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 أما بعد:  ه الكرمي، وعلى آله وصحبه والتابعني.وصلى هللا وسلم وابرك على نبي ،احلمد هلل رب العاملني

 : -رمحه هللا-قال املصنف 

 َِ َج املمَُّا َْا َُ ْعم َع تِِ َج َِلج اتْ ا  ِهال ِما دَْ َِْْد عم َع ْمدلَْ   ِ ََُِّننَْ ِِ اتد ِِ َع ُّد ََ ِِ َواتَّج ْدق ِِ ََ ا عم دِ َوِهَي ِعنْد لَْ َُْ م َُِْملد ََ ِِ أم َُود ا َد هم اتنْج نْد
َِْدهِ  ََِّضي اتدَفودَرال َواألدُّم َوا . َع َد َُّاِرال َوا نَْ َِ اتَّكد عم َعَْا َقصد تِِ َج َِلج ات ِلِِح ِما مذا  َُّاَر َعَْا اتصج َدََّضي اتَّجكد ِِ اتدِفلدِع َُددُّب ِهِه بِ نَْ اَجَيا

 ِ ِ تطجَهارَِة اتدلمَؤ َِ تصََْواِت ُددُّب  َِ ُمِلَع  نَ ِ َوِبَا ا نََِّمد اتدِفلدعم ِما ِهِهال َكاأَلددُِّ  َها َوِمَذا  ِِ  جَ َُّ خَ ِمتدَِْ ِة. اتدَلأددمورم َع ََ  اتدلمهد

خمعم ِف ِخطَاأِ  َد ََ  :تََْلاَل  هللاِ  َن طَاِأ. وَ  الاتدلمؤِدنمو َِاخِْنَي ِف اْلِد َم َغْيدم  نمو َد اِهيال َواتصجِبدال َواتدَل ََ ِهفُّمو ِِ َواتسج َاُْمو ُم اتكمفجارم 
سدقمم -اتشجَُّاِئِعال َوِبَا ا َتصحد ما ِهِه  ِِ ِتِه تََْلاَل:  ؛-َوهمَو ا ََود ُم ِدِ املمَصِْ نيَقاتوما مل َدا َسَْككم ِف َسَََُّ ﴿ِت ََ ﴾. 

ِه.  َِ ٍء َُددُّب ِهِض ِِ اتشجيد ِهال َواتنْجهديم َع  َِ ِد ِض ِء ََنديب َع تشجيد َِ  َواأَلددُّم 

َهم َعَْا سُِِِع اتدومجموِأ. ِمَو ِد همَو  تدََودِل ِمج َِ َعاءم اتَّتجدِك  َد َِّ  َواتنهديم: اسد

َمال  ن َِ َُ مال َُود اتََّْهد ََ ِِ ِم ِهِه ا ِم ِصَِغ م اأَلددُِّ َواتدلمَُّا ِم.َوَتُِّ ِون ِونَ مال َُود اتَّجكد  َُود اتَّجسد

ٍُّال َُصْْْْد ِد َغْيدِ  اِعَاَ ِد َُصَْْْْ  ِ َِنيد ألَوَُتدَفاظم  َوَُدجا اتدَلامد: َُْهمَو َدا َعمج شِْْْْْد َِ مم اتدلمَلُّ ام  مم هم َُردهََْل : ااسْْْْد ِع  َتِف َواتقِمال َواسْْْْد َلد اْلد
تقمِ  َِ ِد اتدلمَلُّجام  َهَل م َكَل َِعمال َوَُيد  ال َواأَلْسدَاء اتدلمُْد َُِِلا ا نَْلد َِعمال َوَدا  ِد نَْلد َِلِعال َوَُ  َُِِل ال َوَدا ِف اْلد َِ ََ ِف اتَّجَدا ال َوَد َِ َِ ِف اتدَلَكا ند

ِِهال َوا ِف اتنجِكَُّاِت. َََّاِء َوَغْيد َهاِم َواْلد َِّفد  ِف ااسد

َِعدَوى اتدلملمومِ  ِد ِصَفاِت اتندطدِقال َوا اَجَيموزم  َِ اتدِفلدِع َوَدا اَجَيدُِّي ََمدَُّاهم. َواتدلملمومم ِد ِِه ِد  ِف َغْيد

عٍ  َفصِْْْْْ ٍع َودمنْد مم ِمَل دمَّجصِْْْْْ ََسِْْْْْ َِْ ال َوهمَو نَْنْد : َيدَِِِّم هَْلدِج اْلدملد ِمم ََاِهعم اتدَلامجال َواتَّجخدصِْْْْْ َاصد نْم َّ ْدَناءمال  الَواْلد عم: ااسْْْْْد َُاتدلمَّجصِْْْْْ
تصِ َفِ . َِ َم  ِِِ َد  َواتشجُّدطمال َواتََّْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتشُّح

ببيان النوع الثاين من أنواع األوامر، وهو األمر الذي اقرتن بقرينة تصننر ه من الوبوب  ش شنني   -عليه رمحة هللا-بدأ املصننن  
 أو اإلابحة، أو ما شابه ذلك.أدىن منه؛ كالندب، 
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،  هذا «املغُّأ املغُّأال صْوا قُع قُعصْوا قُع املغُّأال صْوا : »-صلى هللا عليه وسلم-مما ُيضرب يف هذا: قول النيب 
: -لى هللا عليه وسلمص-ه ل،  هنا ُصرف هذا األمر بقرينة قو «ملِ شاء»قال يف الثالثة:  -صلى هللا عليه وسلم-(، لكنه )صلوا :أمر
 .«ملن شا »

ِلِحِ ): -رمحه هللا-وقوله  َْا اتصْْْج َُّاَر َع َدََّضْْْي اتَّجكد أنه ال يقتضننننني ويين الذي يرتبح عند اإلمام اجل ؛( يعين:  عل األمرَوا نَْ
 التكرار.

َُّارِ قال: ) َِ اتَّكد عم َعَْا َقصد تِِ َج َِلج ات  (. ِما مذا 

 نممننه على يف -عليننه رمحننة هللا-مريطي يقول اإلمننام الع ال نقول: الت ِّكرار بكسنننننننننننننننر التننا ، بننل نقول: الت كرار، لننذلننك :ُائَة
 :الورقات

 مَ مل نُِّ دا نََّضي اتَّكُّارا ومل نفَ ُورَا وا تكُّارَا

تِ ) قال هنا اجلويين:  َج َِلج ات َُّاَر َعَْا اتصجِلِِح ِما مذا  َدََّضي اتَّجكد َُّارِ َوا نَْ َِ اتَّكد  .(ِعم َعَْا َقصد

ِِ اتدِفلدِع َُددُّب ِههِ )  ( هذا متفق عليه.َواألدُّم ِباَجَيا

 (؛ يعين: وأمر ابلشي  الذي ال يتم هذا الفعل  ال به.َوِبَا ا نََِّمد اتدِفلدعم ِما ِههِ قال: )

َها ) ِِ نَِ  ِمتدَِْ تطجَهارَِة اتدلمَؤ َِ تصََْواِت ُددُّب  َِ ُمِلعَ َكاأَلددُِّ  ِِ  جَ َُّ خَ  ؛َوِمَذا  ةِ  اتدَلأددمورم َع ََ  .(اتدلمهد

 .، يعين: أشار هلا  شارة، ولذلك ُس ِّي )ورقات(عَة دسائعيف هذه الفقرة تكلم عن  -رمحة هللا عليه-املصن  

 املسأت  األول: قضِ  اتَّكُّار 
ذا شيء دَّفق ه ال بد لنا أن نعلم أن صيغة األمر اجملرد تقتضي  عل الشي  املأمور مرًة واحدًة،  هع األدُّ نََّضي اتَّكُّار؟

ر عليه؟ أم داملأمور كلما قالشننننننننننننننني   عل  املكل  وقع اخلالف  يما زاد على املرة؛ مبعىن: هل املطوب من اإلنسنننننننننننننننان، عِْه وقطلي
 يكفيه مرة واحدة؟ 

 هذه املسأت  هلا ثقث صور:

  قي د هذا األمر مبا يفيد املرة الواحدة.أن يُ  األول:اتصورة 
 : َِقي د مبا يفيد التكرار، عكس األوش.أن يُ  اتصورة ات ا 
 :  قي د ال مبرة وال أبكثر من مرة.أن يُطلب هذا األمر، وال يُ  اتصورة ات ات 
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  ال يقتضي التكرار.،  د بهقي  حيمل على ما يُ  ، وهي اليت ورد  يها األمر مقيًدا مبرة واحدة،  هوتْصورة األول بالنسبة  -

ِدِه َسَُِِق ﴿: -عز وبل-قول هللا  :د َق  ََّطَا َِ ِمَت ِِ اسد ِدِت َد جد اتدَُْ ُِ َْا اتنجاِس  ؛ ظاهر هذه اآلية يفيد [97ل علُّاَ:]آ ﴾..َوّلِِلِج َع
ألن الصحابة سألوا: أيف كل عام اي رسول هللا؟  لو أنه مل يقتضِّ التكرار؛ ملا سألوا،  سؤاهلم وضح لنا أن األمر يف التكرار، عر نا هذا 

،  هذا اجلواب من «ال وملا اسَّْْْْطلَّماال وتو قْت: َلم؛ توجُت»: -صنننننلى هللا عليه وسنننننلم-هذه اآلية أ اد التكرار،  أباهبم النيب 
 يفيد أن األمر يف هذه اآلية يفيد املرة الواحدة. -سلمصلى هللا عليه و -احلبيب املصطفى 

على ما قُني ِّد به؛  أنه حُيَمل :اتصْْْْلِحأن يُقي د هذا األمر مبا يفيد التكرار، وهذا  يه خالف بني العلما ،  :اتصْْْْورة ات اَِ  -
نبغي يألنننه قُنينن ِّد ابلفعننل،  نن ذا قُنينن ِّد مبرتني أو  ال ننة مثاًل، أو كلمننا أردت القيننام هبننذا الفعننل، ينبغي عليننك أن تفعننل كننذا؛  هننذا قُنينن ِّد،  

 اِدام اْلونين. -عِْه رمح  هللا-وهذا دا رجله املصنف عليك أن تتبع التقييد، 

َا. واتََِ قَ نكَو صفَ ال  وقَ نكَو شُّْ

o  نَْهمَلا﴿: -عز وبل-: قول هللا تصْْْْْف اتَََِِّ َد ال َِ َُاقدَطلموا َُند ارَِق م  ِم َواتسْْْْْج اِر  كلما حصنننننننل   ،[38:]املائدة﴾..َواتسْْْْْج
 صفة السرقة؛ وبب القطع.

o  ْجهجُّموا﴿: -عز وبل-: قول هللا َتشُّْْْْْْط اتَََِِّد ال َُا َُا  َّممد جمنْم َد كمنْد  كلما حصنننننننننل  اجلنابة؛ وبب [، 6]املائدة:﴾..َوِم
 .التطهر؛ ألن التطهر شرط لصحة الصالة، وصحة أشيا  أخرى

األمر املطلق الذي مل يقي د، وهذا يقع  يه خالف أقوى من اخلالف السنننننننننابق،  منهم من قال: يقتضننننننننني  :اتصْْْْْْورة ات ات   -
ِلِحِ قال: ) -عليه رمحة هللا-التكرار، ومنهم قال: ال يقتضننننننننني التكرار، واملصنننننننننن   َْا اتصْْْْْْج َُّاَر َع َدََّضْْْْْْي اتَّجكد َعَْا ، قوله: )(َوا نَْ

 ( يفيدان أن املسألة  يها خالف عند أهل العلم.اتصجِلِحِ 

  اتفورن .ات اَِ :  املسأت 

 .: الرتاخيوعكس اتفورمعناه السرعة واملبادرة بفعل هذا األمر،  :ُاتفور

 ُهع األدُّ نََّضي اتفور؟

والشننا عية  أنه يقتضنني الفور، -خالً ا للشننا عية، والشننا عية بعضننهم يذهب كما ذهب اجلمهور-وقع خالف، مجهور العلما  
 هم الذين تفردوا أبنه ال يقتضي الفور، بل هو على الرتاخي.

 .من يقول أنه ال يقتضي الفورية على مذهب -عليه رمحة هللا-اجلويين 

َاتِ ﴿ :-عز وبل-قول هللا   :اتفورن احلناهْ  عْا دِ ُِت  ْيد َموا اْلَد ََُِّ  .[133]آل عمران:﴾..َوَسارِعموا﴿، [48املائدة:]﴾..َُاسد
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 لكن الذي يرتبح عند اجلمهور أنه يقتضي الفور، خالً ا ملا ذهب  ليه املؤل .وكال القولني له حظ من النمر، 

  اتدِفلدِع َُددُّب ِهِه َوِبَا ا نََِّمد اتدِفلدعم ِما هِ َواألدُّم : )-رمحه هللا-قول املصنف  ات ات  : املسأت ِِ   (هِ ِباَجَيا

 م ال؟ أ عند املكل ،  هل هو وابب مقدوريعين: ما توق  عليه وبود الوابب بطريق شرعي حىت تربأ به الذمة، 

،  الذ ، يعين:دا ا نَّم اتواجب ما هه ُهو واجبهنا ال بد أن نفهم قاعدة كلية مهمة، وهي:  ي ملا نقول: اذهب وصنننننننننننننننل ِّ
يريد الصالة هل يذهب مباشرة ويكرب ويدخل يف الصالة؟ أم أنه ال بد من أشيا  تقود  ش الصالة؟ ال بد من أشيا  تسبق الصالة، 

؛ كأننا نقول له: اذهب توضنننننأ ،  األمر ابلصنننننالة أمر ابلوضنننننو ؛ ألن هذا الوابب ال يتم  ال، وتطهر   ن قلنا له: صنننننل ِّ بذاك،  وصنننننل ِّ
 الطهارة واببة ألدا  الصالة. (00:17:10) األمر ابلصالة أمر ابلطهارة، 

 لو مل تكن الطهارة طريًقا  ش الصننننالة، ولو مل جلب؛ جلاز تركها، مثل مسننننألة السننننواك،  السننننواك ليس وابًبا يف الصننننالة، و  ا 
 هو سنة،  الوابب يتم به، لكنه يكون انقًصا.

 .. وهكذا..ب  ال به؛  هو مندوب،وكذلك ما ال يتم املندو 

  ُمِلَع خَ : )قوته: اتُّاهل  املسأت ِِ  جَ َُّ َوِمَذا  ةِ  اتدَلأددمورم َع ََ  (.اتدلمهد
 املطالبة، أصبح اإلنسان غري مطالب شرعيًّا. عن يعين 

 .همبين للمجهول، هذا الشي  مأمور ب ) ُعِّل( هنا

اسننتوى  يه الشننروط، وانتف  عنه املوانع؛   ن اإلنسننان يوصنن  آنذاك أبن  عله صننحيح  املأمور على وبه ص ذا  علنا ذلك  
 .ان ذ

 الشرعية. خيرج به عن العهدة؛ يعين: عن املطالبة،  أصبح  نفسه بريئة من املطالبة واتنََِّ :

 هذه املسأت : ُد ْ  عْا

  .ذهب  املطالبة، وخرج عن العهدةاإلنسان مطالب ابلصالة،   ذا صلى اإلنسان؛ 

نِ: نوجَ   علِو

 عمود املطالبة، و يه خياران: هل صح  الصالة؟ أو مل تصح؟ اتللِو األول:

.. .،%2، %1قضنننننننننية تتعلق أبعمال القلوب، وهي صنننننننننح أن الصنننننننننالة قُبل ، لكن كم قبل منها؟ بنسنننننننننبة  اتللِو اآلخُّ:
 يتفاضل هبا العباد.، وهكذا، هذه الدربات اليت 100%،... 10%
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، (51:20:00) كا راملسننننلم وال كفرملأمور، وعلى بعض األقوال قد ييفرق بني املسننننلم والعاصنننني الذي يرتك ا اتللِو األول
 .مسألة ترك الصالة، على من يرى أن تركها كفر،  عندهم هذا مسلم وهذا كا رخصوصا 

 .،... وهكذا%20، بنسبة %2، بنسبة %1مثاًل هو  علها بنسبة  :تكِ اتللِو اآلخُّ

 من أصحاب الربا ة األصلية. اإلاثبة تقع على العمود الثاين، العمود األول خيرج من اللوم،  يصبح 

خمعم قال املصننننننننننننن : )مث  َد ََ  :اّلِلج تََْلاَل  ِف ِخطَاأِ  َن اِهي)انتبهوا ، مث قال نقطة  (.اتدلمؤِدنمو ِبد وَ  َواتسْْْْْْْْج َم  اتصْْْْْْْْج نمو َد َغْيدم  َواتدَل
طَاأِ   (َِاخِْنَي ِف اْلِد

 

َُّاِئِعال َوِبَا ا َتصحد ما ِهِه ): -رمحه هللا-قال املصن  مث  ََ ِهفُّمو ِِ اتشج َاُْمو ُم قمم وَ -َواتكمفجارم  سد ِِ ( يعين: هم خماطبون -همَو ا
َِ  ﴿وله تعاش قل .الشريعة، وهو اإلسالمبفروع الشريعة، وأبصل  ُم ِد  .[]املد ر﴾َوملَد  (43) اتدلمَصِْ نيَ  َقاتموا ملَد ََ

 

 ريف هذا املبحث أصنننننننبح يتكلم يف أوامر الشنننننننارع ونواهيه، وما يدخل  يها وما ال يدخل، ولو أخ   -رمحة هللاعليه -املصنننننننن  
 هذا بهد بشري قد يعروه النقص وما شابه ذلك.لكن  املصن  هذا املوضوع  ش مكان آخر، وهو مبحث النهي؛ لكان أ ضل، و

خمعم قال املصن : ) َد ََ  :اّلِلج تََْلاَل  ِف ِخطَاأِ  َن   (.اتدلمؤِدنمو

اخلطاب التكليفي، ا عل وال تفعل، يعين املتضنننننننننننننننمن ل وامر والنواهي، واملؤمنون املقصنننننننننننننننود هبم  اْلطاأ هنا املَصِْْْْْْْْْْو هه:
شرطًا، كلهم  واألنو ة ليس ، سوا  كانوا ذكوًرا أو  اناًث، ووصفهم بشرط اإلميان ليقول أن هذا هو الشرط الوحيد،  الذكورة املكلفون

ة،  خماطبون، نساً  وذكوًرا، وصغاًرا وكباًرا، بشرط أن يكونوا ابلغني،  ال بد أن تكون هنا قرينة، وهي البلوغ، البالغ والعاقل هذه معرو 
 واألحرى أن يذكرها املصن ، لكنه صرف النمر عنها لوضوحها.

 صاحب الغفلة. ؛ وهو الغا ل،(َواتسجاِهي: )-رمحه هللا-مث قال 

 (: غري البالغ.َواتصجِبد )

َم ) نمو َد  (: هو الذي ذهب عقله، هؤال  الثال ة رُ ع القلم عنهم كما يف احلديث.َواتدَل

َطاأِ قنال: ) َِاخِْنَي ِف اْلِد (؛ ألن العقنل منناط التكلي ، هؤال  الثال نة مل يندخلوا ذن  هنذه الصنننننننننننننننفنة، مل حيوزوا سنات َغْيدم 
 عقل، وكذلك اجملنون له عقل صغري، لكن مل يؤهلهم هذا العقل  ش أن يدخلوا يف هذه املرتبة. العقل، والصيب له
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 وكالمه وأ عاله ال توا ق كالم وأ عال العقال . هو من  قد عقله،  أصبح كالمه ال يوا ق أ عاله،  ُاجملنَو

صننلى هللا -؛ قلم التكلي . قال ، كل من اتصنن  هبذه الصننفة رُ ع عنه القلم بنون مطبق أو غري ذلك  واجملنون  ما أن يكون
ع اتَْم: »-عليه وسنننلم و ، و ن كان يف الدنيا قد حياسنننب الول على سنننرقته أو كسنننره للزباج أ-عز وبل-ذ عند هللا ،  لم يؤاخَ «ُر

 ة مثاًل وما شابه ذلك.للنا ذ

ا؛ ألنه  ن ُكل ِّ  مل تكليفه أبدً بعل البلوغ عالمة لمهور العقل و هم اخلطاب،  من مل يفهم اخلطاب ال يصح  احلكيم  الشارع
 ميتثل.

َُّاِئعِ قال بعد ذلك: ) ََ ِهفُّمو ِِ اتشْْْْْج َاُْمو ُم يعين: األحكام  ُّائعُُّو ِ اتشْْْْْ، هنا تكلم يف مسنننننننألة مغايرة للمسنننننننألة، (َواتكمفجارم 
 لصالة، والصوم، والزكاة، واحلج.العملية؛ كا

الرابح عند  ، وهذا هوُُّو ِ اتشُّْائع ُِها خقاأن الكفار خماطبون أبصننول الشننرائع، وهو اإلسننالم، لكن  دِ املَّفق عِْه
ََْككممد ِف ﴿العلما ، أهنم خماطبون أبصنننل الشنننريعة، وهو اإلسنننالم، وهم خماطبون ابلفروع، ملاذا؟ قالوا: هذا ُ هم من قوله تعاش:  َدا سَْْ

 َََُّ َِ ( 42) سَْْْ ُم ِد ِْ نيَ  َقاتموا ملَد ََ ِكنيَ  (43) اتدلمصَْْْ ُم َمطدِلمم اتدِلسْْْد نيَ ( 44) َوملَد ََ َاِئضِْْْ ِم ( 45) وَكمنجا ََنموضم َدَع اْلد وَكمنجا َمَكذِ أم هَِِْود
 ِِ ن  َِ  .[46-42]املد ر:﴾(46) ات

 ﴿  ِِ ن  َِ ِم ات  .هذه كفر﴾ وَكمنجا َمَكذِ أم هَِِْود
 ﴿ َاتدلمَصِْ ني َِ ُم ِد  الصالة.: واضح أهنا ﴾ملَد ََ
 ﴿ َِكني ُم َمطدِلمم اتدِلسْْْد : الزكاة وما شنننننابه ذلك، أو حىت الصننننندقة؛ ألن هذه اآلايت مكية، والزكاة  ُرضننننن  يف ﴾َوملَد ََ

 املدينة،  املقصود هنا: بعضهم قال: الزكاة، وبعضهم قال: الصدقة بشكل عام، هم مطالبون هبا.
ع  يها خالف، والرابح عند املصننننننن  ومن  ا  وه أهنم خماطبون  هم متفقون على أن الكا ر خماَطب ابألصننننننول، لكن الفرو 

 هبا.

َِ ﴿يقول:  -عز وبل-، هللا  ي اضنننملا ا قضنننب زميل ال ؛ نقول، وهي:  ذا أسنننلم الكا ردسْْأت لكن هنا مثة  ْجِذن َد قمعد ِت  َكَفُّموا ِم
َْفَ  َد سَْْْْْْ دا ُ: »-رضننننننننني هللا عنه-قال لعمرو بن العاص  -وسنننننننننلمصنننننننننلى هللا عليه -، والنيب [38األنفال:]﴾..نَنََّْهموا نْمغدَفُّد هَلممد َدا َق

 .-عز وبل-، وهذه أدلة واضحة على أهنا صفحة بديدة بينه وبني هللا «عْلت اي علُّو َُ اِسقم نهَم دا كاَ قُْه؟
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هِ قال بعد ذلك: )  َِ ٍء َُددُّب ِهِض ِِ اتشجيد ِهال َواتنْجهديم َع  َِ ِد ِض ِء ََنديب َع تشجيد َِ  (.َواأَلددُّم 

آلن كلنا متفقون على أن صنننننننننننيغة األمر )ا عل(، وكلنا متفقون على أن هذه الصنننننننننننيغة هي مغايرة لصنننننننننننيغة النهي )ال تفعل(، ا
  .(املبىناللفظ ) من بهة املعىن، ال من بهة ، األدُّ َتشيء هو َني عِ ضَهنقول:  ن  ُنَََِّ  تذتُ

  :له تعلق واحد أبمرين، مها ُاتطْب

 .عل الفعل   
 .والك  عنه  

 هو أمر.   باعتبار األول -

  وابعتبار الثاين هو هني. -

  لما أقول مثاًل: اكتب، أو اسك ؛ يكون هنًيا عن الكالم يف الوق  نفسه.

 وقيام، وكذا، أقول لك: قم،  هل األمر ابلقيام هني ؟ مثاًل يف الصالة هناك ركوع وسجود دهداأضهل األمر ابلشي  هني عن 
 و...؟ أم هذا حممول عليه؟  ذا احتمل النص ذلك الشي .، عن الركوع والسجود

، وابن -ة هللاعليه رمح-ما قرره شننيخ اإلسننالم ابن تيمية  هذه املسننألة حدف  يها أخذ ورد عند العلما ، والذي يمهر ل  يها
يعين: طلب  ؛النهي عن ضنننننننده، ولكنه يسنننننننتلزم عن ضنننننننده نهيعني الالقيم، وغريمها من احملققني، قالوا:  ن األمر ابلشننننننني  ليس هو 

؛  ال به  هو وابب،   ذا قل : اسننك  الشنني  طلب له وملا هو من ضننرورته، من ابب لزومه، يلزم منه كذا وكذا، ما ال يتم الوابب
 ، وكذلك النهي عن الشي  يستلزمه األمر بضده،   ذا قل : ال تتكلم؛ يستلزم أن تسك .يستلزم عدم احلركة

َهم َعَْا سُِِِع اتدومجموأِ : )-رمحه هللا-مث قال املصن   ِمَو ِد همَو  تدََودِل ِمج َِ َعاءم اتَّتجدِك  َد َِّ  .(َواتنهديم: اسد

ََودلِ النهي مثل األمر، هناك قال: ) ت َِ َعاءم اتدِفلدِع  َد َِّ َهم َعَْا سُِِِْْْْْْع اتدومجموأِ  اسْْْْْْد ِمَو ِد همَو  َعاءم اتَّتجدِك نا قال: )(، وهِمج َد َِّ اسْْْْْْد
تدََودِل  َهم َعَْا سُِِِع اتدومجموأِ َِ ِمَو ِد همَو   ، ويدل على  ساد املنهي عنه.(ِمج

ِم ) ِون ِونَ مال َُود اتَّجكد َمال َُود اتَّجسد ن َِ َُ مال َُود اتََّْهد ََ ِِ ِم ِهِه ا ِم ِصَِغ م اأَلددُِّ َواتدلمَُّا  .(َوَتُِّ

 ة، أو التكوين.قد يفيد اإلابحة، أو التهديد، أو التسوي دائًما يفيد الرتك،  أحياانً ،  النهي ليس هذه ُشِاء نمفَهم دنها اتنهي

  ضع هذا القيد حىت خُيرِّج الكراهة.(؛ يعين: وبوب الرتك، وو َعَْا سُِِِع اتدومجموأِ : )-عليه رمحة هللا-قوله 
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  .، ال تفعلوا كذاال أتكل، ال تشرب، ال تقربوا الزان املضارع املقرون بن )ال( الناهية؛، وهي: الفعل ُاتنهي ته صِغ  واَُة

 ، لكن هذه أوضح الصفات يف النهي، يعين: غْي هذه اتصف وقَ نمسَّفاِ اتنهي دِ 

o اتَّلُّميبلفظ  قد أتيت مجلة خربية.  
َِْدكممد ُمدجَهاتمكممد ﴿: -عز وبل-قول هللا  :د ع   هذا يفيد النهي.  ،[23]النسا :﴾..ُمُّ َِدتد َع

o  َفي احلعأو مثاًل : 
 : د ع
َد َتُِّثموا اتنِ َساَء َكُّدَها﴿: -عز وبل-قول هللا  - َِ آَدنموا ا َيَِعد َتكممد َُ  .[19لنسا :]ا﴾..اَي َُنْدَها اتجِذن
 عن صيام يوم الفطر. -صلى هللا عليه وسلم-أو هنى رسول هللا  -

 تقتضي أحد أمرين:  -هو التجرد عن القرينةو -(،  صيغة النهي عند اإلطالق َعَْا سُِِِع اتدومجموأِ قال: )

 املنهي عنهُّْمي 

 املنهي عنهُساِ 

 من الزم وبوب (؛ يعين: وبوب الرتك،  وبوب الرتك يعين ذرميهَعَْا سُِِِع اتدومجموأِ قول املصنن : )  :ُّْمي املنهي عنه ،
 .الرتك ذرمي املنهي عنه، وهل يقتضي التكرار أو الفور؟ نفس املسألة السابقة، يعين: مثل ما قلنا هناك نقول هنا

 األدُّ هي َفسها اتفورن  ِف اتنهي؟هع اتفورن  ِف 

، و يها قولني: قول اجلمهور، وقول عند الشننننننننننننا عية، والرابح قول اجلمهور، و ن كان املصننننننننننننن  على خال ه؛ ألنه نقول: نعم
 من الشا عية من يقول بقول اجلمهورهناك و  .-عليه رمحة هللا- شا عي

 بادة  ال  ذا انتهى عن ذات الشي . ال تربأ الذمة، وال تسقط الع :ُساِ املنهي عنه  
َكاَرىا ﴿: د َق  َْدَّممد سْْم قَة َوَُ َُّهموا اتصْْج َد ،   ذا سننكر؛  سنندت الصننالة، نسننأل هللا السننالمة، وال تربأ ذمة [43]النسننا :﴾..تَْ

 أعلم. -تعاش-وال يرتتب عليها أي أ ر،  هي ابطلة من أصلها، وهللا ، هذه العبادةأبدائه على  املصلي
 

 كِف ذتُ؟ ذكر أن صيغ األمر أتيت ويُستفاد منها اإلابحة،  -عليه رمحة هللا-املصن  

 ن نقول: أحيااًن قد أييت األمر وُيصنننننننننرف بصنننننننننارف آخر، وأحيااًن قد أييت يفيد التهديد، وقد أييت يفيد التسنننننننننوية، وهذا كله 
  .يُفهم من السياق



 امسلخارس الد - 1أصول الفقه  

 

10 

َج َدِصْيَكممد ِمَل اتنجارِ قمعد ﴿: -عز وبل- هللا مثل قول :اتَّهَنَ - َُِإ  .[30 براهيم:]﴾(30) َيَّْجلموا 

َِْدكممد  ﴿: -عز وبل-مثل قول هللا : اتَّسون  -  .[16الطور:]﴾..َُاصدِِبموا َُود ا َتصدِِبموا َسَواءب َع

ِِنيَ ﴿: -عز وبل-مثل قول هللا : اتَّكونِ - ْدَنا هَلممد كموَموا ِقَََُِّة َخاسِْْ َم ارََة َُود ﴿ وقوله: ،[65البقرة:]﴾(65) َُْ ََ ُِ قمعد كموَموا 
ا ََ ن َِ  .[50]اإلسرا :﴾(50) َُ

ََُصاِعَاَ : )-رمحه هللا-قال   ِ َِنيد  (.َوَُدجا اتدَلامد: َُْهمَو َدا َعمج شِْد

  من شي . يعين: ملا يقول لفظ العام؛  هو ما احتمل أكثر

 الناس ابلعطا .وعمم  مجيع عمم  زيًدا وعمًرا ابلعطا ،  د ع قوتُ:

اِعَاَ قال: ) َُصَْْْْْْْْْْ  ِ َِنيد  ( من قولك: عمم  زيًدا وعمًرا ابلعطا ، وعمم  مجيع الناس ابلعطا ،َوَُدجا اتدَلامد: َُْهمَو َدا َعمج شِْْْْْْْْْْْد
مم َوَُتدَفاظم ) ألَتِف َواتقِمال َواسْْْْد َِ مم اتدلمَلُّ ام  تقمِ  هم َُردهََْل : ااسْْْْد َِ ِع اتدلمَلُّجام  َلد َُِِلا ا اء اتدلمُْد ال َواأَلْسدَ اْلد َِعمال َوَدا  ِد نَْلد َُِِل ِد  َهَل م َكَل

َِعمال ِِهال َوا ِف اتنج  َوَُيد  نَْلد َََّاِء َوَغْيد َهاِم َواْلد َِّفد ال َوَدا ِف ااسْْد َِ ََ ِف اتَّجَدا ال َوَد َِ َِ ِف اتدَلَكا َِلِعال َوَُند كَوتُ: ا رجع - ِكَُّاتِ ِف اْلد
 .-ِف اتَار

َِ اتدِفلدِع َوَدا اَجَيدُِّي ََمدَُّاهم َواتدلملمومم  ِِه ِد َِعدَوى اتدلملموِم ِف َغْيد ِد ِصَفاِت اتندطدِقال َوا اَجَيموزم   (ِد

ه ، يعين: ما تدل عليه األلفاظ، وهذا مبحث  وي أصننننول، سننننيتكلم عليهَاات األتفاظ -رمحه هللا-اآلن يتكلم املصننننن  
  .من مباحث أصول الفقه املهمةمن حيث الشمول وعدم الشمول، وهذا املبحث 

  ُاألتفاظ

  ُُّض دلنيمنها ما يدل على.  
  ُُّض غْي دلنيومنها ما يدل على.  
 ُُُّاض ا ُصُّ هلاها ما يدل على ومن. 
  ُُُّاض هلا ُصُّومنها ما يدل على.  
  املفُِّومنها ما يدل على.  

م  ال الوحيني،  استنباط األحكام الشرعية ال يت، كل هذه األلفاظ با ت هبا نصوص الكتاب والسنة، يعين نصوص وهكذا
، كي  نسننننننننتدل، سننننننننوا  كان وابًبا والزًما على األصننننننننول أو الفقيه أن يفهم ويعي دالالت بعد معر ة شننننننننروط االسننننننننتدالل

 األلفاظ، وال بد له من أن يضبط معانيها وقواعدها.
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 .ُوَا: اتلام 
 .الشامل :ِف اتْغ  دلناه

  ام.؛  هو عأي لفظ تناول شيئني د عة واحدةيعين: كما قال اجلويين: ما عم شيئني  صاعًدا، وِف ااصطقح: 

  :وهنا خيُّج

 .ما ال يتناول  ال واحًدا؛ كأن نقول: زيد، وما شابه ذلك 
   ،كلمة ربل تعين: أي ربل، لكنها تفيد واحًدا.أو النكرة املفردة؛ مثل: ربل 

ََُصاِعَاَ َوَُدجا : )-رمحه هللا-قال املصن    ِ َِنيد  (.اتدَلامد: َُْهمَو َدا َعمج شِْد

اِعَاَ قوله: ) ِخُّج ت(: حال ُحذف عاملها أو صننننناحبها، يعين: ذهب املعدود صننننناعًدا عن الشنننننيئني، وهذا القيد وضنننننعه َُصَْْْْ
 امرأتني، وما شابه ذلك.، مثل: ربلني، امل ىنال اتنكُّةال ودا حنا حنوه

ِد َغْيدِ وهناك قيد آخر، وهو ) ٍُّ ِد ؛ مثل: مائة، أو مائتني، أو أل ، أو ألفني؛ ألهنا تشنننمل َنُّج ااسْْم امللَِو(؛ حىت َُصْْد
  والعام ال ينتهي، غري حمصنننور،  أسا  األعداد حمصنننورة، و ن كان ا نني  صننناعًدا، لكن هذا الشننني  الصننناعد ينتهي، يعين: حمصنننور، 

 ل عام يدخل  يه اسم العدد، وليس كل اسم عدد يدخل يف العام.،  ككثرية، والعام غري حمصور،  ال يدخل اسم العدد يف العام

هذه  ، وهذا ليس على سبيل احلصر، لكنها على سبيل األمهية،  أهمصِغ اتللوم ُرهل أن  -عليه رمحة هللا-مث ذكر املصن  
 مراعاًة لطالب العلم املبتدئ، وهي: ، وذكرها -عليه رمحة هللا-األساليب هي اليت ذكرها املؤل  

 ( ِألَتِف َواتقم َِ مم اتدلمَلُّ ام    : )أل( التعري ، أي: االستغراقية.(، أي: االسم املفرد، واملراد ابألل  والالمااسد
ََ  (1) َواتدَلصدُِّ ﴿: -عز وبل-قول هللا  :د ع ََسا ِِ َج ا ٍُّ  ﴿كل  نسان، بنس اإلنسان ؛  ﴾ِم ال 1اتلصُّ:﴾](2) َتِفي خمسد

2]. 
 ( مم تقمِ  َواسْْْد َِ ِع اتدلمَلُّجام  َلد (، الالم ليسنننن  للعهد، يعين: ما يدل على مجع له مفرد، اسننننم اجلمع هو الشنننني  الذي يدل اْلد

 .على مجع، لكن ليس له مفرد من لفمه، بل يكون مفرده من لفظ آخر
 : كلمة النسا ؛ ليس هلا مفرد من اسها، مفردها: امرأة،  هذا يسمى اسم بنس مجعي.د ع

 ( َِلِع َوَُيد  يعين:  (.ِف اْلد
o  ن شرطية.)أي( تكو  

َمولم وَِكِْْْْْعب ﴿: -عز وبننننننننل-قول هللا  :د ْْْْْع ا ََْ َْا دَْْْْْ ََ َعَْيج َوهللام َع َوا َد َُق عْْْْْم تم  ِْْْْْد ِ َقضَْْْْْْْْْْ ا اأَلَجَْنيد  ََُّيْْْْْجَ
 ؛  هنا )أي( شرطية. [28اتَصم:﴾](28)
o .أو استفهامية  
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َصا ِتَلا ﴿: د ع ُد َُ ِ َّدَهنيد اَُيد احلِد ََ  .[12اتكهف:﴾](12) َتُِ موا ََُد
 ؛ تفيد العموم.اجلمع على  ذا دخل  (أين ) 

َهامِ ) َِّفد ال َوَدا ِف ااسد َِ ََ ِف اتَّجَدا ال َوَد َِ َِ ِف اتدَلَكا  (.َوَُند

 .َّفهامااسنُّنَ )دا( ..،  هو .)ما( هلا عشرة معاٍن عند أهل اللغة: استفهامية، وشرطية، وتعجبية، وكا ة، ومكفو ة،

 (.َوا ِف اتنجِكَُّاتِ )

  ة؛  هي تفيد العموم.)ال(  ذا كان  مركبة مع نكر 

الَ ﴿: -عز وبل-قول هللا  :د ع ََ َِ َوا ِج و ُمسم [،  ننننننننننننننننن )ر ث، و سنوق، وبدال( نكرات، 197]البقرة: ﴾..َُق َرََُث َوا 
 . أصبح  تفيد العموم، نكرات يف سياق النفي تفيد العموم ؛رُك ِّب  مع )ال(

: َيدَِِِّم هَْلدِج اانتقل املصننننننننننننننن  بعد ذلك  ش ابب اخلاص والعام،  قال: ) ِمم ََاِهعم اتدَلامجال َواتَّجخدصِْْْْْْْْْ َاصد نْم َِْ ال َوهمَو َواْلد ْلدملد
مم  ََسِْْْْ عٍ  -هذا التخصنننننيص- نَْنْد عٍ  -يعين: يكون يف نفس اجلملة- ِمَل دمَّجصِْْْْ َفصِْْْْ عم: -ملةيعين: يكون يف خارج اجل- َودمنْد َُاتدلمَّجصِْْْْ ال 

َّ ْدَناءم  تصِ َف ِ -يف نفس اجلملة- ال َواتشجُّدطم -يف نفس اجلملة- ااسد َِ َم  ِِِ َد  .(ال َواتََّْ

من د جن ملا  رغ املصننننن  من ذكر العام؛ اآلن سننننيبدأ بذكر اخلاص،  العام يدخله التخصننننيص، والعام عكسننننه اخلاص، لذلك 
  .يتكلم عن اخلاص

 : لفظ يدخل على املفرد، وهو خيصص العام.ُاْلاص تغ 

 يدل على ا نني  صاعًدا،  لما أنيت هبذا الشي  اخلاص؛  هو خيصص هذا العام، يعين: يُراد به: واحد. :اتلام

بال  ميع األ رادلعام شامل جل،  هو مقابل العام،  ااتْفظ اتَال عْا حمصور: تلُّنفه اخلاص ضد العام، والعلما  يقولون يف 
  حصر.

 اص نَل عْا احلصُّ:اْلتكِ 

  ة نقول: هذه خملص مثاًل  أسا  اإلشارة، ، أويعين: مثاًل نقول: با ت  ميان، أو خرب  مروة، أو دخل  أبرار :هشخم ما
 يف عملها، هذه ُمِّد ة،  ن )هذه( خصص ، مثاًل: اجملدات، هذا عام، هذه اجملدات، أشران  ليها.

  مثاًل نقول:  ال ة طالبات ُمتهدات. :هلَِأو 
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َْ ِ : )-عليه رمحة هللا-قال املصننن   : َيدَِِِّم هَْلدِج اْلدملد ِمم د يف البحث،  قلنا: (، عرف التخصننيص؛ ألنه هو املقصننو َواتَّجخدصِْ
َْ ِ  َِِِّم َيد : متييز بعض اجلملة، والتمييز: معناه اإلخراج، واجلملة يعين: العام، )وِف ااصْْْْْْْطقحالتخصنننننننننننيص هو اإل راد،  (  هَْلدِج اْلدملد

 .مخُّاج هلج اتلامكأنه يقول: 

التخصيص:  خراج بعض أ راد العام، يعين: بعل احلكم الثاب  للعام مقصوًرا على بعض أ راده، وهذا تعري  واضح،  وقِع:
  .وأدق من التعري  املاضي

: حضنننننننننننننننرت الطننالبننات  ال  ميننان؛  نن ن ) ميننان(  رد من أ راد العننام،  خربنن  عن حكم العننامننة،  لم يثبنن  هلننا د َق  نن ن قلنن  
اإلخراج الذي أخربناها به خرج بواسننننننطة شنننننني  متصننننننل، ليس منفصنننننناًل، وهذا الشنننننني  املتصننننننل سيناه  احلضننننننور، هي غائبة، وهذا

 استثنا ،  ال  النة،  العام  ذا دخله التخصيص يسمى العام املخصوص، أو العام املخصص.

 متصل ومنفصل.  اََسم املخصوص مل قسلني:هنا 

 الذي يكون متصاًل بنفس اجلملة :ُاملَّصع.  
 ، وهناك خمصصات أخرى غريه.«كع علع اهِ آِم ته ما اتصوم»: د ع

 أبن يكون العام يف نص، واملخصص يف نص آخرهو الذي يستقل بنفسه،  :واملنفصع.  
ِ ﴿: -عز وبل-: قول هللا د ع َُظِ  األَم ََِْنيد ِِكممد ِتْذجَكُِّ ِد دعم  [، هذا نص عام، 11]النسا :﴾..نموِصِكممم هللام ِف َُودا

ص بقول النيب  الكا ر من  ،  خرج«ا نُّث املسْْْْم اتكاُُّال وا اتكاُُّ املسْْْْم: »-صننننلى هللا عليه وسننننلم-ُخصنننن ِّ
ِ ﴿قنال:  -عز وبنل-توار نه من املسنننننننننننننننلم، مع أن هللا  َِنيد َُظِ  األَم َْ ْذجَكُِّ ِد دعم  ا،  ال أن يكون كن﴾ِت ا ًرا وأبوه ؛ مطلقنً

 من أين أتى هذا التخصيص؟ من شي  منفصل، وهو نص آخر.مسلم،  ال ير ه، 
تصِ َف ِ قال: ) َِ َم  ِِِ َد َّ ْدَناءمال َواتشجُّدطمال َواتََّْ  :ثقث ُصصات دَّصْ (؛ هذه َُاتدلمَّجِصعم: ااسد

o مثل: دخل  الطالبات  ال  النة.ااسَّ ناء : 
o مثل:  ن حضرت  النة؛ أكرمها.واتشُّط : 
o  للحاضرات: مثل: ضعي عالمات واتصف. 

َخَع ِف اتَكقمِ قال املصن  بعد ذلك: ) ََ َُّاجم َدا َتوداهم َت َِّ ْدَناءم: ِمخد  .(َوااسد

 نق  عند هذا احلد.
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رك عْا َُِه اتكُّميال وعْا آته وصلُه واتَّاهلنيال واتسقم عِْكم ورمح  هللا. ق هللا اْللِعال وصْا هللا وسْم َو  ُو

 2018\10\25هْ املواُق  1440صفُّ  16مت متَاؤه نوم اْللِس 

 


