
 

 

 

 



 
 

    

Abstract 

    Imam Ibn al-Hajeb shortened the book of rulings in the assets of the provisions of the 

Imam al-Amadi book decorations very solely and violated by Imam Ibn al-Hajj Imam 

al-Amadi issues many Vjmt what violated him in the matter to be a modest research 

may God benefit him 

The first section: (the life of the Imam Ibn al-Hajeb and the Imam al-Amadi and the 

definition of the book Mntaha Sol) and the three demands: The first requirement: dealt 

with: (The life of Imam Ibn al-Hajeb) and the second demand: dealt with: (The life of 

the Imam al-Amadi) and the third demand: In it: (Definition Book Ultimate Sol). The 

second topic: (violations of Imam Ibn al-Hajeb forward in the matter) and in it: four 

demands: The first requirement: (contrary to the extent) and the second: (formula (do) 

abstract evidence of fact in the obligatory?) And the third demand: (The matter is final 

About against him? The fourth requirement: (if it is something that is forbidden against 

it is it a special duty)? Then the conclusion. May Allah help us in this research to serve 

Islam, Muslims and dear students of science. 

 ملخص

اخترص االمام ابن احلاجب كتاب االحكام يف اصول االحكام لالمام االمدي بكتاب اوسمه بمنتهى السول وخالف به     

 االمام ابن احلاجب االمام االمدي بمسائل كثرية فجمعت ما خالفه به يف االمر ليكون بحثا متواضعا عسى اهلل ان ينفع به

ياة االمام ابن احلاجب واالمام االمدي والتعريف بكتاب منتهى السول( وفيه ثالثة وقسمته اىل مبحثني: املبحث االول :)ح

مطالب : املطلب االول: تناولت فيه :)حياة االمام ابن احلاجب( واملطلب الثاين: تناولت فيه :)حياة االمام االمدي( 

)خمالفات االمام ابن احلاجب لالمام واملطلب الثالث: تناولت فيه: )التعريف بكتاب منتهى السول(. واملبحث الثاين:

االمدي يف االمر( وفيه:اربعة مطالب: املطلب االول :)خمالفته يف حد االمر( واملطلب الثاين: )صيغة )افعل( املجردة عن 

يا القرائن حقيقة يف الوجوب ؟ ( واملطلب الثالث :)االمر باليشء هنيا عن ضده(؟ واملطلب الرابع :)اذا كان االمر باليشء هن

عن ضده هل يكون خاصا بالواجب(؟  ثم اخلامتة. اهلل اسأل ان يوفقنا يف هذا البحث خدمة لالسالم واملسلمني وطلبة العلم 

 االعزاء واهلل من وراء القصد.



  

  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد سيد االولني واالخرين وعىل اله وصحبه امجعني.      

 وبعد:

االحكام لالمام االمدي بكتاب اوسمه بمنتهى السول  يف اصول حكاماالاخترص االمام ابن احلاجب كتاب   

ليكون بحثا متواضعا  مراالمام االمدي بمسائل كثرية فجمعت ما خالفه به يف اال وخالف به االمام ابن احلاجب

 عسى اهلل ان ينفع به

 منتهى بكتاب والتعريف االمدي واالمام احلاجب ابن االمام ياة)حوقسمته اىل مبحثني: املبحث االول:

تناولت  :تناولت فيه:)حياة االمام ابن احلاجب( واملطلب الثاين :وفيه ثالثة مطالب: املطلب االولالسول( 

)التعريف بكتاب منتهى السول(. واملبحث  :فيه:)حياة االمام االمدي( واملطلب الثالث: تناولت فيه

 خمالفته يف حدمطالب: املطلب االول:) اربعةوفيه: االمر( يف االمدي لالمام احلاجب ابن االمام الفات:)خمالثاين

 باليشء االمرواملطلب الثالث:) ؟( الوجوب يف املجردة عن القرائن حقيقة( افعل) صيغة) :( واملطلب الثاينمراال

 (؟ ثم اخلامتة. اهللبالواجب خاصا يكون هل ضده عن هنيا باليشء االمر كان اذا:)الرابع واملطلب(؟ ضده عن هنيا

 هذا البحث خدمة لالسالم واملسلمني وطلبة العلم االعزاء واهلل من وراء القصد. ان يوفقنا يف اسأل

  



 
 

    

 .(1)اخلالف لغة: تأيت بعدة معاين منها املضادة ومنها املغايرة ؛ومعنى املضادة يف املحسوسات قال ابن منظور

الحا: فقد عرف بتعاريف عدة وكلها تدور يف اخلالفيات او مسائل اخلالف او علم اخلالف كل اخلالف اصط

هذهإ االطالقات املتقاربة دلت عىل علم خاص بجدل الفقهاء واملنا رة بني املذاهب؛ الن القولني املتعارضني يف 

لقاعدة اجلدلية الشهرية: )مذهبي األحكام ال جيتمعان فالبد من نرصة مذهب النا ر وإبطال مذهب اخلصم تبعًا ل

 .(2)صواب حيتمل اخلطأ ومذهب خصمي خطأ حيتمل الصواب(

امللحوظ يف استعامل الفقهاء اهنم مل يفرقوا بني اخلالف واالختالف الن معنامها العام واحد  وعرف االختالف:

جاء باجتهاد مغاير الجتهاد  -اذا استعملنا كلمة خالف كان ذلك داالً عىل ان طرفا من الفقهاء شخصاً او اكثر

لكن اذا نظرنا اىل طرفني من اطراف اخلالف او اىل اطرافهإ كافة فإننا نسمي ما ينشأ عنهم من آراء مغايرة:  -اآلخرين

 (3)اختالفًا.

 .(4)اذا اخلالف هو عدم موافقة العامل راي عامل اخر فهو عدم موافقة الراي.

  

                                                             
 .9/82 بدون تاريخ(: -1بريوت )ط/ -دار صادر ،ينظر: ينظر لسان العرب، البن منظور، باب اخلاء،مادة خلف (1)

املغرب  -لتاريخ اخلالف العايل ومناهجه عند الاملكية ملحمد العليمي،مركز الدراسات واالبحاث واحياء الرتاث ينظر املستوعب (2)

 . 22_1/21م(: 2010-هـ1431 -1)ط/

 .179ينظر: نظرية التقعيد الفقهي واثرها يف اختالف الفقهاء، للدكتور الروكي::ص (3)

ينظر: املقدمة البن خلدون تأليف عبد الرمحن ابن خلدون، دار  عريفه للخالف،هذا املعنى مستنبط من كالم ابن خلدون يف ت (4)

 . 1/33، املستوعب لتاريخ اخلالف العايل ومناهجه عند الاملكية ملحمد العليمي 456بريوت )بدون تاريخ(:ص -الفكر



  

  اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

امللقب  سنائي الفقيه الاملكي،الكردي الدولبي ثم األ الدويني االصل هو عثامن بن عمر بن ايب بكر بن يونس

خال  اء االيوبيي،مرحد االالن اباه كان حاجبا ال احلاجب،عرف واشتهر بابن  بجامل الدين ويكنى بايب عمرو،

 (1)صالح الدين االيويب

  والدته وحياته العلمية:

واشتغل منذ صغره بالقران ه( 571او سنة ) (3)هـ 570من صعيد مرص سنة  (2)ولد ابن احلاجب يف مدينة إسنا

سافر اىل دمشق  (4)ع فيها واتقنها غاية االتقانمام مالك ثم بالعربية والقراءات وبرالكريم والفقه عىل مذهب اإل

 (6)وتالميذ كثر منهم االمام القرايف (5)مودرس يف اجلامع االموي له مشايخ كثر منهم العز بن عبد السال

  

                                                             
 .6/11 م(:1933-هـ1352القاهرة ) -ية(، دار الكتب املرصـه874ينظر: النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، لتغري بردي)ت (1)

مدينة بأقىص صعيد مرص وليس وراءها اال أدفوا واسوان ثم بالد النوبة وهي عىل شاطىء النيل من اجلانب الغريب مدينة  إسنا: (2)

 .1/264دار احياء الرتاث العربية )بدون تاريخ(: عامرة كثرية النخل والبساتني والتجارة. ينظر: معجم البلدان للحموي

 .3/250 بريوت: -م( ودار الثقافة1978-هـ1398بريوت ) -ينظر: وفيات االعيان البن خلكان حتقيق احسان عباس، دار صادر (3)

 ـ3/248وفيات االعيان البن خلكان: ينظر: (4)

يخ العالمة املشهور بالعز العز بن عبد السالم: هو عبد العزيز بن عبد السالم بن ايب القاسم بن احلسن بن مهذب وحيد عرصه الش (5)

(. ينظر طبقات الشافعية الكربى ـه 660( يف الشام وعاش فيها ثم رحل اىل مرص وتويف هناك سنة)ـه 577بن عبد السالم ولد )

م(، 1964-هـ1383-1القاهرة )ط/ -حتقيق عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد الطناحي، مطبعة عيسى البايب احللبي للسبكي

 .8/209بدون تاريخ(.:-2بريوت )ط/ -رفةودار املع

هـ(عامل من علامء الاملكية وهو 626القرايف: هو أمحد بن أدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن ي لنيِّ كنيته:ابو العباس ولد بمرص )سنة (6)

( ودفن بالقرافة. ينظر: الوايف ـه 682تلميذ ابن احلاجب والعز بن عبد السالم له مؤلفات كثرية منها رشح تنقيح الفصول تويف بمرص)

، 6/233م(: 1961-هـ1381 -2م(، وطبعة دار النرش نراثر شايز بقيبسان )ط/1953دمشق ) -بالوفيات، للصفدي مطبعة اهلاشمية

  .327(.: ص1974القاهرة ) -الديبا  املذهب، البن فرحون، حتقيق د.حممد االمحد ابو النور، دار الرتاث



 
 

    

 .(1)واالمام ابن املنري

  مصنفاته:

 وله مصنفات كثرية يف مجيع االختصاصات الرشعية منها:ـ 

 وكانت عقيدة االمام اشعرية. (2)بعقيدة ابن احلاجب ففي اصول الدين له كتاب مسمى .1

وهو من أجل كتبه حيث بالغ العلامء يف مدحه النه اعتنى العلامء  (3)وله يف الفقه الاملكي كتاب جامع االمهات .2

 رشقا وغربا يف رشحه، 

اصول  وهو من اهم كتب السول واألمل يف علمي األصول واجلدل وله يف اصول الفقه كتاب خمترص منتهى .3

 ، الاملكية يف القرن السابع اهلجري

 وله ايضا كافية ذوي األرب يف معرفة كالم العرب )املعروفة بالكافية وهي يف النحو(  .4

 وله )الشافية وهي مقدمة يف الترصيف(،  .5

 وله )املقصد اجلليل يف علم اخلليل(، .6

لام يف اللغة العربية وكان متاثرا وكان عاوهذه الكتب مطبوعة وله مؤلفات اخرى  وله كتاب يف علم الكالم، .7

 ،(5)سامه )االيضاح يف رشح املفصل( (4)بمذهب البرصيني وله مؤلفات منها رشح كتاب املفصل للزخمرشي

                                                             
محد بن حممد بن منصور بن القاسم بن خمتار القايض نارص الدين ابن املنري، ويل القضاء باألسكندرية وخطابتها ابن املنري: هو أ (1)

هـ( له اليد الطوىل يف األدب وفنونه، له تصانيف كثرية يف التفسري كانت مرص تعتز به كعامل من علامئها تويف 620مرتني ولد)

-هـ1375-1القاهرة )ط/ -لتغري بري حتقيق امحد يوسف نجايت، دار الكتب املرصيةهـ( يف التعز. ينظر: املنهل الصايف، 683)

 .3/66، الوايف بالوفيات، للصفدي: 121 /1م(.: 1956

 .2/1157م(.: 1943-هـ1362مطبعة وكالة املعارف باستنبول ) ينظر:كشف الظنون احاجي خليفة (2)

 .190ص ينظر الديبا  املذهب البن فرحون: (3)

رشي ابو القاسم حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي الزخمرشي صاحب الكشاف الذي مل يصنف قبله مثله كان إمامًا يف اللغة الزخم(4)

والنحو والبالغة له كتب كثرية جدًا منها: تفسري الكشاف وكتب أخرى يف النحو منها )االنموذ ( سافر اىل مكة وجاورها زمانًا 

هـ( بزخمرش قرية كبرية من 467هذا االسم علامً عليه كان معتزيل االعتقاد متظاهرًا بهإ ولد سنة ) فصار يقال له جار اهلل لذلك كان

هـ بجرجانية وهي قصبة خوارزم وهي عىل شاطئ جيحون. ينظر: ابجد العلوم، للقنوجي حتقيق 538قرى خوارزم وتويف سنة 

 .3/30م(: 1978بريوت ) -عبد اجلبار زكار، دار الكتب العلمية

 .120ـ1/119( من االمايل القرانية: 8ينظر: االمالء ) (5)



  

 :(1)وكان شاعرا وله من الشعر الكثري منه

 من بسطها بالنول منقبضة             يااهل مرص رايت ايدكم   

 اكلت كتبي كانني ارضة.              قد جئتكم نازال بارضكم  

  اقوال العلامء فيه:

وكان من اذكياء  وكان يتصف باخللق الرفيع من ابرز فقهاء مرص والشام يف العرص االيويبوكان ابن احلاجب  

وقد مدحه كثري من العلامء كابن ايب العامل رأسا عند الاملكية وعالام يف العربية وعلم النظر فقيه ومفت ومنا ر وورع 

 (5)وابن خلكان الذي قال عنه:)كان احسن خلق اهلل ذهنا( (4)والقرايف والسيوطي (3)وابن دقيق العيد (2)مهشا

 .(6)وغريهم من العلامء

  وفاته:

ضحوة النهار ودفن من االسكندرية ب م(1249( املوافق)هـ 646)تويف االمام ابن احلاجب يف شعبان سنة  

 بن ايب شامة وموضع رضحية يف الطابق السفيل من مسجد ايب العباس املرو يومه بباب البحر بمقربة الشيخ الصالح

 (7)العلوموترك علام وفريا ومؤلفات شتى يف مجيع 

                                                             
 .5/186طهران: -مكتبة السامعليات ينظر: روضات اجلنات للخونساري (1)

الشيخ العالمة شهاب الدين الدمشقي املعروف بابن ايب شامة شيخ الشام صاحب كتاب )الذيل عىل  ابن ايب شامة: (2)

 .1/109فرحون:الروضتني(.ينظر: الديبا  املذهب البن 

ابن دقيق العيد: حممد بن عيل بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشريي، املعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد: قاض،  (3)

 -5بريوت )ط/ -(. ينظر االعالم للزكيل دار العلم للمالينيـه702وتويف) ـه625من أكابر العلامء باالصول، جمتهد.ولد 

 .6/283م(.:1980

هو احلافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن ابن أيب بكر بن حممد بن ساق الدين أيب بكر بن عثامن بن حممد بن خرض  السيوطي: (4)

بن أيوب بن حممد بن الشيخ مهام الدين اخلضريي السيوطي الشافعي املسند املحقق املدقق صاحب املؤلفات الفائقة النافعة ولد 

 -(. ينظر: شذرات الذهب البن العامد دار االفاق اجلديدةـه911هـ(،وتويف)سنة 894تهل رجب )سنة بعد مغرب ليلة األحد مس

 .4/51بريوت.: -بريوت واملكتب التجاري

-4م( و )ط/1982-هـ1402بريوت ) -ينظر: سري اعالم النبالء لالمام الذهبي حتقيق شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة (5)

1413:)23/264. 

 .106فكر االصويل عند ابن احلاجب رسالة ماجستري للطالب بسام عيل / جامعة ام القرى _ السعودية: صينظر: ال (6)

 .3/250ينظر: وفيات االعيان البن خلكان: (7)



 
 

    

 : ولقبه وكنيته ونسبه اسمه

الشافعي  ثم احلنبيل لبيالتغ اآلمدي العالمة حممد بن سامل بن حممد بن عيل أيب بن عيل احلسن أبو الدين سيف هو

 (1).الروم لبالد جماورة، كبرية مدينة :وهي آمد، إىل نسبة :أصويل واآلمدي فقيه

 : العلمية وحياته والدته

 عىل واشتغل بغداد إىل انحدر سنة عرشة أربع بلغ ولام (،ـه551مائة ) ومخس ومخسني أحدى سنة بآمد ولد 

 حييى القاسم أبا العالمة اإلمام صحب ثم مدة، مذهبه عىل اخلالف يف احلنبيل املني ابن فتيان بن نرص الفتح أيب اإلمام

... فيه، ومتيز اخلالف عنه وأخذ الشافعي فضالن ابن البغدادي بركة بن اهلل هبة بن الفضل بن عيل احلسن أيب بن

 وهذا البحر رشبت كأين رأيت قال أنه عنه وحكى املقتول احلكيم السهروردي بالشهاب واجتمع حلب إىل وقدم

، الطلبة عليه واشتغل واإلسكندرية مرص دخل ثم... املرصية، الديار إىل الدخول عىل وعزم تومرت، ابن رآه املنام

 صالح النارص امللك لرتبة املجاورة العزيزية املدرسة وواله املعظم إليه فأحسن دمشق ودخل ليال محاة من فخر 

 لطلب الطوائف سائر من اآلفاق مجيع من الطلبة إليه ورحل والتصنيف شتغالواال االشغال عىل وأقبل الدين،

 أمحد اإلمام أصحاب من مجاعة عنده رأيت التعصب، قليل االعتقاد حسن القلب سليم الطباع خرير  وكان العلم،

 اإلحسانو هلم اإلكرام غاية يف وهو ،عنهم( اهلل )ريضومالك حنيفة أيب اإلمام أصحاب وكذلك عليه، يشتغلون

 حيب ال املرتد: "املزاح سبيل عىل فقال. إليهم اإلحسان يف وتزيد احلنابلة تؤثر تراك موالنا يا: له قيل حتى إليهم،

 (2).حنبلياً  قديامً  كان أنه يعني" املسلمني كرس

 (3):منها مصنفا، عرشين نحو له  :مصنفاته

 الكالم، مطبوع. علم يف املرام _غاية1

 االحكام، مطبوع. اصول يف _االحكام2

                                                             
 .4/332،االعالم للزركيل:366_22/364ينظر: سري اعالم النبالء للذهبي: (1)

 .21/225ينظر: الوايف بالوفيات للصفدي: (2)

إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي )طبعة دار إحياء  -ية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني هد ينظر: (3)

 (.707 /1الرتاث:



  

 ابكار االفكار يف اصول الدين، مطبوع. كتاب _رشح3

 اجلدل، مطبوع. علم يف األمل _غاية4

 االصول،مطبوع. علم يف السول منتهى املسالك رتب يف السالك _منتهى5

 :فيه العلامء اقوال

 ورسعة قلب رقة منه يظهر وكان، الكالم وعلم علم االصول يف جياريه من زمانه يف يكن مل اجلوزي سبط قال

 ونقل بعث دمشق سكن فلام فدفنها بحامة قطة له ماتت أنه عنه حيكى ما عجيب ومن. بدمشق ثم، بحامة أقام، دمعة

 . بقاسيون ودفنها كيس يف عظامها

 فال املعظم عىل يدخل وكان، واملنطق األوائل علم من عنه اشتهر لام يكرهونه كلهم العادل أوالد وكان: قال

 مات فلام ،(1)العزيزية تدريس املدرسة واله هذا ومع. قلبي يقبله ما: فقال عني عوضا له قم: فقلت، له يتحرك

  األرشف، منها أخرجه

، خيطب كأنه، السيف من أحسن الدرس يلقي من سمعت ما: يقول السالم عبد ابن سمعت: خلكان ابن قال

 (2).يعظمه وكان

 :وفاته

ه(، وله ثامنون سنة ودفن بسفح جبل  631مات فيه يف الرابع من صفر سنة) اقام االمام االمدي يف بيته حتى

 (3)قاسيون.

  

                                                             
( تواىل عليها كثري من العلامء للتدريس ـه593املدرسة العزيزية: بناها امللك العزيز عثامن بن صالح الدين االيويب يف دمشق سنة ) (1)

ومنهم االمام االمدي،يف مقدمتها رضيح صالح الدين االيويب.ينظر: الدارس يف تاريخ املدارس تاليف عبد القادر النعيمي هبا 

 .1/290م(:1990_ـه1410) 1( حتقيق ابراهيم شمس الدين،دار الكتب العلمية،ط/ـه978)ت

 .366_22/364ينظر: سري اعالم النبالء للذهبي: (2)

-هـ1407-1بريوت )ط/ -حتقيق د.عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب لبنان م للذهبي:تاريخ االسال ينظر: (3)

 .14/51م(1987



 
 

    

هو كتاب يف اصول الفقه توجد منه عدة نسخ خمطوطة منه يف مكتبات العامل وقد طبع بمطبعة السعادة يف القاهرة   

 واالمل يف علمي االصول واجلدل(. ( بإسم )منتهى الوصولـه 1326سنة)

  (1)وقد اخترصه االمام ابن احلاجب من كتاب )اإلحكام يف اصول األحكام( الستاذه االمدي

وقد اخترصه االمام ابن احلاجب ايضا بكتاب )خمترص منتهى السول واالمل يف علمي االصول واجلدل( وقد رشح 

ية هذا الكتاب وغزارة علمه وروعته. قال ابن احلاجب: )لام رايت هذا الكتاب املخترص رشوحات عدة وماذاك اال المه

قصور اهلمم عن االكثار وميلها اىل االجياز واالختصار صنفت خمترصا يف اصول الفقه ثم اخترصته عىل وجه بديع وينحرص 

ية اجيازه يضاهي االلغاز هو خمترص غريب يف صنعته بديع يف فنه لغا (2)يف املبادئ واالدلة السمعية واالجتهاد والرتجيح(

وحيسن ايراده حياكي االعجاز واعتنى بشانه الفضالء فقد رشحه العلامء اكثر من سبعني رشحا واكثر هذه الرشوح عليها 

 حوايش تصل الكثر من سبع وعرشين حاشية لكبار علامء االمة االسالمية ومن هذه الرشوح:

 لتفتازاين والشريازي واالهبري،مطبوع.رشحه العالمة عضد الدين االجيي وعليه حاشية ا _

 رشحه السيد الرشيف اجلرجاين، مطبوع._ 

 رشحه االمام البيضاوي وسامه: )مرصاد االفهام اىل مبادئ االحكام(، خمطوطة. _

 رشحه االمام البابريت احلنفي يف ثالث جملدات وسامه: )النقود والردود(، مطبوع. _

 فع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب(، مطبوع.رشحه االمام ابن السبكي وسامه:)ر_ 

 رشحه االمام تقي الدين بن دقيق العيد، مفقود. _

 وماذاك اال لغزارة علمه وعظيم مكانته. (3)وهناك رشوحات وحوايش كثرية.

                                                             
)يقول شمس الدين الكرماين يف رشحه عىل خمترص ابن احلاجب: صنف ابن احلاجب خمترصا اي املوسوم )منتهى الوصول واالمل يف  (1)

كام يف مدارك االحكام( الستاذه سيف الدين االمدي( ينظر: النقود والردود علمي االصول واجلدل( وهو اخترصه من كتاب )االح

( وجه )ب(. ومن اجلدير بالذكر: ان كتاب 1( اصول فقه،ق)207للبابريت: خمطوط بمركز البحث العلمي بجامعة ام القرى برقم: )

الحكام يف اصول االحكام( وكذلك كتاب ابن االمدي اختلف يف تسميته فمرة يسمى: )االحكام يف مدارك االحكام( ومرة يسمى: )ا

احلاجب فمرة يسمى: )منتهى الوصول واالمل يف علمي االصول واجلدل( ومرة يسمى: )منتهى السول واالمل يف علمي االصول 

 ،كلية الرشيعة والدراسات313واجلدل( ينظر: رسالة ماجستري بعنوان )الفكر االصويل عند ابن احلاجب(للطالب: بسام عيل:ص

 (.ـه 1405اململكة العربية السعودية/ )-االسالمية /جامعة ام القرى

 .1/199م(،دار ابن حزم:2006-ـه1427لسنة) 1حتقيق د.نذير محادو،ط/ ينظر: خمترص منتهى السول البن احلاجب (2)

 .104_1/92للوقوف عىل مجيع الرشوح واحلوايش ينظر: خمترص منتهى السول البن احلاجب:  (3)



  

 .(1):)اقتضاء فعل غري كف عىل جهة االستعالء(م ابن احلاجب االمرعرف االما 

 .(2): )طلب الفعل عىل جهة االستعالء(وعرفه االمام االمدي

 خالف االمام ابن احلاجب االمام االمدي بزيادة قيد يف حد االمر بقوله:)غري كف(

 فاالقتضاء: جنس

 وهو فعل.وقوله:)غريكف(: خير  النهي لام علمت انه يقتيض الكف 

وقوله: )عىل جهة االستعالء(: خير  ما عىل سبيل التسفل وهو الدعاء وما عىل سبيل التساوي وهو االلتامس 

ا} واشرتط االستعالء كام هو راي كثري من العلامء وان احلق انه اليشرتط االستعالء لقوله تعاىل عن فرعون:  ذ   ف ام 

ون   ر   (4)،(3){ ت أْم 

:ذهب اىل انه حقيقة يف الوجوب اذ قال: )لنا ان االئمة الامضني كانوا يستدلون بمطلقها راي االمام ابن احلاجب

 .(5)عىل الوجوب(

طلب وجماز فيام سواه : ذهب اىل انه حقيقة يف الطلب جماز فيام سواه اذ قال: )اهنا حقيقة يف الراي االمام االمدي

 .(6)وهذا هو االصح(

 

                                                             
احلاجب  ، خمترص منتهى السول البن65مرص:ص-(،طبع بمطبعة دار السعادةـه1326لسنة) 1ط/ : منتهى السول البن احلاجبينظر (1)

 .1/646م( دار ابن حزم _ بريوت لبنان.:2006_ ـه1427) 1حتقيق نذير محادو:ط/

 .2/172ريخ(:ينظر:احكام االحكام لالمدي علق عليه عبد الرزاق عفيفي املكتب االسالمي )بدون تا (2)

 جزء من ايه(.) 35سورة الشعراء: ايه/ (3)

م(، دار الكتب العلمية 2004 -ـه1424لسنة ) 1حتقيق حممد حسن حممد حسن اسامعيل،ط/ ينظر: رشح خمترص املنتهى لالجيي: (4)

 .2/494بريوت لبنان: 

 .67_66ينظر: منتهى السول البن احلاجب: ص (5)

 .2/176: ينظر: احكام االحكام لالمدي (6)



 
 

    

 حترير حمل النزاع:

الخالف بني العلامء ان صيغة االمر اذا كانت هناك قرينة تصحبها فان هذه الصيغة ترصف اىل ماتدل عليه    

 القرينة اما اذا كانت الصيغة االمر جمردة عن القرينة فهنا حصل اخلالف عىل اقوال عدة امهها:

 (1)قالوا: حقيقة يف الوجوب. وهذا قول اجلمهور ومنهم االمام ابن احلاجب. :القول االول

 (2): قالوا: حقيقة يف الطلب جماز فيام سواه.وهذا قول االمام االمدي واخرين.القول الثاين

 (4)وعامة املعتزلة. (3): قالوا:حقيقة يف الندب.وهذا قول ايب هاشمالقول الثالث

 (5)يف االباحة.وهذا القول حكاية عن االمام الشافعي وهو قول لبعض الاملكية.: قالوا:حقيقة القول الرابع

 االدلة ومناقشتها:

 ادلة اصحاب املذهب االواللذين قالوا: )حقيقة يف الوجوب(:

رإ }  اوال:قوله تعاىل: ْلي ْحذ  ين   ف 
ون   الَّذإ الإف  نْ  خي   هإ  ع  مْ  أ ن أ ْمرإ يب ه 

مْ  أ وْ  فإتْن ةٌ  ت صإ يب ه 
اٌب  ي صإ ذ   (6){ أ لإيمٌ  ع 

                                                             
،البحر املحيط للزركيش قام بتحريره عبد القادر 2/176، احكام االحكام لالمدي:67_66ينظر:منتهى السول البن احلاجب ص (1)

، فواتح الرمحوت برشح مسلم 2/365عبد اهلل العاين وراجعه د. سليامن االشقر_ وزارة االوقاف والشؤن االسالمية/ الكويت:

،القواعد والفوائد االصولية البن اللحام 1/373نظام الدين االنصاري/ دار احياء الرتاث _بريوت: الثبوت عبد العيل حممد بن

 ومابعدها. 159مطبعة السنة املحمدية _القاهرة:ص

 .2/369، البحر املحيط للزركيش:2/176احكام االحكام لالمدي:  ينظر: (2)

املعتزيل نبغ يف علم الكالم صار راسا يف االعتزال له اراء خاصة يف علم ابو هاشم عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب بن سالم  (3)

قالوا لام مات )اليوم مات علم  ـه321وتويف سنة  ـه277الكالم وعلم اصول الفقه الف كتبا كثريةمنها كتاب االجتهاد ولد سنة 

ـ  2، مكتبة حممد أمني دمج ـ بريوت )ط/يف طبقات االصولني تأليف عبد اهلل مصطفى املراغي الفتح املبني الكالم( ينظر:

 .1/172 م(:1974

، ارشاد الفحول حممد بن عيل الشوكاين /مصطفى احللبي 2/367،البحر املحيط للزركيش:2/178ينظر: االحكام لالمدي: (4)

 وما بعدها. 160، القواعد البن اللحام:ص294_القاهرة:

، 1/153يح عىل التوضيح سعد الدين التفتازاين / مكتبة حممد عيل صبيح: ، رشح التلو2/368البحر املحيط للزركيش: ينظر: (5)

ومن اجلدير بالذكر هناك  ،2/18منها  العقول رشح منها  الوصول حممد بن احلسن البدخيش / حممد عيل صبيح _القاهرة: 

 .2/365حيط للزركيش:اقول اخرى يف املسالة اوصلها الزركيش اىل اثنتي عرش مسالة، للوقوف عليها.ينظر البحر امل

 )جزء من اية(. 63سورة النور/اية: (6)



  

 وكل :ان اهلل تعاىل توعد املخالفني عن امره بالفتنة او العذاب االليم وحذرهم من خمالفة االمروجه الداللة

 (1)للوجوب الن غري الواجب ال يستحق تاركه الوعيد والتحذير الشديد. االمر ان يقتيض ذلك

 يضمر يف االية لكن االية دلت عىل احلذر ومل تدل عىل : سلمنا ان قوله فليحذر امر للمخالفني وانه اليرد عليه

 (2)وجوب احلذر وهو حمل خالف فال يكون دليال عىل الوجوب.

: اننا ال ندعي انه عىل وجوب احلذر ولكن اقل ما فيه انه يدل عىل حسن احلذر من العذاب وحسن اجلواب

له معيب واهلل منزه عن ذلك وحسن احلذر يدل عىل  احلذر دليل عىل ان هنا ما يقتيض احلذر الن احلذر بدون مقتىض

 (3)ان االمر للوجوب النه لو مل يكن االمر للوجوب لام حسن احلذر.

ما روي عن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( انه قال:)لوال ان اشق عىل امتي المرهتم بالسواك عند كل ثانيا:

 (4)صالة(

مل يامر امته بالسواك لوجود مشقة يف االلزام باالمر يدل عىل ذلك : ان النبي )صىل اهلل عليه وسلم( وجه الداللة

كلمة )لوال( التي تفيد انتفاء االمر لوجود املشقة فلوال: كلمة متنع اليشء لوقوع غريه فصار الوجوب هبا  نوعا ولو 

 (5)مل يكن االمر للوجوب المرهم به اذ ال مشقة عند ئذ يف ذلك.

                                                             
، هناية السول رشح منها  الوصول جلامل الدين عبد الرحيم االسنوي / حممد عيل صبيح 1/53ينظر:رشح التلويح عىل التوضيح: (1)

، 2/18كتبي _مرص:،االهبا  رشح املنها  تقي الدين السبكي /حممود توفيق 95، ارشاد الفحول:ص27_2/26_القاهرة:

،كشف االرسار لعبد العزيز البخاري / دار الكتاب العريب 101روضة النا ر موفق الدين ابن قدامة املكتبة السلفية _القاهرة:ص

 .1/116_بريوت: 

 .19_2/18،االهبا  رشح املنها :1/374،فواتح الرمحوت:2/28ينظر: رشح االسنوي: (2)

 املصادر نفسها. (3)

ذي يف سننه حتقيق امحد حممد شاكر / دار الكتب العلمية )بدون تاريخ(/كتاب الطهارة /باب ماجاء يف اخرجه الرتم (4)

، والسنن الكربى للبيهقي / دار املعرفة _ بريوت لبنان/كتلب الطهارة /مجاع ابواب السواك /باب تاكيد السواك 1/34السواك:

 .1/37عند القيام اىل الصالة:

طبع املطبعة السلفية، املنتقى رشح املوطا ابو الوليد الباجي / مطبعة السعادة _ مرص:  2/374بن حجر:ينظر: فتح الباري ال (5)

 .34مفتاح الوصول للتلمساين:ص ،2/130



 
 

    

وا يستدلون عىل الوجوب بمجرد الصيغة وقد شاع ذلك وتكرر ومل يظهر خمالف ان السلف الصالح كان ثالثا:

منهم وال من غريهم فالصحابة كانوا يمتثلون االوامر من غري سؤال النبي )صىل اهلل عليه وسلم( عام عني بأوامره 

 (1)واتفاقهم هذا يدل عىل امجاعهم بأن االمر املجرد للوجوب.

ويت داللته  نية ومعلوم ان الظن اليفيد القطع فال يصلح ان يكون دليال لقاعدة : ان هذا االمجاع سكيرد عليه

 (2)يف االصول وبام ان االمر للوجوب قاعدة اصولية البد هلا من دليل قطعي.

 (3): ال نسلم كونه  نيا النه قد تكرر العمل واالستدالل به ومل يوجد معارض فوجب العمل كالقول.اجلواب

بله النهي وحقيقة النهي ترك الفعل واالمتناع عنه جزما فكذلك االمر يكون مقتضيا للفعل : االمر يقارابعا

  (4)ومانعا من الرتك.

 ادلة اصحاب املذهب الثاين الذين قالوا: )حقيقة يف الطلب جماز فيام سواه(:

ناه كذلك فانه يسبق : الننا اذا سمعنا ان احدا قال لغريه ))افعل كذا(( و ردذلك عن مجيع القرائن وفرضاوال

اىل االفهام منه طلب الفعل واقتضاؤه من غري توقف عىل امر خار  دون التهديد املستدعي لرتك الفعل واالباحة 

املخرية بني الفعل والرتك ولو كان مشرتكا لفظيا بني طلب الفعل والتهديد او  اهرا يف االباحة لام كان كذلك واذا 

 (5)عند عدم القرائن مطلقا ودل ذلك عىل كون صيغة ))افعل((  اهرة فيه. كان الطلب هو السابق اىل الفهم

: حيتمل ان يكون ذلك بناء عىل عرف طارىء عىل الوضع اللغوي كام يف لفظ )الغائط(و)الدابة( وان يرد عليه

قل الدرجات سلم داللة ما ذكرمتوه عىل الظهور يف الطلب غري انه معارض بام يدل عىل  هوره يف االباحة لكوهنا ا

  (6)فكانت مستيقنة.

 : جواب االول: ان االصل عدم العرف الطارىء وبقاء الوضع االصيل بحاله.اجلواب

                                                             
،تيسري التحرير حممد امني املعروف بأمري بادشاه / مصطفى احللبي _ 29_2/28حاشية البدخيش عىل املنها : ينظر: (1)

 .101،روضة النا ر للمقدو:ص1/156ح عىل التوضيح:، التلوي1/342القاهرة:

 املصادر نفسها. (2)

 املصادر السابقة. (3)

 .2/183ينظر: االحكام لالمدي: (4)

 .2/176ينظر: االحكام لالمدي: (5)

 املصدر نفسه. (6)



  

: النسلم ان االباحة متيقنة اذ هي مقابلة للطلب والتهديد لكوهنا غري مستدعيه للفعل وال للرتك واجلواب الثاين

 (1)تيقن لواحد منهام اي التهديد واالباحة وطلب الفعل. و الطلب مستدع للفعل والتهديد مستدع لرتك الفعل فال

 ادلة اصحاب املذهب الثالث الذين قالوا )حقيقة يف الندب(:

: حديث النبي )صىل اهلل عليه وسلم( قال: )فاذا امرتكم بيشء فأتوا منه ما أستطعتم وأذا هنيتكم عن يشء اوال

 (2)فدعوه(

سلم( رد االمر اىل مشيئتنا عندما قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما أستطعتم :ان النبي )صىل اهلل عليه ووجه الداللة

 (3)وهذا هو معنى الندب حيث ال يلحق االنسان إثم برتك املأمور به فله ان يفعله وله ان يرتكه.

قال:  : انه اليلزم من قوله: )ما استطعتم( تفويض االمر اىل مشيئتنا فانه مل يقل فافعلوا ما شئتم بليرد عليه

 (4))مااستطعتم( وليس ذلك خاصية للندب فان كل واجب كذلك.

: نقل عن اهل العربية من انه ال فرق بني السؤال من االدنى فرتبة االمر أعىل من رتبة السائل وليس بينهام ثانيا

و غريه لكان فرق يف املعنى وبام ان السؤال للندب فكذلك االمر الن االمر لو دل عىل يشء غري الندب من اجياب ا

 (5)بينهام فرق غري الرتبة ايضا.

: ان الواجب واملندوب يشرتكان يف يشء واحد هو طلب الفعل اقتضائه وان فعله خري من تركه وهذا اقل ثالثا

ما يشرتكان فيه وهو معنى الندب واملندوب داخل يف الواجب فكل واجب مندوب وزيادة وليس كل مندوب واجبا 

 الندب النه املتيقن وما كان مرتددابني امرين فحمله عىل اليقني اوىل وهو االدنى فحرص االمر لذا جيب محل االمر عىل

 (6)وجعله حقيقة يف الندب ايقن لتضمنه لرجحان الفعل عىل الرتك.

                                                             
 .2/176االحكام لالمدي: (1)

 .2/975تاب احلج/باب فرض احلج مرة يف العمر:اخرجه مسلم يف صحيحه / دار احياء الكتب العربية _ القاهرة / ك (2)

، حاشية مراة االصول سليامن بن عبد اهلل 1/306ينظر: التقرير والتحبري ابن امري احلا  / املطبعة الكربى االمريية _ بوالق مرص: (3)

 .96، ارشاد الفحول:ص1/169االزمريي / طبع اسطنبول:

 .2/190ينظر: االحكام لالمدي: (4)

 .2/31، االسنوي عىل منها  البيضاوي:1/376مسلم الثبوت: ينظر: (5)

 .2/190،االحكام لالمدي:1/153التلويح عىل التوضيح: ينظر: (6)



 
 

    

: لو كان تنزيل لفظ االمر عىل املتيقن الزما لكان جعله حقيقة يف رفع احلر  عن الفعل اوىل لكونه رد عليه

 (1)ندوب فإنه متميز بكون الفعل مرتجحا عىل الرتك وهو غري متيقن.بخالف امل

 ادلة اصحاب املذهب الرابع الذين قالوا: )حقيقة يف االباحة(:

: ان صيغة االمر عند اطالقها تدل عىل جواز الفعل الن املقصود من الطلب وجود الفعل وادناه املتيقن قالوا

 (2)شياء االباحة فال يصار اىل غريها اال بدليل.اباحته الن االصل وما دام االصل يف اال

: ان صيغة االمر عند اطالقها يتبادر منها طلب الفعل اجلازم وهذا التبادر عالمة احلقيقة فكانت الصيغة يرد عليه

 (3)حقيقة يف طلب الفعل اجلازم واذا استعملت يف غريه فبقرينة.

 الراي الراجح:

جلمهور من ان االمر املجرد عن القرائن حقيقة يف الوجوب وال مانع من ماذهب اليه اصحاب املذهب االول ا

ان يكون لغري الوجوب مع القرينة وهذا ما كان يفهمه الصحابة فعبد اهلل بن مسعود جاء املسجد يوم اجلمعة وعند 

م ابن مسعود فلو مل يفه (4)باب املسجد قال النبي )صىل اهلل عليه وسلم(: اجلسوا فجلس ابن مسعود عىل الباب

االمر للوجوب لام جلس عىل الباب وهناك الكثري مثل هذه احلوادث حدثت للصحابة وحتى التابعني وتابعي 

 التابعني واهلل اعلم.

  

                                                             
 .2/190ينظر: االحكام لالمدي: (1)

ية ، التمهيد يف ختريج الفروع عىل االصول مجال الدين عبد الرحيم االسنوي / مكتبة النهضة العرب1/111ينظر: كشف االرسار: (2)

 .160، القواعد البن اللحام:ص73ص _ مكة:

 املصادر نفسها. (3)

هـ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،دار الفكر ـ 275اخرجه ابو داود سليامن بن األشعث أيب داود السجستاين االزدي ت (4)

 .1/656بريوت.: كتاب اجلمعة:



  

هنيا عن ضده  ان االمر باليشء ليس هنيا عن ضده اذ قال: )ان االمر بيشء معني ليس راي االمام ابن احلاجب:

 (1)واليقتضيه عقال وهو املختار(

 (2): التفصيل، اذ قال: )واملختار انام هو التفصيل(.راي االمام االمدي

 :حترير حمل النزاع

ان اخلالف ليس يف مفهوم االمر او يف مفهوم النهي الن مفهوم االمر خيتلف عن مفهوم النهي وليس اخلالف 

فظ االمر افعل ولفظ النهي التفعل وانام اخلالف يف اليشء املعني اذا أمر به فهل ايضا يف لفظ االمر ولفظ النهي فل

 يكون هنيا عن اليشء املضاد له او اليكون هنيا عنه اختلفوا يف ذلك عىل اقوال عدة امهها:

ب وهو وابن احلاج (3): قالوا: االمر باليشء ليس هنيا عن ضده مطلقا. وهذا اختيار االمام الغزايلالقول االول

 (5)واالمام النووي (4)مذهب امام احلرمني

                                                             
 .69ينظر:منتهى السول البن احلاجب:ص (1)

 .2/212لالمدي: ينظر: االحكام (2)

هـ كنيته:أبو حامد ولقب بالغزايل نسبة إىل والده كان يغزل الصوف متكلم 450هو حممد بن حممد بن حممد الغزايل ولد بطوس سنة  (3)

هـ،ينظر وفيات االعيان 505أصويل فقيه شافعي لقب بحجة اإلسالم له مؤلفات كثرية جدًا أمهها املستصفى يف اصول الفقه تويف 

.طبقات الشافعية الكربى 4/216حتقيق احسان عباس،دار الثقافة ـ بريوت: هـ، 681كان امحد بن حممد بن خلكان تالبن خل

 .4/101 ، د ت(:2هـ، دار املعرفة للطباعة والنرش ت بريوت )ط/ 771تا  الدين بن عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ت 

هـ:ينظر البداية 478ويني أيب املعايل،شافعي أصويل من مؤلفاته الربهان تويف هو عبد امللك بن أيب حممد عبد اهلل بن يوسف اجل (4)

، طبقات الشافعية مجال 12/128م(:1977ـ2مكتبة املعارف، بريوت )ط/ والنهاية إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي،

، الفتح املبني يف طبقات 2/256م(:1987ـ هـ  1407ـ  1هـ، دار الكتب العلمية، بريوت )ط/ 772الدين عبد الرحيم االسنوي ت

 .1/260( 2االصولني )ط/

حييى بن رشف بن مري بن حسن بن حسني املكنى بايب زكريا امللقب بمحيي الدين النووي نسبة اىل قرية نوى من بالد سوريا ولد  (5)

ل واالصول واملنطق وعلم الكالم وكان تلقى تعليمه بدمشق عىل كبار علامئها فكانت عالام باحلديث والفقه واالصو ـه631سنة 

زاهدا ورعا يقنع بالقليل له مؤلفات عديدة منها: رياض الصاحلني واملجموع رشح املهذب ورشح صحيح مسلم وغريها تويف 

 .2/81. ينظر الفتح املبني: ـه676سنة 



 
 

    

 (2)واخرين. (1)وزكريا االنصاري 

: قالوا: ان االمر باليشء هنيا عن ضده. وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة القول الثاين

 (3)واملحدثني وهو مذهب االمام مالك واخرين.

تلزم النهي عن ضده.وهذا مذهب اكثر الفقهاء وهو القول االخري قالوا: ان االمر باليشء يس القول الثالث:

 (5)واليه ذهب اكثر اصحاب مالك. (4)لالمام الباقالين

 فاالمر بجوازه قلنا فان به نقول ال او يطاق ال بام التكليف بجواز نقول ان اما التفصيل:)وهو القول الرابع:

 الواحدة احلالة يف وبضده بالفعل نؤمر ان جاز بل عنها للنهي مستلزما وال اضداده عن هنيا بعينه اليكون بالفعل

 ان ال اضداده عن للنهي مستلزما يكون باليشء االمر ان فاملختار ذلك منعنا وان. عنه منهيا اليكون كونه عن فضال

 (6).ندب( وهو اختيار االمام االمدي او اجياب امر االمر كان وسواء ضده عن النهي عني هو االمر عني يكون

  

                                                             
له مؤلفات كثرية منها  ـه836ولد بمرص سنة زكريا بن حممد بن امحد بن زكريا االنصاري الشافعي امللقب بزين الدين احلافظة  (1)

 .3/68. ينظر: الفتح املبني: ـه926اسمى املطالب رشح روض الطالب وغاية الوصول يف رشح لب االصول تويف سنة 

 ، االحكام لالمدي:66غاية الوصول رشح لب االصول اليب حييى زكريا االنصاري / مطبعة عيسى احللبي:ص ينظر: (2)

 .2/416حيط للزركيش: ،البحر امل2/211

، رشح تنقيح 387 /1ينظر: حاشية البناين عىل مجع اجلوامع عبد الرمحن بن جاد اهلل البناين املغريب / مكتبة عيسى احللبي _ القاهرة: (3)

د ، مفتاح الوصول ايب عبد اهلل حممد بن امح135الفصول ابو العباس امحد بن ادريس القرايف / مكتبة الكليات االزهرية: ص

، البحر املحيط 2/211، االحكام لالمدي:1/329، كشف االرسار:45التلمساين / مكتبة الوحدة العربية _ الدار البيضاء: ص

 .2/417للزركيش: 

هو حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر املعروف بالباقالين إمام األصوليني من املتكلمني،كنيته،أبو بكر مالكي املذهب يف الفروع  (4)

، الفتح املبني يف 4/269هـ.ينظر وفيات االعيان  403ملذهب يف األصول من مصنفاته يف األصول التمهيد واملقنع تويف اشعري ا

 .221طبقات األصوليني للمراغي /

، نرش البنود رشح مراقي السعود سيدي عبد اهلل بن ابراهيم العلوي 2/329، كشف االرسار: 2/211ينظر: االحكام لالمدي: (5)

 .2/418، البحر املحيط للزركيش: 1/158ي / طبع املغرب واالمارات العربية:الشنقيط

 .2/419)بترصف(، البحر املحيط للزركيش: 2/212ينظر: االحكام لالمدي: (6)



  

 االدلة ومناقشتها

 ادلة اصحاب املذهب االول الذين قالوا: )ليس هنيا عن ضده مطلقا(

: ان االمر باليشء لو كان هنيا عن ضده او متضمنا له للزم من ذلك ان يتعقل اآلمر الكف عن ضد املأمور قالوا

 نرى كثريا ما يأمر بيشء وال يأت بباله به وقت إصدار االمر النه اليمكن ان يطلب االنسان شيئا وهو ال يتعقله بينام

 (1)الضد وال الكف عنه فدل ذلك عىل ان االمر باليشء ليس هنيا عن ضده وال متضمنا له.

 (2)ان املراد ضد العام وتعقله حاصل النه لو كان عليه مل يطلبه. ويرد عليه:

 (3): بان طلبه يف املستقبل ولو سلم فالكف واضح.اجلواب

 ذهب الثانيالذين قالوا: )االمر باليشء هنيا عن ضده(ادلة اصحاب امل

ان الاممور به اليتحقق بدون الكف عن ضده فطلب الاممور به يكون طلبا للكف عن ضده والمعنى هلذا  اوال:

اال ان االمر باليشء هني عن ضده النه لو اشتغل بضده يفسد ما وجب باملر وهذا يستوي فيه مايكون له ضد واحد 

له اضداد النه باي ضد اشتغل يفوت املطلوب اال ترى انه اذا قال انسان لغريه مثال: قم فال يتصور امتثاله  وما يكون

 (4)اال برتك القعود والنوم واالضطجاع فاذا اشتغل بضد ما امر به فقد فوت ما امر به وهو القيام.

أمور به تركا لضده وكذا يف تسمية : ان هذا الدليل جيعل اخلالف لفظيا النه ينحرص تسمية فعل امليرد عليه

 (5)طلب احلركة هنيا عن السكون فان كان هذا االستدالل من جهة اللغة فلم يثبت ما يفيد ذلك.

: بان هذا النوع ليس لفظيا بل ذلك راجع اىل وحدة الطلب القائم بالنفس وذلك يكون طلب الرتك اي اجلواب

 (6)ترك ضده فيكون اخلالف معنويا.

                                                             
، رشح خمترص منتهى 1/365، تيسري التحرير:1/81ينظر: املستصفى حممد بن حممد الغزايل / دار العلوم احلديثة _ بريوت:  (1)

 .104، ارشاد الفحول للشوكاين:ص2/524السول:

 .104ص ، ارشاد الفحول للشوكاين:2/524، رشح خمترص منتهى السول:1/365، تيسري التحرير:1/81املستصفى للغزايل:  ينظر (2)

 .104، ارشاد الفحول:ص2/524ينظر: رشح خمترص منتهى السول: (3)

، ارشاد 114نخول حممد بن حممد الغزايل / دار الفكر _ دمشق: ص، امل2/329ينظر: كشف االرسار لعبد العزيز البخاري: (4)

 .102الفحول للشوكاين:ص

 .103، ارشاد الفحول للشوكاين:ص368 /1، تيسري التحرير:2/530رشح خمترص منتهى السول: ينظر: (5)

 املصادر نفسها. (6)



 
 

    

االمر لو مل يكن عني النهي عن ضده لكان اما مثله او ضده او خالفه وكل هذه االشياء مل تثبت الهنام  : انثانيا

لو كانا مثلني او ضدين لام صح اجتامع كل منهام يف مكان واحد الن املتامثلني اضداد واالضداد ال  تمع معا ما دام 

 ثلة والضدية.قد اجتمع االمر مع النهي عن ضده فهذا دليل انتفاء املام

كذلك مل يكن النهي خالفا النه عندئذ جيوز يف املختلفات وجود احدمها دون االخر كالعلم واالرادة حيث 

جيوز ان يوجد العلم باليشء مع عدم ارادة ذلك اليشء وليس مانحن فيه كذلك الن االمر اليوجد بدون النهي عن 

مثل العلم باليشء مع الكراهية املضادة الرادته فيلزم من  ضده وجلاز ايضا ان يوجد احد املختلفني مع ضد االخر

ذلك انه اذا امر باحلركة املضادة للسكون اذا كان النهي عن السكون خمتلفا لالمر باحلركة ان جيتمع االمر باحلركة 

ني الضدين وعىل واالمر بالسكون املضاد للمنهي عنه وفيه بالضدين وهذا  تنع فتبطل املغايرة فينتج من هذا االحتاد ب

 (1)هذا فاحلركة عني ترك السكون.

 ادلة اصحاب املذهب الثالثالذين قالوا: )االمر باليش يستلزم النهي عن ضده(

: ان االمر طلب فعل وهو عبارة عن اجياب الاممور به يستحق الاممور عىل تركه الذكر كاالمر بالصالة فلو قالوا

ذلك يستلزم الكف عن ضد الاممور به وما حيصل به عدم اجياب الاممور به تركها الاممور يعترب عاصيا باالتفاق. ك

مثل االكل والرشب اثناء الصالة فاهنا افعال مضادة الداء الصالة متنع من ادائها عىل الوجه املطلوب. والذم باهيام 

 (2)كان سواء من الكف عن الاممور به او فعل الضد فهو يستلزم النهي عن ضد ما امر به.

: بان االمر قد الخيطر له الضد ولو فرض انه خيطر له فال قصد له يف تركه اال عىل اساس ان تركه وسيلة د عليهير

اىل فعل الاممور به فال يكون ذلك يف كل فعل بل خيتص فيام يكون عائقا الداء الاممور به وهذا اليكون اال يف كل امر 

 (3)يدل عىل االجياب.

ترك الاممور به النه اذا مل يؤد الفعل عىل الوجه املطلوب يلحق الاممور اثم وهذا  : ان ثبت الوعيد عىلاجلواب

 (4)دليل عىل تعقل الضد فكيف ال خيطر له الضد.

                                                             
 .2/213 ،االحكام لالمدي:103لفحول للشوكاين:ص،ارشاد ا368 /1، تيسري التحرير:2/530رشح خمترص منتهى السول: ينظر: (1)

 .104وما بعدها، ارشاد الفحول للشوكاين: ص 213 /2، االحكام لالمدي:530 /2ينظر: رشح خمترص منتهى السول: (2)

 .104وما بعدها، ارشاد الفحول للشوكاين/ص 2/421ينظر: البحر املحيط للزركيش:  (3)

 املصادر نفسها. (4)



  

 ادلة اصحاب املذهب الرابع الذين قالوا: )بالتفصيل(:

يتم فعل الاممور به : اما انه مستلزم للنهي عن اضداد فالن فعل الاممور ال يتصور اال برتك اضداده وما القالوا

دون تركه فهو واجب الرتك ان كان االمرلالجياب ومندوب اىل تركه ان كان االمر للندب وهو معنى كونه منهيا عنه، 

 (1)ان النهي عن اضداد الواجب يكون هني حتريم وعن ارضار املندوب فهي كراهة تنزهييه.

 الراي الراجح:

قالوا: ان االمر باليشء يستلزم النهي عن ضده مع اضافة ان يتناىف ما ذهب اليه اصحاب املذهب الثالث الذين 

اداء املأمور به مع ضده وذلك كاألمر املضيق وكاألمر املطلوب عىل الفور )كصيام رمضان( الن عدم النهي عن 

 الضد يرتتب عليه تناقض وهو ان يكون الشارع مثال يطلب اليشء وال ينهى عام يمنع من وقوعه واهلل اعلم.

  

                                                             
 .2/212ام لالمدي:ينظر: االحك (1)



 
 

    

 (1)مل يرجح االمام ابن احلاجب رأيا يف هذه املسألة.راي االمام ابن احلاجب:

ان االمر باليشء هنيا عن ضده وال يكون خاصا بالواجب بل يشمل املندوب، اذ قال:  راي االمام االمدي:

 (2)ر باليشء يكون مستلزما للنهي عن اضداده............ سواء كان االمر امر اجياب او ندب(.)فاملختار ان االم

 حترير حمل النزاع:

بعد ان اختلف الفقهاء يف مسألة هل االمر باليشء هنيا عن ضده ؟ فالذين اتفقوا ان االمر باليشء هنيا عن ضده 

 عن ضده يشمل الواجب فقط ام الواجب واملندوب عىل قولني:  اختلفوا فيام بينهم هل هذا االمر الذي يستلزم النهي

: قالوا: يشمل الوجوب والندب عىل السواء. وهذا ماذهب اليه القايض الباقالين واالمام االمدي القول االول

 (3)ومن وافقهم.

: قالوا: يشمل الوجوب دون الندب. وهذا قول بعض املعتزلة نقله عنهم القايض عبد القول الثاين

 (5)ومن وافقهم.(4)الوهاب

                                                             
ان االمام ابن احلاجب مل يرجح رأيا يف هذه املسألة اال ان كالم رشاح كتابه منتهى السول يقتيض ختصيص احلكم بأمر االجياب حتى  (1)

يظهر دليل االشرتاك،وهذه املسالة مبنية عىل مسألة اخرى وهي: )هل املندوب مأمور به؟ وقد رجح االمام ابن احلاجب انه مأمور 

به( والظاهر ان احلق مع الذين اشرتطوا ان يكون واجبا الن املندوب حسن وليس مأمورا به حتى يكون االمر به )اي املندوب( 

، حاشية البناين 226_1/225، رشح املطيعي عىل االسنوي:69هنيا عن ضده او يستلزم هنيا عن ضده. ينظر: منتهى السول:ص

 .2/542ىل العضد:، حاشية السعد ع1/388عىل مجع اجلوامع:

 .2/212ينظر:االحكام لالمدي:  (2)

، رفع احلاجب عن 2/419، البحر املحيط للزركيش: 2/212، االحكام لالمدي: 69ينظر: منتهى السول البن احلاجب:ص (3)

عبد خمترص ابن احلاجب تا  الدين ايب نرص عبد الوهاب بن عيل عبد الكايف السبكي حتقيق وتعليق عيل حممد عوض وعادل 

 .2/524، رشح خمترص املنتهى:2/528املوجود/ عامل الكتب:

ابو حممد عبد الوهاب بن نرص البغدادي الاملكي، قال عنه اخلطيب البغداي مل القى من الاملكية افقه منه،له كتاب التلخيص يف  (4)

من ذهب تأليف عبد احلي بن ، شذرات الذهب يف أخبار 3/400. ينظر وفيات االعيان:ـه422اصول الفقه وغريه تويف سنة 

 .3/223العامد احلنبيل،املكتب التجاري،بريوت:

، رفع احلاجب 2/419، البحر املحيط للزركيش: 2/212، االحكام لالمدي: 69ينظر: منتهى السول البن احلاجب:ص (5)

 .2/524، رشح خمترص املنتهى:2/528للسبكي:



  

 االدلة ومناقشتها:

 استدل اصحاب املذهب االول )الذين قالوا يشمل الوجوب والندب عىل السواء(:

: ان االمر باليشء مستلزم للنهي عن االضداد فالن فعل الاممور به اليتصور اال برتك اضداده وما اليتم قالوا

 ان االمر لالجياب، ومندوب اىل تركه ان كان االمر للندب.فعل املأمور به دون تركه فهو واجب الرتك ان ك

وهو معنى كونه منهيا غري ان النهي عن اضداد الواجب يكون هني حتريم وعن اضداد املندوب هني كراهة 

 (1)وتنزيه.

 الذين قالوا: )يشمل الوجوب دون الندب(: ادلة اصحاب املذهب الثاين

ضداده ومقبحا هلا لكوهنا مانعة من فعل الواجب بخالف املندوب وهلذا ان امر االجياب يكون هنيا عن ا قالوا:

 (2)فإن اضداد املندوب من االفعال املباحة غري منهي عنها ال هني حتريم وال هني تنزيه.

 الرأي الراجح:

س ماذهب اليه اصحاب املذهب الثاين بان االمر هنيا عن ضده يف الواجب دون املندوب الن املندوب تركه لي  

 فيه اثم اما اضداده فهي من قبيل املباح الغري متضمن للنهي ال حتريام وال تنزهيا واهلل اعلم.

  

                                                             
 .2/212ينظر: االحكام لالمدي: )1(

 .2/424، البحر املحيط للزركيش: 2/211ام لالمدي: ينظر: االحك )2(



 
 

    

 بعد ان اهنيت هذا البحث اود ان اخلص اهم ما توصلت اليه:    

ول اخترص االمام ابن احلاجب كتاب االحكام يف اصول االحكام لشيخه االمام االمدي يف كتاب منتهى الوص اوال:

 واالمل يف علمي االصول واجلدل.

:االمام ابن احلاجب يف كتابه منتهى الوصول اثبت انه مل ينقل ويتابع االمام االمدي بل خالفه يف امور كثرية جدا ثانيا

 منها املسائل االصولية التي تناولنا جزء منها وهو ما خيص االمر فقط.

 اربعة مسائل يف االمر فقط عىل النحو االيت:  خالف االمام ابن احلاجب االمام االمدي يف ثالثا:

 خالف يف مسألة )حد االمر( خالف االمام ابن احلاجب االمام االمدي بزيادة قيد حلد االمر بقوله: )غري كف(. .1

خالف يف مسالة )صيغة افعل املجردة عن القرائن حقيقة يف الوجوب( ؟ ذهب االمام ابن احلاجب اهنا حقيقة  .2

المام االمدي اىل اهنا حقيقة يف الطلب جماز فيام سواه والراجح يف هذه املسألة ماذهب اليه يف الوجوب وذهب ا

 اجلمهور من ان االمر املجرد عن القرائن حقيقة يف الوجوب وهو راي االمام ابن احلاجب.

ذهب خالف يف مسالة )االمر باليشء هنيا عن ضده(؟ ذهب االمام ابن احلاجب اىل انه ليس هنيا عن ضده و .3

 االمام االمدي اىل التفصيل يف املسالة والراجح ان االمر باليشء يستلزم النهي عن ضده.

خالف يف مسالة )اذا كان االمر باليشء هنيا عن ضده هل يكون خاصا بالواجب(؟ مل يرجح االمام ابن احلاجب  .4

يكون خاصا بالواجب فقط بل  شيئا يف هذه املسألة وذهب االمام االمدي اىل ان االمر باليشء هنيا عن ضده ال

 يشمل املندوب ايضا والراجح ان االمر باليشء هنيا عن ضده يف الواجب فقط دون املندوب.

: هناك مسائل كثرية خالف فيها االمام ابن احلاجب لالمام االمدي يف خمتلف ابواب اصول الفقه سأتناوهلا رابعا .5

 يف بحوث اخرى ان شاء اهلل تعاىل.

بن احلاجب يعد من املجتهدين النه خالف حتى الاملكية كونه من علامء الاملكية وله اراء تفرد هبا عن االمام ا خامسا:

 مجهور االصوليني تناولتها يف بحث بعنوان:)املسائل التي خالف هبا ابن احلاجب مجهور االصوليني( قيد النرش.
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