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الدرس الثامن
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ،أما بعد...
فهذا هو اللقاء الثامن من اللقاءات اليت نتدارس فيها كتاب "األصول من علم األصول" لشيخنا /حممد بن عثيمني –رمحه هللا
تعاىل ،-ونفعنا هللا بعلومه.
وقد توقفنا يف اللقاء املاضي عند مبحث األمر.

يقول املؤلف -رمحه هللا تعاىل :-األمر

ــــــــــــــــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ
وهذا املبحث ذكر فيه الشيخ -رمحه هللا تعاىل -ست مسائل:
 املسألة األوىل :تعريف األمر.
 املسألة الثانية :صيغ األمر.
 املسألة الثالثةِ :داللة األمر من حيث اإللزام به.
 املسألة الرابعةِ :داللة األمر منحيث زمان فعله.
 املسألة اخلامسة :مىت خيرج األمر عن ِداللة الوجوب والفورية.
مأمور به.
 املسألة السادسة :قاعدة ما ال يتم املأمور إال به فهو ٌ

املسألة األوىل :تعريف األمر.
األمر يف اللغة :له عدة ٍ
معان ،منها :أن يُطلق األمر ويُراد به الطلب ،فتقول :أمرتُك بكذا أي :طلبت منك أن تفعله ،وهو
ُُيمع هبذا املعىن على أوامر ،وهذا املعىن هو املراد هنا.
واملعىن الثاين من معاين األمر يف اللغة :يُطلق ويُراد به الشأن واحلال اليت عليها اإلنسان ،ومنه قول هللا َ -عَّز َو َج َّلَ ﴿ :-وَما أ َْم ُر
فِ ْر َع ْو َن بَِر ِشيد﴾ [هود ،]97:وهو ُُيمع هبذا املعىن على أمور.
وأما يف االصطالح :فقد عرفه الشيخ -رمحه هللا تعاىل -بقولهٌ :
قول يتضمن طلب الفعل على وجه االستعالء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمرا،
فقول الشيخ -رمحه هللا تعاىلٌ -
قول يدل على أن األمر يتعلق ابأللفاظ ،خيرج بذلك الفعل ،فاإلشارة ال تسمى يف االصطالح ً
أمرا ،ولكنها يف معىن األمر؛ ألن اإلشارة ال صيغة هلا،
لو أشار اإلنسان بيده إشارةً يُفهم منها طلب القيام ،فهذه اإلشارة ال تعترب ً

أمرا ،فاألمر ال بد أن يكون يف
واألمر له صيغة ،وخيرج بذلك ً
أيضا الكتابة ،فلو كتب اإلنسان لغريه فإن هذه الكتابة ال تسمى ً
اللفظ.
قال الشيخٌ :
(قول).
قوله( :يتضمن) ،أي :مدلوله ،فهذا القول ،هذا اللفظ مدلوله طلب الفعل.

وقوله( :على وجه االستعالء) ،مر معنا أن األمر له أحوال ،قد يكون من األعلى إىل األدىن ،وقد يكون من األدىن إىل
األعلى ،وقد يكون من املساوي إىل املساوي ،وهذا مر معنا ساب ًقا.
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وقول الشيخ -رمحه هللا( :-على وجه االستعالء) ،أي :أن يكون اآلمر مستعليًا ،يرى نفسه أعلى منز ًلة من املأمور ،واحلقيقة أن

هذا قي ٌد قد ال حنتاجه هنا؛ ألن املبحث هنا يف األوامر الصادرة عن هللا وعن رسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-وهللا َ -عَّز َو َج َّل-
عال ،ورسوله -صلى هللا عليه وسلمٍ -
ٍ
عال ،وهلذا ال حيتاج إىل ذكر هذا القيد ،نعم لو كان احلديث عن األمر عن بقية الناس ،غري
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فيصح هذا القيد.
املسألة الثانية :اليت أشار إليها الشيخ -رمحه هللا تعاىل -صيغ األمر ،صيغ األمر تنقسم إىل قسمني:
أصال لألمر.
 القسم األول :صي ٌغ أصلية ،أي :صي ٌغموضوعة ً
ً

أمرا.
 القسم الثاين :صي ٌغ اتبعة ،تسمى ابلتوابع ،فهي تدل على األمر وإن كانت ال تسمى ًأما القسم األول وهي الصيغ األصلية ،فهي أربع صيغ ،عرفنا ذلك ابلتتبع واالستقراء:
 الصيغة األوىل :فعل األمر ،وهي األصل يف هذا الباب ،وهي أظهر صيغ األمر يف ِالداللة على األمر ،وفعل األمر أي
الفعل الدال على الطلب يف املستقبل ،وقد مثل له الشيخ -رمحه هللا تعاىل -بقوله( :اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم
الصالة) ،فقوله :اتل ،وقوله :أقم ،هذا فعل أم ٍر ،وكقول هللا -عَّز وج َّلَ﴿ :-ي أَيُّـها الَّ ِذين آَمنُوا آ َِمنُوا ِِب َِّ
َّلل َوَر ُسولِ ِه﴾
َ َ
َ َ
َ ََ
ُ
[النساء.]136:
 الصيغة الثانية :اسم فعل األمر ،وضابط اسم فعل األمر يعين كيف نفرق بني اسم فعل األمر وبني فعل األمر ،اسم فعلاألمر يدل على األمر لكنه ال يقبل عالمات فعل األمر ،من عالمات فعل األمر دخول اي املخاطبة عليه ،اسم فعل األمر
ال يقبل هذه العالمات ،نذكر هلذا مثال:

مثاله :صه ،يستوي فيه الذكر واألنثى ،فتقول للرجل :صه ،وتقول للمرأة :صه ،ما أان صه أسكت ،وأسكت فعل أمر ،وهلذا
تقول للرجل :أسكت ،وتقول للمرأة :أسكيت.
ومن أمثلة اسم فعل األمر قول املؤذن :حي على الصالة ،فحي يستوي فيه الرجل واملرأة ،لكن معناه :أَقبِل ،أَقبِل فعل أمر تقول
للرجل :أَقبِل ،وتقول للمرأة :أَقبِلي.
 الصيغة الثالثة :املصدر النائب مناب األمر يف ِالداللة ،فهذا صيغته اسم ،ولكن مدلوله طلب.

الرقَ ِ
ب ِ
اب﴾ [حممد ،]4:قوله:
قد مثل الشيخ -رمحه هللا تعاىل -له بقول هللا َ -ع َّز َو َج َّل﴿ :-فَِإذا لَ ِقيتُ ُم الَّ ِذي َن َك َف ُروا فَ َ
ض ْر َ
﴿فضرب﴾ ،هذا صيغته اسم ،لكن مدلوله الطلب ،إلن معناه :اضربوا األعناق ،أو اضربوا الرقاب.
ومنه قول هللا َ -ع َّز َو َج َّلَ ﴿ :-وإِ ْن َكا َن ذُو عُ ْس َرة فَـنَ ِظ َرةٌ إِ َىل َم ْي َس َرة﴾ [البقرة ،]280:فقوله﴿ :فنظرة﴾ ،املراد بذلك األمر
ابإلنظار.
ِ
ام ثََالثَِة أ َََّيم ِيف ا ْْلَ ِج َو َس ْبـ َعة إِذَا َر َج ْعتُ ْم﴾ [البقرة ،]196:قوله:
ومن أمثلة ذلك قول هللا َ -ع َّز َو َج َّل﴿ :-فَ َم ْن ََلْ ََِي ْد فَصيَ ُ
﴿فصيام﴾ ،أي :فصوموا ،املراد به األمر ،هذا املصدر النائب مناب األمر.

 -الصيغة الرابعة واألخرية من الصيغ األصلية :الفعل املضارع املقرتن بالم األمر.

وقد مثل له الشيخ -رمحه هللا تعاىل -بقوله( :لتؤمنوا ِبهلل ورسوله) ،وهذا التمثيل من الشيخ -رمحه هللا تعاىل -إن أراد به
عاما ،فهذا يصح ،لكن إن أُريد بذلك اآلية الواردة يف سورة اجملادلة وهي اآلية الرابعة ،قول هللا َ -عَّز َو َج َّل:-
الشيخ ً
مثاال ً
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ِ ِ
اَّلل ولِلْ َكافِ ِرين َع َذ ِ
ْك ح ُد ُ ِ
ِ
ِِ ِ
يم ([ ﴾)4سورة اجملادلة ،]4 :فهذا ال يصح ألن الالم يف اآلية الم
ٌ
﴿لتُـ ْؤمنُوا ِِب ََّّلل َوَر ُسوله َوتل َ ُ
اب أَل ٌ
َ
ود َّ َ

التعليل ،وليس الم األمر ،والشيخ أراد املعىن العام؛ ألن مثل هذا ال خيفى على الشيخ -رمحة هللا عليه -لكن أشرت إىل هذا
ألنه يف بعض الطبعات ومنها الطبعة اليت أشرفت عليها مؤسسة الشيخ ُوضع هذا بني أقواس دالة على أهنا آية من القرآن ،فيُنتبه
لذلك.
ِ
ب ِِبل َْع ْد ِل﴾ [البقرة.]282:
ب بَـ ْيـنَ ُك ْم َكات ٌ
من أمثلة الفعل املضارع املقرتن بالم األمر قول هللا َ -ع َّز َو َج َّلَ ﴿ :-ولْيَ ْكتُ ْ
فقوله﴿ :وليكتب﴾ ،هذا فعل مضارع مقرتن بالم األمر.

ومنه قول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ،فليتم عليه مث ليسجد سجدتني».
قوله« :فليتحرى» ،وقوله« :فليتم» ،وقوله« :ليسجد» ،كل هذه أمثلة على ما حنن بصدده.

أمرا.
 القسم الثاين من صيغ األمر :الصيغ التوابع ،وهي اليت تدل على األمر ولكنها ليست يف ذاهتا ً
 من أمثلتها :أن يوصف الفعل أبنه فرض ،من أمثلته حديث معاذ ،النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال له« :فإن همدال على الطلب ،أن هللا افرتض
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة» ،فهذا ٌ
عليهم مخس صلوات ،يعين أن هللا يطلب منهم فعل ذلك.

 الصيغة الثانية :أن يوصف أبنه واجب ،أن يوصف الفعل أبنه واجب ،كقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -فيما رواهواجب على كل حمتلم» ،وكحديث املقدام بن معدي كرب ،أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
السبعة« :غسل اجلمعة
ٌ
واجب على كل مسلم» ،واحلديث صححه األلباين -رمحه هللا تعاىل ،-فقوله« :ح ٌق واجب»،
قال« :ليلة الضيف ح ٌق
ٌ
دال على الطلب.
ٌ
 الصيغة الثالثة :أن يوصف الفعل أبنه مكتوب ،وهذه مل يشر إليها الشيخ -رمحه هللا تعاىل ،-منه قول هللا َ -عَّز َو َج َّل:-ِ
ال َو ُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم﴾ [البقرة ،]216:دل هذا على طلب اجلهاد يف سبيل هللا.
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
﴿ ُكت َ
 ومن الصيغ التوابع :أن يوصف أبنه مندوب ،حلديث جابر قال« :ندب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الناس يوماخلندق» ،واملعىن :أي طلب منهم الصدقة مع احلث على ذلك.

 الصيغة اخلامسة :أن يوصف الفعل أبنه طاعة ،قد مثل له الشيخ -رمحه هللا تعاىل ،-أو ُُيثل له بقول هللا َ -عَّز َو َج َّل:-اع َّ
اَّللَ﴾ [النساء ،]80:وكحديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
الر ُس َ
﴿ َم ْن يُ ِط ِع َّ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
قال« :طاعة هللا طاعة الوالد ،ومعصية هللا معصية الوالد» ،وقد قال عن هذا احلديث األلباين -رمحه هللا تعاىل -يف

حسن لغريه ،وكذلك من أمثلته حديث« :من أطاع هللا فقد أطاعين ،ومن أطاع األمري فقد
صحيح الرتغيب أنه
ٌ
أطاعين» ،فهذه النصوص دالةٌ على الطلب.
ِ
َّ ِ
ين ُه ْم ِيف
 من الصيغ كذلك :أن ُُيدح فاعله ،كقول هللا َ -عَّز َو َج َّل -يف أول سورة املؤمنون﴿ :قَ ْد أَفْـلَ َح ال ُْم ْؤمنُو َن ( )1الذ َص َالِتِِم َخ ِ
اشعُو َن ([ ﴾)2املؤمنون ،]2-1 :إىل آخر الصفات اليت ذكرها هللا َ -عَّز َو َج َّل ،-فمدح هللا َ -عَّز َو َج َّل -لفاعل
َ ْ
هذه الصفات دليل على أن هذه الصفات مطلوبة مأمور هبا ،فقول هللا -عَّز وج َّل﴿ :-الَّ ِذين هم ِيف ص َالِتِِم َخ ِ
اشعُو َن
َ ْ
َ ُْ
َ ََ
ٌ
ٌ
دال على طلب اخلشوع يف الصالة.
([ ﴾)2املؤمنونٌ ،]2:
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 كذلك من الصيغ التابعة وهي الصيغة السابعة :أن يُذم اتركه ،كحديث عبد هللا بن عمرو أن النيب -صلى هللا عليهوسلم -قال لهَ« :ي عبد هللا ،ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فرتك قيام الليل» ،رواه البخاري ،فدل هذا على أن قيام
مطلوب؛ ألنه ذم اتركه.
الليل
ٌ

 الصيغة الثامنة :أن يُرتب على فعله ثواب ،سواءكان هذا الثواب يف الدنيا أو يف اآلخرة ،كقول هللا َ -عَّز َو َج َّل﴿ :-إِ َّنلِل ِ
ني َم َف ًازا﴾ [النبأ ،]31:دل على أن التقوى مطلوبة ،ألن هللا َ -عَّز َو َج َّل -رتب على التقوى الفوز ،وكقول النيب -صلى
ْمتَّق َ
ُ
هللا عليه وسلم« :-من أحب أن يُبسط له يف رزقه ،ويُنسأ له يف أجله ،فليصل رمحه».

 -الصيغة التاسعة :أن يُرتب على تركه عقاب ،كحديث أيب بكرة أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال« :ما من ذنب أجدر

أن يعجل هللا لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخره له يف اآلخرة من قطيعة الرحم واخليانة والكذب» ،واحلديث
صححه األلباين؛ فدل ذلك على أن صلة الرحم والصدق واألمانة من األمور املطلوبة.
 املسألة الثالثة اليت أشار إليها الشيخ -رمحه هللا تعاىل -يف مبحث األمرِ :داللة األمر املطلق من حيث اإللزام به.

مجهور العلماء ومنهم األئمة األربعة على أن األمر املطلق يدل على الوجوب ،مثال األمر املطلق ،قول هللا َ -عَّز َو َج َّل:-
ِ
الص َال َة﴾ [البقرة ، ]43:واملراد ابألمر املطلق أي :اجملرد عن القرينة ،ليست فيه قرينة دالة على الوجوب أو دالة على عدم
يموا َّ
﴿ َوأَق ُ

دال على الوجوب ،وهلذا يُقال :األصل يف األمر الوجوب ،وهذا املراد به األمر
األمر األصل فيه أنه ٌ
األمر فإن َ
الوجوب ،فإذا أُطلق ُ
املطلق.
أما إذا اقرتن األمر بقرينة دالة على الوجوب ؛ فإننا نعمل هبذه القرينة ،وكذلك إذا اقرتن األمر بقرينة دالة على عدم الوجوب فإننا
مثاال :فمثال قرينة الوجوب قول هللا َ -عَّز َو َج َّلََ ﴿ :-ي أَيُّـ َها
نعمل هبذه القرينة ،فنقول :األمر هنا ال يدل على الوجوب ،ونذكر هلذا ً
ِ ِ
الرِب إِ ْن ُك ْنـتم م ْؤِمنِني ( )278فَِإ ْن ََل تَـ ْفعلُوا فَأْ َذنُوا ِِبرب ِمن َِّ
َّ ِ
ين آ ََمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
سولِ ِه﴾ [البقرة:
ُْ ُ َ
ْ َ
اَّلل َوَر ُ
َْ
َ
اَّللَ َو َذ ُروا َما بَق َي م َن َِ
ال ذ َ
 ، ]279-278فلو قيل :ما حكم ترك الراب؟ فاجلواب :أنه واجب ،كيف عرفنا أنه واجب ،من قرينة وهي قول هللا َ -عَّز َو َج َّل:-
﴿فَِإ ْن ََل تَـ ْفعلُوا فَأْ َذنُوا ِِبرب ِمن َِّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه﴾ [البقرة ،]279 :فهذه القرينة تدل على الوجوب.
ْ َ
َْ َ
ومثال قرينة االستحباب قول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-صلوا قبل املغرب ،صلوا قبل املغرب –مث قال يف الثالثة -ملن

أمر مطلق لو بقي على هذا لدل على الوجوب ،لكن يف قوله« :ملن شاء» ،قرينة حنمل
شاء» ،فقوله« :صلوا قبل املغرب» ،هذا ٌ
األمر يف قوله« :صلوا» بسبب هذه القرينة على االستحباب.

وهبذا نعرف أن األمر إذا أُطلق وجترد عن القرينة؛ فإنه ُحيمل على الوجوب ،وكما سبق هذا قول مجهور العلماء ،وقد استدلوا
صيبـهم َع َذ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
يم﴾
ٌ
اب أَل ٌ
ين ُُيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِره أَ ْن تُصيبَـ ُه ْم ف ْتـنَةٌ أ َْو يُ َ ُ ْ
على ذلك أبدلة منها قول هللا َ -عَّز َو َج َّل﴿ :-فَـلْيَ ْح َذ ِر الذ َ
[النور.]63:
 املسألة الرابعة اليت أشار إليها الشيخ -رمحه هللا تعاىلِ :-داللة األمر من حيث زمان وقوعه.

ِداللة األمر من حيث زمان وقوع املأمور به ،وهذه املسألة هي ما يُعرف هبل األمر يدل على الفورية أو على الرتاخي؟ والتحقيق
يف هذه املسألة أن يُقال أن األمر إذا كان مطل ًقا فإن األمر يدل على الفورية واملبادرة ،وأما إذا اقرتن بقرينة فإننا نعمل هبذه القرينة
سواء دلت على الفورية أو دلت على الرتاخي.

شرح كتاب األصول من علم األصول
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مثال ذلك ..مثال قرينة الفورية :قول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال
دليل على وجوب املبادرة هبا.
كفارة هلا إال كذلك» ،قوله« :فليصلها إذا ذكرها»ٌ ،
ُخ َر﴾ [البقرة ،]184:فهذا أمر ،يعين فالواجب عليه إذا أفطر عدة
ومثال قرينة الرتاخي :قول هللا َ -عَّز َو َج َّل﴿ :-فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أ َََّيم أ َ
من أايم أخر ،فهذا أمر يعين صوموا عد ًة من أايم أخر ،لكن وجدت قرينة منفصلة دلت على الرتاخي وهي كون عائشة -رضي هللا

عنها -كانت تؤخر القضاء إىل شعبان.
وقد استدل الشيخ -رمحه هللا تعاىل -على وجوب الفورية يف األمر املطلق ،استدل ابلكتاب والسنة ،وابلتعليل الصحيح ،استدل
استَبِ ُقوا ا ْخلَ ْري ِ
ات﴾ [املائدة ،]48:واملبادرة من االستباق ،ويف السنة ما حصل من النيب -صلى هللا عليه
بقول هللا َ -عَّز َو َج َّل﴿ :-فَ ْ
َ
وسلم -يف احلديبية حيث أنه كره أتخري الناس ملا أمرهم به من احللق والنحر.
والنظر الصحيح أن هذا أحوط ألداء املأمور به وأبرأ للذمة ،والتأخري يرتتب عليه مفسدة ،وهي أن املكلف قد يُعرض أو يَعرض
له ما ُينعه من األداء ،وقد يؤدي ذلك إىل تراكم الواجبات.

 املسألة اخلامسة اليت أشار إليها الشيخ -رمحه هللا تعاىل :-مىت خيرج األمر عن ِداللة الوجوب والفورية.

دال على الوجوب وعلى الفورية ،هذا هو األصل ،وال ُيوز محل األمر املطلق على الوجوب
سبق معنا التقرير أن األمر املطلق ٌ
دال على الوجوب ،وقال
والفورية إال بقرينة ودليل ،وعلى هذا فإذا كان عندان أمر مطلق وتنازع شخصان ،قال أحدمها :هو ٌ

دال على االستحباب ،وقال األول :هو يدل على الفورية ،وقال الثاين :يدل على الرتاخي ،فاألصل مع من؟ األصل
اآلخرٌ :
متمسك ابألصل ،وإمنا نطالب الثاين ابلدليل.
مع األول ،وال نطالبه ابلدليل؛ ألنه
ٌ
دليل على ذلك.
وشرط صرف األمر من الوجوب والفورية إىل االستحباب أو اإلابحة أن يوجد ٌ
فأوال :اخلروج عن الوجوب ،األمور اليت خيرج هبا األمر عن الوجوب منها
ً
طبعا
 -1الندب :خيرج من الوجوب إىل الندب ،وهذا كقول هللا َ -عَّز َو َج َّلَ ﴿ :-وأَ ْش ِه ُدوا إِذَا تَـبَايَـ ْعتُ ْم﴾ [البقرةً ،]282:
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الظاهرية حيملون هذا على الوجوب ،لكن اجلمهور حيملونه على االستحباب ،يف قولهَ ﴿ :وأَ ْش ِه ُدوا﴾ ،اإلشهاد يف
البيع ،فهذا أمر ما الذي صرفه عند اجلمهور من الوجوب إىل االستحباب؟ صرفه أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
فرسا ومل يُش ِهد ،واحلديث صححه األلباين -رمحه هللا تعاىل ،-فهذه قرينة.
اشرتى من أعرايب ً

الثاين :خروج األمر من الوجوب إىل اإلابحة ،وهذا يكون يف موضعني:

 -إذا ورد األمر بعد احلظر؛ فإنه ُحيمل على اإلابحة ،وإن كان بعض أهل األصول ذهب إىل أن األمر بعد احلظر يدل على

اإلابحة مطل ًقا ،والصحيح أنه يعود إىل ما كان قبل احلظر ،مثال ذلك أن هللا َ -عَّز َو َج َّل -منع احملرم من الصيد فقال﴿ :غَ َْري
ادوا﴾ [املائدة.]2:
ُِحملِي َّ
اصطَ ُ
الص ْي ِد َوأَنْـتُ ْم ُح ُرٌم﴾ [املائدة ،]1:مث أمر به فقالَ ﴿ :وإِذَا َحلَلْتُ ْم فَ ْ
دال على الوجوب ،فيكون من واجبات التحلل من اإلحرام أن يصيد اإلنسان؟
فقوله﴿ :فاصطادوا﴾ ،هذا أمر ،فهل هو ٌ

اجلواب :ال ،وإمنا يرجع إىل ما كان قبل احلظر ،فقبل املنع كان حكم الصيد اإلابحة ،فرجع إليه ،وهذا كقول هللا َ -عَّز َو َج َّل-
ودي لِ َّ ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
اس َع ْوا إِ َىل
لص َالة م ْن يَـ ْوم ا ْجلُ ُم َعة فَ ْ
من أمثلته كذلك يف البيع بعد األذان الثاين من يوم اجلمعةََ ﴿ :ي أَيُّـ َها الذ َ
ين آ ََمنُوا إِ َذا نُ َ
ِذ ْك ِر َِّ
ِ
ضي ِ
الص َالةُ فَانْـتَ ِش ُروا ِيف ْاأل َْر ِ
ض ِل
ت َّ
ض َوابْـتَـغُوا ِم ْن فَ ْ
اَّلل َوذَ ُروا الْبَـ ْي َع﴾ [اجلمعة ،]9:مث أمر به بعد ذلك فقال﴿ :فَِإذَا قُ َ
َِّ
اَّلل﴾ [اجلمعة ،]10:فيُحمل على اإلابحة ،هذا هو األمر األول وهو ما يتعلق ابإلابحة.
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الدرس الثامن

 األمر الثاين الذي أشار إليه الشيخ :إذا ورد األمر جو ًااب ملا يتوهم أنه حمضور ،وقد مثل له الشيخ -رمحه هللا تعاىل -بقولالنيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا ُسئل يف حجة الوداع عن تقدمي بعض أفعال احلج على بعض فقال« :افعل وال حرج»،
قوله« :افعل» ،هذا أمر ،لكن هذا األمر جاء جو ًااب ملا يتوهم أنه حمظور فال يدل على الوجوب ،وإمنا ُحيمل على اإلابحة،
يعين يفعل هذا أو هذا األمر فيه سعة.

 األمر الثالث الذي خيرج منه األمر التهديد ،فيخرج األمر من داللة الوجوب إىل ِداللة التهديد كقول هللا َ -عَّز َو َج َّل -فيمامثل له الشيخ﴿ :ا ْعملُوا ما ِش ْئـتُم إِنَّهُ ِِبَا تَـ ْعملُو َن ب ِ
صريٌ﴾ [فصلت ،]40:قوله﴿ :اعملوا﴾ ،هذا ليس امر إلزام ،وال
َ َ
َ َ
ْ

استحباب ،وال إابحة  ،وإمنا هو للتهديد ،واملعىن :اعملوا ما شئتم فستجدون أعمالكم يوم القيامة ،وسأحاسبكم عليها،
فهذا من ابب التهديد ،وليس من ابب حرية أداين كما يُزعم.
ِ
اء فَـلْيَ ْك ُف ْر﴾ [الكهف ،]29:قوله﴿ :فليكفر﴾ ،هذا من ابب
ومن أمثلته كذلك قول هللا َ -عَّز َو َج َّلَ ﴿ :-م ْن َشاءَ فَـ ْليُـ ْؤم ْن َوَم ْن َش َ
التهديد ،هنا أشران إىل خروج األمر عن الوجوب ،نشري هنا وهو اثنيًا إىل خروج األمر عن الفورية ،خيرج األمر املطلق عن ِداللة

الفورية إىل الرتاخي يف أحوال ،يف مثل قول هللا َ -عَّز َو َج َّل ،-فيما أشار إليه الشيخ -رمحه هللا تعاىل -يف قول هللا تعاىل﴿ :فَ َم ْن
َش ِه َد ِمنْ ُك ُم َّ
ضا أ َْو َعلَى َس َفر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أ َََّيم أُ َخ َر﴾ [البقرة ،]185:قال الشيخ مثاله :قضاء رمضان
ص ْمهُ َوَم ْن َكا َن َم ِري ً
الش ْه َر فَـلْيَ ُ
مأمور به ،لكن دل الدليل على أنه للرتاخي مث ذكر فعل عائشة -رضي هللا عنها -وقد سبق معنا اإلشارة إىل ذلك.
فإنه ٌ
واخلالصة :أن األصل يف األمر الفور ،لكن إذا دل دليل على جواز الرتاخي فإنه يؤخذ به.

 املسألة السادسة واألخرية اليت أشار إليها الشيخ -رمحه هللا تعاىل :-قاعدة ما ال يتم املأمور إال به وهذه -إن شاء هللا
تعاىل -نرجئها يف الدرس القادم -إن شاء هللا تعاىل ،-أنخذ هذه املسألة وندخل يف ابب أو مبحث النهي ،نسأل هللا -
مجيعا للعمل الصاحل ،والعلم النافع ،وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على
سبحانه وتعاىل -مبنه وكرمه أن يوفقنا ً
نبينا ٍ
حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

