








٥دمة الف

انبينى علوملم الله وصلى والعاقبة رب ف الحمد 
•دين اليوم إل ان باحلهم واكابعن وأصحابه آله وعلى ، المحن خام محمد 

بعدتأما 

ه،الفقأصول م علموضوعات أهم محن والنهي الأمر حث ها فان 
الأحكام،معرفة تتم بإدراكهما فان عملية؛ ثمره وأجلها علمية، قيمة وأعظمها 

التكليفمدار وعليهما الابتلاء، بمما يحمل أنه كما الحرام، محن الحلال ويتميز 

ماأو اجتنابما، يراد نواهي أو امتثالها، يراد أوامر إما الشريعة لأن ، والجزاء؛ 
هذين•على 

البحث،واستيفاء الأمر عن بالحديث الابتداء الأصوليع، عادة جرت وقد 
لوزان ا هلالي أحكامه ق أحالوا الهي ؤ، الحث راموا إذا م أحكامه، ؤ، 
إيجادطل؛، الأمر إذ للاهم؛ تقديما ائل؛ المتلك ق ذكروه مجا على الأمر ائل م

للموجودتقديما الأمر فقدم الفعل، عدم على الاستمرار طلب والهي الفعل، 
.، ر الشرف يجب، تقدم وهو المعدوم، على 

اتأولوين ميجعلوا أن للأمر تناولهم ؤ، اعتادوا أيضا بب الولهدا 
علىينبئ فيها الحلاف لكون مجردة؛ تفيده وما صيغته عن الحدث فيه البحث، 
أو، ومحعى لفقد هو هل وجل عز الذ كالأم حقيقة و تتعلق عقدية مالة 

عنهالعبر وهو ، حرذ ولا بصوت يوصمح، لا تعال الرب بيات نائم معي هو 
؟" الفسي الكلأم " ب 

.١( ١ )ل/ رمحي الأصول، ق،ت نحرم انظر )١( 
آ/ْ\،()• الفتاوى مجموع الروضة)آ/ح؛"ا(، محممر شرح ن: تحوم انفلر )٢( 









٩يمة الق

مورهالده مب~ اعلم فما " الموضوع هذا بجحا يمق ب ا٠ حام
موضوعأي تناول وإن ، الأحكام آيات ق الواردة افعل لصيغة المستوفية 

.العلمي اJحثV عماد هما اللذين والعمق بالدقة متميزا يجعله بامحتملال 
؛السابقة لدراسات ا~ 

محمدبن فهد / إعداد والخاص: والعام والهي الأم ق الأصولية الأراء - ١ 
.اه  ٤١٦عام المكرمة، القرى.ككة أم جامعة من ماجستير رسالة ^٠^؛، ٢١

/داد إعالبلاغية: وأسرارها الكرتم القرآن ل والهي الأم أساليب - ٢ 
.اه ٤ ١ > عام القرى، أم جامعة من ماجستير الأنصاري، انف عبد بن يوسنج 

نبعلي د. إعداد: التكليفية: الأحكام على الدالة الشرعية الأساليب - ٣ 
—لامية الإسمعود بن محمد الإمام جامعة مجن دكتوراه المطرودي، العزيز عد 

الشريعة.كلية 

الشئري،ناصر بن محمد / 'اليم الأصولمن: عد ودلالته صيغته الأمر - ٤ 
.اه ٤ > ٨ عام الأول الطبعة 
بم،مها / إعداد : تطيقية نحوية دراسة البخاري صحيح ق الأم ~ ٥ 
مفاب لأل ١ كلية معود الملك حامجعة مجن دكتوراه اليمان، الرحمن عبد بن صاغ 
اه ٤١٩عام العربية اللغة 

وراهدكتالغفور، عبد نور محمد بنت نحلأء / إعداد العربية: ق الأم ~ ٦ 
.العربية اللغة كلية القرى أم جامعة من 

نبيوسف إعداد/ وكراته: وحالاته أساليبه الكرم: القرآن ق الأم - ٧ 
كلية~ الإسالامجية معود بن محمد الإمام جامعة مجن ماجمتير الشبل، العزيز همد 

•الدين أصول 
إعدادالفقهاء: اختلاف j ذلك وأثر الشرعية الأحكام على ودلالته الأمر - ٨ 

ه.١ ٤ • ١ عام بالمدينة، الإسادمية الجامجعة من مجاحستير صلاح، محمد بن مجلاطفّح 



افعلالأم صٍغة محمول 

بوحنيك،نجنب / إعداد البقرة محورة ق الأحكام على ودلالته الأم — ٩ 
.الشريعة معهد كلية القادر، عبد الأمجئر جامعة مجن ماجستير 

دىجهال جالرحيم عد / إعداد : الأحآكام على ودلالته الأم - ١  .
.— ٥١٣٩٦عام القرى، أم جامعة مجن ماجستير الإندونيسي، 

دعبالمصلحي محمد / إعداد ; الإسلامية الشريعة ق والنهي الأم — ١ ١ 
.— ٥١ ٣٩٣عام والقانون، الشريحة كلية الأزهر جامعة من دكتوراه الرزاق، 
نشرمحكر، يونس أحمد . د / تأليف الأصوإيين عند والنهي الأمر " ١٢

. ٥١٣٩٧عام الأول الخلمة بالأزهر، امحمدية الطاعة دار 
جاسميامحقن د. / تاليف والأصولمزت العربية علماء عند والنهي الأم " ١٣
. ٥١ ٤٢١عام الأول اللجعة بيروت، العربي التراث إحياء دار نشر اخيمد، 

علجاتآت صالحة إعداد/ الإسلامي: التشريع أصول ق والنهي الأم - ١ ٤ 
.— ٥١ ٤١٥عام الجرائر، الدين لأصول العال الومحلي المعهد مجن ماحتتر 

٠علجة الرحيم عبد السيد تاليض/ القرTني؛ النسق ق والنهي؛ الأمر بلاغة ~ ١ ٥ 
لمحمبن عوض بن محمد : إعداد : الهللبية للأساليب دراّة.'؛لغوية — ١ ٦ 

. ٤٥١ ٠ ٣ عام العربية، اللغة كلية الإسلامية الجامعة مجن ماجستير السهلي، 

ة:ايجازيالعربية والعامية الإتجليزية ق الأم لصيغ مقارنة دراسة — ١ ٨ 
ةالعامالرياسة مجن ماجستير ينجر، الدين سعا بن يوسف بتت خالية إعداد/ 

•الإتجلتزية اللخة ، بجدةالبنات لتعليم 
الفقهية:الأحكام ق وأثرهما التراخي جواز أو الفور على الأم دلالة - ١ ٩ 
.القرى أم جامعة مجن ماجستير نرمي، مّى بتت، هتي / إعداد 

علي_، محمد بن تفي / إعداد ؛ الكر-■،( القرآن ق والنهي الأمر صيغ ~ ٢ ٠ 
. ٤٥١ ٠ ٠ عام الأداب، كلية القاهرة جامعة من ماجستير الهلحان، 



١١دمة الف

علىذلك وم منهما كل ق الأصل عن والنهي الأمر صرف صوابط — ٢ ١
ةالجامعشر نوراه، دكتالعتيي، ع شحا ين خالد / إعداد ت الفقهية المروع 

.; ٥١ ٤٢٦عام ؛المدبنة، الإسلامية 

قة الفقهيالفروع ق ذلك وأثر حقيقته عن للأمر الصارفة القراثن — ٢ ٢ 
أمة جامعمجن مجاجستقر الخفيان، علي بن محمد / اعداد ت والحج الصيام كتاب 

اه. ٤١ه عام المرتم،، 
دزيبن اس عبد / إعداد ت والنهي بالأمر المتعالقة الأصولية القواعد " ٢٣

,; ٤٥١ « ٧ عام الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة مجن مجاجستئر لم، الم

يرونفمجمهللجية دراسة الكرم القرآن ق والنهي الأمر مفهوم " ٢٤
الأيابكلية الخامس محمد حامجعة من دكتوراه ريان، ومحيله / إعداد ت موضوعي 

.\ه ٤١٦عام الغرب، 
:محا لها أقدم الي الدراسة هذه في يجذ 4ا برز ا— 

إلالقرآن أول من الأحكام آيات ق الواردة افعل صيغة ودراسة تبع ت ~
الأيات.تاك ق الأمر بما محثرف الق القرائن عن والحث آخره، 

.الأمر على دلالتها j الأمر صغ نحابط يان ب -
العام.كالترك الأمر بما يصرف الي القرائن يادة ز~ 
.عددهاق ، والاحتلامحّالأحكام آيات ابط ض— 

الكتاب:حتؤياي، م~ 

•وخاتمة وفصلن تمهيد من يتألف 
.صلةبه له ومجا الأمر تعريف ل التمهيد 

.حقيقةالأمر لفظ عليه بمللق الذي ما : ثانيا 



افعلالأمر صجة محمول ١ ٢

.اصطلاحا الأمر تعريض ثالثا 

.وعدمه الأمر ق الإرادة اعتبار ' رابعا 
.الأمر ق الأسمملأء أو العلو اعشار خامسا: 

اسلوىالفهل 

:مباحث وثلاثة تمهيد وفيه 

البد
اهفاههاوءfJ( اسو ^) ٠٥١صغة 

:مطالب أربعة وفيه 
صيغة؟للأمر وهل الصيغة، تعريف I الأول المطلب 
.عليهدلالتها ق افعل( ) الأمر صيغة صابهل ) الثانى المعللب 
.)افعل(صبغة لها ترد الق المعاق : الخالث الطالب 
٠صربجة ثغ؛ر صربجة لها: الرادفة الصخ : الرابع المهللب 

:الصربجة الصيغ : الأول القسم 
.الأمر بلام المقترن الضارع الفعل ١- 
•الأُر فعل اسم ٢" 
.الأمر فعل عن الناثب الصدر ٣— 

:الصربجة غم الصيغ : الئاق القسم 
٠الطلب، بما قصد الى الحرية الجملة — ١ 

.محنه تصرف ومجا الأمر بلففل الهللبح على دل مجا ٢— 
•( كب ) أو ( وجب ) أو ( فرض ) ت بلفظ ورد ما ٣" 

•( الحق ) ت بلففل ورد مجا — ٤ 

.بوعد أو يخثر، مقرونا أو لشرط، جزاء الفعل ذكر — ٥ 
علىبلفظ الوجوب عن التعبير ٦— 



١٣دمة الف

ااغ1نىاس 
اموداض سة مضى 

تعطالب سبعة وفيه 
.فيها التراع موضع ونحرير المسالة حقيقة I الأول الطلب 
.المسالةق المقولة المذاهب : الئاق المطلب 

منها.اياقشة يستحق محا وماقشة المسالة ز المشهورة المذامحِ، أدلة الثالث: المطلسؤ 
.أدكها ومجنامثة المسالة مذاهب مجن تبقى مجا دراسة : الرابع المطلب 
.والاختيار الخرجيح : الخامس المطلب 
.وسببه المسألة ق الخلاف مبى : السادس الممللب 
.المسالة ق الخلاف نوع : الساع المطاب، 

الغاساس 
>٠٥١حكم بما أْمف الشى الفوانق 

مهنالب؛وأربعة تمهيد وفيه 
.وانحاز كالتاويل صالة بما ومجاله القرينة تعريف ق التمهيد 

.ازقل يثبت حى به العمل الأمجر ق الأصل : الأول المطلب 
؟المشترك للقدر هى أم حقيقة للأمر موصومة الصيغة هل : الئ١ني المهللب 
هاعله ندا، قما الهلد ع• فما ُص مجا المغة ن اقت اذا الثالث: المعلل 

■■

.القرينة ام أق: الراح العللب 
.وسياقهالأمر لففل ق القرينة تكون أن : الأول القمم 
.خارجي آخر لففل ق القرينة كون أن : الثاد القسم 

:سبعة أشهرها أنواع، وهي 
ه.الني ٣-فحل آ-الص. . ١-الإجماع 

القياس.~ ٦ . الصحابي؛ مذهب — ٥ . العام اكرك — ٤ 





١٥دمة الف

:البحث منهج ~
عايرالمى علعند والاعتماد المسالة، لمصادر التام الاسقراء ١- 

.ذلك المقام تهللب إن يوضحها للمسالة.مما والتمهيد الأصيلة، 
وذكرواصهللاحا، لغه ييان إل تحتاج الي الأصولية بالألفاظ التعريف ٢— 
•اكمبمين بتن الماسة 

;يأق ما أتناول الخلاف مسائل بجث ق ٣" 
يستحقما ومناقشة والأدلة المسالة، ل الأقوال ذكر م التراع، مرصع تحرير 

٠ونوعه الخلان، سبسا بيان مع والاختيار، الترجيح م منها، المايثة 
اليالصيغة وتحديد الأية ذكر يأل; مجا أتناول الأحكام آيات درامة ل ٤~ 

والقرينةوالاختيار، والترجيح الصيغة توجيه ق العلماء وأهوال فيها، وردت 
.الوجوب غ؛ر على الأمر فيه حمل فيما ~ وجدت إن — المارقة 

ريجوتحالأية، رقم وبيان السور س مواضعها إل القرآنية الايات عرو ْ~ 
.قائليها إل الأشعار ية ونوصعقا، صحة درجامحا بيان مع والاثار الأحاديث 

العنايةمع وأسلوبا، وإمجلأء لغة سلامتها فيها مراعيا كتابة البحث، كتابة ٦— 
:الأل وفق النصوص من ينقل لما الأقواس ووضع الترنم، بعلامات 

ه.ؤ الذكل هذا على مميزين قوستن بئن القرآنية الأيات وصع — أ 
.( ) الشكل هدا على مميزين قوستن، بغ، والاثار الأحاديث وضع ~ ب 

ذاهى علمميزين قوسن بن الأخرين من أنقلها الي النصوص وضع ج- 
.« » الشكل 

سعادةبالذكر وأخص البحث،، هدا ق معي أمهم محن كل أشكر الختام ول 
اب،الكتمراجعة ق الهليبة حهودْ على عبيد، فضل سعيد الصيدل/ الدكتور 

.مهمةوتصحيحات قيمة، ملحوظات مجن عليه أبداه ومجا 
قرأه،ومن به يتفعي وأن لوجهه، خالصا عملا يجعله أن تعال اذ أسال كما 

٠ليما توسالم وصحبه، آله وعلى محمد، نبينا على اس وصلى 



افعلالأم صيغة محمول 

اسمي

ضةy، ك دداة»مؤئ سي 
: jlما ِذه 

.لغةالأمر تعريف : أولا 

حقيقة.الأمر لفظ عيه الذي ما I ثانيا 

.اصعللاحا الأمر تعريف ت ثالثا 

.وعدمهالأمر j الإرادة اعتبار : رابعا 

.الأمر j الاستعلاء أو العلو اعتبار خامسا: 



٧١ صلة يه له وما الأمر تعريف ل التمهد 

القْاس

همةبمه اة»رق»إله >_ yي 

:لغة الأمر محيف اولأ؛ 
.؛ رالفعل منه طلب إذا ت أمرا يامره بكيا أمره من الهي، صد ت الأمر 

؟حقيقة الأمر لفقد عليه بمللق الذي ما ثانيأ: 
قللفعل الطالب القول على حشقة يطلق الأم أن على العلماء اتفق 

،ونحوه الفعل على وقوعه ق واختلفوا ؛، لمجراه يجري وما افعل نولك 
:، ١ مذاهب على والمقصود، والقصة والصفة كالشأن 

نابوذكر ،، ١ الشافعية بعض اختيار وهو الكل، ق حقيقة إنه I فقيل 
رالعلماء كافة قول أنه برهان 

رأ الجمهور إل الرازي الفخر عزاه القول، عدا فيما بحاز ت وقيل 
وسنصفة، والالشيء ، juمشترك » ; ، ١ البصري الحسن أبو وقال 

.الخصوص« القول وين والطرام،، الشأن جملة 

)\ا0^\هرب العان زير\/ا\،د(، للجوهري والصحاح )ا/'اما(، اللغة •قايس انقر: )١( 
•ا أم ل ( ٤٣٩)م انحط والقامرك )م،/(، انم والمماح 

.( ١٣)t/.لأ.دي والإحكام اغمرل j: الاماق حكاية انلر )٢( 
.( Tir/X)انحط الحِ اطر: )٣( 
وغالبامحارْ، جزم وقد أكمهم، إل اياجي وعزاه ميم، المتأخرين إل ض أم القاصي ءزاْ )٤( 

والواضح(، ٢٢)ص" الفصول وإحكام )ا/هاآ(، العدة انفلرت • ،، ■.لدهناأليق هو ١) ت عميل اس 
)آ/مام(انحيْل والبحر )أ/آ\/ئ(، 

■)أ/\'"اأ( الول وقاية (، U/f)الأصفه١نى الكاشف : ق إله الفل هذا نسبة انفلر )٠( 
.العلماء أكثر إل وغتره الأمدي وعراه )٦( 

اللمعرح وش)ا/ا''اا(، واكمهيد )أ/اما(، ناذمدى والأحكام )آ/؟(، انحصرل انفلر: 
•١( ٢ )ص؛" الفصول تقيح وثرح (، ١ ١ / )١ رخي الوأصول (، ١ ٩ /٢ )١ 

.)ا/ه؛(المعتمد )٧( 





صالةبه له ومحا الأمر تعريف ق التمهاد 

ةبكيفيمتكيفا الأمر يكون أن أي• ه الاستعلاء وجه على لإلإ قوله؛ 
قاحترزرعيته، مع والسلطان عبده، مع كاليد الآمور، على والترفع الاستعلاء 

.٢١١والالتماس الدعاء عن به 
:الأمر في الإرادة اعتبار رابعا: 

أنفيها يشترط أو الوضع، فيها يكفي هل الطالب على الأمجر صيغة دلالة 
١؟ به للمامور مريدا الامجر يكون 

العتزلةعامة مذهب والثاني ٢، ١ السنة أهل من الجمهور مدهب فالأول، 
ىعلدلالتها إرادة أو الأمر، صيغة إحداث إرادة تعتر هل بينهم، خلاف على 

:صدهم أقوال ؟ والامتثال المأمور فعل إرادة أو الأمر، 
ائيالجبعالي كأي الثانية اشترط وبعضهم كلها، الثلاث اعتبر فبعضهم 

ر؛،.الثالثة على اقتصر ثالث وفريق وابنه، 
الاتفاقحكى وقد المةلْ، أهل عند حى مجعت؛رة منها الأول أن والظاهر 

.٢٥.رص الفقه أصول ل ب والعا ، ه نمالصدر انظر; )١( 
.انحبمل البحر انفلر: )٢( 
أصولن والتلخيص ٢(، . والرىن)ا/؛ ١(، )ا/*اا، اللمع وشرح ٢(، ١ )>/i العدة اطر: )٣( 

١(،)!/٩ وانحصول \(، r\l)\الأصول إل والوصول (، ٤١)ا/ْ والمتمفى الفقه)ا/ْئأ(، 
(،١٣٨)ص الفصول تشح وشرح إلأ-دتم،)آ/مما(، والإحكام •٦( )آ/ا الا> وروضة 
•١(  ٥١٣)المنم الكوكب وشرح 

.)ا/وإ( والمعتمد ١(، . ٧/١٧)مدالجبار للقاضي الغي اطر: )٤( 
غيرهممع يتفقون إذ فه، إشكال لا غالياي ووساني، نفي نوعان عندهما غالأمر الأشاعرة وأما )٥( 

دعنبالمس يقوم ئد لأنه الإرادة؛ غثر عندهم فهو الصم الطلب بجلاف فيه، الإرادة اعتجار غ، 
•الفعل إرادة غتر سمى الطالب، 
الطلب؛—الإرادة نمدواالأخاعرة فإن واحد: ض على توارد ب الخلاف أن الرركثي وترى 

إنون؛ يقولوإنما القس، كلام لإنكارهم ذلك يريدون لا والعترلة . يتخلف لا الدي الضم 
الصيغةهد0 أن فعلم الإرادة، هو وذلك! واحد، كل يعرفه الذي للهللبا اللفظة هده وضع الواضع 

٢٠( الوصول سلم وبمامشه المسول بمائة وانظر• ( ٣٥"؟z* الخيط البحر للارادة) موضوعة 





١٢ صلة  Aiله وما الأمر تعريف ق اكمهد 

.عكسهما معا، اعتمارهما العلو، لا الاستعلاء 
الحسينكش اخةئين أكثر وصححه الخنابلة، أكثر به قال فالأول 

وصدرالحاجب وابن والامدي الرازكا والفخر برهان وابن والماجي البصري 
.، ل الهمام وابن الشريعة 

. ٢٢١\فطب عمد والقاصي القشري ابن به جزم اكاق: والقول 
وجزم٢، ر العتزلة نال وبه الامتعادء، دون العلو اعتار اكاك! والهول 

أهلوجمهور اللغة أهله إل وعزاه الملخص ل الوهاب عبد القاصي أيضا به 
الطيبأبو ت الشافعية ومن ٢، ١ عميل وابن الجصاص بكر أبو واختاره العلمر٤،، 

الصباغوابن معاق الوان الشترازي إسحاق وأبو الطثري 
٢٧١للشافعية مدهيا الرازي الفخر حآكاه اعتمارهما، عدم الرابع: والقول 

هأنالعيدري عن ومل الزركشي واختاره ، سيبويه كلام ظاهر مقتضى وهو 
افُق"ص.ي" م ص 

دوالمعتم(، ٠٣٥ الروضة)؟/ مر محتوثرح ( ٤١والمودة)ص (، ١ ٢ ٤ / )١ التمهيد انظر• )١( 
)با/«م(،وانحعول الفقه)ص'ْ(، أصول ق والمعام ، )ص"اْ( للباجي والحدود )ا/وأ(، 
)ا/اا/أ(،التشح على والتوضح (، ٩١٨ومخمرالمنتهى ١(، )أ/'أ للامدي والإحكام 

.واكٍرضلأسائء)ص،-ما(
 )٢( j " امخيتل المحر ق: إلها تجه انثلر ، " محممره )أ/"ئم(.
•٢( ١ )ص؛ الدهب وسلاسل ١(،  ٣٦)ص الفصول تنقيح ثرح ق؛ إلهم نسبته انظر )٣( 
.( ٤٩٢- ٤١)أ/بم ثاوي للشر الخاب ورفع )آ/'اإم(،  i^iالجر ق: لذلك حكايه انظر )٤( 
.( ٤٥)أ/• والواضح )أ/بمما(، الجماص أصول انظر: )ء( 
.( Tivlr)افبط والبحر ٩(، )ا/• الأدلة وقواطع ١(، )ا/آبم اللمح شرح انظر: )،-( 
•الأشعريتن« أصحابنا جهور مذهب هو » القرال: ونال )٧( 

انفلر

انظر٨( 

آ(انظر

•١( ١ )م/مآ الأصول ونفاض )أ/.م(، انحصول 
.( ١٤٣سيبر؛ه)ا/آ؛ا، كتاب 
)،(uu/Y)المسامع وتشف (، ٣٤٦/٢)انحبط البحر 



افعلالأم صغة محمول ٢ ٢

اوإنمالناظر، بينها بحار قد منها، كل به وجه ما لتقارب الأقوال( وهذه 
انفنوي، الإمحعليه نبه كما الشرعي، دون اللغوي الأمر ؤ، بما القول( يتأتى 

.، ل تعال اس أمر ق متحقق غر الاستعلاء 

لآث5بريآء وله ؤ ال تعالله لأن الع؛ باج الحتر أمابن ونشه 
الكيرياءز : القدسي الحديث وق ه وهوالعزيزآلخك؛نز ؤآ'لأوض آلننأو'ت 

.،٢١الحديث، إزاري( والعز ردائي، 

.( ٢٣٦الول)آ/ْ"اآ، غاية )١( 
رداره،اء والكميإزاره العز ) دلمظت مرفوعا هريرة وأي-، معيد أؤٍا عن ( ٢٦٢ملم)٠ أخرجه )٢( 

-عدبمه( ينازعي فس 
.( ٢٣٦/٢)للمطٍم الوصول وسلم )ا/ا'ام(، واكمم الممرض وانفلر: 



٢٣النظري الخانب الأول: القمل 

صاسو 
استرياسس 

:مباحث ثلاثة وفيه 

ومرادفاتهاا افعل ر الأ،ر صيغة الأول: السحث 
:مهنالب أرمة وفيه 

صيغة؟للأمر وهل الصيغة، تعريف : الأول ا،لهللب 
,عليه دلالتها ق افعل( ) الأمر صيغة ضابط ت الثانى المطلب 
.( افعل ) صيغة ئ ترد الي المعاق : الثالث المطلب 
.صربحةوغر صربحة لها: الرادفة الصيغ ت الرابع المطلب 

المجردالأمر صيغة مقتصس ،^،؛ ١١المبحث 
;مجهيالب مسعة وفيه 

.فيهاالتراع موصع وتحرير المسالة حقيقة : الأول المطلب 
.المسالة ذ المنقولة الذاهب : الئاق المهللب 

•نها.اياقشة يستحق محا ومحانئة المسألة ق المشهورة المذاهب أدلة الثالث: المهللب 
.أدلتهاومناقشة المسالة مذاهب مجن تبقى مجا درامة : الرابع الطالب 
.والاختيار الترجيح إ الخامس المحللب 
.ومببهالمسالة ق الخلاف مجبى السادس؛ الطلب 

.المسألةق الخلاف نوع •' السابع المطلب 



الخلالأم صيغة محمول  ٢٤

الأمرحكم بهأ يصرف التي القرائن الثالث: المبحث 
;مطالب وأربعة تمهيد وفيه 

.وانحاز كالتاويل صلة بما ومجاله القرية تعريف ق التمهيد 

ازقل.شت حى به العمل الأمر ق الأصل : الأول الطلب 
؟المشترك للقدر هي أم حقيقة للأمر موصومة الصيغة هل : ١كانى المهللب 
هوهل عليه تدل فما الهللب عن يصرفها ما بالصيغة اقترن إذا التاك؛ الهلل_، 

؟انحاز أو الحقيقة بطريق 
.القريحة ام أن: الرابع المطلب 

.وساقه الأمر س ق القريحة -كون أن : الأول القسم 
.خارجي آخر لفظ ق القريحة كون أن : اكاق القسم 
بالسياق.بحف ومجا الحالية القريحة الثالث: القسم 



٥٢ الأم دلألتهاعلى وضابط المغة مريق 

اٌلاس 
ومدادسص' ام" سة 

؟صيغة للأمر وهل الصيغة، تعريف الأول؛ المهللب 
:الصيغة ملق ت~ 

متقيممثال على هيام إذا ت صوغا يصوغه الشيء صاغ من ت لخسة هي 
,، ١١عليها بي الي هيثته أي: وكدا، كذا الأمر صيغة ويقال: عليه، وسكه 

احركامحار باعتبالحروف ترتيب عن الحاصلة الهيثة الاصطلاح: ول 
•٢ ١ لعض على الحروف بعض وتفدبم وسكنامحا، 
ااالغ__ةأن اللغة: وين بينها والفرق مادمحا، والحروق الكلمة صورة وهي 

.، ١ المذكورة الهيئة فهي الصيغة وأما الموضوع، اللفظ هي 
؟صيغة للأمر ل ه~ 

اقاتفحكي ،، ٤١عليه ويدل به تبختمآط لففلل له صاغت العرب أن بمعى: 
, ٥١الأربعةكالأئمة العلماء جمهور مذهب وهو عليه، اللف 

•صوغ ت مائة ا/ا"ئ( )٢ العروس وتاج ١(، • ١ ٤ )ص انحط القاموس : انظر )١( 
(،٠٥٦ )ص للكموي ان والكلي)ا/هء(، التوضيح على التلويح ل• التعريف هذا نحو انظر )٢( 

.الفول)أ/""اخ( وكنازاصطلاحات 
.هاأنفالمصادر انظر: )٣( 
.)آ/أْآ(انحط البحر انثلر: )لم(
.•٨( \إ الأدلة قواطع ) العلم« أهل عامة نول وهذا » وقال: معاق الابن يه وجزم )٥( 

الخطابوالغزال؛؛؛_< رالباجي الشترازي إّحاق وأر الجويي المعال كأي ائض أكم واختاره 
•وعترهم الحاجب وابن والأمدي ندامة وابن واتبامه، الرازي والمخر 

اموإحك)ا/ا،اءا(، اللمع وشرح (، ٢١٢/١)\(، it)\/للجويي التلمحص انفلر: 
"٤( ٥ ١ / )٢ والواضح ، ١( ٣ ٦ / )١ والتمهيد ، ٤( ١ /٧ )١ والصفي (، ١٩•رص الفصول 



افعلالأم صيغة محمول ٢ ٦

نمرهد وقيه، نحص له صيغة لا أنه الأشعري الحسن أي( عن ونقل 
.، ل الأشعرية إل الحقناب أبو وعراْ برهان، ابن واختاره القاصي 

تعال،بذاته قائم قلم، واحد معي الله كلام أن على مبي الذهب وهذا 
يتعلق.ممثيئة،ولا أجزاء، ولا أيعاض له فليس ،، وادروفر الألفافذ عن مجرد 

•له والطم الخيام كلزوم له لازم معي م بل 
ذيالهر لأنه علمه؛ هو بل اس، كلام ليس أنه عندهم: الأم وحقيقة 

والإرادةوالقدرة العلم يجعلوا أن المذهسا هذا أصحاب ألرم هتا ومن ه، فنق 
الإلزامهذا بصحة محققوهم اعترنآ وقد واحدا، شيثا والحياة 

.ولففلي نفسى •' قسمان ُؤلأء عند والأمر 
.الصيغة عن ابجري بالنفس القائم المعي ذللث الفعل اقتضاء فالشي: 
.ونحوهاكافعل بصيغته، عليه المدلول واللففلي: 

علىحمله فرض وإن والنهى، الأمر بئن متردد " افعل ا' القائل نول ن إم 
•، ١ العاق من تحمله محا جميع بئن متردد فهو الهى غفر 

الحصروشرح )•ا/ْ؟ْ(، > ٧١وروضة ١(،  i\/Y)للا،دى والإحكام )\/،ما(، واغمول 
•١( )ل/ا• الأّرار وكشف (، ٢٩)؛/• الشرازى للقف 

.( ٨٣ل/الأ، الأدلة نواطع ) يصح ولا 'ريج، ابن وذكرعن ت المعاق ابن وقال )١( 
.)ا/ا*ما( والمهد ١(، )أ/آ والإرشاد التقريب وانثلر: 

توراة،كان عنه عر وإن قرآنا، كان باليريية عنه عم إن عتهت وأخثر ، به الله أمر ما فكل )٢( 
٠إصافية له صمات كلها وإنما له، أنواعا ليت والخم والهي والأمر إنجيلا، كان وبالسريائية 

يقومبكلام شاء، وكيف شاء، ومي شاء، إذا متكلما يزل ب تعال الله أن •' السنة أهل ومذهب 
.النوع أزل الأحاد حادث تعال اف فكلام يسمع، بصوت به بمكالم وهو به، 

,ء:ث
انظر)٤( 

.٤( ١ المرملة)ص\ الصواعق ومخممم (، ٣٨٧، ٣٧٩المرية)أ/آأآ، المة ،نهاج 
٢(٥ ، ٢ قاصم)صأ لابن الشم مقدمة وحاشية (، ٤١١، ٤١•ه)ص نفالصدر 

.( ١٨٨)ص للشنمش الفقه أمحول ومدكرة (، ٣٠٣)آ/آهآ، انحط الحر 



٧٢ الأم دلألتهاعلى وضابط الصيغة تم؛وف 

فقال،، ههر JL٠تزيل ق آ ١ أصحابه اختلف م » ،; الحرمتزر إمام قال 
هيشتالي للمعاق المشترك اللففل صلاح انحامل، هذه لجميع محاغ الكفل قاتلون 
.لها اللفظة 

اللسان،ق وضعا الاشتراك دعوى إل مص؛را الوقف ليس آخرون• وقال 

ق" افعل " القائل فول جرى وضع أي على ندري لا أنا به: المعي ولكن 
المقالات:مصنفي بعض نقل م • الرأي هذا على فيه مشكوك إذا فهو اللسان، 

وجهم القرائن« فرض عع بالوقف، القول على تمر يالله، رخمه الحسن أبا أن 
.المذهبهذا استعاد 

اكمجميعا، والمعي اللففل يتناول الكلام أن الستة أهل جمهور ومذهب 
ا،١ المعتزلة من محلوالف هذا وعلى مجعا، والبدن الروح الإنسان لففل يتناول 

والعرف:والينة والسنة الكتاب : ذلك على دل فبامحلل، النغمي الكلام وأما 
اق"ءايئك هال ُؤهاتوتآحعللءاق ال؛ تعه قولالكتاب فمن 

وآلإبمفنرهبالعيي ونح ْفثصا ليك وآدم نمإزآداسكهأباِلأومرا 
.بشيء تكلمه لعدم كلاما إليهم إشارته يم فلم [ ٤١/عمران ل آز 

حدتأو ، وموت عما لأمي نجاوز ادُه إن ) • قوله. السنة ومحن 

.(٢١٣)ا/ال>رهان )ا(
.الأشري )آ(أي: 

.اء للعانأقوال ؟ مشترك أو عكسه، أو المعى، ؤ، بحاز المارة ل حقيقة هو هل اخظلف )٣( 
إذمشترك، أو عكه، أر القي، ق بحاز ١للفذلي ق، حقيقة هو هل الكلام ق الخلاف : وأصله 

•٢( ' ١ ص الذهب )ّلأل ؟ أفراده محن الأمر 
■( Avn/r)الوصول وهاية اللمع)ا/ا'بم١(، وشرح الأدلة)ا/'اا(، ثواْلع وانفلر: )٤( 

)ا/.ْ(،د والمعتم)ا/؛ما(، د والمهي)ا/أاآ(، والعدة ،/(، )ا/.الأدلة قواطع )ْ(ا؛فلر: 
■'٢( الطحاوية)ص١ العقيدة وشرح (، ٤٥٦/١٢الفتاوي،)وبحموع رأ/هبمهإ، اكانلر وروضة 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































