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 98    أ. د. مصطفى فرحان عوض

ســمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل ، 

تحقيق: عــادل أحمد عبد املوجــود- عيل محمد 

معــوض، دار الكتــب العلمية – بــريوت، ط/)، 

9)4) هـ - 998) م. 

٥4.  العــيل؛ إبراهيم: صحيح الســرية النبوية، دار 

النفائس ، االردن،ط/)، ٥)4) هـ  99٥)م . 

46.الفراهيــدي، أبو عبــد الرحمــن الخليل بن 

أحمد بــن عمرو بن متيــم الفراهيــدي البرصي 

)املتوىف: 7٠)هـ( كتاب العن، تحقيق: د مهدي 

املخزومــي، د. إبراهيــم الســامرايئ،دار ومكتبة 

الهال ) د.ت ، د.ط(.

47.الفيومي: أحمد بن محمد بن عيل الفيومي ثم 

الحمــوي، أبو العباس )املتــوىف: نحو 77٠هـ(، 

املصباح املنــري يف غريب الرشح الكبري، املكتبة 

العلمية – بريوت. 

48.املباركفــوري: صفي الرحمــن املباركفوري 

)املتوىف: 7)4)هـ(، الرحيق املختوم، دار الهال 

- بريوت )، ط/)- د.ت(  . 

49.مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشريي 

الصحيح  املسند  )املتوىف: )6)هـ(،  النيسابوري 

 املختــرص بنقــل العدل عــن العدل إىل رســول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 

الرتاث العريب – بريوت.

٠٥. املقــديس: املطهــر بــن طاهــر املقديس 

)املتوىف: نحــو 3٥٥هـ( البــدء والتاريخ، مكتبة 

الثقافة الدينية، بور سعيد. 

)٥. النمري ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 

بن عبد الرب بن عاصــم النمري القرطبي )املتوىف: 

463هـــ( الــدرر يف اختصار املغازي والســري ، 

تحقيق: الدكتور شــوقي ضيــف، دار املعارف – 

القاهرة، ط/)، 4٠3) هـ .

)٥. الهــروي : محمــد بــن أحمد بــن األزهري 

الهروي، أبو منصــور )املتوىف: 37٠هـ(، تهذيب 

اللغة، تحقيــق: محمد عوض مرعــب، دار إحياء 

الرتاث العريب – بريوت، ط/)، )٠٠)م.

٥3. الواحدي: أبو الحسن عيل بن أحمد بن محمد 

بن عيل الواحدي، النيسابوري، الشافعي )املتوىف: 

468هـ(، الوسيط يف تفسري القرآن املجيد، تحقيق 

وتعليق: الشــيخ عادل أحمد عبد املوجود، الشيخ 

عيل محمد معــوض، الدكتور أحمد محمد صرية، 

الدكتور أحمد عبــد الغني الجمــل، الدكتور عبد 

الرحمن عويــس، دار الكتب العلميــة، بريوت – 

لبنان، ط/)، ٥)4) هـ - 994) م.

٥4. اليعقــويب :احمد بن ايب يعقوب بن جعفر بن 

وهب الكاتــب املعروف : ابــن واضح االخباري 

)املتــوىف )9)(، تاريــخ اليعقــويب ، املكتبــة 

املرتضوية يف النجف،  3٥8). 

❊ ❊ ❊
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الحمد لله ربِّ العاملني. 

أما بعد؛ عنوان البحث هو: )األمر والنهي وداللتهام 

يف يف سورة الجمعة( وهو من جزئيات علم أصول 

الفقه اإلسالمي إذ إن أصول الفقه من أعظم العلوم 

وأجلها وأنفعها بعــد الكتاب والســنة، فهو الذي 

يفتح األفق أمام العقل ليوســع مداركه ويفتح سبيل 

املعرفة لديه، ومن خالله تفهم النصوص وبقواعده 

تعرف األحكام ومن طريقــه يتوصل إىل املصالح 

التي جاءت الرشيعة لتحصيل منافعها للعباد، ودفع 

املفاسد التي من شأنها تقويض الخليقة والبالد.

أهمية هــذا العلم تتجىل يف كونه أساســا لصالح 

املكلفني معاشا ومعادا، إذ هو منار الفتوى لكل ما 

يجري بني الناس من حوادث وترصفات فال ميكن 

ألحد االســتغناء عنــه؛ ألن ذلك يعني االســتغناء 

عن فهم مراد الله تعــاىل فيختلط لذلك املندوب 

بالواجب أو املكروه بالحــرام, وحينها يقول املرء 

عىل الله بغري ما أراد.

ســبب اختياري لهذا املوضوع هو للمشــاركة مع 

طلبــة العلم إلثــراء املكتبة اإلســالمية بالجديد، 

كذلك لعدم وجود دراسة سابقة للمباحث األصولية 

يف سورة الجمعة.

The command and the end, and their sig-

nificance in Surat Al-Jumaa

The title of the research is )The command 

and the end, and their significance in Surat 

Al-Jumaa(, and it is one of the parts of the 

science of Islamic jurisprudence, as the or-

igins of jurisprudence are among the great-

est, longest and most beneficial sciences 

after the Qur’an and Sunnah. Rulings are 

known and from his way he reaches the in-

terests that the Sharia came to collect ben-

efits for the slaves, and pay the spoilers that 

would undermine creation and the country.

The importance of this science is evident 

in the fact that it is a basis for the benefit 

of those charged with a pension and a re-

fund. It is a source of fatwa for everything 

that takes place between people, including 

accidents and behaviors. On God without 

what he wanted.

An optional reason for this topic is to share 

with students of science to enrich the Is-

lamic Library with the new, as well as the 

lack of a previous study of fundamentalist 

investigations in Surat Al-Jumuah
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المقدمة

الحمــد لله ربِّ العاملني وصلِّ اللهم عىل ســيدنا 

وسيد األولني واآلخرين محمد النبي األمني، وعىل 

آله وصحابته امليامني.

أما بعد؛ فإن موضوعي )األمر والنهي وداللتهام يف 

ســورة الجمعة( هو من جزئيــات علم أصول الفقه 

اإلســالمي وهذا العلم من أعظم العلــوم وأجلها 

وأنفعها بعد الكتاب والســنة، فهو الذي يفتح األفق 

أمام العقل ليوسع مداركه ويفتح سبيل املعرفة لديه، 

وبــه تفهم النصوص وبقواعده تعرف األحكام ومن 

طريقه يتوصــل إىل املصالح التي جاءت الرشيعة 

لتحصيل منافعها للعباد، ودفع املفاســد التي من 

شأنها تقويض الخليقة والبالد.

فأهميــة هذا العلم تتجىل يف كونه أساســا لصالح 

املكلفني معاشا ومعادا؛ إذ هو منار الفتوى لكل ما 

يجري بني الناس من حوادث و ترصفات فال ميكن 

ألحد االســتغناء عنــه؛ ألن ذلك يعني االســتغناء 

عن فهم مراد اللــه تعإىل؛ فيختلط لذلك املندوب 

بالواجب أو املكروه بالحــرام, وحينها يقول املرء 

عىل الله بغري ما أراد.

السبب من اختياري لهذا املوضوع؛ هو للمشاركة 

مع طلبة العلم؛ إلثراء املكتبة اإلســالمية بالجديد، 

كذلك لعدم وجود دراسة سابقة للمباحث األصولية 

يف سورة الجمعة.

منهجيتي يف الكتابة:

1. بعد تعريف املصطلح األصويل لغة واصطالحا.

2. اســتقرأت جميع آيات سورة الجمعة, واستخرجت 

كل ما ميكن االستدالل به يف األمر والنهي.

3. عمــدت إىل قراءة أقوال األصوليني واملفرسين يف 

كل آية من اآليات؛ الستخراج ما يدعم االستدالل باآلية 

الواحدة .

4. تحريــر موطــن االتفاق ومحل النزاع يف املســألة 

األصولية مع بيان مذاهب العلامء أو أشهرها.

5. عمدت إىل ذكر التطبيقات بعد املســألة األصولية 

التابعــة لها، وأحيانا يجد القــارئ الكريم أين قد أعيد 

اآليــة يف مواضع متعددة من االســتدالالت األصولية 

باعتبارات مختلفة, وذلك يرجــع إىل ترابط املباحث 

األصولية وصلة بعضها ببعض فيكون يف اآلية الواحدة 

أكرث من استدالل.

6. ترجمت األعالم بالهامش وذلك بذكر االســم وسنة 

الوالدة والوفــاة، وبعض مصنفاتــه إن وجدت وعىل 

يــد من تتلمــذ أو بعض مــن تتلمذ عنــه، ومل أترجم 

 للخلفاء الراشــدين  وأصحــاب املذاهب األربعة- 

رحمهم الله-.

ويف ضــوء منهجيتي يف كتابة البحث كانت خطتي 

كاآليت:

مقدمة

املبحث األول: األمر وتطبيقاته يف سورة الجمعة

ويشتمل عىل مطلبني:

املطاب األول: تعريف األمر وصيغه وأوجه دالالته 
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وتطبيقاتها يف سورة الجمعة. 

ويشتمل عىل:

أوال: تعريف األمر.

ثانيا: صيغ األمر وتطبيقاتها يف سورة الجمعة.

ثالثا: وأوجــه دالالت صيغ األمــر وتطبيقاتها يف 

سورة الجمعة.

املطاب الثاين: مسائل تتعلق باألمر وتطبيقاتها يف 

سورة الجمعة.   

املســألة األوىل: داللة األمر وتطبيقاتها يف سورة 

الجمعة.   

املســألة الثانية: األمر املجرد عن القرائن أيقتيض 

املرة أم التكرار؟ وتطبيقاته يف سورة الجمعة.

املســألة الثالثة: األمر بعد الحظر أ عىل الوجوب 

يدل أم عىل غريه؟ وتطبيقاته يف سورة الجمعة.

املســألة الرابعة: داللة األمر املعلق برشط أو صفة 

أو سبب أعىل املرة أم هي عىل التكرار؟ وتطبيقاتها 

يف سورة الجمعة.

املبحث الثاين: النهي وتطبيقاته يف سورة الجمعة. 

ويشتمل عىل مطلبني:

املطــاب األول: تعريــف النهي وصيغــه وأوجه 

دالالته وتطبيقاتها يف سورة الجمعة.

ويشتمل عىل:

أوال: تعريف النهي.

ثانيا: صيغ النهي وتطبيقاتها يف سورة الجمعة

ثالثا: وجوه اســتعامل صيغ النهــي وتطبيقاتها يف 

سورة الجمعة

املطاب الثاين: مسائل تتعلق بالنهي وتطبيقاتها يف 

سورة الجمعة.   

املســألة األوىل: موجب النهي وتطبيقاته يف سورة 

الجمعة.

املسألة الثانية: أثر النهي فيام يشعر أنّه لوصف الزم 

أو مجاور وتطبيقاته يف سورة الجمعة.

الخامتة وتشتمل عىل النتائج والتوصيات.

❊ ❊ ❊
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المبحث األول

األمر وتطبيقاته في سورة الجمعة

اقتضت دراستي لهذا املبحث أن أوزعه بني مطلبني 

عىل النحو اآليت:

املطلب األول: تعريف األمر وصيغه وأوجه دالالته 

وتطبيقاتها يف سورة الجمعة.

أوال: تعريف األمر.

أ. يف اللغة: 

»األمــر: ضد النهي، كاإلمار.. أمره، .. وآمره فأمتر، 

وله عيل أمرة مطاعة، بالفتح، للمرة منه، أي: له عيل 

أمرة أطيعه فيها«)1(، »وقوله تعــاىل: أََمرْنَا ُمْتَفيَها 

)1( القاموس املحيط: : مجــد الدين أبو طاهر محمد بن 

يعقــوب الفريوزآبادى )ت: 817ه(، تحقيق: مكتب تحقيق 

التاث يف مؤسســة الرســالة،   مؤسسة الرســالة للطباعة 

والنرش والتوزيع، بريوت – لبنــان، الطبعة: الثامنة، 1426 

ه - 2005 م، باب الراء، فصل الهمزة، مادة أمر، ص: 344، 

تاج العروس: محمد بن محمد بن عبدالرزّاق الحســيني، 

أبــو الفيض، امللّقب مبرتــى الزَّبيــدي )ت: 1205ه( 

املحقق: مجموعة من املحققني،   دار الهداية، باب الراء، 

فصل الهمزة، مادة أمر،10/ 68، ينظر: الصحاح تاج اللغة 

وصحــاح العربية: أبو نرص إســامعيل بن حامد الجوهري 

الفــارايب )ت: 393ه(، تحقيق: أحمــد عبد الغفور عطار،   

دار العلــم للماليني – بــريوت، ط4 1407 ه  - 1987 م: 

مادة أمر، 2/ 581.

فََفسُقوا فيَها)2(، أي أمرناهم بالطاعة فعصوا«)3(.
ب. يف االصطالح: 

تنوعت عبارات األصوليني يف تعريف األمر منها: 

 أنــه »اللفــظ الــدال عــى طلــب فعل غــر كف 
بالوضع« )4(.

أو هــو »طلــب الفعل واقتضــاؤه عى غــر وجه 

املسألة«)5(.

أو هو »طلب فعل غر كف مدلول عليه«)6(.

أو هو »طلب الفعل عى جهة االستعالء«)7(.

أو هو »اللفظ الدال عى طلب الفعل طلبا جازما عى 

)2( سورة: اإلرساء: اآلية16 

 )3( الصحــاح تــاج اللغة وصحــاح العربية: مــادة أمر:

.581 /2

)4( البحر املحيط يف أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين 

محمد بــن عبد الله بــن بهادر الزركــي )ت: 794هـ(،   

 دار الكتب العلمية، لبنان- بــريوت، 1421هـ - 2000م:

.261 /3

)5( العدل واإلنصــاف يف معرفة أصول الفقه واالختالف: 

أبو يعقوب يوســف بن ابراهيم الورجالين، سلطنة عامن،  

وزارة التاث القومي والثقافة، 1404ه- 1984م: 51/1.

)6( غاية الوصول يف رشح لب األصول: زكريا بن محمد 

بــن أحمد بــن زكريا األنصــاري، زين الديــن أبو يحيى 

الســنييك )ت: 926هـ(،   دار الكتــب العربية الكربى، 

مرص: ص: 66.

)7( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: أبو الحسن سيد 

الدين عيل بن أيب عيل بن محمد بن سامل الثعلبي اآلمدي 

)ت: 631هـــ( تحقيق: د. ســيد الجميــيل   دار الكتاب 

العريب– بريوت، ط1،  1404: 2/ 140.
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جهة االســتعالء)1(«)2(. وهو التعريف املختار؛ ألنه 

ليس مقصورا عىل لفظ األمر بل يشــمل األساليب 

التي تفيد طلب الفعل طلبا جازما؛ فبعضها مستعمل 

يف الطلب مجــازا)3(، وكذلك وجود لفظ )جازما(، 

يفيــد اإللزام ليخرج بذلك صيغ الطلب غري الجازم 

الذي يسمى ب)الندب(.

ثانيا: صيغ األمر وتطبيقاتها يف سورة الجمعة.

ويــراد بصيغ األمــر األلفاظ التــي وضعها العرب 

للداللــة عىل طلب الفعل طلبــا جازما، ثم جاءت 

عىل وفق ذلك نصوص الرشع، أو كانت من األلفاظ 

)1( أما علــامء اللغة فاألمر عندهــم : »لفظ وضع لطلب 

الفعل جزما,ســواء أكان عىل جهة االســتعالء أم مل يكن” 

ذلك عرفهم. 

أما األصوليون, فألن األوامر التي يبحثونها إلهية, فقد وضعوا 

هذا القيد بيانا لألمر اإللهي الذي هو مصدر األحكام. 

وهــذا القيد يخــرج األمر الصــادر عىل جهــة االلتامس 

أو الدعــاء. أما االلتــامس فهو الطلب الصادر من مســاو 

للمطلــوب منه يف املنزلــة، والدعاء هــو الطلب الصادر 

مــن األدىن إىل األعــىل. ينظــر: أصول البــزدوي: ص: 

21، املناهــج األصولية يف االجتهاد بالــرأي يف الترشيع 

اإلسالمي: للدكتور فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، ط3، 

بريوت- لبنان، 1429ه- 2008م، ص: 535.

)2( املناهج األصولية يف االجتهاد للدريني: ص: 535.

)3( كالجملــة الخربيــة املــراد بهــا الطلب: نحــو قوله 

تعاىل: )فَِريَضــًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعلِيٌم َحِكيٌم( ســورة التوبة: 

اآلية60، خرب مســتعمل يف اإلنشاء والطلب مجازاً. ينظر: 

املســتصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزايل الطويس 

)ت: 505هـ(، تحقيق: محمد عبد الســالم عبد الشــايف،   

دار الكتب العلمية، ط1، 1413ه - 1993م : ص: 186.

التي استعملها الشارع ابتداء من الطلب الجازم، لذا 

تتنوع بحسب أسلوب القرآن والسنة النبوية املطهرة 

وطلب الفعل.

1- صيغة فعل األمر )افعل( )4(: 

نحــو قولــه تعــاىل: ﴿َفَتمنــُوا الَْمــْوَت إِْن كُْنُتْم 

صاِدِقــَن)5(﴾، وقوله تعــاىل: ﴿ َفاســَعْوا إىل ِذكِْر 

اللَّــِه)6(﴾ ، وقوله تعاىل: ﴿ َوَذُروا الَْبْيــَع َذلِكُْم َخْرٌ 

لَكُْم إِْن كُْنُتْم تَْعلَُموَن)7(﴾، وقوله تعاىل: ﴿ َفانَْتِشُوا 

يف اأْلَْرِض)8(﴾، وقولــه تعاىل: ﴿ َوابَْتُغوا من َفْضِل 

اللَّــِه)9(﴾، وقوله تعاىل: ﴿ َواْذكُُروا اللََّه كَِثرًا لََعلَّكُْم 

تُْفلُِحوَن)10(﴾.

ثالثا: أوجه دالالت صيغ األمر وتطبيقاتها يف سورة 

الجمعة.

1- الوجوب:

وداللة الوجوب لألمر يف سورة الجمعة، يف اآليات 

اآلتية:

- قوله تعاىل: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنوا إَِذا نُوِدَي لِلصاَلِة 

)4( مل أجــد يف ســورة الجمعة تطبيق لصيغة اســم فعل 

األمر وال لصيغــة املصدر النائب عن فعل األمروال لصيغة 

 املضارع املقرون بــالم األمروال الجملــة الخربية املراد 

بها الطلب:

)5( سورة الجمعة: اآلية6.

)6( سورة الجمعة: اآلية9.

)7( سورة الجمعة: اآلية9.

)8( سورة الجمعة: اآلية10.

)9( سورة الجمعة: اآلية10.

)10( سورة الجمعة: اآلية10.
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من يَْوِم الُْجُمَعِة َفاســَعْوا إىل ِذكِْر اللَّــِه َوَذُروا الَْبْيَع 

َذلِكُْم َخــْرٌ لَكُــْم إِْن كُْنُتْم تَْعلَُمــوَن)1(﴾ تدل عىل 
اقتضائه الوجوب مع عدم القرائن الصارفة له)2(

وجه الداللــة: »فيه األمر بالســعي إذا نودي إليها، 

واألمر يقتيض الوجوب ما مل يوجد له صارف ، وال 

صارف له هنا«)3(.

- قوله تعاىل: ﴿َفــإَِذا ُقِضَيِت الصــاَلُة َفانَْتِشُوا يف 

اأْلَْرِض َوابَْتُغــوا من َفْضــِل اللَِّه َواْذكُــُروا اللََّه كَِثرًا 

لََعلَّكُْم تُْفلُِحوَن)4(﴾.

وجه الداللة: وَذُروا الْبَيَْع أمر بتك البيع يوم الجمعة 

إذا أخذ املؤذنون يف األذان، وذلك عىل الوجوب، 

)1( سورة الجمعة: اآلية9.

)2( روضــة الناظر وجنــة املناظر يف أصــول الفقه عىل 

مذهــب اإلمام أحمد بن حنبل: أبو محمد موفق الدين عبد 

الله بن أحمد بن محمد بن مؤ سســة الجامعييل املقديس 

ثم الدمشقي الحنبيل، الشهري بابن مؤ سسة املقديس )ت: 

620ه(،   مؤسســة الريّان للطباعة والنرش والتوزيع ، ط2، 

1423ه-2002م: 1/ 562.

)3( أضواء البيان: محمد األمني بن محمد املختار بن عبد 

القادر الجكنــي الشــنقيطي )ت : 1393ه(، النارش : دار 

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع بريوت – لبنان، عام النرش: 

1415 هـــ - 1995 م:8/ 170، ينظر: تفســري ابن جزي 

)التســهيل لعلوم التنزيل( : أبو القاســم، محمد بن أحمد 

بــن محمد بن عبد الله، ابن جــزي الكلبي الغرناطي )ت: 

741ه(، املحقق: الدكتور عبــد الله الخالدي،   رشكة دار 

األرقم بن أيب األرقم – بريوت، ط1 - 1416 ه:2/ 374.

)4( سورة الجمعة: اآلية10.

فيقتيض تحريم البيع«)5(.     

2-الندب)6(:   

وداللة الندب لصيغة األمر فيام يأيت من آيات سورة 

الجمعة:

- كام يف قوله تعاىل: ﴿ َوابَْتُغوا من َفْضِل اللَِّه )7(﴾

وجه الداللــة: هو أن »صيغة األمر اســتعلمت يف 

معان مختلفــة... للندب مثل قولــه ﴿ َوابْتَُغوا من 

فَْضِل اللَِّه﴾«)8( 

3- اإلباحة: 

- كام يف قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا ُقِضَيِت الصاَلُة َفانَْتِشُوا 

يف اأْلَْرِض)9(﴾.

)5( تفسري ابن جزي )التسهيل لعلوم التنزيل(: أبو القاسم، 

محمد بن أحمد بن محمــد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي 

الغرناطــي )ت: 741ه(، املحقــق: الدكتــور عبــد الله 

الخالــدي،   رشكة دار األرقم بن أيب األرقم – بريوت، ط1 

- 1416 ه :2/ 375.

)6( الفــرق بني الندب واإلرشــاد أن املصلحة يف األوىل 

أخروية ويف الثاين دنيوية. ينظر: املســتصفى: ص: 205، 

املناهج األصولية للدريني: ص: 536.

)7( سورة الجمعة: اآلية10.

)8( كشــف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: عبد 

العزيــز بن أحمد بــن محمد، عالء الديــن البخاري )ت : 

730هـ(، املحقق: عبد الله محمــود محمد عمر، النارش  

 دار الكتــب العلميــة –بريوت، ط1 1418هـــ/1997م:
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وجه الداللة:« معناه اإلباحة«)1(،«صيغة األمر مبعنى 

اإلباحة ملا أن إباحة االنتشــار زائلــة بفرضية أداء 

الصالة ، فإذا زال ذلك عادت اإلباحة فيباح لهم أن 

يتفرقوا يف األرض ويبتغوا من فضل الله«)2(، »فاألمر 

باالنتشار والسعي بعد صالة الجمعة يفيد اإلباحة، 

والقرينة إما عامة، وهي عــدم مؤاخذة أو تأثيم من 

بقي يف املســجد بعد الصالة، وإمــا خاصة، بأن 

األمر بعد الحظر يفيد اإلباحة عند بعض املذاهب، 

أو يعيد األمر إىل ما كان قبله عند آخرين، واالنتشار 

قبل الصالة مباح، ثم حظر بسبب صالة«)3(  . 

4- اإلخبار

•كقوله تعاىل: ﴿ُقْل يَــا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِْن َزَعْمُتْم 

أَنَّكُْم أَْولَِيــاُء لِلَِّه من ُدوِن النَّاس َفَتمنــُوا الَْمْوَت إِْن 

)1( الهداية اىل بلوغ النهاية: أبو محمد ميك بن أيب طالب 

َحّموش بن محمد بن مختار القييس القريواين ثم األندليس 

القرطبي املاليك )ت: 437ه(، املحقق: مجموعة رسائل 

جامعية بكلية الدراســات العليا والبحث العلمي - جامعة 

الشــارقة، بإرشاف أ. د: الشــاهد البوشــيخي،   مجموعة 

بحوث الكتاب والسنة - كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية 

- جامعة الشارقة، ط1، 1429هـ - 2008م :6/ 4369.

)2( التفســري الكبري: فخر الدين محمــد بن عمر التميمي 

النــارش دار الكتب  الــرازي الشــافعي، )544- 604(، 

العلمية، ســنة النــرش 1421هـــ - 2000م، مكان النرش 

بريوت :30/ 9.

)3( الوجيز يف أصول الفقه اإلســالمي: األســتاذ الدكتور 

محمــد مصطفى الزحيــيل،   دار الخــري للطباعة والنرش 

والتوزيع، دمشق – سوريا، ط2، 1427 هـ - 2006 م:2/ 

.23

كُْنُتْم صاِدِقَن)4(﴾.

وجــه الداللة: »ومن املفرسين مــن يرى أن صيغة 

الطلب.. تأمر الرســول  مبباهلــة ... اليهود يف 

قوله تعاىل: ﴿قُْل يَا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِْن زََعْمتُْم أَنَُّكْم 

أَْولِيَــاُء لِلَِّه من ُدوِن النَّاس فَتَمنــُوا الَْمْوَت إِْن كُْنتُْم 

صاِدِقنَي﴾.. وهو أن صيغة الطلب يراد بها اإلخبار 

عن سنة الله- تعاىل- يف الضالني؛ ألنه هو املتبادر 

من معنى اآلية الكرمية«)5(.
5- الشط والجزاء: 

وَن منُه َفإِنَُّه  •كقوله تعاىل: ﴿ُقْل إِنَّ الَْمْوَت الَِّذي تَِفرُّ

َهاَدِة َفُيَنبُِّئكُْم  ُماَلِقيكُْم ثُمَّ تُرَدُّوَن إىل َعالِِم الَْغْيِب َوالشَّ

ِبا كُْنُتْم تَْعَملُوَن)6(﴾.

وجــه الداللة: »كانوا يكرهون املــوت، فقيل لهم: 

ال بد مــن نزوله بكم بقوله عّز وجّل: فَِإنَُّه ُمالِقيُكْم، 

... العرب تدخل الفاء يف كل خرب كان اســمه مام 

يوصل، مثل: »َمــن« و »الذي« فمــن أدخل الفاء 

هاهنا ذهــب »بالذي« إىل تأويل الجزاء...إمنا جاز 

دخول الفاء؛ ألن يف الكالم معنى الرشط والجزاء، 

ويجوز أن يكون متام الكالم عنــد قوله عّز وجّل: 

»تفرُّون منــه« كأنه قيل: إن فررتم من أي موت كان 

من قتــل أو غريه »فإنــه مالقيكم« وتكــون »فإنه« 

)4( سورة الجمعة: اآلية6.

)5( التفســري الوسيط: محمد ســيد طنطاوي،   دار نهضة 

 مــرص للطباعة والنرش والتوزيع، الفجالــة – القاهرة، ط1:
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)6( سورة الجمعة: اآلية8.
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استئنافاً بعد الخرب األول)1(، »قال فإنه مالقيكم ملا 

يف معنى الذي من الرشط والجزاء أي إن فررتم منه 

فإنه مالقيكم ويكــون مبالغة يف الداللة عىل إنه ال 

ينفع الفرار منه«)2(.

املطلب الثاين: مسائل تتعلق باألمر وتطبيقاتها يف 

سورة الجمعة.

اقتضت دراســتي لهذا املطلب أن يقسم بني أربعة 

مسائل عىل النحو اآليت:

املســألة األوىل: داللة األمر وتطبيقاتها يف ســورة 
الجمعة.   

ال خــالف بــني األصوليــني يف ورود صيغة األمر 

واستعاملها يف عدة معان ، غري أن الخالف بينهم يف 

أي من هــذه املعاين وضعت صيغة األمر املجردة 

عن القرائن )املطلقة( عىل سبيل الحقيقة يف اللغة.

أو بعبارة أخرى: ما املعنى الحقيقي الذي وضعت 

لــه صيغة األمــر املجردة عــن القرائــن يف اللغة 

أصالة؟)3( 

)1( زاد املسري يف علم التفسري: جامل الدين أبو الفرج عبد 

الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي )ت: 597ه(، املحقق: 

عبــد الرزاق املهدي،   دار الكتــاب العريب – بريو، ط1 - 

1422 هـ :4/ 282. 

)2( فتــح القديــر: محمد بن عيل بن محمد بــن عبد الله 

الشوكاين اليمني )ت: 1250هـ(،   دار ابن كثري، دار الكلم 

الطيب - دمشق، بريوت، ط1 - 1414 هـ :5/ 226.

)3( ينظــر: الفصول يف األصول: أحمد بــن عيل أبو بكر 

الرازي الجصاص الحنفي )ت: 370هـ(،   وزارة األوقاف 

الكويتية، ط2، 1414ه - 1994م: 2/ 92، العدة يف أصول 

وكان اختالفهم ذلك عىل مذاهب ثالثة: 

الحنفية  مــن  األول: ذهــب جمهــور األصوليني 

واملالكية والشــافعية وإحدى الروايتني عن اإلمام 

أحمد، وقول أليب الحسني)4( البرصي من املعتزلة، 

والظاهرية، واإلباضية، وقول للحيل)5( من الشــيعة 

الفقه: : القايض أبو يعىل ، محمد بن الحســني بن محمد 

بــن خلف ابن الفــراء )ت : 458هـ(، حققــه: د أحمد بن 

عيل بن سري املباريك، النارش : بدون نارش، الطبعة : الثانية 

1410 هـ - 1990 م: 1/ 141، املســتصفى: ص: 211، 

روضة الناظر وجنة املناظر:1/ 562، اإلحكام لآلمدي: 2/ 

177، مخترص التحريــر رشح الكوكب املنري: تقي الدين 

أبــو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي 

املعــروف بابن النجار الحنبــيل )ت: 972هـ(، املحقق: 

محمد الزحييل ونزيــه حامد،   مكتبة العبيــكان، الطبعة: 

الطبعة الثانية 1418ه - 1997 م: 3/ 59.

)4( محمــد بن عيل بــن الطيب البــرصي، املعتزيل )ابو 

الحســني( ، ) ت: 1044 م(، متكلم، اصويل سكن بغداد، 

ودرّس بهــا اىل حني وفاته بها يف وقد شــاخ، من تصانيفه 

الكثــرية: املعتمد يف اصول الفقه، تصفح االدلة يف اصول 

الدين، غرر االدلة يف مجلد كبري، رشح األصول الخمســة، 

واالنتصــار يف الرد عــىل ابــن الراوندي. ينظــر: معجم 

املؤلفني : عمــر رضا كحالة،   مكتبة املثنى - بريوت، دار 

إحياء التاث العريب بريوت :11/ 20.

)5( الحسني بن يوسف بن عيل بن املطهر الحيل، )648 

- 726 هـــ(، ويعرف بالعالمة: من أمئة الشــيعة، له كتب 

كثرية، منها »تبرصة املتعلمني يف أحكام الدين« و«تهذيب 

طريق الوصول إىل علم األصول” و”نهاية الوصول إىل علم 

األصول” و”مختلف الشــيعة يف أحكام الرشيعة« و«أنوار 

امللكوت يف رشح الياقــوت«، و”نظم الرباهني يف أصول 

الدين« و«إرشــاد األذهان إىل أحكام اإلميــان« و«منتهى 
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اإلمامية إىل أن األمــر )املجرد عن القرائن)1(( يدل 

عىل الوجوب وهو حقيقة فيه، وال ينرصف إىل غريه 

إال بقرينة)2(.

املطلب يف تحقيق املذهب«، و«تلخيص املرام يف معرفة 

األحكام” و”تحرير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية«. 

ينظــر: األعالم للزركيل: خري الديــن بن محمود بن محمد 

بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشــقي )ت: 1396ه(،   دار 

العلم للماليني، ط5 عرش ، 2002 م:2/ 227.

)1( الخــالف بني األصوليني يف أن صيغة األمر تســتعمل 

يف غري الوجــوب بالقرينة لكن الخــالف فيام وضعت له 

هذه الصيغــة وهي مجردة عــن القرائن. ينظــر: الفصول 

يف األصــول: 2/ 92، العدة يف أصــول الفقه: 1/ 141، 

املســتصفى: ص: 211، روضة الناظر وجنة املناظر:1/ 

562، اإلحــكام لآلمدي: 2/ 177، مخترص التحرير رشح 

الكوكب املنري: 3/ 59.

)2( ينظر: أصول الشــايش: أحمد بن محمد بن إســحاق 

الشــايش أبــو عــيل، )ت: 344(، دار الكتــاب العريب، 

1402، بــريوت: ص: 120، الفصــول يف األصول: 2/ 

91، املعتمــد محمــد بن عيل بــن الطيــب البرصي أبو 

الحســني، )ت: 436ه(، تحقيق خليل امليس، النارش دار 

الكتب العلمية، 1403، بريوت:1/ 8، اإلحكام يف أصول 

األحكام البن حزم: أبو محمد عيل بن أحمد بن ســعيد بن 

حزم األندليس القرطبــي الظاهري )ت: 456ه(، املحقق: 

الشيخ أحمد محمد شــاكر،   دار اآلفاق الجديدة، بريوت: 

3/ 2، العــدة يف أصول الفقــه: 1/ 141، اللمع يف أصول 

الفقه للشــريازي: أبو اســحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف 

الشريازي )ت: 476ه(،   دار الكتب العلمية، ط2، 2003 

م - 1424 ه: ص: 12، املحصــول للــرازي: أبو عبد الله 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي الرازي )ت: 

606ه(، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، مؤسسة 

الثاين: ذهــب اإلمام الشــافعي يف رواية عنه وأبو 

هاشــم)3( مــن املعتزلــة إىل أن األمــر حقيقة يف 
الندب)4(.  

الرســالة، ط3، 1418 ه - 1997 م: 2/ 48، اإلبهــاج يف 

رشح املنهاج: تقي الدين أبو الحســن عيل بن عبد الكايف 

بن عيل بن متــام بن حامد بن يحيي الســبيك وولده تاج 

الدين أبو نرص عبــد الوهاب، دار الكتب العلمية –بريوت، 

1416ه - 1995 م: 2/ 61، إرشــاد الفحــول إىل تحقيق 

الحق من علم األصــول: محمد بن عيل بن محمد بن عبد 

الله الشوكاين اليمني )ت: 1250ه(، املحقق: الشيخ أحمد 

عزو عناية، دمشــق- كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل امليس 

والدكتــور ويل الدين صالح فرفــور، دار الكتاب العريب، 

الطبعة: ط1 1419ه - 1999م: 1/ 253، مخترص التحرير 

رشح الكوكب املنــري: 3/ 59، التحبري رشح التحرير: 5/ 

2184، رشح طلعة الشــمس عىل األلفية: أبو محمد عبد 

الله بن حميد الساملي )ت: 1286ه(، سلطنة عامن، وزارة 

الــتاث القومي والثقافة، ط2، 1405ه- 1985م: 1/ 38، 

العدل واإلنصاف: 1/ 53.

)3( أبو هاشــم عبد الســالم بن أيب عــيل محمد الجبايئ 

)247-321( بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن حمران 

بن أبان موىل عثامن بن عفان  املتكلم املشهور العامل 

ابــن العامل؛ كان هو وأبوه من كبار املعتزلة، ولهام مقاالت 

عىل مذهب االعتزال، وكتب الكالم مشــحونة مبذاهبهام 

واعتقادهام.ينظــر: وفيات األعيان: 3/ 183،ســري أعالم 

النبالء: 15/ 63.

)4( ينظر: املعتمد:1/ 8، روضة الناظر وجنة املناظر:1/ 

585، نهاية الســول رشح منهاج الوصول: عبد الرحيم بن 

الحســن بن عيل اإلسنوي الشــافعّي، أبو محمد، جامل 

الديــن )ت: 772ه(، دار الكتــب العلمية -بريوت-لبنان، 

ط1 1420ه- 1999م: ص: 161، البحــر املحيــط يف 



األمر والنهي ودالالتهام يف سورة الجمعة

 110    فاطمة محمد عبد القادر

الثالث: ذهب اإلمام اآلمدي)1( والغزايل)2( وأبو بكر 

أصــول الفقه: 3/ 284، مختــرص التحرير رشح الكوكب 

املنري: 3/ 59.

)1( عيل بن محمد بن ســامل التغلبي، أبو الحسن، سيف 

الدين اآلمدي: )551 - 631 ه(، أصويل، باحث. أصله من 

آمد ولد بها، وتعلم يف بغداد والشــام. وانتقل إىل القاهرة، 

فدرّس فيها واشتهر. له نحو عرشين مصنفا، منها » اإلحكام 

يف أصول األحــكام - ط » أربعة أجزاء، ومخترصه » منتهى 

السول » و » أبكار األفكار »، و » لباب األلباب » و » دقائق 

الحقائق ». ينظر: األعالم للزركيل :4/ 332.

)2( محمــد بن محمد بــن محمد الَغــزَايل الطويس، أبو 

حامد،)450 - 505 ه (، حجة اإلسالم: فيلسوف، متصوف، 

له نحو مئتى مصنف. مولده ووفاته يف الطابران )بخراسان( 

رحل إىل نيسابور ثم إىل بغداد فالحجاز فبالد الشام فمرص، 

وعاد إىل بلدته. نسبته إىل صناعة الغزل ، من كتبه )الولدية( 

، و )منهاج العابدين( ، و )إلجام العوام عن علم الكالم( ، و 

)الدرة الفاخرة يف كشف علوم اآلخرة( و )شفاء العليل( يف 

أصول الفقه، و )املستصفى من علم األصول ( مجلدان، و 

)املنخول من علم األصول( و )الوجيز( يف فروع الشافعية، 

و )ياقوت التأويل يف تفســري التنزيــل( ، و )أرسار الحج( 

و )اإلمالء عن إشــكاالت اإلحياء( و )فيصــل التفرقة بني 

اإلســالم والزندقة( و)ميزان العمل( و )املقصد األسنى يف 

رشح أسامء الله الحسنى(. ينظر: األعالم للزركيل :7/ 22- 

.23

الباقالين)3( واألشــعري)4( ومــن تابعه من أصحابه 

 إىل التوقــف يف األمــر حتــى يقوم مــا يدل عىل 

املراد منه)5(.

)3( القــايض أبــو بكر محمد بــن الطيب بــن محمد بن 

جعفر بن القسم، املعروف بالباقالين البرصي )ت403ه( 

املتكلم املشــهور؛ كان عىل مذهب الشــيخ أيب الحسن 

األشــعري، ومؤيدا اعتقاده ونارصا طريقته، وسكن بغداد، 

وصنف التصانيف الكثرية املشهورة يف علم الكالم وغريه ، 

وكان يف علمه أوحد زمانه وانتهت إليه الرياســة يف مذهبه، 

وكان موصوفا بجوده االســتنباط ورسعة الجواب، وسمع 

الحديث؛ وكان كثري التطويل يف املناظرة مشــهورا بذلك. 

ينظر: وفيات األعيان: 4/ 269.

)4( أبو الحســن عيل بن إسامعيل بن أيب برش إسحاق بن 

سامل بن إســامعيل بن عبد الله بن موىس بن بالل بن أيب 

بردة عامر بن أيب موىس األشعري صاحب رسول الله   هو 

صاحب األصول والقائم بنرصة مذهب السنة، وإليه تنسب 

الطائفة األشــعرية، وشــهرته تغني عن اإلطالة يف تعريفه، 

والقايض أبــو بكر الباقالين نارص مذهبــه ومؤيد اعتقاده، 

وكان أبو الحســن يجلس أيام الجمع يف حلقة أيب إسحاق 

املروزي الفقيه الشافعي يف جامع املنصور ببغداد. ومولده 

سنة سبعني، وقيل ستني ومائتني بالبرصة. وتويف سنة نيف 

وثالثني وثالمثائة، وقيل: ســنة أربــع وعرشين وثالمثائة. 

ينظر: وفيات األعيان: 3/ 284.

)5( ينظر: املعتمد:1/ 8، املستصفى: ص: 206، اإلحكام 

يف أصول األحــكام لآلمدي: 2/ 153، -كشــف األرسار 

عن أصول فخر اإلســالم البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن 

محمد، عــالء الدين البخاري )ت : 730ه(، املحقق: عبد 

الله محمود محمــد عمر، النــارش : دار الكتب العلمية –

بريوت، ط1 1418ه/1997م: 1/ 107، مخترص التحرير 

رشح الكوكب املنري: 3/ 59.
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التطبيقات: 

- كام يف قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا ُقِضَيِت الصاَلُة َفانَْتِشُوا 

يف اأْلَْرِض َوابَْتُغوا من َفْضِل اللَِّه)1(﴾.

وجــه الداللــة: أن األمر من غــري القرينة يدل عىل 

الوجوب أما هنا فقد أىت » مع القرينة الدالة عىل أن 

األمر لإلباحة وليس للوجوب أو الندب«)2(، »فاألمر 

باالنتشار والسعي بعد صالة الجمعة يفيد اإلباحة، 

والقرينة إما عامة، وهي عــدم مؤاخذة أو تأثيم من 

بقي يف املســجد بعد الصالة، وإمــا خاصة، بأن 

األمر بعد الحظر يفيد اإلباحة عند بعض املذاهب، 

أو يعيد األمر إىل ما كان قبله عند آخرين، واالنتشار 

قبل الصالة مباح، ثم حظر بسبب صالة«)3(.

الــرأي املختار: هو الذي قال به أصحاب املذهب 

األول )الجمهــور( القائلــون بأن األمــر يدل عىل 

الوجوب وال يرصف عنــه إىل غريه إال بقرينة؛ ألن 

اســتقراء النصوص يدل عىل الوعيــد عند مخالفة 

األمر وعند وجود القرينة الصارفة إىل غريه فيرصف 

)1( سورة الجمعة: اآلية10.

)2( الوجيــز يف أصول الفقه اإلســالمي: 1/ 375، ينظر: 

رشح التلويح عىل التوضيح ســعد الدين مســعود بن عمر 

التفتــازاين )ت: 793ه(،   مكتبــة صبيح مبــرص، الطبعة: 

بدون طبعة وبدون تاريخ :1/ 300، التحبري رشح التحرير: 

عالء الدين أبو الحسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي 

الصالحي الحنبيل )ت: 885ه(، املحقق: د. عبد الرحمن 

الجربين، د. عوض القرين، د. أحمد الرساح،   مكتبة الرشد 

- السعودية / الرياض، ط1، 1421ه - 2000م: 5/ 2186.

)3( الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي :2/ 23.

األمر إىل مادلت عليه القرينة حال وجودها. 

املســألة الثانية: األمر املجرد عن القرائن أيقتيض 

املرة أم التكرار؟ وتطبيقاته يف سورة الجمعة.

ذهب جمهور األصوليني إىل أن صيغة األمر ملجرد 

الطلب عىل سبيل اإللزام، فال يقتيض تكرار املأمور 

بــه وال يدل عليه بذاته، بــل يفيد طلب املاهية من 

الوجود بأقل من املرة الواحــدة، لذا فإن املرة من 

رضوريات اإلتيان باملأمور بــه ال من حقيقة األمر 

وال مام يدل عليه بذاته، وإمنا يســتفاد التكرار من 

القرينة التي تصاحب األمر)4(. 

ولكنهم اختلفوا يف أن األمــر املجرد عن القرينة؛ 

أيفيــد طلب أداء الفعل مرة واحدة أم بتكرار األداء؟ 

عىل النحو اآليت يف أربعة مذاهب:

)4( ينظــر: الفصول يف األصــول: 2/ 144، املعتمد: 1/ 

105، العدة يف أصول الفقه: 1/ 277، أصول الرسخيس: 

1/ 20، قواطــع األدلة يف األصول: أبــو املظفر، منصور 

بن محمد بــن عبد الجبار ابن أحمد املروزى الســمعاين 

التميمــي الحنفي ثــم الشــافعي )ت: 489ه(، املحقق: 

محمد حســن محمد حسن اسامعيل الشافعي، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنــان، ط1، 1418ه/1999م: 1/ 66، 

املســتصفى: ص: 213، اإلحــكام يف أصــول األحكام 

لآلمــدي: 2/ 155، املســودة يف أصول الفقــه: آل تيمية 

]بدأ بتصنيفها الجّد: مجد الدين عبد السالم بن تيمية )ت: 

652ه(، وأضــاف إليها األب، عبد الحليــم بن تيمية )ت: 

682ه( ، ثــم أكملها االبن الحفيد: أحمد بن تيمية )728ه( 

[، املحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،   دار الكتاب 

العريب: ص: 21.
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املذهــب األول: ذهب الحنفيــة واملالكية وبعض 

الشــافعية واإلمام أحمد يف روايــة عنه واإلمام ابن 

قدامــة)1( املقديس مــن الحنابلة وأبو الحســني 

البــرصي من املعتزلة، وأمئــة الزيدية، واإلباضية، 

والشيعة اإلمامية إىل أن صيغة األمر تدل عىل مطلق 

الطلب من غري إشــعار بالوحــدة والكرثة، فصيغة 

األمر ال تقتيض املرة كام ال تقتيض التكرار)2(.

)1( عبد الله بــن محمد بن قدامــة الجامعييل املقديس 

ثم الدمشــقّي الحنبــيل، )541 - 620 ه (، فقيه، من أكابر 

الحنابلة، لــه تصانيف، منها » املغنــي » رشح به مخترص 

الخرقي، يف الفقه، و » روضة الناظر » يف أصول الفقه، و » 

املقنــع » ،و » ملعة االعتقاد » ، و« الكايف » يف الفقه، و » 

العمدة » و » القدر » ، و » فضائل الصحابة » جزآن، و » ارقة 

» يف أخبار الصالحني وصفاتهم، و« االســتبصار يف نسب 

األنصار » و » الربهان يف مسائل القرآن » وغري ذلك. ينظر: 

األعالم للزركيل :4/ 67.

)2( ينظــر: الفصول يف األصــول: 2/ 144، املعتمد: 1/ 

105، اإلحــكام يف أصول األحــكام البن حزم: 3/ 248، 

أصول الرسخيس: محمد بن أحمد بن أيب ســهل شــمس 

األمئة الرسخيس )ت: 483ه(،   دار الكتب العلمية بريوت 

لبنان، ط1،  1414ه- 1993 م: 1/ 20، اإلحكام يف أصول 

األحكام لآلمدي: 2/ 155، املسودة يف أصول الفقه: ص: 

21، نفائس األصول يف رشح املحصول: 3/ 1289، بيان 

املختــرص رشح مخترص ابن الحاجــب: محمود بن عبد 

الرحمن )أيب القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس 

الدين األصفهاين )ت: 749ه(، املحقق: محمد مظهر بقا، 

دار املدين، الســعودية، ط1، 1406ه / 1986م: 2/ 32، 

اإلبهاج يف رشح املنهاج )منهاج الوصول إيل علم األصول 

للقايض البيضاوي ت سنه 785ه(: تقي الدين أبو الحسن 

املذهب الثــاين: ذهب اإلمام الشــافعي يف رواية 

عنــه، واإلمام اآلمــدي و بعــض الظاهرية إىل أن 

صيغة األمر تدل عىل املرة الواحدة وال تحمل عىل 

التكــرار إال إذا كان هناك نــص آخر أو إجامع يفيد 

غري ذلك فيحمل عليه)3(. 

املذهــب الثالث:  ذهــب اإلمام مالــك، واإلمام 

أحمــد يف رواية عنه وأكرث أصحابه و أبو إســحاق 

االســفراييني)4( وأبو حاتم القزويني)5( وأبو إسحاق 

عــيل بن عبد الكايف بن عيل بن متــام بن حامد بن يحيي 

السبيك وولده تاج الدين أبو نرص عبد الوهاب،   دار الكتب 

العلمية –بــريوت، عام النرش: 1416ه - 1995م: 2/ 48، 

رشح طلعة الشــمس: 1- 49-50، العــدل واإلنصاف:1/ 

.75

)3( ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم: 3/ 248، 

قواطع األدلة يف األصول أبو املظفر، منصور بن محمد بن 

عبد الجبار ابن أحمد املروزى السمعاين التميمي الحنفي 

ثم الشــافعي )ت: 489ه(، املحقق: محمد حسن محمد 

حسن اســامعيل الشــافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، ط1، 1418ه/1999م: 1/ 66، اإلحكام يف أصول 

األحكام لآلمدي: 2/ 155، اإلبهاج يف رشح املنهاج: 2/ 

.48

)4( اإلمام، العالمة األوحد، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 

بن إبراهيم بن مهران اإلســفراييني، األصويل، الشــافعي، 

امللقب ركن الديــن. أحد املجتهدين يف عرصه وصاحب 

املصنفات الباهرة. ارتحل يف الحديث وســمع من: دعلج 

الســجزي، وعبد الخالق بن أيب روبا، وأيب بكر محمد بن 

عبد الله الشــافعي، ومحمد بن يزداد بن مسعود، وأيب بكر 

اإلسامعييل، وعدة. سري أعالم النبالء: 17/ 353.

)5( العالمة األوحد، أبو حاتم محمود بن حســن  الطربي، 
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الشــريازي)1( إىل أن صيغة األمر تقتــيض التكرار 

املستوعب لزمان العمر مع اإلمكان)2(.

القزويني، الشــافعي، الفقيه، األصويل، الفريض، صاحب 

التصانيف الغزيرة يف الخــالف واألصول واملذهب ،أخذ 

األصــول عن أيب بكر بــن الباقــالين، والفرائض عن ابن 

اللبان، والفقه عن الشــيخ أيب حامد وجامعة من مشــايخ 

آمل.ينظر: سري أعالم النبالء: 18/ 128.

)1( الشــيخ أبو إســحاق إبراهيــم بن عيل بن يوســف، 

الشريازي، الفريوزأبادي؛ تفقه عىل جامعة من األعيان منهم 

محمد بــن عبد الله البيضاوي ومنصــور بن عمر الكرخي 

وغريهم وصحب القايض أبا الطيب الطربي، وناب عنه يف 

مجلسه، وصار إمام وقته ببغداد، وسمع الحديث من أحمد 

بن محمــد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الربقاين الحافظ 

وأيب الفــرج محمد بن عبــد الله الخرجويش الشــريازى 

وغريهــم. وصنــف التصانيــف املباركة املفيــدة، منها: 

املهذب يف املذهــب، والتنبيه يف الفقه، واللمع ورشحها 

يف أصول الفقه، والنكت يف الخالف، والتبرصة، واملعونة، 

والتلخيــص يف الجدل، وغري ذلــك، وانتفع به خلق كثري. 

ينظر: وفيات األعيان :1/ 29.

)2( ينظــر: اللمــع يف أصول الفقه للشــريازي: ص: 14، 

قواطــع األدلة يف األصــول: 1/ 65، روضــة الناظر وجنة 

املناظــر: 1/ 564- 565،  اإلحــكام يف أصول األحكام 

لآلمدي: 2/ 155، املســودة يف أصــول الفقه: ص: 21، 

رشح تنقيح الفصول: أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن 

إدريس بن عبــد الرحمن املاليك الشــهري بالقرايف )ت: 

684ه(، املحقق: طه عبد الرؤوف ســعد،   رشكة الطباعة 

الفنية املتحدة، ط1، 1393 ه - 1973 م: ص: 130، بيان 

املخترص رشح مخترص ابن الحاجب: 2/ 32، اإلبهاج يف 

رشح املنهاج: 2/ 48.

املذهب الرابع: الوقف يف كون صيغة األمر للمرة أو 

التكرار، وهذا ما ذهب إليه إمام الحرمني والقايض 

أبو بكر الباقالين)3(.

الــرأي املختــار: صيغــة األمر تدل عــىل الطلب 

وبذلك ال يعقل املأمــور من األمر إال امتثال األمر 

مــرة واحــدة، تخلوا بهــا ذمته، بــل ال يحق آلمر 

محاسبته عىل عدم تكراره للاممور ويعد مالما عىل 

ذلــك، وأما داللته عىل التكرار يف بعض النصوص 

فهي ناتجــة عن وجود قرينة دلت عىل طلب تكرار 

املأمور به، وال يفهم بدونها تكرار املأمور به البتة، 

وبهذا فاألمر املطلق ال يقتيض التكرار ســواء قلنا 

باقتضائه املرة أو مطلق املاهية ألن معناها واحد. 

املسألة الثالثة: األمر بعد الحظر أيدل عىل الوجوب 

أم عىل غريه وتطبيقاته يف سورة الجمعة.

اختلــف األصوليون يف صيغة األمــر املجردة بعد 

الحظر أتدل عىل الوجوب أم عىل غريه؟ عىل أربعة 

مذاهب:

)3( ينظــر: اللمــع يف أصول الفقه للشــريازي: ص: 14، 

التلخيــص يف أصــول الفقه: عبد امللك بــن عبد الله بن 

يوســف بن محمد الجوينــي، أبو املعايل، ركــن الدين، 

امللقــب بإمام الحرمــني )ت: 478ه(، املحقق: عبد الله 

جومل النبايل وبشــري أحمد العمري، دار البشائر اإلسالمية 

– بــريوت، بــدون ت ط: 1/ 298-300، قواطــع األدلة 

يف األصــول: 1/ 68، بيان املختــرص رشح مخترص ابن 

الحاجب: 2/ 32، اإلبهاج يف رشح املنهاج: 2/ 50.
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- املذهب األول:  

ذهب الكامل بن الهامم)1( والشايش)2( واإلمام ابن 

تيمية)3( والســاملي)4( من االباضيــة، إىل أن صيغة 

)1( محمد بــن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مســعود، 

الســيوايس ثم اإلســكندري، املعروف بابــن الهامم: من 

علامء الحنفية، )790- 861ه( كان عارفا بأصول الديانات 

والتفســري والفرائض والفقه والحساب واللغة واملوسيقى 

واملنطق، أصله من ســيواس. ولد باإلسكندرية، ونبغ يف 

القاهرة، ثم كان شــيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية مبرص، 

مــن كتبه »فتح القديــر« يف رشح الهداية، مثاين مجلدات 

يف فقه الحنفية، و«التحرير« يف أصول الفقه. ينظر: األعالم 

للزركيل: 6/ 255.

)2( إســحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب الخراســاين الشايش 

)ت325ه(: فقيــه الحنفية يف زمانه. نســبته إىل الشــاش 

)مدينــة، وراء نهر ســيحون( انتقل منهــا إىل مرص، وويل 

القضاء وتويف بها. له كتــاب »أصول الفقه” يعرف بأصول 

الشايش. ينظر: األعالم للزركيل: 1/ 293.

)3( ابن تيمية محمد بــن الخرض بن محمد بن الخرض بن 

عيل بن عبد الله ابن تيمية الحراين، )661- 728ه /1263- 

1328م(، اإلمــام، العالمــة، املفتي، املفــرس، الخطيب 

البارع، عامل حران، الحنبيل، صاحب )الديوان( الخطب، و 

)التفسري الكبري(، تفقه عىل: أحمد بن أيب الوفاء، وحامد بن 

أيب الحجر وغريهم، وبرع يف املذهب وساد، وأخذ العربية 

عن: أيب محمد ابن الخشاب، سمع الحديث من: أيب الفتح 

ابن البطي، ويحيى بن ثابت، وأيب بكر بن النقور، وآخرين، 

صنف )مخترصا( يف املذهب، وله يف النظم والنرث. ينظر:  

سري أعالم النبالء: 22/ 288، األعالم للزركيل: 1/ 144.

)4( عبد الله بن حميد بن سلوم الساملي، أبو محمد: )ت: 

1332ه / 1914م(، مــؤرخ فقيه، من أعيــان واإلباضية، 

انتهت إليه رياســة العلم عندهــم يف عرصه، وكان رضيرا، 

األمر )افعل( ترفع الحظر الســابق فــإن كان مباحا 

كانت لإلباحــة وإن كان واجبا أو مســتحبا كانت 

كذلك)5(.

- املذهب الثاين: 

ذهب اإلمام الشــافعي واإلمام مالك واإلمام أحمد 

وابن قدامة، وأكرث الفقهــاء واملتكلمني، منهم ابن 

الحاجب والقايض عبد الوهاب)6( وأبو متام)7( وابن 

من تصانيفه » جوهــر النظام يف علمي األديان واألحكام » 

أرجوزة، و« طلعة الشمس” ألفية يف أصول الفقه، و« رشح 

طلعة الشــمس” و “ بهجة األنوار” وهــو رشح أرجوزة له 

يف أصول بالدين ســامها » أنوار العقول« و » بلوغ األمل« 

منظومــة يف أحكام الجمل يف اإلعراب. وغري ذلك. ينظر: 

األعالم للزركيل: 4/ 84.

)5( أصول الشايش: ص: 142،  املسودة يف أصول الفقه: 

ص: 16- 17، التقريــر والتحبري عــىل تحرير الكامل بن 

الهامم: 1/ 378، رشح طلعة الشمس: 1/ 38- 42، البحر 

املحيط يف أصول الفقه 2/ 111.

)6( عبــد الوهاب بن عيل بن نــرص الثعلبي البغدادي، أبو 

محمــد: )362- 422ه /973- 1031م( قاض، من فقهاء 

املالكية، له نظم ومعرفة باألدب. ولد ببغداد، وويل القضاء 

يف اسعرد، وبادرايا )يف العراق( ورحل إىل الشام فمر مبعرة 

النعــامن واجتمع ب أيب العــالء، وتوجه إىل مرص، فعلت 

شــهرته وتويف فيها، له كتاب » التلقــني« يف فقه املالكية 

و« عيون املســائل » و« النــرصة ملذهب مالك » و« رشح 

املدونــة » و« اإلرشاف عــىل مســائل » و« الخالف “ و” 

غرر املحارضة ورؤوس مسائل املناظرة » و« رشح فصول 

األحكام” و” اختصــار عيون املجالــس”. ينظر: األعالم 

للزركيل: 4/ 183- 184.

)7( عيل بن محمد بن أحمد البرصي ، من أصحاب األبهري 
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خويز منداد)1( وابن جــزي)2(، والورجالين والبدر 

الشامخي من اإلباضية والظاهرية إىل أن األمر بعد 

الحظر تدل عىل اإلباحة ورفع ذلك الحظر)3(.

أبو متام كان جيد النظر حسن الكالم، حاذقا باألصول، وله 

كتاب مخترص يف الخالف يســمى: نكت األدلة وله كتاب 

آخر يف الخالف كبري وكتاب يف أصول الفقه. ينظر: الديباج 

املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب: إبراهيم بن عيل 

بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )ت: 799ه(، 

تحقيق وتعليق: الدكتور محمــد األحمدي أبو النور،   دار 

التاث للطبع والنرش، القاهرة، 2/ 100.

)1( ابن خويز منــداد: محمد بن أحمد بن عبد الله، اإلمام 

العالمة شــيخ املالكية أبو بكر البغدادي، له مصنفات يف 

الفقه واألصول، تويف ســنة 390. ينظر: ديوان اإلســالم: 

شمس الدين أبو املعايل محمد بن عبد الرحمن بن الغزي 

)ت: 1167ه(، املحقق: ســيد كرسوي حسن، دار الكتب 

العلمية، بريوت – لبنان، ط1، 1411ه - 1990م: 2/ 243.

)2(  محمــد بــن أحمد بن محمد بن عبــد الله، ابن جزي 

الكلبــي، أبو القاســم: )693- 741ه/ 1294- 1340م(، 

فقيه من العلامء باألصول واللغة، من أهل غرناطة، من كتبه 

»القوانــني الفقهية يف تلخيص مذهــب املالكية« بتونس، 

و« تقريب الوصول إىل علم األصول » و«التســهيل لعلوم 

التنزيل« تفســري، و« األنوار الســنية يف األلفاظ السنية« و« 

وسيلة املســلم” يف تهذيب صحيح مسلم، و« فهرست » 

كبري،وغريها، وهو من شــيوخ لســان الدين ابن الخطيب. 

ينظر: األعالم للزركيل: 5/ 325.

)3( ينظر: املعتمــد: 1/ 75، اإلحكام يف أصول األحكام 

البن حزم: 3/ 77، التلخيــص يف أصول الفقه: 1/ 285، 

املســتصفى: ص: 211، املحصــول للــرازي: 2/ 97، 

روضــة الناظر وجنة املناظر: 1/ 133، نفائس األصول يف 

رشح املحصول: 3/ 1274، رشح مخترص الروضة: رشح 

- املذهب الثالث: 

الطــربي)4(،  الطيــب  أبــو  القــايض   ذهــب 

وأبو إسحاق الشريازي، واإلمام الرازي والبيضاوي)5( 

مخترص الروضة: سليامن بن عبد القوي بن الكريم الطويف 

الرصرصي، أبو الربيع، نجم الدين )ت : 716ه(، املحقق: 

عبد الله بن عبد املحســن التيك، مؤسسة الرسالة، ط1، 

1407ه / 1987م: 2/ 370، بيان املخترص رشح مخترص 

ابن الحاجب: 2/ 72، اإلبهاج يف رشح املنهاج: 2/ 44، 

نهاية الســول رشح منهاج الوصــول: ص: 171، تقريب 

الوصول إىل علم األصول: أليب القاسم محمد بن أحمد بن 

محمد بن جزي )ت741ه ( تحقيق الدكتور: محمد حسن 

هيتو، مؤسسة الرســالة، بريوت، ط2، 1401ه- 1981م، 

ص: 83، املوافقــات: 1/ 127، البحر املحيط يف أصول 

الفقه: 3/ 302، غاية الســول إىل علم األصول: يوسف بن 

حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جامل 

الديــن، ابن املرِْبَد الحنبــيل )ت: 909ه(، تحقيق: بدر بن 

نارص بن مرشع السبيعي   غراس للنرش والتوزيع واإلعالن، 

الكويــت، ط1، 1433ه - 2012م، ص: 92، رشح طلعة 

الشمس: 1/ 41، العدل واإلنصاف: 1/ 55.

)4( طاهــر بــن عبد الله بــن طاهر الطربي، أبــو الطيّب، 

)348 - 450 ه (، قاض، من أعيان الشــافعية. ولد يف آمل 

طربســتان، واســتوطن بغداد، وويل القضاء بربع الكرخ، 

وتويف ببغداد. له )رشح مختــرص املزين - خ( يف الفقه و 

)جواب يف الســامع والغنــاء - خ( و )التعليقة الكربى( يف 

فروع الشافعية وله نظم . ينظر: األعالم للزركيل :3/ 222.

)5( عبــد الله بــن عمر بن محمد بن عيل الشــريازي، أبو 

ســعيد، أو أبو الخري، نارص الدين البيضاوي، )ت: 685 ه 

(،  قاض، مفرس، عالمة. ولــد يف املدينة البيضاء )بفارس 

- قرب شرياز( من تصانيفه » أنوار التنزيل وأرسار التأويل » 

يعرف بتفسري البيضاوي، و » طوالع األنوار » يف التوحيد، و 
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واإلسنوي)1( واإلمام ابن حزم)2( واملعتزلة والزيدية 

والشيعة اإلمامية إىل أن صيغة األمر بعد الحظر تدل 

عىل الوجوب)3(.

» منهاج الوصول إىل علم األصول » و » لب اللباب يف علم 

اإلعراب » و » نظام التواريخ » كتبه باللغة الفارسية، ورسالة 

يف موضوعات العلــوم وتعاريفها » و » الغاية القصوى يف 

دراية الفتوى » يف فقه الشافعية. ينظر: األعالم للزركيل :4/ 

.110

)1( عبد الرحيم بن الحسن بن عيل اإلسنوي الشافعّي، أبو 

محمــد،)704 - 772 ه (، فقيه أصويل، من علامء العربية. 

ولد بإســنا، وقدم القاهرة سنة 721 ه ، من كتبه )املبهامت 

عىل الروضة( فقه، و )الهداية إىل أوهام الكفاية( و )األشباه 

والنظائــر( و )جواهر البحرين( و )طــراز املحافل( فقه، و 

)مطالــع الدقائق( فقه، و )الكوكب الدري( يف اســتخراج 

املســائل الرشعية من القواعد النحوية، و )نهاية الســول 

رشح منهــاج األصول( و )التمهيد( يف تخريج الفروع عىل 

األصول، فقه، و )الجواهر املضية يف رشح املقدمة الرحبية 

- خ( فرائــض و )الكلامت املهمة يف مبارشة أهل الذمة( و 

)نهاية الراغب( يف العروض وله )طبقات الفقهاء الشافعية(. 

ينظر: األعالم للزركيل :3/ 344.

)2( عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد: 

)384 - 456 ه (، عــامل األندلس يف عــرصه، وأحد أمئة 

اإلســالم. كان يف األندلس خلق كثري ينتسبون إىل مذهبه، 

يقال لهم » الحزمية ». ولد بقرطبة، أشهر مصنفاته » الفصل 

يف امللل واألهواء والنحل » وله » املحىل » يف الفقه، و » 

جمهرة األنساب » و » الناسخ واملنسوخ » و » حجة الوداع 

» غري كامل، و » ديوان شــعر ». ينظر: األعالم للزركيل :4/ 

.254

)3( ينظر: املعتمــد: 1/ 75، اإلحكام يف أصول األحكام 

البن حزم: 3/ 77، اللمع يف أصول الفقه للشــريازي: ص: 

- املذهب الرابع: 

القول بالوقف وهذا ما ذهــب إليه إمام الحرمني)4( 

واآلمــدي والغزايل حيث مل يخل األمر بعد الحظر 

من القول بالوقف يف داللته حتى يرد البيان)5( . 

التطبيقات: 

- قوله تعاىل: ﴿َفــإَِذا ُقِضَيِت الصــاَلُة َفانَْتِشُوا يف 

اأْلَْرِض َوابَْتُغوا من َفْضِل اللَِّه)6(﴾.

وجه الداللة: »يفهم منه اإلباحة دون الوجوب, وهذا; 

13، املحصــول للــرازي: 2/ 96، كشــف األرسار رشح 

أصول البــزدوي: 1/ 120،  اإلبهاج يف رشح املنهاج: 2/ 

44، نهاية السول رشح منهاج الوصول: ص: 171، البحر 

املحيط يف أصول الفقــه: 3/ 302، التقرير والتحبري عيل 

تحرير الكامل بن الهامم: 1/ 307، تشنيف املسامع بجمع 

الجوامع: 2/ 600، إرشــاد الفحــول إىل تحقيق الحق من 

علم األصول: 1/ 263، تهذيب الوصول للحيل: ص: 97.

)4( عبد امللك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الُجَويْني، 

أبــو املعايل، )419 - 478 ه (، امللقــب بإمام الحرمني: 

أعلــم املتأخرين، من أصحــاب الشــافعّي، كان يحرض 

دروسه أكابر العلامء. له مصنفات كثرية، منها » غياث األمم 

والتياث الظلم« و » العقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية » 

و » الربهــان » يف أصول الفقه، و » نهاية املطلب يف دراية 

املذهب »، و » الشــامل » يف أصول الدين، و » اإلرشاد« 

يف أصول الدين، و » الورقات » يف أصول الفقه، و » مغيث 

الخلق« أصول. تويف بنيسابور. ينظر: األعالم للزركيل :4/ 

.160

)5( الربهان يف أصول الفقه: 1/ 88،. التلخيص يف أصول 

الفقــه: 1/ 285، املســتصفى: ص: 211، اإلحــكام يف 

أصول األحكام لآلمدي: 2/ 176.

)6( سورة الجمعة: اآلية10.
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ألن الحظر املتقدم قرينة دالة عىل أن املقصود رفع 

الحظر ال اإليجاب كام أن عجز املأمور قرينة دالة 

عىل أن املقصود ظهور عجزه ال وجود الفعل فصار 

كأن األمر قال قد كنت منعتك عن كذا فرفعت ذلك 

املنع وأذنــت لك فيه«)1(. و«ورود هذه الصيغة بعد 

الحظر إذا كان مانعا للوجوب مل يلزم أن يكون مانعا 

من الترصيح بالوجــوب، فإنه يجوز أن يكون مانعا 

للوجوب ظاهرا، ويجوز الترصيح بالوجوب حينئذ 

ألن الترصيح قد يكون بخالف الظاهر«)2(.

الرأي املختــار: ما ذهب إليــه أصحاب املذهب 

الثاين من أن األمر بعــد الحظر يدل عىل اإلباحة؛ 

ألن الرشيعة اإلســالمية مبنية عىل التيسري، وكذلك 

ورود األمر بعد الحظــر دال عىل رفع ذلك الحظر 

لتبادره إىل النهي، فإن الســيد إذا منع عبده من فعل 

يشء ثم قال له: افعله فهم منه اإلباحة دون غريها.

املســألة الرابعة: داللة األمر املعلق برشط أو صفة 

أو سبب أعىل املرة هي أم عىل التكرار؟ وتطبيقاتها 

يف سورة الجمعة

األمــر املعلق بــرشط كقوله: )إذا زالت الشــمس 

فصلــوا( أو صفة كقوله تعــاىل : الزَّانَِيــُة َوالزَّايِن 

)1( كشــف األرسار رشح أصــول البزدوي : عبــد العزيز 

بن أحمد بــن محمد، عالء الدين البخــاري الحنفي )ت: 

730ه(،   دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون 

تاريخ :1/ 122.

)2( بيان املخترص رشح مخترص ابن الحاجب :2/ 73.

َفاْجلِــُدوا كُلَّ َواِحٍد منُهام ِمَئَة َجلْــَدٍة)3( ويف هذا 

التعلق خالف حول أيقتيض املرة أم التكرار؟ 

تحرير محل النــزاع: »ما علق به املأمور من الرشط 

أو الصفة، إما أن يكون قد ثبت؛ لكونه علة يف األمر 

نفســه؛ لوجوب الفعل املأمور بــه كالزىن، أو ال 

يكون كذلك، بل الحكم متوقف عليه من غري تأثري 

له فيــه، كاإلحصان الذي يتوقــف عليه الرجم يف 

الزنا، فإن كان األول فاالتفاق واقع عىل تكرر الفعل 

بتكرره نظرا إىل تكرر العلــة، ووقوع االتفاق عىل 

التعبد باتباع العلة، مهام وجدت، فالتكرار مســتند 

إىل تكــرار العلة، ال إىل األمر وإن كان الثاين، فهو 

محل الخالف«)4(.

اختلف األصوليون يف ذلك عى مذاهب ثالثة:

املذهب األول: 

ذهب كثري مــن أصحــاب اإلمام مالــك واإلمام 

الشــافعي إىل أن األمر املعلق عىل رشط أو صفة 

يقتيض التكرار من جهة اللفظ؛ ألن الرشوط اللغوية 

أسباب، والحكم يتكرر بتكرر سببه، فيجتمع أمران 

لتكرار الوضع والسببية)5(.

)3( سورة النور: اآلية2

)4( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: 2/ 161، ينظر: 

الفصول يف األصول: 2/ 145، قواطع األدلة يف األصول: 

1/ 73، املحصــول للــرازي: 2/ 107،اإلبهاج يف رشح 

املنهاج: 2/ 55.

)5( الربهــان يف أصول الفقه: 1/ 99، املســتصفى: ص: 

218، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: 1/ 156، رفع 

النقاب عن تنقيح الشهاب: أبو عبد الله الحسني بن عيل بن 
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املذهب الثاين: 

ذهــب بعــض األصوليــني واملعتزلــة والظاهرية 

واإلباضيــة إىل أن األمر املعلق عىل رشط أو صفة 

ال يقتيض التكرار ال من جهــة اللفظ وال من جهة 

القياس)1(.

املذهب الثالث: 

ذهب الحنفية والحنابلة وأبو إسحاق الشريازي وهو 

املختار عند اإلمام الرازي واآلمدي وابن الحاجب 

املاليك)2( إىل أن األمر املعلق عىل رشط أو صفة 

ْماليل )ت: 899ه(،  طلحة الرجراجي ثم الشوشــاوي السِّ

املحقق: د. أحمد بن محمــد الرساح، د. عبد الرحمن بن 

عبد الله الجربين،   مكتبة الرشــد للنرش والتوزيع، الرياض 

- اململكــة العربية الســعودية، ط1 ، 1425 ه - 2004 م، 

2/ 474،  بيــان املخترص رشح مخترص ابن الحاجب: 1/ 

443، اإلبهاج يف رشح املنهاج: 2/ 1، البحر املحيط يف 

أصول الفقه: 3/ 316.

)1( املعتمــد: 1/ 105، اإلحكام يف أصول األحكام البن 

حــزم: 3/ 14، البحر املحيط يف أصــول الفقه: 3/ 316، 

رشح طلعة الشــمس: 1/ 49- 50، العدل واإلنصاف: 1/ 

.75

)2( أبو عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر ابن يونس الدوين 

ثم املــرصي الفقيه املاليك املعروف بابن الحاجب،)ت: 

646ه(، كان والــده حاجبــاً لألمــري عز الدين موســك 

الصالحي وكان كردياً، واشــتغل ولــده أبو عمرو املذكور 

بالقاهــرة يف صغره بالقرآن الكريــم، ثم بالفقه عىل مذهب 

اإلمام مالــك، ريض الله عنه، ثم بالعربية والقراءات، وبرع 

يف علومه وأتقنها غاية اإلتقان، ثم انتقل إىل دمشق ودرس 

بجامعها يف زاوية املالكية، والتزم لهم الدروس وتبحر يف 

الفنون، وكان األغلب عليــه علم العربية، وصنف مخترصاً 

ال يقتيض التكرار من جهة اللفظ ويقتضيه من جهة 

القياس)3(.

التطبيقات:

- قوله تعاىل: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنوا إَِذا نُوِدَي لِلصاَلِة 

من يَْوِم الُْجُمَعِة َفاسَعْوا)4(﴾.

وجه الداللــة: »أن النهي املعلــق بالرشط يقتيض 

التكرار، كذلك األمر، ألن كل واحد منهام استدعاء 

للطاعــة، هــذا اســتدعاء طاعة يف الــتك، وهذا 

اســتدعاء طاعة بالفعــل، وأيضا فــإن تعليق األمر 

عىل متكــرر كتعليقه عىل دائم، ولــو قال: إذا كان 

الليل فاســتيقظ أو احفظ، وإذا كان النهار فصم أو 

يف مذهبــه، ومقدمــة وجيزة يف النحو، وأخــرى مثلها يف 

الترصيــف ورشح املقدمتني . ينظر: وفيــات األعيان :3/ 

.248

)3( أصول الشايش: ص: 138، الفصول يف األصول: 2/ 

142، العــدة يف أصول الفقه: 1/ 276، التبرصة يف أصول 

الفقــه: ص: 62، اللمع يف أصول الفقه للشــريازي: ص: 

18، التلخيص يف أصول الفقه: 1/ 434، أصول البزدوي: 

ص: 33، أصول الرسخــيس: 1/ 60، املحصول للرازي: 

2/ 107، روضــة الناظر وجنة املناظر: 1/ 597، اإلحكام 

يف أصول األحكام لآلمدي: 2/ 161، املسودة يف أصول 

الفقه: ص: 59، رشح مخترص الروضة: 2/ 447، كشــف 

األرسار رشح أصول البزدوي: 1/ 133، رشح التلويح عىل 

التوضيح: 1/ 376، التقريــر والتحبري عىل تحرير الكامل 

بــن الهــامم: 1/ 408، مخترص التحريــر رشح الكوكب 

املنري: 3/ 70، الردود والنقود رشح مخترص ابن الحاجب: 

.51 /2

)4( سورة الجمعة: اآلية9.
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تكســب، وجب دوام املأمور به ما دام اســم الليل 

والنهــار كذلك، وجب أن يتكــرر هاهنا حني علقه 

بإجابة التــوايل والتكرار، فيدل عليه أن مطلق األمر 

اقتى التكرار«)1(.

الرأي املختار: هو ما ذهب إليه أصحاب املذهب 

األول مــن أن األمــر املعلق عــىل رشط أو صفة 

يقتيض التكرار من جهة اللفظ؛ ألن الرشوط اللغوية 

أسباب، والحكم يتكرر بتكرر سببه، فيجتمع أمران 

لتكرار الوضع والسببية.

❊ ❊ ❊

)1( التطبيق: الواضح يف أصول الفقه : أبو الوفاء، عيل بن 

عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، )ت: 513ه(، 

املحقــق: الدكتــور َعبد اللــه بن َعبد املُحســن التيك،   

مؤسســة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، 

ط1، 1420 ه - 1999 م :2/ 571.

المبحث الثاني

النهي وتطبيقاته 
في سورة الجمعة

ويشتمل عى مطلبن:

املطلب األول: تعريف النهي وصيغه وأوجه دالالته 

وتطبيقاتها يف سورة الجمعة.

ويشتمل عىل:

أوال: تعريف النهي.

ثانيا: صيغ النهي وتطبيقاتها يف سورة الجمعة

ثالثا: وأوجه دالالته صيغ النهي وتطبيقاتها يف سورة 

الجمعة

املطلب الثاين: مسائل تتعلق بالنهي وتطبيقاتها يف 

سورة الجمعة.   

املســألة األوىل: موجب النهي وتطبيقاته يف سورة 

الجمعة.

املسألة الثانية: أثر النهي فيام يشعر انّه لوصف الزم 

أو مجاور وتطبيقاته يف سورة الجمعة.

❊ ❊ ❊
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المبحث الثاني

النهي وتطبيقاته في سورة الجمعة

اقتضــت دراســتي لهــذا املبحــث أن أوزعه بني 

مطلبني:

املطلــب األول: تعريــف النهي وصيغــه وأوجه 

دالالته وتطبيقاتها يف سورة الجمعة

أوال: تعريف النهي.

أ. يف اللغة: 

النهــي ضد األمر، وانتهى عنه، و تناهى أي كف، و 

تناهوا عن املنكر أي نهــى بعضهم بعضا، ويقال: 

إنه ألمور باملعروف نهو عــن املنكر، والنهى هي 

العقــول ألنها تنهى عن القبيــح، و تناهى املاء إذا 

وقف يف الغدير وسكن )1(. 

ب.يف االصطالح: 

تعددت عبــارات األصوليني يف تعريف النهي كام 
يأيت: 

هو« اقتضــاء أو اســتدعاء الرتك بالقــول ممن هو 

دونه«)2(. أو هو« اســتدعاء )أي طلب( الرتك بالقول 
ممن هو دونه عى سبيل الوجوب«)3(

)1( ينظر: تاج العروس: باب الياء ،فصل النون ، مادة نهي 

.148 /40:

)2( العدة يف أصول الفقه: 1/ 159.

)3( رشح الورقــات يف أصول الفقه للمحيل: جالل الدين 

أو » قول يتضمن طلب الكف عى وجه االستعالء«)4( 

وهو التعريــف املختار، خرج األمــر؛ ألنه طلب 

فعل غري كف، وخرج االلتــامس والدعاء؛ ألنه ال 

استعالء فيهام)5(.

ثانيا: صيغ النهي وتطبيقاتها يف سورة الجمعة

ويقصد بهــا: األلفاظ املوضوعة لغــة لتدل عىل 

الكف عن الفعل، و جاءت نصوص الشــارع عىل 

وفق تلــك األلفــاظ، أو كانت من األلفــاظ التي 

اســتعملها الــرشع ابتداءا للداللة عــىل املنع من 

الفعــل عىل وجه الحتم واإللزام ، وهي كثرية تتنوع 

بحسب أسلوب القرآن والسنة يف كيفية طلب الكف 

عن الفعل)6(:

محمد بــن أحمد بن محمد بن إبراهيم املحيل الشــافعي 

)ت: 864ه(، حققه: الدكتور حسام الدين بن موىس عفانة، 

صف وتنســيق: حذيفة بن حســام الدين عفانــة،   جامعة 

القدس، فلسطني، ط1، 1420 ه - 1999 م: ص: 116. 

)4( الرشح الكبري ملخترص األصــول: أبو املنذر محمود 

بن محمد بن مصطفــى بن عبد اللطيف املنياوي، املكتبة 

الشاملة، مرص، ط1، 1432 ه - 2011 م: ص: 215.

)5( قواطع األدلة يف األصول :1/ 124، الغيث الهامع رشح 

جمع الجوامع : ويل الدين أيب زرعة أحمد بن عبد الرحيم 

العراقــي )ت: 826ه(، املحقق: محمد تامر حجازي، دار 

الكتــب العلمية، الطبعة: األوىل، 1425ه - 2004م :ص: 

.232

)6( ينظــر: أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف 

الفقهاء: 331-330.
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1- صيغة الفعل املضارع املقرون بـ)ال( الناهية)1(:

كــام يف قوله تعــاىل: اَل تَْعَتِذُروا َقــْد كفرتُْم بعد 
)3(.)2(إِميانِكُْم

2- صيغة األمر الدالة عى الكف:

كــام يف قوله تعاىل:  ﴿ َوَذُروا الَْبْيَع َذلِكُْم َخْرٌ لَكُْم 

إِْن كُْنُتْم تْعلَُموَن)4(﴾

»نهى الشارع عن فعل قد يفوت الواجب ... املنع 

من البيع وقت نداء الجمعة الذي يفوتها لو مل يكن 

ملظنة تفويتها لكان بعيداً... صيغته صيغة أمر؛ ألنه 

يف معنى النهي إذ النهي طلب ترك الفعل والصيغة 

كام ترى لطلب ترك البيع، فكانت نهياً«)5(.

3- االستفهام اإلنكاري)6(:

كام يف قوله تعاىل: ُقْل أَِباللَِّه َوآَيَاتِِه َوَرســولِِه كُْنُتْم 

.)7(تَسَتْهزِئُوَن

)1( مل أجد تطبيق لهذه الصيغة يف سورة الجمعة.

)2( سورة التوبة: اآلية66

)3( العدة يف أصول الفقه: 2/ 458،

)4( سورة الجمعة: اآلية9.

)5( الوصف املناسب لرشع الحكم: أحمد بن محمود بن 

عبد الوهاب الشــنقيطي، عامدة البحث العلمي، بالجامعة 

اإلســالمية، باملدينة املنورة، ط1، 1415ه : ص: 153، 

ينظــر: قواطع األدلة يف األصول: أبــو املظفر، منصور بن 

محمد بن عبد الجبار ابن أحمد املروزى السمعاين التميمي 

الحنفي ثم الشــافعي )ت: 489ه(، املحقق: محمد حسن 

محمد حسن اســامعيل الشــافعي،   دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان، ط1، 1418ه/1999م: 2/ 133.

)6( مل أجد تطبيق لهذه الصيغة يف سورة الجمعة.

)7( سورة التوبة: اآلية65

4- مادة نهى)8(:

كام يف قوله تعاىل: إِنَّ اللََّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َواإْلِْحساِن 

َوإِيَتــاِء ِذي الُْقــْرَب َويَْنَهى عن الَْفْحَشــاِء َوالْمنكَِر 

 )9( َوالَْبْغِي يَِعظُكُْم لََعلَّكُْم تََذكَُّروَن

5- قد يجيء النفي يف معنى النهي، ويختلف حاله 

بحسب املعاين)10(:

منها أن يكــون نهيا وزجرا)11(، كقولــه تعاىل: ما 

 كَاَن أِلَْهــِل الْمديَنِة َومــن َحْولَُهْم مــن اأْلَْعَراِب أَْن 
)13(.)12( يََتَخلَُّفوا

6-الجملة الخربية املســتعملة يف النهي من طريق 

ــا النَّيسُء  النحريــم)14(: كــام يف قوله تعاىل: إِنَّ
)15(ِزيَاَدٌة يف الْكفر

ثالثــا: أوجه اســتعامل صيغ النهــي وتطبيقاتها يف 
سورة الجمعة 

ال خــالف بــني األصوليــني يف أن صيغــة النهي 

تستعمل يف عدة معان)16(منها:

)8( مل أجد تطبيق لهذه الصيغة يف سورة الجمعة.

)9( سورة النحل: اآلية90

)10( مل أجد تطبيق لهذه الصيغة يف سورة الجمعة.

)11( البحر املحيط يف أصول الفقه: 3/ 370.

)12( سورة التوبة: اآلية120

)13( اآلراء األصولية لإلمام القرطبي:  ص: 93

)14( مل أجد تطبيق لهذه الصيغة يف سورة الجمعة.

)15( سورة التوبة: اآلية37

)16( للنهي معان كثــرية، كالكراهــة والتحريم، والتصرب 

واليــأس والزجر وغريهــا، أذكر منها مــا كان له تطبيق يف 

ســورة الجمعة. و لالســتزادة منها ينظر: املصادر: كشف 
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الكراهــة و النحريم: كام يف قولــه تعاىل: ﴿ َوَذُروا 

الَْبْيَع َذلِكُْم َخْرٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم تَْعلَُموَن)1(﴾.

وجــه الداللــة: »الكراهة ...؛ إذ معنــاه وال تبايعوا 

والتحقري« )2(.

املطلب الثاين: مسائل تتعلق بالنهي وتطبيقاتها يف 

سورة الجمعة.

املســألة األوىل: موجب النهي وتطبيقاته يف سورة 

الجمعة.

اختلف األصوليون يف موجب النهي املطلق، عىل 

عدة مذاهب، أشهرها:

املذهــب األول: ذهــب جمهــور األصوليني إىل 

أن النهي املطلق )املجرد عــن القرائن( يدل عىل 

تحريم املنهي عنه عىل وجه الحقيقة، وال يدل عىل 

غري النحريم إال بقرينة)3(.

األرسار رشح أصول البزدوي: 1/ 118، رشح التلويح عىل 

التوضيــح: 1/ 294، البحر املحيــط يف أصول الفقه: 3/ 

368، مختــرص التحرير رشح الكوكــب املنري:  3/ 80، 

حاشــية العطار عــىل رشح الجالل املحــيل عىل جمع 

الجوامع: 1/ 498، وغريها.

)1( سورة الجمعة: اآلية9.

)2( كشف األرسار رشح أصول البزدوي:1/ 376.

)3( ينظر: املعتمد: 1/ 110، اإلحكام يف أصول األحكام 

البن حزم: 3/ 19، الربهان يف أصول الفقه: 1/ 72، روضة 

الناظر وجنة املناظر: 1/ 149، اإلحكام يف أصول األحكام 

لآلمدي: 2/ 158، نفائس األصول يف رشح املحصول: 5/ 

2157، رشح مخترص الروضة: 2/ 435، كشــف األرسار 

رشح أصــول البــزدوي: 1/ 257، بيــان املخترص رشح 

مخترص ابن الحاجب: 1/ 31، نهاية الســول رشح منهاج 

املذهب الثاين: ذهب بعض الشافعية والحنابلة إىل 

أن النهي املجرد عن القرائن، يدل عىل الكراهة عىل 

وجه الحقيقة، وال يدل عىل النحريم اال بقرينة)4(.

املذهب الثالث: ذهب الحنفية إىل التفصيل فقالوا: 

إن كان الدليل قطعيا فالنهي للتحريم وإن كان ظنيا 

فالنهي للكراهة)5(.

املذهب الرابع: ذهب اإلمام الجويني والغزايل إىل 

التوقف يف حقيقة النهي)6(.

التطبيقات: 

- قوله تعاىل: ﴿ َوَذُروا الَْبْيَع َذلِكُْم َخْرٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم 

الوصــول: ص: 178، اإلبهاج يف رشح املنهاج: 2/ 67، 

البحر املحيط يف أصول الفقه: 3/ 376، التقرير والتحبري 

عــىل تحرير الكامل بن الهامم: 1/ 399، إرشــاد الفحول 

إىل تحقيق الحق من علم األصول: 1/ 280، الرشح الكبري 

ملخترص األصول: ص: 185، تشــنيف املســامع بجمع 

الجوامــع: 2/ 630، رفع النقاب عن تنقيح الشــهاب: 3/ 

18، رشح طلعة الشمس: 1/ 69، تهذيب الوصول للحيل: 

ص:98.

)4( ينظر: الربهــان يف أصول الفقه: 1/ 72، روضة الناظر 

وجنــة املناظــر: 1/ 149، اإلحكام يف أصــول األحكام 

لآلمدي: 2/ 158، رشح مخترص الروضة: 2/ 435، نهاية 

السول رشح منهاج الوصول: ص: 178، اإلبهاج يف رشح 

املنهاج: 2/ 67، البحر املحيط يف أصول الفقه: 3/ 376.

)5( ينظر: الفصول يف األصول: 2/ 173، أصول البزدوي: 

ص: 50،أصــول الرسخــيس: 1/ 92، البحر املحيط يف 

أصول الفقه: 3/ 372.

)6( ينظــر: الربهان يف أصول الفقه: 1/ 72، التلخيص يف 

أصول الفقه: 1/ 471، املستصفى: ص: 222.
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تَْعلَُموَن)1(﴾

وجه الداللة: »أن البيَع مكُروٌه، وأنه اســتدل بقوله: 

َذلِكُْم َخْرٌ لَكُــْم »)2(، »إذا باع يف وقت الجمعة، مل 

يجز بيعه؛ لهذه اآلية، وعندنــا أن البيع جائز، لكنه 

مكــروه، والذي يدل عىل جوازه أن النهي عن البيع 

يف هــذه اآلية ليس ملــكان البيــع، ولكن ملكان 

الجمعة، فالفساد إذا ورد فإمنا يرد يف الجمعة ال يف 

البيع؛ ألنه إذا باع يف الصالة فالبيع يفســد الصالة؛ 

ألن الصالة تفســد البيع، وألن األصل عنذنا أن كل 

عقد نهي ألجل غــريه، فالنقصان إذا ورد من النهي 

فإمنا يرد يف ذلك الغري ال يف العقد..؛ ألن النهي إذا 

مل يكن لنفس العقد مل يســتقم فساد العقد والنهي 

ليس من أجله«)3(.

الرأي املختــار: إن صيغة النهي املطلقة )املجردة 

عــن القرائن( تدل عىل النحريم بدليل أن الســلف 

كانوا يســدلون بهذه الصيغة املطلقة عىل النحريم 

وهم أعلــم الناس باألســاليب العربيــة ودالالت 

)1( سورة الجمعة: اآلية9.

)2( تفســري ابن رجب الحنبيل : زيــن الدين عبد الرحمن 

بن أحمد بن رجب بن الحســن، الَســالمي، البغدادي، ثم 

الدمشــقي، الحنبيل )ت: 795ه(، جمع وترتيب: أيب معاذ 

طارق بن عوض اللــه بن محمد،   دار العاصمة - اململكة 

العربية السعودية، ط1 1422 - 2001 م :2/ 451.

)3( تفســري املاتريدي ) تأويالت أهل الســنة( : محمد بن 

محمد بــن محمود، أبو منصــور املاتريدي )ت: 333ه(، 

املحقق: د. مجدي باسلوم،   دار الكتب العلمية - بريوت، 

لبنان، ط1، 1426 ه - 2005 م: 10/ 12.

األلفاظ واملخالف عن امتثال املنهي عنه يستحق 

بنظر العقالء العقوبة والتوبيخ، للحفاظ عىل النظام، 

ولو مل يكن مقتضاه عند اإلطالق النحريم الستقبح 

عقوبة املتخلفني عن االمتثال.

املسألة الثانية: أثر النهي با يشعر انه لوصف الزم 

أو مجاور وتطبيقاته يف سورة الجمعة.

تحرير محل الخالف:

كاد الفقهاء أن يتفقوا عىل أن النهي عن اليء لعينه 

)لذاته أو لجزئه( ســواء أكان قوال أم فعال ؛عبادة أم 

معاملة يقع باطال وال تتتب عليه آثاره أي ال يكون 

سببا لحكمه)4(.

ولكنهم اختلفوا فيام يقتضيه النهي املقيد مبا يشعر 

أنه لوصف الزم أو وصف مجاور إىل مذاهب ثالثة:

األول: ذهب الشافعية واملالكية والورجالين)5( من 

)4( روضة الناظــر وجنة املناظر: 1/ 605، رشح مخترص 

الروضــة: 2/ 432، بيــان املختــرص رشح مخترص ابن 

الحاجــب: 2/ 89، تحقيــق املــراد يف أن النهي يقتيض 

الفســاد: صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد 

الله الدمشــقي العاليئ )ت: 761ه( ، املحقق: د. إبراهيم 

محمد السلفيتي، دار الكتب الثقافية - الكويت ، ص: 87، 

رشح طلعة الشمس: 71/1، العدل واالنصاف: 89/1.

)5( يوســف بن ابراهيم بن مياد السدرايت الورجالين ،ابو 

يعقــوب،) ت: 570 ه(، فقيــه، اصــويل متكلم، ريايض، 

من االباضية، من آثــاره: العدل واالنصاف يف اصول الفقه 

، الدليــل والربهان يف عقائد االباضيــة ، مرج البحرين يف 

املنطق والهندســة والحســاب، وله نظــم. ينظر: معجم 

املؤلفني :13/ 267.
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اإلباضية إىل التفريق بني الوصف الالزم والوصف 

املجــاور يف الحكم فقالوا بفســاد املنهي عنه إذا 

كان النهي راجعــا إىل الوصف الالزم وبصحته إذا 

كان راجعا إىل الوصف املجاور)1(. 

الثاين: ذهب الحنفيــة واملعتزلة واإلباضية إىل أن 

النهــي عن الــيء لوصفه الــالزم أو املجاور ال 

يوجب بطالنه وال فساده)2(. 

الثالث: ذهــب الحنابلة والظاهريــة إىل أن النهي 

للوصف الالزم أو املجاور يوجب الفساد املرادف 

للبطالن)3(.

)1( ينظــر: التلخيص يف أصول الفقــه: 1/ 477، قواطع 

األدلة يف األصــول: 1/ 142، املســتصفى: ص: 221، 

اإلحكام يف أصــول األحكام لآلمــدي: 2/ 188، قواعد 

األحكام يف مصالح األنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز 

بن عبد السالم بن أيب القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، 

امللقب بســلطان العلــامء )ت: 660ه(،   مكتبة الكليات 

األزهرية – القاهــرة، 1414 ه - 1991 م: 2/ 20، نفائس 

األصول يف رشح املحصــول: 4/ 1704، بيان املخترص 

رشح مخترص ابــن الحاجــب: 2/ 89.، 1/ 407، البحر 

املحيط يف أصــول الفقه: 3/ 388، العــدل واإلنصاف: 

.90/1

)2( ينظر: املعتمــد: 1/ 181، أصول البزدوي: ص: 58، 

أصول الرسخــيس: 1/ 92، كشــف األرسار رشح أصول 

البزدوي: 1/ 290، رشح التلويح عىل التوضيح: 1/ 426، 

رشح طلعة الشمس:1/ 75.

)3( اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم: 3/ 25، روضة 

الناظر وجنة املناظر: 1/ 614، رشح مخترص الروضة: 2/ 

.439

التطبيقات: 

- قوله تعاىل: ﴿ َوَذُروا الَْبْيَع َذلِكُْم َخْرٌ لَكُْم إِْن كُْنُتْم 

تَْعلَُموَن)4(﴾

وجه الداللة: أنَّ »النهي عنه يف قوله تعاىل ﴿ َوَذُروا 

الَْبْيَع﴾ لغريه ) لتك الســعي( أي لإلخالل بالسعي 

الواجــب إىل الجمعة وهو أمر مجــاور للبيع قابل 

لالنفكاك عنه فإن البيع يوجد بدون اإلخالل بالسعي 

بأن يتبايعا يف الطريق ذاهبني إليها واإلخالل بالسعي 

يوجــد بدون البيع بأن ميكثا يف الطريق من غري بيع 

فإن نايف الحكــم الرشعي للنهي وهو النحريم«)5(، 

»ألن النهي إذا مل يكن لنفس العقد مل يستقم فساد 

العقد والنهي ليس من أجله«)6(.

الرأي املختار: هو ما ذهب إليه أصحاب املذهب 

األول الذيــن قالــوا بالتفريق بــني الوصف الالزم 

واملجاور؛ وذلك ملا فيه من االعتدال وهو األنسب 

بهذه الرشيعة املبنية عىل التيسري ورفع الحرج.

❊ ❊ ❊

)4( سورة الجمعة: اآلية9.

)5( التقريــر والتحبري عىل تحرير الكــامل بن الهامم :1/ 

.404

)6( تفســري املاتريدي ) تأويالت أهل الســنة(: محمد بن 

محمد بــن محمود، أبو منصــور املاتريدي )ت: 333ه(، 

املحقق: د. مجدي باســلوم، دار الكتب العلمية - بريوت، 

لبنان، ط1، 1426 ه - 2005 م: 10/ 12.
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الخاتمة

الحمد لله، وأفضل الصلوات، وازيك التسليامت، 

عــىل نبي الرحمة املهداة ســيدنا محمد وعىل آله 

وصحبه أجمعني.

بعد االنتهاء من البحث والدراسة، بني معامل أصول 

الفقه يف مبحثي األمر والنهي من مباحث الخاص 

يف ظل سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، آن يل 

أن أجمــع مثرة جهدي وأنظم مــا توصلت إليه من 

النتائج وهي كام يأيت: 

أوال: من مبحث األمر:

 إن صيغــة األمر موضوعة يف األصل للطلب, 

وبذلــك ال يعقل املأمور من األمــر إال امتثاله مرة 

واحــدة, تخلو بها ذمته من أية مســؤولية, وال يحق 

آلمر محاسبته عىل عدم تكراره للأممور, ويعد مالما 

عىل ذلك. 

 إن األمــر املطلق– املجرد عن القرائن– يدل 

عىل الوجوب, وال ينرصف عنه إىل غريه إال بقرينة, 

ألن استقراء النصوص يدل عىل الوعيد عند مخالفة 

األمر, وهذا الوعيد متعلق بتك األمر وحسب.

 إن األمر املعلق عىل رشط أو صفة أو ســبب 

يقتيض التكرار من جهة اللفظ ألن الرشوط اللغوية 

أسباب , والحكم يتكرر بتكرر سببه , فيجتمع أمران 

لتكرار الوضع والسببية.

 إن األمــر بعد الحظــر يدل عىل اإلباحة؛ ألن 

الرشيعة اإلســالمية مبنية عىل التيسري, وكذلك أن 

ورود صيغــة األمر بعد الحظــر دال عىل رفع ذلك 

الحظر لتبادره إىل النهي.

ثانيا: من مبحث النهي عى:

 إن صيغة النهي املطلقة – املجردة عن القرائن 

–  تدل عىل النحريم.

 يقتــيض النهــي املقيد بوصف الزم فســاد 

املنهي عنه, وذلك ملا فيه من االعتدال, وألنه األليق 

بالرشيعة, إذ أنها مبنية عىل التيسري ورفع الحرج.

وأويص بدراســة جميع املباحــث االصولية التي 

يُستَدل عليها بآيات ســورة الجمعة.. والله املوفق 

والهادي إىل ســواء السبيل .. أســأله – تعاىل- أن 

يكون عميل خالصا لوجهه الكريم, أنه نعم املوىل 

ونعم النصري.

❊ ❊ ❊
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المصادر والمراجع

• القرآن الكريم

• اإلبهاج يف رشح املنهــاج )منهاج الوصول إيل 

علم األصول للقايض البيضاوي ت ســنه 785ه(: 

تقي الدين أبو الحسن عيل بن عبد الكايف بن عيل 

بن متام بن حامــد بن يحيي الســبيك وولده تاج 

الدين أبو نــرص عبد الوهاب، دار الكتب العلمية – 

بريوت، عام النرش: 1416ه - 1995م.

• اإلبهاج يف رشح املنهاج: تقي الدين أبو الحسن 

عــيل بن عبد الــكايف بن عيل بن متــام بن حامد 

بن يحيي الســبيك وولده تــاج الدين أبو نرص عبد 

الوهاب، دار الكتب العلميــة –بريوت، 1416ه - 

1995 م.

• اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم: أبو محمد 

عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي 

الظاهــري )ت: 456ه(، املحقق: الشــيخ أحمد 

محمد شاكر، دار اآلفاق الجديدة، بريوت.

• اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: أبو الحسن 

ســيد الدين عيل بن أيب عيل بن محمد بن ســامل 

الثعلبــي اآلمــدي )ت: 631ه( تحقيق: د. ســيد 

الجميــيل   دار الكتــاب العريب– بــريوت، ط1،  

.1404

• إرشــاد الفحــول إىل تحقيــق الحــق من علم 

األصول: محمــد بن عيل بن محمد بــن عبد الله 

الشــوكاين اليمني )ت: 1250ه(، املحقق: الشيخ 

أحمد عزو عناية، دمشق- كفر بطنا، قدم له: الشيخ 

خليل امليس والدكتور ويل الدين صالح فرفور، دار 

الكتاب العريب، الطبعة: ط1 1419ه - 1999م.

• أصول البزدوي: ص: 21، املناهج األصولية يف 

االجتهــاد بالرأي يف الترشيع اإلســالمي: للدكتور 

فتحي الدريني، مؤسســة الرســالة، ط3، بريوت- 

لبنان، 1429ه- 2008م.

• أصول الرسخيس: محمد بن أحمد بن أيب سهل 

شــمس األمئة الرسخيس )ت: 483ه(، دار الكتب 

العلمية بريوت لبنان، ط1،  1414ه- 1993 م. 

• أصول الشــايش: أحمد بن محمد بن إســحاق 

الشايش أبو عيل، )ت: 344(، دار الكتاب العريب، 

1402، بريوت.

• أضواء البيان: محمــد األمني بن محمد املختار 

بن عبد القادر الجكني الشــنقيطي )ت : 1393ه(، 

النارش : دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع بريوت 

– لبنان، عام النرش : 1415 ه - 1995 م.

• األعــالم للزركيل: خــري الدين بــن محمود بن 

 محمــد بن عــيل بن فــارس، الزركيل الدمشــقي 

)ت: 1396ه(،   دار العلــم للماليني، ط5 عرش ، 

2002 م.

• البحــر املحيــط يف أصول الفقه: أبــو عبد الله 

بــدر الدين محمد بن عبد الله بــن بهادر الزركي 

)ت: 794ه(،   دار الكتــب العلمية، لبنان- بريوت، 

1421ه - 2000م.
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• بيــان املختــرص رشح مخترص ابــن الحاجب: 

محمــود بن عبد الرحمن )أيب القاســم( ابن أحمد 

بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين األصفهاين )ت: 

749ه(، املحقق: محمد مظهــر بقا، دار املدين، 

السعودية، ط1، 1406ه / 1986م.

• تــاج العروس: محمد بن محمــد بن عبدالرزّاق 

الحســيني، أبو الفيض، امللّقب مبرتى الزَّبيدي 

)ت: 1205ه( املحقــق: مجموعة من املحققني،   

دار الهداية.

• التحبري رشح التحرير: عالء الدين أبو الحسن عيل 

بن سليامن املرداوي الدمشقي الصالحي الحنبيل 

)ت: 885ه(، املحقــق: د. عبد الرحمن الجربين، 

د. عوض القرين، د. أحمد الرساح،   مكتبة الرشد - 

السعودية / الرياض، ط1، 1421ه - 2000م.

• تحقيــق املــراد يف أن النهي يقتيض الفســاد: 

صالح الدين أبو ســعيد خليل بن كيكلدي بن عبد 

الله الدمشــقي العــاليئ )ت: 761ه( ، املحقق: 

د. إبراهيم محمد الســلفيتي، دار الكتب الثقافية – 

الكويت.

• تفســري ابن جزي )التســهيل لعلوم التنزيل(: أبو 

القاســم، محمد بن أحمد بــن محمد بن عبد الله، 

ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت: 741ه(، املحقق: 

الدكتور عبد الله الخالدي،   رشكة دار األرقم بن أيب 

األرقم – بريوت، ط1 - 1416 ه.

• تفسري ابن جزي) التســهيل لعلوم التنزيل( : أبو 

القاســم، محمد بن أحمد بــن محمد بن عبد الله، 

ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت: 741ه(، املحقق: 

الدكتور عبد الله الخالدي،   رشكة دار األرقم بن أيب 

األرقم – بريوت، ط1 - 1416 ه.

• تفســري ابن رجــب الحنبيل : زيــن الدين عبد 

الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، 

البغدادي، ثم الدمشــقي، الحنبــيل )ت: 795ه(، 

جمــع وترتيب: أيب معاذ طــارق بن عوض الله بن 

محمد،   دار العاصمة - اململكة العربية السعودية، 

ط1 1422 - 2001 م.

• التفســري الكبري: فخــر الدين محمــد بن عمر 

التميمي الرازي الشــافعي، )544- 604(، النارش 

دار الكتب العلمية، سنة النرش 1421ه - 2000م، 

مكان النرش بريوت.

• تفسري املاتريدي ) تأويالت أهل السنة( : محمد 

بن محمــد بن محمود، أبو منصور املاتريدي )ت: 

333ه(، املحقق: د.مجدي باســلوم، دار الكتب 

العلمية - بريوت، لبنان، ط1، 1426 ه - 2005 م.

• تفسري املاتريدي ) تأويالت أهل السنة(: محمد 

بن محمــد بن محمود، أبو منصور املاتريدي )ت: 

333ه(، املحقق: د. مجدي باســلوم، دار الكتب 

العلمية - بريوت، لبنان، ط1، 1426 ه - 2005 م.

• التفســري الوســيط: محمد ســيد طنطاوي، دار 

 نهضــة مرص للطباعة والنــرش والتوزيع، الفجالة – 

القاهرة، ط1.

• تقريب الوصول إىل علم األصول: أليب القاســم 

محمد بــن أحمد بن محمد بن جــزي )ت741ه( 
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تحقيــق الدكتــور: محمد حســن هيتو، مؤسســة 

الرسالة، بريوت، ط2، 1401ه- 1981م.

• التلخيــص يف أصــول الفقه: عبــد امللك بن 

عبــد الله بن يوســف بــن محمد الجوينــي، أبو 

املعايل، ركــن الدين، امللقب بإمام الحرمني )ت: 

478ه(، املحقــق: عبد الله جومل النبايل وبشــري 

 أحمد العمري، دار البشــائر اإلســالمية – بريوت، 

بدون ت ط.

• الديبــاج املذهــب يف معرفــة أعيــان علــامء 

املذهــب: إبراهيم بن عيل بن محمد، ابن فرحون، 

برهان الدين اليعمري )ت: 799ه(، تحقيق وتعليق: 

الدكتور محمــد األحمدي أبو النــور، دار التاث 

للطبع والنرش، القاهرة

• ديوان اإلســالم: شمس الدين أبو املعايل محمد 

بن عبد الرحمن بن الغزي )ت: 1167ه(، املحقق: 

سيد كرسوي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت – 

لبنان، ط1، 1411ه - 1990م.

• رفــع النقــاب عــن تنقيح الشــهاب: أبــو عبد 

الله الحســني بن عيل بــن طلحــة الرجراجي ثم 

ــْماليل )ت: 899ه(، املحقق: د.  الشوشاوي السِّ

أحمد بن محمد الــرساح، د. عبد الرحمن بن عبد 

الله الجربين، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، الرياض 

 - اململكــة العربيــة الســعودية، ط1 ، 1425 ه - 

2004 م.

• روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل 

مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: أبو محمد موفق الدين 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن مؤ سسة الجامعييل 

املقديس ثم الدمشــقي الحنبيل، الشــهري بابن مؤ 

سســة املقــديس )ت: 620ه(،   مؤسســة الريّان 

للطباعة والنرش والتوزيع ، ط2، 1423ه-2002م.

 • زاد املســري يف علــم التفســري: جــامل الدين 

أبــو الفرج عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي 

)ت: 597ه(، املحقــق: عبد الرزاق املهدي،   دار 

الكتاب العريب – بريو، ط1 - 1422 ه. 

• رشح التلويح عىل التوضيح ســعد الدين مسعود 

بن عمــر التفتــازاين )ت: 793ه(،   مكتبة صبيح 

مبرص، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

• الــرشح الكبــري ملخترص األصــول: أبو املنذر 

محمود بــن محمد بن مصطفى بــن عبد اللطيف 

املنياوي، املكتبة الشــاملة، مرص، ط1، 1432 ه 

- 2011 م.

• رشح الورقــات يف أصول الفقه للمحيل: جالل 

الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم املحيل 

الشافعي )ت: 864ه(، حققه: الدكتور حسام الدين 

بن موىس عفانة، صف وتنســيق: حذيفة بن حسام 

الديــن عفانــة،   جامعة القدس، فلســطني، ط1، 

1420 ه - 1999 م.

• رشح تنقيح الفصول: أبو العباس شــهاب الدين 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن املاليك الشــهري 

بالقــرايف )ت: 684ه(، املحقق: طه عبد الرؤوف 

ســعد، رشكة الطباعة الفنية املتحدة، ط1، 1393 

ه - 1973 م.
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• رشح طلعــة الشــمس عىل األلفيــة: أبو محمد 

عبد الله بن حميد الساملي )ت: 1286ه(، سلطنة 

عامن، وزارة التاث القومي والثقافة، ط2، 1405ه- 

1985م.

• رشح مخترص الروضــة: رشح مخترص الروضة: 

ســليامن بــن عبد القــوي بــن الكريــم الطويف 

الرصرصي، أبو الربيــع، نجم الدين )ت : 716ه(، 

املحقق: عبد الله بن عبد املحسن التيك، مؤسسة 

الرسالة، ط1، 1407ه / 1987م.

• الصحــاح تاج اللغة وصحــاح العربية: أبو نرص 

إســامعيل بن حــامد الجوهــري الفــارايب )ت: 

393ه(، تحقيــق: أحمد عبد الغفــور عطار،   دار 

العلم للماليني – بريوت، ط4 1407 ه  - 1987 م.

• العدة يف أصول الفقه: : القايض أبو يعىل ، محمد 

بن الحســني بن محمد بن خلف ابــن الفراء )ت : 

458ه(، حققه: د أحمد بن عيل بن سري املباريك، 

النــارش: بدون نــارش، الطبعة: الثانيــة 1410 ه - 

1990 م.

• العــدل واإلنصــاف يف معرفــة أصــول الفقه 

واالختــالف: أبــو يعقوب يوســف بــن ابراهيم 

الورجالين، ســلطنة عامن،  وزارة التاث القومي 

والثقافة، 1404ه- 1984م.

• غاية الســول إىل علم األصول: يوسف بن حسن 

بن أحمد بن حســن ابن عبد الهــادي الصالحي، 

جامل الديــن، ابن املرِْبَد الحنبــيل )ت: 909ه(، 

تحقيق: بدر بن نارص بن مرشع الســبيعي، غراس 

للنرش والتوزيع واإلعالن، الكويت، ط1، 1433ه 

- 2012م.

• غاية الوصول يف رشح لــب األصول: زكريا بن 

محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو 

يحيى الســنييك )ت: 926ه(،   دار الكتب العربية 

الكربى، مرص.

• الغيث الهامــع رشح جمع الجوامع : ويل الدين 

أيب زرعــة أحمد بن عبــد الرحيــم العراقي )ت: 

826ه(، املحقق: محمد تامر حجازي، دار الكتب 

العلمية، الطبعة: األوىل، 1425ه - 2004م.

• فتح القدير: محمد بن عيل بن محمد بن عبد الله 

الشوكاين اليمني )ت: 1250ه(،   دار ابن كثري، دار 

الكلم الطيب - دمشق، بريوت، ط1 - 1414 ه :5/ 

.226

• الفصــول يف األصول: أحمد بن عــيل أبو بكر 

الرازي الجصــاص الحنفــي )ت: 370ه(، وزارة 

األوقاف الكويتية، ط2، 1414ه - 1994م.

• القامــوس املحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد 

بن يعقــوب الفريوزآبــادى )ت: 817ه(، تحقيق: 

مكتب تحقيق التاث يف مؤسسة الرسالة،   مؤسسة 

الرســالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، 

الطبعة: الثامنة، 1426 ه - 2005 م، 

• قواطع األدلة يف األصول أبو املظفر، منصور بن 

محمد بن عبد الجبار ابن أحمد املروزى السمعاين 

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489ه(، 

املحقق: محمد حســن محمد حســن اسامعيل 
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الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 

1418ه/1999م.

• قواطع األدلة يف األصول: أبو املظفر، منصور بن 

محمد بن عبد الجبار ابن أحمد املروزى السمعاين 

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489ه(، 

املحقق: محمد حســن محمد حســن اسامعيل 

الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 

1418ه/1999م.

• قواطع األدلة يف األصول: أبو املظفر، منصور بن 

محمد بن عبد الجبار ابن أحمد املروزى السمعاين 

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489ه(، 

املحقق: محمد حســن محمد حســن اسامعيل 

الشافعي،   دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 

1418ه/1999م.

• كشف األرسار رشح أصول البزدوي : عبد العزيز 

بن أحمد بــن محمد، عالء الدين البخاري الحنفي 

)ت: 730ه(،   دار الكتــاب اإلســالمي، الطبعة: 

بدون طبعة وبدون تاريخ.

• كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: 

عبــد العزيز بــن أحمد بــن محمد، عــالء الدين 

البخاري )ت : 730ه(، املحقق: عبد الله محمود 

محمد عمر، النارش : دار الكتب العلمية –بريوت، 

ط1 1418ه/1997م.

• كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: 

عبــد العزيز بــن أحمد بــن محمد، عــالء الدين 

البخاري )ت : 730ه(، املحقق: عبد الله محمود 

محمد عمر، النارش : دار الكتب العلمية –بريوت، 

التحرير  107، مخترص  1418ه/1997م: 1/  ط1 

رشح الكوكب املنري.

• اللمع يف أصول الفقه للشــريازي: أبو اســحاق 

إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي )ت: 476ه(، 

دار الكتب العلمية، ط2، 2003 م - 1424 ه.

• املحصول للــرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر 

بن الحسن بن الحسني التيمي الرازي )ت: 606ه(، 

تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، مؤسسة 

الرسالة، ط3، 1418 ه - 1997 م.

• مختــرص التحرير رشح الكوكــب املنري: تقي 

الديــن أبو البقاء محمد بــن أحمد بن عبد العزيز 

بن عيل الفتوحــي املعروف بابن النجار الحنبيل 

)ت: 972ه(، املحقــق: محمــد الزحييل ونزيه 

حامد، مكتبة العبيــكان، الطبعة الثانية 1418ه - 

1997 م.

• املســتصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزايل 

الطويس )ت: 505ه(، تحقيق: محمد عبد السالم 

عبد الشــايف،   دار الكتب العلمية، ط1، 1413ه - 

1993م.

• املسودة يف أصول الفقه: آل تيمية ]بدأ بتصنيفها 

الجــّد: مجــد الدين عبد الســالم بــن تيمية )ت: 

652ه(، وأضــاف إليها األب، عبد الحليم بن تيمية 

)ت: 682ه( ، ثم أكملهــا االبن الحفيد: أحمد بن 

تيمية )728ه( [، املحقق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد،   دار الكتاب العريب: ص: 21.
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• املعتمد محمد بن عــيل بن الطيب البرصي أبو 

الحســني، )ت: 436ه(، تحقيــق خليــل امليس، 

النارش دار الكتب العلمية، 1403، بريوت.

• معجــم املؤلفــني : عمر رضا كحالــة،   مكتبة 

املثنى - بريوت، دار إحياء التاث العريب بريوت.

• نهاية الســول رشح منهاج الوصول: عبد الرحيم 

بن الحسن بن عيل اإلسنوي الشافعّي، أبو محمد، 

جامل الدين )ت: 772ه(.

• الهدايــة اىل بلــوغ النهاية: أبــو محمد ميك 

بــن أيب طالــب َحّموش بــن محمد بــن مختار 

القرطبــي  ثــم األندلــيس  القــريواين  القيــيس 

مجموعــة  املحقــق:  437ه(،  )ت:  املالــيك 

رســائل جامعية بكلية الدراســات العليا والبحث 

العلمي - جامعة الشــارقة، بإرشاف أ. د: الشاهد 

والســنة  الكتاب  بحــوث  البوشــيخي،مجموعة 

- كلية الرشيعة والدراســات اإلســالمية - جامعة 

الشارقة، ط1، 1429ه - 2008م.

• الواضــح يف أصول الفقه : أبــو الوفاء، عيل بن 

عقيل بــن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، )ت: 

513ه(، املحقق: الدكتور َعبد الله بن َعبد املُحسن 

التيك، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، 

بريوت – لبنان، ط1، 1420 ه - 1999 م.

• الوجيــز يف أصول الفقه اإلســالمي: األســتاذ 

الدكتــور محمد مصطفــى الزحيــيل،   دار الخري 

للطباعة والنرش والتوزيع، دمشــق – سوريا، ط2، 

1427 ه - 2006 م.

• الوصــف املناســب لرشع الحكــم: أحمد بن 

محمود بن عبد الوهاب الشــنقيطي، عامدة البحث 

العلمــي، بالجامعة اإلســالمية، باملدينة املنورة، 

ط1، 1415ه .

❊ ❊ ❊


