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 توطئة
 

من األمور الالزمة لبيان مقصود الشارع معرفة ما يدل عليه األمر وصييهه والحققييف فييه ليتلج تو  ي  

األصوليين إلى البقث والحمقيص في أحكامه والحمييز بين حالله وحرامه ، كميا ريرر  المفسرين وأنظار 

في أهميحه بقوله " أحق ا يبدأ به في البيان األمر والن يي ألن  يورد  مع معه الن  هــ(490)السرخسي ت

معظم االبحالء ب ما وبمعرفح ما تحم األحكام ويحميز القالل والقرام "
1  

 

 
 تعريف األمر لغة واصطالحاا أوًلا : 
 

طلب الن ياألمر لغة :  
2
.وأتمر األمر أي امحثله 

3 
وأيضا  
 

يعني اسحعمال صيهة دالة على طليب مين  األمر

.المخاطب على و ه االسحعالء
4 

أميري  وأمرتيهشيئا  ، ويقال أمر به وأمر  أبيا   هفيقال : أمر  أمرا  أي كل  

مر  بالتي ينبهي له من الخير .وأالتي ينبهي لي أن آمر  ، وأمرته 
5
  

 طب ويمحثله . به المخا يأتمر ءياألمر : هو الحكليف بش ن  أويمكن القول ب

 

 ( هيـ 631ميدي ت) فه العلماء بحعياريف كثييرأ أوردهيا اآ: فقد عر   أما األمر اصطالحا  
 

حكيام وريد فيي اإ

أ مل ا بقوله : " واألررب في ذلج إنما هو أن يقال األمر طليب الفعيع عليى   ية االسيحعالء فلليب الفعيع 

االسيحعالء أي اححيراز عين اللليب بج ية اليدعاء أي  االححراز عن الن ي وغير  من أرسيام الكيالم و  ية 

."وااللحماس
6 

عند أهع اللسان رول الميرء لهيير  ) افعيع ( ولكين  األمر أن   هـ( 490وذكر السرخسي ت) 

الفق اء ، رالوا هت  الكلمة إذا خاطب المرء ب ا من هو مثله أو دونه ف و أمر وإذا خاطب ب ا من هو فوريه 

يحعلف بالمأمور فإن كيان المخاطيب ممين يجيوز أن يكيون ميأمور المخاطيب كيان  األمر ال يكون أمرا ألن  

أمرا   وإن كان ممن ال يجوز أن يكون مأمور  ال يكون أمرا  كقول اليداعي " الل يم اغفير ليي وارحمنيي " 

يكون بتلج سؤاال  ودعاء  ال أمرا  "
7
 وهتا ما توصع إليه  م ور العلماء في مف وم صيهة األمر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

  1/11األصول 
2

 .  2/343البقر المقيط 
3

  10مخحار الصقاح ص 
4

  176معجم المصللقات والفروق اللهوية ص 
5

 معجم اللهة العربية المعجم الو يز مادأ ) أمر ( 
6

 89ومنح ى الوصول ص  171:  2/168وينظر تفصيع الحعريفات لألمر  173:  2/172 مديآللاإحكام 
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 .   1/11األصول للسرخسي 
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صيغ األمرثانياا : 

ليس المقصود باألمر صيغة ) افعل ( فحسب ، بل المقصود بذلك كل صيغة وضعها الشارع في القرآن 
 2حيث تنوعت صيغ األمر بين ست هيئات وهي :1والسنة إلفادة طلب الفعل

ې  ى چ صيغة ) افعل ( ومشتقاته من الرباعي والخماسي والسداسي نحو قوله تعالى  -1

3چ  وئى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ

4چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    چ مادة األمر نحو قوله تعالى -2

 وقوله تعالى 5 چ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ الفعل المضارع المقرون بالم األمر كقوله تعالى   -3

.6چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ اسم فعل األمر وذلك نحو قوله تعاالى حكاياة عان امارلة الع يا   -4

لي هلم ولقبل . 7چ  ڀپ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ

ۓ  ۓ  ڭ   ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ الجملة الخبرية مراداً بها الطلب كقوله تعالى -5

(هاا ي يضرضااعنل متاال يتربلصاانل فااي لنااه خباار بمعنااى األماار 538يقااول ال مخشااري ت) 8چ  ڭڭ  ڭ

9المؤكدي

ويقول علماء البالغة لن الج اء إذا استعمل بمعنى األمر في هذه الج يئات كان آكد من لن يستعمل فعل 
10األمر بنفسه ي

ااا ل 11چڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   چ  قولاااه تعاااالىالنائاااب عااان فعااال األمااار كالمصااادر  -6 وقاااد خ 

12األصوليون ) افعل ( بالذكر لكترة دورانه في الكالم .

1
.    252 وأصول الحشريع اإسالمي ص 1/219ينظر: أصول الفقه اإسالمي 

2
 263:صومفحاح العلوم  290: 4/289يعيش  ينظر: شرح المفصع البن

3
  78القج: 

4
 58النساء :

5
  7اللالق: 

6
 185البقرأ: 

7
 23يوسف: 

8
 233البقرأ :  
9

369/ 1الكشاف 
10

.  2/209البالغة العربية أس  ا وعلوم ا وفنون ا 
11

 4مقمد : 
12

وما بعدها. 4وداللة األمر بين الو وب الحلبيف د / عبد الرؤوف مفضي ص  2/357ينظر البقر المقيط 
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 معاني صيغ األمر واستعماًلتهثالثاا : 
 

اخحلف العلماء في تعداد المعاني الحي ترد علي ا صيغ األمر ححى أوصلوها إلى نيف وثالثين معنى
1 

على 

 :النقو الحالي

  2  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ كقوله تعالى   : اإيجاب األول

3چ  چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چنقو روله تعالى : الندب  الثانى
   

 4چ  کڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ اإرشاد كقوله تعالى:  الثالث
 

 5  چ  یىئ  ىئ  ی  یچ  وعبر عنه بعض م باألدب نقو روله تعالى: الحأديب  الرابع

 6چ  ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہچ نقو روله تعالى  : اإباحة الخامس
    

7چٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ    چ : الوعد كقوله تعالى السادس
 

ويسمى الح ديد كقوله تعالى الوعيد : السابع
 
 8چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    چ 

 : االمحنان  الثامن
9
10  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ    چ كقوله تعالى 

 
 

: اإنتار التاسع
11
12چ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ ى روله تعالنقو  

      

13چۈ  ۈ      ٴۇچ  ر : اإكرام نقو روله تعالىالعاش
  

  1 چگ    گ  گ  چ السخرية كقوله تعالى :الحادي عشر 

                                                           

 
1

 16: 1/14واألصول للسرخسي  20: 2/16واإب اج في شرح المن اج  363:  2/356ينظر البقر المقيط 

والمقصول  220:  1/219والعدأ في أصول الفقه  273 : 1/272والمقصول  454: 1/452وإرشاد الفقول 

 .  312:  1/311، وشرح المن اج  41:  2/39في علم أصول الفقه 
2

  43البقرأ : 
3

  33النور : 
4

 2اللالق 
5

ملقوظة : الحأديب أخص  من الندب ألنه يخحص بإصالح األخالق وكع تأديب ندب وليس كع ندب  137البقرأ : 

  2/37: ينظر البقر المقيط  ا  تأديب
6

  51المؤمنون : 
7

  23فصل  : 
8
 29الك ف :  
9
ا االمحنان فالبد أن يقحرن بتكر اححياج   هناك فرق بين اإباحة واالمحنان فاإباحة المراد من ا الحتكير بالنعمة أم 

  358/ 2الخلف إليه وعدم ردرت م عليه .ينظر : البقر المقيط 
10
 172البقرأ :  
11
هناك فرق بين الح ديد واإنتار من و  ين : أحدهما اإنتار يجب أن يكون مقرونا  بالوعيد والح ديد ال يجب أن  

يكون مقرونا  بتلج . والثانى : أن الفعع الم دد عليه يكون ظاهر  الحقريم على عكس اإنتار فقد يكون أو ال يكون 

  358/  3ذلج. ينظر: البقر المقيط 
12

 30القجر :
13
 46لقجر: ا
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2چائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئچ  : الحكوين كقوله تعالىالثاني عشر 
  

3چائ  ائ   ەئ  ەئ  چ  : الحعجيز نقو روله تعالىالثالث عشر 
  

4چ  ٺپ  پ   ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺچ : الحسوية بين شيئين نقو روله الرابع عشر 
  

ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  چ  : الدعاء والمسألة نقو روله تعالى على لسان عباد الخامس عشر 

 5چگ  ڳ 
 

 .نقو رولج لنظريج ) أغلف الباب (االلحماس  :السادس عشر

ليجأال انأال أي ا الليع اللويع  :: الحمني كقول امرئ القيس السابع عشر 
6

 

پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  چ  تعالى على لسان موسى عليه السالم: االححقار نقو روله الثامن عشر 

7چٺ  ٺ  ٺ  
 

8چھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ  قوله تعالىك: االعحبار والحنبيه التاسع عشر 
 

: الحقسير والحل ف العشرون
9

10چ  ۇڭ  ڭ  ۇچ  نقو روله تعالى
 

11چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ @قوله تعالى على لسان سيدنا مقمد كوالعشرون : الحبصير  الحادي
 

12چژ  ڑ  ڑ  ک        چ  : الخبر نقو روله تعالى الثاني والعشرون
 

13  چۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  والعشرون : الحقكيم والحفويض كقوله تعالى الثالث
 

1چٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ چ: الحعجب نقو روله تعالى الرابع والعشرون 
 

                                                                                                                                                                      
1

  65البقرأ : 
2

 82يس : 
3

 23البقرأ : 
4

 16اللور : 
5

 86األعراف 

 
6

وسر  2/326:327وخزانة األدب  271واألزهية صـ  18البي  من اللويع المرئ القيس في ديوانه صـ 

وبال نسبة في أوضح المسالج  4/317والمقاصد النقوية  11/361ولسان العرب  2/513صناعة اإعراب 

وينظر المعجم المفصع في  2/493وشرح األشمونى  79ووصف المباني صـ  78ر األدب صـ و واه 4/93

  6/468شواهد اللهة العربية 
7

  80يونس : 
8

 185األعراف : 
9

/  3ينظر البقر المقيط  ..  سما   ماعة بالح كم وضابله أن يؤتى بلفظ دال على الخير والكرامة والمراد ضد 

363 
10

 119آل عمران : 
11

 40الحوبة : 
12

 82الحوبة : 
13

 72طه : 
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2چڭ  ۇ  ۇ      ۆ    ڭچ  : الحكتيب نقو روله تعالىالخامس والعشرون 
 

3چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۇچ : ررب المنزلة مثع روله تعالىالسادس والعشرون 
 

4چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ    چ  قوله تعالىك: اإهانة السابع والعشرون 
 

5چ  مبجب  حب  خب  چ : المشورأ كقوله تعالىالثامن والعشرون 
 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    چ تعيالى واإخبار عما يؤول إليه أمرهم كقوله: الحقتير التاسع والعشرون 

6چڍڇ
. 

فإنيج ال تجيد مين نفسيج عنيد اليحلفظ إال إرادأ  "مثال كقولج عند العلش " اسقني المياءأ اإادر: إ الثالثون

 ييوب أو النييدب مييع هييت  الزيييادأ وهييو والسييقي أي طلبييه وإن فييرل ميين السيييد لعبييد  تصييور أن يكييون لل

السيد بهرضه وهتا الهرل غير محصور في حف هللا عز و ع "تقاف إ
7

 

8چ  ڀپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  : الحخيير كقوله تعالى الحادي والثالثون
 

كيين عبييد هللا المقحييول وال تكيين عبييد هللا "   : إرادأ االمحثييال ألميير أخيير نقييو رولييه  الثاااني والثالثااون

"القاتع
9

.يقصد به االسحسالم وعدم مالبسة الفحن فإن لم يقصد باألمر بأن يقحع وإنما
10

 

وهت  الو و  المحعددأ لمعاني األمر من ا ما هو مسحقع في معنا  عن غير  ومن ا ما هو محداخع في معنا  

.مع غير  .. مما دعا العلماء واألصوليون إلى اإكثار في عددها
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
1

 50اإسراء : 
2

 38يونس : 
3

  49األعراف 
4

  49الدخان 
5
 102الصافات :  
6

 65هود : 
7

 2/363البقر المقيط 
8
 42المائدأ  
9

أخر ه اإمام أحمد واللبراني في الكبير وريع أن القديث ب تا اللفظ تقديدا  ضعيف ...منقول من المجلس 

 العلمي إشراف د/ سعد بن عبد هللا القميد 
10

 2/363البقر المقيط : 
11
 1/453إرشاد الفقول : نظر ي
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 األمر صيغ ي دًلًلتخالف العلماء فرابعاا : 
 

لورود األمر بهذه المعاني المتعددة اختلف العلماء في المعني الذي وضعت لاه صايغة األمار عناد نتيجة 
لاه  تجريده من القرائن الدالة على المعنى المراد فذهب فريق منهم إلى لن األمر حقيقة في الوجاوب وحمل

وجاوب والنادب لو آخر إلى لنه حقيقة في الندب ، ومنهم من يرى لناه حقيقاة فاي القادر المشاترك باين ال
 .بينهما وبين غيرهما

 1ويمكن تفصيل هذا الخالف في اآلتي ..
 

 القائلون بأن األمر حقيقة في الوجوب  : أولا 
 

ذا ما وجدت قرينة تصرفه عن ظااهره وهم جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى لن األمر حقيقة في الوجوب إ
 واحتجوا بعدة لدلة من القرآن والسنة منها :

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  چ  تعالىقوله  -1

 2چائ  ەئ  

، ودلل ذلك على لنل معنى  -ع  وجل  -فاآلية بها توجيه اللوم مقترناً بالتوبيخ في عدم إطاعته ألمر هللا 
ه هللا سبحانه وتعالى على الترك  األمر المجرد من القرائن للوجوب ولو لم يكن داالً على الوجوب لما ذمل

  3ولكان إلبليس لن يقول : ي إنك ما لل متني السجود ي

  4 چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ    چ  قوله تعالى -2

 فقد ترتاب علاى مقتضاى لماره اإلصاابة بالفتناة والعاذاب األلايم فاي اآلخارة ي فأفاادت اآلياة بماا تقتضايه
 5إضافة الجنس من العموم لن لفظ األمر يفيد الوجوب شرعاً مع تجرده عن القرائن ي.

3-
حيث يدل الحديث على انتفاء األمار لوجاود  6" لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة "قوله  

المشقة وتوضح ذلك كلمة ) لوال ( فهو يدل على لنه لم يوجد األمر بالساواك عناد كال صاالة واإلجمااع 
  7به لكان األمر قائماً عند كل صالة ي اً قائم على لنه مندوب ، فلو كان المندوب مأمور

 ب عند جمهور العلماء . وغيرها من األدلة الواردة في لحقية األمر للوجو
 
 
 
 

    القائلون بأن األمر حقيقة في الندب ثانياا : 

                                                           
1

والمقصول  2/16:20رح المن اج واإب اج في ش 678: 643والعدأ ص 1/19ينظر األصول للسرخسي 

 187:  2/179واألحكام لآلمدى  370:  2/366والبقر المقيط  342:  1/340ج ا وشرح المن 41:  2/39

 64وداللة األمر على الو وب بين الحققيف والحلبيف ص 
2
 .   1/453ينظر إرشاد الفقول  
3

وشرح المن اج  2/16:20واإب اج في شرح المن اج  678:  643والعدأ من  1/19ينظر : األصول للسرخسي 

وداللة األمر على الو وب بين  2/172:187واإحكام لآلمدي  2/366:37والبقر المقيط  1/340:342

 .  65لحققيف والحلبيف صا
4

   11األعراف : 
5

  1/445إرشاد الفقول 
6

   724،  787أخر ه البخاري  
7

 .  1/447إرشاد الفقول 
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وإليااه ذهااب كتياار ماان المتكلمااين ماان المعت لااة وجماعااة ماان الفقهاااء الحنفيااة ، ونضقاال كااذلك عاان اإلمااام 

فإمنا أهلك الذين  " ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم  واحتجوا في ذلك بقوله 1الشافعي.

  2من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم "

 3يدوب ال حرج في تركه مع االستطاعةهذا األمر إلى مشيئتنا وهو معنى الندب ، والمن فقد رد النبي 
 

  القائلون بأن األمر للقدر المشتركثالثاا : 
 

والمقصاود بالقادر المشاترك باين الوجاوب والنادب   ( ها  333ومنهم اإلمام لبو منصاور الماتريادي ت )
 ودليلهم على ذلك : لنها استعملت فاي اإليجااب كقولاه تعاالى 4.)الطلب ( ويعني ترجيح الفعل على تركه

ڃ  ڃ    ڃ  چ واستعملت في الندب كقوله تعالى    5چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ

وهو طلب الفعل دفعاً لالشاتراك والمجاا  ألنهماا فتكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، 6 چ   چڃ  چ

 7خالف األصل .
 

   القائلون بأن األمر لالشتراك اللفظي  رابعاا :
 

والمقصود باالشتراك اللفظي لي سواء بين الوجوب والندب ، وقد صرح به الشافعي ، لو بينهما وبين 
والكراهة والتحريم ، لو لنه مشترك  –الوجوب والندب واإلباحة  –اإلباحة لو مشترك بين التالتة لي 

  8بين الوجوب والندب واإلباحة واإلرشاد والتهديد .

مما سبق يمكن لن نحمل الراجح في داللة األمر على لنه حقيقة في الوجوب وهذا على رلي جمهور 
ومما يبين (ه  456ح م ت) هذا الرلي قول ابن ويؤكد9العلماءي وال يكون لغيره من المعاني إال بقرينة ي

 10. ي لوامر هللا تعالى كلها على الفرض حتى يأتي ن  لو إجماع لنه ليس فرضاً 

 

 

 

 

                                                           
1

 .  2/367البقر المقيط 
2

 (  1337( ومسلم )  7288أخر ه البخاري ) 
3

 .  1/449إرشاد الفقول 
4

 .  1/450وإرشاد الفقول  2/368ينظر البقر المقيط 
5

  43البقرأ : 
6

 33النور : 
7

 . 2/230ن اية السول 
8
  370:  2/368البقر المقيط  
9

 .  1/452إرشاد الفقول 
10

 .  3/283اإحكام البن حزم 
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 بيان المعنى الحديثي األمر في  تدًلًلأثر : خامساا 

 
علاى ضااوء داللاة األماار علاى الوجااوب لو غيااره يمكان اسااتقراء الكتيار ماان األحكاام الفقهيااة والشاارعية 

لحاديث األحكام ، حيث تعددت استنباطات العلماء بين القائلين بالوجوب فحسب فيها من خالل المختلف 
إلى القرائن المصاحبة للن  بال يأخاذون سواء كانوا بين علماء الجمهور لو الظاهرية الذين ال يلتفتون 

 .  فهم القرائن فياألمر على ظاهره  لو القائلين بالوجوب وغيره بناًء على اختالفهم 
اح الحديث وقد اجتهد في سارد آراء العلمااء والفقهااء وكياف تعااملوا ماع داللاة األمار فاي اساتخراج  شضرل

 اآلتي : النحو مسائل على االستنباط لو الحكم الفقهي ويتضح ذلك في
 

 المسألة األولى : األمر باإلبراد في صالة الظهر 

قال " إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة ، فإنَّ شدة احلر  أن رسول اهلل  عن عبد اهلل بن عمر حديث أبي هريرة في    

في صاالة الظهار ي فاذهب بعضاهم إلاى لن األمار  اختلف العلماء في كيفية األمر باإلبراد 1من فيح جهنم "

وذلك لوجود القرينة الصارفة عن الوجوب  3ولجمع الجمهور على لن األمر لالستحباب.2فيه للوجوب ي
حيث ي لما كانت العلة فيه دفع المشقة على المصلي لشدة الحر وكان ذلك للشافقة علياه فصاار مان بااب 

ولورد العساقالني ت )  4ويعود األمر على موضوعه باالنقض يالنفع له ، فلو كان للوجوب يصير عليه 
لقواالً عدة في داللة األمر في الحديث فقال : ي األمر باإلبراد لالستحباب وقيال لمار إرشااد  5( ه   852

وقيل بل هو للوجوب ، وقال جمهور لهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلاى لن يبارد الوقات 
ه بعضهم بالجماعة ، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه لفضل وهو قول لكتر المالكية وينكسر الوهج وخصل 

والشافعي ليضاً ولكن خصه بالبلد الحار ، وقيلد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد ، فلو كانوا 
على االستحباب  ة األمروالراجح فيما سبق دالل 6مجتمعين لو كانوا يمشون فاألفضل في حقهم التعجيل ي

 القرينة الصارفة عن الوجوب . وذلك لوجود
 
 

 المسألة الثانية : األمر بالبتداء بالَعَشاِء إذا أقيمت الصالة 
 

اختلفوا فاي  7. قال :" إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء " فيما روته عن النيب حديث عائشة  في

األمر الوارد في الحاديث فاالجمهور علاى لناه للنادب ، وقالات الظاهرياة لناه للوجاوب حياث ي ال يجاو  
وخالفهم 8ألحد حضر طعامه بين يديه وسمع اإلقامة لن يبدل بالصالة قبل العشاء فإن فعل فصالته باطلةي

ااد األماار بماان كااان .وهناااك ماان العلماا9الجمهااور فااي ذلااك لي ي بصااحة الصااالة وعاادم اإلقامااة   اء ماان قيل
محتاجاً بالضرورة إلى األكل ي قال الشافعي : يبدل بالعشاء إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه فإن لم يكن 

                                                           
1

 .  92أخر ه البخاري في مواري  الصالأ ص 
2

 .  5/30عمدأ القارى 
3

  4/186وينظر الكواكب الدراري  5/30عمدأ القارى 
4

 سبف تر محه . 
5

 .  5/31وينظر عمدأ القارى  2/16فحح الباري 
6

 .  110أخر ه البخاري في كحاب اآذان ص 
7

  5/288عمدأ القارى 
8

  5/288عمدأ القارى 
9

 .  2/160وفحح الباري  5/85وينظر الكواكب الدراري  5/289عمدأ القارى 
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 1كذلك ترك العشاء ، وإتيان الصالة لحب إليه .. وقال مالك : يبدل بالصالة إال لن يكاون طعامااً خفيفااً ي

وليس كذلك إنما هو صيانة لحق الحق  –ع  وجل  –على حق هللا  وظن قوم لن هذا من تقديم حق العبد
 2ليدخل العباد في العبادة بقلوب غير مشغولة ي

 
 المسألة الثالثة : األمر بإقامة الصفوف في الصالة 

 

جعال الجمهاور األمار بتساوية  3قال :" أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهرر  "  أن النيب  – حديث أنسفي 

( ه   لناه فارض ألن إقاماة الصاالة فارض وماا  456الصفوف من سنن الصالة ، و عم ابن ح م ت ) 
وذكاار 4ي فااإن تسااوية الصاافوف تمااام الصااالة كااان ماان الفاارض فهااو فاارض ، واسااتدل بظاااهر قولااه 

والتشديد تأكياداً وتحريضااً علاى بأن معنى األمر الوعيد وهو من باب التغليظ  5( ه  786ت ) الكرماني
وخالف العيني هذا الرلي بقوله ي األمر المقارون بالوعياد يادل علاى الوجاوب بال الصاواب لن  6فعلها ي

يقال فلتكن التساوية واجباة بمقتضاى األمار ولكنهاا ليسات مان واجباات الصاالة بحياث إن تركهاا فسادت 
  7صالته ي

ي من تمام الصالةي مان حياث لن حسان  ستحباب لقوله ويرى الباحث لن األمر الوارد في الحديث لال
قولاه ي ل رساول هللا  وطاعاة ألمار –عا  وجال  –كذلك تأدباً فاي عباادة هللا  8 يادة في تمامه ي الشيء

 فإني لراكم خلف ظهري ي  .
 

 المسألة الرابعة : األمر بالسحور عند صيام الفريضة  
 

روا ( من  في داللة قوله   9"السروور بركرة  أنره قرال :" تسروَّروا فرإن        رواه عن الرنيب   حديث أنس  ) تسحل

احور إنماا هاو لكال  لجمع العلماء على لنه لمر ندب لوجود القريناة الصاارفة عان الوجاوب حياث لن السض
  10للشهوة وحفظ القوة وهو منفعة لنا ي
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  5/289عمدأ القارى 
2

 .   117أخر ه البخاري في كحاب اآذان ص 
3

 سبف تر محه 
4

 .  117أخر ه البخاري في كحاب اآذان ص 
5

 سبف تر محه 
6

 5/94الكواكب الدراري 
7

 . 5/371عمدأ القارى 
8

 .  2/209فحح الباري 
9

 وأخر ه مسلم والحرمتي والنسائي في الصوم أيضا  .  292أخر ه البخاري في كحاب الصوم ص 
10

  4/139وينظر فحح الباري  10/428عمدأ القارئ 
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 المسألة الخامسة : األمر بإقامة الوليمة في الُعرس 
 

بيين وبني سعد بن الربيع ، فقال  –  حني قال :ملا قدمنا من املدينة آخى رسول اهلل حديث عبد الرمحن بن عوف في 

هويت نزلت لك منها فإذا حلت تزوجتها ، قال  زوجيتَّ سعد بن الربيع إني أكثر األنصار ماالً فأقسم لك نصف مايل وانظر أ ُّ

فقال له عبد الرمحن ال حاجة يل   ذلك : هل من سوق فيه جتارة ؟ قال : سوق قينقاع ، قال فغدا إليه عبد الرمحن فرأتي  

قال  وتزوجت؟ قال: نعم ، –بأقطٍ ومسن قال ثم باع القدر فما لبث أن جاء عبد الرمحن عليه أثرة صفرة فقال رسول اهلل

أو مل ولرو   :ومن ؟ قال امرأة من األنصار ، قال : كم سقت ؟ قال : زنة نواة من ذهب أو نواة من الرذهب فقرال لره الرنيب     

ه الاابعض ل يجاااب آخااذين   1يبشرراة ذهااب الجمهااور إلااى لن األماار ) لولاام ( محمااول علااى الناادب ، وردل

   2بظاهره ، وقال الشافعي الوليمة في العرس مستحبة .
 

 
 المسألة السادسة : األمر بالقيام للجنازة 

فاي  اختلفاوا  3ي " إذا رأيرتم اننرازة فقومروا حترى ملفكرم       –الذ  روى عن النيب  حديث عامر بن أبي ربيعة في 

ت ، وقيل لنها للندب واالستحباب ومنهم من ذهب  األمر الوارد بالقيام للجنا ة فذكروا لنها واجبة إذا مرل
 واستدلوا بأحاديث منها ما لخرجه اإلمام مسلم في صحيحه عان لناس  4إلى لن األمر بالقيام منسوخ ي

 واختار بعض الشافعية على لنها لالستحباب .  5ي كان يقوم في الجنا ة بعدها ي  لن رسول هللا
لناه قاالي كناا فاي   ويرى الباحث لن األمر بالقيام للجنا ة للوجوب ويدل عليه حديث ساعيد المقباري 

فأخذ بيد مروان فقال قم  بيد مروان  فجلسنا قبل لن توضع فجاء لبو سعيد  جنا ة فأخذ لبو هريرة 
لم  ويدل عليه ليضاً لنل النبي   6نهانا عن ذلك فقال لبو هريرة صدق ي  فوهللا  لقد علم هذا لن النبي

حيث قال : مر بنا جناا ة فقاام لهاا النباي  يفرق بين جنا ة المسلم والكافر فيما رواه جابر بن عبد هللا 
 ولفظ مسالم ي مارت 7 وقمنا به فقلنا يا رسول هللا إنها جنا ة يهودي . قال : إذا رليتم الجنا ة فقومواي

وقمنا معه وقلنا يا رسول هللا إنها يهودية  فقاال إن الماوت ف ا عإ فاإذا رلياتم  جنا ة فقام لها رسول هللا 
كر ذلاك فتساوى فياه  8الجنا ة فقوموا ي وبذلك يكون القيام ألجل الف ع من الماوت وعظمتاه والجناا ة تاذذ

 جنا ة المسلم والكافر . 
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 .  311أخر ه البخاري في البيوع ص 
2

ورد ذكر العيني أروال العلماء في ورح ا فمن م من رال عند العقد ومن م من رال عند  11/234عمدأ القارئ 

ورال الخلابي أن ا ردر  المجزيالدخول ومن م من رال عند العقد والدخول وذكر أيضا  مقدارها فقال بمقدارها 

صلى هللا عليه وسلم بالسويف والحمر على  –الشا  لمن ردر علي ا فمن لمن يقدر فال حرج عليه فقد أولم النبي 

بعض نسائه ، أما عن مدت ا فتكر  أن بعض العلماء كرهوا أن تكون أكثر من يومين وعند مالج أكثر من أسبوع 

 .   11/234.... ينظر عمدأ القارئ 
3

 . 202أخر ه البخاري في الجنائز ص 
4

 .  8/156 القاريعمدأ 
5

 .  425أخر ه مسلم في الجنائز ص 
6

 .  202أخر ه البخاري في كحاب الجنائز ص 
7

 .  202أخر ه البخاري في كحاب الجنائز ص 
8

 .  426أخر ه مسلم في الجنائز ص 
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 ر بقبول الِحوالة المسألة السابعة : األم

ال  2فرإذا أتبرع أحردكم علرى ملرت فليتبرع "         (1)أنه قال " مطل الغين ظلرم   فيما رواه عن النيب  حديث أبي هريرة   فحمل

وجعلاه  3على الندب وذلك في قوله ي فليتبع ي ألنه مان بااب التيساير علاى المعسار ياألمر فيه الجمهور 
 5وقيل ي إنله لمر إرشاد خالفاً للظاهرية التي قالت بالوجوب. ي 4مالك لمر ترغيب وليس إل ام. 

 
 المسألة الثامنة : األمر في الستخارة

 

يعلمنرا االسرترارة      الذ  قال فيره " كران رسرول اهلل      حديث جابر بن عبد اهللفي حكم صالة االستخارة من 

 األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : إذا همَّ أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة ثم ليقل : اللهم أني أسترريك

 6 بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقردر وال أقردر وتعلرم وال أعلرم وأنرت عرالو الغيرو     "        

عيني عدم وجوب صالة االستخارة وجعلها من باب استحباب ي ورد األمور كلها إلى هللا تعالى لوضح ال
وصرف ل منتها والتبرؤ من الحول والقوة إليه ، فهي سؤال هللا تعالى لن يحمل عبده على ما فيه الخير 

واألمار فاي قولاه       7هاا يويصرف عنه الشر والت اماً لذاته بالعبودية له وتبركاً إلتباع سنة سيد األنبياء في
) فليركع تم ليقل ( للشارط لي ياؤمر باه عناد إرادة ذلاك كماا قاال فاي التشاهد ي وإذا صالى لحادكم فليقال 
ق العيني بين التشهد واالستخارة باأن التشاهد جا ء مان الصاالة المفروضاة لاذلك هاي  التحيات هلل ي وفرل

االساتخارة فتاادل علااى عادم وجوبهااا األحاديااث  يصااللوا كمااا رليتماوني لصاالي ي لمااا واجباة ماان قولاه 
 8الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصالة إال في الخمس .

 
 
 
 
 
 

                                                           
1

  2/155المراد بملع الهنى : المماطلة والحسويف في رضاء أداؤ  مع الحمكن من عمدأ القارى 
2

 ومسلم في البيوع والنسائي وابن ما ه في البيوع أيضا   344أخر ه البخاري في القواالت ص 
3

 .  12/156عمدأ القارى 
4

دينين ردرا  ووصفا  و نسا  كالقلول ذكر العيني خالف العلماء في شروط ا فمن م من رال من شرط ا تساوي ال

والحأخير ، ومن م من أ ازها في التهب والدراهم فقط ومنع ا في اللعام وأ از مالج اللعام إذا كان الدين أي دين 

المقال حاال  ، أما إذا كان أحدهما من سلم فإنه ال يجوز إال أن يكون الدينان حالين ولم يفرق الشافعي بين ذلج ألنه 

في ضمان المسحقرل ، وأما أبو حنيفة فأ از الِقوالة باللعام وشبه بالدراهم وذكر  م ور العلماء أيضا  أن كالبيع 

ء وعند أبي حنيفة ير ع يش الِقوالة ضد القمالة في أنه إذا أفلس المقال عليه لم ير ع صاحب الدين على المقيع 

 –حكم عليه بإفالسه أو حجب الِقوالة وال بينة له صاحب الدين على المقيع إذا مات المقال ، عليه مفلسا  أو 

وذكروا كتلج أن روله "ملع الهنى ظلم " داللة على أن الِقوالة إنما تكون بعد حلول األ ع في الدين ولكن الملع 

 ال يكون إال بعد القلول وفيه أيضا  مالزمة المماطع وإلزامه بدفع الدين والحوصع إليه بكع طريف وأخت  منه ر را  

 .       12/157.. عمدأ القارى
5

 .           4/465وينظر فحح الباري  10/117 الدرارىالكواكب 
6

 .  180أخر ه البخاري في الح جد ص   
7

 .  7/327عمدأ القارى 
8

 .  7/325عمدأ القارى 
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 المسألة التاسعة : األمر بمراجعة طالق الحائض 

 

حرديث عبرد اهلل برن عمرر حرني أخرب عمرر برن         يأتي الخالف في حكم األمر بمراجعة طالق الحائض وذلك من 

ثم قال ليُراجعها أو ميسكها  – فتغيَّظ فيه رسول اهلل  أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر لرسول اهلل  اخلطا 

 1ي حتى تطهُر ثم حتيض فتَطهُر فإن بدا له أن يُطلقها طاهراً قبل أن ميسكها فتلك العدة كما أمره اهلل

له  اه يضجبار علاى رجعتهاا مالك على الوجوب وقال ي مان طلذاق  وجتاه اإلمام فقد حمل حائضااً لو نفسااً فإنل
ى  دمض النفاس بدِم الحيض ي ول فسض
اا .2 وه إلاى النادب ي وذكاروا لناه   لمل لباو حنيفاة والشاافعي ولحماد فقاد ردل

يؤمر بالرجعة وال يضجبر .. وجعلوا بذلك الطالق على السنة ، ولم يختلفوا في لنها إذا انقضات عادتها ال 
 3وإن كان قد لوقع الطالق على غير سنة ييجبر وال يؤمر بذلك 

 
 المسألة العاشرة : األمر بالدخار من األُضحية

 

من ضوَّى منكم فال يُصبّونَّ بعد ثالثة ، و   – الذ  قال " قال رسول اهلل   حديث بن األكوع يظهر الخالف في 

منه " فلما كان العاو املقبل قالوا يا رسول اهلل نفعل كما فعلنا العاو املاضي  قال: كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك  بيته شىء

جاءت صيغة األمار ي كلاوا ي ل باحاة باإلجمااع  وذلاك  حيث 4  العاو كان بالناس جهد فأردتُ أن تُعينوا فيها "

يغة بعاد الحظار الال ماة للوجاوب ، إال لن بعاض على الارغم مان ورود هاذه الصا 5لرفع الحرمة عنه .
الشافعية يقولون ي لنذ األمر بعد الحظر مقتضاه اإلباحة ألنه إل الة الحظر ومن ضارورته اإلباحاة فقاط 

  ٹچ واستدلوا على هذا بقوله تعالى 6وكأن اآلمر قال : كنت منعتك هذا فرفعت ذلك المنع ولذنت لك ي

وذكر اإلمام العيني . 7چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   

ي لن األمر هنا بمعنى اإلطالق واإلذن ال يعني اإليجااب وال خاالف باين سالف األئماة فاي عادم الحارج 
على المضحي بترك األكل من لضحيته وال إتم فدلذ ذلك على لن األمر بمعنى اإلذن واإلطالق ... ي
8 

 
  المسألة الحادية عشر : األمر بلزوم الجماعة

 

الذ  قال فيه " كان الناس يسألون رسول اهلل   حديث حذيفة بن اليمانفي توجيه حكم األمر بل وم الجماعة من 

 عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين فقلت يا رسول اهلل–-  إنّا كنا   جاهلية وشر فجاءنا اهلل هبذا اخلري

                                                           
1

  591أخر ه البخاري في كحاب منارب األنصار ص 
2

  16/352عمدأ القارى 
3

 .  910احي ص أخر ه البخاري في األض
4

 .  20/322وينظر عمدأ القارى  9/348فحح الباري 
5

 . 21/237عمدأ القارى 
6
 . 198إرشاد الفقول ص  
7

 10الجمعة :
8

 .  21/238عمدأ القارى 
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فهل بعد هذا اخلري من شر ؟  قال : نعم ، قلت : وهل بعد ذلك الشر من خري ؟ قال : نعم وفيه دخن قلت : وما دخنه؟ 

هنم من قال " قوو يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر " قلت : وهل بعد ذلك اخلري من شر ؟ قال : نعم دعاة على أبوا  ج

أجاهبم إليها قذفوه فيها ، قلت : يا رسول اهلل صفهم لنا ، قال : هم من جلردتنا ويتكلمرون بألسرنتنا قلرت : فمرا ترأمرني إن       

أدركين ذلك قال : تلزو مجاعة املسلمني وإمامهم ، قلت : فإن مل يكن مجاعة وال إماو ، قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولرو أن  

اختلف العلماء في وجوبه ألي جماعة. فقال بعضهم يهو 1يُدركك املوت وأنت على ذلك "تعضَّ بأهل شجرة حتى 

مرفوعاً ي  لمر إيجاب بل وم الجماعة وهي السواد األعظم محتجين برواية ابن ماجة من حديث لنس 
ي لنل بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن لمتي ستفترق على اتنتين وسبعين فرقة كلها فا

وذهاب آخارون لن الماراد بالجماعاة التاي لمار الشاارع بل ومهاا هاي  2النار إال واحادة وهاي الجماعاة ي
بعإ لها،  جماعة العلماء ألن هللا سبحانه وتعالى جعلهم حجة على خلقه وإليهم تف عض العامة في دينها وهم ت 

م جماعاة الصاحابة الاذين .وقاال آخارون ها3وهم المغيتون بقوله يإن هللا لان يجماع لمتاي علاى ضااللة ي
قاموا بالدين . وقال آخرون لنها جماعة لهل اإلسالم ما داموا مجتمعين على لمر واجب على لهل الملل 

ماان قولااه بلاا وم جماعااة المساالمين وجااوب لاا وم  والمتأماال فااي الحااديث ياارى لن مااراد رسااول هللا 4ي
 ويدل على ذلك قوله  وسنة رسوله  –ع  وجل  –جماعة واحدة وهم كل من قاموا على كتاب هللا 

.فالحااديث حااثا لعامااة  5ي تركاات فاايكم مااا إن تمسااكتم بااه لاان تضاالوا بعاادي لبااداً كتاااب هللا وساانة نبيااه ي
 6المسلمين بالتمسك بكتاب هللا والسنة وبالعلماء وهم الجماعة ي

 
 المسألة الثانية عشر : األمر بالتسمية عند الطعام 

 

 الذ  قال فيه ) كنت غالماً   حجر رسول اهلل    حديث عمر بن أبي سلمةمن لواردة في ذكر حكم األوامر ا

لوضاح العيناي لن  7: يا غالو سم اهلل وكل بيمينك وكل ممرا يليرك "  وكانت يد  تطيش   الصفوة فقال يل رسول اهلل

ه آخارون ماألمر بالتسمية عند بداية الطعام واألكل مما يلي اآلكل محمول على الندب عناد الج هاور وردل
وحمللاه القرطباي  9.لما األمر باألكل باليمين فقد نا  الشاافعي علاى وجوباه 8إلى الوجوب على ظاهره.

عماال ولسابق ولمكان وألنهاا مشاتقة مان على الندب ي ألنه من باب تشريف اليمين وألنهاا لقاوى فاي األ
  10اليمين والبركة محتجاً برواية لبى داود ي يجعل يمينه لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك ي

وذكر القرطباي ي لن األكال مماا يلاي اآلكال سانة متفاق عليهاا وخالفهاا مكاروه شاديد االساتقباح إذا كاان 
 11الطعام واحداً .ي

                                                           
1

 . 1113أخر ه البخاري في كحاب الحعبير ص 

2
 .  1/358وينظر السلسلة الصقيقة  3/120وأحمد  2/48وابن ما ه  504: 2/503القديث أخر ه أبو داود 

3
 .  3/1848الصقيقة األحاديث سلسلة وينظر  2/1303وابن ما ه  4/452 أخر ه أبو داود

4
 .  13/36:37وفحح الباري  162وينظر الكواكب  24/290عمدأ القارى 

5
 .  4/260اديث الصقيقة سلسلة األحينظر : و 2/308أخر ه الحرمتي 

6
 .   37/  13فحح البارى  ينظر

7
 883أخر ه البخاري في كحاب األطعمة صـ 

8
 21/43عمدأ القاري 

9
  6/265واإمام أحمد  1/32أخر ه أبو داود 

10
 21/43وينظر عمدأ القاري  9/522فحح الباري 

11
ير  فإن ترك ا العبد عامدا  أو ناسيا  أو ورد ذكر العلماء يسحقب الج ر بالحسمية لحبيينه له 522/9 فحح الباري

 اهال  أو مكروها  أو عا زا  لعارل ثم تمكن في أثناء أكله يسحقب له الحسمية وتقصيع الحسمية بقوله بسم هللا 

 43/  21فإن أتبع ا بالرحمن الرحيم كان حسنا  ... عمدأ القاري 
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 المسألة الثالثة عشر : األمر بالمكاتبة لحفظ المال 

 

چ  چ  ڇ    چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ في تفسير قوله تعالى 

م  اختلف العلماء هل األمر في قوله ي  1چ  ڍڇ  ڇ  ڇ اِتبضوهض ي للوجوب لم النادب فاذهب الجمهاور  ف ك 

( ه  :ي هذا لمر من هللا تعاالى للساادة إذا طلاب عبيادهم مانهم 774وقال ابن كتير ت )  2.على لنه الندب
الكتابة لن يكاتبوهم بشرط لن يكون للعبد حيلة وكساب ياؤدي إلاى سايده الماال الاذي شاارطه علاى لدائاه 

خير إذا وذهب كتير من العلماء إلى لن هذا األمر لمر إرشاد واستحباب ال لمر تحتم وإيجاب بل السيد مض 
طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتباه ... وذهاب آخارون إال لناه يجاب علاي السايد إذا 

(ه  ي هذا 911وقال السيوطي ت )  3طلب منه عبده ذلك لن يجيبه إلى ما طلب لخذاً بظاهر هذا األمر.ي
ر إيجاب فرضإ على الرجل هو لم ي(ه 710وفي تفسير النسفي ت )  4تعليم ورخصة وليست بع يمة ي.

(ها  يقاول 310ولكتر.ي واختار ابن جرير ت ) لن يكاتب عبده الذي علم منه خيراً إن سأله ذلك بقيمته 
والراجح في األمر داللته على الندب لوجود القريناة الدالاة علياه وهاو لناه لمار  5الوجوب لظاهر اآلية.ي

 6يمال امرئ مسلم إال بطلب من نفسه ي ال يحل من هللا وإذن منه للناس على فعله ويدل عليه قوله 
 

 المسألة الرابعة عشر : األمر بقري الضيف 
 

:إنك تبعثنا فننزل بقوو ال يقرونا فما  الذ  قال " قلنا للنيبحديث عامر  في حقيقة األمر من )قري الضيف( في

ذهب بعض  7وإن مل تفعلوا فرذوا منهم حق الضيف "ترى فيه فقال لنا : إن نزلتم بقوو فأمر لكم مبا ينبغي للضيف فأقبلوا 

العلماء بظاهر الحاديث لي وجاوب قاري للضايف مان حياث ي لنل المنا ول علياه لاو امتناع مان الضايافة 
ه اإلمام لحماد ي بأهال الباوادي مان القارى .ي 8لضخذت منه كرهاً.ي وخصل

واساتدل بماا رواه لباو داود لن  9
على كل مسلم فمن لصبح بفنائاه فهاو علياه ديان فاإن شااء اقتضاي  قال ي ليلة الضيف حق رسول هللا 

وقااال جمهااور العلماااء لنل ي الضاايافة ساانة وليساات بواجبااة وقااد كاناات واجبااة فنضسااخ  10وإن شاااء تاارك.ي
 وهذا هو الرلي الراجح على لنها سنة مستحبة لمن لراد القرى وال حرج عليه. 11وجوبها .ي 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 33النور : 
2

 13/167عمدأ القاري 
3

  46،  6/448تفسير القرآن العظيم 
4

 11/45الدرر المنثور 
5

 9/316تفسير اللبري 
6

 4/387أخر ه البي قي في شعب اإيمان 
7

 مهازي ومسلم في ال 374أخر ه البخاري في المظالم والهضب صـ 
8
 13/12عمدأ القاري  
9
 13/12عمدأ القاري  
10

 3312سنن الحرمتي باب الضيافة 
11
 5/108وفحح الباري  11/29الدراري وينظر الكواكب  13/12عمدأ القاري  
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ة   المسألة الخامسة عشر : األمر في العطيَّ

 

يعطيين  الذ  قال " مسعت عمر يقول كأن رسول اهلل  حديث عبد اهلل بن عمر في حكم فعع األمر ) أعله ( من 

العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مين فقال خذه إذا جاء من هذا املال شيء وأنت غري مشرف وال سائل فرذه وماالً فال تتبعه 

."نفسك
1
رال بعض م هو ندب لكع من أعلى علية أن يقبل ا سواء كان المعلى سللانا  أو غيير  صيالقا   

أن كان ممن يجوز عليحه " دكان أو فاسقا  بع
2

واسحدلوا عليى ذليج بأحادييث عيدأ من يا ميا روى عين أبيي 

" هدية إال ربلح ا ي دي إلى   ما من أحد   "أنه رال هريرأ 
3
" أنيه ريال  بين عفيان وي عن عثمان ما ر  و 

ب يدايا فقبل يا وأ ياز  أنيه بعيث إليى عليي  وعين سيعيد بين العياص  ".طيي ذكيي  وائز السللان لقيم  

."معاوية القسين بأربعمائة ألف
4

ورال آخرون ذلج نيدب منيه إليى ربيول  .وغيرها من األدلة الواردأ عن م

.يقول حرام ربول عليحه وبعض م كره ا بعض م السللان كانو .علية ذي سللان 
5

 

وإليى أخيي خمسيمائة  وي عن هشام بن عروأ أنه بعث إلى عبد هللا بن الزبير ذلج بما ر  على واسحدلوا 

."وهو غني عن ا إال أحو ه هللا إلي ا  د  دينار فقال أخي ذرهما فما أكل ا أح
6
وذهب آخرون إليى أنيه نيدب  

"إنا ال نقبع إال من األمراء"  واسحدلوا بقول عكرمة  إلى ربول هدية السللان دون غير 
7

 

قيرم عليحيه. رد عليحيه ومين عليم كيون ماليه حراميا  فح  والحققيف في المسألة أن من علم ماله حالال  فيال ت ي

، وميين أباحييه أخييت باألصييع . مقحجييا  بييأن هللا تعييالي رييال فييي    وهييو الييورعرد   فاالححييياطوميين شييج فيييه 

الشارع رد رهن درعه عند ي يودي ميع علميه بيتلج  وأن  8 چ  ٻٻٱ  ٻ  ٻ  چودالي 

أكثر أموال م من ثمن الخمر والخنزير والمعامالت الفاسدأ "  وأخت الجزية من م مع العلم بأن  
9

 

 

 
 المسألة السادسة عشر : األمر بالصدقة 

 

أنره قرال " مرن حلرف فقرال   حلفره         عرن الرنيب     حديث أبي هريررة في  دل األمر بالصدقة على الندب وذلك 

فقاد ذهاب الجمهاور إلاي لن األمار  10يبالالت والعزى فليقل ال إله إال اهلل ومن قرال لصراحبه تعرايل أُقرامرك فليتصردق      

صدقة وال غيرها بل يضكتب بالصدقة محمول علي الندب ، بدليل لن مريد الصدقة إن لم يفعلها ليس عليه 

 11.يله حسنة

 
 
 

                                                           
1

 229أخر ه البخاري في كحاب الزكاأ صـ 
2
 9/78عمدأ القاري  
3

 8/19:18ينظر الكواكب 
4

 9/78عمدأ القاري 
5

 8/18وينظر الكواكب  9/78عمدأ القاري 
6

 9/79عمدأ القاري 
7
 79/  9عمدأ القارى  
8
 42المائدأ :  
9
 338/ 3فحح البارى  
10

  1054اإيمان والنتور ص  أخر ه البخاري في
11

  277/ 23عمدأ القاري 
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 المسألة السابعة عشر : األمر بتخمير اآلنية ليالا  
 

" مخروا اآلنية وأجيفوا األبوا  واطفؤوا املصابيح حيث قال" قال رسول اهلل  حديث جابر بن عبد اهلل ء األمر في جا

روا خمذ ه )حيث لشار العيني لن قول؛ للداللة علي اإلرشاد   1يفإن القويسقة رمبا جرَّت الفتيلة فأحرقت أهل البيت

اطفؤوا (. جميعهاً لوامر للداللاة علاي اإلرشااد . وذكار قاول اإلماام الناووي لناه ي ل رشااد  –لجيفوا  –

واعتارض علاي رلياه بأناه ي قاد يفضاي إلاي مصالحة دينياة وهاي حفاظ الانفس  2لكونه مصلحة دنيوية ي

.ولوضح سبب الحديث ما لخرجه لبو داود عن ابن عباس ي قال :  3المحرم قتلها والمال المحرم تبذيرهي

مرة التي كان قاعداً عليها فأحرقت منها متل  جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي  علي الخض
: إذا نمااتم فاااطفؤوا ساارجكم فااإن الشاايطان ياادل متاال هااذه علااي هااذا  موضااع الاادرهم. فقااال النبااي

 4فيحرقكم.ي

 
 

 الثامنة عشر : األمر بالحديث عن رسول هللا  المسألة
 

قال " بلّغوا عين ولو آية وحدثوا عين بين إسرائيل وال حرج ومن كذ  على  أن النيب  حديث عبد اهلل بن عمر في 

اإلباحة وذلك لوجود القرينة للداللة على قوله ) حدتوا (  األمر في جاء 5يمتعمداً فليتبوأ مقعده من النار 

ي رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في  ) وال حرج ( فيكون المعنى : الصارفة عن وجوبه وهو قوله 

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ   لخبار بني إسرائيل من األلفاظ المستبشعة نحو قوله تعالى على لسانهم

 . 7 چٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ  وقولهم6چٺ  ٺ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

  1005أخر ه البخاري في االسحئتان ص
2

  22/420عمدأ القاري 
3

  22/420عمدأ القاري 
4

  11/87وفحح الباري  22/420(. وينظر عمدأ القاري 5247روا  أبو داوود )
5

 543أخر ه البخاري في أحاديث األنبياء صـ 

6
 24المائدأ : 

7
 496/  6وفحح البارى  93/ 14والكواكب الدرارى  63/ 16وينظر : عمدأ القارى  138األعراف : 
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 الخاتمة
 

يضستخل  مما سبق لن دالالت صيغ األمر قد لترت في بيان واستنباط األحكام الفقهية وتوجيه المعنى 
تأتيرا جليذًا كذلك سعت في إخراج مضراد الشارع من النصو  ، وهذا ما يضؤكد العالقة الوطيدة بين علم 

ومضستنبط األحكام  لن يكون على علم ودراية واسعة اللغة والتفسير ولصول الفقه ، ولنه البد للمضفسر 
 باللسان العربي ودالالت األلفاظ .

 
 

 املصادر واملراجع
 

اإلبهاج فى شرح المنهاج لإلمام تاج الدين السبكي ، تحقيق الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل ،  (1
 م ،مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة 1981الطبعة األولى عام 

م ، دار الصميعي 2003لآلمدى ، تحقيق الشيخ / عبد الرازق عفيفي ، الطبعة األولى اإلحكام  (2
 المملكة العربية السعودية . -للنشر والطباعة ، الرياض

 
م ، دار اآلفاق 1979اإلحكام لبن حزم تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ، الطبعة األولى عام  (3

 لبنان . –الحديثة بيروت 
إرشاد الفحول إلى علم األصول لإلمام الشوكاني ، تحقيق أبى حفص سامي بن العربي األثري،  (4

 المملكة العربية السعودية . –م ،دار الفضيلة للطباعة والنشر ، الرياض 2000الطبعة األولى 
 
 وت.بير –م دار الكتب العلمية 1993األصول للسرخسي تحقيق / أبو الوفا األفغاني ،الطبعة األولى  (5
 
م ، دار الفكر للطباعة 1986أصول الفقه اإلسالمي ، الدكتور / وهبة الزحيلي ، الطبعة األولى  (6

 والنشر بدمشق . 
الطبعة الثانية  ياألصول في النحو ألبى بكر محمد بن سهل بن السراج .تحقيق عبد الحسين الفتل  (7

 م ، مؤسسة الرسالة بيروت.1987-ه1407
 

، تحيق محمد محيى الدين عبد الحميد ،  األنصارىبن مالك لبن هشام أوضح المسالك إلى ألفية   (8
 م ، دار الجيل بيروت.1979 -ه1399الطبعة الخامسة 

 

 ه مطبعة السعادة بمصر.1328البحر المحيط ألبى حيان النحوي الطبعة األولى   (9
 

هللا العاني ، الطبعة البحر المحيط فى أصول الفقه لإلمام الزركشي ، تحقيق الشيخ عبد القادر عبد    (10
 م ، دار الصفوة للطباعة والنشر بالغردقة .1992الثانية 

 
التحصيل من المحصول لإلمام األرموي ، تحقيق الدكتور / عبد الحميد على أبو زنيد ، الطبعة    (11

 بيروت . –م ، مؤسسة الرسالة 1988األولى 
 

شرح كتاب التسهيل ألبي حيان األندلسي ، تحقيق الدكتور / حسن هنداوي ،  التذييل والتكميل فى  (12
 دمشق  –دار القلم 
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تفسير ابن كثير )تفسير القران العظيم( إسماعيل بن كثير القرشي ، دار إحياء الكتب العربية    (13
 بالقاهرة.

ادل أحمد عبد تفسير الزمخشرى )الكشاف( لإلمام محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق / الشيخ ع   (14
 الرياض .–م ، مكتبة العبيكان 1998الموجود والشيخ على محمد معوض ، الطبعة األولى 

 
تفسير السيوطي )الدرر المنثور فى التفسير بالمأثور( لإلمام جالل الدين السيوطي ، تحقيق الدكتور  (15

ت والبحوث م ، مركز هجر للدراسا2003/ عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، الطبعة األولى 
 .القاهرة -اإلسالمية والعربية

ار إحياء الكتب العربية تفسير ابن كثير )تفسير القران العظيم( إسماعيل بن كثير القرشي ، د (16
 .بالقاهرة

 -ه1357تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن( محمد بن أحمد القرطبي ، الطبعة الثانية   (17
 .م ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة1938

جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي ، علق عليه / عبد المنعم خليل ، الطبعة الثانية    (18
 بيروت . –م ، دار الكتب العلمية 2003

الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية ، الدكتور محمد ضاوى حمادي ،   (19
 م ، مؤسسة المطبوعات العربية بيروت1982 –ه 1402عة األولى الطب

 –دللة األمر بين الوجوب والتطبيق ، بحث للدكتور / عبد الرؤوف مفضي ، جامعة اليرموك    (20
 األردن .

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لبن العماد الحنبلي ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع   (21
 ،بيروت

مونى على ألفية بن مالك تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة األولى دار شرح األش   (22
 السعادة بالقاهرة .

 
 شرح التسهيل لبن مالك ، تحقيق / عبد الرحمن السيد ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع .    (23
لإلمام البدر العيني ، دار المكتبة العلمية بيروت ، صححه  )عمدة القاري(شرح صحيح البخاري     (24

 م.2001 –ه 1421عبد هللا محمود محمد عمر ، الطبعة األولى 
 

م 1933 –ه 1352الطبعة األولى  مام الكرمانيشرح صحيح البخاري )الكواكب الدرارى( لإل    (25
 بالقاهرة 

 
قالني ، تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي شرح صحيح البخاري )فتح الباري( لإلمام ابن حجر العس   (26

 بيروت  -ومحب الدين الخطيب ، دار المعرفة
 شرح المفصل لبن يعيش عالم الكتب ، بيروت مكتبة المتنبي بالقاهرة .   (27

 
 صحيح البخاري ، دار إحياء الكتب العربية.   (28

 

 صحيح مسلم بشرح النووي ،المطبعة المصرية ومكتباتها.   (29
 

  .قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع أصول الفقه ، الدكتور / عبد الكريم زيدان ، مؤسسةالوجيز في    (30
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