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االستدالل باليقني يف مباحث األمر 
والنهي عند األصوليني

إعداد
د. مجيل بن عبد املحسن بن محد اخللف
األستاذ املشارك يف قسم أصول الفقه

بكلية الرشيعة بالرياض
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املقدمة

الحم�د هلل رب العالمي�ن، والص�الة والس�الم عل�ى نبين�ا محمد، 
وعل�ى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى 
أصحاب�ه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحس�ان إلى يوم 

الدين، أما بعد:

ف�إن علم أص�ول الفق�ه من أش�رف العل�وم وأجلها، فب�ه يحصل 
التفقه بالدين، ويعرف الح�الل من الحرام، وتدرك معاني النصوص 
عل�ى وجه الكمال، ويقف المرء فيه على أوجه االس�تدالل ومقاصد 
التعلي�ل، ويس�تبين ب�ه المجته�د طري�ق االجته�اد، ولذا احت�اج إليه 
المتخصصون في علوم الشريعة، فال يستغني عنه المفسر والمحدث 
والفقي�ه والباحث في عل�وم التوحيد والعقائ�د، وكل من يحتاج إلى 

فهم نصوص الوحي واالستدالل بها.

وم�ن أوجه االس�تدالل التي يس�تدل بها األصوليون: اس�تداللهم 
باليقي�ن ف�ي مباح�ث كثي�رة ف�ي أص�ول الفق�ه، فأحبب�ت أن أدرس 
اس�تداللهم ب�ه ف�ي مس�ائل األمر والنه�ي، مع دراس�ة نظري�ة لليقين 

وأقسامه وأحكامه.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
اليقي�ن، وه�و مطل�ب كل م�ن أراد . 1 أن األص�ل ف�ي األدل�ة 

االستدالل؛ لذا فاالستدالل به يحتاج إلى تدقيق ونظر.
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باليقي�ن . 2 االس�تدالل  تبي�ن  دراس�ة متخصص�ة  ع�دم وج�ود 
والموقف منه في مباحث األمر والنهي.

أن دراس�ة ه�ذا الموض�وع وم�ا يماثل�ه ينم�ي ل�دى الباحث . 3
والق�ارئ كيفي�ة االس�تدالل، وطرق إي�راد الحجج ومناقش�ة 

األدلة والجواب عنها.

الدراسات السابقة:
بعد النظر وقفت على دراستين لهما عالقة بالموضوع.

الدراس�ة األول�ى: االس�تدالل باليقي�ن ف�ي مباح�ث الع�ام عن�د 
األصوليي�ن، للدكت�ور عل�ي بن عبد العزي�ز المط�رودي، وهو بحث 
محك�م ومنش�ور ف�ي الع�دد الس�ادس م�ن مجل�ة الجمعي�ة الفقهية 
الس�عودية، وه�ذا البحث اقتصر على دراس�ة االس�تدالل باليقين في 
مباحث العام مع دراسة لمعنى اليقين وحجيته وأقسامه والعالقة بينه 

وبين ما يشبهه من مصطلحات.
أم�ا بحثي فهو ف�ي مباحث األم�ر والنهي، وقد اش�تركت معه في 

تعريف اليقين وحجيته وغير ذلك مما البد منه في هذه الدراسة.
الدراس�ة الثانية: القطع والظن عند األصوليين، للدكتور س�عد بن 
ناصر الش�ثري، وهذا الكتاب إنما يبحث في المس�ائل التي قيل فيها 
بالقطع والظن دون التطرق إلى االس�تدالل باليقين في مس�ائل األمر 

والنهي.

خطة البحث:
قسمت هذا البحث إلى مقدمة وفصلين:

المقدم�ة: وفيه�ا أهمية الموضوع وأس�باب اختياره والدراس�ات 
السابقة وتقسيماته ومنهجه.
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الفصل األول: اليقين وحجيته، وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول: حقيقة اليقين، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف اليقين في اللغة.
املطلب الثاني: تعريف اليقين في االصطالح.

املطلب الثالث: درجات اليقين.
املبحث الثاين: درجات اإلدراك ومنزلة اليقني منها.

املبح�ث الثال�ث: العالق�ة ب�ني اليقني وبع�ض املصطلح�ات ذات 
العالقة، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: العالقة بين اليقين والعلم.
املطلب الثاني: العالقة بين اليقين والقطع.

املطلب الثالث: العالقة بين اليقين واالستصحاب.
املبحث الرابع: حجية اليقني.

الفص�ل الث�اين: االس�تدالل باليقني يف مس�ائل األم�ر والنهي، وفيه 
تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد: في تعريف األمر والنهي، وفيه مطلبان:
املطلب األول: تعريف األمر لغة واصطالحًا، وفيه مسألتان:

المسألة األولى: تعريفه لغًة.
المسألة الثانية: تعريفه اصطالحًا.

املطلب الثاني: تعريف النهي، وفيه مسألتان:
المسألة األولى: تعريفه لغة.

المسألة الثانية: تعريفه اصطالحًا.
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املبحث األول: اقتضاء األمر املطلق الوجوب.
املبحث الثاين: اقتضاء األمر املطلق التكرار.
املبحث الثالث: اقتضاء األمر املطلق الفور.

املبحث الرابع: اقتضاء النهي املطلق التحريم.
اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث باختصار.

مصادر البحث ومراجعه.

منهج البحث:
س�رت في هذا البحث على المنهج المعتمد لدى الباحثين، وأبرز 

عناصره:
جم�ع الم�ادة العلمية من مصادره�ا األصلية فيم�ا كان عمدة . 1

الباحث فيه هو النقل ال االقتباس.
دراس�ة أوجه االس�تدالل باليقين عن�د األصوليين في مباحث . 2

األمر والنهي وناقشت ما يحتاج إلى مناقشة.
اتبع�ت في بحث مس�ائل الفص�ل الثاني، وهي المس�ائل التي . 3

استدل بها باليقين في مسائل األمر والنهي المنهج اآلتي:
تحرير محل النزاع. أ( 

ذكر أهم األقوال في المسألة، مع نسبة كل قول لقائله. ب( 
ذكر من استدل باليقين من أصحاب األقوال. ج( 

ذك�ر الموقف من االس�تدالل باليقين في كل مس�ألة، وما  د( 
يرد عليه من مناقشات واعتراضات، وأجوبة إن وجد.

رس�م اآليات بالرس�م العثماني مع بيان أرقامه�ا وعزوها إلى . 4
سورها.
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تخري�ج األحاديث من مصادرها من كتب الس�نة، فإن كان في . 5
الصحيحين أو أحدها اكتفيت به، وإن كان من غيرهما خرجته 
من كتب السنة األخرى مع بيان درجته والحكم عليه، مستعينًا 

بكالم أهل الصنعة في ذلك.
ع�زو نصوص العلم�اء وآرائهم لكتبهم مباش�رة إال عند تعذر . 6

ذلك فيتم التوثيق بالواسطة.
الترجمة لألعالم غير المشهورين الذين مرَّ ذكرهم في البحث.. 7
المعلوم�ات التفصيلية للمراجع، اكتفي�ت بذكرها في فهرس . 8

المصادر والمراجع، وال أذكرها في حواش�ي البحث، خش�ية 
التطويل واإلثقال.
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الفصل األول
اليقني وحّجيته

وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول: حقيقة اليقني.

املبحث الثاين: درجات اإلدراك، ومنزلة اليقني منها.
املبحث الثالث: العالقة بني اليقني واملصطلحات ذات العالقة.

املبحث الرابع: حجية اليقني.
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املبحث األول
حقيقة اليقني

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول
تعريف اليقني يف اللغة

اليقي�ن في اللغة: مص�در: أيقن يوقن إيقانًا فهو موقن، ويقال: يقن 
الماء في الحوض إذا استقر فيه)1(.

ويِق�ن األمر َييقن من باب يتعب: إذا ثبت ووضح، وهو يس�تعمل 
متعديًا بنفس�ه، وبالب�اء يقال: يقنت�ه، ويقنت به، وأيقنت ب�ه، وتيقنته، 

واستيقنته، أي: علمته)2(.

وال�ذي يب�دو م�ن تتب�ع اس�تعمال ه�ذه الم�ادة أنه�ا تفي�د الثبات 
واالس�تقرار والوض�وح، وبوجه عام فإن اليقين يعن�ي الثقة بما علم، 

وسكون النفس، وثلج الصدر به وزوال الشك)3(.

ول�ذا قالوا: إن اليقي�ن طمأنينة القلب على حقيقة الش�يء، وقالوا 

)1( انظر: لسان العرب )519/7( مادة )ي ق ي ن(. 
)2( انظر: املصباح املنري )ص681( مادة )ي ق ي ن(. 

)3( انظ�ر: الف�روق يف اللغ�ة )ص63(، قاع�دة: اليق�ني ال يزول بالش�ك، للدكت�ور يعقوب 
الباحسني )ص27، 28(. 
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أيض�ًا: إن اليقي�ن هو العل�م الحاصل عن نظر واس�تدالل؛ ولهذا فإن 
علم اهلل ال يسمى يقينًا)1(.

واليقي�ن أعل�ى وأبل�غ درجات العل�م، وال يكون من�ه مجال عناد 
أو احتم�ال زوال؛ ول�ذا يقول الراغب األصفهان�ي: »اليقين من صفة 
العل�م فوق المعرف�ة والدراية وأخواتها، يقال: عل�م يقين، وال يقال: 

معرفة يقين، وهو سكون النفس مع ثبات الحكم«)2(.

ويقول ابن منظور: »اليقين: العلم وإزاحة الش�ك وتحقيق األمر«، 
ويقول أيضًا: »اليقين ضد الشك، والعلم نقيض الجهل، تقول: علمته 
يقينًا، وفي التنزيل العزيز: )ھ ھ ھ( ]الحاقة: 51[، أضاف الحق 
إلى اليقين، وليس هو من إضافة الش�يء إلى نفسه؛ ألن الحق هو غير 
اليقين، وإنم�ا هو خالصه وأصحه، فجرى مجرى إضافة البعض إلى 

الكل«)3(.

ويقول المناوي)4(: »اليقين لغة: العلم الذي ال شك معه«)5(.

والعالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي: أن اليقين في االصطالح 

)1( انظ�ر: املصب�اح املن�ري )ص681(، الكلي�ات للكف�وي )ص980(، الف�روق يف اللغ�ة 
)ص63(، قاعدة اليقني ال يزول بالشك )ص28(. 

)2( املفردات يف غريب القرآن )ص522(. 
)3( لسان العرب )519/7(. 

)4( ه�و: حمم�د بن عبد الرؤوف بن ت�اج العارفني بن عيل، زين الدين اجل�دادي، ثم املناوي، 
القاهري، الش�افعي، من كبار العلامء بالدين والعلوم، انزوى للبحث والتأليف، له نحو 
ثامن�ني مصنفًا منها: كنوز احلقائق يف احلديث، التيس�ري يف رشح اجلامع الصغري، اخترصه 
م�ن رشح�ه الكب�ري في�ض القدي�ر، رشح الش�امئل للرتمذي، حاش�ية ع�ىل رشح املنهاج 

للمحيل، التوقيف عىل مهامت التعريف وغريها، تويف سنة 1031ه�.
انظ�ر ترمجته يف: خالصة األثر )412/2-416(، معج�م املؤلفني )126/4(، األعالم 

 .)204/6(
)5( التوقيف عىل مهامت التعريف )ص750(. 
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في�ه اس�تقرار وثبات عل�ى الش�يء ووضوح، وهو م�ا يدل علي�ه المعنى 
اللغوي.

املطلب الثاني
تعريف اليقني يف االصطالح

اختلف�ت تعريف�ات العلماء لليقي�ن تبعًا الختالف العل�وم، فاليقين 
عن�د األصوليين والمناطقة يختلف عنه عند الفقه�اء)1(، فمفهومه عند 
الفقهاء أوسع منه عند األصوليين؛ ألنه يشمل القطع والظن)2(، أما عند 

األصوليين فهو مقتصر على القطع فقط، وإليك بعض تعريفاتهم له.
عرف�ه أبو الخط�اب بقوله: »وأم�ا اليقين فه�و: وضوح حقيقة . 1

الشيء في النفس«)3(.

)1( وك�ذا الصوفي�ة، حيث ذك�رت له تعريفات عنده�م، فقيل هو: حتقي�ق التصديق بالغيب 
بإزالة كل ظن، وقيل: هو املكاشفة، وقيل: كل ما رأته العيون نسب إىل العلم، وما علمته 
القل�وب نس�ب إىل اليقني، وقي�ل: رؤية العيان بن�ور اإليامن ال باحلج�ة والربهان، وغري 
ذلك. انظر: التعريفات )ص280(، كش�اف اصطالحات الفنون )417/4(، التوقيف 

عىل مهامت التعريف )ص750(. 
)2( قال النووي يف املجموع )230/1-231(: »اعلم أهنم يطلقون العلم واليقني، ويريدون 
هبام الظن والظاهر، ال حقيقة العلم واليقني، فإن اليقني هو االعتقاد اجلازم، وليس ذلك 
ب�رشط يف هذه املس�ألة ونظائرها، وق�د قدمنا يف هذا الباب بيان ه�ذا، حتى لو أخربه ثقة 
بنجاس�ة امل�اء ال�ذي توضأ به، فحكم�ه حكم اليقني يف وجوب غس�ل م�ا أصابه وإعادة 
الصالة، وإنام حيصل بقول الثقة ظن ال علم وال يقني«. ويوضح هذا أن األحكام الفقهية 
إن�ام تبن�ى عىل الظاهر، وه�ذا الظاهر قد ال يك�ون يقينًا بل ظنيًا، قال الق�رايف يف الذخرية 

)177/1(: »األص�ل أن ال تبن�ى األحكام إال عىل العلم لقول�ه تعاىل: )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ( ]اإلرساء: 36[، ولك�ن دعت ال�رورة للعمل بالظن؛ لتعذر العلم يف أكثر 
الصور، فتثبت عليه األحكام، لندرة خطئه وغلبة إصابته، والغالب ال يرتك للنادر، وبقي 
الشك غري معترب إمجاعًا...«، وانظر: املجموع للنووي )187/1(، جمموع الفتاوى البن 
تيمية )11/23(، قاعدة اليقني ال يزول بالشك، للدكتور يعقوب الباحسني )ص35(. 

)3( التمهيد )64/1(. 
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وعرفه ابن قدامة بقوله: »اليقين ما أذعنت النفس إلى التصديق . 2
وقطع�ت ب�ه، وقطعت بأن قطعها به صحي�ح، بحيث لو حكي 

لها عن صادق خالفه لم تتوقف في تكذيب الناقل«)1(.
وعرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله: »وأما اليقين فهو طمأنينة . 3

القلب واستقرار العلم فيه«)2(.
عرفه قطب الدين الرازي)3( بقوله: »اعتقاد الش�يء بأنه كذا مع . 4

اعتق�اده بأن�ه ال يمكن أن يكون إال كذا، اعتق�ادًا مطابقًا لنفس 
األمر غير ممكن الزوال«)4(.

فقوله: »اعتقاد الش�يء«: خرج به الش�ك لخل�وه من االعتقاد 
بسبب استواء طرفيه.

وقول�ه: »مع اعتقاد أن�ه ال يمكن أن يكون إال كذا«: قيد أخرج 
به الظن؛ فإن فيه تجويز الطرف المقابل المرجوح.

وقول�ه: »اعتق�ادًا مطابق�ًا لنف�س األم�ر«: قيد أخ�رج الجهل، 
وخاصة المركب فهو اعتقاد جازم غير مطابق لنفس األمر.

)1( روضة الناظر )129/1(. 
)2( جمموع الفتاوى له )329/3(. 

)3( ه�و: أب�و عبد اهلل حمم�ود بن حمم�د، نظ�ام الدين ال�رازي الش�افعي، املع�روف ب�)القطب 
ال�رازي(، ويع�رف ب�)التحتاين( متيي�زًا له عن آخر يلق�ب بالقطب، كان س�اكنًا معه بأعىل 
املدرس�ة الظاهرية، كان ماهرًا يف علوم املعقول، وأحد أئمتها، وش�ارك يف العلوم الرشعية 
والعربية وغريها، أخذ بدمشق عن العضد وغريه، له مؤلفات منها: رشح احلاوي الصغري، 
رشح اإلش�ارات الب�ن س�ينا، رشح املطالع، حتري�ر القواع�د املنطقية يف رشح الشمس�ية، 
حاش�ية عىل الكاش�ف، وغري ذلك. تويف بدمش�ق س�نة 776ه�. انظر ترمجت�ه يف: طبقات 
الشافعية لإلسنوي )322/1-323(، شذرات الذهب )355/8(، األعالم )38/7(. 

)4( حترير القواعد املنطقية )ص166-167(، وتابعه عىل هذا التعريف مجاعة من علامء املنطق 
واألص�ول كالرشيف اجلرجاين يف التعريف�ات )ص280(، واخلبييص يف رشح التهذيب 
)ص205(، والكف�وي يف الكلي�ات )ص979(، والتهان�وي يف كش�اف اصطالح�ات 

الفنون )417/4(، واملناوي يف التوقيف عىل مهامت التعريف )ص750(. 
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وقول�ه: »غي�ر ممك�ن ال�زوال«: قي�د أخ�رج اعتق�اد المقل�د 
المصيب، أما المقلد المخطئ فقد خرج بقيد المطابق)1(.

عرفه الحموي)2( بقوله: »اليقين: جزم القلب مع االستناد إلى . 5
الدليل القطعي«)3(.

وه�ذا التعريف ه�و األقرب لحقيقة اليقين، وذلك ألن ش�رط 
اليقي�ن الجزم مع االس�تناد إلى الدليل القطع�ي، وقد أهملت 
التعاريف السابقة الشرط األخير، وهو قوله: »مع االستناد إلى 

الدليل القطعي«؛ ولذا لم تمنع من دخول غير المعرف معه.
شرح التعريف وبيان محترزاته:

قوله: »جزم القلب«: أي قطعه بالشيء من غير تردد فيه، وهذا 
القيد يخرج الظن والشك والوهم؛ ألنه ال جزم فيها.

قوله: »مع االستناد إلى الدليل القطعي«: المراد قطعي الثبوت 
والدالل�ة، وه�ذا يخ�رج االعتق�اد؛ ألن المعتق�د يج�زم ب�ال 

مستند)4(.

)1( انظر: التعريف�ات )ص280(، حترير القواعد املنطقية )ص167(، قاعدة اليقني ال يزول 
بالشك )ص31(، رشح القواعد الفقهية للزرقا )ص79(. 

)2( ه�و: أبو العب�اس أمحد بن حممد مكي، ش�هاب الدين احلس�يني احلم�وي احلنفي، محوي 
األصل، مرصي الس�كن، كان مدرسًا باملدرسة الس�ليامنية بالقاهرة، وتوىل إفتاء احلنفية، 
ل�ه مؤلف�ات كث�رية منها: رشح كن�ز الدقائ�ق، غمز عي�ون البصائر رشح كتاب األش�باه 
والنظائ�ر الب�ن نجيم، الدرر الفري�د يف بيان حك�م التقليد، تلقيح الفك�ر رشح منظومة 

األثر، تويف بالقاهرة سنة 1098ه�. 
انظر ترمجته يف: عجائب اآلثار للجربيت )114/1(، هدية العارفني )164/1(، األعالم 

)239/1(، معجم املؤلفني )93/2(. 
)3( غمز عيون البصائر )193/1(. 

)4( انظر: االس�تدالل باليقني يف مباحث العام عند األصولي�ني، للدكتور عيل بن عبد العزيز 
املط�رودي، بح�ث حمكم ومنش�ور يف جملة اجلمعية الفقهية الس�عودية، العدد الس�ادس، 

صفر، مجادى اآلخرة، 1431ه�/2010م، )ص21(. 



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 24

وم�ن خالل ما تقدم يمكن أن نس�تخلص من تعريف�ات اليقين أنه 
البد من توفر عنصرين فيه حتى يكون يقينًا:

األول: أن يكون معتقده جازمًا به إلى درجة يس�تحيل معه زعزعته 
أو تشكيكه فيما تيقنه.

والثان�ي: أن يكون األم�ر المتيقن صحيحًا في ذات�ه، مطابقًا تمامًا 
لحقيقته وواقعه.

ويفه�م ه�ذا األمر بوضوح م�ن كالم الغزالي عن اليقي�ن، فاليقين 
عنده أن تتيقن األمر، وتتيقن صحة يقينك، وتتيقن استحالة خطئه)1(.

املطلب الثالث
درجات اليقني

يجع�ل بع�ض العلماء لليقي�ن ثالث درج�ات في القطعي�ة، هي: 
عل�م اليقي�ن، وعي�ن اليقي�ن، وح�ق اليقين، ويمث�ل ف�ي التفريق بين 
تل�ك الدرجات بأن كل من عقل الم�وت فهو يعلمه علم اليقين! فإذا 
احتضر وعاين مقدمات الموت وأخذته س�كراته ورأى المالئكة فقد 
رأى الم�وت عين اليقين، فإذا انقضى روحه وذاق الموت فقد تحققه 

حق اليقين)2(، وذل�ك أخذًا من قوله تعالى: )ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  
 ،]7-5 ]التكاث�ر:  ہ(  ڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ   ڻ  ڻ  ڻ  

وقوله تعالى: )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]الواقعة: 95[.

وقي�ل: »علم اليقي�ن: ما يحصل عن الفكر والنظ�ر كعلمنا بوجود 

)1( انظ�ر: املس�تصفى )43/1-44(، نظري�ة التقري�ب والتغلي�ب وتطبيقاهت�ا يف العل�وم 
اإلسالمية، للدكتور أمحد الريسوين، )ص17(. 

)2( انظ�ر: املفردات يف غريب القرآن )ص52(، تفس�ري القرطب�ي )300/3(، البحر املحيط 
للزركيش )56/1(، الكليات )ص980(. 
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الم�اء ف�ي البحر، وعين اليقي�ن ما يحصل عن مش�اهدة وعيان، كمن 
مش�ى ووقف على ساحل البحر وعاينه، وحق اليقين، ما يحصل عن 
العلم والمشاهدة معًا، كمن خاض في البحر واغتسل بمائه، أو كمن 

عرف الحق بالمشاهدة واتحد به«)1(.
وه�ذه التعريفات ال تع�دو كونها أذواق�ًا وتخمين�ات، أما المعنى 
الواضح الذي تش�هد له اس�تعماالت العربية، فهو أن هذه التنويعات 
القرآني�ة في العبارة، إنما هي لتأكي�د حصول اليقين الحقيقي في هذه 
الح�االت، كما نقول: هذا ه�و عين الصدق، وهذا ه�و العلم الحق، 

فهي صيغ توكيدية ال غير)2(.
ق�ال ابن عطية ف�ي قوله تعال�ى: )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]الواقعة: 
95[: »هي عبارة عن مبالغة وتأكيد، ومعناه: أن الخبر هو نفس اليقين 

وحقيقته«)3(.
وف�ي قول�ه س�بحانه: )ۀ  ۀ      ہ  ہ( ]التكاث�ر: 7[ ق�ال: 

»تأكيد في الخبر، وعين اليقين، حقيقته وغايته«)4(.
وفائ�دة هذه األس�اليب التوكيدية هي فائدة التوكي�د عمومًا، ولها 
فائدة خاصة في هذا الموضوع، وهي استبعاد ما يعتقده بعض الناس 
يقين�ًا، ويس�مونه يقينًا، وهو ليس بيقين حق، م�ن ذلك ما ذكره اإلمام 
مالك في تفسير اللغو في اليمين قال: »أحسن ما سمعت في هذا: أن 
اللغو حلف اإلنس�ان على الش�يء يس�تيقن أنه كذلك، ثم يوجد على 

غير ذلك فهو اللغو«)5(.

)1( انظر: املعجم الفلسفي جلميل صليبا )589-588/2(. 
)2( انظر: نظرية التقريب والتغليب )ص18(. 

)3( املحرر الوجيز )394/15(. 
)4( املحرر الوجيز )360/16(. 

)5( املوطأ، باب اللغو يف اليمني )34/2(. 
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ومعنى هذا أن بعض الناس قد يس�تيقنون أم�ورًا بناء على أمارات 
ومستندات خادعة، ويعلنون أنهم على يقين، وقد يحلفون على ذلك، 
وه�م واثقون مطمئنون، ولكن الحقيقة س�رعان م�ا تنجلي خالف ما 
تيقن�وه، ولهذا كان من العناص�ر المكونة لليقين كون�ه مطابقًا للواقع 
مع اس�تحالة نقضه، فهذا هو عل�م اليقين، وهو عين اليقين، وهو حق 

اليقين)1(.

)1( انظر: نظرية التقريب والتغليب )ص19(. 
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املبحث الثاني
درجات اإلدراك ومنزلة اليقني منها

درجات اإلدراك هي:
اليقين، وقد سبق.. 1
االعتقاد وهو: جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي، . 2

كاعتقاد العامي.
الظن وهو: األمر الراجح بين أمرين أحدهما أقوى من اآلخر.. 3
الشك وهو: التردد بين أمرين ال مزية ألحدهما على اآلخر.. 4
الوهم وهو: األمر المرجوح من أمرين أحدهما أقوى من اآلخر)1(.. 5

وهن�اك ما يس�مى بالظن الغالب، وهو داخل في الظن فيما س�بق، 
إال أنه ظنٌّ زادت قوته فصار غالبًا)2(.

)1( انظ�ر: غمز عي�ون البصائر )193/1(، ضواب�ط املعرفة وأصول االس�تدالل واملناظرة، 
لعبدالرمحن بن حس�ن حبنكة املي�داين )ص123( وما بعدها، الوجي�ز يف إيضاح قواعد 

الفقه الكلية للبورنو )ص93(. 
)2( انظ�ر: الع�دة )83/1(، قواط�ع األدل�ة )23/1(، التمهي�د أليب اخلط�اب )57/1(، 

االستدالل باليقني يف مباحث العام عند األصوليني )ص21(.
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املبحث الثالث
العالقة بني اليقني واملصطلحات ذات العالقة

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول
العالقة بني اليقني والعلم

الخت�الف  تبع�ًا  العل�م  للف�ظ  العلم�اء  اس�تعماالت  تع�ددت 
اس�تعماالته اللغوي�ة)1(، وه�ذه االس�تعماالت يمك�ن حصرها في 

ثالثة استعماالت:

االس�تعمال األول: بمعن�ى المعرف�ة أيًا كانت، وأي�ًا كان مصدرها 
ووسيلتها، وأيًا كانت درجتها ودقتها، والعلم على هذا المعنى نقيض 
الجهل)2(، قال ابن منظور: »والعلم نقيض الجهل... وعلمت الشيء 
أعلمه علمًا: عرفته... ويجوز أن تقول: علمت الش�يء بمعنى عرفته 

وخبرته«)3(.

)1( يطل�ق العل�م يف اللغة ع�ىل املعرفة، والش�عور، واإلتقان واليق�ني واإلدراك، وقد جاء يف 
الق�رآن الكريم موافقًا هلذه املعاين، انظر: املصباح املن�ري )ص427(، املفردات يف غريب 
الق�رآن )ص343(، التحب�ري )2210/1( وما بعدها، رشح الكوك�ب املنري )63/1(، 

لسان العرب )418-417/12(. 
)2( التعريفات )ص82(. 

)3( انظر: لسان العرب )417/12-418(، نظرية التقريب والتغليب )ص11(. 
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وهذا االس�تعمال هو االس�تعمال األصلي الع�ام لكلمة العلم في 
الوضع اللغوي.

االس�تعمال الثاني: بمعن�ى المعرفة القائمة عل�ى الدليل والبرهان 
أي�ًا كان نوعه يقينيًا كان أو ظني�ًا، وهو بهذا المعنى أخص من المعنى 
األول؛ ألنه مبني على النظر واالستدالل، وأخذ األمور من مصادرها 

وأدلتها، اقتناعًا ال تقليدًا)1(.

وق�د نقل اب�ن القيم عن ابن عبد البر وغيره م�ن العلماء أن المقلد 
لي�س معدودًا في أهل العلم؛ ألن العلم معرف�ة الحق بدليله، قال ابن 
القي�م: »وهذا كما قال أبو عمر -رحمه اهلل- ف�إن الناس ال يختلفون 

أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل«)2(.

االس�تعمال الثال�ث: العلم خاص فقط باليقي�ن والقطع، وهذا هو 
المصطلح المتأخر الذي ساد واشتهر عند المتكلمين)3(.

وهو بهذا االس�تعمال مرادف لليقين والقط�ع، وعلى هذا فاليقين 
أعل�ى درج�ات العل�م، وذلك حين يج�زم ويتيقن الم�درك صحة ما 
أدرك�ه، ويدرك ويجزم ويعتقد بمطابقته للواق�ع، فإن لم يتيقن صحة 
م�ا أدركه صار اعتقادًا جازمًا، فإن انضاف إلي�ه أنه غير مطابق للواقع 

صار اعتقادًا فاسدًا)4(.

)1( انظر: املعجم الفلسفي جلميل صليبا )99/2(، نظرية التقريب والتغليب )ص14-11(. 
)2( إعالم املوقعني )7/1(. 

)3( انظر: رشح اللم�ع )146/1(، إحكام الفصول )ص170(، احلدود )ص24(، التحبري 
)428/1(، جام�ع العل�وم يف اصطالح�ات الفنون، ألمح�د نك�ري )246/2(، نظرية 

التقريب والتغليب )ص16-15(. 
)4( انظر: ضوابط املعرفة واالستدالل لعبدالرمحن حبنكة امليداين )ص124-123(. 
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املطلب الثاني
العالقة بني اليقني والقطع

القطع في اللغة: مصدر قطع يقطع قطعًا.

يقول ابن ف�ارس: »القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد يدل 
على َصْرٍم وإبانة ش�يء من ش�يء، يقال: قطعت الش�يء أقطعه قطعًا، 

والقطيعة: الهجران، يقال: تقاطع الرجالن إذا تصارما...«)1(.

وق�ال ابن س�يده)2(: »القطع: إبان�ة بعض أجزاء الج�رم من بعض 
فصاًل، قطعه يقطعه قطعًا وقطيعة«)3(.

وق�ال الراغب األصفهاني: »القطع: فصل الش�يء م�دركًا بالبصر 
كاألجسام، أو مدركًا بالبصيرة كاألشياء المعقولة...«)4(.

والفصل يكون في األمور المحسوس�ة كقط�ع الحبل، ويكون في 
األمور المعقولة كقطيعة الرحم، ومن ذلك قوله تعالى: )ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]محم�د: 22[، وكالقطع في 

الحك�م على أمر، ومن ذلك قوله تعالى: )ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ( ]النمل: 32[)5(.

)1( مقاييس اللغة )101/5(. 
)2( هو: أبو احلس�ن عيل بن إس�امعيل املريس، املع�روف ب�)ابن س�يده(، كان إمامًا وحجة يف 
اللغ�ة، له مش�اركة يف علوم أخ�رى، وكان رضي�رًا، وأحد من يرب بذكائ�ه املثل، من 

مصنفاته: املحكم، واملحيط األعظم، املخصص، تويف سنة 458ه�. 
انظ�ر: ترمجته يف: س�ري أع�الم النب�الء )144/18(، بغي�ة الوع�اة )143/2(، األعالم 

 .)263/4(
)3( املحكم )88/1(. 

)4( املفردات يف غريب القرآن )ص408(. 
)5( وانظر: املفردات )ص408(. 
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وللقط�ع مع�اٍن أخرى كثي�رة)1(، وأقربه�ا للمعن�ى االصطالحي: 
فصل الشيء وإبانته، فالقاطع بالشيء قد أبان عن نفسه وفصل جميع 

االحتماالت بحيث ال يكون لها أثر فيما قطع وجزم به)2(.

أما في االصطالح:

فالقطع في اصطالح األصوليين يطلق على معنيين:

األول: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض مطلقًا.

الثاني: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض احتمااًل ناشئًا عن 
دليل.

والقط�ع بالمعن�ى األول أخ�ص من�ه بالمعن�ى الثان�ي؛ ألن�ه على 
المعن�ى الثاني ال يمن�ع من القطع االحتمال البعيد الذي ال ينش�أ عن 

دليل فيكون حكمًا قطعيًا مع هذا االحتمال)3(.

وفرق بعض العلماء بين المعنيين في التعبير، وذكر أن المعنى األول 
األخص يسمى علم اليقين، والمعنى الثاني يسمى: علم الطمأنينة)4(.

هذا وقد أوضح الدكتور س�عد الش�ثري أمورًا يشترك فيها كل من 
اليقين والقطع، وأخرى يفترقان فيها، فاألمور المشتركة:

)1( انظ�ر: مقاييس اللغ�ة )101/5(، هتذيب اللغة لألزه�ري )187/1-195(، املفردات 
)ص418(، لسان العرب )276/8(. 

)2( انظ�ر: القط�ع والظن للدكتور س�عد الش�ثري )14/1(، االس�تدالل باليقني يف مباحث 
العام عند األصوليني )ص22(. 

)3( انظ�ر: مي�زان األص�ول )ص360(، اللم�ع )ص55(، املنخ�ول )ص166(، املحصول 
الرشيع�ة  لص�در  التنقي�ح  ع�ىل  التوضي�ح   ،)463/2( الناظ�ر  روض�ة   ،)245/2(
)129/1(، فوات�ح الرمحوت )19/2(، تيس�ري التحرير )267/1(، القطعية من األدلة 

األربعة، ملحمد دكوري )ص39(، القطع والظن عند األصوليني )18/1(. 
)4( انظ�ر: التوضي�ح ع�ىل التنقيح لص�در الرشيع�ة )129/1(، )3/2(، القطعية من األدلة 

األربعة )ص39(. 



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 32

أن كاًل منهم�ا ن�وع من أن�واع اإلدراك، فهما يعب�ران عن صفة . 1
للنفس.

أن اإلدراك في كل منهما جازم.. 2

أن كاًل منهما يحتمل مطابقته للواقع وعدم ذلك.. 3

أن كاًل منهم�ا يحتم�ل بن�اؤه على دليل صحي�ح ويحتمل غير . 4
ذلك)1(.

وأما الفروق بينهما فهي:

أن اليقي�ن أخص من القطع؛ ألن اليقين قطع مركب، فهو قطع . 1
اإلنسان بصحة ما قطع به.

أن اليقي�ن تحص�ل الثق�ة ب�ه ويثلج به الص�در بينم�ا القطع قد . 2
يحقق ذلك، وقد ال يحققه.

أن اليقين ال يكون معه ش�ك وال ش�بهة، بينما القطع قد يوجد . 3
معه ذلك)2(.

وقد ذكر الدكتور علي المطرودي أن الفرقين الثاني والثالث محل 
نظر؛ إذ إن القطع تحصل به الثقة، وينتفي معه الش�ك والش�بهة، وإال 

فما معنى قطعه بذلك؟)3(

كما ذكر فرقين آخرين وهما:

أن اليقين وصف لما يستقر في الذهن من اإلدراك، بينما القطع . 1
وصف للداللة التي تحصل من الدليل، فيقال: داللة قطعية.

)1( انظر: القطع والظن )51/1-52(، االس�تدالل باليقني يف مباحث العام عند األصوليني 
)ص53(. 

)2( املراجع السابقة نفسها. 
)3( االستدالل باليقني يف مباحث العام )ص23(. 
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يطل�ق اليقين والقطع على ما يفي�د معناهما من األدلة، فيقال: . 2
ه�ذه أدل�ة قطعي�ة، أو يقيني�ة، ويس�تقل اليقين بحال اإلنس�ان 
الجازم بالش�يء، فيطلق على حالته تل�ك: اليقين، فهو متيقن، 

وال يطلق عليها: القطع، فيقال: قاطع)1(.

املطلب الثالث
العالقة بني اليقني واالستصحاب

االس�تصحاب ف�ي اللغة: الص�اد والحاء والباء: أص�ل واحد يدل 
على مقارنة الش�يء ومقاربته، وم�ن ذلك الصاحب والصحب، وكل 

شيء الزم شيئًا فقد صاحبه.

وعلى هذا فاالس�تصحاب اس�تفعال من الصحبة، وهي المالزمة 
والمعاشرة)2(.

قال الفيومي: »ومن هنا قيل: أس�تصحُب الحال إذا تمس�كت بما 
كان ثابتًا، كأنك جعلت تلك الحال مصاحبة غير مفارقة«)3(.

وف�ي االصطالح: ه�و أحد األدل�ة المختل�ف فيه�ا، ويعبر عنه 
أكث�ر علماء األصول وخصوص�ًا المتقدمين منهم ب� »اس�تصحاب 

الحال«.

وقد عرف بعدة تعريفات منها:

يقول أبو الحس�ين البص�ري: »اعلم أن اس�تصحاب الحال هو أن 
يكون حكم ثابت في حالة من الحاالت، ثم تتغير الحالة، فيستصحب 

)1( نفس املرجع. 
)2( مقاييس اللغة )335/3(، القاموس املحيط )91/1(، لسان العرب )52/1(. 

)3( املصباح املنري )ص333(. 
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اإلنسان ذلك الحكم بعينه مع الحالة المتغيرة، ويقول: من ادعى تغير 
الحكم فعليه إقامة الدليل«)1(.

ومعن�اه عند األكثرين: »الحك�م بثبوت أمر في الزم�ان الثاني بناء 
على أنه كان ثابتًا في الزمان األول«)2(.

وعرفه ابن القيم بأنه: »اس�تدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان 
منفيًا«)3(.

وق�ال الزركش�ي: »وهو معنى قولهم: األصل بق�اء ما كان على ما 
كان حتى يوجد المزيل، فمن ادعاه فعليه البيان«)4(.

وبناء على ما س�بق في تعريف االس�تصحاب، وما قلناه سابقًا من 
أن مفه�وم اليقي�ن عند الفقهاء أوس�ع منه عند األصوليين؛ إذ يش�مل 
عنده�م اليقين والظن الغال�ب؛ ألن أكثر األح�كام الفقهية تبنى على 
الظاه�ر، وه�ذا الظاهر قد يكون يقينيًا وقد يك�ون ظنيًا، يتضح أن بين 
اليقي�ن واالس�تصحاب عالقة قوية، وهي أن ف�ي كل منهما بقاء على 
م�ا تقرر في ذه�ن المكلف واس�تقر، وعدم الزوال عن�ه حتى يأتي ما 

يغير)5(.

لك�ن اليقين أخ�ص م�ن االس�تصحاب؛ إذ اليقين قاص�ر على ما 
ثب�ت قطعًا ويقينًا، بخالف االس�تصحاب فهو يش�مل القطع والظن، 
وق�د ج�اء تعري�ف الغزالي لالس�تصحاب موضحًا ه�ذا األمر فقال: 
»االس�تصحاب عب�ارة عن التمس�ك بدليل عقلي أو ش�رعي، وليس 

)1( املعتمد )325/2(. 
)2( كشف األرسار )662/3(، هناية السول )937/2(. 

)3( إعالم املوقعني )290/1(. 
)4( البحر املحيط )17/6(. 

)5( انظر: االستدالل باليقني يف مباحث العام )ص25(. 
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راجع�ًا إلى عدم العلم بالدلي�ل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيِّر، 
أو مع ظن انتفاء المغيِّر عند بذل الجهد في البحث والطلب«)1(.

ويؤكد هذا أن العلماء ذكروا اليقين من أنواع االس�تصحاب: وهو 
اس�تصحاب األص�ل المتيقن والوج�وب أو الح�ل أو الحظر، وعدم 

تركه بالشك وعدم الخروج منه إال بدليل)2(.

وق�د مثَّل له إمام الحرمين بمن اس�تيقن الطهارة وش�ك في الحدث، 
فالحكم استصحاب الطهارة)3( ومثل له غيره بما إذا اشترى إنسان صاعًا 
م�ن م�اء بئر فيه قلتان، ثم قال المش�تري: أرده بالعي�ب؛ فإن فأرة وقعت 

فيها، فالقول قول )الدافع والبائع(؛ ألن األصل طهارة الماء)4(.

ويق�ول إم�ام الحرمي�ن: »وإن تقدم يقي�ن وطرأ ش�ك، وليس لما 
في�ه عالق�ة جلية، وال خفية، فعند ذلك: تأس�يس الش�رع على التعلق 
بحكم ما تقدم، وهذا نوع من االس�تصحاب صحيح، وس�بب ارتفاع 
العالمات، وليس هذا من فنون األدلة، ولكنه أصل ثابت في الشريعة 

مدلول عليه باإلجماع«)5(.

وق�ال الغزال�ي: »وق�ال بع�ض الن�اس: ي�دل عل�ى رف�ع الح�رج 
واإلباح�ة؛ ألن�ه متردد بين الوج�وب والندب، وهذا القدر مس�تيقن، 

وهذا من جنس االستصحاب الفقهي«)6(.

)1( املستصفى )293/1(. 
)2( انظر: الربهان )737/2(، إعالم املوقعني )331/1(، البحر املحيط )334/4(. 

)3( انظر: الربهان )737/2(. 
)4( انظر: البحر املحيط )334/4(، االستصحاب املقلوب، للدكتور أمحد الضوحيي، بحث 
منشور يف جملة العلوم الرشعية والعربية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

العدد األول، شوال 1427ه� )ص99(. 
)5( الربهان )738/2(. 
)6( املنخول )ص105(. 



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 36

بينم�ا ي�رى ابن الس�بكي أن اليقين ه�و االس�تصحاب حيث قال: 
»اليقي�ن ال يرف�ع بالش�ك، وال يخف�ى أنه ال ش�ك مع اليقي�ن، ولكن 
المراد: استصحاب األصل المتيقن ال يزيله شك طارئ عليه، فقل إن 
شئت في األصل بقاء ما كان على ما كان، أو االستصحاب حجة«)1(.

ولعله يقصد أن اليقين جزء من االستصحاب.
ونخل�ص مما س�بق أن العالق�ة بين اليقين واالس�تصحاب عالقة 
خص�وص وعم�وم مطل�ق، ف�كل يقي�ن اس�تصحاب؛ ألن�ه تمس�ك 
باألصل وبقاء واس�تقرار عليه، وليس كل اس�تصحاب يقينًا؛ ألن من 

االستصحاب ما هو ظني ال قطعي)2(.

)1( انظر: األشباه والنظائر )13/1(. 
)2( انظر: االستدالل باليقني يف مباحث العام )ص25(. 
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املبحث الرابع
حجية اليقني

أجمع العلماء على أن اليقين من أقوى الحجج؛ ألنه أعلى مراتب 
العل�م وأقواه�ا، فإذا وج�د اليقين وس�لم به فهو حجة مق�دم على ما 

عداها من الحجج.

ق�ال إمام الحرمي�ن: »المراد أن ينهى عن الحي�د عن مدرك اليقين 
مع إمكانه، ومجاوزة مراسم المراشد بالحدس والتخمين«)1(.

وقال السرخسي: »إن التمس�ك باليقين وترك المشكوك فيه أصل 
في الشرع«)2(.

وقال العز بن عبد الس�الم: »من المصالح والمفاس�د ما يبنى على 
العرف�ان، ومنها ما يبنى عل�ى االعتقاد في حق الع�وام، وأكثرها يبنى 

على الظن والحسبان العواز اليقين والعرفان«)3(.

وقال ابن السبكي: »القادر على اليقين ال يعمل بالظن«)4(.

وق�د تواف�رت األدل�ة من الكت�اب والس�نة واإلجم�اع والعقل على 
وجوب العمل باليقين واالستناد إليه في حالة وجوده، ومن هذه األدلة:

)1( الربهان )496/2(. 
)2( أصول الرسخيس )116/2(. 

)3( القواعد الصغرى )ص41(. 
)4( األشباه والنظائر له )199/1(. 
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الدلي�ل األول: قول�ه تعال�ى: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ( ]يونس: 36[.

ق�ال اب�ن جرير الطبري: »إن الش�ك ال يغني من اليقين ش�يئًا أو ال 
يقوم في شيء مقامه، وال ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين«)1(.

وقال الش�وكاني: »ثم أخبرنا اهلل س�بحانه بأن مجرد الظن ال يغني 
من الحق ش�يئًا؛ ألن أمر الدين إنما يبنى على العلم، وبه يتضح الحق 
م�ن الباطل، والظن ال يقوم مقام العلم، وال يدرك به الحق، وال يغني 

عن الحق في شيء من األشياء«)2(.
وفي هذه اآلية داللة على أنه إذا وجد اليقين فيجب األخذ به، وال 

يلتفت إلى ما سواه، مما يدل على علو مكانته، وقوة حجيته.

الدليل الثاني: حديث عبد اهلل بن زيد)3( أنه شكا إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الش�يء في الصالة؟ فقال: »ال ينفلت 

-أو ال ينصرف- حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا«)4(.

قال الن�ووي: »وهذا الحديث أصل من أصول اإلس�الم، وقاعدة 
عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن األش�ياء يحكم ببقائها على أصولها 

حتى يتيقن خالف ذلك، وال يضر الشك الطارئ عليها«)5(.

)1( جامع البيان )116/11(. 
)2( فتح القدير )445/2(. 

)3( هو: أبو حممد عبد اهلل بن زيد بن عاصم بن كعب األنصاري املازين، شهد أحدًا ومل يشهد 
ب�درًا، وه�و الذي ش�ارك وحيش بن ح�رب يف قتل مس�يلمة الكذاب، استش�هد باحلرة، 
س�نة 63ه��. انظر ترمجته يف: س�ري أعالم النب�الء )377/2-378(، طبقات ابن س�عد 

)531/5(، اإلصابة )305/2(. 
)4( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء، باب ال يتوضأ من الش�ك حتى يس�تيقن 
)89/1( برقم )136(، ومس�لم يف صحيحه يف كتاب احليض، باب: الدليل عىل أن من 

تيقن الطهارة ثم شك يف احلدث فله أن يصيل بطهارته تلك )350/1( برقم )361(. 
)5( رشح صحيح مسلم للنووي )49/4(، وانظر: املجموع )246/1(. 
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وقال ابن دقيق العيد: »والحديث أصل في إعمال األصل، وطرح 
الش�ك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في 

كيفية استعمالها«)1(.
الدلي�ل الثال�ث: عن أبي س�عيد الخدري  قال: قال رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا ش�ك أحدكم ف�ي صالته فلم يدر كم صلى ثالث�ًا أم أربعًا؟ 
فليطرح الش�ك وليبِن على ما اس�تيقن، ثم يس�جد س�جدتين قبل أن 
يس�لم، فإن كان صلى خمسًا ش�فعن له صالته، وإن كان صلى إتمامًا 
ألرب�ع كانتا ترغيمًا للش�يطان«)2(. ق�ال النووي: »... فه�ذا الحديث 

صريح في وجوب البناء على اليقين«)3(.
الدلي�ل الراب�ع: ع�ن أبي هريرة  ق�ال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا 
وجد أحدكم في بطنه ش�يئًا فأش�كل عليه أخرج منه ش�يء أم ال؟ فال 

يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا«)4(.
قال الصنعاني)5(: »وليس السمع أو وجدان الريح شرطًا في ذلك، 

بل المراد حصول اليقين«)6(.

)1( إحكام األحكام له )ص56(. 
)2( أخرجه مس�لم يف صحيحه يف كتاب املس�اجد ومواضع الصالة، باب الس�هو يف الصالة 

والسجود له )42/2( برقم )571(. 
)3( رشح صحيح مسلم له )57/5(. 

)4( أخرج�ه مس�لم يف صحيحه يف كت�اب احليض، باب: الدليل عىل أن م�ن تيقن الطهارة ثم 
شك يف احلدث فله أن يصيل بطهارته تلك )350/1( برقم )362(. 

)5( هو: أبو إبراهيم حممد بن إس�امعيل بن صالح احلس�يني الكحالين ثم الصنعاين، املعروف 
كأس�الفه ب�)األم�ري(، جمتهد من بي�ت اإلمامة يف اليم�ن، له مصنفات كثرية منها: س�بل 
الس�الم رشح بل�وغ املرام، العدة حاش�ية ع�ىل العمدة البن دقي�ق العيد، منح�ة الغفار، 
حاش�ية عىل ضوء النه�ار برشح األزهار، رشح اجلامع الصغري للس�يوطي وغريها، تويف 
بصنعاء س�نة 1182ه�. انظ�ر ترمجته يف: البدر الطال�ع )133/2-139(، أبجد العلوم 

)ص868(، األعالم )38/6(. 
)6( سبل السالم )137/1(. 
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الدلي�ل الخام�س: ع�ن عبد الرحمن ب�ن عوف  قال: س�معت 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا شك أحدكم في صالته، فشك في الواحدة 
والثنتي�ن فليجعلها واحدة، وإذا ش�ك في الثنتي�ن والثالث فليجعلها 
ثنتين، وإذا ش�ك في الثالث واألربع فليجعله�ا ثالثًا، ثم ليتم ما بقي 
م�ن صالت�ه حتى يك�ون الوهم في الزيادة ثم يس�جد س�جدتين وهو 

جالس قبل أن يسلم«)1(.

ق�ال الش�وكاني: »والذي يل�وح لي أن�ه ال معارضة بي�ن أحاديث 
البن�اء على األقل، والبن�اء على اليقين، وتحري الصواب؛ وذلك ألن 
التح�ري ف�ي اللغة هو طلب ما ه�و أحرى إلى الص�واب، وقد أمر به 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، وأم�ر بالبناء على اليقين، والبناء عل�ى األقل عند عروض 
الش�ك، فإن أمكن الخروج بالتحري عن دائرة الش�ك لغة، وال يكون 
إال باالس�تيقان بأن�ه ق�د فعل م�ن الصالة ك�ذا ركعات، فال ش�ك أنه 
مق�دم على البناء على األقل؛ ألن الش�ارع قد ش�رط في ج�واز البناء 
على األقل عدم الدراية كما في حديث عبد الرحمن بن عوف، وهذا 
المتحري قد حصلت له الدراية، وأمر الش�اك بالبناء على ما اس�تيقن 
كما في حديث أبي سعيد، ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما 
استيقن، وبهذا يتبين أنه ال معارضة بين هذه األحاديث، وأن التحري 

)1( أخرج�ه هب�ذا اللف�ظ البيهق�ي يف س�ننه الكربى يف مجاع أبواب س�جود الس�هو وس�جود 
الش�كر، ب�اب من ش�ك يف صالته فل�م يدر ثالث�ًا أو أربع�ًا )514/4( برق�م )3861( 
وأخرج�ه أيضًا ابن ماجه يف س�ننه، باب: ما جاء فيمن ش�ك يف صالت�ه فرجع إىل اليقني 
)381/1-382( برق�م )1209(، وبلف�ظ قريب منه الرتمذي يف س�ننه، باب ما جاء يف 
الرجل يصيل فيش�ك يف الزيادة والنقص�ان )244/2( برقم )398( قال: »وهذا حديث 
حسن غريب صحيح«، وأمحد يف املسند )194/3-195( برقم )1656(، والدارقطني 
يف س�ننه، باب صفة الس�هو يف الصالة )537/1( وحسن إس�ناده الضياء يف األحاديث 
املخت�ارة )457/1(، وصححه األلباين كام يف صحي�ح وضعيف ابن ماجه )209/3(، 

وقال عنه حمققو املسند )195/3(: »حسن لغريه«. 
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المذكور مقدم على البناء على األقل، وقد أوقع الناس ظن التعارض 
بين هذه األحاديث في مضايق ليس عليها أثارة من علم...«)1(.

الدليل السادس: دليل اإلجماع:
نقل ع�دد من المحققين من العلماء إجم�اع العلماء على وجوب 
العم�ل باليقي�ن، وأنه مقدم عل�ى غيره من الحج�ج، وأنه األصل في 

األدلة إذا وجد.
قال القرافي عن قاعدة اليقين: »هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن 

كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه«)2(.
وقال ابن دقيق العيد: »... وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، 

لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها«)3(.
وقال ابن القيم بعد كالمه عن استصحاب الوصف المثبت للحكم 
حت�ى يثبت خالفه: »ولم يتنازع الفقهاء ف�ي هذا النوع، وإنما تنازعوا 

في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين«)4(.
الدليل الس�ابع: دليل العقل: وهو أن العق�ل قد دل على أن اليقين 
أق�وى م�ن غيره، وإذا اجتمع يقين وش�ك قدم اليقي�ن لقوته؛ ألن في 

اليقين حكمًا قطعيًا جازمًا فال ينهدم بالشك)5(.

)1( نيل األوطار )371/4(، وانظر: حتفة األحوذي للمباركفوري )289/2(. 
)2( الفروق )111/1(. 

)3( إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )ص56(. 
)4( إعالم املوقعني )340/1(. 

)5( انظ�ر: املدخل الفقه�ي الع�ام )967/2(، الوجيز يف إيضاح القواع�د الكلية )ص91(، 
القواعد الفقهية للندوي )ص356(، االستدالل باليقني يف مباحث العام )ص31(. 
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الفصل الثاين
االستدالل باليقني يف مسائل األمر والنهي

وفيه متهيد، وأربعة مباحث:
التمهيد: يف تعريف األمر والنهي.

املبحث األول: األمر املطلق هل يقتيض الوجوب.
املبحث الثاين: اقتضاء األمر التكرار.
املبحث الثالث: اقتضاء األمر الفور.

املبحث الرابع: اقتضاء النهي املطلق التحريم.
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التمهيد
يف تعريف األمر والنهي

املطلب األول
تعريف األمر لغة واصطالحًا

املسألة األوىل: تعريفه لغة:
ذك�ر اب�ن ف�ارس أن الهم�زة والميم وال�راء أصول خمس�ة: األمر 
م�ن األمور، واألمر ضد النه�ي، واألمر: النماء والبرك�ة بفتح الميم، 

والمْعلم، والعجب)1(.

أم�ا الواح�د م�ن األم�ور، فمن�ه قول�ك: أم�ر رضيت�ه، أم�ر فالن 
مستقيم)2(.

وأما األم�ر ضد النهي، فمنه قولك: افعل كذا، وقولهم: لي عليك 
أْمَرة مطاعة، أي لي عليك أن آمرك مرة واحدة فتطيعني)3(.

واألَم�ر: النماء والبركة، ومنه أمر بنو ف�الن أي كثروا، وامرأة َأِمَرٌة 
أي مباركة على زوجها، وُمهرة مأمورة، أي نتوج ولود)4(.

)1( انظر: مقاييس اللغة )137/1(. 
)2( مقاييس اللغة )137/1(، لسان العرب )102/1-104(، املصباح املنري )ص22(. 

)3( مقاييس اللغة )137/1(. 
)4( مقاييس اللغة )137/1(، لسان العرب )105/1(، املفردات يف غريب القرآن )ص25(. 
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واألم�ر يأت�ي بمعن�ى المْعل�م: ومن�ه أم�ارة م�ا بين�ي وبين�ك، أي 
عالمة...، واألَمَرة: الرابية)1(.

واألمر يأتي بمعنى العجب، فيقال: أَمر وإَمر أي عجب منكر، كما 
ف�ي قول�ه تعال�ى: )ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]الكهف: 71[ أي جئت ش�يئًا 

عجيبًا من المنكر)2(.
والمواف�ق من هذه المعان�ي للمعنى االصطالح�ي المعنى الثاني 

وهو أن األمر ضد النهي.
ويطلق لفظ األمر على شيئين:

األول: على طلب الفعل، كقوله تعالى: )ۓ  ۓ     ڭ( ]طه: 
132[، وهذا األمر يجمع على أوامر.

والثاني يطلق على الفعل والحال والشأن كقوله تعالى: )ڤ  
ڦ  ڦ( ]آل عمران: 159[ وهذا يجمع على أمور)3(.

وال شك أن المعنى األول هو الموافق للمعنى االصطالحي.

املسألة الثانية: تعريفه اصطالحًا:
اختلف األصوليون في تعريفه على أقوال كثيرة نذكر بعضًا منها.

التعريف األول: عرفه إمام الحرمين بأنه: »القول المقتضي بنفس�ه 
طاعة المأمور بفعل المأمور به«)4(.

)1( مقاييس اللغة )139/1(، لسان العرب )106/1(. 
)2( مقاييس اللغة )139/1(، املفردات يف غريب القرآن )ص25(. 

)3( انظر: املفردات يف غريب القرآن )ص24(، املصباح املنري )ص21(. 
)4( الربهان )151/1(، وقريب منه تعريف ش�يخه الباقالين يف التقريب واإلرش�اد الصغري 
)5/2( حي�ث ق�ال: »ومعنى وصفه إنه أمر: أنه القول املقت�ى به الفعل من املأمور عىل 
وجه الطاعة«، وتعريف تلميذه الغزايل يف املس�تصفى )61/2( حيث قال: »وحد األمر 

أنه القول املقتيض طاعة املأمور بفعل املأمور به«. 
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شرح التعريف:

قوله: »القول«: كالجنس في التعريف.

قوله: »المقتضي بنفس�ه... إلخ«: يفصل األمر عن غيره من أقسام 
ال�كالم، وقوله: »بنفس�ه« احتراز ع�ن الصيغة فإنه�ا -عندهم)1(- ال 
تقتض�ي الطاعة بنفس�ها، وإنما هي دال�ة على الطل�ب القائم بالنفس 
ومشعرة به، فهي ال تقتضي الطاعة بنفسها، بل التوقيف أو االصطالح.

وقول�ه: »طاع�ة«: فص�ل له ع�ن الدع�اء وااللتم�اس، إذ أنهما ال 
يقتضيان الطاعة)2(.

التعري�ف الثان�ي: عرف�ه القاضي أبو يعل�ى بأنه: »اس�تدعاء الفعل 
بالقول ممن هو دونه«)3(.

شرح التعريف:

قوله: »اس�تدعاء«: يخرج الخبر، فإنه ال استدعاء فيه، واالستدعاء 
هو الطلب، وهو جنس يشمل األمر والنهي والدعاء وااللتماس.

وقوله: ب�»القول«: القول: »هو اللفظ المس�تعمل سواء كان مفردًا 
أو مركبًا«)4(، والمراد به هنا: اللفظ المس�تعمل المركب؛ ألن مدلول 

)1( وهذا بناء عىل رأي أكثر األش�اعرة أن األمر حقيقة يف الطلب القائم بالنفس، وأما الصيغة فهي 
دالة عليه ومش�عرة به فهو جماز يف الصيغة من باب إطالق اس�م املدلول عىل الدال. بينام ذهب 
بعضهم إىل أن األمر حقيقة يف اللفظ اللساين، وال يطلق عىل املعنى القائم بالنفس إال عىل سبيل 
املجاز، وهذه املس�ألة من املسائل الكالمية، وهي أليق بمسائل العقيدة، وإنام أردت التنبيه عىل 
ارتباطه�ا بتعري�ف األمر. انظر: املس�تصفى )62/2(، املحص�ول )24/2( وما بعدها، رشح 

تنقيح الفصول )ص126(، رفع احلاجب )490/2-491(، البحر املحيط )347/2(. 
)2( انظر: الربهان )151/1(. 

)3( العدة )157/1( وقريب منه تعريف ابن عقيل يف الواضح )103/1( حيث قال: »استدعاء 
األعىل الفعل بالقول ممن هو دونه«، ومثله ابن السمعاين يف قواطع األدلة )90/1(. 

)4( أصول الفقه أليب النور زهري )313/2(. 
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األم�ر مركب، وبه�ذا القيد يخرج الرموز واإلش�ارات، فإنها ليس�ت 
أمرًا حقيقة، وإنما يطلق عليها األمر مجازًا.

وقوله: »ممن هو دونه«: فيه اشتراط علو رتبة اآلمر على المأمور)1(، 
وذل�ك يخرج: طلب المس�اوي -وه�و االلتماس- ويخ�رج: طلب 

األدنى -وهو السؤال-، فإنهما ليسا بأمر)2(.

التعريف الثالث: عرفه أبو الخطاب بأنه: »اس�تدعاء الفعل بالقول 
على سبيل االستعالء«)3(.

شرح التعريف:

قوله: »اس�تدعاء«، االستدعاء هو الطلب، وهو جنس يشمل األمر 
والنهي والدعاء وااللتماس.

)1( انظ�ر: الع�دة )157/1(، والعل�و هو: أن يك�ون اآلمر أعىل رتبة من املأم�ور، انظر: البحر 
املحي�ط )347/2(، وه�ذا التعريف مبني عىل اعتبار العلو دون االس�تعالء كام هو اختيار 
أيب يع�ىل وأيب إس�حاق الش�ريازي واب�ن الس�معاين وابن عقيل، ونس�ب إىل أكث�ر املعتزلة 
وأكث�ر احلنابل�ة، ويف املس�ألة أقوال ثالث�ة أخرى، وه�ي: األول اعتبارمها مجيع�ًا أي العلو 
واالس�تعالء، والثاين: ع�دم اعتبارمها مجيعًا، والثالث: اعتبار االس�تعالء دون العلو، انظر 
يف ه�ذه املس�ألة: املعتمد )43/1(، الع�دة )157/1(، التمهي�د )124/1(، رشح اللمع 
)191/1(، التب�رصة )ص17(، قواطع األدلة )90/1(، الواضح )103/1(، املحصول 
)30/2(، اإلحكام )137/2(، روضة الناظر )594/2(، خمترص ابن احلاجب مع رشح 

العضد )62/2(، البحر املحيط )346/2(، رشح الكوكب املنري )12/3(. 
)2( انظر: العدة )157/1(. 

)3( التمهيد )66/1(، وهو تعريف ابن قدامة يف روضة الناظر )594/2(، وش�يخ اإلسالم 
اب�ن تيمي�ة يف جمم�وع الفت�اوى )120/20(، وقري�ب من�ه عرف�ه ال�رازي يف املحصول 
)17/2( حي�ث ق�ال: »ه�و طلب الفع�ل بالقول عىل س�بيل االس�تعالء«، واآلمدي يف 
اإلح�كام )140/2( حي�ث ق�ال: »األم�ر طل�ب الفع�ل عىل جه�ة االس�تعالء«، وابن 
احلاج�ب يف املنتهى )ص89( حيث قال: »اقتضاء فعل غري كف عىل جهة االس�تعالء«، 
والصف�ي اهلن�دي يف هناية الوص�ول )823/3( حيث قال: »األمر ه�و اللفظ الدال عىل 

طلب الفعل بالوضع عىل جهة االستعالء«. 
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قوله: »الفعل«: يخرج النهي وغيره من أقسام الكالم.
وقوله: »على جهة االستعالء«: االستعالء هو أن يجعل اآلمر نفسه 

في مرتبة أعلى من رتبة المأمور، وإن لم يكن ذلك هو الواقع)1(.
وهذا القيد يخرج اس�تدعاء الفعل على وج�ه االلتماس أو الدعاء 

أو نحوهما؛ إذ ليس فيهما استعالء)2(.
واألول�ى في ه�ذه التعريف�ات: التعريف األخي�ر مع أنه لم يس�لم من 
االعتراضات، ويمكن إضافة بعض القيود عليه، فيقال: »اس�تدعاء الفعل 
غي�ر الكف بالقول أو ما يق�وم مقامه على وجه االس�تعالء«. وذلك حتى 
يخرج بقيد )غير الكف( النهي؛ ألن النهي طلب فعل، وهو فعل الكف)3(.

ويدخل بقيد: »أو ما يقوم مقامه« غير القول كاإلشارة والرمز)4(.

املطلب الثاني
تعريف النهي

املسألة األوىل: تعريفه لغة:
النه�ي في اللغة: المنع، يقال: نهيت الرج�ل عن األمر، أنهاه نهيًا، 

والنهي: العقل، وهو جمع نهية؛ ألنه ينهى عن الجهل)5(.

)1( انظ�ر: نفائس األصول )1124/3(، اإلهباج )6/2(، البحر املحيط )347/2(، أصول 
الفق�ه أليب الن�ور زه�ري )310/2(، وه�ذا التعري�ف مبني ع�ىل اعتبار االس�تعالء دون 
العل�و، وإليه ذهب أبو احلس�ني البرصي يف املعتمد )43/1(، وأب�و اخلطاب يف التمهيد 
)124/1(، وابن قدامة يف روضة الناظر )594/2(، واآلمدي يف اإلحكام )140/2(، 

وابن احلاجب كام يف خمترصه مع رشح العضد )162/2( وغريهم. 
)2( انظر: اإلحكام )140/2(. 

)3( انظر: رشح العضد )164/2(، اإلهباج )4/2-5(، هناية السول )378/2(. 
)4( انظر: رشح خمترص الروضة )349/2(. 

)5( مجهرة اللغة )83/3(. 
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وقال أبو علي القالي)1(: »قال الخليل: النهي: خالف األمر، تقول: 
نهيت عنه، وفي لغة نهوته عنه...«)2(.

وق�ال الراغ�ب األصفهاني: »النه�ي الزجر عن الش�يء، قال تعالى: 
)ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ( ]العل�ق: 9-10[، وه�و م�ن حي�ث 

المعن�ى ال ف�رق بين أن يكون بالقول أو بغيره وم�ا كان بالقول فال فرق 
بي�ن أن يكون بلفظ�ة: افعل نحو: اجتنب ك�ذا، أو بلفظة ال تفعل، ومن 
حي�ث اللفظ هو قوله�م: ال تفعل كذا؛ فإذا قيل: ال تفعل كذا، فنهي من 
حيث اللفظ والمعنى جميعًا نحو: )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]البقرة: 35[، 

ولهذا قال: )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې( ]األعراف: 20[...«)3(.

املسألة الثانية: تعريفه اصطالحًا:
وأما النهي اصطالحًا: فنظرًا ألن النهي يقابل األمر، ويش�ترك معه 
ف�ي كثير من المس�ائل، فقد اكتفى أكثر األصوليي�ن بما قيل في األمر 

عن إعادته في النهي.

ق�ال اآلم�دي: »اعلم أنه لما كان النهي مقاب�اًل لألمر، فكل ما قيل 
ف�ي حد األمر على أصولنا وأصول المعتزل�ة من المزيف والمختار، 

فقد قيل في مقابله في حد النهي، وال يخفى وجه الكالم فيه«)4(.

)1( هو: أبو عيل إس�امعيل بن القاس�م بن هارون البغدادي، القايل، نس�بة إىل قرية )قاليقاال( 
بإقليم أرمينية، كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر ونحو البرصيني، من مصنفاته: كتاب 
األمايل يف األدب، البارع يف اللغة، املقصور واملمدود، وتفس�ري الس�بع الطوال، تويف سنة 

356ه�.
انظ�ر ترمجته يف: وفيات األعيان )226/1(، إنباه الرواة )204/1(، س�ري أعالم النبالء 

)45/16(، بغية الوعاة )453/1(. 
)2( البارع يف اللغة )ص154(. 

)3( املفردات يف غريب القرآن )ص507(. 
)4( اإلحكام )230/2(. 
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وقال الشيرازي: »النهي يقارن األمر في عامة أحكامه، ويفارقه في 
البعض؛ ألن النهي أمر بالترك، كما أن األمر أمر بالفعل...«)1(.

وق�ال ابن قدامة: »اعلم أن ما ذكرناه م�ن األوامر تتضح به أحكام 
النواه�ي؛ إذ ل�كل مس�ألة م�ن األوام�ر وزان م�ن النواه�ي، وعل�ى 

العكس...«)2(.

وق�ال إمام الحرمي�ن: »اعلم -وفق�ك اهلل- أن أكثر م�ا ذكرناه في 
أحكام األوامر يتحقق في النواهي على ضد األوامر، فإذا قلنا: حقيقة 
األم�ر اقتضاء الطاعة بفعل المأمور به، فحقيقة النهي: اقتضاء الطاعة 

بترك المنهي عنه...«)3(.

وعلى هذا فقد عرف النهي بتعريفات على وزان تعريفات األمر، منها:

التعري�ف األول: عرف�ه الباقالن�ي: »ه�و القول المقتض�ى به ترك 
الفعل«)4(.

التعريف الثاني: عرفه أبو الحسين البصري بأنه: »قول القائل لغيره 
)ال تفعل( على جهة االستعالء«)5(.

التعري�ف الثال�ث: عرفه الس�معاني بقوله: »اس�تدعاء ت�رك الفعل 
بالقول لمن هو دونه«)6(.

)1( رشح اللمع )291/1(. 
)2( روضة الناظر )652/2(. 

)3( التلخيص )470/1(، وس�بقه إىل هذا ش�يخه الباقالين حيث قال يف التقريب واإلرش�اد 
الصغ�ري )317/2(: »اعلم�وا -رمحك�م اهلل- أن أكثر ما ذكرناه يف أح�كام األوامر يدل 

-إذا تأمل- عىل أحكام نقيضه من النهي، فيجب التنبه عليه من باب األمر«. 
)4( التقريب واإلرش�اد الصغري )317/2(، وبمثله عرف�ه تلميذه إمام احلرمني يف التلخيص 

)470/1(، والغزايل يف املستصفى )411/1(. 
)5( املعتمد )168/1(، وبمثله عرفه أبو اخلطاب يف التمهيد )360/1(. 

)6( قواطع األدلة )251/1(، وقريبًا منه عرفه الشريازي يف رشح اللمع )291/1(. 
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التعري�ف الرابع: عرفه ابن الحاجب بقوله: »اقتضاء كف عن فعل 
على جهة االستعالء«)1(.

ولع�ل أق�رب التعريف�ات أن يقال: »ه�و اللفظ ال�دال على طلب 
الكف أو ما يقوم مقامه على وجه االستعالء«)2(.

شرح التعريف:
قوله: »اللفظ« جنس في التعريف.

وقول�ه: »الدال على طلب الك�ف«: احترز به عن المهمل؛ ألنه ال 
داللة فيه، والخبر وما يش�بهه مما لي�س فيه طلب، وعن األمر ونحوه 

مما فيه طلب فعل.
وقوله: »أو ما يقوم مقامه« فيدخل في التعريف اإلشارات والرموز 

الدالة على النهي.
وقول�ه: »على وجه االس�تعالء«: احترز به م�ن الدعاء وااللتماس 

ونحوهما مما ال استعالء فيه)3(.

)1( خمترص منتهى الوصول واألمل )685/1(. 
)2( ه�ذا التعريف وحمرتزاته مس�تفاد من تعريف األمر عند صفي الدي�ن اهلندي؛ انظر: هناية 
األص�ول )823/3(، وانظ�ر: تعريفات أخ�رى للنهي يف: الع�دة )425/2(، الواضح 
)14/1(، رشح خمت�رص الروض�ة )429/2(، مج�ع اجلوامع برشح املح�ىل )390/1(، 
أص�ول الرسخ�يس )79/1(، كش�ف األرسار )524/1(، مفت�اح الوصول )ص31(، 

البحر املحيط )426/2(، رشح الكوكب املنري )77/3(. 
)3( انظر: هناية الوصول )823/3(. 
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املبحث األول
اقتضاء األمر الوجوب

هذه المس�ألة من أشهر مس�ائل أصول الفقه في باب األمر، ويعبر 
عنها بما ذكرناه، وبعضهم يعبر عنها ب� »داللة صيغة افعل«)1(.

حترير حمل النزاع:
1. ذك�ر األصولي�ون أن صيغ�ة األمر ترد لمعان متع�ددة ومتباينة، 
وق�د حصره�ا بعضهم في ثمانية عش�ر معنى، وأوصله�ا آخرون إلى 
أكث�ر م�ن ثالثي�ن معن�ى، وم�ن المعان�ي الت�ي ذكروه�ا، اإليجاب، 
والن�دب، والتأدي�ب، واإلرش�اد، واإلباح�ة، واالمتن�ان، واإلك�رام، 
والتهدي�د، واإلن�ذار، والتس�خير، والتعجي�ز، واإلهان�ة، والدع�اء، 

والتمني، واالحتقار)2(.

وق�د نب�ه بعض األصوليي�ن إل�ى أن ه�ذه المعاني إنم�ا تتميز عن 
بعض بم�ا يحتف بصيغة األمر من قرائن وص�الت تعين المراد، قال 

)1( وما يقوم مقامها كاسم فعل األمر، وكاملضارع املجزوم بالم األمر، وإنام خص األصوليون 
هذه الصيغة بالذكر لكثرة اس�تعامهلا يف الكالم، انظ�ر: البحر املحيط )357-356/2(، 

التمهيد لإلسنوي )ص267(. 
)2( انظ�ر: املحص�ول )39/2-41(، روض�ة الناظ�ر )597/2-598(، هناي�ة الوص�ول 
)846/3-852(، كش�ف األرسار للبخ�اري )254/1-255(، اإلهب�اج )17/2-
التحب�ري   ،)363-357/2( املحي�ط  البح�ر   ،)250-246/2( الس�ول  هناي�ة   ،)22

)2184/5-2201(، رشح الكوكب املنري )38-17/3(. 
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الزركش�ي: »أقس�ام األوامر كثيرة ال تكاد تنضبط كثرة، وكلها تعرف 
بمخارج الكالم وسياقه، وبالدالئل التي يقوم عليها«)1(.

وألج�ل هذا فإنه ال خ�الف بين األصوليين ف�ي أن صيغة )افعل( 
ليس�ت حقيقة في جمي�ع المعاني التي يمكن أن ت�رد لها، وذلك ألن 

أكثرها لم يستفد من الصيغة نفسها، بل من القرائن المحتفة بها)2(.

2. أن�ه ال خ�الف ف�ي أن صيغة »افع�ل« إذا احتف به�ا قرينة تدل 
عل�ى المراد بها حملت على ما تدل علي�ه القرينة، وإنما الخالف في 

الصيغة المطلقة المجردة عن القرائن.

ق�ال الطوفي: »اعلم أن األم�ر إما أن يكون مقترن�ًا أو مجردًا، فإن 
كان مقترنًا بقرينة تدل على أن المراد به الوجوب أو الندب أو اإلباحة 

حمل على ما دلت عليه القرينة«)3(.

وقال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة: »وإن كان بعض الن�اس ينازع 
ف�ي األم�ر المطلق: هل يفي�د اإليجاب أم ال؟ فلم ين�ازع في أنه إذا 
ُبيرّ�ن في األم�ر أنه لإليجاب يج�ب طاعته، وال أن�ه إذا صرح ابتداء 
باإليج�اب تجب طاعت�ه، ولكن نزاعهم في م�راده باألمر المطلق، 
ه�ل يعلم به أن�ه أراد به اإليج�اب؟ فهذا نزاع في العل�م بمراده، ال 
نزاع في وجوب طاعته فيما أراد به اإليجاب، فإن ذلك ال ينازع فيه 

إال مكذب به«)4(.

)1( البح�ر املحي�ط )364/2(، وانظ�ر: القرائ�ن عن�د األصولي�ني، للدكت�ور حمم�د املبارك 
 .)549/2(

)2( انظ�ر: املحص�ول )41/2(، هناي�ة الوص�ول )852/3(، كش�ف األرسار )255/1(، 
اإلهب�اج )22/2(، هناي�ة الس�ول )251/2(، البح�ر املحي�ط )264/2(، القرائن عند 

األصوليني )551/2(. 
)3( رشح خمترص الروضة )365/2(. 

)4( درء تعارض العقل والنقل )54-53/7(. 
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وق�ال اإلس�نوي: »الصيغ�ة تفي�د الوج�وب إجماعًا عن�د انضمام 
القرينة إليها«)1(.

األقوال يف املسألة:
لق�د اختلف األصوليون في هذه المس�ألة اختالف�ًا كبيرًا، وكثرت 
فيه�ا األقوال، حتى أصبحت من أكثر المس�ائل أق�وااًل، وقد أوصلها 

بعضهم إلى خمسة عشر قواًل)2(، وسنكتفي بأشهرها، وهي خمسة:

الق�ول األول: أن صيغة األم�ر المطلق المجرد عن القرائن تقتضي 
الوج�وب، وه�و ق�ول الجمه�ور)3(، وإلي�ه ذه�ب أكث�ر الحنفي�ة)4(، 
والمالكية)5(، والحنابلة)6(، والشافعية)7(، وبعض المعتزلة)8(، وحكاه 

المرداوي عن جمهور الفقهاء)9(.

)1( هنهاية السول )255/2(. 
)2( كام فعل ابن اللحام يف القواعد والفوائد األصولية )549/2(. 

)3( انظ�ر: قواطع األدل�ة )92/1(، خمترص ابن احلاجب مع رشح العض�د )164/2(، بيان 
املخترص )21/2(، التحبري )2202/5(، رشح الكوكب املنري )39/3(. 

)4( انظر: أصول اجلصاص283/1(، أصول الرسخيس )16/1(، جامع األرسار )159/1(، 
بذل النظر )ص59(، املغني للخبازي )ص31(، فواتح الرمحوت )373/1(. 

)5( انظ�ر: إح�كام الفص�ول )79/1(، رشح تنقي�ح الفص�ول )ص127(، حتف�ة املس�ؤول 
)19/3(، رفع النقاب )453/2(، نرش البنود )121/1(. 

)6( انظ�ر: الع�دة )224/1(، التمهي�د )145/1(، الواض�ح )240/2(، روض�ة الناظ�ر 
)604/2(، أص�ول اب�ن مفل�ح )661/2(، املس�ودة )ص5(، رشح خمت�رص الروض�ة 
)365/2(، التحبري )2202/2(، القواعد والفوائد األصولية البن اللحام )549/2(، 

رشح الكوكب املنري )39/3(. 
)7( انظ�ر: التقري�ب واإلرش�اد الصغ�ري )47/2(، الربه�ان )162/1-163(، التب�رصة 
)ص26(، رشح اللم�ع )206/1(، قواط�ع األدل�ة )92/1(، املنخ�ول )ص105(، 
املس�تصفى )419/1(، املحص�ول )44/2(، األح�كام )162/2(، هناي�ة الوص�ول 

)854/3(، اإلهباج )22/2(، البحر املحيط )365/2(. 
)8( اختاره أبو احلسني البرصي وأبو عيل اجلبائي يف أحد قوليه، انظر: املعتمد )50/1(. 

)9( انظر: التحبري )2202/5(. 
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القول الثاني: أنه يقتضي الندب، وهذا قول كثير من المتكلمين)1(، 
وب�ه قال بعض المالكية)2(، ونقله الغزالي واآلمدي عن الش�افعي)3(، 
وح�كاه الش�يرازي عن بع�ض الش�افعية)4(، وهو رواي�ة مخرجة عن 

أحمد)5(، وإليه ذهب أبو هاشم ومن تبعه من المعتزلة)6(.

الق�ول الثال�ث: أنه يقتض�ي اإلباحة، وه�ذا القول ح�كاه كثير من 
األصوليين من غير أن ينس�ب إلى أحد)7(، ونسبه الجويني إلى بعض 

المعتزلة)8(، كما نسبه السرخسي إلى بعض أصحاب مالك)9(.

الق�ول الراب�ع: أن األم�ر المطل�ق موض�وع للق�در المش�ترك بين 
الوجوب والندب -وهو الطلب- أي ترجيح الفعل على الترك)10(، 
وهذا القول ينس�ب إلى أبي منصور الماتريدي)11(، ومشايخ سمرقند 

من الحنفية)12(.

)1( انظر: املستصفى )426/1(، البحر املحيط367/2(. 
)2( انظر: إحكام الفصول )83/1-84(، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )976/2(. 

)3( انظر: املستصفى )426/1(، واإلحكام لآلمدي )162/2(، وقال اإلسنوي يف التمهيد 
)ص267(: »إنه وجه للشافعي«. 

)4( انظر: التبرصة )ص27(. 
)5( انظر: التمهيد أليب اخلطاب )147/1(، املسودة )ص5، 6(. 

)6( انظر: املعتمد )51/1(، الربهان )158/1(، هناية الوصول )855/3(. 
النظ�ر  ب�ذل  الع�دة )229/1(، قواط�ع األدل�ة )94/1(،  املعتم�د )57/1(،  )7( انظ�ر: 

)ص59(، روضة الناظر )604/2(، البحر املحيط )368/2(. 
)8( انظر: الربهان )158/1(، التلخيص )263/1(. 

)9( أصول الرسخيس )16/1(. 
)10( بمعنى أنه حتمل عليهام معًا -الوجوب والندب- وال ترصف إىل أحدمها إال بقرينة، كام 
ال حتمل عىل غريمها من املعاين املجازية إال بقرينة مبينة للمعنى املراد. انظر: القرائن عند 

األصوليني، للدكتور حممد املبارك )554-553/2(. 
)11( انظر: كش�ف األرسار )220/1(، تيس�ري التحري�ر )341/1(، وانظر: هناية الوصول 

)856/3(، اإلهباج )23/2(، رشح الكوكب املنري )42/3(. 
)12( ميزان األصول )207/1(، تيسري التحرير )341/1(، التقرير والتحبري )304/1(. 
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الق�ول الخام�س: التوقف ف�ي كونه للندب أو الوج�وب حتى يرد 
الدليل ببيان المراد منه.

وإليه ذهب أبو الحسن األشعري)1(، وبه قال القاضي الباقالني)2(، 
واختاره الجويني)3(، والغزالي)4(، وصححه اآلمدي)5(.

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
اس�تدل باليقي�ن كل م�ن أصح�اب القولي�ن الثان�ي والثالث وهم 

القائلون أنه يقتضي الندب، واإلباحة.

أواًل: أصحاب القول الثاني القائلون أنه يقتضي الندب:

وكان استداللهم باليقين على أوجه عدة منها:

الوج�ه األول: أن�ه الب�د م�ن تنزيل األمر عل�ى أقل ما يش�ترك فيه 
الوج�وب والن�دب، وهو طلب الفع�ل واقتضاؤه، ف�إن فعله خير من 
تركه، وهذا القدر المش�ترك بينهما معل�وم مقطوع به قد تيقنا منه، أما 
ل�زوم العقاب بترك فع�ل المأمور به فغير مقطوع به، بل مش�كوك فيه 

فيتوقف فيه حتى يرد دليل من خارج)6(.

قال السرخس�ي: »والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن األمر لطلب 
المأمور به من المخاطب، وذلك يرجح جانب اإلقدام عليه ضرورة، 

)1( انظر: رشح اللمع )206/1(، الربهان )157/1(، اإلحكام )163/2(، هناية الوصول 
 .)856/3(

)2( التقريب واإلرشاد الصغري )27/2، 34(. 
)3( الربهان )157/1(. 

)4( املستصفى )136/3(. 
)5( اإلحكام له )163/2(. 

)6( انظ�ر: روضة الناظ�ر )605/2-605(، املهذب يف علم أصول الفق�ه املقارن، للدكتور 
عبد الكريم النملة )1344/3(. 
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وه�ذا الترجي�ح قد يكون باإلل�زام، وقد يك�ون بالن�دب، فيثبت أقل 
األمرين؛ ألنه المتيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة«)1(.

وعب�ر الغزالي عن هذا الوجه من االس�تدالل بقول�ه: »... أنه البد 
م�ن تنزيل قول�ه: »افعل«، وقول�ه: »أمرتكم« على أقل ما يش�ترك فيه 
الوج�وب والندب، وهو طل�ب الفعل واقتض�اؤه، وأن فعله خير من 
ترك�ه، وه�ذا معلوم، وأما ل�زوم العقاب بتركه فغير معل�وم، فيتوقف 

فيه«)2(.

الوج�ه الثان�ي: أن المن�دوب داخ�ل ف�ي الواج�ب بن�اء عل�ى أن 
المن�دوب ما فعله خير من تركه، غير أن المندوب ال يالم على تركه، 
والواج�ب لي�س كذلك، فيج�ب تنزيل األم�ر على المن�دوب لكونه 

متيقنًا.

ق�ال اآلمدي: »المن�دوب ما فعله خي�ر من تركه، وه�و داخل في 
الواج�ب، ف�كل واج�ب من�دوب، ولي�س كل من�دوب واجب�ًا؛ ألن 
الواج�ب ما يالم على ترك�ه، والمندوب ليس كذل�ك، فوجب جعل 

األمر حقيقة فيه لكونه متيقنًا«)3(.

وق�ال صفي الدين الهندي: »أن المن�دوب داخل في الواجب بناء 
عل�ى أن المن�دوب ما فعله خير م�ن تركه، فحينئذ يك�ون كل واجب 
مندوب�ًا من غي�ر عكس، فوج�ب جعل األم�ر حقيقة ف�ي المندوب؛ 

لكونه متيقنًا«)4(.

)1( أصول الرسخيس )17/1(. 
)2( املستصفى )427/1(، وقريبًا منه ذكره الباقالين يف التقريب واإلرشاد الصغري )39/2(، 

والباجي يف إحكام الفصول )85-84/1(. 
)3( اإلحكام )190/2(. 

)4( هناية الوصول )909/3(. 
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الوجه الثالث: أن األمر طلب، والطلب يدل على حسن المطلوب 
ال غير، والمندوب حسن فيصح طلبه، وما زاد على ذلك وهو وجوب 
العق�اب بالت�رك ال يدل عليه مطل�ق األمر، وال يلزم من�ه، فنبقى على 

المتيقن، وهو الندب)1(.

وق�د نقل الزركش�ي عن األس�تاذ أبي منص�ور)2( قول�ه: »هو قول 
المعتزلة؛ ألن عندهم أن األمر يقتضي حس�ن المأمور به، وقد يكون 
الحس�ن واجبًا، وق�د يكون ندبًا، وكونه ندبًا يقين، وفي وجوبه ش�ك 

فال يجب إال بدليل«)3(.

وق�د أوض�ح الش�يرازي ذل�ك بقول�ه: »إن األمر عنده�م يقتضي 
اإلرادة، فإذا صدر عن الحكيم -وهو اهلل س�بحانه وتعالى ومن يخبر 
عنه من الرسل- اقتضى حسن المأمور به، والحسن ينقسم إلى واجب 
وندب، فيحمل على ما يقتضيه االس�م، وهو الندب، وال يحمل على 

ما زاد على ذلك إال بدليل«)4(.

وبقول�ه أيض�ًا: »واحتج المعتزل�ة: بأن األمر م�ن الحكيم يقتضي 
حس�ن المأم�ور ب�ه؛ إذ ال يج�وز أن يريد اإلباح�ة ف�ي دار التكليف، 
وحسنه ال يقتضي أكثر من الندب، وأما الزيادة على ذلك فال تقتضيه؛ 

فحملناه على أدنى ما يقتضيه اللفظ«)5(.

)1( انظر: روضة الناظر )605/2(. 
)2( ه�و: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي اإلس�فراييني الش�افعي، األصويل املاهر 
املف�رس األديب، له مصنفات منها: التحصيل، والفص�ل، كالمها يف أصول الفقه، الفرق 

بني الفرق، رشح املفتاح البن القاص، وغريها تويف سنة 423ه�. 
انظ�ر ترمجته يف: وفيات األعيان )238/3(، س�ري أعالم النب�الء )572/17(، طبقات 

الشافعية الكربى البن السبكي )238/3(، بغية الوعاة )105/2(. 
)3( انظر: البحر املحيط )368-367/3(. 

)4( رشح اللمع )206/1(. 
)5( التبرصة )ص33(. 
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ق�ال أب�و الخط�اب: »احتج م�ن ق�ال: إن األمر حقيقة ف�ي الندب 
بأش�ياء منها: أن األمر من الحكيم يقتضي حس�ن المأمور به، وحسنه 
ال يقتض�ي وجوب�ه، بدليل النوافل والمباحات فإنها حس�نة وليس�ت 
واجبة، فصار الوجوب صفة زائدة على حس�ن الشيء، فحملناه على 

أقل ما يقتضيه األمر، ولم نحمله على الزيادة«)1(.
وق�ال أبو الحس�ين البص�ري في مع�رض االس�تدالل لهم: 
»فإذا قال القائل لغيره: افعل، أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل، فإن 
كان القائ�ل لغي�ره حكيم�ًا، وجب كون الفعل عل�ى صفة زائدة 
على حس�نه يس�تحق ألجلها الم�دح إذا كان المق�ول له في دار 
التكلي�ف، وجاز أن يكون واجبًا، وج�از أن ال يكون واجبًا، بل 
يكون ندبًا، فإذا لم يدل الداللة على وجوب الفعل وجب نفيه، 
واالقتص�ار على التحقق، وه�و كون الفعل ندبًا يس�تحق فاعله 

المدح«)2(.
الوج�ه الراب�ع: وقد عب�ر عنه ابن قدام�ة بقوله: »ألن الش�ارع يأمر 
بالمندوب�ات والواجب�ات مع�ًا، فعن�د وروده يحتم�ل األمري�ن معًا، 

فيحمل على اليقين«)3(.
الموقف من هذا الدليل:

ناق�ش األصولي�ون ه�ذه األوج�ه م�ن االس�تدالل باليقي�ن بع�دة 
اعتراضات:

أواًل: نوقش الوجه األول بما يلي:
أن ه�ذا إثب�ات للغة بالقياس واالس�تدالل، وم�ن المعلوم أن . 1

)1( التمهيد )169/1(. 
)2( املعتمد51/1(، وانظر: التقريب واإلرشاد الصغري )39/2(، قواطع األدلة )93/1(. 

)3( روضة الناظر )605/2(. 
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اللغة إنما تثبت بالنقل دون ذلك، فال س�بيل لكم إلى تصحيح 
هذا لعدم النقل عن أهل اللغة)1(.

أنه لو وجب تنزيل األلفاظ على األقل المتيقن -كما زعمتم- . 2
لوج�ب تنزيل صيغة األمر على اإلباحة واإلذن؛ ألن ذلك أقل 
م�ا يجب صرفها إليه، ولما لم يجب حملها على اإلباحة بطل 

استداللكم)2(.

أن�ه إنما يس�تقيم م�ا ذكرتم�وه أن لو ثب�ت كون الواج�ب ندبًا . 3
وزي�ادة، فتس�قط الزيادة المك�ون منها ويبق�ى األصل، وليس 
كذل�ك، ب�ل يدخل في ح�د الندب ج�واز تركه، وج�واز ترك 

الفعل ليس موجودًا في الوجوب)3(.

م�ا ذكره السرخس�ي بقوله: »إن األمر لم�ا كان لطلب المأمور . 4
ب�ه، اقتضى مطلقه الكامل من الطلب؛ إذ ال قصور في الصيغة 
وال في والية المتكلم، فإنه مفترض الطاعة بملك اإللزام«)4(.
ويوضح�ه التفتازان�ي بقول�ه: »أن الوج�وب كم�ال الطل�ب، 
واألص�ل ف�ي األش�ياء الكم�ال؛ ألن الناقص ثاب�ت من وجه 
دون وج�ه، فمن جعله لإلباحة أو الندب جعل النقصان أصاًل 

والكمال عارضًا، وهو قلب المعقول«)5(.

أن األمر ال يخلو إما أن يكون حقيقة في اإليجاب خاصة، فعند . 5

)1( انظر: التقريب واإلرش�اد الصغري )40/2-41(، إحكام الفصول )85/1(، املستصفى 
)427/1(، القرائن عند األصوليني )571/2(. 

)2( نفس املراجع والصفحات. 
)3( انظر: التقريب واإلرش�اد الصغري )40/2-41(، إحكام الفصول )85/1(، املستصفى 

)427/1(، روضة الناظر )611/2(. 
)4( أصول الرسخيس )17/1(، وانظر: كشف األرسار )261/1(. 

)5( التلويح إىل كشف حقائق التنقيح، لسعد الدين التفتازاين )436/1(. 
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اإلط�الق يحمل عل�ى حقيقت�ه، أو يكون حقيقة ف�ي اإليجاب 
والن�دب جميع�ًا، فيثب�ت لمطلق�ه اإليج�اب؛ لتضمن�ه الندب 
والزي�ادة، ال يج�وز أن يق�ال: ه�و للن�دب حقيق�ة ولإليج�اب 
مجازًا؛ ألن هذا يؤدي إلى تصويب قول من قال: إن اهلل لم يأمر 

باإليمان وال بالصالة، وبطالن هذا ال يخفى على ذي لب)1(.
أن ما قالوه يبطل بلفظ العام فإنه يتناول الثالثة فما فوق ذلك، . 6

ثم عن�د اإلطالق ال يحمل عل�ى المتيقن، وه�و األقل، وإنما 
يحمل على الجنس لتكثير الفائدة به، وكذا صيغة األمر)2(.

أن�ه لو ل�م يكن في القول بم�ا قالوا إال ترك األخ�ذ باالحتياط . 7
ل�كان ذلك كافيًا ف�ي وجوب ترك ما ذهبوا إلي�ه والمصير إلى 
قول من يرى أن األمر المطلق يقتضي الوجوب؛ ألن المكلف 
بفعل�ه المندوب يس�تحق الثواب وال يس�تحق بتركه للعقاب، 
والواجب يس�تحق بفعل�ه الثواب، ويس�تحق بترك�ه العقاب، 
فالقول بأن مقتض�ى مطلق األمر اإليجاب فيه معنى االحتياط 

من كل وجه)3(.
أن ه�ذا االس�تدالل وه�و أن الن�دب ه�و المتيق�ن؛ ألن�ه أقل . 8

األمري�ن، فيحمل علي�ه األمر المطلق، اس�تدالل عقلي، وهو 
مع�ارض بأدلة القائلين بحمله على الوجوب، وهي أدلة نقلية 
م�ن الكت�اب والس�نة وإجم�اع الصحاب�ة وإجماع أه�ل اللغة 
والع�رف، وإذا تعارض الدليل النقل�ي مع الدليل العقلي، فإنه 
يقدم الدليل النقلي، خاصة في مسألة لغوية كهذه المسألة)4(.

)1( انظر: أصول الرسخيس )17/1(، كشف األرسار )261/1(. 
)2( انظر: أصول الرسخيس )17/1(. 

)3( نفس املرجع والصفحة. 
)4( انظر: روضة الناظر )610/2(، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن )1345/3(. 
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ثانيًا: نوقش الوجه الثاني من االستدالل باليقين بما يأتي:

أن م�ا ذكرتم�وه من أن المندوب داخل ف�ي الواجب؛ ألن كل . 1
واج�ب مندوب، ولي�س كل مندوب واجب�ًا؛ ألن الواجب ما 
ي�الم على تركه بخالف المندوب فوجب حمل األمر المطلق 
عل�ى الندب، لكونه متيقنًا، بأن ذلك غير مس�لم، بل ال يخرج 
ع�ن دائرة الظن، وال يعد يقينًا، ومس�ألتنا ه�ذه مما يطلب فيها 

القطع ال الظن)1(.

منع كون المندوب داخاًل في الواجب؛ وهذا ألن جواز الترك . 2
معتب�ر فيه، وه�و ينافي ماهي�ة الوجوب، فكيف يك�ون داخاًل 

فيه)2(.

سلمنا ذلك، لكنه يقتضي أن يكون جعله حقيقة في رفع الحرج . 3
ع�ن الفع�ل -ال�ذي هو قدر مش�ترك بي�ن المب�اح والمندوب 
والواج�ب- أولى لكونه متيقنًا؛ ف�إن كل مندوب هو مما رفع 

الحرج عن فعله من غير عكس، فهو باطل وفاقًا)3(.

ثالثًا: نوقش الوجه الثالث من االستدالل باليقين بما يأتي:

أن ه�ذه دع�وى، وش�رح لمذهبهم، وأن�ه ال يقتض�ي أكثر من . 1
ذل�ك، ولي�س قوله�م في ه�ذا إال كقول م�ن يقول ف�ي قوله: 
أوجب�ت عليك، أنه ال يقتضي أكث�ر من ذلك، فال يحمله على 

اإليجاب)4(.

أن هذا القول مبني على مذهبهم -أي المعتزلة- وهو أن األمر . 2

)1( انظر: اإلحكام لآلمدي )190/1(، هناية الوصول )909/3(. 
)2( هناية الوصول )909/3(. 

)3( نفس املرجع السابق، وانظر: اإلحكام لآلمدي )190/1(. 
)4( التبرصة )ص34(، وفصله بشكل أوسع أبو اخلطاب يف التمهيد )170-169/1(. 
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يستلزم اإلرادة خالفًا لألشاعرة الذين يرون عدم استلزام ذلك، 
أما أهل السنة والجماعة فاإلرادة عندهم نوعان: قدرية كونية، 
وشرعية أمرية، فاهلل سبحانه يأمر بالطاعة وينهى عن المعاصي 
إرادة دينية ش�رعية، فإذا امتثل العبد اجتم�ع فيه إرادتان قدرية 
كوني�ة، ودينية ش�رعية، وإذا ل�م يمتثل صار عاصي�ًا بإرادة اهلل 

القدرية الكونية، واهلل تعالى لم يرد منه ذلك شرعًا ودينًا)1(.

ثم هذا يبطل بالنهي، فإنه يدل من الحكيم على كراهية المنهي . 3
عن�ه، وكراهيته ال تقتضي التحريم؛ ألنه قد يكره كراهية تنزيه، 

ثم لم يحمل على أدنى ما تتناوله الكراهة، فبطل ما قالوه)2(.

أن�ه إن كان األمر يقتضي حس�ن المأمور ب�ه، فهو يقتضي قبح . 4
ض�ده، وال يمكنه ت�رك ضده إال بفعل المأم�ور به، فوجب أن 

يكون واجبًا)3(.

أن�ه لو وجب تنزيل األلفاظ عل�ى األقل المتيقن لوجب تنزيل . 5
ه�ذا عل�ى اإلباح�ة واإلذن، إذ ق�د يق�ال: أذن�ت لك ف�ي كذا 
فافعل�ه، فهو األقل المش�ترك، أما حصول الثواب بفعله فليس 
بمعلوم، كلزوم العقاب بتركه، ال سيما على مذهب المعتزلة، 
والمب�اح -عندهم- حس�ن، ويجوز أن يفعله الفاعل لحس�نه 
ويأم�ر به، وكذلك يل�زم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع، 

ولم يذهبوا إليه)4(.

)1( انظ�ر: املعتم�د )52/1-53(، مي�زان األص�ول للس�مرقندي )ص289(، املس�تصفى 
)415/1-416(، منه�اج الس�نة النبوية )29/2-30(، املس�ائل املش�رتكة بني أصول 

الفقه وأصول الدين، للدكتور حممد العرويس عبد القادر )ص127-118(. 
)2( التبرصة )ص34(، وانظر: رشح اللمع )211/1(، التمهيد )170/1(. 
)3( التبرصة )ص34(، وانظر: رشح اللمع )211/1(، التمهيد )170/1(. 

)4( املستصفى )427/1(. 
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رابع�ًا: يمك�ن أن يناقش الوج�ه الرابع من االس�تدالل باليقين بما 
يأتي:

أن أم�ر اهلل بالواجب�ات والنواف�ل يس�تدعي كم�ال االمتث�ال، . 1
وكم�ال االمتثال يقينًا يكون بحم�ل األمر على الوجوب حتى 
يأت�ي دلي�ل ينزله ع�ن ذلك، بخ�الف حمله عل�ى الندب فهو 

عمل بالظن)1(.

أن االحتي�اط ف�ي الدين والب�راءة من التكالي�ف يقينًا ال يكون . 2
بحم�ل األمر على الندب، بل بحمل�ه على الوجوب حتى يرد 

دليل ينزله عن ذلك)2(.

ما سبق من أجوبة عن األوجه السابقة من االستدالل.. 3

ثانيًا: أصحاب القول الثالث القائلين بأنه يحمل على اإلباحة:

استدل أصحاب هذا القول بقولهم: إن األمر لطلب وجود المأمور 
ب�ه، فينبغ�ي تنزيل صيغت�ه على اإلباح�ة واإلذن؛ ألنها أق�ل ما يجب 
صرفه�ا إليه، فهي المتيقن�ة، فليكن األمر حقيقة فيه�ا، ويقف حملها 
عل�ى خصوصية الن�دب أو الوجوب عل�ى القرينة؛ ألنهما مش�كوك 

فيهما، فال يحمل عليهما بالشك)3(.

قال الغزالي: »وقال بعض الناس: يدل على رفع الحرج واإلباحة؛ 
ألنه متردد بين الوجوب والندب، وهذا القدر مستيقن«)4(.

)1( انظر معنى هذه املناقشة يف: أصول الرسخيس )170/1(. 
)2( انظر معنى هذه املناقشة يف: املحصول للرازي )91/2(. 

التلوي�ح   ،)366/2( الروض�ة  خمت�رص  رشح   ،)422-421/1( املس�تصفى  )3( انظ�ر: 
عن�د  القرائ�ن   ،)262-261/1( للبخ�اري  األرسار  كش�ف   ،)337-336/2(

األصوليني )572/2(. 
)4( املنخول )ص105(. 
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وق�ال اب�ن قدام�ة: »وقال بعضه�م: يقتض�ي اإلباحة؛ ألنه�ا أدنى 
الدرجات، فهي مستيقنة، فيجب حمله على اليقين«)1(.

الموقف من هذا الدليل:

نوقش هذا االستدالل من عدة وجوه:

الوجه األول: أن هذا االستدالل إثبات للغة بالقياس واالستدالل، 
وال يصح؛ ألن اللغة إنما تثبت بالنقل)2(.

الوج�ه الثاني: أن هذا االس�تدالل يخالف حقيقة األمر؛ ألن األمر 
اس�تدعاء وطل�ب، واإلباحة ليس�ت طلب�ًا وال اس�تدعاء، ب�ل إذن له 

وإطالق)3(.

الوج�ه الثالث: وعل�ى التس�ليم أن يكون موجب األم�ر اإلباحة، 
وأن اإلباحة تدخل تحت حقيقة الطلب واالستدعاء، فالبد أن يكون 
جان�ب إيج�اد الفعل راجح�ًا على جان�ب الترك، وليس ف�ي اإلباحة 

ذلك)4(.

ق�ال الغزالي: »فإن قيل: بم تنكرون على من يحمله على اإلباحة؛ 
ألنه�ا أق�ل الدرج�ات، فه�و مس�تيقن، قلنا ه�ذا باطل م�ن وجهين: 
أحدهم�ا: أن�ه محتمل للتهدي�د والمنع، فالطريق ال�ذي يعرف أنه لم 
يوض�ع للتهديد يعرف أنه ل�م يوضع للتخيير، الثاني: أن هذا من قبيل 
االس�تصحاب ال من قبي�ل البحث عن الوضع، فإنا نق�ول: هل تعلم 
أن مقتضى قوله: افعل للتخيير بين الفعل والترك، فإن قال: نعم، فقد 

)1( روضة الناظر )604/2(، وانظر: املحصول البن العريب )56/1(. 
)2( انظ�ر: املنخول )ص105(، كش�ف األرسار للبخ�اري )261/1-262(، القرائن عند 

األصوليني )572/2(. 
)3( روضة الناظر )610/2(. 

)4( انظر: كشف األرسار )261/2-262(، القرائن عند األصوليني )572/2(. 
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باه�ت واخت�رع، وإن قال: ال، فتقول: فأنت ش�اك في معناه، فيلزمك 
التوق�ف، فيحصل من ه�ذا أن قوله: افعل، يدل عل�ى ترجيح جانب 
الفع�ل عل�ى جانب الترك بأن�ه ينبغي أن يوجد، وقول�ه: ال تفعل يدل 
على ترجيح جانب الترك على جانب الفعل، وأنه ينبغي أن ال يوجد، 
وقول�ه: أبح�ت ل�ك ف�إن ش�ئت فافع�ل، وإن ش�ئت فال تفع�ل يرفع 

الترجيح«)1(.

)1( املستصفى )422/1(. 
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املبحث الثاني
اقتضاء األمر التكرار

صورة املسألة:
إذا ورد أم�ر مطل�ق بفع�ل، فهل يقتضي ذلك فعله م�رة واحدة، أو 

يقتضي تكرار الفعل؟

والمراد بتكرر الفعل: أن يوجب فعاًل، ثم آخر، فصاعدًا)1(.

حترير حمل النزاع:
لتحرير محل النزاع البد من التنبيه على األمور اآلتية:

1. الخ�الف ف�ي ه�ذه المس�ألة مقتص�ر عل�ى القائلين ب�أن األمر 
المطل�ق يقتض�ي اإليج�اب أو من توق�ف فيه دون من ق�ال بأن األمر 
يقتضي الندب أو اإلباحة؛ ألن من ذهب إلى أن األمر للوجوب يلزم 
م�ن قول�ه أن يقال له: ه�ل يخرج عن العهدة واإلثم بم�رة أم البد من 
التكرار، ومن قال بالندب أو اإلباحة فهو مخير بين أن يأتي به مرة أو 

مرات؛ ألنه ال إثم في تركه، فضاًل عن ترك تكراره)2(.

2. ال خ�الف بين األصوليي�ن أن صيغة األمر ال تقتضي بمجردها 

)1( انظ�ر: مي�زان األص�ول للس�مرقندي )230/1(، وتعلي�ق املحق�ق الدكت�ور عبد امللك 
السعدي عليه. 

)2( كشف األرسار للبخاري )282/1(. 
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فع�ل م�رات محصورة كمرتي�ن أو ثالث، ب�ل الخالف ف�ي المرة أو 
التك�رار أو الوقف فيهما، فأم�ا كونها تقتضي عددًا محصورًا فال أحد 

يقول بذلك)1(.
ق�ال الباقالن�ي: »اعلموا أنه ليس ف�ي األمة من يق�ول: إن معقول 
مطلقه يقتضي فعل مرات محصورة بين اثنتين أو عش�ر أو غير ذلك، 
وإنم�ا يجب أن يقال: إنه على الوقف واالحتم�ال على ما قلناه، وأن 

المعقول منه التكرار، أو فعل مرة، وما عدا هذا باطل بإجماع«)2(.
وق�ال اب�ن عقي�ل: »وال تختل�ف األمة أن�ه ال يقتضي فع�ل مرات 

محصورة، كمرتين أو ثالث...«)3(.
3. ال خ�الف بينهم أيضًا أنه إذا كان األمر مقيدًا بمرة واحدة، مثل 
قولك: أعط زيدًا درهمًا واحدًا مرة واحدة أو مقيدًا بمرات، كقولك: 
أع�ط زيدًا درهمًا ثالث م�رات، فإن األمر في هاتي�ن الحالتين يكون 

مقيدًا لما قيد به من المرة أو المرات)4(.
4. أنه ال خالف بينهم أن صيغة األمر المطلق إذا احتفت بها قرائن 
ت�دل عل�ى التكرار بأنها تحمل عليه، وك�ذا إذا احتفت بها قرائن تدل 
عل�ى الم�رة حملت عليه�ا، وإنما الخالف في صيغ�ة األمر المجردة 

عن القرائن الدالة على الوحدة والمرة والتكرار)5(.
قال الطوفي: »لو اقترن باألمر قرينة تكرار غير الشرط أو قرينة مرة 

واحدة وجب العمل بمقتضى القرينة«)6(.

)1( رفع احلاجب )511/2(، القرائن عند األصوليني )588/2(. 
)2( التقريب واإلرشاد الصغري )121/2(. 

)3( الواضح )568/2(. 
)4( انظر: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن )1367/3(. 

)5( انظر: رشح املحيل عىل مجع اجلوامع )482/1(، القرائن عند األصوليني )587/2(. 
)6( رشح خمترص الروضة )375/2(. 
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وق�ال التفتازاني: »ال خالف ف�ي أن األمر المقيد بقرينة العموم أو 
التك�رار أو الخص�وص والمرة يفي�د ذلك، وإنما الخ�الف في األمر 

المطلق«)1(.

5. أن�ه ال خ�الف على أن فع�ل المرة البد منه، م�ن جهة أن المرة 
ثابت�ة س�واء كان وضع صيغة األمر لها بمفرده�ا، أم للتكرار التي هي 

بعضه؛ وذلك ألن األمر يستحيل ثبوته دونها)2(.

قال الباقالن�ي: »اعلموا -رحمكم اهلل- أنه ليس المراد بقولنا: إنه 
محتم�ل لفعل مرة وللتكرار أنه ال يعقل منه فعل مرة واحدة وحس�ن 
تقدي�م فعله�ا، وإنما نعني بذلك أن ما زاد عل�ى المرة يمكن أن يراد، 
ويمك�ن أن ال ي�راد، فأما فع�ل الم�رة وتعجيلها عقيب األم�ر فمتفق 

عليه«)3(.

وق�ال ابن عقيل: »واعلم أن أه�ل الوقف ال يقولون: إنا ال نعقل 
الم�راد م�ن األمر، وإنه يراد فعل مرة، ب�ل يقولون: ال نعلم هل يراد 
الزي�ادة عليه�ا أو ال يراد؟ فوقفوا عن الق�ول بالمرة فقط، الحتمال 
األم�ر ف�ي الزي�ادة، وإال فمع ثبوت ك�ون الصيغة أم�رًا بداللة البد 
م�ن مقتضى فعل، لكن ذلك الفعل ال يعلم م�رة فقط أو زيادة على 

المرة«)4(.

وقال ابن الس�بكي: »والغرض أنه لم يقل أحد: إن المرة ال تعقل، 
ال من الواقفية وال من غيرهم«)5(.

)1( التلويح )347/1(. 
)2( رفع احلاجب )511/2-512(، القرائن عند األصوليني )588/2(. 

)3( التقريب واإلرشاد الصغري )121/2(. 
)4( الواضح )569-568/2(. 

)5( رفع احلاجب )511/2(. 
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األقوال يف املسألة:
اختل�ف األصولي�ون ف�ي اقتضاء األم�ر التكرار على ع�دة أقوال، 

أهمها ما يأتي:

 القول األول: أن األمر المطلق ال يقتضي التكرار وال يحتمله بل تبرأ 
الذم�ة باالمتثال مرة واحدة، وهذا قول جمهور األصوليين، فهو قول 
أكثر الحنفية)1(، ونسب إلى اإلمام مالك)2(، واختاره أكثر أصحابه)3(، 
وقال به أكثر الشافعية)4(، وبعض الحنابلة)5(، وهو اختيار أبي الحسين 
البصري)6(، وقد انقسم أصحاب هذا القول في صفة داللته على المرة 

الواحدة إلى فريقين:

الفريق األول: أنه ال يدل بذاته على المرة، وإنما يقتضي طلب الماهية 
من غير إشعار بالوحدة والكثرة، فأما المرة الواحدة فالبد منها ضرورة أنه 
ال يمك�ن إيقاع الماهية بدونها، كم�ا ال يمكن إدخال الماهية في الوجود 

بدونها، فصارت المرة من ضروريات اإلتيان بالمأمور به)7(.

)1( انظر: أصول اجلصاص )135/2(، تقويم األدلة )ص40(، أصول الرسخيس20/1(، 
ب�ذل النظ�ر )ص88(، املغن�ي للخب�ازي )ص34(، بدي�ع النظ�ام )411-410/1(، 
كش�ف األرسار للنسفي58/1(، كش�ف األرسار للبخاري )282/1(، تيسري التحرير 

)351/1(، فواتح الرمحوت )380/1(. 
)2( انظر: إيضاح املحصول من برهان األصول، للامزري )ص205(. 

)3( انظ�ر: إحكام الفص�ول )89/1(، املحصول البن الع�ريب )ص59(، املنتهى )ص92(، 
رشح تنقيح الفصول )ص130(، حتفة املسؤول )26/3(، نرش البنود )124/1(. 

)4( انظ�ر: رشح اللم�ع )220/1(، التبرصة )ص41(، الربه�ان )164/1(، قواطع األدلة 
)115/1(، رشح املعامل )264/1-265(، اإلهباج )48/2(، هناية السول )275/2(، 

رشح املحيل )279/1(. 
)5( حي�ث اخت�اره منه�م أبو اخلط�اب يف التمهي�د )187/1(، وابن قدام�ة يف روضة الناظر 

)616/2(، والطويف يف رشح خمترص الروضة )374/2(. 
)6( انظر: املعتمد )98/1(. 

)7( انظر: رفع احلاجب )510/2(، هناية السول )418/1(. 



جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية 72

وإل�ى هذا ذه�ب الش�يرازي)1(، وابن الس�معاني)2(، وال�رازي)3(، 
واآلم�دي)4(، واب�ن الحاج�ب)5(، والبيض�اوي)6(، واب�ن الس�بكي)7( 

وغيرهم.

الفريق الثاني: أنه يقتضي المرة الواحدة بلفظه ووضعه، وبهذا قال 
سائر مشايخ الحنفية)8(، وعزي إلى أكثر الشافعية)9(.

الق�ول الثان�ي: أن األم�ر المطل�ق يقتض�ي التك�رار المس�توعب 
لجمي�ع العم�ر بحس�ب اإلم�كان)10(، وه�ذا الق�ول منس�وب إل�ى 
اإلم�ام مال�ك)11(، واخت�اره بع�ض أصحاب�ه)12(، وذه�ب إليه بعض

)1( انظر: التبرصة )ص41(. 
)2( انظر: قواطع األدلة )115/1(. 

)3( انظر: املحصول )98/2(. 
)4( انظر: اإلحكام له )191/2(. 

)5( انظر: خمترص املنتهى658/1(، حتقيق: نزيه محاد )658/1(. 
)6( انظر: هناية السول )417/1(. 
)7( انظر: رفع احلاجب )51/2(. 

)8( انظر: أصول الرسخيس )20/1(، كشف األرسار، للبخاري )283/1(. 
)9( انظ�ر: رشح اللم�ع )220/1(، التب�رصة )ص41(، هناي�ة الوص�ول )923/3(، هناي�ة 

السول )418/1(، البحر املحيط )286/2(. 
)10( ق�ال اب�ن عقي�ل يف الواضح )69/2(: إذا وج�ب الدوام، فإنه إنام جيب بحس�ب اإلمكان 
فيخرج من الزمان أوقات حاجة اإلنسان ورضوراته، وذلك لنص الكتاب والسنة القايض 
ع�ىل األمر بالتقيي�د كقوله تع�اىل: )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البق�رة: 286[، وقول 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أمرتك�م بأم�ر فأت�وا منه ما اس�تطعتم«، وانظ�ر: رشح اللم�ع )220/1(، 
والربه�ان )164/1(، اإلحكام )190/2(، الكاش�ف عن املحص�ول )289/2(، رشح 

تنقيح الفصول )ص130(، رفع احلاجب )510/2-511(، البحر املحيط )386/2(. 
)11( نس�به إلي�ه ابن خويز منداد وابن القصار اس�تقراء من كالمه، انظ�ر: مقدمة ابن القصار 

)ص291-292(، إيضاح املحصول من برهان األصول )ص205(. 
)12( كابن خويز منداد وابن القصار، انظر: مقدمة ابن القصار )ص291(، إحكام الفصول 
)89/1(، إيض�اح املحص�ول )ص206(، رشح تنقي�ح الفص�ول )ص130(، حتف�ة 

املسؤول )26/3(. 
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الش�افعية)1(، وذك�ر رواي�ة ع�ن اإلم�ام أحم�د)2(، اختاره�ا أكث�ر 
أصحابه)3(.

ونسبه الغزالي ألبي حنيفة والمعتزلة)4(.

الق�ول الثال�ث: التوق�ف في المس�ألة بمعن�ى أنه محتم�ل للمرة، 
ومحتم�ل لعدد محصور زائد على المرة والمرتين، ومحتمل للتكرار 
ف�ي جميع األوقات، وإليه ذهب أبوبك�ر الباقالني)5(، وإمام الحرمين 

الجويني)6(، والغزالي)7(.

ولع�ل المراد بالتوق�ف هنا: الوقف فيما زاد عل�ى المرة الواحدة، 
ق�ال الم�ازري)8(: »ألن الم�رة الواحدة متفق على ثبوتها، ويس�تحيل 

تحقق األمر دونها، الستحالة أمر ال يتعلق بمأمور به«)9(.

)1( ذه�ب إليه أبو إس�حاق اإلس�فراييني منه�م: انظ�ر: الربه�ان )164/1(، قواطع األدلة 
)115/1(، اإلحكام )190/2(، البحر املحيط )385/2(. 

)2( انظ�ر: العدة )264/1(، الواضح )545/2-546(، املس�ودة )ص20(، أصول الفقه، 
البن مفلح )670/2(، رشح الكوكب املنري )43/3(. 

التحب�ري   ،)545/2( الواض�ح  وانظ�ر:   ،)264/1( الع�دة  يف  يع�ىل  أيب  )3( كالق�ايض 
 .)2211/5(

)4( انظر: املنخول )ص108(، وانظر: رشح الكوكب املنري )43/3(. 
)5( انظر: التقريب واإلرشاد الصغري )118-117/2(. 

)6( انظر: الربهان )167-166/1(. 
)7( انظر: املنخول )ص108(، املستصفى )2/2(. 

)8( ه�و: أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن عم�ر التميمي املازري املالكي، كان حمدثًا فقيهًا أصوليًا 
متكل�اًم أديب�ًا، بلغ إمامة املالكية يف عرصه، ومازر بل�دة بجزيرة صقلية، له مؤلفات كثرية 
منه�ا: املعل�م بفوائد صحيح مس�لم، رشح التلقني للق�ايض عبد الوه�اب، التعليق عىل 

املدونة، إيضاح املحصول من برهان األصول وغريها، تويف سنة 536ه�. 
انظ�ر ترمجت�ه يف: الديباج املذهب )279/2-281(، وفيات األعيان )26/2(، ش�جرة 

النور الزكية )ص127(. 
)9( إيضاح املحصول من برهان األصول )ص206(. 
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وقال إمام الحرمين: »فإن قيل: فما المختار، وقد أبطلتم بزعمكم 
مس�لك الفريقي�ن، وليس بي�ن النفي واإلثب�ات مرتبة؟ قلن�ا: الصيغة 
المطلقة تقتضي االمتثال، والمرة الواحدة البد منها، وأنا على الوقف 
في الزيادة عليها، فلست أنفيه، ولست أثبته، والقول في ذلك يتوقف 

على القرينة...«)1(.

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
اس�تدل أصحاب القول األول، وهم القائلون بأن األمر المطلق ال 

يقتضي التكرار باليقين، وكان استداللهم به على أوجه متعددة:
الوج�ه األول: أن األم�ر لطل�ب الفع�ل، وطلب الفع�ل يفتقر إلى 
واح�د بحيث ال يتحقق وال يوج�د بدونه، فكان الواح�د هو المتيقن 

من كل وجه، فلذلك كان هو أولى بكونه موجبًا)2(.
الوج�ه الثاني: أن األمر بالفعل يقع على أقل جنس�ه، وهو أدنى ما 
يع�د ب�ه ممتثاًل، ويحمل عل�ى الجنس بدليله، وه�و النية؛ وذلك ألن 
األم�ر يدل عل�ى مصدر مفرد، والمف�رد ال يقع على الع�دد، بل على 

الواحد حقيقة، وهو المتيقن...)3(.
أو بمعنى آخر: أن األمر يقع على أقل جنسه، وهو الفرد الحقيقي؛ 
ويحتم�ل كل الجن�س، وه�و الفرد الحكم�ي مثاله: لو ق�ال المرأته: 
طلقي نفس�ك، فيقع على الواحدة إال أن ينوي الثالث، فالواحدة فرد 

حقيقي متيقن، والثالث فرد حكمي محتمل)4(.
الوج�ه الثال�ث: أنه ليس ف�ي الصيغ�ة احتمال الع�دد وال احتمال 

)1( الربهان )167-166/1(. 
)2( انظر: الكايف رشح أصول البزدوي للسغناقي )365/1(. 

)3( التلويح )349/1(. 
)4( انظر: رشح نور األنوار عىل املنار للصديقي )58/1(. 
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التك�رار، أال ت�رى من يقول لغيره: اش�تر لي عبدًا ال يتن�اول هذا أكثر 
من عبد، وال يحتمل الشراء مرة بعد مرة أيضًا، وكذلك قوله: زوجني 
ام�رأة ال يحتمل إال مرة واحدة، فال يحتمل تزويجًا بعد تزويج إال أن 
م�ا به يتم فعل�ه عند الحركات التي توجد منه ل�ه كل أو بعض، فيثبت 

بالصيغة اليقين الذي هو األقل للتيقن به)1(.

الوجه الرابع: أن من قال لغيره: ال تتصدق من مالي، يتناول النهي 
ع�ن كل درهم من ماله، خالف قوله: تصدق من مالي؛ فإنه ال يتناول 

األمر إال األقل على احتمال أن يكون مراده كل ماله)2(.

الوجه الخامس: أن قول القائل: دخل فالن الدار إخبار عن دخوله 
عل�ى احتم�ال أن يكون دخل م�رة أو مرتين أو م�رارًا، فكذلك قوله: 
ادخ�ل، يكون طلب الدخول منه على احتمال أن يكون المراد مرة أو 

مرارًا، ثم الموجب ما هو المتيقن به دون المحتمل)3(.

ويظه�ر ل�ي أن ق�ول الجمه�ور أرج�ح؛ ألن�ه اليقين، وب�ه يخرج 
المكل�ف م�ن العهدة وتبرأ الذم�ة، إال أن يوجد قرائ�ن حالية ومقالية 
وعرفية ولفظية وغيرها تدل على عدم التكرار فحينئذ تحمل عليه، أو 

على الوحدة فتحمل عليه أيضًا)4(.

وس�بب الخ�الف هن�ا ه�و م�دى اس�تعمال الم�رة والتك�رار ف�ي 
النص�وص الش�رعية ومت�ى تحم�ل؟ وف�ي ه�ذا يق�ول ج�الل الدين 
المحلي: »ومنش�أ الخالف: اس�تعماله فيهما)5( كأمر الحج والعمرة، 

)1( انظر: أصول الرسخيس )23/1(. 
)2( انظر: أصول الرسخيس )21/1(. 

)3( نفس املرجع والصفحة. 
)4( انظر لبعض هذه القرائن يف كتاب: التقريب واإلرش�اد الصغري )141/2(، رشح تنقيح 

الفصول )ص133(، القرائن عند األصوليني )608-604/2(. 
)5( أي يف املرة والتكرار. 
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وأم�ر الصالة والزكاة والصوم، فهل هو حقيقة فيهما؛ ألن األصل في 
االستعمال الحقيقة؟ أو في أحدهما حذرًا من االشتراك، وال نعرفه؟ 
أو ه�و للتك�رار؛ ألنه األغلب، أو المرة؛ ألنه�ا المتيقن؟ أو في القدر 

المشترك بينهما؛ حذرًا من االشتراك والمجاز؟«)1(.

)1( رشح املحيل )482/1(. 
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املبحث الثالث
اقتضاء األمر الفور

صورة املسألة:
إذا وردت صيغة األمر المطلق، فهل تقتضي هذه الصيغة فعل المأمور 
به على الفور، بمعنى أنه تجب المبادرة عقبها، أو تقتضي جواز التراخي، 

بمعنى أنه يجوز تأخير فعل المأمور به عن أول وقت اإلمكان؟)1(.

)1( يرى بعض األصوليني أن يف التعبري عن هذه املسألة بكون األمر يقتيض الفور أو الرتاخي 
جتوزًا ومساحمة يف اإلطالق؛ ألن القول بالرتاخي قد يفهم منه أن األمر يقتيض التأخري يف 
االمتثال، وأن األحس�ن أن يعرب عن املس�ألة، األمر يقتيض االمتثال من غري تعيني وقت، 
يقول إمام احلرمني يف التلخيص )323/1(: »ونرى املحققني من األصوليني يتس�احمون 
يف عب�ارة ال نرتضيه�ا، وه�ي أن نفاة الف�ور يعربون ع�ن أصلهم، فيق�ول: األمر يقتيض 
الرتاخ�ي، وكثريًا ما يطلقه القايض يف مصنفات�ه، ووجه الدخل هبا أن ظاهر قول القائل. 
األم�ر عىل الرتاخي ينبئ ع�ن اقتضاء األمر تأخريًا يف االمتثال، وه�ذا مل يرص إليه صائر، 

واألحسن يف العبارة أن يقول. األمر يقتيض االمتثال من غري ختصيص وقت«. 
وقال يف الربهان )169/1(: »ومما يتعني التنبيه له أمر يتعلق بتهذيب العبارة، فإن املسألة 
مرتمج�ة بأن الصيغة عىل الف�ور أم عىل الرتاخي، فأما من قال: إهنا عىل الفور، فهذا اللفظ 
ال ب�أس ب�ه، ومن قال: إهنا عىل الرتاخي فلفظه مدخ�ول، فإن مقتضاه أن الصيغة املطلقة 
تقت�يض الرتاخ�ي حتى لو فرض االمتث�ال عىل البدار مل يعتد به، ولي�س هذا معتقد أحد، 
فالوجه: : أن يعرب عن املذهب األخري املعزو إىل الش�افعي والقايض رمحهام اهلل بأن يقال: 

الصيغة تقتيض االمتثال، وال يتعني هلا وقت«. 
وق�ال الش�ريازي يف رشح اللمع )235/1(: »وربام غلط بع�ض أصحابنا يف العبارة عن 
هذه املس�ألة فقال: األم�ر يقتيض الفور أو الرتاخي، وهذه العبارة ليس�ت صحيحة؛ ألن 
= أحدًا مل يقل: إن األمر يقتيض الرتاخي، إنام يقولون: هل يقتيض الفور أو ال؟« 
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حترير حمل النزاع:
لتحرير محل النزاع البد من التنبيه على األمور اآلتية:

1. أن�ه ال خالف بين األصوليين ف�ي أن األمر إذا ورد مطلقًا وجب 
عل�ى المأم�ور اعتقاد وجوب�ه، والعزم عل�ى فعله، وإنم�ا الخالف في 
وج�وب فع�ل المأمور به، قال الش�يرازي: إذا ورد األم�ر مطلقًا وجب 
اعتقاد وجوبه، والعزم على فعله على الفور؛ ألنه ال يخلو إما أن يعتقد 
ف�ي األمر الوجوب أو يعتقد عدم الوجوب؛ ألن اإلنس�ان ال يخلو من 
اعتقاده، فإن اعتقد أنه غير واجب فقد كذب اهلل تعالى، وكذب رسوله 
ملسو هيلع هللا ىلص في خبرهما، وذلك يوجب الكفر في ما طريقه القطع، والفسق في 
ما طريقه الظن إذا لم يكن في محل االجتهاد، وإذا لم يعزم على الفعل 

كان معاندًا هلل ولرسوله، وذلك يوجب الكفر والفسق)1(.

2. أن�ه ال خ�الف ف�ي أن صيغ�ة األم�ر إذا احتف�ت بها قرين�ة دالة 
عل�ى الفور أو على التراخي فإنه يلزم العم�ل بمقتضى القرينة، وإنما 

الخالف في صيغة األمر المجردة عن القرائن.

قال الطوفي: »األمر إن اقترنت به قرينة فوٍر أو تراٍخ، عمل بمقتضاها 
في ذلك، وإن كان مطلقًا، أي مجردًا عن قرينة فهو للفور«)2(.

= ويؤي�د ه�ذا قول ابن الس�معاين يف قواطع األدل�ة )130/1( وهو مم�ن صحح القول 
بالرتاخي: »واعلم أن قولنا: إنه عىل الرتاخي ليس معناه أن له أن يؤخره عن أول أوقات 
الفع�ل، لك�ن معناه: أنه ليس عىل التعجيل، واجلملة أن قوله: افعل، ليس فيه عندنا دليل 
إال عىل طلب الفعل فحسب، من غري أن يكون له تعرض للوقت بحال«. وانظر: اإلهباج 

)59/2(، رفع احلاجب )520/2(، البحر املحيط )400-399/2(. 
)1( رشح اللم�ع )234/1(، وانظ�ر: املس�تصفى )10/2(، اإلح�كام )203/2(، هناي�ة 

الوصول )961/3(، البحر املحيط )396/2(. 
)2( رشح خمت�رص الروضة )386/2(، وانظ�ر: البحر املحي�ط )396/2(، التقرير والتحبري 

)316/1(، حاشية العطار عىل رشح املحىل )483/1(. 
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3. أن القائلي�ن بأن األمر يقتضي التك�رار يقولون: إن األمر يقتضي 
الفور؛ ألنه من ضرورياته؛ ألن تكرار فعل المأمور به يلزم أن يفعل من 
أول ما صدرت لفظة األمر إلى ما ال نهاية حسب قدرة المكلف؛ وألن 
الوق�ت المتعقب له حينئذ داخل في جمل�ة األزمنة التي اقتضى تكرار 
الفع�ل فيه�ا، وبالتالي فهم قائل�ون بالفورية وال خ�الف معهم، ويبقى 

الخالف فيمن يقول: إن األمر ال يقتضي التكرار بل يقتضي المرة)1(.

وف�ي هذا يقول إم�ام الحرمين: »اعل�م وفقك اهلل أن م�ن قال: إن 
األم�ر يقتض�ي التكرار واس�تغراق األوقات فال يفي�د فرض الخالف 
مع�ه في الف�ور والتراخي، فإن من حكم اس�تغراق األوق�ات اندراج 
الوق�ت المتعقب لألمر تحت قضيته في اإليج�اب والندب، فأما من 
زع�م أن مطل�ق األمر يقتض�ي االمتثال م�رة واحدة فق�د اختلفوا في 

الفور والتراخي...«)2(.

وقال أيضًا: »الصيغة المطلقة التي فيها الكالم، إن قيل إنها تقتضي 
اس�تغراق األوق�ات باالمتث�ال، فم�ن ض�رورة ذل�ك الف�ور والبدار، 
واس�تيعاب الصيغة ف�ي موردها اقتض�اء مبادرة االمتث�ال، فإذا جرى 
التفري�ع عل�ى المذه�ب اآلخر ف�ي أن الصيغ�ة ال تقتضي اس�تغراق 

الزمان فعلى هذا اختلف األصوليون...«)3(.

4. أنه ال خالف بين القائلين بالفور والقائلين بالتراخي على حسن 
تقديم فعل المأمور به عقيب األمر؛ ألن القائلين بجواز التراخي إنما 

)1( انظ�ر: رشح اللم�ع )234/1(، هناي�ة الوص�ول )951/3(، املحص�ول، الب�ن الع�ريب 
)ص59(، تيس�ري التحري�ر )315/1(، التقري�ر والتحبري )315/1(، إرش�اد الفحول 
األصولي�ني  عن�د  القرائ�ن  الفق�ه )1384/3(،  أص�ول  عل�م  امله�ذب يف  )ص88(، 

 .)610/2(
)2( التلخيص )321/1(. 

)3( الربهان )168/1(. 
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يخالفون في وجوب البدار والتقديم، ال في حس�نه وأفضليته)1(، وقد 
ح بهذا الباقالني بقوله: »م�ن قال بالفور والتراخي جميعًا يقول:  ص�ررّ
إن تقديم فعله حسن جميل، والقائلون بوجوب تقديمه يقولون: يأثم 
بالتراخي، والقائلون بالتراخي يقولون: أنه إذا قدمه فقد أدى الواجب 
وبرئ�ت ذمته، واألح�وط له في إج�ازة الثواب تقديم�ه؛ ألنه ال يأمن 

الموت إذا أخره«)2(.

األقوال يف املسألة:
اختلف األصولي�ون القائلون بأن األمر المطلق ال يقتضي التكرار 

في اقتضاء األمر الفور أو ال؟ على عدة أقوال، أهمها ما يأتي:

الق�ول األول: أن األم�ر المطل�ق يقتض�ي الفور، وه�و قول بعض 
الحنفية)3(، وبه قال مالكية بغداد)4(، واختاره بعض الش�افعية)5(، وهو 

الظاهر من مذهب الحنابلة)6(، وعليه مذهب الظاهرية)7(.

)1( انظ�ر: التلخي�ص )325/1(، الواضح )27/3(، أصول الش�ايش )ص135(، القرائن 
عند األصوليني )611-610/2(. 

)2( التقريب واإلرشاد الصغري )209/2(. 
)3( انظ�ر: أصول اجلصاص )103/2، 105(، أصول الرسخ�يس26/1(، ميزان األصول 
)ص329(، بذل النظر )ص95(، كش�ف األرسار للبخاري )520/1(، تيسري التحرير 
)357/1(، ونس�به بعضهم إىل أيب حنيفة، انظر: كش�ف األرسار للبخاري )520/1(، 

الربهان )168/1(. 
)4( انظ�ر: إحكام الفص�ول )218/1(، رفع النقاب )463/2(، ونس�به بعضهم إىل اإلمام 
مال�ك، انظر: مقدمة ابن القص�ار )ص288(، رشح تنقيح الفصول )ص128، 129(، 

حتفة املسؤول )33/3(، رفع النقاب )462/2(، نرش البنود )462/2(. 
)5( انظ�ر: التب�رصة )ص52(، رشح اللم�ع )235/1(، قواط�ع األدل�ة )129/1(، هناي�ة 

الوصول )951/3(، رفع احلاجب )219/2(، البحر املحيط )396/2(. 
)6( انظ�ر: الع�دة )281/1(، التمهي�د أليب اخلط�اب )215/1(، الواض�ح )17/3(، روضة 
الناظر )623/2(، رشح خمترص الروضة )387/2(، أصول الفقه البن مفلح )681/2(. 

)7( انظر: اإلحكام البن حزم )307/1(. 
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الق�ول الثان�ي: أن األمر المطلق ال يفيد الف�ور، بل يدل على طلب 
الفعل فحس�ب، وال داللة له على تعيين الزمان، فمهما فعل المكلف 
المأم�ور به مب�ادرًا أو مؤخرًا كان ممتثاًل)1(، وه�و مذهب الحنفية)2(، 
ومالكية المغرب)3( وأكثر الشافعية)4(، وذكر رواية عن أحمد)5(، وهو 

قول بعض المعتزلة)6(.

الحرمي�ن)8(،  إم�ام  ذه�ب  وإلي�ه  التوق�ف)7(،  الثال�ث:  الق�ول 

)1(  وهو املعرب عنه أنه يقتيض الرتاخي، انظر: هناية الوصول )954/3(. 
)2(  انظ�ر: أص�ول اجلص�اص )295/1(، أص�ول الرسخ�يس )26/1(، مي�زان األص�ول 
النظ�ام )414/1(، كش�ف األرسار  املغن�ي للخب�ازي )ص40(، بدي�ع  )ص331(، 

للبخاري )520/1(، التلويح )430/1(، تيسري التحرير )356/1(. 
)3(  انظ�ر: إح�كام الفص�ول )102/1(، رشح تنقي�ح الفص�ول )ص128(، رف�ع النق�اب 

)463/2(، نرش البنود )145/1(. 
)4(  ونس�ب إىل الشافعي، انظر: التقريب واإلرشاد الصغري )208/2(، التبرصة )ص52(، 
رشح اللم�ع )235/1(، الربه�ان )168/1(، التلخي�ص )323/1(، قواط�ع األدل�ة 
)127/1(، املس�تصفى )9/2(، املحصول )113/2(، اإلحكام لآلمدي )242/2(، 
هناي�ة الوصول )952/2-954(، اإلهب�اج )59/2(، رفع احلاجب )520/2(، البحر 

املحيط )397/2(. 
مفل�ح  اب�ن  الواض�ح )18/3(، أص�ول  التمهي�د أليب اخلط�اب )216/1(،  انظ�ر:    )5(

 .)681/2(
)6(  انظر: املعتمد )111/1(، هناية الوصول )951/3(. 

)7(  ق�ال الصفي اهلندي يف هناية الوصول )954/3(: »فمنهم من توقف توقف االش�رتاك، 
ومنهم من توقف توقف الالأدرية« أ.ه�، ثم إهنم انقسموا إىل فريقني: مقتصدون وغالة، 
أم�ا املقتص�دون فقطع�وا بامتثال املبادر، وتوقف�وا يف املتأخر، وهو مذه�ب إمام احلرمني 
والغ�زايل يف املنخ�ول، وأما الغ�الة فتوقفوا يف املبادر أيضًا خمالف�ني بذلك اإلمجاع، انظر: 
الربه�ان )168/1(، املنخ�ول )ص178( وم�ا بعدها، اإلحكام لآلم�دي )203/2(، 

هناية الوصول )955/3(. 
)8(  انظ�ر: الربه�ان )173/1(، خمت�رص اب�ن احلاجب م�ع رشح العض�د )165/2(، هناية 

الوصول )955/3(. 
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والغزالي)1(، والرازي)2(، واآلمدي)3(وغيرهم، ونس�ب إلى أصحاب 
أبي الحسن األشعري)4(، وبه قال بعض الشيعة)5(.

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
اس�تدل أصح�اب القول األول، وه�م القائلون ب�أن األمر المطلق 

يقتضي الفور باليقين، وكان استداللهم به على عدة أوجه، منها:

الوج�ه األول: أن األم�ر المطلق البد له من زم�ان، وأولى األزمنة 
عقيب األمر؛ ألنه يكون ممتثاًل يقينًا، وسالمًا عن الخطر قطعًا)6(.

قال إمام الحرمين: »أن الطلب متحقق، والشك في جواز التأخير، 
فوج�ب الفور، ليخرج من العه�دة بيقين«)7(، وعبر عنه الفخر الرازي 
بش�كل أوضح بقول�ه: »أجمعنا على أن�ه لو فعل عقيبه يق�ع الموقع، 
ويخرج عن العهدة، وطريقة االحتياط تقتضي وجوب اإلتيان به على 

الفور لتحصيل الخروج عن العهدة بيقين«)8(.

)1( انظر: املنخول )ص113(.
)2( انظر: املحصول )113/2(.
)3( انظر: اإلحكام )203/2(.

)4( انظ�ر: التمهي�د أليب اخلط�اب )216/1-217(، الواض�ح )18/3(، أصول ابن مفلح 
)681/2(، بل نسب إىل أيب احلسن األشعري نفسه كام يف الكاشف )326/3(.

)5( انظر: البحر املحيط )399/2(.
)6( روضة الناظر )625/2(.

)7( نقل�ه عن�ه ابن اهل�امم يف التحرير )ص147(، والش�وكاين يف إرش�اد الفح�ول )ص89(، 
انظ�ر: التقري�ر والتحبري )317/1(، تيس�ري التحرير )359/1(، أم�ا عبارته يف الربهان 
)168/1( فه�ي قول�ه: »وذهب املقتصدون من الواقفي�ة: إىل أن من بادر يف أول الوقت 
كان ممتث�اًل قطع�ًا، فإن أخر وأوقع الفعل املقتى يف آخ�ر الوقت فال يقطع بخروجه عن 

عهدة اخلطاب، وهذا هو املختار عندنا«.
)8( املحص�ول )119/2-120(، وانظ�ر: املعتمد )121/1(، اإلح�كام )205/1(، هناية 

الوصول )962/3(.
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الوجه الثان�ي: أن تأخير إيقاع األمر المطلق تفويت؛ ألنه ال يدري 
أيق�در على األداء في الوق�ت الثاني أو ال يقدر؟ وباالحتمال ال يثبت 
التمكن من األداء على وجه يكون معارضًا للمتيقن به فيكون تأخيره 
ع�ن أول أوقات اإلمكان تفويتًا، ولهذا يستحس�ن ذم�ه على ذلك إذا 
عج�ز ع�ن األداء)1(، ويوضح�ه السرخس�ي بقول�ه: »إن أول أوق�ات 
إم�كان األداء م�راد باالتفاق، حتى لو أدى في�ه كان ممتثاًل لألمر، فال 
يثب�ت م�ا بعده م�رادًا إال بدلي�ل، يوضح�ه: أن التخيير ينتف�ي بمطلق 
األم�ر بين األداء والت�رك، فيثبت هذا الحكم، وه�و انتفاء التخيير في 
أول أوق�ات إمكان األداء، كما ثبت حكم الوجوب، والتفويت حرام 
باالتف�اق، وفي ه�ذا التأخير تفويت؛ ألنه ال ي�دري أيقدر على األداء 
ف�ي الوقت الثاني أو ال يقدر؟ وباالحتمال الثاني ال يثبت التمكن من 
األداء عل�ى وج�ه يكون معارضًا للمتيقن به، فيك�ون تأخيره عن أول 
أوق�ات اإلمكان تفويتًا، ولهذا استحس�ن ذمه على ذلك إذا عجز عن 

األداء«)2(.

كما عبَّر عنه بطريقة أخرى حين قال: »إن األمر باألداء يفيدنا العلم 
بالمصلح�ة في األداء، وتلك المصلح�ة تختلف باختالف األوقات، 
وله�ذا ج�از النس�خ في األم�ر والنه�ي، وبمطل�ق األمر يثب�ت العلم 
بالمصلح�ة ف�ي األداء في أول أوقات اإلم�كان، وال يثبت المتيقن به 

فيما بعده«)3(.

الموقف من هذا االستدالل:

عند النظر والتأمل في أقوال األصوليين في هذه المس�ألة وأدلتهم 

)1( انظر: كشف األرسار )520/1(. 
)2( أصول الرسخيس )27-26/1(. 

)3( أصول الرسخيس )27/1(. 
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واالعتراضات الواردة عليها نجد أنهم متفقون على صحة االستدالل 
باليقي�ن ف�ي المب�ادر إليق�اع الفعل على الف�ور، ويبق�ى الخالف في 
المؤخ�ر إليقاع الفعل، وقد نقل اإلجماع عدد منهم كالسرخس�ي)1(، 
وال�رازي)2(، والهن�دي)3(، واآلمدي حيث قال: »إن إجماع الس�لف 
منعق�د عل�ى أن المب�ادر يخ�رج ع�ن عه�دة األم�ر، وال إجم�اع ف�ي 

المؤخر«)4(.
كما أن مناقش�ة أصحاب الق�ول الثاني والثالث ألدلة القول األول 
القائلين بالفور ليس�ت منصبة على اليقي�ن، وإنما هي منصبة على أن 
األح�وط ه�و المبادرة بالفعل بن�اء على أن فعل المب�ادر يقين، وفعل 
المتأخر مشكوك فيه، ويدل عليه ما نقل عن إمام الحرمين بأن الطلب 
متحقق، والشك في جواز التأخير ونص كالمه: »أن من بادر في أول 
الوق�ت كان ممتث�اًل قطعًا، ف�إن أخر وأوقع الفع�ل المقتضى في آخر 

الوقت، فال يقطع بخروجه من عهدة الخطاب«)5(.

)1( أصول الرسخيس )26/1(. 
)2( املحصول )120-119/1(. 

)3( انظر: هناية الوصول )962/3(. 
)4( اإلحكام )205/1(. 

)5( الربهان )168/1(، وانظر: مناقشة دليل االحتياط، واجلواب عنه يف: أصول الرسخيس 
)26/1-27(، املحصول )120/1(، اإلحكام )209/1(، هناية الوصول )963/3(، 
اإلهب�اج )64/2(، التقري�ر والتحب�ري )317/1(، تيس�ري التحرير )359/1(، إرش�اد 

الفحول )ص89(. 
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املبحث الرابع
اقتضاء النهي التحريم

حترير حمل النزاع:
1. ذك�ر األصوليون أن صيغ�ة النهي ترد لمعان متع�ددة ومتباينة، 
وق�د حصره�ا بعضه�م بثمانية مع�ان)1(، وق�د أوصله�ا بعضهم إلى 
خمسة عش�ر معنى؛ ومن المعاني التي ذكروها: التحريم، والكراهة، 
والتحقي�ر، والتحذير، وبي�ان العاقبة، واليأس، واإلرش�اد، والدعاء، 

واألدب، وإباحة الترك، والتصبر وغيرها)2(.

وه�ذه المعاني كما تقدم في األمر إنما تتميز بعضها عن بعض بما 
احتف بصيغة النهي من قرائن وصالت تعيين المراد.

وألج�ل هذا فإنه ال خالف بين األصوليين في أن صيغة النهي )ال 
تفعل( ليست حقيقة في جميع المعاني التي يمكن أن ترد لها، وذلك 
ألن أكثره�ا ل�م يس�تفد من الصيغة نفس�ها، ب�ل من القرائ�ن المحتفة 

بها)3(.

)1( كالصف�ي اهلندي يف هناي�ة الوصول )1165/3( وما بعدها، وانظ�ر: العدة )426/2(، 
املستصفى )418/1(، املنخول )ص134(، اإلحكام230/2(. 

)2( انظر: التحبري )2279/5( وما بعدها، رشح الكوكب املنري )79/3( وما بعدها. 
)3( ك�ام قي�ل يف األم�ر، فإن اخلالف املذك�ور يف األمر مقابل�ه يف النهي إال يف بعض املس�ائل، 
ق�ال اآلم�دي يف اإلحكام )231/2(: »واخلالف يف أكثر من مس�ألة فعىل وزان اخلالف 
يف مقابالهت�ا من مس�ائل األمر، ومأخذه�ا كمأخذها، فعىل الناظر بالنق�ل واالعتبار«،=
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2. أن�ه ال خ�الف بين األصوليي�ن أن صيغة النه�ي إذا احتفت بها 
قرائ�ن ت�دل على الم�راد حمل�ت على ما ت�دل علي�ه القرين�ة، وإنما 

الخالف في الصيغة المطلقة المجردة من القرائن)1(.
قال ابن جزي: »وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من 

تحريم أو كراهة«)2(.

األقوال يف املسألة:
اختلف األصوليون في النهي المجرد عن القرائن على أقوال منها:
الق�ول األول: أن النهي المجرد يقتض�ي التحريم، وال يحمل على 

غيره من المعاني إال بقرينة.
وه�و مذه�ب الجمهور، نس�به الم�رداوي)3(، وابن النج�ار)4( إلى 
األئم�ة األربع�ة وغيرهم، وح�كاه التلمس�اني)5(، والش�وكاني)6( عن 

= ويقول الصفي اهلندي يف هناية الوصول: »اعلم أن أكثر ما تقدم من مباحث األمر جاء 
يف النهي بطريق العكس منها لكونه مقاباًل له، وقد أحطت هبا علاًم، فال حاجة إىل اإلعادة 

لئال يطول الكالم ويتكرر من غري فائدة كثرية...«. 
وقال الغزايل يف املنخول )ص126(: »فمن توقف يف صيغة األمر توقف يف صيغة النهي، 
وم�ن محل�ه ع�ىل الوجوب، محل النه�ي عىل احلظر، وم�ن محله عىل الن�دب محل هذا عىل 
الكراه�ة، وم�ن مح�ل ذلك عىل رف�ع احلرج يف الفع�ل، محل هذا عىل رف�ع احلرج يف ترك 

الفعل«. 
)1( انظر: التحبري )2283/5(، رشح الكوكب املنري )83/3(. 

)2( تقريب الوصول )ص188-187(. 
)3( انظر: التحبري )2283/5(. 

)4( انظر: رشح الكوكب املنري )83/3(. 
)5( انظر: مفتاح الوصول )ص37(. 

)6( انظر: إرشاد الفحول )ص96( 
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الجمهور، وهو مذهب عامة الحنفية)1(، والمالكية)2(، والش�افعية)3(، 
والحنابلة)4(، واختاره ابن حزم، ونسبه لجميع الظاهرية)5(.

الق�ول الثان�ي: أن النهي المج�رد يقتضي الكراه�ة التنزيهية، وهذا 
القول حكاه بعض الش�افعية وجهًا في المذهب الشافعي)6(، وكذلك 
ح�كاه اب�ن مفل�ح وجهًا ف�ي مذه�ب الحنابل�ة)7(، كما ح�كاه بعض 

األصوليين من غير نسبة ألحد)8(.

الق�ول الثالث: أنه يقتضي القدر المش�ترك بين التحريم والكراهة، 
وهو مطلق الترك)9(.

الق�ول الراب�ع: التوقف ف�ي ذلك حتى يتبي�ن المراد، وه�ذا القول 

)1( انظ�ر: أص�ول الرسخ�يس )78/1(، مي�زان األص�ول )ص235(، املغن�ي للخب�ازي 
تيس�ري   ،)256  ،255/1( األرسار  كش�ف   ،)429/1( النظ�ام  بدي�ع  )ص67(، 

التحرير375/1(، التقرير والتحبري )329/1(، فواتح الرمحوت )396/1، 373(. 
)2( انظ�ر: إحكام الفص�ول )125/1(، رشح تنقيح الفص�ول )ص168(، رفع النقاب عن 

تنقيح الشهاب )1184/3(، تقريب الوصول )ص187(، نرش البنود )195/1(. 
الربه�ان   ،)293/1( اللم�ع  رشح  )ص99(،  التب�رصة  )ص217(،  الرس�الة  )3( انظ�ر: 
)159/1(، قواطع األدلة )251/1(، املحصول )281/2(، هناية السول )294/2(، 

اإلهباج )67/2(، البحر املحيط )426/2(. 
)4( انظ�ر: العدة )426/2(، التمهيد )362/1(، الواضح )233/3(، املس�ودة )ص81(، 
بدائ�ع الفوائد )3/4(، القواعد والفوائد األصولي�ة )690/2(، التحبري )2283/5(، 

رشح الكوكب املنري )83/3(. 
)5( انظر: اإلحكام له )275/1(. 

)6( انظ�ر: البح�ر املحيط )426/2(، ونقله إمام احلرمني يف آخر باب التأويالت من الربهان 
 .)364/1(

)7( انظر: أصول الفقه البن مفلح )726/2(. 
)8( انظ�ر: التمهي�د )362/1(، تقريب الوص�ول )ص187(، القواع�د والفوائد األصولية 

)690/2(، رشح الكوكب املنري )83/3(، إرشاد الفحول )ص96(. 
)9( انظ�ر: اإلح�كام )231/2(، خمت�رص املنتهى )685/2(، هناية الس�ول )294/2(، مجع 

اجلوامع برشح املحيل وحاشية العطار عليه )498/2(. 
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ينس�ب لألش�عرية)1(، وهو اختيار أبي بكر الباقالني)2(، والغزالي)3(، 
واآلمدي)4(.

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
اس�تدل باليقي�ن في هذه المس�ألة أصحاب القول الثان�ي القائلون 
بأن النهي المجرد عن القرائ�ن يقتضي الكراهة التنزيهية حيث قالوا: 
إن صيغ�ة النه�ي، وهي: ال تفع�ل ترد ويراد بها التحري�م، وترد ويراد 
به�ا الكراهة التنزيهية، والتحريم ه�و: طلب الترك والمنع من الفعل، 
والكراه�ة: طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، فاش�تركا في ش�يء 
واح�د، وهو طل�ب الترك فنحمله علي�ه؛ ألنه المتيقن، أم�ا المنع من 

الفعل، وهو التحريم، فهو شيء زائد يحتاج إلى دليل)5(.

قال أبو الخطاب: »واحتجوا بأن لفظ النهي يرد والمراد به التنزيه، 
ويرد ويراد به التحريم، فحملت على أقلها...«)6(.

وقال الزركش�ي: »... ألنه�ا يقين، فحمل علي�ه، ولم يحمل على 
التحريم إال بدليل«)7(.

الموقف من هذا االستدالل:

نوق�ش هذا االس�تدالل م�ن أصح�اب الق�ول األول القائلين بأنه 

)1( نس�به إليهم الش�ريازي يف رشح اللمع )293/1(، وأبو اخلطاب يف التمهيد )362/1(، 
وابن عقيل يف الواضح )233/3(، كام نس�به ابن الس�معاين يف قواطع األدلة )252/1( 

إىل أيب احلسن األشعري ومن تبعه، وكذا اآلمدي يف اإلحكام )178/2(. 
)2( كام نسبه إليه إمام احلرمني يف الربهان )159/1، 160(. 

)3( حيث قال يف املنخول )ص126(: »فمن توقف يف صيغة األمر توقف يف صيغة النهي«. 
)4( انظر: اإلحكام )178/2، 231-230(. 

)5( انظر: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن )1434/3(. 
)6( التمهيد )463/1(. 

)7( البحر املحيط )426/2(، وانظر: املحصول، البن العريب )ص69(. 
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يفي�د التحريم بقولهم: إن ه�ذا الدليل مفاده المطالبة بالدليل على أنه 
يقتض�ي التحريم -وه�و المنع من الفعل- والمطالب�ة بالدليل ال تعد 
دلي�اًل، وإن س�لمنا أن المطالب�ة بالدليل دليل، فإنا ق�د بينا أن مقتضى 
صيغة النه�ي التحريم)1(؛ ولهذا كان المخالف لهذه الصيغة يس�تحق 

العقوبة، فلو كان النهي للتنزيه لما استحق مخالفها العقوبة)2(.
ق�ال أب�و الخطاب: »والج�واب إن إطالقها يقتض�ي الترك؛ ولهذا 

مخالفه يستحق العقوبة على ما بينا...«)3(.

)1( يقصد ما استدلوا به من أدلة عىل أن النهي يقتيض التحريم، فانظرها يف املراجع املتقدمة. 
)2( انظر: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن )1434/3(. 

)3( التمهيد )363/1(. 
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اخلامتة

الحمد هلل على نعمه، والش�كر له على توالي مننه، أحمده سبحانه 
وأش�كره، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين وعلى آله 

وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

ففي نهاية هذا البحث ألخص أبرز نتائجه:

أن اليقين هو أعلى درجات العلم وأقواها على اإلطالق.. 1

أن الم�راد باليقي�ن في هذا البحث هو الجزم بالش�يء مس�تندًا . 2
في�ه إلى الدليل القطعي، وهو مراد األصوليين في اس�تداللهم 
باليقين، بخالف الفقهاء الذين يطلقون العلم واليقين ويريدون 
بهما الظن والظاهر. فمفهومهم لليقين أوس�ع من مفهومه عند 

األصوليين.

أن اليقي�ن حجة ش�رعية يج�ب العمل بها عند جمي�ع العلماء . 3
سواء كانوا أصوليين أو غيرهم.

أن اليقي�ن قط�ع مركب أو ه�و قطع وزي�ادة، فاليقين على هذا . 4
أخص من القطع.

وجود عالقة بين اليقين واالستصحاب، حيث إن االستصحاب . 5
أعم لما هو يقيني أو ظني.
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أن اس�تدالل األصوليين باليقين في مس�ألة من المسائل يكون . 6
عل�ى أوج�ه متع�ددة، وفي ه�ذا رد عل�ى من يدع�ي أن بعض 
األصوليين ينق�ل عن غيره، فاختالفهم في عرض دليل اليقين 

على أوجه متعددة يدل على قدرة وفهم واستقاللية.
أن االس�تدالل باليقين في بعض المس�ائل ال يس�لم به، بل قد . 7

ترد عليه بعض االعتراضات والمناقشات.
وف�ي نهاي�ة البح�ث أوص�ي الباحثي�ن بمتابع�ة بح�ث اس�تدالل 

األصوليين باليقين في بقية مباحث أصول الفقه.
وختامًا أس�أل اهلل تعال�ى أن يجعل عملي خالص�ًا لوجهه الكريم، 
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وس�لم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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