن المطلوب

 والوحدة مـن ضـروریات الحقیقـة ألنهـا المطلوبـة مـع ،أن یحصل االمتثال بالحقیقة

 ولــذلك یبــرأ بــالمرة الواحــدة ال ألنهــا ،خــرحــداهما دون اآلأ وال یتقیــد ب،أیهــا حــصل

  )٢(تدل على المرة بخصوصها

كآیـات الـصالة والزكـاة ، أن األمـر ورد فـى الـشرع تـارة مـع التكـرار:ثـانىالدلیل ال

 وورد فـــى العـــرف مـــع .ً فلـــو كـــان یـــدل علـــى المـــرة لكـــان التكـــرار بـــاطال،والـــصوم

 ، النــاس وورد األمــر فــى الــشرع مــع المــرة كآیــة الحــجإلــي أحــسن : كقولــك،التكــرار

ویلــزم مــن  ،تر اللحــم  ادخــل الــدار واشــ:وورد كــذلك فــى العــرف كقــول القائــل لغیــره

 االشـتراكٕ واال لـزم ،ذلك كـون األمـر حقیقـة فـى القـول المـشترك بـین التكـرار والمـرة

 فهـــو للقـــدر اللفظـــيواألصـــل عـــدم المجـــاز وعـــدم االشـــتراك ، أو المجـــاز اللفظـــي

  )٣(المشترك بینهما وهو طلب الماهیة

منــه أن  یلــزم ،بــأن وضــع األمــر المطلــق لطلــب الماهیــة:أجیــب عــن هــذا الــدلیلو

 له فى غیر استعمالاستعماله فى المرة أو التكرار یكون عن طریق المجاز، ألنه 

 ووجـب القـول ، وهـو خـالف األصـل،وینـتج مـن ذلـك تكـسیر المجـاز، ما وضع له

  )٤(.ًخر تقلیال للمجاز بقدر اإلمكانبأنه حقیقة فى أحداهما مجاز  فى اآل

                                                           

  ١/١٧٣ هایة السول شرح منهاج الوصولن : یراجع- ١

   ٩٩/ ٢ المحصول ،١/٦٦دلة  قواطع األ: یراجع٢-

  المراجع السابقة و١/١٧٢ هایة السول شرح منهاج الوصولن :یراجع- ٣

  ٣/١٣٧٣ المهذب :یراجع - ٤



 
 

 

 

 

٦٦٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ام وأتباعــه فــي مواضــع كثیــرة وفیــه وهــذا الــدلیل قــد اســتعمله اإلمــ: ( قــال اإلســنوي

 لمطلــق الطلـــب ثــم اســتعمل فـــي طلــب خــاص فقـــد ًنظــر؛ ألنــه إذا كـــان موضــوعا

مـشتمل علـى مـا  ولكنـه، استعمل في غیر ما وضع لـه؛ ألن األعـم غیـر األخـص

 فألن األلفاظ موضوعة بـإزاء المعـاني ًوأیضا. وضع له فیجوز على سبیل المجاز

؛ ألنـه ًعمل فیما تشخص منهـا فـي الخـارج فیكـون مجـازاالذهنیة كما تقدم، فإذا است

غیر ما وضع له فاستعمال األمر في المقید بالتكرار وبالمرة مجاز لما قلنـاه، ففـر 

ــــي ســــائر األلفــــاظ  ــــي مجــــازین، وهــــذا البحــــث یجــــري ف ــــع ف مــــن مجــــاز واحــــد فوق

ًوان كان مستبعدا، الموضوعة لمعنى كلي   )١( .) لكن القواعد قد أدت إلیهٕ

 ،افعــل: یفعــل وبــین قولنــا: ال فــرق بــین قولنـا:ن أهـل اللغــة قــالواأ :یل الثالــثالــدل

فعـــل یتحقـــق ب ثـــم أجمعنـــا علـــى أن قولنـــا ،ً طلبـــاوالثـــاني ،ًإال فـــى كـــون األول خبـــرا

ٕ واال لحــصلت ، فكــذا فــى األمــر، بــه مــرة واحــدةیــأتيمقتــضاه بتمامــه فــى حــق مــن 
  .ك یقدح فى قولهم وذل،بینهما تفرقة فى شئ غیر الخبریة والطلبیة

ن القــول بــالتكرار یقتــضى أن تــستغرق األوقــات بحیــث ال یخلــو أ :الــدلیل الرابــع

شـعار بوقـت معـین فلـیس حملـه إ إذ لـیس فـى اللفـظ ،وقت عـن وجـوب المـأمور بـه

 :ًأمـا أوال،على البعض أولى من البـاقي لكـن حملـه علـى كـل األوقـات غیـر جـائز 

 أمــر بعبــادة ثــم أمــر بغیرهــا لــزم أن تكــون الثانیــة ً فألنــه إذا:ًفباإلجمــاع  وأمــا ثانیــا

 ألن األمر قد استوعب جمیـع األوقـات والثـانى یقتـضى إزالتـه عـن ،ناسخة لألولى

واألمـــر ، ًومـــن المعلـــوم أن األمـــر بـــبعض الـــصلوات لـــیس نـــسخا لغیرهـــا .بعـــضها

ـــالتكرار  ـــى فـــساد مـــا ذكـــر مـــن القـــول ب ـــیس نـــسخا للـــصالة، ممـــا یـــدل عل ًبـــالحج ل

  . وثبت أن األمر المطلق لطلب الماهیة،ةوبالمر

نه لو كان للتكرار لعم األوقات كلها؛ لعدم أولویة وقت دون وقـت إ: (قال اإلسنوي

أنـه یلـزم بنـسخه : الثاني. أنه تكلیف بما ال یطاق: والتعمیم باطل بوجهین أحدهما

 كـــل تكلیـــف یـــأتي بعـــده ال یمكـــن أن یجامعـــه فـــي الوجـــود؛ ألن االســـتغراق الثابـــت

  )٢()باألول یزول باالستغراق الثابت بالثاني، ولیس كذلك

                                                           

 ١/١٧٢ هایة السول شرح منهاج الوصولن : یراجع- ١

  .المرجع السابق- ٢



 
 

 

 

 

٦٦٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ه مرة واحـدة افعلًدا أو ب كذا أافعل :أنه یحسن قول القائل لغیره :الدلیل الخامس

 ولمــا لــم  ،ً نقــضاوالثــانيً فلــو دل األمــر علــى التكــرار لكــان األول تكــرارا ،بــال زیــادة

 وكــان األمــر ،ًن مفیــدا للتكــرار وال یكــو،ًیكــن كــذلك ال یكــون األمــر داال علــى المــرة

  )١ (. وهو ما ندعیه،ًموضوعا لطلب الماهیة فقط
  :ًرابعا أدلة المذهب الرابع

دم ستدل أصحاب المذهب الرابع الذین ذهبوا إلى التوقف فى األمـر المطلـق وعـا

   : معین بأدلة منهابرأيالجزم 

التكــرار خـارج عــن  والمـرة و، أن مــدلول األمـر طلــب حقیقـة الفعــل:األولالـدلیل    

 ، فـــي مدلولـــه وقـــرن األمـــر بـــه لـــزم التكـــرارً ألنـــه لـــو كـــان أحـــدهما داخـــال،مدلولـــه 

والـــذي یـــدل علـــى أن التكـــرار خـــارج عـــن مـــدلول األمـــر أن ،وبـــاآلخر لـــزم الـــنقض

  .المأمور یبرأ، أي یخرج عن عهدة المأمور به بالمرة

 فـي حقیقــة ً منهمــا داخـال أنــا نقطـع بـأن المــرة والتكـرار لـیس واحـد:الثـانيالـدلیل   

الفعل، بل من صفاته الخارجیة عنه، كالقلیـل والكثیـر، وال داللـة للموصـوف علـى 

ـــل والكثیـــر،ًالـــصفة أصـــال ولـــذلك ال ، فـــال داللـــة للفعـــل علـــى المـــرة والتكـــرار والقلی

واألمر ال یدل إال على تحصیل الفعل، فـال یـدل ،) منهما(یختص المصدر بواحد 

  )٢.(على المرة

ً ولــو كــان معروفــا علــى الیقــین لمــا حــسن ، جهالــة مــدلول اللفــظ:لــدلیل الثالــثا   

ً فاالستفـسار حینئـذ یكـون لغـوا ، ألن اللفظ عند إطالقه یفهم منـه معنـاه،االستفسار

وهو ) ٣( وسراقة كما سبق من األقرع بین حابس، لكن االستفسار قد حسن،ًوعبثا

                                                           

  ١٥٧/ ٢ أصول الفقه للشیخ زهیر ،١٠٢ ،١٠١/ المحصول : یراجع-١

بیــان المختــصر شــرح مختــصر ابــن  فــي شــمس الــدین األصــفهاني كرهمــا  هــذین الــدلیلین ذ- ٢

  ٢/٣٢ الحاجب

صحابي، مـن سـادات العـرب فـي :  التمیميالدرامي األقرع بن حابس بن عقال المجاشعي - ٣

وشــهد حنینــا . فأســلموا) مــن تمــیم(فــي وفــد مــن بنــي دارم قــدم علــى رســول اهللا . الجاهلیــة

 وكان من المؤلفة قلوبهم ورحل إلـى دومـة الجنـدل فـي .وسكن المدینة. وفتح مكة والطائف

ـــد بـــن الولیـــد فـــي أكثـــر وقائعـــه حتـــى الیمامـــة. خالفـــة أبـــي بكـــر  واستـــشهد ،وكـــان مـــع خال

= وأن األقــرع لقــب لــه، لقــرع كــان ) فــراس(وفــي المــؤرخین مــن یــرى أن اســمه . بالجوزجــان



 
 

 

 

 

٦٧٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

یـــا أیهـــا النـــاس إن اهللا كتـــب ( :یقـــول) ( كمـــا ســـمع النبـــى ،مـــن فـــصحاء العـــرب

 ولـم ینكـر ، كـل عـام یـا رسـول اهللا أم فـى عامنـا هـذاأفـي قـال )علیكم الحج فحجـوا

 فدل ذلـك علـى أن األمـر لـم یعـرف مـا یفیـده مـن المـرة ،قوله هذا) (علیه النبى 

  . فیجب التوقف، فالقول بواحد منهما قول بغیر علم وهو باطل،أو التكرار

 ولــم توجــد قرینــة ،ًللفــظ متــى كــان  محــتمال للمــرة والتكــراربــأن ا :أجیــب عــن ذلــكو

تعین المراد یحسن االستفـسار مـن المـتكلم بـاللفظ عمـا أراده منـه بخـصوصه حتـى 

 أنه موضـوع للقـدر باعتبار وهذا شأن المتواطئ فإنه ،یحصل عنده العلم بما أراده

 قرینـة یعــین وهـو محتمـل لكـل فـرد مـن أفـراده فإنـه عنـد النطـق بـه بـدون،المـشترك 

 فــإذا قــال شــخص أعتقــت رقبــة صــح أن ،المــراد بحــسن االستفــسار مــن المــتكلم بــه

ألن الرقبـــة محتملـــة لكـــل ذلـــك فهـــل ، لـــه أمؤمنـــة أم كـــافرة أســـلیمة أم معیبـــة :یقـــال

ولكــن ،ً أو یكــون مدلولــه معروفــا ،االستفــسار هاهنــا لكــون اللفــظ لــم یعــرف مدلولــه

ـــه فحـــس ـــراد خـــصوص مـــا قـــصده المـــتكلم من ن االستفـــسار ال یـــدل علـــى الجهـــل ی

  )١(بالموضوع

 هـو الـذى ذهـب إلـى أن األمـر المطلـق لمطلـق الماهیـة مـن غیـر : الـراجحالرأي

 الـرأي وذلـك ألنـه ، وأقل ما تتحقق به الماهیة المرة الواحـدة،إشعار بالوحدة والكثرة

اجـب بـن الحا ووالـرازي البیـضاوي وعلـى رأسـهم اإلمـام ،)٢(األشبه بمذاهب العلمـاء

 وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة مخالفیهم وردهم على ،بن قدامه وغیرهما وواآلمدي

    .تلك األدلة

  

                                                                                                                                           

 ٨٦: ٣ساكر تهـــذیب ابـــن عـــ: هــــ  یراجـــع١ ٣ فـــي الجاهلیـــة تـــوفي ًوكـــان حكمـــا. برأســـه=

 ٢/٥/األعالم

  ٢/١٦٣ أصول الفقه للشیخ زهیر : یراجع- ١

البحــر المحــیط فــي أصــول : یراجــع) إنــه الــصحیح: وقــال إلكیــا الطبــري الزركــشي (: قــال - ٢

َوقــال :  (ابــن أمیــر حــاجقــال  ،٣/٣١٢الفقــه ُإنــه مقتــضى كــالم الــشافعي وانــه : اإلســفرایینيَ َ َُّ ََِّٕ ِّ َِ ِ َّ ِ َ َ ْ ُ
َالصحیح األ َّْ ُ

ِشبه بمذاهب العلماءِ ِ
َ ََ َُ ْ ِ ِ ُ َ   ١/٣١١  التقریر والتحبیر)ْ



 
 

 

 

 

٦٧١ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 دسالمبحث السا

  الفروع الفقهیة المخرجة علي القاعدة

  

أثـره الواضـح فـي ،لقد كان للخالف بین العلماء في األمـر المطلـق عـن القرینـة    

ــ ٕ واذا كــان جمهــور العلمــاء ،سنةاألحكــام التــي اســتنبطوها مــن نــصوص القــرآن وال
ً فكثیــرا مــا اختلفــت أنظــارهم ،یقولــون بــالوجوب وال یــصرف عــن الوجــوب إال بقرینــة

 وفــي تقـــویم هـــذه القرینــة إن وجـــدت ومقـــدار ، أو عـــدم وجودهـــا،فــي وجـــود القرینــة

 فقــد تــصلح ، وهــو الوجــوب إلــي معنــي آخــر،هصــالحها لــصرف األمــر عــن ظــاهر

  )١(عند آخرین وال تصلح ،للصرف عند أناس

نیـت علیــه مـن قواعــد ُولقـد تـأثرت األحكــام فـي الفــروع بـاختالف العلمـاء فیمــا ب    

 ولقد رأینا ذلك في عدد من األمثلة التي وضح فیها اختالف العلمـاء فـي ،وأصول

ً ولقد جمعت قدرا البأس به من الفروع الفقهیة من باب التمثیـل ال ،بعض األحكام

راء العلمـــاء آ وســـوف اذكـــر فیـــه ،ثابـــة حكـــم شـــرعي وكـــل فـــرع یعتبـــر بم،الحـــصر

  .وأدلتهم وربطه بالقاعدة

   إسباغ الوضوء والتخلیل بین األصابع والمبالغة في االستنشاق:الفرع األول

  . الوضوء من أكل لحوم اإلبل:الفرع الثاني

                                  .لفالن إتمام صوم :الفرع الثالث

  .زكاة الفطر حكم:الفرع الرابع

                 . طواف الوداع من واجبات الحج:الفرع الخامس

  . كتابة الدینحكم:الفرع السادس

  .حكم حلق اللحیة في اإلسالم:الفرع السابع

  

  

 

                                                           

  ٢٧٣١٢. تفسیر النصوص: یراجع- ١



 
 

 

 

 

٦٧٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  الفرع األول   

  إسباغ الوضوء والتخلیل بین األصابع والمبالغة في االستنشاق 

 

ــــول المــــسالة فــــي األصــــل   َِأســــبغ (:-– النبــــي ق ِ َالوضــــوء، ْ ُ ُ ْوخلــــل ْ ِّ َ َبــــین َ ْ َ 

ِاألصابع، ِ َ َ ْوبالغ ْ ِ َ ِاالستنشاق ِفي َ َ ِْ ْ
َّإال ِ َتكون َْأن ِ ُ ًصائما َ

ِ
َ()  ١( 

ولقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــي موجـــب هـــذا األمـــر ومدلولـــه علـــي اإلســـباغ والتخلیـــل   

  والمبالغة في االستنشاق

 فـي اشتراطه إلي الحنابلة وذهب) ٣(مالك اإلمام عند واجب )٢( فإسباغ الوضوء

ــــ الوضــــوء مــــن المجــــزئ إن: وقــــالوا ،الوضــــوء  إجــــراء یحــــصل ال هــــذا وعلــــي ،دُم

 فــي بالمــد اإلجــراء حــصول فــي لــیس أنــه المغنــي صــاحب وذكــر ،بــه إال الوضــوء

 )٤ (العلم أهل أكثر مذهب وهذا ،نعلمه خالف الوضوء

 أنــه ٕ وان توضــأ بــأكثر جــاز إال، أنــه یجــزي مــا دون المــد: إلــيرونخــآوذهــب     

  ،یكره اإلسراف 

 أي فـي وصـول المـاء إلـي ، ویكفي الظن فیه،ًواإلسباغ أن یأتي به تاما بمندوباته

ْعـن روي لمـا اإلسراف  ویكره)٥(ألن اعتبار الیقین حرج ومشقة،البشرة  ِعبـد َ ْ ِاللـه َ َّ 

                                                           

 فــي االستنــشاق وقــال - بــاب- أخرجــه أبــو داود فــي ســننه عــن عاصــم بــن صــبرة عــن أبیــه- ١

 رقــــم ١/٧٠ ً وســــنن النــــساني عنــــه أیــــضا،)١٤٢( رقــــم ١/١٩٨صــــحیح : الــــشیخ األلبــــاني

، مــا جــاء فــي كراهیــة مبالغــة االستنــشاق فــي - بــاب - ًنــه أیــضا وســنن الترمــذي ع،)٨٧(

 وابــن ماجــه ، هــذا حــدیث حــسن صــحیح:وقــال أبــو عیــسي) ٧٩٣( رقــم ،٣/٣٣٨ ،الــصیام

 وأحمــد فــي المــسند عنــه ،)٤٤١( رقــم ٢/٣٣ المبالغــة فــي االستنــشاق ، بــاب– ًعنــه أیــضا

  )١٨٣٢٣( رقم ٣٨/٣٨٩ ًأیضا

ٕ واســباغ الوضــوء إكمالــه واتمامــه والمبالغــة فیــه یراجــع،مــال معنــاه اإلتمــام واإلك:اإلســباغ - ٢ ٕ: 

  ١/٢٥٢حاشیة البجیرمي علي الخطیب 

  ١/١٠ جامع األمهات البن الحاجب  : یراجع- ٣

           ١/٢٥٤ المغني : یراجع- ٤

    ٤٢٤./١   اإلقناع وكشاف القناع عن متن ،١/٢٥٤ المغني : یراجع- - ٥



 
 

 

 

 

٦٧٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ِبن ٍعمرو، ْ ْ َرسول ََّأن َ ُ ِالله َ َّ --َّمر ٍبسعد، َ
ْ َ َوهـو ِ َّیتوضـُأ، َُ ََ َفقـا َ َهـذا َمـا«: َلَ ُالـسرف َ َ َّ «

َفقال َ ِالوضوء َِأفي: َ ُ ُ ٌإسراف، ْ َ ْ
َقال ِ ْنعم،«: َ َ ْوان َ َكنت َِٕ ْ َعلى ُ ٍَنهر َ ٍجار َ َ".)١( 

 .متقاطر بماء بعض في األصابع بعض إدخال عن عبارة فهو:التخلیل أما 

ي ویبدأ بإبهام رجله الیسر، أن یبدأ بخنصر رجله الیمین ویختمه بإبهامها: وكیفیته

  .ویختمه بخنصرها

  :حكمه في الفقهاء واختلف

 ســنة بأنــه :الحنفیــة وصــرح ،الــسابق للحــدیث ســنة أنــه إلــي:العلمــاء جمهــور فــذهب

 )٢(.ةمؤكد

 فـــي واســـتحبابه ،الیـــدین أصـــابع بـــین وجوبـــه إلـــي :المـــشهور فـــي المالكیـــة وذهـــب

  )٣ ).الرجلین أصابع

  .الیسري بیده تمخطوی الیمن بیده نفهأ في الماء وضع فهو االستنشاق أما

 :الوضوء في حكمه في الفقهاء اختلف ولقد

 لغیــر المبالغــة األحنــاف عنــد والــسنة ،الوضــوء فــي ســنة أنــه إلــي :الجمهــور فــذهب

 ویستنـــشق بمـــاء المضمـــضة وبـــین بینـــه یجمـــع أن الـــسنة الـــشافعیة وعنـــد ،الـــصائم

  )٤(.والثالثة الثانیة المرة في هكذا ثم بعضهب

 )٥(.واجب أو فرض أنه إلي:والحنابلة الكیةالم   البعض منوذهب

                                                           

 ما جاء في -  باب- رضي اهللا عنه–عن عبد اهللا بن عمرو  أخرجه ابن ماجه في سننه - ١

في الزوائد إسناده ضعیف لضعف حیـي  علیق محمد فؤاد عبد الباقيت،القصد في الوضوء 

 رقــم ٢٩٢ /١٥ ً وأحمــد فــي المــسند عنــه أیــضا،)٤٢٥(  رقــم١/١٤٧ بــن اهللا وابــن لهیعــة

  ) ٢٦٦٨( رقم ،٣٠٨١٦ ً والبیهقي في شعب اإلیمان عنه أیضا،)٧٢٦٣(

  .١/٣٧٦ المجموع ،١/١١٩ والمغني ،١/٢٨٨ یراجع المبسوط - ٢

مواهـــب الجلیـــل فـــي شـــرح ،) ٤٩( جـــامع األمهـــات ص ،١/٢٥٨ الـــذخیرة للقرافـــي : یراجـــع- ٣

  ١٢/٤٥ والموسوعة الفقهیة الكویتیة ٢/١٠٠١مختصر خلیل 

  ٢٠ ص  القوانین الفقهیة،١/١ االختیار ،١/٣١ فتح القدیر : یراجع- ٤

: قـول: اختلفـوا فـي المضمـضة واالستنـشاق فـي الوضـوء علـى ثالثـة أقـوال:" قال ابـن رشـد - ٥

= إنهما فرض فیه،: إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنیفة، وقول



 
 

 

 

 

٦٧٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  :بالقاعدة الفرع ربط

  :أوامر ثالثة فیه المسألة هذه في األصل هو الذي السابق الحدیث في

 یوجـــد ال ألنـــه ،الـــصحیح علـــي ًواجبـــا فیكـــون الوضـــوء بإســـباغ أمـــر :األول األمـــر

 .غیره إلي الوجوب عن یصرفه صارف

ــاني األمــر  هنــاك لكــن ،الوجــوب یفیــد أنــه فیــه األصــلو ،األصــابع بــین وخلــل :الث

 یــذكروا لـم –- هوضـوء وصـفوا الـذین جمیـع أن وهـي ،النـدب إلـي تـصرفه قرینـة

 كــان لـو إذ ،علیــه یواظـب یكـن لــم أنـه علــي یـدل ممـا أصــابعه بـین یخلــل كـان أنـه

 بــــین وخلــــل(:قولــــه أن علــــي دل ینقلــــوه لــــم فلمــــا ،هــــؤالء لنقلــــه علیــــه یواظــــب ممــــا

  .ًمندوبا التخلیل فیكون للندب هو ٕوانما ،الوجوب وهو بابه علي لیس)األصابع

 أمــــر: األول: مــــرانأ وفیــــه )االستنــــشاق فــــي وبــــالغ( - – قولــــه :الثالــــث األمــــر

   باالستنشاق

                                                                                                                                           

إن االستنــــشاق فــــرض :  وبــــه قــــال ابــــن أبــــي لیلــــى وجماعــــة مــــن أصــــحاب داود، وقــــول=

  .بیدة وجماعة من أهل الظاهروالمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو ع

اختالفهم فـي الـسنن الـواردة فـي ذلـك، هـل هـي زیـادة :  أو سنةًوسبب اختالفهم في كونها فرضا

 أن هــذه الزیــادة إن حملــت :تقتــضي معارضــة آیــة الوضــوء أو ال تقتــضي ذلــك؟ فمــن رأى

ه  علــى الوجــوب اقتــضت معارضــة اآلیــة، إذ المقــصود مــن اآلیــة تأصــیل هــذا الحكــم وتبیینــ

 تقتضي معارضـة حملهـا علـى :أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب، ومن لم یر أنها

الظاهر من الوجوب، ومن استوت عنده هذه األقوال واألفعال فـي حملهـا علـى الوجـوب لـم 

 علــى الوجــوب والفعــل ًیفــرق بــین المضمــضة واالستنــشاق، ومــن كــان عنــده القــول محمــوال

لمضمضة واالستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت مـن فعلـه  على الندب فرق بین اًمحموال

 وفعلــه، - - وأمــا االستنــشاق فمــن أمــره ، ولــم تنقــل مــن أمــره- علیــه الــصالة والــسالم -

ْإذا توضـَأ َأحـدكم فلیجعـل فـي َأنفـه، ثـم لینثـر، ومـن اسـتجمر فلیـوتر، « : - -وهو قولـه  ِْ ُِ َ َ َْ َْ ََ َْ َْ َْ َْ ِ َ َُ ُْ ْ ُِ ِ ِ َِّ ْ َ ُ َّ َ

   ١٦٢ رقم ١/٤٣ًاالستجمار وترا -بخاري عن أبي هریرة بابأخرجه ال»

  ١/١٧بدایة المجتهد ونهایة المقتصد:یراجع



 
 

 

 

 

٦٧٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 ذلك ویتأید ،الوجوب وهو بابه علي االستنشاق وهو فاألول ،بالمبالغة أمر:والثاني

َإذا(- -بقولــه َاســتجمر ِ َ ْ َ َْأحــدكم ْ ُ ُ ــ َ ْستجمرََْفلی
ِ ْ َ ًوتــرا، ْ ْ َواذا ِ َّتوضــَأ َِٕ َْأحــدكم ََ ُ ُ ْفلیجعــل َ َ ْ َ

 ِفــي َِ

َِأنفه ِ ًماء ْ ْلینتثر َُّثم َ
ِ َِ   االستنشاق الوضوء واجبات من ویكون ،للوجوب فاألمر(١()َْ

 یأمر لم ولكنه ،االستنشاق في وبالغ:حدیث في بها فأمر:المبالغة وهو الثاني وأما

 الواصـــفین وجمیـــع ،) مـــاء نفـــهأ فـــي فلیجعـــل أحـــدكم توضـــأ إذا:)حـــدیث فـــي بهـــا

 فیـه المبالغـة أن علـي فـدل االستنـشاق فـي یبـالغ كـان نهأ یذكروا لم- -لوضوئه

 )٢(.الصارفة القرینة لورود سنة

  

  الثاني الفرع

 اإلبل لحوم أكل من الوضوء

الفهم في تخاًبناء علي ، اختلف الفقهاء في الوضوء من أكل لحوم اإلبل    

 :إلي فریقین) ٣()توضئوا من لحوم اإلبل(:-  - ارد في قول النبي األمر الو

 أو نیئـة كانـت سواء اإلبل لحم بأكل ینتقص الوضوء أن إلي ذهب :األول الفریق

 حــدأو ،حــزم وابــن ،حنبــل بــن أحمــد اإلمــام ذهــب ٕوالیــه ،ًعمــدا مــشویة أو مطبوخــة

  )٤(.القدیم في الشافعي أقوال

                                                           

یتـــار فـــي االســـتنثار  اإل- بـــاب- رضـــي اهللا عنـــه-  أخرجـــه اإلمـــام مـــسلم عـــن أبـــي هریـــرة- ١

:  في االسـتنثار حكـم األلبـاني- باب-ً أیضاه وأبو داود في سننه عن،)٢٣٧( رقم ١/٢١٢

ومالـك فـي ،) ٨٦( رقم ١/٧٠ ً والنسائي في سننه عنه أیضا،)١٤٠( رقم ١/١٩٦ صحیح

 ) ٤٧( رقم ٢/٢٥ باب العمل في الوضوء ًالموطأ عنه أیضا

  )١٤( رسالة في شرح األمر المطلق ص : یراجع- - ٢

قــال الـــشیخ ) ١٩٠٩٧( رقـــم ،٣١/٢٤٣حمــد فـــي المــسند عـــن أســید بـــن حــضیر أ أخرجــه - ٣

 ،ث البـــراء بـــن عـــازب ال مـــن حـــدیث أســـید بـــن حـــضیر ولكـــن مـــن حـــدی،صـــحیح: شـــعیب

 والهیثمـي فـي مجمـع الزوائـد عـن سـلیك ،)٦٧١٣( رقـم ٧/١٦٤ هوالطبرانـي فـي الكبیـر عنـ

َ عـن البـراء بـن عـازب، قـالوأخرجه ابوداود ،)١٣١٠( رقم ١/٣١٠ َ ٍ ِ ِ َِ َ َْ ِ
َ ِسـئل رسـول اللـه : " ْ َّ ُِ َُ َُ-

-َعن الوضوء من لحوم اإلبل، ف ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ُ َُ ْ ِ ُ ْ َقالِ َتوضئوا منها«: َ ْ
ِ ُ َّ   ١٩٠٩٧ رقم ١/٤٧ ََ

  ١٣٠ / ١ كشاف القناع ،١/٢٢٦ المحلي ،١/١٣٨: یراجع المغني- ٤



 
 

 

 

 

٦٧٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 لیـهٕاو ،غیـره وال اإلبـل لحـم بأكـل ینـتقض ال وضـوءال أن إلي ذهب :الثاني الفریق

  )٢() ١(.الجدید في والشافعي مالك واإلمام وصاحباه حنیفة أبو اإلمام ذهب

  األدلـــــــــة

  :منها بأدلة األول الفریق أصحاب استدل

ًرجـال ََّأن "-عنـه اهللا رضـي-(٣(سـمرة بـن جـابر عـن روي مـا:األول الدلیل ُ َسـَأل َ َ 

َرسول ُ ََّأَأتوضـُأ-- ِاهللا َ ْمـن ََ
ِلحـوم ِ ُ َِالغـنم؟ ُ َ َقـال ْ ْإن«: َ َشـئت ِ ْ ْفتوضـأ، ِ َّ ََ ْوان َ َشـئت َِٕ ْ َفـال ِ َ 

ْتوضــأ َّ َقــال» ََ ََّأتوضــُأ َ ْمــن ََ
ِلحــوم ِ ُ ِاإلبــل؟ ُ ِ َقــال ِْ ْنعــم«: َ َ ْفتوضــأ َ َّ ََ ْمــن َ

ِلحــوم ِ ُ ِاإلبــل ُ ِ َقــال» ِْ َ :

ُِّأصـــلي
ـــي َ ِمـــرابض ِف ِ

َ َِالغـــنم؟ َ َ ـــال ْ َق ْنعـــم«: َ َ ـــ» َ ُِّأصـــلي: َالَق
ـــي َ ـــارك ِف ِمب ِ َ ِاإلبـــل؟ َ ِ ـــال ِْ َق َ :

  )٤(."َال«

                                                           

 بدائع الـصنائع فـي ،١/٨٠ المبسوط،١٢٣ / ١ حاشیة الدسوقي ،٢/٦٦ المجموع : یراجع- ١

 حاشـیة= تحفة الحبیـب علـى شـرح الخطیـب و ،١/٢٢القوانین الفقهیة، ١/٣٢ترتیب الشرائع

  ١/٢٠١البجیرمي على الخطیب

 وجملــة ذلــك أن أكــل لحـم اإلبــل یــنقض الوضــوء علــى كــل حــال "١/١٣٨ابــن قدامــة :  قـال- ٢

ـــا ـــن إســـحاق . ً كـــان أو جـــاهالً، عالمـــاً ومطبوخـــاًنیئ وبهـــذا قـــال جـــابر بـــن ســـمرة ومحمـــد ب

قــــال . ٕواســــحاق وأبــــو خیثمــــة ویحیــــى بــــن یحیــــى وابــــن المنــــذر، وهــــو أحــــد قــــولي الــــشافعي

وقال الثوري ومالـك والـشافعي، وأصـحاب .ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحدیث: الخطابي

 "ال ینقض الوضوء بحال: الرأي

كــاهن شــاعر فــي :  الدوســي أو الــسدوسياألزدي ســواد بــن قــارب  بــنجــابر بــن ســمرة: هــو- ٣

  .اإلسالمالجاهلیة، صحابي في 

بر بـن سـمرة الكوفـة وهـو ابـن أخـت سـعد بـن أبـي وقـاص أمـه خالـدة بنـت أبـي وقـاص نـزل جـا=

أحادیـث كثیـرة عـاش إلـى خالفـة عمـر --ًوابتنى بها دارا في بني سواءة روى عن النبـي 

ـــة االســـتیعاب ،٣/١٤٤عـــالماأل: یراجـــع.ومـــات بالبـــصرة ســـنة ســـت وســـتین أیـــام  فـــي معرف

  .١/٦٧األصحاب

الوضــوء مــن لحــوم اإلبــل - بــاب -رضــي اهللا عنــه - أخرجــه مــسلم عــن جــابر بــن ســمرة  - ٤

 وابــــن ،)٢١٥٤٠( رقــــم ٤٥/٤٥٩ ًحمــــد فــــي المــــسند عنــــه أیــــضاأ و،)٣٦٠( رقــــم ١/٢٧٥

 - كتـــاب -ً وابـــن حبـــان عنـــه أیـــضا،)٣١( رقـــم ١/٥٨ ًخزیمـــة فـــي صـــحیحة عنـــه أیـــضا

  ) ٤٠٧( رقم ٣/٢٩٤ -الطهارة  



 
 

 

 

 

٦٧٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

ِعــن روي مــا :الثــاني الــدلیل ِالبــراء َ
َ ِبــن َْ ٍعــازب ْ ِ َقــال ،-عنــه اهللا رضــي-(١) َ َ " :

َسئل ِ ُرسول ُ ُ ِالله َ َّ --ِعن ِالوضوء َ ُ ُ ْمن ْ
ِلحوم ِ ُ ِاإلبل، ُ ِ َفقال ِْ َ ُتوضئوا«: َ َّ َمنها ََ ْ

ِ " )٢( 

 بالوضـوء ًصـریحا ًأمـرا أمـر - – الرسـول نأ:الحـدیثین ینهـذ مـن الداللة وجه

 لعدالة النقل جهة من العلم أهل عند صح  قد الحدیثان وهذان،اإلبل لحم أكل من

 .اإلبل لحوم أكل من الوضوء فوجب الوجوب یقتضي واألمر ،ناقلیهم

 اهللا رضـي -اهللا عبـد بـن جـابر بحـدیث منسوخان بأنهما :الحدیثین هذین ونوقش

ْعـن األمرین آخر كان -هعن ٍِجـابر، َ َقـال َ َكـان": َ َآخـر َ
ِاألمـرین ِ ْ َ ْ َ ْمـن ْ

ِرسـول ِ
ُ ِاللـه َ َّ  -

-ُترك ِالوضوء َْ ُ ُ َّمما ْ ِغیرت ِ
ََّ ُالنار َ َّ".)٣( 

 ،بــه مــسلم غیــر المــسألة هــذه أصــل فــي النــسخ بــأن :المناقــشة هــذه علــي أجیــبو

 دلیـل وال  المنـسوخ عـن الناسـخ تـأخر أهمهـا مـن التـي فیهـا متحققة غیر وشروطه

 غیـر والمنـسوخ الناسخ بین التعارض كذلك، خراآل علي الحدیثین أحد تأخر علي

                                                           

 أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن مجدعة بن حارثة األنصاري األوسـي - ١

ـــوه عـــازب صـــحابى ثالثمائـــة حـــدیث وخمـــسة -- روى للبـــراء عـــن النبـــى ،ً شـــهد أحـــداأب

أحادیث اتفق البخاري ومسلم ومنهـا علـى اثنـین وعـشرین، وروى عنـه بعـض مـن الـصحابة 

ـــة ـــابعین نـــزل الكوف ـــوفى بهـــا. وجماعـــة مـــن الت  تهـــذیب :١/٦٤عـــالمموســـوعة األ:یراجـــع.وت

  ١/٣٧٢التهذیب ابن حجر العسقالني 

حكــــم   ، الوضــــوء مــــن لحــــوم اإلبــــل- بــــاب - ،البــــراء بــــن عــــازب أخرجــــه أبــــو داود عــــن - ٢

 ما جاء في الوضـوء -باب - ً، والترمذي عنه أیضا١٩٠٩٧ رقم ١/٤٧ صحیح :األلباني

 ما جاء فـي الوضـوء مـن ، باب-ًوابن ماجه عنه أیضا) ٨١( رقم ١/١٤١من لحوم اإلبل 

 الوضـــوء ممـــا -اب بـــ-ً ومالـــك فـــي الموطـــأ عنـــه أیـــضا،)٥٣٣( رقـــم ٢/١٤٧لحـــوم اإلبـــل 

  )٣٣( رقم ١/٨٢غیرت النار 

 فــي تــرك الوضــوء ممــا مــست - بــاب- أخرجــه أبــو داود فــي ســننه عــن جــابر بــن عبــد اهللا- ٣

، - بـاب -ً والنسائي في سننه عنه أیضا،)١٩٢(رقم ١/٤٩  صحیح: حكم األلباني ،النار

ُعــن َأبــي هوابــن ماجــه ،)١٨٥( رقــم ١/١١٦تـرك الوضــوء ممــا غیــرت النــار  ِْ َّریــرة َأن النبــي َ ِ َّ َّ َ َ َْ
--َقال ُتوضـئوا ممـا غیـرت النـار«: َ ََّ ِ َِّ ََّ َّ ُ   ٤٨٥ رقـم ١/١٦٣الوضـوء ممـا غیـرت النـار - بـابََ

 بــاب أكـل مــا غیــرت - رضـي اهللا عنــه-والطحـاوي فــي شـرح معــاني اآلثــار عـن أبــي هریــرة

  )٣٨١( رقم ١/٦٧النار هل یوجب الوضوء 



 
 

 

 

 

٦٧٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 مـــست مـــا بأكــل یتعلـــق ال اإلبـــل لحــم مـــن الوضـــوء یجــابإ أحادیـــث نأل، متحقــق

 )١(.وعینه اإلبل لحم بذات متعلق هو بل النار

  

 :منها كثیرة بأدلة الثاني الفریق أصحاب واستدل
ْعـــن روي مــا :األول الـــدلیل ِعبــد َ ْ ِبـــن ِاهللا َ ٍمــسعود ْ ُ ْ َقـــال  -عنــه اهللا رضـــي- َ َإنمـــا«: َ َّ

ِ 

ُالوضوء ُ ُ َّمما ْ َخرج، ِ َ َولیس َ َْ َّمما َ َدخل ِ َ َ ))٢(  

 البـــدن مـــن الخـــارج فـــي الوضـــوء نـــواقض حـــصر الحـــدیث هـــذا أن :الداللـــة وجـــه

 للیـدین داخـل ألنه ،اإلبل لحوم أكل في ذلك یوجد وال للیدین الداخل في ال ،ًنجسا

  .للوضوء ًناقضا یكون فال

 ولـو ،فیـه حجة وال مرفوع ألنه السند ناحیة من ضعیف بأنه: الحدیث هذا ونوقش

 لحــم بأكــل الوضــوء نقــض حــدیث نأل، الــدعوى علــي یــدل ال فانــه بــصحته ســلمنا

  )٣(العام علي یقدم والخاص عام وهذا ،خاص اإلبل

  
ْعـن روي مـا :الثاني الدلیل ٍبـالل َ َ َقـال ِ َِحـدثني: َ َّ َمـوالي َ َْ ٍبكـر َُأبـو َ ْ َُأنـه َ َسـمع َّ

ِ
َرسـول َ ُ َ 

ِالله َّ -- ُیقول ُ َّیتوضَأن َال«: َ َّ ََ َْأحدكم َ ُ ُ ْمن َ
ٍطعام ِ

َ ْقد َ َُأكله َ َ َّحل َ ُله َ َُأكله َ ُ ْ)(٤( 

                                                           

  ١/٢٩٩ أعالم الموقعین ،١/٥٩وع  المجم،١/١٨٠ المغني : یراجع- ١

ُبــاب  رضــي اهللا عنهمــا - أخرجــه البیهقــي فــي ســننه عــن ابــن عبــاس- ٢ َِّ الوضــوء مــن الــدم -َ َ
ِ ِ ُ ْ

َیخـرج مـن َأحـد الــسبیلین وغیـر ذلـك مـن دود َأو حــصاة َأو غیرهمـا ْ ْ
ِ ٍ ِِ ِ ِْ ْ َْ ٍَ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ُ َُ ْ َْ َ ََ َّ ُ ْوروي َأیـضا عــن :" وقـالْ َ ً ْ َ ِ ُ َ
ِعلــي بــن َأبــي  ِ ْ ِّ ِ

ِطالــب مــن قولــهَ ِ ِِ
ْ َ ْ ٍ ِّوروي عــن النبــي . َ َِّ ِ َ َ ِ ُ َُوال یثبــت ُ َْ  وعبــد ،،٥٦٧ رقــم ١/١٨٧" ََ

ُ بــاب مــن قــال ال یتوضــُأ ممــا مــست النــار -بــاب– ًالــرزاق فــي مــصنفه عنــه أیــضا َّ ِ َِّ َ ََّ َّ ََ ُ ُ ََ َ َ ْ١/١٦٨ 

 مـــن كـــان ال یتوضـــأ ممـــا مـــست النـــار -بـــاب– وابـــن أبـــي شـــیبة فـــي مـــصنفه ،)٦٥٣(رقـــم 

ٍعن عبد اهللا بن مسعودوالطبراني في الكبیر  ،)٥٣٥(رقم  ٥٢١١ ُ ْ َ ِ ْ ِْ ِ
َ   .٩٢٣٧ رقم ٩/٢٥١َْ

  ١/١٨٠ المغني ١/١٥٣ بدائع الصنائع : یراجع- ٣

 رقم ٣٢١١٧ أخرجه السیوطي في جامع األحادیث عن أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه - ٤

ِوهـذا الحـد:" وقـال ًوالبزار في مـسنده عنـه أیـضا،) ١٧٤٨٥(
َ ْ َ َ ِّیث ال نعلمـه یـروى عـن النبـي َ َِّ ِ َ ُ َُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ

- -ِبهذا  اللفظ إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد ِ ِ ِ ََّ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َْ َ ْ َ ْ َّ  )٧٧( رقم ١/١٥٣"  ْ



 
 

 

 

 

٦٧٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 ،مبـاح طعـام مطلـق مـن الوضـوء لوجـوب نفـي فیـه الحـدیث هـذا  أن:الداللـة وجه

 وعلـي ،فیه حجة فال ضعیف بأنه الحدیث هذا قشونو ،اإلبل لحم ذلك في مدخل

 الوضوء نقض ودلیل عام فهو  صحتهفرض

  .سبق كما العام علي الخاص ویقدم اإلبل خاص بلحم

 بآكـل الوضـوء یجـب ال فكمـا ،الغـنم لحوم علي اإلبل لحوم قیاس :الثالث الدلیل

 وشـرب ابیعهـ حـل فـي سـواء نهمـاأ باعتبـار اإلبـل لحـوم بأكـل یجـب ال الغـنم لحوم

  .لحومها وطهارة لبنها

 ولحـم الغـنم لحـم بین ٌفرق هناك نأل ،مردودة القیاس دعوي بان :ذلك عن وأجیب

 عـن ونهـي هـذا فـي بالـصالة فـاألمر ،هـذه ومبـارك هـذه معـاطن بین كالفرق اإلبل

 األدلة عرض خالل من  .)١(األمر نفس في ثابت بینهما فالفرق هذا في الصالة

 توجــد وال ،للحــدیث واجــب اإلبــل لحــوم كــلأ مــن الوضــوء نأ هــو الــراجح أن یتبــین

  .المتعین هو علیه فالبقاء بابه عن األمر تصرف صحیحة قرینة

 الثالث الفرع

 لفالن صوم إتمام

 علـي اتفـاقهم مـع لفالن صوم إتمام في- تعالي اهللا رحمهم- العلم أهل اختلف    

 هقطعــ یجــوز ال بحیــث ،واجــب إتمامــه هــل ولكــن واألكمــل األفــضل هــو إكمالــه أن

بـــین  خـــالف فیـــه عـــذر بـــال ولـــو قطعـــه یجـــوز نـــهأ أم ،بعـــذر إال فیـــه الـــشروع مـــع

  : مذهبین عليالعلماء 

 بعد إتمامه یستحب ولكن لفالن إتمام یلزم ال أنه إلى ذهب :األول المذهب    

 منـه وقـع ولـو ،فیهما شرع إذا إتمامهما فیجب النسكین غیر في وهذا ،فیه الشروع

 جمهـور ذهـب ٕوالیـه ،ذمتـه فـي الـالزم الجـزاء مع حینئذ قضاؤهما یجب لهما مفسد

)(.العلماء
٢ 

                                                           

  ١/٢٩٩ أعالم الموقعین ،٢/٦٦ المجموع ،١/١٢٢ المغني : یراجع- ١

  

  

محلــي وحاشــیة  شــرح ال،١٥٠ / ١جــواهر اإلكلیــل شــرح مختــصر ســیدي خلیــل، : یراجــع - ٢

  ٣٨٦ / ٢روضة الطالبین ، ١٤٦ / ١، والروض المربع ٧٤ / ٢القلیوبي علیه 



 
 

 

 

 

٦٨٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 ،القـضاء فعلیـة أفـسده نإفـ ،لفـالن إتمـام یلـزم أنـه إلـى ذهـب :الثاني المذهب   

) .(والمالكیة الحنفیة ذهب ٕوالیه
١ 

 األدلـــــــــــة

 فیـه بالـشروع لفـالن لـزوم عـدم إلـى ذهبـوا الـذین األول المـذهب أصحاب استدل

          :منهما بأدلة

ْعن عائشة ُأم المـؤمنین، قالـت   ما وروي :الدلیل األول َ ََ َ
ِ ِِ ْ ُ ْ ِّ َ َ ُّدخـل علـي النبـي : َْ ََِّّ َ َ َ َ َ 

َذات یــوم فقــال-- ََ ٍ
ْ َ َ ٌهــل عنــدكم شــيء؟«: َ ْ َ ْ ُ َ ْ

ِ ْ َال، قــال: ََُْفقلنــا» َ َ ٌفــإني إذن صــائم«: َ
ِ

َ ْ َ ِ ِِّ َّثــم » َ ُ

ََأتانا یوما آخ ً ْ َ َ ََُْر فقلناَ َیا رسول اهللا، ُأهدي لنـا حـیس فقـال: َ ََ َ ٌ ْ ََ ََ َ ُ
ِ ْ

ِ
َُأرینیـه، فلقـد َأصـبحت «: َ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ

ًصائما
ِ
َفَأكل» َ َ َ. )٢(  

ٍسعید اَُأبروي أن  ما :الثاني الدلیل ِ
ُّالخـدري َ ِ ْ ُ َصـنع -(٣)ْ َ ًطعامـا َ َ َفـدعا َ َ َّالنبـي َ ِ َّ  

ُوَأصــحابه-- َ َ ْ َفقــال ، َ َ ٌرجــل َ ُ َمــن َ
ِقــومْال ِ

ْ ٌصــائم ِِّإنــي: َ
ِ

َفقــال ، َ َ ُلــه َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ  -- :

َصنع« َ َلك َ ََأخوك َ َوتكلف ُ ََّ َ َلك َ ََأخوك َ َْأفطر ُ
ِ ْوصم ْ ُ ًیوما َ ْ ُمكانه َ َ َ َ )٤( 

                                                           

 حاشـــیة الدســـوقي علـــى الـــشرح ،٢/٤٣٠مواهـــب الجلیـــل فـــي شـــرح مختـــصر خلیـــل:یراجـــع - ١

 ،١/١٣٥ االختیار لتعلیل المختار،٢/٨٥ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،١/٥٢٧الكبیر

  .١٦١ / ٣ الفقهاء حلیة العلماء في معرفة مذاهب

 جواز  صوم النافلة بنیـة مـن النهـار - باب - رضي اهللا عنها - أخرجه مسلم عن عائشة- ٢

ــــم ٢/٨٠٩ حكــــم ، فــــي الرخــــصة فــــي ذلــــك - بــــاب،ً وأبــــو داود عنهــــا أیــــضا،)١١٥٤( رق

 رقــــــم ٤/٥٠٧ ًوالنــــــسائي عنهــــــا أیــــــضا) ٢٤٥٧( رقــــــم ٧/٢٠١  حــــــسن صــــــحیح:األلبــــــاني

 )         ٢٥٧٧٢( رقم ٦/٢٠٠٧  ًنها أیضاحمد في المسند عأو،) ٢٣٢٤(

بن مالك بن سنان بن عبید بن ثعلبة بن عبید األبحـر عـوف بـن الحـارث الخزرجـى   سعید- ٣

تــوفى ســنة أربــع وســبعین  --صــاحب رســول اهللا  الخــدري ســعید أبــو: األنــصاري كنیتــه

 .. بعـد الحـرة واألرجـح األول ومـات. وسبعین، وفى ذلك نظـرأربعوقیل سنة أربع وهو ابن 

  .٤٤/ ١تذكرة الحفاظ للذهبي  ، ٦٠٤/ ٢:  فى معرفة الصحابةاالستیعاب: یراجع

 ، الـصیام- بـاب - أخرجه الدار قطنـي فـي سـننه عـن أبـي سـعید الخـدري رضـي اهللا عنـه - ٤

ُباب-والبیهقي في الكبیر ، بأنه مرسل:وقال عنه) ٢٦٢( رقم ٦/١٥ ِ التخییر في القضاء -َ ِ
َ َ ْ ِ ِ ْ َّ

ْإن  ًكان صومه تطوعاِ َُُّ َ ُ ْ َ َ  ٤/٦٢ ً والهیثمي في مجمع الزوائد عنه أیضا،٨٣٦٢ رقم ٤/٨٦٢ َ

  ) ٦١٦٠(رقم 



 
 

 

 

 

٦٨١ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 أن بعد أفطر -- النبي أن يعل یدالن أنهما :الحدیثین هذین من الداللة وجه

 علـي یـدل مما ،لفالن صیام في وعالشر بعد باإلفطار أصحابه وأمر ،الصیام نوي

  )١(فیه بالشروع یلزم ال لفالن صیام أن

 بأدلـة لفالن صیام إتمام وجوب إلي ذهبوا الذین الثاني المذهب أصحاب واستدل

  :منها كثیرة

 ،للوجـــوب واألمـــر، أمـــر هـــذا(٢))الـــصیام أتمـــوا ثـــم( :تعـــالي قولـــه :األول الـــدلیل

  صیام كل فیتناول

ْعـــن يرو مـــا :الثـــاني الـــدلیل َعائـــشة َ َ ِ
ْقالـــت َ َ َُأهـــدي: َ

ِ َولحفـــصة ِلـــي ْ َ ْ َ ِ ٌطعـــام، َ َ َُّوكنـــا َ َ 

ِصائمتین َْ َ
ِ
َفَأفطرنا، َ َْ ْ َدخل َُّثم َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ --، ُله ََُْفقلنا َرسـول َیا: َ ُ ِاللـه، َ ُْأهـدیت َِّإنـا َّ َ

ِ ْ 

ٌهدیـة، ََلنا َّ َفاشـتهیناها َِ َ َْ َ ْ َفَأفطرنـا، َ َْ ْ َفقـال َ َ ُرسـول َ ُ ِلـهال َ َّ -- :»َعلیكمـا َال ُ َْ َصـوما َ ُمكانـه ُ َ َ َ 

ًیوما ْ َآخر َ َ.)٣(  

 یــدل ممــا النقــل صــیام بإعــادة وحفــصة عائــشة أمــر -- النبــي أن: الداللــة وجــه

 .فیه الشروع بعد وجوبه علي

ُتبطلـوا ََوال ):تعالي لقوله، حرام العبادة ٕوابطال ،عبادة المؤدي أن :الثالث الدلیل ِ ُْ 

َْأعمالكم ُ َ َ  فوجـب -تعـالي– هللا صـار أداه مـا نوأل ،األبطـال عن صیانتها فیجب(٤()ْ

  )٥(.الباقي بلزوم صیانته

                                                           

ن حـرام الظـاهري بـ المحلـي ال٤٦٨ الحاوي الكبیر للماوردي مـن ،٣/١٥١ المغني : یراجع- ١

  ٦/٣٦٤ والموسوعة الفقهیة الكویتیة ،٦/٢٦٨

 )١٨٧(سورة البقرة من اآلیة  - ٢

حكــــم  ، بــــاب مــــن رأي علیــــه القــــضاء-رضــــي اهللا عنهــــا-بــــو داود عــــن عائــــشة  أخرجــــه أ- ٣

َمــا یجــب علــى  -بــاب- والنــسائي فــي الكبــري ،)٢٤٥٧( رقــم ٢/٣٣٠   ضــعیف:األلبــاني َ ُ َِ َ
ََالصائم المتطوع إذا َأفطر َْ َ ِ ِ ِّ َْ ُ

ِِ   وابن حبان في صحیحه  بترتیب ابن بلبان٣٢٧٧ رقم ٣/٣٦١ َّ

 رقـم ٨/٢٨٤الـصوم - كتـاب -"اد صـحیح علـى شـرط مـسلمإسـن:"  قـال المحقـقعنها أیضا

  ٢٠٧( رقم ١/١٣٨٧٢ والسیوطي في الجامع الكبیر ،)٢٨٤(

  ٣٣:سورة محمد اآلیة- ٤

 رسـالة فـي األمـر المطلــق ص ،١/٦٤٤ المدونـة الكبــرى ،٣/١٥٩ بـدائع الـصنائع : یراجـع- ٥

)١٨(  



 
 

 

 

 

٦٨٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 األحادیـث بـدلیل ،الفرض صوم أحكام بیان في وردت اآلیة  بأن:ذلك عن وأجیب

 وهـذا ،النـدب إلـى الوجـوب مـن الـوارد األمـر تصرف قرینة األحادیث وهذه السابقة

  .الراجح هو

 

  الرابع الفرع

  الفطر زكاة حكم

 :الفطر زكاة حكم في الفقهاء اختلف

 ١).(فرض أنها:إلي العلماء جمهور فذهب

 :افنـاألح وقـال ، )٢(.سـنة أنهـا:إلـي مالـك أصـحاب مـن المتـأخرین بعـض وذهب

 ٣)      (بهابوجو

ـــسبب ـــة الفطـــر زكـــاة هـــل :اخـــتالفهم فـــي وال ـــه عمـــوم فـــي داخل ُوآتـــوا (:تعـــالي قول َ 

َالزكاة َ َّ()٤ ( 

 مـستقل بـنص شـرعت أنهـا أم الكـریم القران في الزكاة مشروعیة بأصل شرعت أي

  .عنها

 بــسنیتها :قــال ومــن الزكــاة إیجــاب عمــوم فــي داخلــة إنهــا:قــال بفرضــیتها قــال فمــن

 .بالكتاب ال بالسنةثابت  وجوبها نإ:قال ووجوبها

- -  النبي قول منها التي السنة نصوص ًأیضا األئمة بین الخالف أسباب ومن

َفرض :( ُرسول ََ ُ ِالله َ َّ --َزكاة ِالفطر ََ ْ ِ()٥( 

                                                           

  ٣٠٧ / ١لزیلعي الحقائق لتبیین . ٤٧١ / ١، كشاف القناع ٣٠ /٢ فتح القدیر :یراجع - ١

  .٤٠١ / ١، ومغني المحتاج ٥٠٤ / ١الدسوقي حاشیة  :یراجع - ٢

  ١/١٢٣ االختیار لتعلیل المختار،١/١١٣الهدایة في شرح بدایة المبتدي:یراجع - ٣

  )٤٣:( سورة البقرة من اآلیة- ٤

صـدقة  فـرض  - بـاب-رضـي اهللا عنهـا- ،أخرجـه  البخـاري فـي صـحیحه عـن ابـن عمـر - ٥

 رقــم ،٢/٦٧٧ زكــاة الفطــر ،- بــاب-ً ومــسلم عنــه أیــضا،)١٥٠٣( رقــم  ،١٣٠/ ٢ الفطــر

 رقــــم ،٥/١٥٥، كــــم یــــؤدي فــــي صــــدقة الفطــــر - بــــاب -ًوأبــــي داود عنــــه أیــــضا،) ٩٨٤(

)١٦١٣(  



 
 

 

 

 

٦٨٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 للوجــــوب األول واألمـــر، ذلــــك علـــي یــــدل الـــذي بــــاللفظ أخـــذ بالفرضــــیة قـــال فمـــن

 فنهـي تنـسخ ولم، أمر لتجدید معها یحتج فلم بعمومها شملتها المال زكاة وفرضیة

  .األول الوجوب علي وبقیت ،عنها

 ألن ،قـــــــدر:بمعنــــــي الحـــــــدیث فــــــي فـــــــرض نإ: قــــــالوا بفرضـــــــیتها یقــــــل لـــــــم ومــــــن

 ةلعلـــ فهـــي للمـــساكین ةعمـــُوط للـــصائم طهـــرة شـــرعت وأنهـــا والقطـــع القـــدر:الفـــرض

 .الوقت بفوات فاتت لما ًفرضا كانت ولو ،وقتها بفوات وتفوت ،بها مربوطة

 مـن مـانع وال، دائهـاآل المبـادرة علـي الحـث سـبیل علـي ذلـك بـأن:ذلك علي وأجیب

 .طهرة تكون وأن ًفرضا تكون أن

 كـــان أن فـــرض فلفـــظ -- اهللا رســـول فـــرض الحـــدیث للفـــظ فـــرض نهـــاأ والـــراجح

 وهـو الزكـاة آیـات بعمـوم الوجـوب فیكـون قـدر بمعني كان ٕوان للوجوب فهو ًابتداء

 .أقوي

  )١(.العهدة من العبد ویخرج ،الذمة به تبرأ الذي هو القول وهذا

 الخامس الفرع
  الحج واجبات من الوداع طواف

  الوداع طواف حكم في الفقهاء اختلف

 وهـو والحنابلة الحنفیة جمهور الفقهاء من ذهب ٕوالیه واجب، أنه :إلي رأي فذهب

 ٢)        )الشافعیة عند األظهر

  ٣) ).الشافعیة وبعض المالكیة ذهب ٕوالیه، سنة أنه :إلى خرآ رأي وذهب

                                                           

 ،١/٩٤ حاشـیة العـدوى علـي شـرح كفایـة الطالـب الربـاني ،١/٢٢٣ بدایة المجتهـد : یراجع- ١

 ورســـالة فـــي األمـــر ،٤/٤١٧ الموســـوعة الكویتیـــة ،١/١٢٣األم ، ١/٣٨٤المدونـــة الكبـــري 

    ٠)١٨،١٧(المطلق ص 

طــواف الــوداع فإنمــا یجــب علــى مــن یــودع البیــت دون مــن ال (:٤/٣٥ قــال فــي المبــسوط  - ٢

 - ٤٥٨ / ٣، والمغنــي ١٢٥ / ٢شــرح المنهــاج وحاشــیة القلیــوبي : ًیــضاأیراجــع و) یودعــه

٤٦٢.  

وینـــدب : (١/٢٤٧قهیـــة علـــى مـــذهب الـــسادة المالكیـــة الخالصـــة الفقـــال ابـــن القـــروي فـــي  - ٣

حاشیة :ًیضاأیراجع  و)طواف الوداع لكل خارج من مكة لمیقات من المواقیت أو لما حاذاه

  ٢٠٩ / ٢ ابن عابدین حاشیة  ،٣٤ / ٢الدسوقي على الشرح الكبیر 



 
 

 

 

 

٦٨٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  :منها بأدلة األول الرأي أصحاب واستدل

َعن ابـن عمـر :الدلیل األول َ ُ َِ ْ َ قـال-رضـي اهللا عنهمـا-ْ َّمـن حـج (–-ل النبـي ا قـ:َ َ ْ َ
َالبیــت فلــیكن آخــر عهــده بالبیــت إال الحــیض ُ َ َ َ ََّ َّ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْْ ُ ْ ُ ِورخــص لهــن رســول اهللا  َْ ُ ُ ََ ُ ََّ َ َّ

َ--()(١ 

 .واألمر هنا دلیل الوجوب

 الــوداع فطــواف، الحــج إحــرام عــن التحلــل لتمــام الزیــارة طــواف أن :الثــاني الــدلیل

 الــذي األفــاقي وهــو بهــا مقامــة ینتهــي مــن علــي ًواجبــا فیكــون بمكــة المقــام النتهــاء

 ةأالمــر وتخــصیص خــرآ موضــع إلــى یرجــع ال الــذي المكــي دون أهلــه إلــى یرجــع

  )٢(ًأیضا الوجوب علي دلیل الترك برخصة الحائض

 :سنة أنه علي الثاني الرأي أصحاب واستدل

 )٣(تركه للحائض زیج لم وجب ولو ،فداء دون تركه للحائض جاز بأنه

  

ـــط َُأمـــر -- النبـــي قـــول أن:بالقاعـــدة الفـــرع رب
ُالنـــاس ِ َیكـــون َْأن َّ ُ ُآخـــر َ

ْعهـــدهم ِ
ِ ِ

ْ َ 

ِبالبیــت َْْ  واألصــل ،النــدب إلــى بابــه عــن األمــر لهــذا صــارف وال ،الوجــوب یفیــد) ٤(ِ

 النـــاس كـــان المـــؤمنین أم قـــول ویؤیـــده ،الناقـــل یـــرد حتـــي األصـــل علـــي البقـــاء هــو

 عهــدهم خــرآ یجعلــوا أن فــأمروا ،وعرفــات منــي فجــاج مــن فرونیــسا أي یــصدرون

                                                           

 آخــرال ینفــرن أحــد حتــي یكــون (بلفــظ -رضــي اهللا عنــه - أخرجــه مــسلم عــن أبــي عبــاس - ١

والترمذي في سننه بلفظة ) ٣٢٨٣( رقم ٤/٩٣ وجوب طواف الوداع - باب )عهده بالبیت

ُ حــدیث ابــن عمــر حــدیث حــسن صــحیح، والعمــل :"وقــال،عــن أبــي عمــر رضــي اهللا عنهما َ ََ َ ََ ٌ ِْ ِ ِ
ٌ َ َ ُ ٌَ َ ِ ُ

ِعلـــى هـــذا عنـــد َأهـــل العلـــم ْ ِ ِِ ْ َ ْ َ ََ  رقـــم ٢/٢٧٣بـــاب مـــا جـــاء فـــي المـــرأة تحـــیض بعـــد اإلفاضـــة ."َ

 أوسحمــد فــي المــسند عــن عبــد اهللا بــن أ و، صــحیحن أبــو عیــسي حــس:وقــال عنــه ،)٩٤٤(

  )١٥٨٣٩( رقم ٣/٤٠٧

  ٠ ١/٤٨ الروض المربع علي مختصر المقنع ،٤٨١/٣/  المغني: یراجع- ٢

 جــــامع األمهــــات ،٢/٥٣ الــــشرح الكبیــــر للــــشیخ الــــدردیر ،١/٣٠٠بدایــــة المجتهــــد : یراجــــع- ٣

  ٤/٤٨١ الحاوي ،٢/١٩٦ األم للشافعي ،١/٩٩

 ٢/٦٢٤ باب طواف الوداع ، بلفظه، رضي اهللا عنهما، أخرجه البخاري عن أبي عباس-٢٨٧

ـــم  ـــوداع - بـــاب-ً ومـــسلم عنـــه أیـــضا،)١٦٦٨(رق  )٣٨٠( رقـــم ٢/٩٦٣ وجـــوب طـــواف ال

  ) ١٠٠٢٨( رقم ٢/٩٩ ًوالبیهقي في سننه عنه أیضا



 
 

 

 

 

٦٨٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 أن بعـد الإ الحاج یخرج فال ،الراجح هو وهذا ،واجب نهأ علي فدل  ًطوافا بالبیت

  )١(.البلد إلى والذهاب السفر عند وجوبه ویكون ،الوداع طواف یطوف

  السادس الفرع

 الدین كتابة حكم
ــا( :تعــالي هقولــ اهــذ فــي األصــل    َالــذین َهــاَُّأی َی

ِ ُآمنــوا َّ َإذا َ ُْتــداینتم ِ َْ ٍبــدین ََ ْ َ ٍَأجــل َِإلــى ِ َ 

�مسمى َ ُفاكتبوه ُ ُُ ْ  الفقهـاء اختلـف ولقـد ،علیه واإلشهاد الدین  بكتابة أمرت فاآلیة(٢()َ

  :فریقین إلى واإلشهاد الكتابة علي ومدلوله األمر هذا موجب في

 تـــارك فیـــأثم ًقرضـــا أو ًبیعـــا كـــان ســـواء ،للوجـــوب األمـــر أن إلـــى ذهـــب :أحـــدهما

  .السلف وبعض) ٣(الطبري جریر وابن الظاهریة ذهب ٕوالیه ،شهادواإل الكتابة

 هـذا داللـة یؤیـد وممـا ،الوجـوب إفـادة األمـر فـي األصـل  بـأن:ذلـك علـي واستدلوا

 وحثـه ،الكاتـب وصـفة اإلمـالء حـق له من ببیان اآلیة اهتمام الوجوب علي األمر

 التعبیـر ثـم ،والكثیـر القلیـل كتابـة علـي والحث ،ذلك همن طلب إذا االستجابة علي

 مـن بلـوم یـشعر حیـث الجنـاح بنفـي النـاجزة المبادالت في الكتابة وجوب عدم عن

 الوجــوب عــن -تعــالي- اهللا أوامـر نقــل یجــوز وال ،بالــدین تعاملـه عنــد الكتابــة تـرك

 ذاهــ تــصرف قرینــة وال هنــا نــص ال وحیــث لــضرورة أو خــرآ بــنص الإ النــدب إلــى

 )٤(.للوجوب األمر فیبقي األصلي المعني

                                                           

  ٢٥. رسالة في األمر المطلق ص: یراجع- ١

 )٢٨٢ (:سورة البقرة من اآلیة - ٢

  محمد بن جریر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب أبـو جعفـر الطبـري اآلملـي البغـدادي اإلمـام - ٣

 وهــو رأس المفـسرین علــى اإلطــالق ،العلـم صــاحب التـصانیف العظیمــة والتفــسیر المـشهور

 مولـــده ســـنة أربـــع ،أحـــد األئمـــة جمـــع مـــن العلـــوم مـــالم یـــشاركه فیـــه أحـــد مـــن أهـــل عـــصره

 ،ت ســنة عــشر وثالثمائــة وهــو صــاحب التــاریخ والمــصنفات الكثیــرة ومــا،وعــشرین ومــائتین

 : یراجـــع.أشـــهرها تفـــسیره جـــامع البیـــان المعـــروف بتفـــسیر الطبـــري وتـــاریخ الطبـــري وغیرهـــا

  ٩٥/ ١ طبقات المفسرین ،١٠٢/ ١ طبقات الفقهاء ،١٠٠/ ١طبقات الشافعیة 

القـران البـن جریـر الطبــري ، وجـامع البیـان فـي تأویـل ٤/١٥٦ المحلـي البـن حـزم : یراجـع-  ٤

١/٤٤  



 
 

 

 

 

٦٨٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 ذهـــب ٕوالیـــه واجبـــة ولیـــست إلیهـــا منـــدوب بالكتابـــة األمـــر نأ إلـــى ذهـــب :الثـــانيو

  )١.)الفقهاء جمهور

 :بدلیلین ذلك علي واستدلوا

 دینــه ضــیاع یخــشي لمــن لإلرشــاد )فــاكتبوه( :تعــالي قولــه فــي األمــر أن :أحــدهما

  .دائنه من كاملة ثقة موضع لمدینا یكون ال حیث، اإلنكار أو بالنسیان

ْفإن (: تعاليقوله :الثانيو ََأمن َِ
ْبعضكم ِ ُ ُ ًبعضا َْ ِّفلیؤد َْ َ َاؤتمن َِّالذي َُْ

ِ ُ َُأمانته ْ َ َ َ ))٢(  

 وقــد المتعـاملین، بـین والثقـة األمانـة تـوافرت إذا مطلوبـة غیـر الكتابـة أن یفیـد وهـو

 دامــت مــا الــدیون كتابــة عــدم علــي هــذا یومنــا إلــى الــصحابة عهــد مــن النــاس درج

 هذا فكان ،ذلك اشتهار مع نكیر فقهائهم عن ینقل ولم ،المتداینین بین قائمة الثقة

 )٣(.المسلمین علي التشدید أعظم إیجابها في أن كما وجوبها عدم علي ًإجماعا

  :بالقاعدة الفرع ربط

 یـدل -سـبحانه– اهللا من األمر نأل ،الدین كتابة وجوب اآلیة في األمر ظاهر نأ

 هــو الــذي الــرهن أن بــدلیل یجــابإ ال إرشــاد أمــر هنــا األمــر ولكــن ،الوجــوب علــي

 بـدلها لكـان واجبـة الكتابـة كانـت فلـو باإلجمـاع واجب غیر السفر عند الكتابة بدل

  )٤( .جهة من هذا واجب

 الكتابــة إلــى فالنــدب ًإجماعــا ویتركــه یهبــه أن الــدین لــصاحب أن أخــرى جهــة ومــن

  )٥(اهللا شاء نإ الصواب إلى األقرب وهو للناس الحیطة جهة علي هو إنما فیه

  

  

  

  

                                                           

  ،٣٦٢ / ٤ وما بعدها، المغني البن قدامة ٨٩ / ٣األم  :یراجع - ١

 )٢٨٣(سورة البقرة من اآلیة  - ٢

  .٢/٥٢٢ بدائع الضائع ،٣/١٧٩ المجموع ،٣/١٦٦ األم : یراجع- ٣

  . المراجع السابقة: یراجع- ٤

  )   ٣٠  (األمر المطلق عن القرینة ص: یراجع- ٥

  



 
 

 

 

 

٦٨٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  الفرع السابع
   في اإلسالمحكم حلق اللحیة

ِّعـن ابـن عمـر، عـن النبـي  مـا ورد فـي إعفـاء اللحیـة األصـل َِّ ِ ِ َِ ُ ََ َ ْ- -َقـال ُخـالفوا : " َ ِ َ
َالمشركین

ِ ِ ْ َوفروا اللحى، وَأحفوا الشوارب: ُ َِ َ َ َ
َّ ُ ْ ِّ

ُ
َن َأبـي هریـرة، قـالوعـ، )١()ِّ َ َ َ َْ ُ ُقـال رسـول : ِْ َُ َ َ

َجــزوا الــشوارب، وَأرخــوا اللحــى خــالفوا المجــوس": - -ِاهللا  ُ َ َ َُ ْ ُ ِ َ ُِّ
ْ َ َِ َّ َعــن عائــشة، و ،)٢(" ُّ َ ِ

َ َْ
ْقالــــــت َ ِقــــــال رســــــول اهللا : َ ُ َُ َ َ-- " :ِعــــــشر مــــــن الفطــــــرة

َ ْ ِ ِْ َ ٌ ْ ُقــــــص الــــــشارب، واعفــــــاء : َ َ ْٕ َِ
ِ ِ َّ ُّ َ

ِاللحیة
َ ْ ِّ()٣(  

 ومــأمور بــه فــي ًهــذه الروایــات وغیرهــا تــدل علــي أن إعفــاء اللحیــة مطلــوب شــرعا

ٕاإلسالم واعفاؤها هو أكثراها وابقائها وتوفیرها و   .رخاؤهإإ

 فـــإنهممخالفـــة المجـــوس )خـــالفوا الیهـــود(- -المـــراد بقولـــه  (:)٤(قـــال ابـــن حجـــر

عفـوا أ(:نذهـب األكثـرون إلـي أ:وقـال،ومنهم من كان یحلقها ،كانوا یقصون لحاهم

  )٥()بمعني كثروا أوفروا

                                                           

 وأحمــد فــي المــسند ،) ٥٨٩٢(رقــم ٧/١٦٠ ،تقلــیم األظــافر -بــاب- عنــه البخــاري أخرجــه - ١

 )٦٨٩(رقم ١/٢٣٢ ًوالبیهقي في سننه عنه أیضا ٨٧٧٨ رقم   ١٤/٣٨٥ًیضا أعنه 

خــــــــــصال الكفــــــــــارة - بــــــــــاب - رضــــــــــي اهللا عنــــــــــه–أخرجــــــــــه مــــــــــسلم عــــــــــن أبــــــــــي هریــــــــــرة - ٢

والبیهقي في السنن ،) ٨٧٧٨(رقم ١٤/٣٨٥ ًوأحمد في المسند عنه أیضا،)٥٥(رقم١/٢٣٢

 )٦٩٠(رقم١/٢٣٣ ًالكبرى عنه أیضا

 فطــــــــــــرةخــــــــــــصال ال– بــــــــــــاب - رضــــــــــــي اهللا عنهــــــــــــا–أخرجــــــــــــه مــــــــــــسلم عــــــــــــن عائــــــــــــشة - ٣

وابــن ،)٥٣(رقــم١/١٤الــسواك مــن الفطــرة – بــاب ًوأبــو داود عنهــا أیــضا،)٢٦١(رقــم١/٢٢٣

  )٢٩٣(رقم ١/١٧٠-الفطرة–ماجه في سننه باب 

أصـله مـن عـسقالن ،ي العـسقالني، مـن أئمـة العلـم والتـاریخ أحمد بن علي بن محمـد الكنـان- ٤

 ولــع بــاألدب والــشعر ثــم أقبــل علــى الحــدیث، ورحــل إلــى ،ومولــده ووفاتــه بالقــاهرة بفلــسطین

الیمن والحجاز وغیرهما لسماع الشیوخ، وعلت له شـهرة فقـصده النـاس لألخـذ عنـه وأصـبح 

 أمـا تـصانیفه فكثیـرة جلیلـة، .حافظ اإلسالم في عصره، ولي قضاء مصر مـرات ثـم اعتـزل

 و اإلحكــام لبیــان مــا فــي ، و لــسان المیــزان، الثامنــةالمائــةالــدرر الكامنــة فــي أعیــان :منهــا

 ٢/٣٦الـــضوء الالمـــع :  ه یراجـــع٨٥٢ وتـــوفي ســـنةه٧٧٣القــرآن مـــن األحكـــام ولـــد ســـنة 

  ١/١٧٩عالمواأل١٣١/ ١ودائرة المعارف اإلسالمیة ، ٨٧ /١والبدر الطالع ،

  ١٠/٣٥١فتح الباري /    یراجع- ٥



 
 

 

 

 

٦٨٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  :ولقد اختلف الفقهاء في حكم حلق اللحیة إلي مذهبین

جمهـور الفقهـاء مـن ذهـب لیـه ٕا و.نـه یحـرم حلـق اللحیـةأذهـب إلـي :المذهب األول

  )١(.الحنفیة والمالكیة والحنابلة وقول عند الشافعیة

  )٢(الشافعیةلیه ذهب بعض ٕاو،ذهب إلي أن حلق اللحیة مكروه:المذهب الثاني

  األدلــــــــــــة

  :أدلة المذهب األول

الــذین ذهبــوا إلــي تحــریم حلــق اللحیــة بأدلــة كثیــرة ::المــذهب األولأصــحاب اســتدل 

  :منها

ُقـال یبنـؤم ال تأخـذ بلحیتـي وال برأسـي إنـي خـشیت (:قـول اهللا تعـالي:األولالدلیل  ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُِِّ ِ ِْ َْ َ ََ َ َْ َ َّ ُ َ َ
َْأن تقول فرقت بی ََ ْ ََّ َ َُ ِن بني إسرائیل ولم ترقب قوليْ

ْ َ ُْ َْ ْ ََ َ َ ِ ِ
ْ ِ َ َ)(٣(  

فهــي دلیــل قرأنــي علــي ،ن هــذه اآلیــة تــدل علــي لــزوم إعفــاء اللحیــةأ:وجــه الداللــة

  .إعفاء اللحیة وعدم حلقها

- -قولـــه:منهـــا،أحادیـــث كثیـــرة تـــدل علـــي تحـــریم حلـــق اللحیـــة:الـــدلیل الثـــاني

ِّعن ابن عمـر عـن النبـي و) خالفوا المشركین وفروا اللحي وأعفوا الشوارب( َِّ ِ ِ َِ ُ ََ َ َُْأنـه َّ :

                                                           

حاشــیة ابــن /یراجــع)إعفــاء اللحیــة تركهــا حتــي تكــث وتكثرهــا(: قــال ابــن عابــدین مــن الحنفیــة- ١

وحلــق اللحیــة ال (:وجــاء فــي مواهــب الجلیــل شــرح مختــصر الــشیخ خلیــل،٢/٢٠٥عابــدین 

ویـــؤدب مـــن حلـــق لحیتـــه أو شـــاربه إال أن یریـــد ،یجـــوز وكـــذلك الـــشارب وهـــو مثلـــة وبدعـــة

مواهـــب الجلیـــل فـــي شـــرح مختـــصر خلیـــل :یراجـــع) بـــالحج ویخـــشي طـــول  شـــاربهاإلحـــرام 

ــم یــستهجن طولهــا :(وقــال ابــن مفلــح ، ١/٢١٦للحطــاب  ویعفــي لحیتــه وفــي المــذهب مــا ل

وذكـر ابــن حـزم الظــاهري اإلجمـاع علــي ، ١/٩٢الفــروع البـن مفلــح :ویراجـع) ویحـرم حلقهــا

  ٢/٢٢٠المحلي :تحریم حلق اللحیة یراجع

ـــــك- ٢ ـــــأخرون كـــــابن حجـــــر الهیتمـــــي ذكـــــر  ذل ـــــرهم المت ـــــووي واإلمـــــام الرافعـــــي وأق  اإلمـــــام الن

فـال الـشیخان :(المـذهب قـال الهیتمـي علـي وهما عمـدة مـن جـاء بعـدهم فـي الفتـوي،والرملي

ٕواعانـة الطـالبین علـي ،٣٧٦/ ٩المحتـاج فـي شـرح المنهـاج تحفـة :یراجـع) یكره حلق اللحیة

  ٢/٣٨٦ألفاظ فتح المعین

  )٩٤:(سورة طه- ٣



 
 

 

 

 

٦٨٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

َِأمــر بإحفــاء الــشوارب، واعفــاء اللحیــة" ِ ِ
َ ْ ْ ِّْ َ ٕ ََِ َ

ِ ِ َّ ِِ
َ جــزوا الــشوارب وأرخــوا (:- -وقولــه، )١ ("َ

  )اللحى

ن هــذه األحادیــث تــدل علــي إعفــاء اللحیــة وقــص الــشوارب والتــي ال أ:وجــه الداللــة

 أعفـــــوا -بـــــصیغة األمـــــر والنهـــــي ألنهـــــا جـــــاءت كلهـــــا ًونظـــــرا،ینكرهـــــا إال جاحـــــد

وهذا األمـر بإعفـاء اللحیـة قـد حكـي اإلجمـاع علـي وجوبـه ابـن -أوفوا،وفروا،أرخوا،

  . تعالي كما سبق- رحمه اهللا–حزم 

  
  

ــــث ــــدلیل الثال كــــث - -أنــــه كــــان :- -أنــــه قــــد ثبــــت مــــن صــــفة النبــــي :ال

َعــن َأبــي معمــر، قــالو ،)٢)(اللحیــة َ ٍ َ َْ
ِ ْ َقلنــا لخبــاب َأكــا: َ ٍ َّ َ ِ ِن رســول اللــه َُْ َّ ُ ُ َ َ- - ِیقــرُأ فــي

َ ْ َ
َالظهــــر والعــــصر؟، قــــال َ ِ ِْ َ َ ْ

َنعــــم، قلنــــا: ُّ َُْ ْ َبــــم كنــــتم تعرفــــون ذاك؟ قــــال: َ ََ َُ َ ِ ْ َ ُْ ْ ُ َ
ِباضــــطراب «: ِ

َ
ِ ْ ِ

ِلحیته ِ ِ
َ ْ.)٣(  

                                                           

  ٢٢٢/ ١ ، خـــــــصال الفطـــــــرة-بـــــــاب- ، أخرجــــــه مـــــــسلم فـــــــي صـــــــحیحه  كتــــــاب الطهـــــــارة- ١

ــــشارب  - بــــاب– فــــي ســــننه كتــــاب الترجــــل وأبــــو داود ،)٢٥٩(رقــــم ، ٨٤/ ٤ فــــي أخــــذ ال

 مــا -بــاب- ،-  - األدب عــن رســول اهللا - كتــاب–، والترمــذي فــي ســننه )٤١٩٩(رقــم

 ومالـك فـي ،دیث حـسن صـحیح هـذا حـ: وقـال،٢٧٦٤  رقـم ٩٥/ ٥،جاء في إعفاء اللحیة

 .١٦٩٦ رقم   ٩٤٧ / ٢، السنة في الشعر- باب– الشعر -كتاب-الموطأ  

 وقــــال - اتخــــاذ الجمــــة–بــــاب - رضــــي اهللا عنــــه–أخرجـــه النــــسائي فــــي ســــننه عــــن البــــراء - ٢

وأحمــــد فــــي المــــسند عــــن محمــــد بــــن علــــي عــــن أبیــــه ،)٥٢٣٢(٨/١٨٣صــــحیح :األلبــــاني

  )٦٦٠( رقم٢/٢٥٣عن محمد بن علي عن ابیهوالبزار في مسنده  ،) ٦٨٤(٢/١٠٠

رفع البـصر إلـي اإلمـام فـي الـصالة –باب -رضي اهللا عنه-أخرجه البخاري عن ابن معمر- ٣

مــا جــاء فــي القــراءة فــي الظهــر – بــاب ًوأبــي داود فــي ســننه عنــه أیــضا،)٧٤٦(رقــم١/١٥٠

 القــــــراءة فــــــي الظهــــــر -بــــــاب– ًوابــــــن ماجــــــه فــــــي ســــــننه عنــــــه أیــــــضا،)٨٠١(رقــــــم١/٢١٢

  )٨٢٦(رقم١/٢٧٠لعصروا



 
 

 

 

 

٦٩٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  :أدلة الرأي الثاني
الذین ذهبوا إلي كراهة حلق اللحیة بأدلة كثیرة ::استدل  أصحاب المذهب الثاني

  :منها

مـن الفطـرة  قـد قرنهـا فـي الحـدیث الـسابق عـشر--ن الرسول أ :ل األول الدلی

  .ًبمستحبات مثل استعمال السواك فهو مستحب و لیس واجبا

احفـوا الـشوارب و أعفـوا " یستفاد الوجـوب مـن أدلـة أخـرى مثـل  ::وأجیب عن ذلك

 یقــــرن بــــین واجــــب و أن -عــــز و جــــل- ممكــــن هللا هأنــــأضــــف إلــــى هــــذا " اللحــــى

َكلــوا مــن ثمــره إذا َأثمروآتــوا حقــه یــوم  ) واحــد مثــل قولــه تعــالىرأمــمــستحب فــي  ْ َ ََ ُ ََّ ْ ُْ َ َ ْ َ ُِ ِِ َ ِ ُ

َحصاده وال تسرفوا إنه ال یحـب المـسرفین ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َُّ ِ ِ ِ
ُ ُ ََِّ ْ ُ ُ َ فهنـا أمـرین أمـا األول فهـو كلـوا مـن (١))َ

ا توآ الثاني و أماو،كل ال شئ علي آ لم فإذاكل من ثمره آن أ ًفهو لیس واجبا ثمره

  . الزكاة و هو واجب و لیس مستحبإخراجحقه و المقصود هنا هو 

ــاني ــدلیل الث ن أمــر إعفــاء اللحــى وقــص الــشوارب كــان لعلــة المخالفــة وعــدم أ:ال

  .التشبه بالیهود والنصارى فقط

والـذي - -والـدلیل علـي ذلـك أن الرسـول ،بأن هـذا قـول باطـل :وأجیب عن ذلك

یـصرح بـأن الـسبب فـي ذلـك هـو مـن أجـل یأمر بإعفـاء اللحـى وقـص الـشوارب لـم 

فـــاألمر بالمخالفـــة لـــیس بـــاألمر الرئیـــسي فـــي إعفـــاء اللحـــى وقـــص ،المخالفـــة فقـــط

  )٢(.األمرٕالشوارب وان كانت المخالفة من ضمن األسباب في هذا 

  :المذهب الراجح

وذلـك للروایـات التـي تـدل علـي أن إعفـاء ،نه یحـرم حلـق اللحیـةأالذي ذهب إلي   

 وتوفیرهـــــــا ٕوابقاؤهـــــــإواعفاؤهـــــــا هـــــــو إكثارهـــــــا ،اإلســـــــالم بـــــــه فـــــــي اللحیـــــــة مـــــــأمور

وال صـارف ، ما لم یصرف عنه صـارفلإلیجاب أن یكون األمروظاهر ،ٕوارخاؤها

الـــصحابة وكــذا توفیرهـــا مــن ،بتــوفیر اللحیـــة طــول عمـــره- -بــل اهتمامـــه،ههنــا 

قـل أحـد مـنهم حلقهـا وال قـصها أحیث لـم ینقـل عـن -تعالي عنهمرضي اهللا -الكرام

  .یجابمن القبضة دلیل واضح علي اإل
                                                           

    .١٤١سورة األنعام االیة - ١

محــي الــدین عبــد الحمیــد / تــألیف)١٨(آراء العلمــاء فــي حلــق وتقــصیر اللحیــة ص/ یراجــع- ٢

  .مؤسسة الرسالة الثقافیة/ط



 
 

 

 

 

٦٩١ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 كانــت الــسنة إذاأمــا ،اإلعفــاءعنــي مب،ولهــذا وجــب علــي المــسلمین إعفــاء لحــاهم   

ـــام هـــذهفـــي   وأصـــبح مـــن – إال مـــن رحـــم اهللا - بمعـــزل عـــن عامـــة المـــسلمیناألی

فإنــه ال حــرج علــي أن یأخــذ مــن لحیتــه بــشرط أن ال یكــون ، ًیطبقهــا یعــیش غریبــا

ویكــون قــد جانبــه الــصواب ،ًهــذا لمــن كــان البــد حالقــا،ة الیــد منهــا دون قبــضاألخــذ

واهللا أعلــم .اســم یجمــع مــن الــشعر مــا ینبــت علــي الخــدین والــذقن: اللحیــة هــينأل،

  )١(.بالصواب

                                                           

  ).٢١، ٢٠( المرجع السابق ص- ١



 
 

 

 

 

٦٩٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  اخلامتة

الذي ،األمر المطلق وتطبیقاته الفقهیة داللةبعد أن انتهیت من هذا البحث في    

فـــإنني فـــي ختــام هـــذا البحـــث ،میــة أرجــو أن أكـــون وفقـــت فــي تحـــصیل مادتـــه العل

  .أسجل أهم نتائج البحث

ال یكــون ،التــي بهـا صــالح األمـة-تعـالي–ن التوصـل إلــي معرفـة أحكــام اهللا أ :ًأوال

رف األمــــر المطلــــق عــــن القرینــــة وغیــــره مــــن المــــسائل ُإال إذا عــــ،ًصــــحیحا

  .األصولیة معرفة جیدة

 عـن المجتهـد ال یـستطیع ً عدم العلم باألمر المطلق یجعل المفتـي فـضالنأ :ًثانیا

  .ن الجهل بها قد یوقعه في الخطأأأن یحكم علي الحوادث المستجدة بل 

جعل الشریعة اإلسالمیة باشتمالها علـي هـذه األمـور وغیرهـا -تعالي- اهللانأ :ًثالثا

 منهاج الحیاة 

حتــي تــضمن ، األمــة أن تــسیر علــي وفقهــا فــي شــتي مجــاالت الحیــاةيویجــب علــ،

 .واآلخرةنیا السعادة في الد

یـــضفي علــي الــشریعة اإلســالمیة مرونـــة ، معرفــة األوامــر واســتعماالتها نأ :ًرابعــا

مهمــا تباعــدت الــدیار وكثــرت ،وصــالحیة لكــل أطــوار الحیــاة وتقلــب الــزمن

  .االختراعات وتعقدت المعامالت

منهــا مــا هــو خــاص بالــصیغة وهــي ،  معــاني األمــر فــي اللغــة متعــددةنأ :ًخامــسا

والـــذي یهمنـــا فـــي الكـــالم عـــن األمـــر ،ا هـــو خـــاص بالفعـــلومنهـــا مـــ ،افعـــل

  .نقیض النهي

أي الـصیغة الموضـوعة (صیغة األمـر حقیقـة فـي القـول المخـصوص ن أ :ًسادسا

  .األصولوهذا باتفاق أهل )للطلب

ـــــراجح لألمـــــر هـــــونأ :ًســـــابعا ـــــالقول علـــــي وجـــــه : التعریـــــف ال اســـــتدعاء الفعـــــل ب

  .االستعالء



 
 

 

 

 

٦٩٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 للداللــة علــي افعــل هـي كــل لفــظ یــشتق علــي غــرار لافعــ المــراد بــصیغة نأ :ًثامنــا

  .طلب الحدث الذي تشتق منه هذة الصیغة

وهـو ،وعلـي مـا هـو حقیقـة فیـه، صیغ األمر المتعددة تدل بهیئتها علیـه نأ :ًتاسعا

فــإن وجــدت القرینــة فإنهــا تــصرفها ،الوجــوب عنــد عــدم وجــود قرینــة صــارفة

فـــاظ التــي تــصرف عـــن إلــي هــذة المعـــاني شــأنها فــي ذلـــك شــأن ســائر األل

  .حقائقها لوجود ما یصرفها عن ذلك

 األمر المطلق المتجرد عن القرینـة یفیـد الوجـوب فـإذا احتفـت بـه قرینـة نأ :ًعاشرا

  .فإنه یحمل علي ما تدل علیه هذة الصیغة،تبین المراد من الطلب 

 مطلــق الماهیــة مــن غیــر إشــعار بالوحــدة  علــياألمــر المطلــق یــدل:الحــادي عــشر

  .وأقل ما تتحقق به الماهیة المرة الواحدة،ةوالكثر

إذا اقترن باألمر المطلـق قرینـة تـدل علـي أن المـأمور یفعـل المـأمور :الثاني عشر

ن اقترن به ما یدل علي ٕاو،ًبه ال علي الفور فهو علي للتراخي اتفاقا

  .ًالفور فهو للفور اتفاقا

دل علـي الفـور ألن فیـه ن األمر المطلق عن القرینـة یـأالرأي الراجح :الثالث عشر

  .مسارعة لتنفیذ أمر الشارع

 الخـــالف بـــین العلمـــاء فـــي األمـــر المطلـــق عـــن القرینـــة لـــه أثـــره نأ :الرابـــع عـــشر

  .الواضح في األحكام التي استنبطوها من نصوص القرآن والسنة

ألنــه ال یوجــد ، األمــر بإســباغ الوضــوء واجــب علــي الــصحیح نأ :الخــامس عــشر

  .إلي غیره)سبغ الوضوءأ(--صارف یصرف قوله

ـــسادس عـــشر  التخلیـــل بـــین األصـــابع منـــدوب لوجـــود قرینـــة تـــصرف قـــول نأ :ال

وهي أن الـذین وصـفوا وضـوءه لـم )وخلل بین األصابع:(- -النبي

نــه لــم یواظــب أنــه كــان یخلــل بــین األصــابع ممــا یــدل علــي أیــذكروا 

  .علیه

  . فیه سنةأما المبالغة، من واجبات الوضوء االستنشاقنأ :السابع عشر



 
 

 

 

 

٦٩٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

- - الوضــــوء مــــن أكــــل لحــــوم اإلبــــل واجــــب لقــــول النبــــي نأ :الثــــامن عــــشر

وال توجـد قرینـة صـحیحة تـصرف األمـر )توضؤوا مـن لحـوم اإلبـل:(.

  .عن بابه

وهو األفضل ،ٕ إكمال واتمام صوم النفل یستحب بعد الشروع فیهنأ :التاسع عشر

  .ع فیهماوهذا في غیر النسكین فیجب إتمامهما بعد الشرو،واألكمل

ویخــرج ،وهــذا مــا تبــرأ بــه الذمــة ، زكــاة الفطــر فــرض علــي الــراجح نأ :العــشرون

  .العبد من العهدة

وال ،بــــذلك - -ألمــــر الرســــول ،ن طــــواف الــــوداع واجــــب أ:الحــــادي وعــــشرون

  .وهذا هو الراجح،صارف ألمره عن بابه إلي الندب

أمــر ) فــاكتبوه( یــةواألمــر فــي اآل، كتابــة الــدین غیــر واجبــة نأ :الثــاني والعــشرون

بـــــدلیل أن الـــــرهن الـــــذي هـــــو بـــــدلها غیـــــر واجـــــب ،إرشـــــاد ال إیجـــــاب

  .ًوألن لصاحب الدین أن یهبه ویتركه إجماعا،باإلجماع 

ٕواعفاؤهـا هـو إكثارهـا ، إعفـاء اللحیـة مـأمور بـه فـي اإلسـالمنأ :الثالث والعـشرون

ٕوابقاؤهــا وتوفیرهــا وارخاؤهــا وظــاهر األمــر أن یكــون لإلیجــاب مــا لــم ،ٕ

  .وال صارف ههنا،صرف عنه صارفی

  

ا وم  و ا ا ا ا وا  

 



 
 

 

 

 

٦٩٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  فهرس أهم املراجع واملصادر

  :التفسیركتب :ًأوال

تفسیر القرآن العظیم ـ تألیف اإلمام الحـافظ عمـاد الـدین ابـي الفـداء إسـماعیل  -*

 سـامي بـن محمـد /هــ ـ تحقیـق ٧٧٤ المتـوفي سـنة ،بن كثیر القرشـي الدمـشقيا

  .م١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠: دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة الثانیة:سالمة ـ ط

أبي جعفر محمد / تألیف ) تفسیر الطبري(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  -*

 ،أحمد عبد الـرازق البكـرى/ هـ ـ تحقیق ٣١٠ : المتوفى سنة،بن جریر الطبريا

محمــود مرســي عبــد الحمیــد ـ  ، محمــد عبــد اللطیــف خلــف،محمــد عــادل محمــد

 نـــسخة مقابلـــة علــــى ،عبـــد الحمیـــد عبــــد المـــنعم مـــدكور/ د . إشـــراف وتقـــدیم أ

 وأحمـــد ،مخطـــوط كامـــل ومراجعـــة علـــى نـــسخة الـــشیخین محمـــود محمـــد شـــاكر

هــ ـ ١٤٢٩ : دار الـسالم ـ القـاهرة ـ الطبعـة الثالثـة:محمد شاكر ومتممة لها ـ ط

  .م٢٠٠٨

لیف اإلمام الحـافظ عمـاد الـدین ابـي الفـداء إسـماعیل تفسیر القرآن العظیم ـ تأ -*

سـامي بـن محمـد / هــ ـ تحقیـق ٧٧٤ المتـوفي سـنة ،بن كثیر القرشـي الدمـشقيا

  .م١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠:دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة الثانیة:سالمة ـ ط

  :كتب الحدیث:ًثانیا

ألشـعث األزدي اإلمام الحافظ أبو داود سـلیمان بـن ا/ سنن أبي داود ـ تألیف  -*

محمـد محـي الـدین عبـد المجیـد ـ / هــ ـ تحقیـق ٢٧٥ المتـوفى سـنة ،السجـستاني

  . دار الفكر ـ بیروت:ط

 ،أبــو عبــد اهللا محمــد بــن یزیــد القزوینــي/ ســنن ابــن ماجــه ـ تــألیف الحــافظ  -*

  . بیروت، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي- دار الفكر:هـ، ط٢٧٥المتوفى سنة 

 ،أبـو بكــر أحمــد بــن الحـسین بــن علــى البیهقــي/ كبــرى تــألیف سـنن البیهقــي ال -*

 مكتبـة دار ابـن :محمـد عبـد القـادر عطـا ـ ط/ هــ ـ تحقیـق ٤٥٨المتـوفى سـنة 

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الباز ـ مكة المكرمة ـ الطبعة سنة 

 ،اإلمام الحافظ أبو عیسى محمد بن عیـسى الترمـذي/ سنن الترمذي ـ تألیف  -*

 دار إحیـاء :أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون ـ ط/ ـ تحقیـق هــ ٢٧٩المتـوفى سـنة 

  .التراث العربي ـ بیروت



 
 

 

 

 

٦٩٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
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 ،أبــو الحــسن علــي بــن عمــر الــدارقطني البغــدادي/  ـ تــألیف الــدارقطنىســنن  -*

 دار :الـسید عبـد اهللا هاشـم یمـاني المـدني ـ ط/ هــ ـ تحقیـق ٣٥٨المتـوفى سـنة 

  .م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦المعرفة ـ بیروت ـ سنة 

 المتـوفي ،أبو محمد عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن الـدارمي/ارمي ـ تألیف سنن الد -*

 دار : و خالــد الــسبع العلمــي ـ ط،فــواز أحمــد زمرلــي/ هـــ ـ تحقیــق ٢٥٥ســنة 

  . هـ١٤٠٧ سنة :الكتاب العربي ـ بیروت ـ الطبعة األولي

 ،أبو بكر أحمد بن الحـسین بـن علـى البیهقـي/ سنن البیهقي الصغرى تألیف  -*

  محمــد ضــیاء الــرحمن األعظمــي ـ / هـــ ـ تحقیــق الــدكتور ٤٥٨ى ســنة المتــوف

  .م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠ : مكتبة الدار ـ المدینة المنورة ـ الطبعة األولى:ط

أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن علــى بــن / ســنن النــسائي الكبــرى ـ تــألیف الحــافظ -*

 ،داريعبد الغفار سلیمان البن/ هـ ـ تحقیق الدكتور ٣٠٣ المتوفى سنة  ،شعیب

 : دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت ـ الطبعــة األولــى:و ســید كــسروي حــسن ـ ط

  م١٩٩١هـ ـ ١٤١١

اإلمـام محـي الـدین أبـو زكریـا یحـي بـن شـرف / شـرح صـحیح مـسلم ـ تـألیف  -*

محمد بن عیادي بن عبد الحلیم / هـ ـ خرج أحادیثه ٦٧٦ المتوفى سنة ،النووي

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ : األوليالصفا ـ القاهرة  ـ الطبعة  مكتبة:ـ ط

أبو عبد اهللا محمد بن إسـماعیل بـن إبـراهیم / صحیح البخاري ـ تألیف اإلمام  -*

أبـو عبـد اهللا / هــ ـ اعتنـى بـه ٢٥٦ المتـوفى سـنة ،بـن بردزیـة الجعفـي البخـاريا

هــ ـ ١٤٢٣ : مكتبـة الـصفا ـ القـاهرة  ـ الطبعـة األولـي:محمـود بـن الجمیـل ـ ط

  .م٢٠٠٣

اإلمـــام أبـــو الحـــسین مـــسلم بـــن الحجـــاج القـــشیري / م ـ تـــألیف صـــحیح مـــسل -*

محمـد بـن عیـادي بـن عبـد / هــ ـ خـرج أحادیثـه ٢٦١ المتـوفى سـنة ،النیسابوري

 وهـو ،م٢٠٠٣هــ ـ ١٤٢٤ : مكتبة الصفا ـ القاهرة  ـ الطبعة األولـي:الحلیم ـ ط

  .مطبوع مع شرح النووي

م الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن اإلمــا/فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري تــألیف  -*

  محــب الــدین الخطیــب ـ / هـــ ـ تحقیــق ٨٥٢ المتــوفى ســنة ،حجــر العــسقالني

  .م١٣٧٩ دار المعرفة ـ بیروت ـ الطبعة سنة :ط



 
 

 

 

 

٦٩٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

كــشف الخفــاء ومزیــل اإللبــاس عمــا اشــتهر مــن األحادیــث علــى ألــسنة النــاس  -*

 ،إســــماعیل بــــن محمــــد العجلــــوني الجراحــــي/ تــــألیف المفــــسر المحــــدث الــــشیخ 

 دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت ـ لبنــان ـ الطبعــة :هـــ ـ ط١١٦٢المتــوفى ســنة 

  .هـ١٤٠٨م ـ ١٩٨٨ :الثالثة

أبو عبد اهللا محمد النیسابورى المعـروف /المستدرك على الصحیحین ـ تألیف  -*

 دار :مـصطفى عبـد القـادر عطـا ـ ط: هــ ـ تحقیـق٤٠٥بالحـاكم المتـوفى سـنة 

  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ سنة :بعة األولىالكتب العلمیة ـ بیروت ـ الط

هـ  ـ تحقیق الـشیخ ٢٤١ المتوفى سنة،اإلمام أحمد بن حنبل/ المسند ـ تألیف  -*

  . مؤسسة قرطبة ـ مصر:شعیب األرناؤوط ـ ط/ 

 ،أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني/ مــصنف عبــد الــرزاق ـ تــألیف  -*

 المكتـــب :مـــي ـ طحبیـــب الـــرحمن األعظ/ هــــ ـ تحقیـــق ٢١١المتـــوفى ســـنة

  .هـ١٤٠٣ :اإلسالمي ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة

 ،أبـو القاسـم سـلیمان بـن أحمـد بـن أیـوب الطبرانـي/ المعجـم األوسـط ـ تـألیف  -*

عبـد المحـسن   و،طارق بن عوض اهللا بن محمـد/ هـ تحقیق ٣٦٠المتوفى سنة 

هـــ ١٤١٥ : دار الحــرمین ـ القــاهرة ـ الطبعــة ســنة:بــن إبــراهیم الحــسیني ـ طا

  .م١٩٩٥

 ،أبــو القاســم ســلیمان بــن أحمــد بــن أیــوب الطبرانــي/ المعجــم الكبیــر ـ تــألیف  -*

 مكتبــة :حمــدي بــن عبــد المجیــد الــسلفي ـ ط/ هـــ ـ تحقیــق ٣٦٠المتــوفي ســنة 

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤ : الموصل ـ الطبعة الثانیة–العلوم والحكم 

  :)القدیمة والحدیثة(كتب أصول الفقه :. ًثالثا

تقـي الدیــن علـي بـن عبــد الكـافي الـسـبكي / ـهاج في شرح المنـهاج تـألیف اإلب -*

 كتــب ،هـــ٧٧١ وولــده تــاج الــدین عبــد الوهــاب المتــوفى ،هـــ٧٥٦المتــوفى ســنة 

 دار الكتــب العلمیــة ـ :النـــاشر.هوامــشه وصــححه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف

  .هـ١٤٠٤ :بیروت ـ الطبعة األولي

ســیف الــدین علــي بــن أبــي علــي بــن /  ـ تــألیف اإلحكــام فــي أصـــول األحكــام -*

 دار الكتــاب :طســید الجمیلــي ـ./ هـــ  ـ تحقیــق د٦٣١محمــد اآلمــدي المتــوفى 

  . هـ١٤٠٤العربي ـ بیروت ـ الطبعة األولى ـ 



 
 

 

 

 

٦٩٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 ،أبــو  محمــد علــي بــن أحمــد األندلــسي/ اإلحكــام فــي أصــول األحكــام تــألیف  -*

ــــ  ـــة بإشــــراف : وتحقیـــق مراجعـــة،هــــ٤٥٦ المتـــوفى )ابـــن حـــزم(المعـــروف ب  لجن

  م  ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ : دار الحدیث ـ  القاهرة ـ الطبعة الثانیة:الناشر ـ ط

عبـد الـسالم عبـد الوهـاب / أثر اللغة في اختالف المجتهدین ـ تألیف الدكتور  -*

  ٠ دار السالم للطباعة والنشر:طویلة ـ ط

مــصطفي /للــدكتور فــي اخــتالف الفقهــاء األصــولیةثــر االخــتالف فــي القواعــد أ -*

  م١٩٩٨سسة الرسالة الطبعة السابعة ؤم:سعید الخن ط

أحمـــد بـــن /  تـــألیف )الفـــصول فـــي األصـــول( المـــسمى بــــ ،أصـــول الجـــصاص -*

/ هــ ـ تحقیـق الـدكتور٣٧٠ المتوفى سـنة )الجصاص( المعروف بـ ،علي الرازي

   وزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمیة ـ الكویـت ـ:عجیـل بـن جاسـم النـشمي ـ ط

  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ :الطبعة األولى

أبــــو بكــــر محمــــد بــــن أحمــــد السرخــــسي المتــــوفى / أصــــول السرخــــسي تــــألیف  -*

 دار المعرفـة ـ بیـروت ـ الطبعـة :رفیـق العجـم ـ ط/ هــ ـ تحقیـق الـدكتور٤٩٠

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨: األولى

 المتـوفى سـنة ، الـشاشيإسـحاقأصـول الـشاشي ـ تـألیف أحمـد بـن محمـد بـن  -*

  ١٤٠٢ : دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ الطبعة سنة: ـ طهـ٣٤٤

 لـــــشمس الـــــدین محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر ،أعـــــالم المـــــوقعین عـــــن رب العـــــالمین -*

ــــ ،الدمـــشقي  تحقیـــق ،هــــ٧٥١ المتـــوفى ســـنة ،)ابـــن القـــیم الجوزیـــة( المعـــروف ب

  .م١٩٧٣ : دار الجیل ـ بیروت ـ الطبعة سنة:طه عبد الرؤوف ـ ط/ الشیخ

محمـد بـن علـي / ول إلى تحقیـق الحـق مـن علـم األصــول ـ تـألیف إرشاد الفح -*

 دار :طمحمـد البـدري أبـو مـصعب ـ/هـ ـ تحقیـق ١٢٥٠الشوكاني المتوفى سنة 

 دار الكتــاب :وطبعــةم ١٩٩٢هـــ ـ ١٤١٢: الفكــر ـ بیــروت ـ الطبعــة األولــى

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩األولى : الطبعة العربي

بـدر الـدین محمـد بـن بهـادر بـن عبــد / ف البحـر المحـیط فـي أصـول الفقـه تـألی-*

عمــر بــن ســلیمان /  قــام بتحریــره الــدكتور،هـــ٧٩٤ المتــوفى ســنة ،اهللا الزركــشي

محمــد بــن ســلیمان / عبــد الــستار أبــو غــدة والــدكتور/  وراجعــه الــدكتور،األشــقر

  م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ األولى،: الطبعة الكتبي دار: ناشرال .األشقر



 
 

 

 

 

٦٩٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

إمام الحـرمین أبـي المعـالي عبـد الملـك بـن / تألیف البرهان في أصول الفقه ـ  -*

عبـد العظـیم محمـود / هــ ـ تحقیـق الـدكتور٤٧٨ المتوفى سـنة ،عبد اهللا الجویني

مـصر ـ الطبعـة ،  دار الوفـاء للطباعـة والنـشر والتوزیـع ـ المنـصورة :الـدیب ـ ط

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ :الثالثة

ـــألیف  -* ـــدین / التحـــصیل مـــن المحـــصول ـ ت ـــن أبـــي بكـــر ســـراج ال محمـــود ب

عبــد الحمیــد علــي / قیــق الــدكتورهـــ ـ دراســة وتح٦٨٢ المتــوفى ســنة ،األرمــوي

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨  : مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ الطبعة األولى:زنید ـ طأبو

شـــهاب الـــدین محمـــود بـــن أحمـــد / تخـــریج الفـــروع علـــى األصـــول ـ تـــألیف  -*

ـــــ،هـــــ٦٥٦ المتــــوفى ســــنة ،الزنجــــاني ــــصالح/ ور تحقیــــق الدكت  ،محمــــد أدیــــب ال

  م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ، الطبعة األولى،الریاض ،مكتبة العبیكان:ط

اإلمـام بـدر الـدین محمـد بـن بهـادر / بجمع الجوامـع ـ تـألیف  تشنیف المسامع -*

عبـد اهللا / هـ ـ طبع بتحقیق الـدكتور ٧٩٤ المتوفى سنة  ،بن عبد اهللا الزركشي

 : مؤسسة قرطبة ـ القاهرة ـ الطبعـة الثانیـة:ط،سید عبد العزیز/  والدكتور ،ربیع

  .م٢٠٠٦

المكتـب :محمـد أدیـب صـالح ط/تفسیر النصوص في الفقه اإلسالمي للـدكتور -*

  .م١٩٩٣ الطبعة الرابعة اإلسالمي

العالمــة المحقــق / التقریــر والتحبیــر علــى تحریــر الكمــال بــن الهمــام ـ تــألیف  -*

هــ ـ ٨٧٩ المتـوفى سـنة ، الحــاجمحمد بـن محمـد الحلبـي المعـروف بــ ابـن أمیـر

  .هـ١٤١٧ : دار الفكر ـ بیروت ـ الطبعة سنة:ط

إمـام الحـرمین أبـي المعـالي عبـد الملـك / التلخـیص فـي أصـول الفقـه ـ تـألیف  -*

عبــد اهللا جــولم /  تحقیــق الــدكتور،هـــ٤٧٨ المتــوفى ســنة ،بــن عبــد اهللا الجــوینيا

 الطبعــــة ، بیـــروت،ســــالمیةدار البـــشائر اإل:ط ،ّالنیبـــالي وشـــبیر أحمــــد العمـــري

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ،األولى

جمــال الــدین أبــي محمــد / تــألیف التمهیــد فــي تخــریج الفــروع علــى األصــول  -*

محمـد حـسن /  تحقیـق ،هــ٧٧٢ المتـوفى سـنة ،الرحیم ابن الحـسن اإلسـنويعبد

لبنــان ـ الطبعــة ،  دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت : ط،محمــد حــسن إســماعیل

  .م٢٠٠٤ـ ـ ه١٤٢٥ :األولى



 
 

 

 

 

٧٠٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

اإلمــام صــدر الــشریعة / التوضــیح لمــتن التنقــیح فــي أصــول الفقــه ت تــألیف  -*

 وهــو ،هـــ٧٤٧ المتــوفى ســنة ،عبــد اهللا بــن مــسعود المحبــوبى البخــاري الحنفــى

خیـري / مطبوع مع شرح التوضیح لمتن التنقیح ـ ضبطه وخرج آیاتـه وأحادیثـه 

  .ت.المكتبة التوفیقیة ـ القاهرة ـ د:سعید ـ  ط

 ،محمد أمین بن محمود البخاري/ تیسیر التحریر على كتاب التحریرـ تألیف  -*

 دار الفكر ـ  بیـروت : ط،هـ٩٨٧ المتوفى في حدود ،المعروف بـ  أمیر بادشاه

  .ت.ـ د

 المتـوفى ،اإلمـام تـاج الـدین الـسبكي/ جمع الجوامع في أصـول الفقـه ـ تـألیف  -*

 دار : عبد المنعم خلیـل إبـراهیم ـ ط/ هـ ـ علق علیه ووضع حواشیه ٧٧١سنة 

    .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ :لبنان ـ الطبعة الثانیة، الكتب العلمیة ـ بیروت 

حاشـیة البنـانى علــى شـرح الجــالل المحلـى علــى مـتن جمــع الجوامـع ـ تــألیف  -*

 مطبعة مصطفى البابى الحلبى :هـ ـ ط١١٩٨ المتوفى سنة ،البنانى/ العالمة 

  .م١٩٣٧هـ ـ ١٣٥٦:عة الثانیةوأوالده ـ مصر ـ الطب

ســعد / حاشــیة الــسعد علــى العــضد لمختــصر ابــن الحاجــب ـ تــألیف العالمــة  -*

 دار : مطبـوع ضـمن حواشـي العـضد ـ ط،٧٩٢الـدین التفتـازانى المتـوفى سـنة 

  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤ :لبنان ـ الطبعة األولى، الكتب العلمیة ـ بیروت 

ـــة تـــألیف رســـالة فـــي شـــرح قاعـــدة األمـــر المطلـــق عـــ -* ـــد بـــن راشـــد /ن القرین ولی

  بدون طبعةالسعیدان 

 والمتـوفى سـنة ،اإلمـام المطلبـى محمـد بـن إدریـس الـشافعي/ الرسالة ـ تـألیف  -*

 دار الكتـب العلمیـة ـ :طأحمـد محمـد شـاكر ـ/ هــ ـ تحقیـق وشـرح الـشیخ ٢٠٤

  .لبنان، بیروت 

مـام أحمـد بـن روضة الناظر وجنة المنـاظر فـي أصــول الفقـه علـى مـذهب اإل -*

موفـق الدیـــن عبـد اهللا بـن أحــمد بــن مــحمد بـن قدامـة المقدســي / حنبـل ـ تـألیف

جامعـة :عبــد العزیـز عبـد الـرحمن الـسعید ـ ط/  ـ تحقیـق الـدكتور)هــ٦٢٠ت (

  .هـ١٣٩٩  :اإلمام محمد بن سعود ـ الریاض ـ الطبعة الثانیة

عــة محمــد علــى  مطب: علــى منهــاج الوصــول ـ طواإلســنوي البدخــشيشــرحي  -*

  .م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩صبیح وأوالده ـ مصر ـ الطبعة سنة 



 
 

 

 

 

٧٠١ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

اإلمـام / شـرح التلـویح علـى التوضـیح لمـتن التنقـیح فـي أصـول الفقـه ـ تـألیف  -*

 وهــو ،هـــ٧٩٢ المتــوفى ســنة ،ســعد الــدین مــسعود بــن عمــر التفتــازاني الــشافعي

خیري سعید / مطبوع مع التوضیح لمتن التنقیح ـ ضبطه وخرج آیاته وأحادیثه 

  . المكتبة التوفیقیة ـ القاهرة:ـ ط

القاضي عضد الملة / شرح العضد على مختصر المنتهى األصولي ـ تألیف  -*

 دار الكتـب :هــ ـ ط٧٥٦ المتـوفى سـنة ،والـدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد اإلیجـي

  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ :لبنان ـ الطبعة األولى، العلمیة ـ بیروت 

ــألیف شــرح الكوكــب المنیــر ـ -* محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزیــز الفتــوحي /  ت

محمـد /  تحقیق الدكتـور،هـ٩٧٢ المعروف بـ ابن النجار المتوفى سنة ،الحنبلي

هـــ ـ ١٤١٨ مكتبــة العبیكــان ـ  الریــاض ـ :ط،نزیــه حمــاد/ الزحیلــي والدكتـــور

  .م١٩٩٧

نجــم الــدین أبــي الربیـــع ســلیمان بــن عبــد / شــرح مختــصر الروضــة ـ تــألیف  -*

عبــد اهللا بـن عبــد المحــسن / هـــ ـ تحقیــق الـدكتور٧١٦ المتـوفى ،القـوي الطــوفي

  م  هـ١٤٠٧ : ـ الطبعة األولىمؤسسة الرسالة ـ بیروت: ط،التركي

القاضـي أبـي یعلـى محمـد بـن الحـسین الفـراء / العدة في أصول الفقه ـ تألیف  -*

 بــدون :ناشــرلا ،أحمــد بــن علــي ســیرالمباركي/ الحنبلــي تحقیــق األســتاذ الــدكتور

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ،الثالثة  الطبعةناشر

ــألیف -* ـــم بــن علــي بــن یوســـف الــشـیرازي/ شـــرح اللمــع ـ ت  ،أبــو إســحاق إبراهی

   دار الغرب اإلسـالمي ـ بیـروت ـ: عبد المجیـد تركي ـ ط:المتوفى ـ تحقیق

ش أبـو العیــا/ فواتــح الرحمـوت بـشرح مـسلم الثبـوت فـي أصـول الفقـه ـ تـألیف  -*

هـــ ـ ١١٨٠ المتـوفى سـنة ،عبـد العلـیم محمـد بـن محمـد نظــام الـدین األنـصاري

 دار الكتــب العلمیــة ـ :طعبــد اهللا محمــود محمــد عمــر ـ/ ضــبطه وصــححه 

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣:لبنان ـ الطبعة األولى، بیروت 

 ، ألبـي المظفـر منـصور بـن محــمد الـسمعاني،قـواطع األدلة فـي أصــول الفقـه -*

 دار :محمد حسن محمد سن إسماعیل الشافعي ـ ط/ هـ ـ تحقیق ٤٨٩المتوفى 

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨:لبنان ـ الطبعة األولى، الكتب العلمیة ـ بیروت 

/ القواعــد والفوائــد األصــولیة ومــا یتعلــق بهــا مــن األحكــام الفرعیــة ـ  تــألیف  -*

 المعــروف بـــ  ابــن ،عــالء الــدین أبــي الحــسن علــي بــن عبــاس البعلــي الحنبلــي



 
 

 

 

 

٧٠٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 مطبعـة الـسنة ـ القـاهرة ـ ، محمـد حامـد الفقـي:هــ ـ تحقیـق٨٠٣ المتـوفى ،للحـاما

  .م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥ :الطبعة األولى

عــالء الــدین / لبــزدوي ـ تــألیف كــشف األســرار عــن أصــول فخــر اإلســالم ا -*

هــ ـ تحقیـق عبـد اهللا محمـود ٧٣٠ المتـوفى سـنة ،العزیز بـن أحمـد البخـاريعبـد

  .هـ١٤١٨ :لبنان ـ الطبعة سنة’ كتب العلمیة ـ بیروت  دار ال:محمد عمر ـ ط

المتوفى سـنة ( ألبي إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي ،اللمع في أصول الفقه -*

هــ ـ ١٤٠٥ :لبنان ـ الطبعـة األولـى،  دار الكتب العلمیة ـ بیروت : ـ ط)هـ٤٧٦

  .م١٩٨٥

لـرازي المتـوفى فخر الدین محــمد بـن عمـر بـن الحـسین ا/ المحصول ـ تألیف  -*

 جامعـة اإلمـام محمـد :طـه جـابر الفیـاض علـوانى ـ ط/ هــ  ـ تحقیـق ٦٠٦سـنة 

  هـ ١٤٠٠ :بن سعود اإلسالمیة ـ الریاض ـ الطبعة األولى سنةا

جمال الدین أبي عمـرو عثمـان بـن عمـر الكـردي / مختصر المنتهى ـ تألیف  -*

 شـرح العـضد ـ  وهـو مطبـوع مـع،هــ٦٤٦المتوفى سـنة ،ابن الحاجـب(الشهیر بـ 

  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ :لبنان ـ الطبعة األولى،  دار الكتب العلمیة ـ بیروت :ط

أبو حـامد محمد بـن محمـد بـن محمـد / المستصفى من علم األصول ـ تألیف  -*

 :محمـد عبـد الـسالم عبـد الـشافى ـ ط/ هــ ـ تحقیـق ٥٠٥ المتـوفى سـنة ،الغزالـي

  هـ١٤١٣ :ولىدار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة األ

 شهاب الـدین أبـو العبـاس أحمـد :المسودة في أصول الفقه آلل تیمیة ـ جمعها -*

 محمــد : تحقیــق،هـــ٧٤٥ المتــوفى ســنة ،بــن محمــد الحرانــي الدمــشـقي الحنبلــيا

  .ت. المدنى القاهرة ـ د: ط،محیي الدین عبد الحمید

ن الطیــب أبـو الحــسین محمـد بـن علـي بـ/ المعتمـد فـي أصـول الفقـه ـ تـألیف  -*

خلیــل / هـــ ـ قــدم لــه وضــبطه الــشیخ ٤٣٦ المتــوفى ســنة ،البــصري المعتزلــي

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ، الطبعة األولى، بیروت، دار الكتب العلمیة:ط،المیس

حجـة اإلسـالم أبـي حامـد محمـد بـن / المنخول من تعلیقات األصـول ـ تـألیف  -*

مـد حـسن هیتـو ـ  مح:هــ ـ تحقیـق٥٠٥ المتـوفى سـنة ،محمـد بـن محمـد الغزالـي

  هـ١٤٠٠  : دار الفكر ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة:ط



 
 

 

 

 

٧٠٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 ،القاضي ناصر الدین عبد اهللا بن عمر البیضاوي/ منهاج األصول ـ تألیف  -*

 دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ : ط،هــ ـ مطبـوع بـشرح اإلبـــهاج٦٨٥المتـوفى 

  .هـ١٤٠٤ :الطبعة األولي

اإلمــام شــهاب الــدین أبـــي / ألیف نفــائس األصــول فــي شــرح المحــصول ـ تــ -*

العبــــاس أحمــــد بــــن إدریــــس یــــن عبــــد الــــرحمن الــــصنهاجي المــــصري المــــشهور 

 ،عــادل أحمــد عبــد الموجــود/ هـــ ـ تحقیــق الــشیخ ٦٨٤ المتــوفى ســنة ،بــالقرافي

 : الطبعـة األولـى، مكتبة نـزار مـصطفى البـاز:على محمد معوض ط/ والشیخ 

  م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦

إمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبـد اهللا /  تألیف /الورقات ـ تألیف  -*

 دار الـصمیعي للنـشر والتوزیـع ـ الریـاض ـ :هــ ـ ط٤٧٨ المتوفى سنة ،الجویني

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦ :الطبعة األولى

جمـال الـدین عبـد الـرحیم بـن / نهایة السول في شـرح منهـاج األصـول ـ تـألیف -*

) سلم الوصـول( ومعه حواشیه المسماة ،هـ٧٧٢الحسن اإلسنوي، المتوفى سنة 

  .عالم الكتب:طللمطیعي، 

صــفي الــدین محمــد بــن عبــد / نهایــة الوصــول فــي درایــة األصــول ـ تــألیف  -*

صــالح بــن ســلیمان / هـــ ـ تحقیــق الــدكتور٦١٥ المتــوفى ســنة ،الــرحیم الهنــدي

  مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز ـ:سـعد بـن سـالم الـسریح ـ ط/  والـدكتور ،الیوسـف

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ :السعودیة ـ  الطبعة الثانیة

  

  :كتب الفقه :ًرابعا

  :كتب الفقه الحنفى:ً  أوال

عالء الدین أبـي بكـر بـن مـسعود / بدائع الصنائع في ترتیب الشـرائع ـ تألیف  -*

ــــــق ،هـــــــ٥٨٧الكاســــــاني   المتــــــوفى ســــــنة  محمــــــد عــــــدنان بــــــن یاســــــین /  تحقی

 -هــــ ١٤١٩ ، الطبعـــة الثانیـــة،بیـــروت ،إحیــــاء التـــراث العربـــي  دار:ط،درویــش

  .م١٩٩٨

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن / مجمـع األنهـر فـي شـرح ملتقـى األبحـر ـ تـألیف  -*

خلیــل عمــران / ســلیمان المــدعو بــشیخ زاده المعــروف بــدامادا أفنــدي ـ تحقیــق 

  .هـ١٤١٩ :لبنان ـ الطبعة األولى،  دار الكتب العلمیة ـ بیروت :المنصور ط



 
 

 

 

 

٧٠٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 بــــن أحمـــد بـــن أبــــي ســـهل السرخــــسي لإلمـــام محمـــد/  تــــألیف المبـــسوط  ـ -*

  .ت.لبنان ـ د، دار المعرفة بیروت :هـ ـ ط٤٨٣المتوفى سنة ،بكرأبو

خ اإلســالم علــى بــن أبــى بكــر بــن شــی/ الهدایــة شــرح بدیــة المبتــدى ـ تــألیف  -*

  . المكتبة اإلسالمیة:هـ ـ ط٥٩٣الجلیل المرغیناني المتوفى سنة عبد

  

  :فقه المالكيكتب ال:ًاثانی

أبــــي الولیــــد محمــــد بــــن أحمــــد  / بدایـــة المجتهــــد ونهایــــة المقتــــصد ـ تـــألیف  -*

 ، بیـروت،دار القلـم:هــ ـ ط٥٩٥ المتـوفى سـنة ، المعـروف بــ ابـن رشـد،القرطبي

  م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،الطبعة األولى

علــي الــصعیدي / حاشــیة العــدوي علــى شــرح كفایــة الطالــب الربــاني ـ تــألیف -*

 بیــروت – دار الفكــر :یوســف الــشیخ محمــد البقــاعي ـ ط/ حقیــق العــدوي ـ ت

  .هـ١٤١٢سنة

ســـیدي أحمـــد الـــدردیر أبـــو البركـــات / الـــشرح الكبیـــر الـــشرح الكبیـــر ـ تـــألیف -*

  . دار الفكر ـ بیروت:هـ ـ تحقیق محمد علیش ط١٢٠١المتوفى سنة

محمــد بــن عبــد الــرحمن / مواهــب الجلیــل فــي شــرح مختــصر خلیــل ـ تــألیف  -*

 : دار الفكــر ـ بیــروت ـ الطبعــة الثانیــة:هـــ ـ ط٩٥٤ المتــوفى ســنة،حطــابال

  .هـ١٣٩٨

  :كتب الفقه الشافعي :ًثالثا

 المتـــوفى ،اإلمـــام أبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن إدریـــس الـــشافعي/ األم ـ تـــألیف  -*

  .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ : دار الفكر ـ بیروت ـ الطبعة األولى سنة:هـ ـ ط٢٠٤

 ،)هــ٤٥٠ت (ألبي الحسن علي بن محمـد المـاوردي / لیفالحاوي الكبیر ـ تأ -*

 وســــاهم معــــه فــــي التحقیــــق جماعــــة مــــن ،محمــــود مطرجــــي/ تحقیــــق الــــدكتور 

  هـ ١٤١٤ : دار الفكر ـ بیروت ـ  الطبعة األولى:المحققین ـ ط

 ،اإلمــام یحیــى بــن شــرف النــووي/روضــة الطــالبین وعمــدة المفتــین ـ تــألیف  -*

 : ـ بیـروت ـ الطبعـة الثانیـةاإلسـالميار المكتـب  د:هــ ـ ط٦٧٦المتـوفى سـنة 

   هـ١٤٠٥

 المتـــوفى ســـنة ،اإلمـــام یحیـــى بـــن شـــرف النـــووي/ ـ تـــألیف للنـــوويالمجمـــوع  -*

  .م١٩٩٧ : دار الفكر ـ بیروت ـ الطبعة سنة:هـ ـ ط٦٧٦



 
 

 

 

 

٧٠٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

  : الحنبليكتب الفقه :ًرابعا

هــ ١٠٥١  المتوفى سـنة،منصور بن یونس البهوتي/ الروض المربع ـ تألیف  -*

  .هـ١٣٩٠ مكتبة الریاض الحدیثة ـ الریاض ـ  سنة :ـ ط

 المتـوفى ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ـ تـألیف منـصور بـن یـونس البهـوتي -*

 دار الفكــر ـ بیــروت ـ ســنة :هــالل مــصیلحي ـ ط/ هـــ ـ تحقیــق ١٠٥١ســنة 

  .هـ١٤٠٢

ن محمــد بــن موفــق الــدین أبــي محـــمد عبــد اهللا بــن أحمــد بــ/ المغنــي ـ تــألیف  -*

المحسن عبد اهللا بن عبد/ تحقیق الدكتور  ،هـ٦٢٠قدامة المقدسي المتوفى سنة

 ، الطبعــة األولــى، القــاهرة،دار هجــر:ط ،عبــد الفتــاح الحلــو/ التركــي والــدكتور 

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

  :كتب الفقه الظاهري:ًخامسا

 علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید بـــن حـــزم الظـــاهري/ المحلـــى باآلثـــار ـ تـــألیف  -*

دار :لجنـة إحیـاء التـراث العربـي ـ ط/ هــ ـ تحقیـق ٤٥٦ المتـوفى سـنة،محمـدأبو

  .بیروت اآلفاق الجدیدة ـ

  

  :كتب  النحو  واللغة   :ًخامسا

الـسید محمـد مرتـضى الحـسینى / تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ـ تـألیف  -*

تـراث  ال:عبد الـستار أحمـد فـراج  ط/ هـ ـ تحقیق ١٢٠٥ المتوفى سنة ،الزبیدى

 :العربـــي ـ سلـــسلة تـــصدرها وزارة اإلرشـــاد واألنبـــاء بالكویـــت ـ الطبعـــة ســـنة

  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥

هـ ٨١٦ المتوفى سنة ،علي بن محمد بن علي الجرجاني/ التعریفات ـ تألیف  -*

 دار الكتـاب العربـي ـ بیـروت ـ الطبعـة األولـى :إبـراهیم األبیـاري ـ ط/ ــ تحقیـق 

  .هـ١٤٠٥سنة 

 المتــوفى ســنة ،محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادي/ لمحــیط ـ تــألیف القــاموس ا -*

   مؤسسة الرسالة ـ :هـ ـ ط٨١٧

محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور األفریقـــي المـــصري، / لـــسان العـــرب ـ تـــألیف  -*

  . ت. دار صادر ـ  بیروت ـ الطبعة األولى د:ط هـ٧١١المتوفى سنة 



 
 

 

 

 

٧٠٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

 المتوفى ، القادر الرازيمحمد بن أبي بكر بن عبد/ مختار الصحاح ـ تألیف  -*

 مكتبـة لبنـان ناشـرون ـ بیـروت ـ :محمـود خـاطر ـ ط/ هــ ـ تحقیـق ٧٢١سـنة 

  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ :الطبعة سنة

أحمـد بـن محمـد / المصباح المنیـر فـي غریـب الـشرح الكبیـر للرافعـي ـ تـألیف  -*

  . المكتبة العلمیة ـ بیروت:هـ ـ ط٧٧٠ المتوفى سنة ،بن علي المقري الفیوميا

  :كتب التاریخ والتراجم :ًسابعا

 دار العلـم للمالیـین ـ بیـروت ـ :خیـر الـدین الزركلـى ـ ط/ األعـالم ـ تـألیف  -*

  .م١٩٨٠ :الطبعة الخامسة

أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد اهللا بـن / االستیعاب في معرفة األصحاب ـ تـألیف  -*

علـي / تحقیـق٤٦٣القرطبي،المتوفى سـنة محمد بن عبد البر بن عاصم النمري

  هـ ١٤١: بیروت الطبعة األولى  دار الجیل:محمدالبجاوي ـ ط

الواحـد لي بن محمد بن عبد الكریم بن عبدأبو الحسن ع/ أسد الغابة ـ تألیف  -*

/ هـ ـ تحقیق ٦٣٠ المتوفى سنة ،»ابن األثیر « الشیباني الجزري المعروف بـ 

لبنـان ـ الطبعـة ، روت  دار إحیـاء التـراث العربـي ـ بیـ:عادل أحمـد الرفـاعي ـ ط

  .م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧ :األولى

محمــد ابــن علــى بــن محمــد / البــدر الطــالع بمحاســن القــرن التاســع ـ تــألیف  -*

بیـروت ،  دار ابن كثیر ـ  دمـشق :محمد حسن حالق ـ ط/ الشوكاني ـ تحقیق 

  .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧ :ـ الطبعة األولى

اإلمـام الحـافظ جـالل الـدین / ألیف بغیة الوعاة في طبقات اللغـویین والنحـاة ـ تـ-*

محمــد / هـــ ـ تحقیــق ٩١١فى ســنة  المتــو،عبــد الــرحمن بــن أبــى بكــر الــسیوطي

هـــ ـ ١٣٩٩ : دار الفكــر ـ بیــروت ـ الطبعــة الثانیــة:إبــراهیم ـ ط الفــضلأبو

  .م١٩٧٩

شمس الدیـن أبي عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن عثمـان / تذكرة الحفاظ ـ تألیف  -*

 :عبـد الـرحمن بـن یحـي المعلمـي ط/  تـصحیح،هــ٧٤٨وفى سـنة الذهبي،  المتـ

  . بیروت،العلمیة دار الكتب

شــمس الــدین أبــي المحاســن محمــد بــن / ذیــل تــذكرة الحفــاظ للــذهبي ـ تــألیف  -*

 ، وهو مطبوع مع تـذكرة الحفـاظ،)هـ٧٦٥المتوفى سنة(علي الحسیني الدمشقي 

  . بیروت، العلمیة دار الكتب:ط،عبد الرحمن بن یحي المعلمي/ تصحیح



 
 

 

 

 

٧٠٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
 ا ا د ا و 

شمس الدین محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي / سیر أعالم النبالء ـ تألیف  -*

 ومحمــد نعــیم العرقــسوسى ـ ،شــعیب األرنــؤوط/  هـــ ـ تحقیــق ٧٤٨المتــوفى 

  .هـ١٤١٣ :مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ الطبعة التاسعة:ط

/ ألســتاذ الــشیخ شــجرة النــور الزكیــة فــي طبقــات المالكیــة ـ تــألیف العالمــة ا -*

  .هـ١٣٤٩ المكتبة السلفیة ـ القاهرة ـ الطبعة سنة :محمد بن محمد مخلوف ط

 ،أبــو الحــسین ابــن أبــي یعلــى محمــد بــن محمــد/ طبقــات الحنابلــة ـ تــألیف  -*

 دار المعرفـة ـ بیـروت :محمـد حامـد الفقـي ـ ط/ هــ ـ تحقیـق٥٢٦ :المتـوفى سـنة

  .ت.د

 ،تاج الدین بن على بن عبد الكافي السبكي/ طبقات الشافعیة الكبرى ـ تألیف -*

 والــــدكتور ،محمــــود محمــــد الحنــــاطي/ هـــــ ـ تحقیــــق الــــدكتور ٧٧١المتــــوفى 

  .هـ١٤١٣ : الطبعة الثانیة، هجر للطباعة والنشر:الفتاح محمد الحلو ـ طعبد

كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ـ تــألیف العالمــة األدیــب المــؤرخ  -*

 دار الكتب العلمیة : ط،ن عبد اهللا الشهیر بـ حاجى خلیفةمصطفى ب/ الكامل 

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ :لبنان ـ الطبعة األولى، ـ بیروت 

شهاب الـدین أبـو عبـد اهللا یـاقوت بـن عبـد اهللا الحمـوي /ـ تألیف  معجم البلدان -*

 ـ بیـروت ـ الطبعـة صـادر دار : هــ ـ ط٦٢٦ المتـوفى سـنة ،الرومـي البغـدادي

  .م١٩٧٧ـ هـ ١٣٩٧ :سنة

،  مكتبـة المثنـى ـ بیـروت :عمـر رضـا كحالـة ـ ط/ معجـم المـؤلفین ـ تـألیف  -*

  لبنان ـ 

أحمـد بـن محمـد بـن أبیـب بكـر / وفیـات األعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ـ تـألیف  -*

 دار صادر ـ :إحسان عباس ـ ط/ خلكان أبو العباس شمس الدین ـ تحقیق  بن

  بیروت ـ

صـالح الـدین خلیـل بـن أیبـك الـصفدى المتـوفى سـنة / یف  بالوفیـات ـ تـألالـوافي*

دار إحیـاء التــراث : وتركـى مــصطفى ـ ط،أحمــد األرنـاؤوط/ هــ ـ تحقیـق ٧٦٤

   .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠ :بنان ـ الطبعة األولى، العربى ـ بیروت 


