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 (1)الكتابملخص 
النبوية: )األمر ابألمر(، ولذا خص ه عدٌد من إن  من أساليب األمر اليت وردت يف القرآن الكرمي والُسن ة  

هنا  وتطبيق، من  وتنظري  واعرتاٍض وجواب،  واستدالٍل،  اختالٍف  موضَع  والدراسة، وكان  األصوليني ابلبحث 
(؛ ألكشف ِدرَاَسٌة ُأُصولِي ٌة َتْطِبيِقي ة  األْمُر ابأَلْمِر اِبلشِ يِء َهْل يـَُعدُّ أَْمر ا؟اخرتت أن يكون موضوع حبثي هذا: )

النقاب عن اإلشكال الوارد حول صورة املسألة وحكمها؛ لتضمنها: آِمَرْين اثنني، ومأُموَرين اثنني؛ فأوضحُت 
 صورهتا، وجهاهتا الثالث اليت تضمنها سياقها. 
،  استدعاء الفعل ابلقول املطلق، واملعىن املقي د، على سبيل االستعالءوإذا كان التعريف الراجح لألمر هو:  

اجلهة )  بواسطة  ابلشيء، ومأمورٌ   ابألمرِ   بشيء، ومأمورٌ   ابألمرِ   آمرٌ   :جهاتٍ   ثالثُ   ه يـَُتصو ُر يف هذه املسألةفأن  
 . بشيء(  الثانية

وإن  حمل النزاع ينهض على أربعة أمور، حيث اتفق األصوليون فيها على ثالثة منها، أوردهتا يف البحث، 
عن القرائن، واملأمور الثاين ممن يتوجه إليه اخلطاب الشرعي وال مانع من وهو إذا كان جمرد ا    يف الرابع:واختلفوا  

تكليفه، واآلمر له حيق له أمره وتكليفه، فهل يـَُعدُّ هذا أمر ا؟ حيث اختلف األصوليون يف هذا املوضع على أربعة 
التفريق بني األمرين:   والثالث:ه أربعة أدلة،  ال يـَُعدُّ أمر ا، ول  والثاين:إنه ال يـَُعدُّ أمر ا، وله أربعة أدلة،    األول:أقوال:  

الثاين، فهو آمٌر له، وإن مل يكن كذلك، فليس أبمر، وله  فإن كان اآلمر األو ل يسوغ له احلكم على املأمور 
وهو التفصيل؛ فإن كان لألو ل أبمر الثالث، فاألمر للثاين ابألمر للثالث، وإال فال، وذكرت له   والرابع:دليالن،  
ا  دليال   يف املسألة ـ وهللا أعلم ـ التفريق بني األمرين: فإن كان اآلمر األو ل يسوغ له   وبي نت أنَّ الراجح،  واحد 

الثاين، فهو أمٌر يف حقه، وإن مل يكن كذلك، فليس أبمر، ويتمث ل ذلك يف مخسة أمور،  احلكم على املأمور 
 أوردهتا يف هذا البحث. 

املسألة على وجه املثال ال احلصر،    واخلالف يف املسألة ترتتب عليه آاثر فقهية، ذكرت مسألتني منها
أمر   واملسألة الثانية:حكم األمر ابألمر مبراجعة املطلقة رجعي ا ـ املدخول هبا ـ يف احليض هل يـَُعدُّ أمر ا،    األوىل:

ث، هللا تعاىل للويل أبمر أهله ابلصالة هل يـَُعدُّ أمر ا؟ وبينت أدلتهما، وأن  الراجح أهنما يندرجان حتت مسألة البح
 وأن  األمر ابألمر فيهما يـَُعدُّ أمر ا، وهللا أعلم. 

 

َم    ( 1)  ــيف ونشـ1438/ 9/ 2يف جملة جامعة القصـيم العليية )العلو  الشـرعية(يف يف يري :  هذا البحث  ُحكِ  ر يف هــــــــــ
  . 2019هـ ـ  1440(يف ربيع اثينيف  12(يف اجمللد ) 3العدد ) 
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An order with the order of a matter, Is it a command? 

Applied fundamentalist study. 

Presented by/ Dr. Faisal Bin Saud Al-Holibi 

      One of the recommendation methods mentioned in the Holy 

Quran and the Sunna of the prophet is (an order with an order), 

therefore a number of fundamentalists specialized it with study 

and research. It was a point of difference, inference, objection, 

answer, theorization and application as well. Therefore, I chose 

this to be the subject of my research to unveil the stated difference 

about this issue's review and its judgement because it includes two 

commandants and two commandeds. I showed its image and its 

three authorities mentioned in the context. 

 If the preponderant definition of the command is requesting 

the action with the common statement and the unrestricted 

meaning as for condescending, this issue will be viewed in three 

directions; commandant with a matter, a commanded with a 

matter and a commanded with an access (the second direction) 

with a matter. 

       The point of difference is upgraded in four matters, where the 

fundamentalist agreed upon three of them but they differentiated 

in the fourth, which are mentioned in details in the research. 

       I showed that the preponderant opinion in this issue – God 

knows more- is the differentiation between the two commands. 

This is represented in five matters mentioned in this research. 

       The controversy in this issue is followed by juristic effects. I 

mentioned two issues of them for example. The first issue, the 

judgement of ordering an order to revoke the revocable divorced 

woman in menstruation, Is it a command? 

The second issue is Allah's judgment for the guardian to order his 

family to pray, Is it a command? I mentioned its evidences and 

that the preponderant is that they fall into the issue of research and 

that ordering an order is a command, God knows more. 
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 املقدمة 
الُغِر   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أفضل اخللق أمجعني، وعلى آله وصحبه 

 امليامني، وعلى من تبعهم إبحساٍن إىل يوم الدين. 
  اّلل ُ   أما بعد: فإن  هللا تعاىل ارتضى لعباده املسلمني أعظَم دين، وأرسَل هلم أفضَل الرسل َصل ى

فقال سبحانه  َعَلْيهِ  ِدينه؛  هلم  وأكمل  الكتب،  أكرم  عليهم  وأنزل  چ چ چ  ):  َوَسل َم، 

:املائدة[، وبني  هلم شريعته، وجعلها  3]  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
 على سبيل األمر والنهي، وخص هما مبَْن يْعِقل ويـَْقِدر؛ رمحة  بعباده، ونفع ا هلم؛ تفضال  وإحساًن  هبم. 
َيٍه معهودٍة لدر العرب، وبلســـــاٍن عرٍ  مبني؛  وإن  من بيان هذه األوامر والنواهي، أن أتت على صـــــِ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  گ گ ڳ ڳگ )فــإن هللا تعــاىل قــال:  

 الشعراء[.:195-192] (  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ

ولقد أوىل األصوليون شأَن هذه الِصَيه اهتمام ا كبري ا، فلم يرتكوا صيغة  جاءت يف األدلة الشرعية  
إال بي نوا داللتها؛ وما ذاك إال لرَتَُتِب احلكِم الشرعي  عليها، وابحلكم يتبني  احلالُل واحلرام، وعليهما  

 ُُيزر املكل ف يف اآلخرة. 
وإن من أساليب األمر اليت وردت يف القرآن الكرمي والُسن ة النبوية: )األمر ابألمر(، ولذا خص ه  
عدٌد من األصوليني ابلبحث والدراسة، وكان موضَع اختالٍف واستدالٍل، واعرتاٍض وجواب، وتنظري  

ِدرَاَسٌة    ُر ابأَلْمِر اِبلشِ يِء َهْل يـَُعدُّ أَْمر ا؟األمْ وتطبيق، من هنا اخرتت أن يكون موضوع حبثي هذا: )
 ُأُصولِي ٌة َتْطِبيِقي ة(.

 وهلذه املسألة أمهية عليي ةيف تتضح بعدٍد من الوجوهيف من أبرزها:
عناية األصوليني ببحث هذه املسألة، استدالال ، ونقاش ا، وتطبيق ا، دل  ذلك على أهنا  -1

ا من   التأمل والنظر، والوصول بعد ذلك إىل نتيجة علمي ة وعملي ة. مسألة تستحق مزيد 
ارتباط هذه املسألة بباب األمر، وهو ميثِ ُل الشطَر األكرب من اخلطاب الشرعي، الذي  -2

 يـَْعِرُف به املكل ُف احلالَل واحلرام، وما يفعل وما ُيتنب. 
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ه مباشرة، بل مبأموٍر واسطة، يتمي ز األمر يف هذه املسألة أبن املأمور ال يتوج ه اخلطاب إلي -3
 غري ذلك.  وأمما جعل مقتضى األمر فيها يتأرجح بني داللته على الوجوب، 

ية، فكانت جديرة  أن  اخلالَف يف هذه املسألة خالٌف معنوي، ترتبت عليه مسائل فقه -4
 لتنظري والتطبيق. اب

 أما أسباب اختياري لليوضوعيف فتتيثل يف اآليت:  
م -1 إكمال  يف  املسألة املسامهة  هذه  إن   حيث  األمر؛  ابب  يف  الباحثني   سرية 

ـ حسب اطالعيـ  مل تـُْفَرد ببحٍث مستقل، مع ورود صيغتها يف الكتاب والُسن ة، فحاولُت 
 أمجع بني أتصيلها والتطبيق عليها. يف هذا البحث أن 

مواضع االتفاق، حاجة املسألة إىل حتريٍر حملل النزاع فيها؛ ليتميـ َز موضُع االختالف عن   -2
ومل أجد من مجعها ورت بها ومث ل عليها، إمنا هي منثورة يف كتب األصوليني رمحهم هللا 

 تعاىل، فرجوُت هللا أن يكون هذا البحث يليب هذه احلاجة.
ُمطََلَقِة    ألٍة وردت يف املسألة، وهي واقعةُ الوصول إىل رأٍي راجٍح يف اندراج أشهر مس -3

 َعَلْيهِ   اّلل ُ   هللا عنهما ـ حينما طل قها وهي حائض، فأمر النيب َصل ىعبِدهللا بن عمر ـ رضي  
َوَسل َم والده عمر ـ رضي هللا عنهما ـ أن أيمره بطالقها؛ حيث اختلف األصوليون يف 

 اندراجها حتت هذه املسألة، فبي نُت ما ترج ح يل، مث أوردُت أثر اخلالف عليها. 
طلبة العلم ـ أثناء تدريسي هلذه املسألة ويف بعض  كشف اإلشكال الذي أورده عدد من   -4

املسألة ـ حول صورة  اإلنرتنت  شبكة  العلمي ة يف  آِمَرْين، وحكمها  املواقع  لتضمنها:  ؛ 
 ومأُمورَين؛ فأوضحُت صورهتا، وجهاهتا الثالث اليت تضمنها سياقها. 

 الدراسات السابقة: 
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املسألة ضمن   هذه  عن  األصوليني  من  عدٌد  منهم  تكل م  مجلٍة  حديُث  وكان  األمر،  مسائل 
، مع أن املسألة فيها أربعة أقوال! بل اكتفى  (2) ، وأكثرهم مل يزد على ذكر قولني فقط(1)مقتضب ا

وتفر َق حترير حمل النزاع فيها يف ثنااي كالمهم، وأورد كٌل منهم شيئ ا من    (3) بعضهم بذكر قوٍل واحد!  
، وذكر بعضهم شيئ ا من آاثرها يف الفروع، فكان هذا زاد ا يل يف  أدلتها، واعرتاضاٍت وأجوبٍة عنها

 كتابة هذا البحث؛ وحااثا يل أن أمجع ما تفر ق منها، وأوضح أثرها على بعض الفروع الفقهية.
أما املعاصرون، فلم أجد ـ يف حد اطالعي ـ من أفردها ببحٍث أصويل، ولعل  ِمْن أشهر من  

د.رافع بن طه الرفاعي العاين ـ نفع هللا بعلمه ـ يف كتابه النفيس:    خص ص ابب األمر ابلبحث هو
 وال من بعيد! األمر عند األصوليني، ومل أجده تناول هذه املسألة ال من قريبٍ 

وأسباب   أمهيتها،  وجوِه  من  ذكرته  وما  األصويل،  ابلبحث  املسألة  إفراد  عدم  هنا: كان  من 
نظٍر وأتمٍل ألقوال العلماء فيها وأدلتهم واعرتاضاهتم، والتوصل    اختيارها، جعل املسألة حتتاج إىل مزيدِ 

بعد دراستها إىل قوٍل راجٍح يظهر يل صوابه إبذن هللا تعاىل، ومن مث  إبراز األثر الفقهي املرتتب على  
االختالف يف هذه املسألة، فأرجو من هللا تعاىل أن أكون قد ُوِفْقُت فيما كتبت، وأن يكون ملبي ا 

 احلاجة العلمي ة العملي ة، وهللا املستعان، وعليه التكالن.  هلذه
وخامتةيف   ومبحثنييف  ومتهيٍديف  مقدمةيف  يف  تنتظم  خطًة  البحث  هلذا  رمسُت  ثبٍت  وقد  مث 

 وبياهنا على الوجه اآليت: لليصادريف وفهرٍس لليوضوعاتيف 
البحث،    املقدمة: السابقة، وخطة  والدراسات  اختياره،  املوضوع، وسبب  أمهية  ذكرُت  وفيها: 

 ومنهجه العلمي، مث الشكر ملن يستحق الشكر.
 ، واالصطالح. معىن األمر يف اللغةفيه   وبي نت التيهيد: 

 

، وابن اللحام يف القواعد  5ومنهم على ســــــــــبيل املثال: ابن تيمية يف املســــــــــودة حيث مل يزد على ســــــــــطر واحد! :      ( 1) 
 . 190والفوائد األصولية؛ حيث مل يزد على أربعة أسطر!:  

،  292/ 2، واإلســــــــنوي يف هناية الســــــــول  116ومنهم على ســــــــبيل املثال: األذندي يف بذل النظر يف األصــــــــول:      ( 2) 
 ، وغريهم. 66/ 3النجار يف شرح الكوكب املنري وابن  ،  2263/ 5يف التحبري شرح التحرير   املرداوي و 
 . 634/ 2ومنهم على سبيل املثال: ابن قدامة يف روضة الناظر     ( 3) 
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،  ال، وأدلتهم، والرتجيح  أمر ا أو  دُّ عَ يُـ ابألمر  اختالف األصوليني يف كون األمر    املبحث األول:
  اثلثًا: حترير حمل النزاع يف املسألة،    اثنًيا: صورة املسألة،    أواًل: ويتضمن هذا املبحث األمور اآلتية:  
 ال، وأدلتهم، والرتجيح.  أمر ا أو  دُّ عَ يُـ ابألمر اختالف األصوليني يف كون األمر 

 ، وذكرت فيه مسألتني:  أثر املسألة على الفروع الفقهية  املبحث الثاين:
 األمر ابألمر مبراجعة املطلقة رجعي ا ـ املدخول هبا ـ يف احليض، هل يـَُعدُّ أمر ا؟  املسألة األوىل:
 أمر هللا تعاىل للويل أبمر أهله ابلصالة هل يـَُعدُّ أمر ا؟  املسألة الثانية:

 وفيها أبرز النتائج. اخلامتة:
بثْبٍت ملصادِر   أتبعُت ذلك  الكتاب )عنوانه، ومؤلفه، ودار  البحثمث  ، وفيه أذكر معلومات 

نشره، وسنة طباعته، ومكاهنا(، وأكتفي بذكره هنا، وال أذكرها يف أو ل ذكٍر هلا يف هامش البحث؛  
حىت ال تـُثْـَقل اهلوامش هبذه املعلومات، وال يتكرر ذكرها مرتني: يف اهلامش مر ة، ويف الفهارس مر ة  

 أخرر!
 ًسا لليوضوعات.مث وضعت فهر 

 املنهج العليي يف البحث: 
 لقد كان عملي يف البحث على النحو اآليت:  

   .األصيلة املادة العلمية من مصادرها تُ مجع - 1
ا  هتوعزو   ها،أرقام  تُ نبي  و ،    (          )ووضعتها بني هاتني العالمتني:    مشك لةاآلايت الكرمية    كتبتُ   -2
 : طه[.132بعد ذكرها مباشرة، مثال : ] سورهاإىل 
  هاأخرج   نْ مَ   نتُ بي  وضعتها بني هذين القوسني ) (، و يف ختريج األحاديث املنهج اآليت:    تُ ع بَ اتـ    - 3
  مث بذكر اجلزء ،  بذكر الكتاب والباب، ورقم احلديث  هامصدر   إىل   الوارد يف البحث، وأحلتُ   ابلفظه

إن مل يكن  ، و بتخرُيه منهما  اكتفيت  ،يحني أو أحدمهاكان احلديث بلفظه يف الصح  ، فإنوالصفحة
 حكم بعض أهل احلديث عليه.يف أٍي منهما، خر جته من املصادر األخرر املعتمدة، مع ذكر 

_ وث قُت مجيع املعلومات واألقوال والنصوص من مصادرها األصيلة املباشرة، إال إذا تعذ ر ذلك  4
 علي  وث قته من أقرب املصادر إليه.
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فهو منقول بنص ه، واإلحالة إىل  )) ((    على أن كل  كالم بني عالميت تنصيص   ت اصطلح _  6
أو بشيء من    )انظر(، أما إذا كان الكالم منقوال  مبعناه، :  مصدره يف اهلامش تكون مصد رة بكلمة

 )راجع(.: صد ر اإلحالة إىل مرجعه بكلمةأضعه بني عالميت تنصيص، وإمنا أفال   التصرف،
عند ذكر أذاء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بني معكوفني، سور أين ترمجت    ـ اكتفيتُ 7

هـ[ـ رمحهما هللا ـ؛ لعدم شهرهتما يف أحباث  529هـ[، وابن احلاج]سنة  622للعاِلَمني: العبدري]ت 
 . يف اهلامش قوٍل خيالف قول األكثرين، فلزمين التعريف هبما   وألهنما صاحيَب األصول، 

  ، واعتنيتُ يف ضبط األلفاظ اليت يرتتب على عدم ضبطها شيء من الغموض  بذلُت جهدي -8
 . بعالمات الرتقيم

أشكر هللا تعاىل أن يس ر يل كتابة هذا البحث، وحسيب أين بذلُت فيه    ويف ختا  هذه املقدمة:
فهو من ذات  ما أطيق من وقٍت واطالٍع ونظٍر وإبداء رأي، مستعين ا خبالقي سبحانه، أما اخلطأ  

منه بريئان، وأسأل هللا تعاىل أن يعفو عين  تقصريي، وأن يغفَر يل زللي،    البشر، وهللا تعاىل ورسوله  
 فإنه غفور رحيم.   

دعاءٌ وثناءٌ على ما يبدونه    خصوص ا   االختصاصالعلم عموم ا وأهل  ولكل من اط لع عليه من أهل  
أ، وتثري البحث، سائال  يل وهلم التوفيق، والرجوع  من تصويبات وتوجيهات، من شأهنا أن تسدد اخلط

 إىل احلق واألخذ به.
كما أدعو هللا تعاىل لوالدي  احلبيبني ـ رعامها هللا تعاىل ـ أن يبارك هلما يف حياهتما الدنيا ويسعدمها  

 يف اآلخرة، على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء.
تعا على  وأوالدي  لزوجيت  موصول  والقراءة  والشكر  ابلبحث  النشغايل  وتقديرهم  معي،  وهنم 

 والتأليف، فجزاهم هللا عين كل خري.
وأسأل هللا تعاىل أن يكون عملي خالص ا لوجهه الكرمي، مقبوال  عنده، مرضي ا لديه، وأن ييسر يل  

 االنتفاع به يف دنياي وآخريت، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني.
 ى آله وصحبه أمجعني. وصلى هللا على نبينا حممد وعل
 ِب يْ لَ يز الُ زِ العَ  دِ بْ ن عَ ود بِ عُ ن سُ ل بِ صَ يْ فَـ أ.د/ 
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 التيهيد 
 يف معىن األمر يف اللغة واالصطالح 

 : يف معىن األمر يف اللغة: أوالً 
]وهي: من األمور  :: ))األمرهـ[395]ت:  اهلمزة وامليم والراء أصوٌل مخسةـ  كما يقول ابن فارس  

 . ( 1)  ْعَلم، والَعَجب((لنماء والربكة بفتح امليم، واملا : ضد الن هي، واألَمر:  ، واألمراألحوال[
  ، ( 2)والتكليف بفعل الشيءمبعىن الطلب  ، الذي  واملعىن املستعمل عند األصوليني هو املعىن الثاين

: يقال: يل  هـ[ 215]توهو قولك: ))افعل كذا؛ قال األصمعي ،  ( 3)ومجعه: أَواِمرضد النهي،  فهو  
 . ( 4)  عليك أْمَرٌة ُمطَاَعة؛ أي: يل عليك أن آُمَرك َمر ة واحدة فتطيعين((
 . (5)ومن هذا الباب: اإِلْمَرة واإلَمارَة، وصاحبها: أمرٌي وُمَؤم ر

حذفَت اهلمزَة على غري قياس، وقلَت: ُمْره    ، هذا الفعل ومل يتقدمه حرف عطفٍ   نْ مِ   وإذا أمرتَ 
 .( 6)  ( ل  ظِ تَ سْ يَ لْ وَ  مْ ل  كَ تَ يَـ لْ ومن ذلك قوله: )ُمْرُه فَـ ،  (ُكْل وُخذْ   )بكذا، ونظريه:

ومنه قوله تعاىل:   فاملشهور ردُّ اهلمزة على القياس، فيقال: وأُمْر بكذا،  ،وإن تقدمه حرف عطفٍ 
 . ( 7) إال التخفيف (ُكْل وُخذْ   )وال يـُْعُرف يف : األعراف[145] (  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 :ك أْن تفعَل، ولتفعَل، وأبْن تفعلَ والعرب تقول: أمرتُ 
 األمر هبذا الفعل. فمن قال: أمرُتك أبْن تفعَل؛ فالباء لإللصاق، واملعىن وقع 

 ومن قال: أمرُتك أْن تفعَل، فعلى حذف الباء.

 

 . 137/ 1انظر: معجم مقاييس اللغة، )أمر(:   ( 1) 
 . 24، واملفردات يف غريب القرآن، )أمر(: 16راجع: املصباح املنري، )األمر(:   ( 2) 
 . 279/ 1، والقاموس احمليط، )األمر(،  203/ 1، ولسان العرب،  16راجع: املصباح املنري، )األمر(:   ( 3) 
 . ألمر( )ا ،  17ري: ، واملصباح املن 279/ 1، وراجع: القاموس احمليط،  137/ 1انظر: معجم مقاييس اللغة، )أمر(:   ( 4) 
 . 279/ 1، والقاموس احمليط، )األمر(،  137/ 1انظر: معجم مقاييس اللغة، )أمر(:   ( 5) 
(،  6704رواه البخــاري يف صـــــــــــــــحيحــه، يف كتــاب األميــان والنــذور، ابب النــذر فيمــا ال ميلــك ويف معصـــــــــــــــيــة، )   ( 6) 

11 /594 . 
 . 203/ 1، ولسان العرب، )أمر(،  16راجع: املصباح املنري، )األمر(:   ( 7) 
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 .( 1)ومن قال: أمرُتك لتفعَل؛ فقد أخربًن ابلعل ة اليت هلا وقع األمر 
 اثنًيا: يف معىن األمر يف االصطالح:  

ملخصوص وهو قسم من أقسام الكالم،  اتفق األصوليون على أن اسم األمر حقيقة يف القول ا 
ذلك   على  االتفاق  البصري]نقل  احلسني  و ( 2)هـ[ 436تأبو  ، ( 3)هـ[ 631]تاآلمدي، 

 . ( 4)هـ[885واملرداوي]ت
النفسي و  الكالم  إثبات  يف  اختالفهم  األمر حسب  تعريف  يف  األصوليني  عبارات    اختلفت 
ا فقط لكل منهج، حىت ال يطول  ثالثة مناهج، ولذا ميكن تعريفه على  ( 5) ونفيه ، وسأذكر تعريف ا واحد 

   الكالم يف التعريفات، وهي متقاربة يف الغالب:
، وهو ما  أو النفسي  ابملعىن الذهين  األمر   ثبتون للكالم النفسي، فقد فس رواامل  املنهج األول:

ومن أشهر    ،( 6)عليه  وهو ذلك الطلب، واللفظ دالٌ   ؛ةقام ابلنفس من الطلب؛ ألن األمر ابحلقيق
))القول املقتضي  قال يف حقيقة األمر أبنه:    حيث  ؛هـ[403]ت تعريف الباقالين  تعريفات هذا املنهج:

 . ( 7) به الفعل من املأمور على وجه الطاعة((

 

 . 203/ 1انظر: لسان العرب، )أمر(،    ( 1) 
 . 39/ 1راجع: املعتمد   ( 2) 

 .  1206/ 3راجع: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي    ( 3) 

 . 2155/ 5راجع: التحبري شرح التحرير   ( 4) 

 . 412/ 1، واملستصفى 345/ 2راجع: البحر احمليط   ( 5) 
، وهناية  83، وميزان األصــول:  128/ 1، والوصــول إىل األصــول 1/412، واملســتصــفى 345/ 2راجع: البحر احمليط   ( 6) 

، وحكاه ابن عقيل عن أ  احلســن  126، وشــرح تنقيح الفصــول:  241/ 1، وكشــف األســرار للبخاري  226/ 2الســول 
 . 450/ 2صول الفقه األشعري، راجع: الواضح يف أ 

 . 5/ 2انظر: التقريب واإلرشاد الصغري   ( 7) 
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التعريف  على  هوقد وافق النفسو   هذا  قائم يف  الكالم معىن  ،  ( 1)هـ[ 478] اجلويين:  إثبات أن 
 .( 3)إىل مجهور األصحاب ـ ومل يقل به ـ  هـ[606] ونسبه الرازي، ( 2) هـ[505]توالغزايل 

 حمرتزات هذا التعريف:  بيان
 .يتناول األمَر والنهَي وغريمها من أقسام الكالم جنسٌ القول:   :قوله
رب، والتمين، والرتجِ ي،  كذلك؛ كاخلفصٌل؛ خرج به ما ليس  :  به الفعل من املأموراملقتضي    : قوله
 . وغريها

يقتضي طاعة املأمور، لكن ال بفعل املأمور به، وخيرج كذلك النهي؛ ألن النهي وإن كان قوال   
 . ( 4)بل ابلكفِ  عن املنهي عنه، فمتعلق الطاعة يف األمر: الفعل، ويف النهي: الكفُّ 

ا عليه فقال:  هـ[  478] اجلويين  وأضاف ليقطع وْهَم من حيمل األمَر    ؛))املقتضي بنفسه(( قيد 
العبارة العبارة ال تقتضي بنفسها، وإمنا تشعر  ى حدِ  من يقول ابلكالم النفسي _ـ عل  على  ؛ فإن 

 . ( 5)مبعناها عن اصطالح أو توقيف عليها
 . ( 6)الطاعة: ميي ز األمر عن الدعاء والرغبة، من غري جزم يف طلب الطاعة على وجه  :قوله

   :ابعرتاضني   واعرتض على هذا التعريف

 

((، انظر: الربهان   ( 1)   . 149/ 1فقال: ))الكالم احلق عندًن: قائم ابلنفس؛ ليس حرف ا وال صوًت 
ــفى   ( 2)  ــتصـــــــ ــاء الطاعة؛ وهو معىن قائم ابلنفس((، انظر: املســـــــ ، وعر ف األمر بتعريف  415/ 1فقال: ))حقيقته اقتضـــــــ

، ونقله  1/411اقالين فقال: ))القول املقتضــــي طاعة املأمور بفعل املأمور به((، انظر: املســــتصــــفى قريب من تعريف الب 
ــول األحكام لآلمدي   ــوليني، راجع: اإلحكام يف أصـــ ــول واألمل:  ،  1230/ 3وحنوه عدد من األصـــ ،  89ومنتهى الوصـــ

 . 92، وإرشاد الفحول:  241/ 1، وكشف األسرار للبخاري  338/ 1وتيسري التحرير 

 . 16/ 2اجع: احملصول ر   ( 3) 
 . 348/ 2راجع: شرح خمتصر الروضة   ( 4) 

 . 151/ 1انظر: الربهان   ( 5) 

ــري  1230/ 3، واإلحكـام يف أصـــــــــــــــول األحكـام لآلمـدي 345/ 2، والبحر احمليط 151/ 1راجع: الربهـان  ( 6)  ، وتيســــــــــــ
 . 338/ 1التحرير 

وبعضهم اقتصر على تعريف األمر هبذا القيد؛ فقال: حدُّه: ما كان طاعة، وال يصح؛ ألن الفعل يكون طاعة ابلرتغيب  
ومن صـــــــــــــــــام فقـــد أطـــاعين، وال يكون ذلـــك أمر ا. راجع:    يف الفعـــل وإن مل أيمر بـــه، كقولـــه: من صـــــــــــــــل ى غفرُت لـــه، 

 . 450/ 2، والواضح يف أصول الفقه 44املسو دة: 
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))أبنه عر ف الشيء مبا يساويه يف اخلفاء؛ ألن من ال يعرف األمر ال يعرف    االعرتاض األول:
املأمور، فإنه تعريف له مبا ال يُعرف إال بعد معرفته، فإن الطاعة عبارة عن موافقة األمر، فمن ال يعرفه  

 . (1)(( ال يعرفها، مث يلزم الدور
أن الطاعة عند أصحاب هذا التعريف ال ميكن تعريفها إال ابألمر، فلو عر فنا    االعرتاض الثاين:

 . ( 2)األمر هبا لزم الدور 
ابعتبار اللفظ، ال ابعتبار املعىن الذهين  فوا األمر  النافون للكالم النفسي، فقد عر    املنهج الثاين: 

))طلب الفعل    :هـ[620]ت  قدامة  ابنو   هـ[ 606]الرازيتعريف    ، ومن أشهر تعريفاهتم( 3)أو النفسي
  . ( 4)  ابلقول على سبيل االستعالء((

 : التعريف هذاحمرتزات  بيان
  أو   فعل،  طلب  كان  سواء  طلب   كل  فيه  دخل   حيث  جنس؛  هو  :أو استدعاء  طلب   :قوله

السؤال أو  إىل األعلى؛ وهو:    األدن   من   أو   االلتماس، الشفاعة أو  وهو:    املساوي،  من   ترك:  طلب
 .إىل األدن، وهو: األمر األعلى  من  أو  الدعاء،

 

ومنتهى  ،  1230/ 3، واإلحكام يف أصـــول األحكام لآلمدي  16/ 2، وراجع: احملصـــول 345/ 2انظر: البحر احمليط   ( 1) 
ــول واألمل:   ــة الناظر ،  90الوصـ ــة2/594وروضـ ــر الروضـ ــرح خمتصـ ــر 2/348، وشـ ،  241/ 1ار للبخاري  ، وكشـــف األسـ
 . 92وإرشاد الفحول:  

 . 92، وإرشاد الفحول:  338/ 1وتيسري التحرير ،  90ومنتهى الوصول واألمل:  ،  16/ 2راجع: احملصول   ( 2) 
قســـــ مهم الغزايل إىل ثالثة أحزاب: األول: من يقول: أنه ال معىن لألمر إال حرف وصـــــوت. والثاين: من يقول: إن    ( 3) 

قوله:)افعل( ليس أمر ا مبجرد صــــــــــيغته ولذاته، بل لصــــــــــيغته وررده عن القرائن الصــــــــــارفة له عن جهة األمر إىل التهديد  
لصــيغته وذاته وال لكونه جمرد ا عن القرائن مع الصــيغة، بل يصــري أمر ا  واإلابحة وغريه. والثالث: من يقول: أنه ليس أمر ا  

بثالث إرادات: إرادة املأمور به، وإرادة إحداث الصـــــــــــيغة، وإرادة الداللة ابلصـــــــــــيغة على األمر دون اإلابحة والتهديد.  
 . 1222/ 3، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 414/ 1راجع: املستصفى 

ــول   ( 4)  ــة الناظر   ،17/ 2انظر: احملصــ ــتدعاء الفعل((، روضــ ، وراجع هذا التعريف وحنوه  2/594ولفظ ابن قدامة: ))اســ
ــرار للبخاري  85، وميزان األصـــول:  49يف: إحكام الفصـــول :   ــاد الفحول:  241/ 1، وكشـــف األسـ ، وممن  92، وإرشـ

ل ابلقول ممن هو  يرر بقوهلم يف أن األمر حقيقـة يف اللفظ الشـــــــــــــــريازي؛ حيـث عر ف األمر بقولـه: ))اســـــــــــــــتـدعـاء الفعـ
 . 149/ 1، وشرح اللمع 17دونه((، إال أنه مل يقي ده ابالستعالء، وإن كان ممن يشرتط العلو، انظر: التبصرة:  

وعرب  اآلمـدي بلفظ هـذا التعريف؛ إال إنـه مل يـذكر قيـد: )القول(؛ ولعـل  ذلـك إمعـاًن  يف القول ابلكالم النفســـــــــــــــي، وهللا 
 . 1232/ 3حكام أعلم، راجع: اإلحكام يف أصول األ 
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 . النهي وهو الرتك، طلب  أخرج :  الفعل  :قوله
تُفِهم  اإلشارات  بذلك  فخرج  الصيغة؛:  أي:  ابلقول  : وقوله اليت  احلركات  وبعض  والرموز،   ،

فهذه   قول؛  بغري  الفعل    احلقيقي،   األمر  لوازم  من  الطلب  ألن  ؛جمازاي    أمرا    تسمى  األموراستدعاء 
 .النفسانية املعاين يف  ال  اللسانية،   العبارات  يف  حقيقة   الكالم  أن  على  بناء   الطلب؛ لوازم  من   والصيغة

  اّلل    كأمر  ؛املأمور  على  الرتفع   بكيفية  امتكيف    األمر  أييت  أن:  معناه  : االستعالء  وجه  على  : وقوله
 . ( 1) لرعيته السلطان وأمر ألوالده،  األب وأمر لعبيده، السيد وأمر للمخلوقني،

بني   االشرتاك  هو  الثالث:  و املنهج  القرايف؛  النفسياللفظي  عنه  أبنه:   هـ[684]ت  وعرب  
 انقسموا قسمني:وهؤالء   ( 2)  ))املشهور((

حسن  ولكنه جعل النفسي هو األصل والعمدة، ك،  لفظي ا ونفسي امن جعل األمر    القسم األول:
))حيث    هـ[ 1250العطار]بن  ا أي  قال:  األصل؛  وهو  النفسي  ولفظي،...وأما  نفسي  األمر: 

 .( 3) ((العمدة
مدلول عليه ]أي على    ف ٍ غري كَ   ،ومن أبرز تعريفات أصحاب هذا املنهج لألمر: ))اقتضاء فعل

 .(4)  ((ف  [ بغري لفظ: كُ ف ِ الكَ 
 حمرتزات هذا التعريف:  

؛ ليشمل األمر  ف، وملا هو كَ فٍ أي: الطلب اجلازم وغري اجلازم، ملا ليس بكَ   اقتضاء:   قوله: 
 . ( 5)والنهي

 

، ويف اشــرتاط العلو واالســتعالء خالف بني األصــوليني يطول به املقال، وليس  2/349راجع: شــرح خمتصــر الروضــة   ( 1) 
، ونثر  2175/ 5والتحبري شــــرح التحرير  ،  350/ 2، وشــــرح خمتصــــر الروضــــة 23هذا مقام بســــطه، راجع فيه: التبصــــرة:  

 . 174/ 1الورود شرح مراقي السعود 

 . 126ح الفصول:  انظر:شرح تنقي   ( 2) 

 . 464/ 1انظر: حاشية العطار    ( 3) 

 . 174/ 1، ونثر الورود شرح مراقي السعود 232/ 2وراجع: منهاج األصول   ، 464/ 1انظر: حاشية العطار    ( 4) 

 . 2171/ 5وراجع: التحبري شرح التحرير    ، 464/ 1انظر: حاشية العطار    ( 5) 
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((:  غري َكف ٍ   فعل   قوله:  ما  املراد به:  ، و ( 1)))فصٌل؛ خرج به النهي؛ فإنه طلب فعل هو َكف 
يُعمُّ القويل واجلناين؛ فليس املراد ما هو من مقولة الفعل فقط؛ ألن املطلوب ابألمر ما يكون مقدور ا  

 . ( 2)حتصيله؛ سواء أكان من القويل أو اجلناين
، فهو  ر، حبالف املدلول عليه بغري ذلكك، وذَ رُ ، ومثله مرادفه؛كاتْـ ف  مدلول عليه: بكُ   قوله: 

وهو  موافقة للدال  ؛أمر ا ال هني ا ف  ؛ مثل: ال تفعل، فليس أبمر، وُذ ي مدلول كُ خارج عن التعريف، 
 ،  .( 3)؛ وهو: األمر يف اذهلفظ: ُكف 

من قال: ))إنه مشرتك بني الشيء والصفة، وبني مجلة الشأن والطرائق، وبني   القسم الثاين:
هـ[  436تعريف أ  احلسني البصري ]، ومن أبرز تعريفاهتم، ( 4)املعتزلة وهو قول    القول املخصوص((

 .( 5) قول القائل: افعل، مع اإلرادة والرتبة((أن األمر: ))
 بيان حمرتزات التعريف:  

يبني  أنه ال شبهة يف أن اسم )األمر( يقع حقيقة على ما هو من  القائل: افعل:  قول    ه: قول
)ليفعل(؛ فإنه ال يقع على سبيل احلقيقة على اخلرب والنهي والتمين؛ ولذلك  القول بصيغة )افعل( أو 
 آمر(. (ال يقال لفاعل ذلك

مع اإلرادة: هذا قيٌد يشرتط به املعتزلة شرط اإلرادة يف األمر؛ فعندهم إمنا تكون صيغته   قوله:
فإهنم يقولون: إن   ، خبالف مجهور األصوليني؛ ( 6)طلب ا بشرط أن يكون الغرض هبا وقوع املأمور به

 .( 7)، وال يشرتط يف كون األمر أمر ا إرادة اآلمر يدل على طلب الفعل بصيغته اجملردة األمر  

 

 . 2171/ 5: التحبري شرح التحرير  انظر   ( 1) 

 . 464/ 1راجع: تقرير الشربيين على مجع اجلوامع   ( 2) 

 . 2171/ 5، والتحبري شرح التحرير  464/ 1ر الشربيين على مجع اجلوامع تقري و   ، 464/ 1انظر: حاشية العطار    ( 3) 

 . 39/ 1انظر: املعتمد   ( 4) 

ــولية:  55/ 1انظر: املعتمد   ( 5)  ــريازي عن املعتزلة تعريفهم 475، وراجع: آراء املعتزلة األصــ لألمر أبنه: إرادة    ، ونقل الشــ
، ونقـل أبو اخلطـاب وابن قـدامـة عن بعض املعتزلـة قولـه إن  األمر:  18الفعـل ابلقول ممن هو دونـه((، انظر: التبصـــــــــــــــرة:

 . 601/ 2))إرادة الفعل ابلقول على وجه االستعالء((، انظر: روضة الناظر 

 . 47/ 1انظر: املعتمد   ( 6) 

ــرة:  216/ 1انظر: العدة   ( 7)  ــت 18، والتبصــــــ ــفى  ، واملســــــ ــرح تنقيح  124/ 1، والتمهيد أل  اخلطاب  414/ 1صــــــ ، وشــــــ
ــة الناظر 240/ 2،وهناية الســـــول  138الفصـــــول:   ، وتيســـــري  371/ 1، وفواتح الرمحوت  4، واملســـــودة:  2/601، وروضـــ
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لغريه: )افعل( على سبيل التضرع إليه  ألن من قال  ))مستعلي ا؛  حبيث يكون اآلمر  والرتبة:    قوله: 
ومن قال لغريه: )افعل( على سبيل  والتذلل، ال يقال: إنه أيمره، وإن كان أعلى رتبة من املقول له،  

االستعالء عليه، ال على سبيل التذلل له، يقال: إنه أمر له، وإن كان أدن رتبة منه، وهلذا يصفون  
 . ( 1)(( َمْن هذه سبيله ابجلهل واحلمق من حيث أمَر َمْن هو أعلى رتبة منه

 :  واعرتض على هذا التعريف 
وذلك ألن هللا تعاىل أمر إبراهيم عليه الصالة والسالم بذبح ولده،  أبن اشرتاط اإلرادة ال يصح؛  

ومل يرده منه؛ إذ لو أراده منه لوقع؛ فإن هللا تعاىل فع ال ملا يريد، كيف وقد ذاه أمر ا يف قوله سبحانه: 
 . ( 2)  : الصافات[! 102{ ]قَاَل اَي أََبِت افْـَعْل َما تـُْؤَمرُ }

وإن هللا تعاىل علم أن الكافر ال يؤمن، وعلم أن خالف معلومه تعاىل حمال، وعلم أن اإلرادة  
ال تتعلق ابحملال، فمن احملال إرادته تعاىل اإلميان للكافر مع أنه مأمور إمجاع ا، فقد وجد األمر بدون  

 . ( 3)اإلرادة 
إمجاع أهل    هـ[ 716]ت يف؛ فقد نقل الطو كما أن أهل اللسان ال يشرتطون يف األمر اإلرادة

اللغة على ذلك؛ ))وذلك ألهنم رتبوا ذم  املأمور أو مدحه، وإاثبته وعقوبته، على خمالفة جمرد الصيغة  
أو موافقتها، ومل يسألوا أو يستفصلوا: هل أراد اآلمر األمر وامتثال املأمور أو ال؟، ولو كان ذلك  

أحكام األمر عليه بدون حتققه، فلم ا أمهلوا السؤال  شرط ا عندهم، ملا أمهلوا السؤال عنه، وال رتبوا  
عنه، دل  أنه ليس شرط ا عندهم، وإذا مل يكن شرط ا عندهم، مل يكن شرط ا مطلق ا؛ ألهنم هم أهل  

 . ( 4) اللسان، وعنهم يؤخذ أقسام الكالم((

 

 . 39/ 1، ونقله أبو احلسني البصري يف املعتمد 341/ 1التحرير  

،  1/43و احلســــني البصــــري: االســــتعالء، راجع: املعتمد ، واملعتزلة اشــــرتطوا: العلو، واشــــرتط أب 43/ 1انظر: املعتمد   ( 1) 
 . 369/ 1، وفواتح الرمحوت 226/ 2، وهناية السول 136وشرح تنقيح الفصول:  

 . 2182/ 5، والتحبري شرح التحرير  601/ 2روضة الناظر ، و 18التبصرة:  راجع :    ( 2) 

ــتصـــــفى 139انظر: شـــــرح تنقيح الفصـــــول:    ( 3)  ، واإلحكام يف أصـــــول  243/ 2الســـــول هناية  ، و 1/415، وراجع: املســـ
ــري  2/360شـــــــرح خمتصـــــــر الروضـــــــة ، و 467/ 1، وحاشـــــــية العطار على مجع اجلوامع 1228/ 3األحكام لآلمدي  ، وتيســــ

 . 341/ 1التحرير 

 . 360/ 2انظر: شرح خمتصر الروضة   ( 4) 
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أكتفي ـ إبُياز ـ مبا  وألن املقام ليس مبقام تفصيٍل يف شأن الكالم النفسي إثباًت  ونفي ا، فلعلي  
حلجج هذه املنهاج الثالثة؛ حيث قال: ))هل ذلك موضوع للساين، أو    [هـ 684ت  ]قاله القرايف

بيت   الثاين:  وحجة  للفهم،  املبادرة  األول:  حجة  مذاهب،  ثالثة  بينهما؟  مشرتك  أو  النفساين، 
 ؛ وهو:  هـ[92]ت األخطل

 (1)دليال   على الفؤادِ  وإمنا      ُجِعل اللسانُ  لفي الفؤادِ  إن الكالمَ 
 .( 2)  وحجة االشرتاك: اجلمع بني األدلة، واالشرتاك هو املشهور((

، فإنه يتناوهلما عند اإلطالق،  للفظ واملعىنواحلق يف هذه املسألةـ  وهللا أعلمـ  أن الكالم اسم عام  
 ًترة. وإن كان مع التقييد يراد به هذا ًترة، وهذا 

حروفه ومعانيه؛   :كالم هللابقوله: ))  هـ[،728]ت  ابن تيميةشيخ اإلسالم  وقد أوضح ذلك  
 .( 3)  املعاين، وال املعاين دون احلروف(( نليس كالم هللا احلروف دو 

فالكالم حقيقة يف امللفوظ املسموع، أما إذا أريد به الكالم النفسي فالبد له من قيد، كما قال  
اخلطاب  8،]  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)تعاىل:   بن  اجملادلة[، وكقول عمر   :

يقصد أاب   ( 4)  روي تها يف نفسي إال جاء هبا((  كلمة  كنتُ   ))وهللا ما تركَ :  هـ[23]ترضي هللا عنه
 . هـ[ 13]ت بكر الصديق رضي هللا عنه 

 

ــوب إىل األخطل؛ حيث مل أجده يف ديوانه، راجع: ديوان األخطل، قافية الالم:    ( 1)  ، قال 222لعل هذا البيت منســـــــ
  من   يكون  أن   وبتقدير  شـــــعره،  من   ليس   هذا   إن :  طائفة   قال   شـــــيخ اإلســـــالم معلق ا على االســـــتدالل هبذا البيت: ))وقد 

ــعره  ــمى  أو   العقلية  فاحلقائق   شـ ــاعر   ألف   قول   إىل   فيه   يرجع  ال   آدم   بين   يع مج   به   يتكلم   الذي   الكالم   لفظ   مسـ ــل،   شـ   فاضـ
ــاعر ا   يكون   أن   دع  ــراني ا  شــــــــ ابطل((، انظر:   هو   مبا   هللا   كلمة   يف   يتكلمون  أهنم   ُعرف  قد   والنصــــــــــارر   األخطل!   اذه   نصــــــــ

 . 199/ 1حلنفي ، وراجع: شرح الطحاوية أل  العز ا 297/ 6جمموع الفتاور 

 .  126انظر: شرح تنقيح الفصول:    ( 2) 

 . 77انظر: العقيدة الواسطية مع شرح الشيخ ابن ابز:    ( 3) 

(،  9758رواه عبدالرزاق يف مصــــنفه، يف كتاب املغازي، يف بيعة أ  بكر رضــــي هللا عنه يف ســــقيفة بين ســــاعدة، )   ( 4) 
ــحيح البخاري؛ حيث رواه بلفظ قريب يف كتاب احلدود؛ وهو  443/ 5 ــله يف صـــــ قوله: )وكنت قد زو رُت مقالة  ، وأصـــــ

أعجبتين أريـد أن أقـدمهــا بني يـدي أ  بكر...وهللا مـا ترك من كلمــة أعجبتين يف تزويري إال قـال يف بـديهتــه مثلهــا أو  
 . 149/ 12(،  6830أفضل منها حىت سكت(، ابب رجم احلبلى يف الزًن إذا أحصنت، ) 
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أ وقال   لفُظ هـ[ 792احلنفي]العز    ابن  يتناول  مجيع ا، كما  واملعىن  اللفظ  يتناول  ))إنه   :
 . ( 1) )اإلنسان( للروح والبدن مع ا، وهذا قول السلف(( 

على قول السلف، وهو أن األمر   لألمر بناء    راجحٍ   تعريفٍ إىل    ين الوصول فإنه ميكن   ، وعلى هذا 
 .على سبيل االستعالءالفعل ابلقول املطلق، واملعىن املقي د،  استدعاء هو:  

 هي صيغة )افعل( اجملردة عن القرائن وما أد ر معناها من صيه األمر.  : املطلق ابلقول   فقوله: 
وقوله: واملعىن املقي د: أي؛ إذا أريد به املعىن النفسي، فإنه البد من ذكر قيد النفس أو ما 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )قوله تعاىل:  ك  ؛ من الفعل، أو اإلشارة، أو الرمز،يدل عليها 

مرمي[، 29](  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ قتاد  :  أي: (  چ ڇ ڇ)  ))  : هـ[ 118]ت ة فعن 

، ( 3)  كلموه(( :  قالت   ؛ (  چ ڇ ڇ)  ) :) هـ[ 117]مهران   بن   ميمون   ،وعن ( 2)  أمرهتم بكالمه(( 
 أعلم.  وهللا 

  

 

 . 199/ 1انظر: شرح الطحاوية    ( 1) 

 . 526/ 15الطربي تفسري  انظر:    ( 2) 

 . 113/ 3تفسري ابن كثري انظر:    ( 3) 
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األمر   األصوليني يف كون  اختالف  األول:  أو  دُّ عَ يُـ ابألمر  املبحث  اليف   أمًرا 
 وأدلتهميف والرتجيح. 

 يتضين هذا املبحث األمور اآلتية:  
 أواًل: صورة املسألة. 

 اثنًيا: حترير حمل النزاع يف املسألة.
 اليف وأدلتهميف والرتجيح.  أمًرا أو دُّ عَ يُـ ابألمر اختالف األصوليني يف كون األمر  اثلثًا: 

 أواًل: صورة املسألة:  
  :جهاتٍ  ثالثُ  املسألة يـَُتصو ُر يف 

 .بشيء( اجلهة الثانية) بواسطة  مأمورٌ و  -3    .ابلشيء ابألمرِ  مأمورٌ و  - 2   .بشيء ابألمرِ  آمرٌ  - 1
 لو:  ت ال  ابلشيء  ابألمر املأمور ابعتبار  وصورهتا 
ل  مرُ إما أن يكون األ -1 ؛ ابلشيءغريه  أبن أيمر  َوَسل َم    َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى   لنيب من هللا تعاىل 

تعاىل:   ۈ ٴۇ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )كقوله 

   .: طه[132](  ۋ ۋ ۅ
النيب    فاآلمر ابألمرِ  واملأمور ابألمر ابلصالة هو:   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ىابلصالة هو هللا عز  وجل، 

 فهل األمر املوج ه إىل األهل يـَُعدُّ أمر ا؟ ، ، واملأمور ابلواسطة ابلصالة هم: األهلَوَسل مَ 
  ابلشيء، كأمره   ابألمر  َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  النيب  غريوإما أن يكون األمر موجه ا إىل   -2

 عبد  ابنه  ُمطل َقة   بشأنهـ[23]ت  رضي هللا عنه  اخلطاب   بن  لعمر   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى
 َتْطُهَر،   َحىت    لُِيْمِسْكَها  مُث    فـَْلرُيَاِجْعَها،  ُمْرهُ )؛ حيث أمره بقوله:  هـ[73] عنهرضي هللا  هللا
؛  َأنْ   قـَْبلَ   طَل قَ   َشاءَ   َوِإنْ   ،بـَْعدُ   أَْمَسكَ   َشاءَ   ِإنْ   مُث    َتْطُهَر،  مُث    حتَِيضَ   مُث     اْلِعد ةُ   فَِتْلكَ   مَيَس 
 .  ( 1)  النِ َساُء( هَلَا  ُتطَل قَ  َأنْ  اّلل ُ  أََمرَ  ال يِت 

 

  َفطَلِ ُقوُهن    النِ ســــــَاءَ   طَل ْقُتمْ   ِإَذا   الن يِبُّ   أَيُـَّها   ايَ }   :تـََعاىَل  اّلل ِ   قـَْولُ   اَبب   ،الط اَلقِ   ِكَتاب رواه البخاري يف صــــــحيحه، يف    ( 1) 
هِتِن   ةَ   َوَأْحصــــــــــــُوا   ِلِعد  ذا اللفظ رواه مســــــــــــلم، يف كتاب الطالق، ابب حترمي طالق  ، وبلفظ قريب من ه 258/ 9{،  اْلِعد 

 . 63/ 5(،  1471احلائض بغري رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها، ) 
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، واملأمور ابألمر ابملراجعة هو: عمر بن    َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ىابملراجعة هو النيب    ابألمرِ فاآلمر  
رضي هللا    هـ[73] ، واملأمور ابلواسطة ابملراجعة هو: عبدهللا بن عمرهـ[23]تاخلطاب رضي هللا عنه

 يـَُعدُّ أمر ا؟ فهل األمر املوج ه إىل عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما عنهما، 
َها   ،اِبلص اَلِة َوُهْم أَبـَْناءُ َسْبِع ِسِننيَ  ُمُروا أَْواَلدَُكمْ ) :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ   َصل ىو كقوله أ َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ

نَـُهْم يف اْلَمَضاِجعِ  ،َوُهْم أَبـَْناءُ َعْشرٍ   .(1)   (َوفـَر ِقُوا بـَيـْ
ابألمرِ  النيب    فاآلمر  هو  أولياء  َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ىابلصالة  هم:  ابلصالة  واملأمور ابألمر   ،
   فهل األمر املوج ه إىل األوالد يـَُعدُّ أمر ا؟ابلواسطة ابملراجعة هم: األوالد،  األوالد، واملأمور

األمر الذي خلصُت إليه  صيغة )األمر ابألمر( هل حُتَْمُل على معىن فصورة املسألة ترتكز على  
 ؟ أو ال  يف بيان حقيقته، وتقتضي ما يقتضيه األمر املباشر 

 اثنًيا: حترير حمل النزاع يف املسألة:
 بيان حترير حمل النزاع يف أربعة أمور، هي على الوجه اآليت: 

ابألمِر، فإنه يـَُعدُّ    ابلشيء إذا كان مبلِ غ ا عن اآلمرِ   ابألمرِ   اتفق األصوليون على أن املأمورَ   أواًل:
  على اقتضائه يف حق املأمور الثاين؛ كما لو كان املأمور األو ل مبلِ غ ا أمرُه ابألمر أمر ا؛ إذا وجدت قرينة  

 .(3) على وجوبه عليه، أو انضمت إليه قرينة تدل (2) له
 . (4)   إمجاع ا(())مىت كان على سبيل التبليه صار الثالث مأمور ا : هـ[684]ت  قال القرايف 

 

، وبلفظ قريب من  133/ 1(،  495رواه أبو داود يف ســـــننه، يف كتاب الصـــــالة، ابب مىت يؤمر الغالم ابلصـــــالة، )   ( 1) 
، وقال حمققوه: ))إسـناده حسـن((، والبيهقي يف سـننه الكربر،  284/ 11(،  9668هذا اللفظ رواه أمحد يف مسـنده، ) 

، واحلاكم يف مســــــتدركه، يف كتاب الصــــــالة، ابب يف مواقيت الصــــــالة،  229/ 2يف كتاب الصــــــالة، ابب عورة الرجل،  
 ، وصححه الذهيب وقال: ))صحيح، وله شاهد((.  213/ 1(،  708) 

ــول واألمل:    ( 2)  ــول:  99راجع: منتهى الوصـ ــرح تنقيح الفصـ ــفى 148، وشـ ــتصـ ،  411/ 2، والبحر احمليط 13/ 2، واملسـ
 . 5، واملسودة:  361/ 1، وتيسري التحرير 319/ 1، والتقرير والتحبري 391/ 1، وفواتح الرمحوت 107وإرشاد الفحول:  

   . 253/ 2انظر: احملصول   ( 3) 

))ال نزاع إذا ُفِهم التبليه أن الثاين يكون مأمور ا  ، وقال يف نفائس األصــــــــول:  149انظر: شــــــــرح تنقيح الفصــــــــول:    ( 4) 
 . 260/ 9، ونقل عدم اخلالف يف هذا ابن حجر يف فتح الباري 1608/ 4،  ابألمر األول(( 
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فيما لو استعمل غري )ُمْر(، كقوله: )قل(؛   ه[646]ما أورده ابن احلاجب   :ذلك  رِ وَ ومن صُ 
 .(1) كقول امللك لوزيره: قل لفالن: افعل كذا، فإن  هذا يفهم منه األمر؛ ألنه مبلِ ه 

: ))احلقُّ: أن هللا  بقولههـ[  606الرازي]  أم ا قرينة اإلُياب على املأمور الثاين؛ فقد أشار إليها 
كذا، فلو قال لعمرو: وكل ما أوجب عليك زيٌد، فهو واجٌب  تعاىل إذا قال لزيٍد: أوِجب على عمرو  

عليك، كان األمر ابألمر ابلشيء أمر ا ابلشيء يف هذه الصورة، ولكنه ـ ابحلقيقة ـ إمنا جاء من قوله:  
كل ما أوجب فالٌن عليك فهو واجب عليك، أما لو مل يقل ذلك، مل ُيب؛ كما يف قوله عليه الصالة  

َسْبعٍ ابِ  همُمُرو والسالم: ) أَبـَْناُء  َوُهْم  الصيب، وهللا  (2)   (لص اَلِة  الوجوب على  يقتضي  فإن ذلك ال   ،
 .(3)  أعلم((

)اجلهة الثانية( إذا كان مثله ال يتوجه إليه خطاب    املأمور ابألمراتفق األصوليون على أن    اثنًيا:
؛ ألنه غري متمكن من فهم اخلطاب على وجهه  مثال    التكليف لعارض من عوارض األهلية؛ كصغره 

فإنه األمر ال يـَُعدُّ أمر ا يف حقه؛ للعارض فحسب، وإمنا يـَُعدُّ أمر ا يف حق املأمور ابألمر)اجلهة   املراد، 
 . (4)  األوىل(

  ؛تكليف  أمر   األولياء  حنو  املوجه  األمر  نإإىل ذلك بقوله: ))  هـ[631]ت وقد أشار اآلمدي
  وخاصة   ،الشارع  أبمر   مكلفني   لكانوا  ،للصبيان  اأمر    اأيض    ذلك  كان  فلو   ،اشرع    برتكه   الويل  ذميُ   ولذلك 
  ، الشارع  خلطاب  فهمهم  لعدم  ؛الصبيان  حق  يف  متصورٍ   غري  وهو  ،اشرع    ابملخالفة  الذم  حلوق  ذلك

 

،  1/319تقرير والتحبري ، وال 107، وإرشـــــاد الفحول:  411/ 2، والبحر احمليط 99راجع: منتهى الوصـــــول واألمل:    ( 1) 
 . 361/ 1وتيسري التحرير 

ــو ر بني ما كان بلفظ األمر؛ كما  ــعد التفتازاين على التفريق الذي أورده ابن احلاجب بني اللفظني، بل ســـ ومل يوافق الســـ
،  يف قوله عليه الصــــالة والســــالم: )مروهم ابلصــــالة(، وما كان بصــــيغته؛ كما يف قول امللك لوزيره: قل لفالن: افعل كذا

،  1/361، وتيســــري التحرير 107، وراجع: إرشــــاد الفحول:  93/ 2راجع: حاشــــية الســــعد على منتهى الوصــــول واألمل 
 . 319/ 1وعرض صاحب التقرير والتحبري القولني واختار التفريق  

 ( من هذا البحث.  21تقدم خترُيه، راجع: صفحة )   ( 2) 

 . 97/ 2، والفائق 998/ 3، وهناية الوصول 14/ 2، وراجع: املستصفى 253/ 2انظر: احملصول   ( 3) 

، وإرشـاد الفحول:  261/ 9، وفتح الباري 998/ 3، وهناية الوصـول  1340/ 3راجع: اإلحكام يف أصـول األحكام    ( 4) 
 . 391/ 1، وفواتح الرمحوت 488/ 1، وحاشية العطار على مجع اجلوامع 107
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  الص ِغريِ   َوَعنْ   ،َيْستَـْيِقظَ   َحىت    الن ائِمِ   َعنْ   :َثاَلثَةٍ   َعنْ   اْلَقَلمُ   رُِفعَ )  :َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  قوله  عليه  ويدل
 .(1) ((    (يُِفيقَ  أَوْ   يـَْعِقلَ  َحىت    اْلَمْجُنونِ  َوَعنْ   ،َيْكرَبَ  َحىت  

قد تقوم قرينة على أن غري املخاطب  : )) االتفاق على ذلك فقال  هـ[772]ت ونقل اإلسنوي
يف   اتفاق ا؛ كما  فيكون كذلك  مأمور،  لألولياءَوَسل َم    َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ىقوله  غري  )خطااب   ُمُروا  : 

؛ فإن الصيب غري مأمور هبذا األمر اتفاق ا؛ لوجود القرينة  (2)   (اِبلص اَلِة َوُهْم أَبـَْناءُ َسْبِع ِسِننيَ  أَْواَلدَُكمْ 
 .(3)  لى ذلك، وهو كونه غري مكل ف((ع

اتفق األصوليون أن األمر ابألمر إذا توج ه إىل من ال سلطة لآلمر األول والثاين عليه ال    اثلثًا:
 .(4) ألن  هذا يـَُعدُّ تعدِ اي   يـَُعدُّ أمر ا، كأمِر عبِد رٍجل بواسطٍة غري سي ده؛

العط ار الشيخ حسن  على  هـ[1250] قال  ))يلزم  بكذا:  عبدك  مر  لغريه:  يكو  القائل  أن   ،
؛ لكونه أمر ا للعبد بغري إذن سي ده، وأنه لو قال للعبد بعدما ذكر: ال تفعل، يكون مناقض ا   متعداي 

  .(5)  لنفسه، ومل يقل بذلك أحد((

 

 . 1340/ 3ول األحكام  انظر: اإلحكام يف أص   ( 1) 
،  658/ 1(،  2041واحلـديـث رواه ابن مـاجـه يف ســـــــــــــــننـه، يف كتـاب الطالق، ابب طالق املعتوه والصـــــــــــــــغري والنـائم، ) 

ــائي يف كتاب الطالق، ابب من ال يقع طالقه من األزواج، )  ، وبلفظ قريب من هذا اللفظ،  156/ 6(،  3432والنســــــ
ا، )   رواه أبو داود يف كتاب احلدود، ابب يف اجملنون  ، والدارمي يف كتاب  139/ 4(،  4398يســــــــــــــرق أو يصــــــــــــــيب حد 

ــنده، ) 613/ 2(،  2211احلدود، ابب رفع القلم عن ثالثة، )  ، كلهم بطرق عن  117/ 6(،  24694، وأمحد يف مســـــــــ
محاد بن ســلمة عن محاد بن أ  ســليمان األشــعري، عن إبراهيم عن األســود عن عائشــة عن رســول هللا صــلى هللا عليه  

ــلم، وصــــــــححه ــتدركه، )   وســــــ ــلم ومل  68/ 2(،  2350احلاكم يف مســــــ ــط مســــــ ــحيح على شــــــ ، وقال: ))هذا حديث صــــــ
خيرجـاه((، ووافقـه الـذهيب، وأخرجـه موقوفـ ا على علي بن أ  طـالـب رضـــــــــــــــي هللا عنـه يف كتـاب احلـدود، ابب ال يرجم  

 . 123/ 12اجملنون و اجملنونة،  

 ( من هذا البحث. 21تقدم خترُيه، راجع: صفحة )   ( 2) 

 . 96/ 2، ونقل االتفاق على ذلك اهلندي يف الفائق 292/ 2: هناية السول انظر   ( 3) 

 . 488/ 1، حاشية العطار على مجع اجلوامع 319/ 1، والتقرير والتحبري  361/ 1راجع: تيسري التحرير   ( 4) 
 . 391/ 1والت عدي هو: ))التصرف يف ملك الغري من غري إذنه حقيقة أو داللة((. انظر: فواتح الرمحوت 

 . 261/ 9، وفتح الباري 488/ 1انظر: حاشية العطار على مجع اجلوامع   ( 5) 
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داللة صيغة األمر ابألمر ابلشيء إذا كانت جمردة عن القرائن،  اختلف األصوليون يف    رابًعا:
واملأمور الثاين ممن يتوجه إليه اخلطاب الشرعي وال مانع من تكليفه، واآلمر له حيق له أمره وتكليفه، 

 هل تقتضي هذه الصيغة األمر، كما لو كان مباشر ا؟ 
 ا.ان بياهنا، وأدلتها، والرتجيح بينه، هذا أو ثالثة أقوال وذلك على

 اليف وأدلتهميف والرتجيح.  أمًرا أو دُّ عَ يُـ ابألمر اختالف األصوليني يف كون األمر  اثلثًا: 
يـَُعدُّ أمر ا؟ على   القرائن، هل  أربعة اختلف األصوليون يف األمر ابألمر ابلشيء إذا كان جمرد ا عن 

 :  أقوال
وإليه ذهب    ابلشيء إذا كان جمرًدا عن القرائنيف ال يـَُعدُّ أمًرايف   ابألمرِ   األمرُ   القول األول: 

،  (5) هـ[505]تالغزايلوبه قال    ،(4) ، واحلنابلة(3)   وهو قول احلنفية ،  (2) وبه قال اجلمهور ،  (1) األكثرون
، وقال القرايف]ت  (8)ه[646، وابن احلاجب](7) هـ[ 631]ت ، واآلمدي(6)   هـ[ 606والفخر الرازي] 

  ، واختاره (10) هـ[ 702العيد]، وبه جزم ابن دقيق  (9)   أبنه: ))احلق((  هـ[  715]ت:  هـ[ واهلندي 684

 

 . 66/ 3وابن النجار يف شرح الكوكب املنري ،  2263/ 5املرداوي يف التحبري شرح التحرير نسبه إىل ))األكثر((:    ( 1) 

 .  107انظر نسبته إىل ))اجلمهور(( يف: إرشاد الفحول:    ( 2) 

 . 116قال األذندي العاملي احلنفي: ))عندًن ليس أبمر به((، انظر: بذل النظر يف األصول:    ( 3) 

، وراجع:  66/ 3، وشـرح الكوكب املنري 2263/ 5نسـبه إليهم: املرداوي وابن النجار، راجع: التحبري شـرح التحرير    ( 4) 
 .  634/ 2روضة الناظر 

 .  411/ 2، ونقله عنه الزركشي، راجع: البحر احمليط 13/ 2راجع: املستصفى   ( 5) 

 . 292/ 2، ونقله عنه البيضاوي، راجع: منهاج األصول مع هناية السول 253/ 2راجع: احملصول   ( 6) 

 .  411/ 2، وحكاه عنه الزركشي، راجع: البحر احمليط 1339/ 3راجع: اإلحكام يف أصول األحكام    ( 7) 

 . 99منتهى الوصول واألمل:    راجع:   ( 8) 

قال القرايف: ))األمر ابألمر ابلشـــــــــيء ال يكون أمر ا بذلك الشـــــــــيء إال أن ينص اآلمر على ذلك((، انظر: شـــــــــرح    ( 9) 
 . 95/ 2الفائق ، و 997/ 3، وهناية الوصول 1607/ 4، وراجع: نفائس األصول 148تنقيح الفصول:  

 .  53/ 4ب((، انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  حيث قال: ))ال ينبغي الرتدد يف اقتضاء ذلك الطل   ( 10) 
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تيمية]ت  السبكي  ،(1)   هـ[745ابن  و (2) هـ[ 756]ت:ابن  اهلمام،  بن  ، (3)  هـ[861]ت:الكمال 
 . (5) هـ[864] وصححه احمللي ،(4) هـ[1225] وعبدالعلي األنصاري

 أدلة:  ربعة  استدل أصحاب هذا القول أب أدلة القول األول:
ابألمر ابلشيء أمر ا، لكان ذلك مقتضاه لغة، ولو كان كذلك  أنه لو كان األمر    الدليل األول:

أمره والسالم    لكان  الصالة  )عليه  قوله:  أَْواَلدَُكمْ يف  ِسِننيَ  ُمُروا  َسْبِع  أَبـَْناُء  َوُهْم  أمر ا    (6)  (اِبلص اَلِة 
 :لوجهني   وهو ليس كذلك؛ للصبيان ابلصالة من الشارع 

حنو األولياء أمر تكليف، ولذلك يَُذم الويل برتكه شرع ا، فلو كان  ه  أن األمر املوج    :الوجه األول
الذم ابملخالفة شرع ا، وهو غري    وعليه يلحقهملكانوا مكلفني أبمر الشارع،    ذلك أيض ا أمر ا للصبيان

  )رُِفعَ   متصو ر يف حق الصبيان؛ لعدم فهمهم خلطاب الشارع، ويدل على قوله صلى هللا عليه وسلم:
  أَوْ   يـَْعِقلَ   َحىت    اْلَمْجُنونِ   َوَعنْ   َيْكرَبَ،  َحىت    الص ِغريِ   َوَعنْ   َيْستَـْيِقَظ،  َحىت    الن ائِمِ   َعنْ   َثاَلثٍَة:  َعنْ   اْلَقَلمُ 
 . (7) يُِفيَق(

املالزمة ممنوعة؛ ألنه  أن  هذا خارج عن حمل النزاع كما بي نا، ولو سلمنا دخوله ف  اعرتض عليه: 
مأمور ا هبا على وجه الندب! وإن كان الويل مأمور ا ابألمر على وجه الوجوب، وال يلزم  ُيوز أن يكون  

 كونه مأمور ا مطلق ا.   كونه مأمور ا على وجه الوجوب، نفيُ   من نفيِ 
 جبوابني:   أجيب عنه
لشيء على  ابمن يقول: األمر ابألمر ابلشيء أمر بذلك الشيء، فإمنا يقول: إنه أمر  األول:  

الوجه الذي هو أمر ابألمر؛ إذ الفرع ال خيالف األصل، وإمنا يتحقق على وجه حتققه، فلما كان األمر  

 

 . 5حيث قال: ))اآلمر ابألمر ابلشيء ليس آمر ا به مع الدليل عليه((، انظر: املسودة:   ( 1) 

 . 488/ 1راجع: مجع اجلوامع مع شرح احمللي   ( 2) 

 . 319/ 1، والتقرير والتحبري 361/ 1راجع: التحرير مع تيسريه    ( 3) 

 . 391/ 1راجع: فواتح الرمحوت   ( 4) 

 . 488/ 1حيث قال أبنه: ))األصح((، انظر: شرح احمللي على مجع اجلوامع   ( 5) 

 ( من هذا البحث. 21تقدم خترُيه، راجع: صفحة )   ( 6) 

 ( من هذا البحث. 23تقدم خترُيه، راجع: صفحة )   ( 7) 
، وحاشــية  1339/ 3األحكام لآلمدي  ، واإلحكام يف أصــول  997/ 3واب عنه يف: هناية الوصــول وراجع االعرتاض واجل 

 . 488/ 1العطار على مجع اجلوامع 
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ابلشيء على وجه الوجوب، وجب أن يكون أمر ا ابلشيء على ذلك الوجه؛ لئال يلزم قول اثلث  
 .(1) لإلمجاع  خمالف 

ا، غري أن نسبته إليهما خمتلفة؛    الثاين: أنه ميكن القول أبن األمر للويل والصيب وإن كان واحد 
 .(2) فال ميتنع اختالفهما يف الذم بسبب ذلك 

قطب الرحى يف هذه املسألة؛    هـ[ 702] وهذا يصلح جوااب  لإلشكال الذي جعله ابن دقيق العيد
نظر يف  ذلك الطلب، وإمنا ينبغي أن يُ   اقتضاءِ د يف  دَ رتَ حيث قال: ))وعلى كل حال فال ينبغي أن يُ 

مبعىن أهنما هل يستواين يف الداللة على    ؛ ابألمر  األمر: هل هي لوازم لصيغة األمرِ   صيغةِ   لوازمَ   أن  
 . (3) الطلب من وجٍه واحد أم ال؟!((

  ال   أو  الشارع،خطاب    لفهم  أهال    يكون  أن  إما  خيل:   مل   ،للصيب  أمر ا   كان  لو  أنه  الوجه الثاين:
ا،   األمرين  أحد   يكون  أن  أو  له،  الويل  أمر  إىل  حاجة  فال   األو ليف  كان  فإن  له:  أهال    يكون   أتكيد 
  فأمره   له،  أهال    يكن  مل  حبيث  وإن كان الثاين:،  التأسيس  هو  إمنا  ملعانيها  األلفاظ  إفادة  يف  واألصل
 .  ابإلمجاع ممتنع وخطابه

  لغة   لذلك  اقتضائه  لعدم   ذلك  يكون   أن   فإم ا   للصبيان:  أمر ا  الصبيان  أبمر   الويل   أمر   يكن   مل   وإذا 
  إال   يبق  فلم   األصل،  خالف  وهو  ،إعماله  عن   الدليلني   أحد  تعطيل  منها  يلزم  واملعارضة  ملعارض،  أو
 . (4) املطلوب وهو ،لغة له اقتضائه  لعدم  ذلك يكون أن

أمرتك أبن أتمر اآلخر بكذا، وأن    :أنه ال امتناع يف قول السي د ألحد العبدين   الدليل الثاين:
يقول لآلخر: أمرتك أبن تعصيه عندما أيمرك بكذا، فلو كان األمر ابألمر ابلشيء أمر ا بذلك الشيء،  

 .(5)  مرتك أبن تعصيين فيه!َلُعد  ذلك مناقض ا، كما لو قال له: أمرتك بكذا، وأ
 

 ،  997/ 3انظر: هناية الوصول   ( 1) 

 . 1339/ 3يف أصول األحكام لآلمدي  راجع: اإلحكام    ( 2) 

 .  53/ 4انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام   ( 3) 

وحـاشـــــــــــــــيـة العطـار على مجع ،  412/ 2، والبحر احمليط 1340/ 3راجع: اإلحكـام يف أصـــــــــــــــول األحكـام لآلمـدي  ( 4) 
 . 488/ 1اجلوامع 

، واإلحكام يف أصــــــــول األحكام  116وبذل النظر يف األصــــــــول:  ،  97/ 2والفائق  ،  997/ 3ة الوصــــــــول هناي انظر:    ( 5) 
وإرشـاد  ،  68/ 3، وشـرح الكوكب املنري 5/6322والتحبري شـرح التحرير،  292/ 2ومنهاج األصـول  ،  1341/ 3لآلمدي 
ــري التحرير 107الفحول:   ــول واألمل:  1/361، وتيســـــ ــر منتهى  99، ومنتهى الوصـــــ ــرح خمتصـــــ ــؤول يف شـــــ ، وحتفة املســـــ
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آمر ا لذلك املأمور بقوله: ُمْر عبَدك ببيع ثو ، لكان تعدايا على املخاطب ابلتصر ف  ولو كان  
 . (1) يف عبده بغري إذنه، وًنقض قولك للعبد: ال تبعه؛ لنهيه عن بيع ما أمره ببيعه، والالزم منتٍف فيهما

يف  ذلك  تعاىل:    ويتضح  :  103] (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)قوله 
  األمر   كان  ولو  ؛السالمالصالة و   عليه  إليه  الصدقة  إبعطاء  لألمة  أمر ا  يكون   ال  ذلك  فإن  ؛التوبة[
  ال   أن  لك  زتوجو    اإلعطاء،  عليك  أوجبتُ :  قال  لو  كما  ؛مناقض ا  ذلك  د  عُ لَ   ابإلعطاء  أمر ا  ابألخذ
 .(2) تعطي

ـ إذا قال لزوجته: أنت ابئن على   الشافعي  أنه ال يستحيل أن يقال للزوج  أيض ا:  نية  ومثله 
 .(3) الطالق ـ: راِجْعَها، وطَالِْبها ابلوطء، ويقال للحنفية ـ اليت ترر أهنا ابئنة ـ: عليِك املنع

ومثله أيض ا: أن يقالـ  للويل الذي يرر أن  لطفله على طفِل غريه شيئ ا ـ: اُْطلُْبُه، ويقال ـ للمد عي  
 .( 4) هُ عْ انِ ومَ  هِ طِ عْ عليه إذا عرف أنه ال شيء على طفله ـ: ال تُـ 

  واجب،   فهو   به  إال   الواجب   يتم  ال  ما   أن  ممذهبك  من  إذ   أبن  هذا تناقض؛  :اعرتض عليه 
 وجوبه  بعدم  فالقول  واجب ا،  اإلعطاء  يكون  أن   مقتضاه  فيكون  ،ابإلعطاء  إال  يتم  ال  األخذ  أن  ومعلوم
 ! مناقضة األخذ  إُياب مع

 :  أوجه  بستةالتناقض ميكن دفعها  لزوم  أبن دعور :أجيب عنه
  املعلوم   من   إذ  ظاهر،  التناقض  فاندفاع  ؛الطلب  الوجوب متعلق ا بنفس  كان  إن  الوجه األول:

 .اإلعطاء على يتوقف  ال  الطلب أن
  يتوقف   ما كلُّ   ليساإلعطاء، إال إنه  على  متوقف ا  كان  وإن  فهو متعلق ا بنفس األخذ؛ كان  وإن

  غري   املكل ف  غري  وفعل   للمكلف،  مقدور ا   يكون  أن   بشرط   ذلك   بل  مطلق ا،  واجب   فهو   الواجب  عليه
 

 . 260/ 9، وفتح الباري 61/ 3السول 

، ومنتهى الوصــــــــــــول واألمل:  1/391محوت ، وفواتح الر 1/361التحرير ، وتيســــــــــــري  1/319راجع: التقرير والتحبري  ( 1) 
، وحتفة املسـؤول يف شـرح خمتصـر منتهى  292/ 2، ومنهاج األصـول  93/ 2، وحاشـية التفتازاين على املنتهى األصـويل 99

 . 260/ 9، وفتح الباري 61/ 3السول 

واإلحكام يف أصــول األحكام  ،  2/13واملســتصــفى ،  116، وبذل النظر يف األصــول:  3/997ة الوصــول هناي انظر:    ( 2) 
 . 68/ 3، وشرح الكوكب املنري 2263/ 5التحرير ، والتحبري شرح  1341/ 3لآلمدي 

 . 14/ 2راجع: املستصفى   ( 3) 

 . 634/ 2، وروضة الناظر 14/ 2راجع: املستصفى   ( 4) 
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فال يكون التسليم واجب ا مبقتضى األمر، بل لو وجب ذلك فإمنا ُيب لتعظيم الرسول؛    له،  مقدور
فإنه مطاع يف أوامره ونواهيه، فإنه لو أمر ابلتسليم وإن مل يوجب هللا تعاىل عليه األخذ كان التسليم  

م، وهو خمٌُِل  واجب ا؛ إذ لو جوزًن املخالفة كان ذلك غض ا من منصبه، وحتقري ا له عليه الصالة والسال
 .(1)   ملقصود البعثة

أهنا غري مسل مة؛ ألنه إمنا يلزم التناقض لو كان الالزم مستلزم ا لإلرادة، وجاز أن   الوجه الثاين:
 يكون أحد األمرين غري مراد، فال تناقض.

الواسطة،  أن التناقض يلزم لو تساوت الداللتان: داللة اآلمر األول، وداللة اآلمر    :الوجه الثالث
 . (2) وليستا كذلك؛ الختالفهما منطوق ا ومفهوم ا، فثمة فرٌق بني ما يكون ابلذات، وما يكون ابلواسطة 

نه ال يراد ابملناقضة هنا إال منع املأمور ابلبيع بعد طلبه من املأمور به، ومنعه  أ  الوجه الرابع:
 .(3) منه بعد طلبه منه إمنا هو نسخ لطلبه

أًن نلتزم التنايف بينهما؛ على أنه ال تناقض بني الصريح والظاهر؛ ألن داللته    اخلامس:الوجه  
 .(4) تفعل: نصٌ  على عدم جواز الرتك ظاهر، و ال

ا بضرب عمرٍو فال يطلب من عمرو شيئ ا،   :السادسالوجه   ابجلملة أنه كما أن  من أمر زيد 
ا أن أيمر عمر ا، فإنه ال يطلب من عمرٍو شيئ ا  .(5) فكذلك إذا أمر زيد 

أنه هذا ال خيلو من نظر؛ ألنه ليس هنا تدافع بني أمرين، بل بني أمر    وأجيب عن ذلك:
 . (7) ، وهو أمر قد يقع من العقالء(6)وهني

 

م  واإلحكا،  2/14، واملسـتصـفى 2/97والفائق ،  997/ 3: هناية الوصـول االعرتاض وهذا الوجه من اجلواب يف  راجع   ( 1) 
لآلمــــــدي   أصـــــــــــــــول األحكــــــام  ، والتحبري شـــــــــــــــرح  412/ 2حر احمليط  ، والب 13/ 2، واملســـــــــــــــتصـــــــــــــــفى  1342/ 3يف 

 . 68/ 3، وشرح الكوكب املنري 2264/ 5التحرير 

 . 93/ 2راجع: حاشية التفتازاين على املنتهى األصويل   ( 2) 

 . 391/ 1، وفواتح الرمحوت 361/ 1، وتيسري التحرير 319/ 1راجع: التقرير والتحبري   ( 3) 

 . 61/ 3راجع: حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول   ( 4) 

 . 14/ 2راجع: املستصفى   ( 5) 

 .  319/ 1راجع: التقرير والتحبري   ( 6) 

 . 391/ 1راجع: فواتح الرمحوت   ( 7) 
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غري الزٍم ألمر    غريهه يكون متعدايا لو كان أمره لعبد  ن  إب  :وأجيب عن دعوى لزو  التعدي
: ُمْر عبَدك بكذا، على أمر السي د أبمر عبده بذلك،  بذلك، لكنه الزم له هنا؛ لداللة  السي د لعبده 

توقٌف على أمر  وعلى أمره هو العبد بذلك، وهذا الزم لألو ل؛ مبعىن أن أمر القائل للعبد بذلك م
؛ ألنه موافق ألمر السي د له بذلك، فهو آمر   السي د إايه به الزم له، وحينئٍذ ال يكون أمره للعبد تعدايا

 مبا أمره به سي ده.
، ال نسلِ م أن التعدِ ي ألجل أن  الصيغة مل تقتضه، بل لوجود املانع من   ولو سلمنا كونه تعدايا

غريه من غري سلطان عليه، وهذا املانع مفقوٌد يف أوامر الشرع؛ لوجود  ذلك؛ وهو التصر ف يف ملك  
 .(1) سلطاِن التكليف له علينا، فال تعدِ ي حينئذ

زاع يف أن  جمرد قوله: ُمْر عبَدك..إىل آخره، هل هو أمر للعبد ببيع الثوب أو  أبن  الن  عليه: دَّ ورُ 
هل يتحقق عند ذلك أمر العبد من ِقَبل القائل: ُمْر  ال؟ فإن السي د إذا أمر عبده مبوجب: ُمْر عبَدك،  

 .  (2) ، هذا هو حمز االختالفعبدك، جبعل السي د سفري ا أو وكيال  
أن األمر ابألمر ابلشيء ال يكون أمر ا بذلك الشيء؛ ألن  األمر إمنا اقتضى  الدليل الثالث:  

ِصْح على الدابة، ال يقال: إن  السي َد أمر الدابة،  اإلُياب على األو ل، أم ا الثاين فال، كما لو قال له:  
، مثل قوله: ِصْح على الدابة  .(3) فقوله: ُمْر فالًن 

أن هذه األوامر تثبت على املصاحل، وال ميتنع تعلق املصاحل ابألمر ابلشيء على    :الرابعالدليل  
يظهر أثر األمر يف املأمور ابألمر، وال يتعلق ذلك ابملأمور ابألمر الثاين، وإذا جاز ذلك، مل يكن  وجه  

من موجبات األمر األول وضروراته وجوب الفعل الثاين، بل رمبا يتعلق املصلحة أبن ُيب على الثاين  
خر فالًن  بكذا، وغرضه  االمتناع عن الفعل املأمور به، وهو كالسي د يقول ألحد عبيده: ُمْر عبدي اآل

اختبار حاله أو مصلحة أخرر تعلقت به، مث يقول لعبده اآلخر: إذا أمرك فالن بكذا فال تطعه،  
وغرضه من ذلك اختبار حال العبد الثاين، أو مصلحة أخرر تعلقت ابمتناعه عن الفعل، دل  عليه 

، فهذا ليس خطااب  من  (4)   (اِبلص اَلِة َوُهْم أَبـَْناُء َسْبِع ِسِننيَ  ُمُروا أَْواَلدَُكمْ : )َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ىقوله  
 

 . 61/ 3، وحتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول 391/ 1محوت  ، وفواتح الر 319/ 1راجع: التقرير والتحبري   ( 1) 

 . 391/ 1وفواتح الرمحوت ،  361/ 1راجع: تيسري التحرير   ( 2) 

 . 148، وشرح تنقيح الفصول:  1608/ 4راجع: نفائس األصول   ( 3) 

 ( من هذا البحث. 21تقدم خترُيه، راجع: صفحة )   ( 4) 
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أمٌر لآلابء ابألمر هبا ملصلحة أخرر سور وجوب الصالة على   للصبيان ابلصالة، بل هو  الشرع 
 .(1) الصبيان

خطاب  يف ومن ابب  القول الثاين: األمر ابألمر ابلشيء إذا كان جمرًدا عن القرائنيف يـَُعدُّ أمًرا
ابن    ونصره ،  (3) هـ[  447وبه جزم سليم الرازي]ت   ،(2) مجاعة من األصوليني   وإليه ذهب   يفالتكليف
 .(6)   ه[885]ت واملرداوي  [ هـ794] كما حكاه عنهما: الزركشي  (5) العبدريو  (4)احلاج

 أدلة: أبربعة  يـَُعدُّ أمًراالقائلون أبن األمر ابألمر  استدلأدلة القول الثاين: 
هِبََذا؟( حينما سأَل    أََمَركَ   أنه أمٌر حقيقة لغة  وشرع ا؛ بدليل قول األعرا :)آّلل ُ   الدليل األول:

َنا  َأن    َرُسوُلَك:  فقال: )َوَزَعمَ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   النيب  َصل ى  َلِتَنا؟!  يـَْوِمَنا   يف   َصَلَواتٍ   مَخْسَ   َعَليـْ   قَاَل:   َولَيـْ
 .(7)   نـََعْم( هِبََذا؟ قَالَ  أََمَركَ  آّلل ُ  أَْرَسَلَك: ِبال ِذيفَ  قَاَل:  َصَدَق،

أن أيمرهم بذلك أنه مأمور بذلك    َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  لنبيه  تعاىل  ففهم األعرا  من أمر هللا
 ، فبادر إىل الطاعة.َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ىاملأمور به، وذلك بواسطة النيب 

 

 .  117ذندي:  راجع: بذل النظر يف األصول لأل   ( 1) 

وعرب  ابن احلاجب عنهم بقوله: ))خالف ا  ،  107انظر نســــــــــــبته إىل مجاعة من األصــــــــــــوليني يف : إرشــــــــــــاد الفحول:    ( 2) 
، وكذا نســـــبه األذندي العاملي  717/ 2، وابن مفلح يف أصـــــول الفقه  99لبعضـــــهم((، انظر: منتهى الوصـــــول واألمل:  

 . 411/ 2، وحكاه عنه الزركشي يف البحر احمليط 116ه بذل النظر يف األصول: احلنفي يف كتاب 

 . 261/ 9، وفتح الباري 411/ 2نقله عنه الزركشي وابن حجر عن كتابه التقريب، راجع: البحر احمليط   ( 3) 

األندلس ومفتيها،  حممد بن أمحد بن خلف بن إبراهيم، أبو عبدهللا التُّجييب القرطيب املالكي، شــــيخ    ابن احلاج هو:   ( 4) 
اجلماعة، فقيه، وأصويل، وحمدِ ث، ُعين ابآلاثر وأذاء رجاهلا، ومعانيها وغريبها، ذاكر ا لألنساب واللغة والنحو،    وقاضي 

ا وهو ساجد، سنة    سنة. 71هـ، وله  529قُِتل ظُلم 
 . 93/ 4، وشذرات الذهب 614/ 19راجع: سري أعالم النبالء 

ني بن عبداخلالق العبدري املالكي، الصاحب الوزير صفي الدين، فقيه وأصويل، كان  العبدري هو: عبدهللا بن احلس   ( 5) 
 هـ. 622ُمؤِثر ا جملالسة العلماء والصاحلني، كثري الرب  هلم، وأنشأ مدرسة ورابط ا، تويف سنة:  

 من آاثره: البصائر يف الفقه على مذهب اإلمام مالك، وشرح املستصفى يف أصول الفقه. 
 . 240/ 1، وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  450/ 1ج املذهب  راجع: الديبا 

، وأحال الزركشـــــــــــي قوهلما هذا إىل كالمهما على 2263/ 5التحبري شـــــــــــرح التحرير و   ،411/ 2راجع: البحر احمليط   ( 6) 
 املستصفى. 

ميَاِن، ابب   ِكَتاب رواه مســلم من حديث أنس بن مالك رضــي هللا عنه، يف    ( 7)  اَلِم، )   َأرَْكانِ   َعنْ   الســَُّؤالِ   اإْلِ ســْ (،  12اإْلِ
 . ، وقد كرر األعرا  هذا السؤال 175/ 1
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 . (1) : ُمْرُهم أن يفعلوا كذا؟!َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ىوأيُّ فرٍق بني قوله للناس: افعلوا كذا، وقوله لنبيه  
  ُمطل َقة   بشأنهـ[23]تاخلطاب رضي هللا عنه  بن  لعمرَوَسل َم    َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى   أمره   الدليل الثاين:

عنه  عبد  ابنه رضي هللا  فقال:  هـ[73]هللا  مبراجعتها  أمره  حيث  حائض؛  وهي  طلقها  اليت    ُمْرهُ )، 
  قـَْبلَ   طَل قَ   َشاءَ   َوِإنْ   بـَْعُد،  أَْمَسكَ   َشاءَ   ِإنْ   مُث    َتْطُهَر،  مُث    حتَِيضَ   مُث    َتْطُهَر،  َحىت    لُِيْمِسْكَها  مُث    فـَْلرُيَاِجْعَها،

؛  َأنْ    ، ويف رواية أخرر: )إن  َرُسوَل هللِا َصل ى (2)   النِ َساُء(  هَلَا  ُتطَل قَ   َأنْ   اّلل ُ   أََمرَ   ال يِت   اْلِعد ةُ   فَِتْلكَ   مَيَس 
 . (4)  ، ويف رواية: )فَأُِمَر َأْن يـَُراِجْعَها((3)  َوَسل َم أََمرَُه َأْن يـُْرِجْعها( َعَلْيهِ  اّلل ُ 

َوَسل َم، فلو مل يكن قوله يف الرواية    َعَلْيهِ   اّلل ُ   األمر له، وهو رسول هللا َصل ى  :ففي هاتني الروايتني 
يف الروايتني َوَسل َم، ملا كان مروايا    َعَلْيهِ   اّلل ُ   فـَْلرُيَاِجْعَها( داال  على أنه مأمور من النيب َصل ى  ُمْرهُ )األوىل:  

َوَسل َم أبن أيمر    َعَلْيهِ  اّلل ُ  األخريتني ابملعىن؛ ألن املعىن يكون خمتلف ا حينئذ؛ فإنه إذا أمر هللا نبيه َصل ى 
  َعَلْيهِ   اّلل ُ   فإن ذلك الشيء ُيب فعله عليهم من حيث املعىن، وهكذا إذا أمر النيب َصل ى  أمته بشيء،

َوَسل َم الواحد من أمته أن أيمر غريه بشيء، كان ذلك داال  على وجوب الفعل عليه، ويصري ذلك  
 .( 5)مبنزلة ورود األمر ابتداء  عليه

رضي هللا عنهما خارج عن حمل النزاع؛ إذ إنه    هـ[ 73]ت أن حديث ابن عمر  واعرتض عليه:
  َعَلْيهِ   اّلل ُ   ال لداللة صيغة األمر الصادرة من الرسول َصل ى  مر ا؛ مما اتفق عليه أبن األمر فيه ابألمر يـَُعدُّ أ 

  َصل ى رضي هللا عنهما أن  مقصود رسول هللا    عبدهللا  وابنه  َفِهم عمر، وإمنا  الوجوبَوَسل َم على هذا  
إنه ال نزاع إذا فُِهم التبليه يف  َوَسل َم التبليه لعبد هللا، ال ألن أابه أيمره من ِقَبِل نفسه؛ إذ    َعَلْيهِ   اّلل ُ 

اتفاق األصحاب لديهم على أن    [هـ794]، وهلذا نقل الزركشي(6) الثاين يكون مأمور ا ابألمر األول

 

 . 2264/ 5، والتحبري شرح التحرير 412/ 2راجع: البحر احمليط   ( 1) 

 ( من هذا البحث.  20تقدم خترُيه، راجع صفحة )   ( 2) 

ــاهـا، وأنـه لو خـالف وقع الطالق، ويؤمر    ( 3)  رواهـا مســـــــــــــــلم يف كتـاب الطالق، ابب حترمي طالق احلـائض بغري رضـــــــــــــ
 .  66/ 5(،  1471برجعتها، ) 

 .  66/ 5(،  1471رواها مسلم يف الكتاب والباب نفسيهما، )   ( 4) 

 . 2264/ 5، وحكاه الزركشي عن سليم الرازي يف التقريب، والتحبري شرح التحرير 411/ 2راجع: البحر احمليط   ( 5) 

 . 2264/ 5، والتحبري شرح التحرير 412/ 2، والبحر احمليط 1608/ 4راجع: نفائس األصول    ( 6) 
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ابن عمر رضي    ثمن طلق زوجته يف احليض بغري عوض بعد الدخول اسُتِحب له أن يراجعها؛ حلدي
 .(1) هللا عنهما، فلو كان للخالف يف هذه احلالة جماٌل جلرر خالف يف االستحباب

 !(2) وإال فال فائدة لغري املخاطب  ،أن  األمر ابألمر يـَُعدُّ أمر ا الدليل الثالث:
 . (3) ال األمر األو ل ،أن الفائدة فيه امتثال أمر املخاطب واعرتض عليه: 

منها أننا مأمورون    مُ هَ فْ َوَسل َم أبن أيمرًن يُـ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   أن  أوامر هللا تعاىل لرسوله َصل ى  :الرابعالدليل  
بتلك األوامر، وكذلك أمر امللك لوزيره أبن أيمر فالًن  بكذا؛ فإن امللك هو اآلمر بذلك املأمور ال  

 الوزير. 
أمور أوال  هو رسوُل وُمبَـلِ ه عن هللا  أنه فُِهم ذلك يف الصورتني من قرينة أن امل  واعرتض عليه: 

  .(4) من لفظ األمر املتعلق ابملأمور األول، وهذا هو حمل النزاع  تعاىل، وأن  الوزير هو مبَـلِ ه عن امللك، ال
املأمور  له الكم على  فإن كان اآلمر األو ل يسوغ  التفريق بني األمرين:  الثالث:  القول 

 الثاينيف فهو آمٌر لهيف وإن مل يكن كذلكيف فليس أبمر. 
 .(5) ، ومل ينسبه ألحدهـ[852]ت ابن حجر اهوقو  

 دليلني: ب هبذا التفريق: استدل القائلون الثالثأدلة القول 
حاب القول األول القائلون ابلنفي؛ يستفاد من الدليل الذي استدل به أصالدليل األول:   

، ولكان يناقض قولك للعبد: ال تفعل.  حيث قالوا: لو كان أمر ا لكان: ُمْر عبَدك، تعدايا
أمر من ال حكم له عليه؛ لئال يصري متصرف ا يف ملك غريه بغري  ألنه ال يكون متعدايا إال إذا  

  سلطان التكليف على الفريقني. إذنه، والشارع حاكم على اآلمر واملأمور، فُوِجدَ 

 

 . 412/ 2راجع: البحر احمليط   ( 1) 

 . 488/ 1امع ، وشرح احمللي على مجع اجلو 292/ 2راجع: هناية السول    ( 2) 

 . 488/ 1راجع: حاشية العطار على مجع اجلوامع   ( 3) 

، وحتفـة املســـــــــــــــؤول يف شـــــــــــــــرح خمتصـــــــــــــــر منتهى  99راجع الـدليـل واالعرتاض عليـه يف: منتهى الوصـــــــــــــــول واألمـل:   ( 4) 
،  292/ 2، وهناية السـول  1/319، والتقرير والتحبري 361/ 1وتيسـري التحرير    ،1/391، وفواتح الرمحوت 61/ 3السـول 

 . 260/ 9، وفتح الباري 107، وإرشاد الفحول:  718/ 2البن مفلح    وأصول الفقه 

 . 261/ 9راجع: فتح الباري   ( 5) 
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: طه[؛ فإن كل   132]   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)قوله تعاىل:    الدليل الثاين:
  .(1) أحٍد يفهم منه أمر هللا ألهل بيته ابلصالة 

فإن كان لألو ل أبمر الثالثيف فاألمر للثاين ابألمر للثالثيف   وهو التفصيل؛:  الرابعالقول  
 وإال فال. 

صادر ا من األول بقصد أمر الثالث، فيكون أمر ا للثاين ليأمر الثالث،    إن كان إن األمر  وبيانه:
 وإن كان األمر صادر ا من األول بقصد أمر الثاين فحسب، فال يـَُعدُّ أمر ا للثالث. 

عرض خالف األصوليني، وملا  ،  (2)   ؛ وقال: ))واحلق التفصيل(( [هـ 794]وإليه ذهب الزركشي
 .(3)  فقال: ))واألحسن التفصيل املذكور((عاد إىل اختيار التفصيل  

 ومل يدلل عليه!
والكالم ليس فيما تتضمنه ،  ة األوللكن  الذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أن ه أرجع األمر إىل إراد 

، وإمنا كالم األصوليني يف  ، وألننا ال نشرتط اإلرادة يف األمرط لع عليه؛ ألهنا قصٌد ال يُ اآلمرإرادة  
فع  تر االتضح األمر، و   ، أو التبليه،كقرينة اإلرادة   قرينة؛الصيغة اجملردة عن القرائن، ولو اقرتنت أبي ِ 

 اخلالف. 
هو القول الثالث؛ وهو التفريق الذي يبدو يلـ  وهللا أعلمـ  أن الراجح يف املسألة    : الرتجيح

يف ومن  أمٌر يف حقهبني األمرين: فإن كان اآلمر األو ل يسوغ له الكم على املأمور الثاينيف فهو  
يف وإن مل يكن كذلكيف فليس أبمريف فبه جتتيع األدلةيف وتـَُفن د االعرتاضاتيف  ابب خطاب التكليف

 : مخسة أمور يف  ذلك يتيثَّلو 
حقيقة يف اللغة والشرع، فال أحد من أهل اللغة والشرع ينكر أمر من له  أن  هذا أمٌر  أواًل:  

 سلطة على من له سلطة عليه، وكلهم يسمونه أمر ا. 
َوَسل َم كمثل   َعَلْيهِ  اّلل ُ   كان اآلمر األو ل هو هللا تعاىل، واآلمر ابلواسطة هو النيب َصل ىإن   اثنًيا:

تعاىل:   أمر ا؛  132]   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)قوله  يـَُعدُّ  ابألمر  األمر  فإن   طه[؛   :
 

 . 261/ 9راجع الدليلني يف: فتح الباري   ( 1) 

 .  412/ 2راجع: البحر احمليط   ( 2) 

 . 412/ 2راجع: البحر احمليط   ( 3) 
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األمر األول صدر ممن له أمٌر على الثاين والثالث وال  ألن  ويكون كأمر األمر له مباشرة من غري فرق،  
التكليف   وبيده سلطان  واملأمور،  اآلمر  على  احلكيم حاكم  فالشارع  فريب،  األمر  يكعليهما،  ون 

 يهما. ابألمر أمر ا يف حق
َوَسل َم، واآلمر ابلواسطة غريه، كمثل حديث    َعَلْيهِ   اّلل ُ   إن كان اآلمر األو ل هو النيب َصل ى   :اثلثًا 

فـَْلرُيَاِجْعَها(،    ُمْرهُ )َوَسل َم لعمر رضي هللا عنه:    َعَلْيهِ   اّلل ُ   ابن عمر رضي هللا عنهما حينما قال النيب َصل ى
له مباشرة من غري فرق؛ سواء    َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   ويكون كأمر النيب َصل ى لك؛  فإن  األمر ابألمر أمٌر كذ 

:  بقولهل َم  َوسَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   ألن هللا تعاىل أوجب طاعة النيب َصل ى  أكان ذلك بداللة الصيغة ذاهتا، أو
َوَسل َم أوجب طاعة    َعَلْيهِ   اّلل ُ   والنيب َصل ى : آل عمران[،  132{ ] ُسوَل َلَعل ُكْم تـُْرمَحُونَ َوَأِطيُعوا اّلل َ َوالر  }

  َوَمنْ   اّلل َ،  َعَصى  فـََقدْ   َعَصاين   َوَمنْ   اّلل َ،  َأطَاعَ   فـََقدْ   َأطَاَعيِن   َمنْ أمريه فقال عليه الصالة والسالم: )
   .(1)  َعَصاين( فـََقدْ   أَِمرِيي  َعَصى َوَمنْ  َأطَاَعيِن، فـََقدْ   أَِمرِيي َأطَاعَ 

يسوغ له األمر على الثاين، والثاينـ  اآلمر ابلواسطة  غري الشارع، لكن  إن كان اآلمر األو ل    :رابًعا 
  ؛ويكون كاألمر له مباشرة من غري فرق  األمر ابألمر يـَُعدُّ أمر ا؛  ـ يسوغ له األمر على املأمور؛ فإن

أمره ممن ليس حتت أمره وال سلطته؛ النتفاء التعدِ ي على حق اآلخرين يف أمر َمْن ال يسوغ لآلمر  
مر الواسطة، والواسطة هنا حتت سلطة اآلمر األو ل، فغدا الواسطة  فاملأمور ابألمر هنا حتت سلطة اآل

امللك لوزيره: ُمْر فالًن  بكذا؛    كمثل لو قال  مبلِ غ ا حتم ا، واملِبلِ ه ابإلمجاع رب طاعته؛ لطاعة من أمره،
لعبده: ُمْر عبدي فالًن  بكذا؛ فإن  السي د    وكمثل لو قال السي دفإن امللك هو اآلمر للمأمور ال الوزير،  
 .(2) هو اآلمر للمأمور ال العبد الواسطة 

 ومن ذلك:  كثري يف الُسن ة،    ونظائر ذلك
 

َماَرِة، ابب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصــــــــــــية، وحترميها يف املعصــــــــــــية، )   رواه مســــــــــــلم، يف ِكَتاب   ( 1)  (،  1835اإْلِ
ورواه البخاري يف صـــــــــــحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ، يف كتاب اجلهاد والســـــــــــ رَي، ابب يـَُقاَتُل من وراء  ،  235/ 12

 . 135/ 6(،  2957اإلمام ويـُتـ َقى به، ) 

ــعل الغامدي      ( 2)  ــي د ألحد العبدين: أمرتك  ق  لى ع عل ق د/أمحد بن مشـ ول أصـــحاب النفي: أبنه ال امتناع يف قول السـ
فقال: ))هذا يـَُعدُّ عبث ا   ل ق على هذا ع أبن أتمر اآلخر بكذا، وأن يقول لآلخر: أمرتك أبن تعصيه عندما أيمرك بكذا،  

أن    َوســــــَل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   صـــــَـل ى يه  من الســــــي د الذي يقول مثل هذا الكالم، وهللا عزو وجل منز ه عن العبث، فحينما أيمر نب 
  أيخذ شـيئ ا من األمة فيجب على األمة طاعة هللا يف اإلعطاء، وابلتايل يكون هذا أمر ا لألمة ابإلعطاء، وللرسـول صَـل ى 

 . 1342/ 3لآلمدي    َوَسل َم ابألخذ(( حتقيقه لإلحكام يف أصول األحكام   َعَلْيهِ   اّلل ُ 
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َنا: )قَالَ   هـ[40]ت رضي هللا عنهما  َعب اسٍ   ما رواه اْبنُ    ِإَذا   ،خَيُْطبُ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  الن يبُّ   بـَيـْ
  ، يـََتَكل مَ   َواَل   َيْسَتِظل    َواَل   ،يـَْقُعدَ   َواَل   يـَُقومَ   أَنْ   َنَذرَ   ؛ِإْسَرائِيلَ   أَبُو  :فـََقالُوا  ،َعْنهُ   َفَسَألَ   ،قَائِمٍ   ِبَرُجلٍ   ُهوَ 

 .(1) َصْوَمُه( َوْليُِتم   ،َوْليَـْقُعدْ  ،َوْلَيْسَتِظل    ،فـَْليَـَتَكل مْ   ُمْرهُ  :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى  الن يبُّ  فـََقالَ   ،َوَيُصومَ 
  اّلل ُ   َصل ى  الن يب ِ   َعَلى  َقِدْمَنا )   :قَالَ هـ[74]ترضي هللا عنه    احْلَُوْيِرثِ   ْبنُ   ومثله ما رواه َماِلكُ 

َلة    ِعْشرِينَ   ِمنْ   حَنْو ا  ِعْنَدهُ   فـََلِبثْـَنا  ،َشبَـَبةٌ   َوحَنْنُ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ    ، َرِحيم ا  َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  الن يبُّ   وََكانَ   ،لَيـْ
  يف   َكَذا   َوَصاَلةَ   ، َكَذا  ِحنيِ   يف   َكَذا   َصاَلةَ   فـَْلُيَصلُّوا   ُمُروُهمْ   : فـََعل ْمُتُموُهمْ   ِباَلدُِكمْ   ِإىَل   َرَجْعُتمْ   َلوْ   : فـََقالَ 
 .(2)   َأْكرَبُُكْم( َوْليَـُؤم ُكمْ  ،َأَحدُُكمْ  َلُكمْ  فـَْليـَُؤذِ نْ   الص اَلةُ  َحَضَرتْ   َوِإَذا  ،َكَذا  ِحنيِ 

 َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى   الن يب ِ   ِعْندَ   ُكن ا)  :قَالَ   هـ[ 54]ترضي هللا عنهما    زَْيدٍ   ْبنِ   أَُساَمةُ ومثله ما رواه  
  : لِلر ُسولِ   فـََقالَ   ،اْلَمْوتِ   يف   هَلَا  ابـْن ا  أَوْ   هَلَا  َصِبياا   َأن    َوخُتْربُهُ   َتْدُعوهُ   بـََناتِهِ   ِإْحَدر   إِلَْيهِ   فََأْرَسَلتْ   ،َوَسل مَ 
َها   اْرِجعْ    فـَْلَتْصربْ   َفُمْرَها   ،ُمَسماى  أبََِجلٍ   ِعْنَدهُ   َشْيءٍ   وَُكلُّ   ، أَْعَطى  َما   َوَلهُ   َأَخذَ   َما  ّللِ ِ   َأن  :  فََأْخربَْها  إِلَيـْ

 .(3) ( احلديث َوْلَتْحَتِسبْ 
َها  اّلل ُ   َرِضيَ   َعاِئَشةَ   ومثله ما روته   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى   الن يب    َجاءَ   َلم ا )  قَاَلْت:   هـ[ 58]ت َعنـْ

  اْلَبابِ   َصائِرِ   ِمنْ   أَْنظُرُ   َوأًنَ   احْلُْزُن،  ِفيهِ   يـُْعَرفُ   َجَلسَ   ،هـ[8]كلهم تَرَواَحةَ   َواْبنِ   َوَجْعَفرٍ   َحارِثَةَ   اْبنِ   قـَْتلُ 
  أًََتهُ   مُث    َفَذَهبَ   يـَنـَْهاُهن ،  َأنْ   فََأَمَرهُ   بَُكاَءُهن  ـ،  َوذََكرَ   َجْعَفٍر ـ   ِنَساءَ   ِإن    فـََقاَل:  َرُجلٌ   فََأًَتهُ   اْلَباِب،  َشق ِ 
نَـَنا  َلَقدْ   َواّلل ِ   قَاَل:  الث الِثََة،  فََأًَتهُ   اهْنَُهن ،  فـََقاَل:  يُِطْعَنُه،  ملَْ   الث انَِيةَ  ،  َرُسولَ   ايَ   َغَلبـْ   قَاَل:  أَن هُ   فـََزَعَمتْ   اّللِ 
َاَب،  ِهن  أَفْـَواهِ   يف   فَاْحثُ    َوَسل َم،  َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى  اّلل ِ   َرُسولُ   أََمَركَ   َما  تـَْفَعلْ   ملَْ   أَنـَْفَك؛  اّلل ُ   أَْرَغمَ   فـَُقْلُت:  الرتُّ
 . (4)  اْلَعَناِء( ِمنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ   اّلل ُ  َصل ى  اّلل ِ  َرُسولَ  َترْتُكْ  َوملَْ 

 

َانِ   كتــاب يف صـــــــــــــــحيحــه، يف    البخــاري واه  ر    ( 1)  (،  6704ب النــذر فيمــا ال ميلــك ويف معصـــــــــــــــيــة، ) اب  ، َوالنُــُّذورِ  اأْلَميــْ
11 /594 .   

 . 200/ 2(،  685، ) َأْكرَبُُهمْ   فـَْليَـُؤم ُهمْ   اْلِقَراَءةِ   يِف   اْستَـَوْوا   ِإَذا   اَبب ،  تاب األذان ك يف صحيحه،    البخاري واه  ر    ( 2) 

ل َم: ))يعذب امليت ببعض بكاء    َعَلْيهِ  اّلل ُ   صـــــــَـل ى ول النيب  ق   ، اَبب تاب اجلنائز رواه البخاري يف صــــــــحيحه، ك    ( 3)  َوســــــــَ
ورواه مســــــــــلم يف كتاب اجلنائز، ابب البكاء على املي ت،  ،  180/ 3(،  1284، ) كان النوح من ســــــــــنته((أهله عليه إذا  

 (923  ،)6 /234 . 

،  991/ 3(،  2991، ) ن جلس عند املصــــــيبة يـُْعَرف فيه احلزن م   ، اَبب تاب اجلنائز البخاري يف صــــــحيحه، ك رواه     ( 4) 
 . 246/ 6(،  935ابب التشديد يف النياحة، ) ورواه مسلم، يف كتاب اجلنائز،  
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فَاْشَتد  َمَرُضهُ األشعري فقال: )ما رواه أبو موسى  ومثله:   َعَلْيِه َوَسل َم   ُ الن يبُّ َصل ى اّلل  ،  َمِرَض 
ِإَذا قَاَم َمَقاَمَك مَلْ َيْسَتِطْع َأْن ُيَصلِ َي    ؛إِن ُه َرُجٌل َرِقيقٌ   :قَاَلْت َعاِئَشةُ   ،ُمُروا أاََب َبْكٍر فـَْلُيَصلِ  اِبلن اسِ   :فـََقالَ 
َبْكٍر فـَْلُيَصلِ  اِبلن اسِ   :قَالَ   ،اِبلن اسِ  أاََب  َبْكٍر فـَْلُيَصلِ  اِبلن اسِ   :فـََقالَ   ،فـََعاَدتْ   ،ُمُروا  أاََب  فَِإن ُكن     ؛ُمرِي 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  فََأًَتُه الر ُسوُل َفَصل ى اِبلن اِس يف  ،َصَواِحُب يُوُسفَ   . (1)  (َحَياِة الن يبِ  َصل ى اّلل 
كمثل القاضي، والوالدين،  ؛  (2) به  فيه، خمتصةٍ   وينطبق ذلك على كل من رب طاعته حلكمةٍ 

  وحنومها.
إن كان اآلمر األو ل ال يسوغ له األمر على الثاين، أو يسوغ له ذلك، ولكن  الثاين ـ اآلمر   :خامًسا

إذ لو قلنا إبثبات األمر هنا للزم  ابلواسطة ـ ال يسوغ له األمر على املأمور؛ فإن األمر ابألمر ال يـَُعدُّ أمر ا؛  
كقول السي د   ممن ليس حتت أمره وال سلطته،ره  التعدِ ي على حق اآلخرين يف أمر َمْن ال يسوغ لآلمر أم

ُمْر عبَدك ببيع ثو ،   ألحد العبدين: أمرتك أبن أتمر اآلخر بكذا، وألمكن التناقض حينما يقول الرجل:
وهذا من أبرز ما اعتمد وًنقض قولك للعبد: ال تبعه؛ لنهيه عن بيع ما أمره ببيعه، والالزم منتٍف فيهما،  

وحيسن االستدالل به يف غري األوامر الشرعية؛ إذ ميكن أن يقع هذا ، على النفي لعليه النفاة يف االستدال
ا أن أيمر غريه  من غري الشارع؛ ملصلحة االختبار مثال ، أما من الشارع فإنه ال يليق حبكمته أن أيمر أحد 

 يف اتفاق األصوليني   ألنه قد تبني  ؛  خارج عن حمل النزاع  أبمر، مث ينهى املأمور عن فعله! وعلى كل حال فهذا
الستدالل النفاة   ؛ إمنا أوردته اأن األمر ابألمر إذا توج ه إىل من ال سلطة لآلمر األول والثاين عليه ال يـَُعدُّ أمر  

 به، فلزم بيانه، وهللا أعلم. 
  

 

َماَمةِ   ألذان، ا تاب  البخاري يف صـــــــــــحيحه، ك رواه     ( 1)  ِل َأَحقُّ اِبإْلِ ورواه ،  921/ 2(،  786، ) اَبب َأْهُل اْلِعْلِم َواْلَفضـــــــــــْ
ابب اســـــــتخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وســـــــفر وغريمها من يصـــــــلي ابلناس،  ،  الصـــــــالة مســـــــلم، يف كتاب  

 (420  ،)4 /148 . 

 . 14/ 2، واملستصفى 634/ 2اجع: روضة الناظر ر    ( 2) 
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 املبحث الثاين: أثر املسألة على الفروع الفقهية. 
إىل أنه ُيب الفعل على املأمور الثاين جزم ا، وإمنا اخلالف يف  هـ[  447]ت ذهب سليم الرازي  
 .(1)  ))فرجع اخلالف عنده لفظي ا((تسمية اآلمر األو ل آمر ا؛ 

ابن    كما قال  آاثر فقهية؛ إذ  والصحيح ـ وهللا أعلم ـ أنَّ اخلالف يف املسألة ترتتب عليه
يرَُتَدد يف اقتضاِء ذلك الطلب، وإمنا ينبغي أن  ))وعلى كل حال فال ينبغي أن  :  هـ[702دقيق العيد]

يُنظر يف أن  لوازَم صيغِة األمر: هل هي لوازم لصيغة األمِر ابألمر؛ مبعىن أهنما هل يستواين يف الداللة  
 .(2)على الطلب من وجٍه واحد أم ال؟!((

 : مسألتني منها على وجه املثال ال الصرمن هذه الفروع ذكرت ولذا 
 األمر ابألمر مبراجعة املطلقة رجعًيا ـ املدخول هبا ـ يف اليضيف هل يـَُعدُّ أمًرا؟ ألوىل:  املسألة ا

أمر ا؟  يـَُعدُّ  األمر ابألمر هل  الفقهية حتت مسألة  املسألة  اندراج هذه  األصوليون يف    اختلف 
 وذلك على قولني:  
األو ل:  ذهب  القول  وإليه  املسألة؛  هذه  حتت  تندرج  ال  و هـ[684]ت  القرايف   :أهنا  ابن  ، 

  .(3) أبنه األوىل هـ[772]ت ورأر اإلسنوي، هـ[864]واجلالل احمللي ، هـ[852]ت حجر

 

 التقريب. ، نقاله عن كتابه  411/ 2، وراجع:البحر احمليط 261/ 9ما نقل ذلك عنه ابن حجر يف فتح الباري ك    ( 1) 

 .  53/ 4انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام   ( 2) 

، وشـــــــرح اجلالل احمللي 261/ 9، وفتح الباري 148، وشـــــــرح تنقيح الفصـــــــول:  1608/ 4اجع: نفائس األصـــــــول ر    ( 3) 
ــية العطار  ــولية:  1/488جلمع اجلوامع مع حاشـ ــبه  190، والقواعد والفوائد األصـ ــوكاين هذا القول ومل ينسـ ، وحكى الشـ

، ومع أن اإلسـنوي رأر عدم األولوية يف التمثيل حبادثة ابن عمر رضـي هللا عنهما  107راجع: إرشـاد الفحول:  ألحد،  
، إال إـنه خر جهـا عليهـا يف كـتاـبه التمهـيد يف ختريج الفروع على  292/ 2على املســـــــــــــــأـلة، وذـلك يف كـتاـبه هنـاـية الســـــــــــــــول 

ــياغة أخرر، فقال: )) ومما ينبغ  ــور أنه أتى هبا بصــ ــول، ســ ــألة ]أي: األمر ابألمر[ ما إذا  األصــ ي خترُيه على هذه املســ
قال ـــــــــــــ مثال  البنه ـــــــــــــ : قل ألمك: أنت طالق، فيتجه أن يقال: إن أراد التوكيل، فواضح، وإن مل يرد شيئ ا، فإن جعلنا  

كصـــــــــدوره    األمر ابألمر كصـــــــــدور األمر من األول، كان األمر ابإلخبار مبنزلة اإلخبار من األب، فيقع، وإن قلنا: ليس 
 . 275منه، مل يقع شيء((، انظر: التمهيد يف ختريج الفروع على األصول:  
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[هلذه املسألة،  (1)  فـَْلرُيَاِجْعَها(  ُمْرهُ ): ))من مث ل هبذا احلديث ]يعين:  هـ[852]تبن حجر   قال
 .(2)   فهو غالط((
يف هذه الكائنة كان    هـ[23]تاخلطاب رضي هللا عنهأن القرينة واضحة يف أن عمر بن    دليله:

)إن  َرُسوَل هللِا   :وهلذا وقع يف رواية أخرر  جمردة عن القرائن،  هنا  ومل تكن الصيغة  مأمور ا ابلتبليه،
 . (4)  يـَُراِجْعَها(، ويف رواية: )فَأُِمَر َأْن (3)  َوَسل َم أََمرَُه َأْن يـُْرِجْعها(  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى

الثاين: املسألة؛    القول  هذه  حتت  تندرج  البيضاوي  وإليهأهنا  ؛  هـ[685]ت:ذهب 
هـ[،  803وابن اللح ام]ت،  هـ[977]توالشربيين،  هـ[972]توابن النجار  ،ه[885]ت واملرداوي
مثاال  حملل النزاع ما  ؛ فقال: ))ومما يصلح  هـ[1250]ت الشوكاينإليه  مال  و   ،(5) هبا على املسألةومث لوا  

 فذكر حديث ابن عمر رضي هللا عنهما. ،(6)  ثبت يف الصحيحني((
منه عمر وابنه رضي هللا عنهما    مَ هِ َوَسل َم، وفَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   أن ه أمٌر صدر من رسول هللا َصل ى  دليله:
فدل  على    املرويتني ابملعىن املذكورتني آنف ا؛بداللة الروايتني  ؛  معىن األمروال صارف له عن  معىن األمر؛  

الواحد من أمته أن أيمر غريه بشيء، كان ذلك داال  على  إذا أمر  َوَسل َم    َعَلْيهِ   اّلل ُ   النيب َصل ى  أن  
 .(7)وجوب الفعل عليه، ويصري ذلك مبنزلة ورود األمر ابتداء  عليه

  ت أفاد  صيغة   ااندراج هذه املسألة حتت مسألة البحث؛ ألهن  والذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ:  
والروايتان ،  عن هذا املقتضى  ا وال صارف هلأهل اللسان معىن األمر،    امعىن األمر لغة، وفهم منه

وإمنا هو مأموٌر هبذا  َوَسل َم ألبيه، وليس له،    َعَلْيهِ   اّلل ُ   أمر النيب َصل ى  مباشرة   املذكورًتن تدل على

 

 من هذا البحث. (  20) قدم ختريج احلديث، راجع صفحة  ت    ( 1) 
 . 52/ 4، وإحكام األحكام البن دقيق العيد 261/ 9وراجع: فتح الباري 

 . 261/ 9نظر: فتح الباري ا   ( 2) 

 ( من هذا البحث.  27تقد م خترُيها، راجع الصفحة )   ( 3) 

 ( من هذا البحث. 31تقد م خترُيها، راجع الصفحة )   ( 4) 
 . 292/ 2، وهناية السول 488/ 1، وشرح اجلالل احمللي جلمع اجلوامع مع حاشية العطار 261/ 9وراجع: فتح الباري 

، وشـــــــرح  190، والقواعد والفوائد األصـــــــولية:  5/2263، والتحبري شـــــــرح التحرير292/ 2راجع: منهاج األصـــــــول   ( 5) 
    . 309/ 3، ومغين احملتاج 66/ 3الكوكب املنري 

 .   107انظر: إرشاد الفحول:    ( 6) 

 . 2264/ 5ح التحرير ، والتحبري شر 411/ 2: البحر احمليط راجع   ( 7) 
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على    احليضيف  ـ املدخول هبا ـ  اختلف العلماء يف حكم مراجعة املطلقة  قد  وعلى كل حال، ف األمر،  
 :  قولني 

وإىل هذا ذهب اإلمام  ،  (1) عند احلنفية   قولٌ وهو  أنه ُيب على الزوج مراجعتها،    القول األول: 
 .هللا محهمر ، (4) والظاهرية ،(3)عنه يف رواية هـ[ 241]ت واإلمام أمحد ،(2) هـ[ 179]ت مالك

فيجب إعمال  ظاهر األمر الوجوب،  ، و (5)   فـَْلرُيَاِجْعَها(  ُمْرهُ )لورود األمر هبا، يف حديث:    :دليله
  .(6) هال صارف له عنو األمر على حقيقته، 

وإن كانت صادرة عن عمر رضي هللا عنه وألن  الصيغة حقيقة يف الوجوب، فيلزم الوجوب منها  
  فـَْلرُيَاِجْعَها(   ُمْرهُ )َوَسل َم؛ ألنه ًنئب عنه فيها، فهو كاملبَـلِ ه للصيغة، فاشتمل قوله:    َعَلْيهِ   اّلل ُ   ال النيب َصل ى
 على وجوبني: 
 وجوٌب صريح؛ وهو الوجوب على عمر رضي هللا عنه أن أيمر.  األول:
 .(7) وهو ما يتعل ق اببنه عند توجيه الصيغة إليه؛ وجوٌب ضمين  والثاين:

وألن    هاهنا واجب؛ بدليل حترمي الطالق،وألن الرجعة رري جمرر استبقاء النكاح، واستبقاؤه  

تعاىل:   قوله  بدليل  للزوجة،  إمساٌك     (  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)الرجعة 

 

، وجممع األهنر يف شــرح ملتقى األهنر  481/ 3فتح القدير البن اهلمام    : نظر ا قال عنه ابن اهلمام: إنه ))األصــح((،    ( 1) 
1 /383 . 

 . 261/ 9فتح الباري ، و 141/ 2وأسهل املدارك    ، 318/ 1التلقني للقاضي عبدالوهاب املالكي   اجع: ر   ( 2) 

، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف املطبوع مع املقنع  175/ 22واملقنع ،  328/ 10املغين البن قدامة راجع:    ( 3) 
 ، وفيه: ))هذا الصحيح من املذهب، وعليه مجاهري األصحاب((. 175/ 22

 . 52/ 4، وإحكام األحكام البن دقيق العيد 261/ 9فتح الباري 

 .  283/ 10، ونسبه ابن قدامة لداود، راجع: املغين 363/ 9احمللى البن حزم  راجع:     ( 4) 

 ( من هذا البحث. 20قدم خترُيه، راجع صفحة ) ت    ( 5) 
 . 107، وإرشاد الفحول:  52/ 4، وإحكام األحكام البن دقيق العيد 261/ 9وراجع: فتح الباري 

، وحتقيق  328/ 10، واملغين 481/ 3، وفتح القدير البن اهلمام  383/ 1اجع: جممع األهنر يف شرح ملتقى األهنر  ر    ( 6) 
 . 317/ 1للقاضي عبدالوهاب كتاب التلقني  

 . 481/ 3اجع: فتح القدير البن اهلمام  ر    ( 7) 
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ملعصية الطالق يف احليض  ، ويف ذلك رفٌع  (1) فوجب ذلك، كإمساكها قبل الطالق  : البقرة[321]
 . (2) ابلقدر املمكن برفع أثرها وهو العدة

وهو  ،  ( 3) احلنفية  مشايخ   بعض  وإليه ذهبللزوج مراجعتها؛    أو يسن  أنه يستحب  القول الثاين:
،  (5) هـ[  241]ت، ورواية أخرر ألمحدهـ[157]ت، واألوزاعيهـ[161]ت والثوري،  (4) ةالشافعي قول  

 رمحهم هللا تعاىل. 
، وأقلُّ  يف حديث ابن عمر رضي هللا عنهما  مبراجعتها   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى   النيب   رُ أمْ :  دليله

 . (6) الظاهر أحوال األمر االستحباب، وألنه ابلرجعة يُزيُل املعىن الذي حر م الطالق، وال ُيب ذلك يف  
وإمنا قيل ابستحباب املراجعة  ريد به التبليه ال خالف أن الثالث مأمور بذلك األمر،  ن  ما أُ وأل
 هذا األمر عن الوجوب:لقرينتني صرفتا ؛ ال وجوهبا

 .(7)أن األمر ابلرجعة ال يزيد على األمر اببتداء النكاح؛ وهو أمر ندب، فاألمر هبا مثله  األوىل: 
الشربيينكما    والثانية: الرجعة كمذهب مالك؛ ألن  هـ[977]تقال  : ))إمنا مل يقل بوجوب 
واألمر ابألمر ابلشيء ليس أمر ا بذلك  َوَسل َم مل أيمره، وإمنا أمر أابه أن أيمره،    َعَلْيهِ   اّلل ُ   النيب َصل ى

قوله:    : فإن قيل،  ، كذا قالوه(8)   َوَسل َم: )مروهم ابلصالة لسبع سنني(  َعَلْيهِ   اّلل ُ   الشيء؛ لقوله َصل ى 

 

 . 328/ 10اجع: املغين ر    ( 1) 

 . 383/ 1اجع: جممع األهنر يف شرح ملتقى األهنر  ر    ( 2) 

،  383/ 1، وراجع: جممع األهنر يف شـــــــــــــــرح ملتقى األهنر  481/ 3هكـذا نســــــــــــــــبه إليهم ابن اهلمـام يف فتح القـدير     ( 3) 
 ، وفيه عرب  الكاساين أبنه: ))األفضل أن يراجعها((. 94/ 3الصنائع وبدائع  

، ومنهـاج الطـالبني  52/ 4كـام األحكـام البن دقيق العيـد وإح ،  261/ 9والبحر احمليط ،  261/ 9راجع: فتح البـاري    ( 4) 
 . 309/ 3للنووي املطبوع مع مغين احملتاج  

،  200/ 12الروايـة عن أمحـد يف كشـــــــــــــــاف القنـاع  ، وراجع هـذه  328/ 10حكى ذلـك عنهم ابن قـدامـة يف املغين    ( 5) 
 . 233/ 4ومنتهى اإلرادات  

ــاف القناع  328/ 10املغين البن قدامة راجع:     ( 6)  ، وإحكام األحكام البن  261/ 9فتح الباري ، و 200/ 12، وكشــــــــــــ
 . 261/ 9، والبحر احمليط 52/ 4دقيق العيد 

، وجممع  261/ 9، وراجع: فتح الـباري 412/ 2احمليط البحر  ، و 488/ 1حـاشــــــــــــــــية العطـ ار على مجع اجلوامع اجع:  ر    ( 7) 
 . 383/ 1األهنر يف شرح ملتقى األهنر  

 ( من هذا البحث. 22قدم ختريج احلديث، راجع صفحة ) ت    ( 8) 
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أجيب: أبن املراد فلرياجعها ألجل أمرك، فيكون الوجوب    ؟َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   منه َصل ى  )فلرياجعها( أمرٌ 
 .(1)  والد((ألجل ال

وإمنا كان أقل أحوال حكم الرجعة هنا هو االستحباب؛ ألن يف طالقها يف احليض تطويل للعدة  
العدة   فبعدم إرجاعها تطول  عليها؛ ألن احليضة اليت صادفها الطالق فيه غري حمسوبة من العدة، 

   .(2) عليها، وذلك إضرار هبا
يدل على ما تدل عليه صيغة األمر اجملردة،  والذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ أن األمر ابألمر هنا  

َوَسل َم مباشرة من    َعَلْيهِ   اّلل ُ   الوجوب، كما لو أمره النيب َصل ى   وتدل على مقتضاها يف األصل؛ وهو
غري فرق؛ فتجب على االبن املراجعة؛ إذ إن كون األمر بلغه من الواسطة ـ وهو ممن له سلطة عليه ـ  

الوجوب، ال سيما وأن األصل يف األمر هو الوجوب على  مقتضى األمر وال  ليس بقرينة صارفة عن  
  أعلم. الراجح من أقوال األصوليني، وال ينصرف إىل غريه إال بقرينة، وهللا

 
 أمر هللا تعاىل للويل أبمر أهله ابلصالة هل يـَُعدُّ أمًرا؟ املسألة الثانية: 

يف قوله تعاىل: أمر هللا تعاىل للويل أبمر أهله ابلصالة  يف اندراج مل أجد من خالف من العلماء
 املسألة.حتت هذه   : طه[132، ](ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

حجر  فبذلك  ابن  تعاىل:    ،هـ[852]ت صر ح  قوله  ))ومنه  ۓ ۓ ڭ )فقال: 

 .(3)  : طه[؛ فإن  كل أحٍد يفهم منه أمر هللا ألهل بيته ابلصالة((132]، (ڭ ڭ ڭ
التمثيل للمسألة به أوىل من سابقتها يف شرحه ملنهاج األصول،    هـ[ 772]ت وجعل اإلسنوي

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )فقال: ))كان األوىل أن ميثِ ل مبثاٍل ميكن فيه اخلالف؛ حنو:  

 .(4)  : طه[((132] ، (ڭ

 

 . 309/ 3مغين احملتاج    نظر: ا    ( 1) 

 . 94/ 3بدائع الصنائع راجع:     ( 2) 

 . 261/ 9انظر: فتح الباري    ( 3) 

 . 292/ 2السول انظر: هناية     ( 4) 
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 .(2) ، وابن النجار الفتوحي(1) ومث ل هبا: املرداوي 
 على قولني:  هل يـَُعدُّ أمًرايف ابلصالة   هأهلهللا تعاىل للويل أبمر  واختلف العلياء يف أمر 

األول: أمر اأن    القول  يـَُعدُّ  ابلصالة  أهله  أبمر  للويل  تعاىل  هللا  ابن  أمر  ذهب  وإليه   ،
 . (3)  فقال: ))فإن  كل أحٍد يفهم منه أمر هللا ألهل بيته ابلصالة(( هـ[ 852]ت حجر

 .(4) ، واألمر ابألمر يـَُعدُّ أمر ا وشرع ا حقيقة لغة   أن  هذا أمرٌ  :الدليل
  ويصطرب   معهم،  هاوميتثلَ   ابلصالة  أهله  أيمرَ   أبن  تعاىل  : ))أمرههـ[556]ت ويسنده قول القرطيب

 بيته   وأهلُ   أمته؛  مجيعُ   عمومه  يف   ويدخل  ،َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى   للنيب   طاباخل  وهذا  ها، مَ الزِ ويُ   عليها
 .(5)  ((التخصيص على

يصلي من الليل ما شاء أن يصلي، حىت إذا    هـ[ 23]ت عنه  هللا  رضي  اخلطاب   بن   عمر   وكان))
ۓ ۓ ڭ )  ويتلو هذه اآلية:كان من آخر الليل أيقظ أهله، ويقول: الصالَة الصالة،  

 .(6) ((:طه[132]،  (ڭ ڭڭ
بصيغة األمر الواردة يف    للويل أبمر أهله ابلصالة ال يـَُعدُّ أمر اأمر هللا تعاىل  أن    القول الثاين:

 . (8) هـ[ 972]ت وابن النجار  (7) ، وإليه ذهب املرداوي اآلية
 . (9) َوَسل َم هنا ُمبَـلِ ٌه ال آمر َعَلْيهِ  اّلل ُ  أن  األمر ابألمر ليس أمر ا، والنيب َصل ى دليلهم:

 

 . 2263/ 5انظر:التحبري شرح التحرير     ( 1) 

 . 67/ 3انظر: شرح الكوكب املنري    ( 2) 

 . 261/ 9انظر: فتح الباري    ( 3) 

 . 2264/ 5راجع: التحبري شرح التحرير   ( 4) 

القرآن    ( 5)  الوجيز 14/164انظر: اجلـــــامع ألحكـــــام  ابن عطيـــــة احملرر  تفســـــــــــــــري  ــدير  147/ 6، وراجع:  القـــ ، وفتح 
 . 394/ 3للشوكاين 

، وقد استشهد القرطيب هبذا 49/ 3(،  4742رواه عبدالرزاق يف مصنفه، كتاب الصالة، ابب الصالة من الليل، )   ( 6) 
إذا  ، ورور الطربي بســــــــنده أن  عمر بن اخلطاب رضــــــــي هللا عنه ))كان  164/ 14: اجلامع ألحكام القرآن األثر، راجع 

 .  217/ 16صل ى من الليل مث فرغ، قرأ هذه اآلية((، انظر: تفسري الطربي 

 . 2263/ 5انظر:التحبري شرح التحرير     ( 7) 

 . 67/ 3انظر: شرح الكوكب املنري    ( 8) 

 . 67/ 3انظر: شرح الكوكب املنري    ( 9) 
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ولكن ُعِلَم من الشريعة أن  كل  من    هذا االستدالل فقال:على  هـ[684واستدرك القرايف]ت  
الثالث   التبليه صار  التبليه، ومىت كان على سبيل  أمره الشارع أن أيمر غريه، فإمنا هو على سبيل 

 .(1) مأمور ا إمجاع ا 
ه قد تقرر  فإنوالذي يبدو يل ـ وهللا أعلم ـ أن أمر هللا تعاىل للويل أبمر أهله ابلصالة يـَُعدُّ أمر ا؛  

يف هذا البحث يف موضع الرتجيح أنه: إن كان اآلمر األو ل هو هللا تعاىل، واآلمر ابلواسطة هو النيب  
: طه[؛ فإن   132]،  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)َوَسل َم كمثل قوله تعاىل:    َعَلْيهِ   اّلل ُ   َصل ى

فرق، ألن األمر األول صدر ممن له أمٌر  األمر ابألمر يـَُعدُّ أمر ا؛ ويكون كأمر األمر له مباشرة من غري  
على الثاين والثالث وال ريب، فالشارع احلكيم حاكم على اآلمر واملأمور،  وبيده سلطان التكليف  

 عليهما، فيكون األمر ابألمر أمر ا يف حقيهما.
ابألمر    ويبقى الكالم يف وجوبه أو ندبه، فمن يرر أنه ال يـَُعدُّ أمر ا، فإن ه مل حيمل صيغة األمر 

على معىن صيغة األمر املباشر الذي عر فناه يف هذا البحث، بل جعل مقتضاها على االستحباب؛ 
 ألن  األصل يف صيغة األمر املباشر الوجوب. 

ومن قال أبن األمر ابألمر يـَُعدُّ أمر ا، ويرر أن األمر اجملرد عن القرائن يفيد الوجوب، فإنه حيمله  
إذا اقرتن  الوجوب، إال  ؛ كالنوافل، فإن    على  املأمور به مندواب  بقرينة تصرفه عن ذلك؛ كأن يكون 

 األمر ابألمر يـَُعدُّ أمر ندٍب، وهذا هو الراجح، وهللا أعلم. 
أبن  الواجب ليس فقط أمرهم أبصل الصالة، بل كل ما    هـ[1376]ت الشيخ السعديوذكر  

الصالة، وأزعجهم إليها من فرض    ُيب فيها، فقال يف تفسري األمر يف اآلية: ))ُحث  أهلك على
أمر ا بتعليمهم ما يصلح الصالة ويفسدها ونفل، واألمر ابلشيء أمر جبميع ما ال يتم إال به، فيكون  

 .(2)  ويكملها((
وتذكري الناسي والساهي   الفقهاء يف حكم إيقاظ النائم  على اختالف   خُتَر ج املسألةميكن أن  و 
 لصالة غالب ا ما يكون ألمثال هؤالء.األمر إبقامة ا ألن   ؛ لصالةابوالغافل 
 

 

 . 148راجع: شرح تنقيح الفصول:     ( 1) 

 . 645نظر: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان:  ا    ( 2) 
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 ثالثة أقوال: على مر األهل ابلصالة أب األمر مقتضىالعلياء يف  فقد اختلف
،  (1) إذا ضاق وقت الصالة  ويتأك د  ، وإليه ذهب الشافعية،مطلق ا  لالستحبابأنه    القول األول:
 .(2) وهو قوٌل عند احلنابلة 

النووي  قال ل))  هـ[:676]ت  اإلمام  الن ائِِم  إيَقاُظ  َضاَق  ليُْسَتَحبُّ  إْن  سيما  ال  ص اَلِة، 
   .(3)((َوقْـتـَُها

   .[:املائدة2](  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)  َقْولِِه تـََعاىَل:: ب(4) واستدلوا
 .َعَلى اْلربِ  َوالتـ ْقَور ووجه الداللة ظاهر؛ فإن  أمر األهل ابلصالة من أعظم أنواع التعاون 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم ُيَصلِ ي: )قَاَلتْ أهنا  هـ[  58]ترضي هللا عنهاَعاِئَشَة  وحلديث     ، َكاَن الن يبُّ َصل ى اّلل 
 .(5)   (فَِإَذا أَرَاَد َأْن يُوتَِر أَيـَْقَظيِن فََأْوتـَْرتُ  ،َوأًََن رَاِقَدٌة ُمْعرَتَِضٌة َعَلى ِفَراِشهِ 

يف بيان وجه الداللة: ))وفيه استحباب إيقاظ النائم إلدراك الصالة،    هـ[852]تقال ابن حجر 
اك اجلماعة وإدراك أو ل  وال خبشية خروج الوقت، بل يشرع ذلك إلدر   ،وال خيتص ذلك ابملفروضة

    .(6) الوقت وغري ذلك من املندوابت((
  (7) هب احلنفيةوإليه ذ  للصالة املندوبة،  للندبللصالة الواجبة، و   بو جللو أنه    القول الثاين:

 .(9) ، وهو قوٌل عند احلنابلة(8) واملالكية 

 

 . 74/ 3نظر: اجملموع شرح املهذب ا    ( 1) 

ــاف ا نظر:  ا    ( 2)  ، وفيــه قــال املرداوي: ))وقيــل: ال ُيــب إعالمــه((، فــإذا مل ُيــب، فــأقــل أحوال الطلــب  8/ 3إلنصــــــــــــــ
 أعلم. االستحباب، وهللا  

 . 74/ 3نظر: اجملموع شرح املهذب ا    ( 3) 

 . 74/ 3نظر االستدالل ابآلية واحلديث يف: اجملموع شرح املهذب ا    ( 4) 

ُ َعَلْيِه َوســـــــَل مَ ابب إيقاظ النيب  لوتر،  ا ِكَتاب    رواه البخاري يف صـــــــحيحه، يف    ( 5)  (  997ابلوتر، )   أهله   الن يِبُّ صــــــَـل ى اّلل 
 . 24/ 6(،  744وقصرها، )   ، ورواه مسلم يف بلفظ قريب من هذا اللفظ، يف كتاب صالة املسافرين 565/ 2

 . 566/ 2نظر: فتح الباري ا    ( 6) 

 . 395/ 2اشية رد احملتار ح نظر:  ا    ( 7) 

 . 566/ 2فتح الباري ابن حجر يف  عنه  ونقله    ، 220/ 1للخرشي   شرح خمتصر خليل نظر:  ا    ( 8) 

ِق الوقــــت، بــــل مبجرد دخولــــه ابلصـــــــــــــــالة   املرداوي: ))وقيــــل ُيــــب ] أي إعالمــــه قــــال     ( 9)  ظر:  ، ان(( [ ولو مل يضـــــــــــــــِ
 . 9/ 3اإلنصاف 



 ِدرَاَسٌة ُأُصولِي ٌة َتْطِبيِقيَّة(  ؟ األْمُر ابأَلْمِر اِبلشِ يِء َهْل يـَُعدُّ َأْمًرا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 

   :واستدلوا بقياسني
إىل    هـ[556]ت والغافل ُيب تنبيهه؛ وقد أشار القرطيبقياس حال هؤالء على الغافل،    األول:

ُعُد َأْن يـَُقالَ : ))بقولهذلك   أِلَن  الن ائَِم َوِإْن مَلْ   ؛َوَمْنُدوٌب يف اْلَمْنُدوبِ   ،إن ُه َواِجٌب يف اْلَواِجبِ   :اَل يـَبـْ
 .(1)  ((َوتـَْنِبيُه اْلَغاِفِل َواِجبٌ  ؛فـَُهَو َكاْلَغاِفلِ   ،َلِكن  َمانَِعُه َسرِيُع الز َوالِ  ،َيُكْن ُمَكل ف ا
  هـ[1252]ت ابن عابدينقياس تنبيههم إىل الصالة على تنبيه اآلكل ًنسي ا، وقد أشار    الثاين:
ُهَما َمْعِصَيٌة يف نـَْفِسِه، َكَما َصر ُحوا    :َوِمْثُل َأْكِل الن اِسي: ))إىل ذلك بقوله النـ ْوُم َعْن َصاَلٍة؛ أِلَن  ُكالا ِمنـْ

مثُْ  ُهَما؛ َلِكْن   أَن ُه يُْكَرُه الس َهُر إَذا َخاَف فـَْوَت الصُّْبِح؛ َلِكن  الن اِسَي أَْو الن ائَِم َغرْيُ قَاِدٍر، َفَسَقَط اإْلِ َعنـْ
 ((َلُم َحاهَلَُما َتْذِكرَي الن اِسي َوإِيَقاَظ الن ائِِم؛ إال  يف َحقِ  الض ِعيِف َعْن الص ْوِم َمْرمَحَة  َلهُ َوَجَب َعَلى َمْن يـَعْ 

 (2). 
الثالث: احلنابلة؛    القول  عند  الصحيح((  ))على  الوقت،  ضاق  إذا  للوجوب  قال  كما  أن ه 

 .(3)   ه[885]ت ياملرداو 
أنه   هـ[23]تأثر عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  استفادوا ذلك منعليه، ولكن رمبا ومل يدلل 

كان ))يصلي من الليل ما شاء أن يصلي، حىت إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله، ويقول: الصالَة  
اآلية: هذه  ويتلو  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )  الصالة، 

 .(4)  :طه[(( 132]   (ۋ ۅ
املندوب،  الوتر، فإذا كان هذا يف    صالةِ   وقتِ   ال يوقظهم إال آخرَ   كان  فوجه الداللة هنا: أنه

 وهللا أعلم. ففي الفرض من ابب أوىل؛ لتَحت م الفرض يف آخر وقته، 
 
 

 

 . 566/ 2فتح الباري ابن حجر يف  عنه  ونقله    ، 220/ 1للخرشي   شرح خمتصر خليل نظر:  ا    ( 1) 

 . 395/ 2اشية رد احملتار ح نظر:  ا    ( 2) 

 . 8/ 3إلنصاف ا نظر:  ا    ( 3) 

، وقد استشهد القرطيب هبذا 49/ 3(،  4742عبدالرزاق يف مصنفه، كتاب الصالة، ابب الصالة من الليل، ) رواه    ( 4) 
إذا  ، ورور الطربي بســــــــنده أن  عمر بن اخلطاب رضــــــــي هللا عنه ))كان  164/ 14: اجلامع ألحكام القرآن األثر، راجع 

 .  217/ 16صل ى من الليل مث فرغ، قرأ هذه اآلية((، انظر: تفسري الطربي 



 ِدرَاَسٌة ُأُصولِي ٌة َتْطِبيِقيَّة(  ؟ األْمُر ابأَلْمِر اِبلشِ يِء َهْل يـَُعدُّ َأْمًرا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 

 اخلامتة 
 بعد أن يسَّر هللاُ تعاىل يل إهناء هذا البحثيف وحبيده تتم الصالاتيف فإين أوجز أبرز نتائجه يف النقاط اآلتية: 

استدعاء الفعل ابلقول املطلق، واملعىن املقي د، على  أن  التعريف الراجح لألمر هو أن األمر:   . 1
مذهب السلف يف الكالم أنه: اسم عام للفظ واملعىن،  ، وهذا مبيٌن على  سبيل االستعالء

 فإنه يتناوهلما عند اإلطالق، وإن كان مع التقييد يراد به هذا ًترة، وهذا ًترة. 

  ابلشيء، ومأمورٌ   ابألمرِ   بشيء، ومأمورٌ   ابألمرِ   آمرٌ   :جهاتٍ   ثالثُ   يـَُتصو ُر يف املسألةأن ه   .2
 .بشيء ( اجلهة الثانية) بواسطة

  من هللا تعاىل للنيب   ابلشيء ال ختلو: إما أن يكون األمرُ   ابألمر  املأمور  ابعتبار  أن  صورهتا .3
  َصل ى   النيب  ن األمر موجه ا إىل غريوسلم أبن أيمر غريه ابلشيء؛ وإما أن يكو   عليه  هللا  صلى
 ابلشيء. ابألمر َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ 

أن  حترير حمل النزاع ينهض على أربعة أمور، حيث اتفق األصوليون فيها على ثالثة منها،  .4
ابألمِر، فإنه يـَُعدُّ أمرُه ابألمر    ابلشيء مبلِ غ ا عن اآلمرِ   ابألمرِ   إذا كان املأمور  األول:وهي:  

الثاين،   املأمور  حق  يف  اقتضائه  على  قرينة  وجدت  إذا  املأمور    والثاين:أمر ا؛  إذا كان 
ابألمر)اجلهة الثانية( مثله ال يتوجه إليه خطاب التكليف لعارض من عوارض ألهلية؛ فإنه 

أمر ا يف حق املأمور ابألمر)اجلهة  األمر ال يـَُعدُّ أمر ا يف حقه؛ للعارض فحسب، وإمنا يـَُعدُّ  
إذا توج ه األمر ابألمر إىل من ال سلطة لآلمر األول والثاين عليه، فإنه ال   والثالث:األوىل(،  

، واختلفوا   إذا    يف الرابع:يـَُعدُّ أمر ا، كأمِر عبِد رٍجل بواسطٍة غري سي ده؛ ألن  هذا يـَُعدُّ تعدِ اي 
الثاين ممن يتوجه إليه اخلطاب الشرعي وال مانع من تكليفه،  كان جمرد ا عن القرائن، واملأمور

 واآلمر له حيق له أمره وتكليفه، فهل يـَُعدُّ هذا أمر ا؟ 
اختلف األصوليون يف األمر ابألمر ابلشيء إذا كان جمرد ا عن القرائن، هل يـَُعدُّ أمر ا؟ على  .5

ال يـَُعدُّ أمر ا، وله أربعة أدلة،    والثاين:  إنه ال يـَُعدُّ أمر ا، وله أربعة أدلة،  األول:أربعة أقوال:  
التفريق بني األمرين: فإن كان اآلمر األو ل يسوغ له احلكم على املأمور الثاين، فهو    والثالث:

وهو التفصيل؛ فإن كان لألو ل    والرابع:آمٌر له، وإن مل يكن كذلك، فليس أبمر، وله دليالن،  
ا.أبمر الثالث، فاألمر للثاين ابألمر للث  الث، وإال فال، وذكرت له دليال  واحد 
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يف املسألة ـ وهللا أعلم ـ التفريق بني األمرين: فإن كان اآلمر األو ل يسوغ له احلكم    الراجح .6
الثاين، فهو أمٌر يف حقه، وإن مل يكن كذلك، فليس أبمر، ويتمث ل ذلك يف   املأمور  على 

إن كان اآلمر األو ل هو هللا    اثنًيا:والشرع،  أن  هذا أمٌر حقيقة يف اللغة    أواًل:مخسة أمور:  
َوَسل َم، فإن  األمر ابألمر يـَُعدُّ أمر ا؛ ويكون    َعَلْيهِ   اّلل ُ   تعاىل، واآلمر ابلواسطة هو النيب َصل ى
له مباشرة من غري فرق،   األمر  َصل ى   اثلثًا:كأمر  النيب  اآلمر األو ل هو    َعَلْيهِ   اّلل ُ   إن كان 

 َعَلْيهِ   اّلل ُ   واآلمر ابلواسطة غريه، فإن  األمر ابألمر أمٌر كذلك؛ ويكون كأمر النيب َصل ى َوَسل َم،  
َوَسل َم له مباشرة من غري فرق؛ سواء أكان ذلك بداللة الصيغة ذاهتا، أو ألن هللا تعاىل أوجب  

غري الشارع، لكن يسوغ له    إن كان اآلمر األو ل  رابًعا:َوَسل َم،    َعَلْيهِ   اّلل ُ   طاعة النيب َصل ى 
األمر على الثاين، والثاين ـ اآلمر ابلواسطة ـ يسوغ له األمر على املأمور؛ فإن األمر ابألمر  
يـَُعدُّ أمر ا؛ ويكون كاألمر له مباشرة من غري فرق، وينطبق ذلك على كل من رب طاعته  

األمر على الثاين، أو يسوغ    إن كان اآلمر األو ل ال يسوغ له   خامًسا:حلكمٍة فيه، خمتصٍة به،  
له ذلك، ولكن  الثاين ـ اآلمر ابلواسطة ـ ال يسوغ له األمر على املأمور؛ فإن األمر ابألمر ال  

 يـَُعدُّ أمر ا.
اخلالف يف املسألة ترتتب عليه آاثر فقهية، ذكرت مسألتني منها على وجه املثال ال احلصر،   .7
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ابألمر  املسألة حتت مسألة البحث، مث ذكرت اخلالف الفقهي فيها وأدلة كل قول، وأن األمر  

هنا يـَُعدُّ أمر ا، وهو حممول على مقتضاه يف الوجوب، إال إذا اقرتن بقرينة تصرفه عن ذلك؛ 
؛ كالنوافل، فإن األمر ابألمر يـَُعدُّ أمر ندب، وهذا هو الراجح،   كأن يكون املأمور به مندواب 

 وهللا أعلم. 
 



 ِدرَاَسٌة ُأُصولِي ٌة َتْطِبيِقيَّة(  ؟ األْمُر ابأَلْمِر اِبلشِ يِء َهْل يـَُعدُّ َأْمًرا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 

 ثبت املصادر
 القرآن الكرمي.  . 1

ل .2 األحكام،  عمدة  شرح  األحكام  العيد، إحكام  دقيق  اببن  الشهري  الفتح  أ   الدين  تقي  إلمام 
 هـ(، دار الكتاب العر ، بريوت. 702)ت

هـ(، حتقيق ودراسة، 474إحكام الفصول يف أحكام األصول، أل  سليمان بن خلف الباجي، )ت: .3
 م. 1989هـ ، 1409د/عبد هللا حممد اجلبوري، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  

األحكام يف أصول األحكام، لسيف الدين أ  احلسن علي بن أ  علي اآلمدي، كتب هوامشه:     .4
 م. 1985هـ ـ  1405إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل،  

آراء املعتزلة األصولية، دراسة وتقومي ا، أ.د/علي بن سعد بن صاحل الضوحيي، مكتبة الرشد، الرايض،  .5
 م. 1995هـ ، 1415الطبعة األوىل، 

هـ(، 1255إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حملمد بن علي بن حممد الشوكاين، )ت  .6
 دار املعرفة، بريوت ـ لبنان. 

أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك، جلامعه الفقري لرمحة ربه أ  بكر بن  .7
 ر للطباعة والنشر والتوزيع. حسن الكشناوي، دار الفك

، حققه وعل ق عليه وقد م هـ(763)أصول الفقه، أتليف: مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي احلنبلي .8
 م.1999هـ ـ 1420له: الدكتور/فهد بن حممد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، 

بن سليمان بن أمحد املرداوي،    اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أ  احلسني علي  .9
ـ  817) الكبري، حتقيق  885هـ  والشرح  املقنع،  مع  املطبوع  الرتكي، د/هـ(،  بن عبداحملسن  عبدهللا 

 م. 1996هــ ـ 1416تفضل امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بتوزيعه، الطبعة األوىل، 
هـ(، 794هــ   745 الزركشي، )البحر احمليط يف أصول الفقه، لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا  .10

العاين، راجعه   القادر عبد هللا  عمر سليمان األشقر، وزارة األوقاف والشؤون د/قام بتحريره عبد 
 م. 1992هـ ، 1413اإلسالمية ابلكويت، الطبعة الثانية،  

، هـ(587، )ت  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لعالء الدين أ  بكر بن مسعود الكاساين احلنفي .11
 . م1986هـ ،  1406دار الكتب العليمة، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

هـ(، حققه وعل ق عليه ونشره 552بذل النظر يف األصول، حملمد بن عبداحلميد األذندي، )ت .12
 ألول مرة د/حممد زكي عبدالرب، مكتبة دار الرتاث، القاهرة. 

هـ (، حققه 478ـ  419لك بن عبد هللا اجلويين، )    املعايل عبد املأل الربهان يف أصول الفقه:     .13
 م. 1992هــ   1412عبد العظيم حمود الديب، دار الوفاء، الطبعة الثالثة للكتاب، واألوىل للناشر،  د/



 ِدرَاَسٌة ُأُصولِي ٌة َتْطِبيِقيَّة(  ؟ األْمُر ابأَلْمِر اِبلشِ يِء َهْل يـَُعدُّ َأْمًرا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50 

الشريازي،  .14 أابدي  الفريوز  يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أل   الفقه،  أصول  يف  التبصرة 
م، 1983هـ ـ  1403دار الفكر بدمشق، تصوير    حممد حسن هيتو،د/هـ(، شرحه وحققه  476)

 م. 1980عن الطبعة األوىل، 
عالء الدين أ  احلسن علي بن سلمان املرداوي احلنبلي،  لالتحبري شرح التحرير يف أصول الفقه،   .15

ه(، دراسة وحتقيق د/عبدالرمحن بن عبدهللا اجلربين، مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة األوىل، 885)ت
 م. 2000هـ ـ 1421

حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول، أل  زكراي حيىي بن موسى الرهوين، دراسة وحتقيق  .16
د.يوسف األخضر القيم، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، اإلمارات، د ، الطبعة 

 م. 2002هـ ـ 1422األوىل، 
 حممد عبداحلق بن عطية األندلسي،  تفسري ابن عطية احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أل   .17

السيد إبراهيم،  الفاروق، وعبدهللا بن إبراهيم األنصاري، والسي د عبدالعال  الرحالة  حتقيق وتعليق: 
الثانية،   الطبعة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  مطبوعات  العناين،  الصادق  الشافعي  وحممد 

 م. 2007هـ 1428
ا   .18 العظيم، أل   القرآن  بنتفسري  الدمشقي، )ت    لفداء إذاعيل  القرشي  مكتبة  ،  هـ(774كثري 

 م. 19990هـ،  1410، املنار، الطبعة األوىل
الباقالين، )ت .19 الطيب  بن  للقاضي أ  بكر حممد  الصغري،  له 403التقريب واإلرشاد  قدم  هـ(، 

الطبعة   الرسالة،  مؤسسة  زنيد،  أبو  علي  بن  د/عبداحلميد  عليه  وعل ق  هـ 1413األوىل،  وحققه 
 هـ. 1993ـ
تقرير الشيخ عبدالرمحن الشربيين على مجع اجلوامع لإلمام ابن السبكي، املطبوع مع حاشية العطار،  .20

 دار الباز للنشر والتوزيع، مكة املكرمة، ودار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان. 
هـ(، 861هلمام )ت:(، على حترير الكمال بن اهـ 879)ت   التقرير والتحبري شرح ابن أمري احلاج .21

هـ 1403،  ار الكتب العلمية، بريوتـ  لبنان يف علم األصول اجلامع الصطالحي احلنفية والشافعية، د
 هـ. 1983ـ  
املالكي، حتقيق: حممد اثلث سعيد  .22 البغدادي  املالكي، أل  حممد عبدالوهاب  الفقه  التلقني يف 

 م. 1995هـ ـ  1415،  الغاين، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، الطبعة األوىل
هـ( 510ـ    432ب الكلوذاين احلنبلي، )التمهيد يف أصول الفقه، حملفوظ بن أمحد أبو اخلطا    .23

دراسة وحتقيق الدكتور: حممد بن علي بن إبراهيم، والدكتور: مفيد حممد أبو عمشة، مركز البحث 
 م. 1985هـ ـ 1406ألوىل، العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرر، دار املدين، الطبعة ا



 ِدرَاَسٌة ُأُصولِي ٌة َتْطِبيِقيَّة(  ؟ األْمُر ابأَلْمِر اِبلشِ يِء َهْل يـَُعدُّ َأْمًرا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51 

التحرير،   .24 اخلرساين تيسري  احلنفي  احلسيين  شاه  ابد  أبمري  املعروف  أمني  حممد  شرح 
اجلامع بني اصطالحي ، على كتاب التحرير يف أصول الفقه  هـ(987هـ( وقيل: )ت972)تالبخاري

 احلنفية والشافعية البن اهلمام اإلسكندري، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 
هـ(،   310مع البيان يف أتويل القرآن املعروف بتفسري الطربي، أل  جعفر حممد بن جرير، )ت  جا .25

 م. 1992هـ ،  1412دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 
املالكي  .26 احلاجب  البن  األصويل  املنتهى  ملختصر  العضد  شرح  على  التفتازاين   حاشية 
التفتازاين  ، هـ(646) عمر  بن  الكتب  هـ(791ت  )ملسعود  دار  الطبعة ،  لبنان،  ـ  بريوت  العلمية، 

 . م1983هـ ـ 1403الثانية،  
العلمية، بريوت، حاشية العطار، حلسن العطار، على مجع اجلوامع البن السبكي، دار الكتب   .27

 لبنان، دار الباز مبكة املكرمة. 
بن فرحون الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، لربهان الدين إبراهيم بن علي ابن حممد   .28

 . اليعمري املدين املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان
وشرحه وصن ف قوافيه    ديوان األخطل، وهو: غياث بن غوث بن طارقة أبو مالك األخطل، حققه .29

 م. 1994  – هـ  1414وقد م له: مهدي حممد ًنصر الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ملوفق الدين عبد هللا بن أمحد  .30

الكرمي بن علي بن عبد  د/هـ(، قدم له وحققه وعلق عليه:  620ـ  541بن حممد بن قدامة املقدسي) 
 م. 1993هـ ـ 1413حممد النملة، مكتبة الرشد ابلرايض، الطبعة األوىل، 

هـ(، حتقيق 275ـ  202سنن أ  داود، أل  داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، )  .31
 حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية. 

هـ(، مع زوائد البوصريي، 275هــ   207ماجه )   سنن احلافظ أ  عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ابن .32
حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعل ق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، 

 بريوت ـ لبنان. 
ه ، حققه وشرح ألفاظه ومجلبن عبد الرمحن بن الفضل الدارمي ، أل  حممد عبد هللاالدارميسنن  .33

 . م1991هـ ـ 1412مصطفى ديب البغا، الطبعة األوىل، د/ وعلق عليه ووضع فهارسه  
دار املعرفة، بريوت ـ ،  هـ(458أمحد بن احلسني بن علي البيهقي )ت  ، أل  بكر  السنن الكربر .34

 . م1992هـ،  1413لبنان، 
سنن النسائي، أل  عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي، املطبوع مع شرح جالل الدين السيوطي،  .35

، اعتىن به ورقمه ووضع فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية وحاشية السندي



 ِدرَاَسٌة ُأُصولِي ٌة َتْطِبيِقيَّة(  ؟ األْمُر ابأَلْمِر اِبلشِ يِء َهْل يـَُعدُّ َأْمًرا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52 

 م. 1994هـ ـ  1414يف حلب، الطبعة الثالثة املفهرسة، بريوت،  
سري أعالم النبالء، لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة،  .36

 م. 1992هــ ـ 1412يب األرنؤوط، أشرف على حتقيق الكتاب وخر ج أحادث شع
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حملمد بن حممد بن عمر قاسم خملوف، حتقيق: عبد اجمليد  .37

 م، الطبعة األوىل. 2003 -هـ 1424  العلمية، خيايل، دار الكتب  
طبعة فالح عبد احلي بن العماد احلنبلي، دار الفكر، ال، أل  ال شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .38

 . م1979هـ ـ 1399األوىل، 
هـ(، حققه وعلق 792شرح العقيدة الطحاوية، لعلي بن علي بن حممد بن أ  العز الدمشقي، )ت  .39

عليه وخر ج أحاديثه وقدم له: د.عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، وشعيب األروًنؤوط، مؤسسة الرسالة، 
 م. 1992هـ ـ  1413الطبعة اخلامسة،  

، املسمى مبختصر التحرير، أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه، شرح الكوكب املنري    .40
(، حتقيق هـ972احلنبلي املعروف اببن النجار، )ت    حملمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 

نزيه محاد، مركز البحوث وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرر، الطبعة ود/حممد الزحيلي،  د/
 هـ. 1413،  الثانية

إبراهيم الشريازي   .41 اللمع، أل  إسحاق  هـ[، حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد 476]ت شرح 
 م. 1988هـ ـ  1408اجمليد تركي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس  .42
 حققه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية ابلقاهرة. القرايف،  

هـ[، حتقيق 716شرح خمتصر الروضة، لنجم الدين أ  الربيع سليمان بن عبد القوي الطويف]ت .43
 م. 1990هـ ـ 1410عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، د/
املالكي أبو عبد هللا )ت  شرح خمتصر خليل للخرشي، حملمد بن عبد   .44  هـ(، 1101هللا اخلرشي 

 بريوت.   – ، دار الفكر للطباعة  وهبامشه حاشية العدوي
حجر  .45 البن  الباري  فتح  مع  املطبوع  البخاري،  إذاعيل  بن  حممد  هللا  عبد  أ   اإلمام  صحيح 

حممد فؤاد  و حمب الدين اخلطيب،  و العسقالين، قام على حتقيقه: عبد العزيز ابن عبد هللا بن ابز،  
 . هـ1400قصي حمب الدين اخلطيب، دار مطبعة السلفية ابلقاهرة، الطبعة الثانية ،  و عبد الباقي، 

 - هـ 1419صحيح سنن أ  داود، حممد ًنصر الدين األلباين، الناشر: مكتبة املعارف، سنة النشر:   .46
 م، الطبعة األوىل. 1998

، إبشراف: حسن عب اس، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، صحيح مسلم بشرح النووي .47
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 م. 2003هـ ـ 1424الطبعة األوىل، 
(، هـ458ـ  380حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي، ) العدة يف أصول الفقه، أل  يعلى   .48

 م. 1990هـ ـ  1410أمحد بن علي سري املباركي، الطبعة الثانية،  أ.د/ حققه  
بن    بن عبد الرحيمالفقيه املتكلم صفي الدين حممد    ، للشيخ اإلمام األصويلالفائق يف أصول الفقه  .49

بن عبد   عليد/  ، دراسة وحتقيقم1315ـ  1246هـ ،  715ـ  644حممد األرموي اهلندي الشافعي،  
 . العزيز بن علي العمرييين

بن : عبد العزيز  فتح الباري البن حجر العسقالين املطبوع مع صحيح البخاري، قام على حتقيقه .50
قصي حمب الدين اخلطيب، دار و حممد فؤاد عبد الباقي،  و حمب الدين اخلطيب،  و عبد هللا بن ابز،  
 هـ. 1400ابلقاهرة، الطبعة الثانية،  مطبعة السلفية  

)ت  .51 الشوكاين،  علي  بن  حملمد  التفسري،  علم  من  والدراية  الرواية  فين  بني  اجلامع  القدير  فتح 
 م. 1983هـ ـ  1403هـ( دار الفكر، 1250

فتح القدير، أتليف: اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي مث السكندري املعروف  .52
 هـ، دار الفكر، الطبعة الثانية.681في، املتوىف سنة  اببن اهلمام احلن

علي حممد بن نظام الدين األنصاري، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  فواتح الرمحوت، لعبد ال .53
 . بريوت ـ لبنان

القاموس الفقهي لغة واصطالح ا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق سورية، الطبعة الثانية،   .54
 م. 1988هـ ـ 1408

 قاموس احمليط، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، دار اجليل، بريوت. ال .55
  احلسن عالء الدين ابن اللحام، أل  ،ما يتعلق هبا من األحكام الفرعيةالقواعد والفوائد األصولية و  .56

 ت.، بريو از، دار الكتب العلمية، دار الباز للنشر والتوزيع عباس أمحد البحممد حامد الفقي  حتقيق: 
هـ(، حتقيق وختريج وتوثيق  1051عن اإلقناع، ملنصور بن يونس البهويت احلنبلي، )ت   كشاف القناع  .57

 م. 2008هـ ـ  1429جلنة متخصصة يف وزارة العدل، يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  
أمح    .58 ابن  العزيز  عبد  الدين  عالء  لإلمام  البزدوي،  اإلسالم  فخر  أصول  عن  األسرار  د كشف 

هـ، ضبط وتعليق وختريج: حممد املعتصم ابهلل البغدادي، دار الكتاب 730البخاري، املتوىف سنة  
 م. 1991هـ ـ  1411العر ، الطبعة األوىل، 

هـ(، دار النفائس، الرايض، دار إحياء 711ـ    630لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور )    .59
 م. 1997هـ ـ 1417ـ لبنان، الطبعة الثانية،  الرتاث العر ، مؤسسة التاريخ العر ، بريوت  
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دار جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، لعبدهللا بن حممد بن سليمان، املعروف بداماد أفندي،   .60
 .هـ 1319إحياء الرتاث العر ، 

 هـ (، دار الفكر.676اجملموع شرح املهذب، أل  زكراي حميي الدين بن شرف النووي )ت     .61
شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية: مجع وترتيب:عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي جمموع فتاور  .62

 م. 1991هـ ـ 1412النجدي احلنبلي، وساعده ابنه: حممد، دار عامل الكتب ابلرايض، 
(، هـ606ـ    544بن احلسني الرازي، )  احملصول يف علم أصول الفقه، لفخر الدين حممد بن عمر   .63

طه   الدكتور:  وحتقيق  الرسالةجادراسة  مؤسسة  العلواين،  فياض  الثانية،  بر  الطبعة  ـ 1412،  هـ 
 م. 1992

بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، حتقيق الدكتور: عبد الغفار احمللى ابآلاثر، أل  حممد علي  .64
 . م1988هـ ـ 1408ار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ، دسليمان البنداري

عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري، مع تضمينات   ، حلافظ أ على الصحيحنياملستدرك   .65
العلماء ، واملناوي يف فيض القدير وغريهم من  مام الذهيب يف التلخيص وامليزان، والعراقي يف أماليهاإل

ـ لبنان، الطبعة : مصطفى عبد القادر  قاألجالء، دراسة وحتقي عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 
 . م1990هـ ـ 1411األوىل، 

ـ[، ومعه كتاب ه505املستصفى من علم األصول، لإلمام أ  حامد حممد بن حممد الغزايل]ت .66
 ، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية.فواتح الرمحوت

بن عبد احملسن الرتكي، وأشرف على حتقيقه: عبد هللا  د/  ام أمحد بن حنبل، إشرافمسند اإلم .67
 م.  2001هـ ـ  1421الشيخ: شعيب األرنؤوط، الطبعة األوىل، 

املسودة يف أصول الفقه، تتابع على تصنيفه ثالثة من أئمة آل تيمية، جمد الدين أبو الربكات عبد    .68
شيخ اإلسالم و سالم،  شهاب الدين أبو احملاسن عبد احلليم ابن عبد الو السالم بن عب هللا اخلضر،  

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، مجعها وبي ضها: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد 
هـ(، حقق أصوله وفصله وضبط شكله وعلق حواشيه:  745بن عبد الغين احلراين الدمشقي )ت  

 حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: دار الكتاب العر ، بريوت. 
باح املنري يف غريب الشرح الكبري، للعالمة: أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ، املكتبة  املص .69

 م. 1996هـ ـ 1417العصرية، الطبعة األوىل، 
املصنف، للحافظ أ  بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، توزيع  .70

 م. 1983هــ ـ  1403املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية،  
هـ ـ 436املعتمد يف أصول الفقه: أل  احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل، )ت   .71
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بريوت1044 العلمية،  الكتب  دار  امليس،  خليل  وضبطه:  له  قدم  األوىل،   م(،  الطبعة  لبنان،  ـ 
 م. 1983، هـ1403

وت، الطبعة األوىل، معجم مقاييس اللغة، أل  احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، دار اجليل، بري  .72
 هـ.   1991هـ ـ 1411

الشربيين على منت منهاج ، شرح الشيخ حممد اخلطيب ألفاظ املنهاج  مغين احملتاج إىل معرفة معاين .73
 .الطالبني، لإلمام النووي، دار الفكر

بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي الدمشقي   هللااملغين، ملوفق الدين أ  حممد عبد  .74
عبد الفتاح حممد د/عبد هللا ابن عبد احملسن الرتكي، و د/(، حتقيق  هـ620ـ    541ي احلنبلي، )الصاحل

 م. 1986هـ ـ  1406احللو، هجر للطباعة والنشر ابلقاهرة، الطبعة األوىل، 
حممد   .75 بن  احلسني  القاسم  أل   القرآن،  غريب  يف  األصفهاين املفردات  ابلراغب    املعروف 

 د سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان. هـ(، حتقيق وضبط حمم 502)ت  
)ت  .76 املقدسي،  قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  عبدهللا  حممد  أ   الدين  ملوفق  ـ 541املقنع،  هـ 

عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، تفضل د/هـ(، املطبوع مع الشرح الكبري، واإلنصاف، حتقيق  6020
 م. 1996هــ ـ  1416بتوزيعه، الطبعة األوىل، امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود  

منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات، لتقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي،  .77
هـ(، املطبوع مع حاشية املنتهى، حتقيق د/عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، 972الشهري اببن النجار )ت 

 م. 1999هـ ـ 1419لي، الطبعة األوىل، وزع على نفقة السيد حسن عباس شربتو 
منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، لإلمام مجال الدين أ  عمر عثمان بن عمر  .78

ه(، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 646هـ ـ  571املعروف اببن احلاجب، ) 
 م. 1985هـ ـ 1405

السول،   ، املطبوع مع هناية(هـ685، )ت  عمر البيضاوي  الدين عبد هللا بن  ، لناصرمنهاج األصول .79
 . ، عامل الكتب(هـ  772)ت  جلمال الدين اإلسنوي

 . ، دار الفكر(هـ676يي الدين بن شرف النووي )ت منهاج الطالبني، لإلمام أ  زكراي حم .80
لك عبد املد/أل  بكر حممد السمرقندي، حققه    ، ل يف نتائج العقول يف أصول الفقهميزان األصو  .81

جلن بطبعه  ُعنيت  وقد  السعدي،  الرمحن  واإلسالميعبد  العر   الرتاث  إحياء  األوقاف ة  بوزارة   ،
 . م1987هـ ، 1407يف دولة العراق، الطبعة األوىل،  والشؤون الدينية  

امل .82 بن حممد  األمني  الشيخ حممد  السعود، شرح  مراقي  على  الورود  الشنقيطي، حتقيق نثر  ختار 
ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، الناشر: حممد حممود اخلضر القاضي، حممد  د/ : وإكمال تلميذه
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 . م1995هـ ـ 1415، الطبعة األوىل، : دار املنارة للنشر والتوزيع توزيع 
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 5 امللخص العر  

 6 امللخص اإلجنليزي 
 7 املقدمة 
يف معىن األمر يف اللغة واالصطالح  :التيهيد  12 
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 هل يـَُعدُّ أمر ا؟ 

38 

 42 أمر هللا تعاىل للويل أبمر أهله ابلصالة هل يـَُعدُّ أمر ا؟  املسألة الثانية:
 43 وفيها أبرز النتائج. اخلامتة:

 49 ثبت املصادر
 



 ِدرَاَسٌة ُأُصولِي ٌة َتْطِبيِقيَّة(  ؟ األْمُر ابأَلْمِر اِبلشِ يِء َهْل يـَُعدُّ َأْمًرا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 58 

 : مؤلفات صاحب الكتاب
 الرسائل العليية:

 )رسالة ماجستري(. مقاصد املكلفني عند األصوليني -1

ــال  علي البزدوييف أتليف: قوا  الدين أ  حنيفة أمري   -2 ــول الفقه لعما  فخر ايســـ ــرح أصـــ ــامل يف شـــ الشـــ
ــ  685كاتب بن أمري عير العييد الفارا  ايتقاين ) ه(يف اجلزء السابعيف من ابب تقسيم السنة يف 758ـــ

 حىت آخر الشرط الثاين من شروط القياس دراسة وحتقيًقا( )رسالة دكتوراه(.  حق النب  

 

 األحباث العليية املَُحكَّية:

 ى.املقاصد الومهية وأثرها على الفتو  -3

 .جتديد االجتهاد يف الواقعة بعد تكرارها -4

 .خمالفات املستفيت وأثرها على الفتوى -5

 .العيليةحكم االستفتاء يف األحكا  الشرعية   -6

 .خلو العصر من اجملتهد وآاثره األصولية -7

 .األمساء الشرعية العيليةيف حقيقتها وداللتها وأثرها يف األصول والفروع -8

 .الزايدة على القدر اجملزئ من الواجب عند األصوليني وآاثرها الفقهية -9

 .بلفظ ظاهره العيو  دراسة أتصيلية تطبيقية  داللة حكاية الصحا  فعل النب   -10

 .سقوط الواجب املؤقت بفوات وقته -11

 )هذا الكتاب(.  األمر ابألمر ابلشيء هل يـَُعدُّ أمًرا؟ دراسة أصولية تطبيقية -12

  كتب أخرى:   

 علم مقاصد الشريعة ايسالميةيف )كتاب تعلييي(. -13

 ابللغة العربيةيف وبلغة جنوب شرق آسيا من مطبوعات مركز هداية. حدائق املعروف -14

 حدائق الفضيلة ابللغة ايجنليزية. -15

 . بيبحينيا ابتلي ال -16

 .نبتة حب -17

 .حوارك مع زوجك  -18

 الفتور أسبابه ومظاهره وعالجه.  -19



 ِدرَاَسٌة ُأُصولِي ٌة َتْطِبيِقيَّة(  ؟ األْمُر ابأَلْمِر اِبلشِ يِء َهْل يـَُعدُّ َأْمًرا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 59 

 


