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 المحاضرة الثانية
 األمر

 تعريفو : ىو المفظ المستعمؿ لطمب الفعؿ عمى وجو االستعالء .
 فيو مف قسـ )الخاص( مف جية أنو أريد بو شيء خاص ىو ) طمب الفعؿ (.
 * صيغتو : األلفاظ المستعممة في )األمر( تعود إلى أربعة مخصوصة، ىي : 

ربؾ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادليـ بالتي ىي أحسف { ػ لفظ )إفعؿ(، كقولو تعالى: } ادع إلى سبيؿ 1
لممسيء صالتو: ))إذا قمت إلى الصالة فكبر، ثـ اقرأ ما  -صمى اهلل عميو وسمـ  -[، وقولو 125]النحؿ: 

تيسر معؾ مف القرآف، ثـ اركع حتى تطمئف راكعا، ثـ ارفع حتى تعتدؿ قائما، ثـ اسجد حتى تطمئف ساجدا، 
 مئف جالسا، وافعؿ ذلؾ في صالتؾ كميا(( ]متفؽ عميو مف حديث أبي ىريرة[.ثـ ارفع حتى تط

ػ الفعؿ المضارع المقترف بالـ األمر، كقولو تعالى: } لينفؽ ذو سعة مف سعتو ومف قدر عميو رزقو فمينفؽ 2
دكـ مف : ))الرجؿ عمى ديف خميمو فمينظر أح-صمى اهلل عميو وسمـ  -[، وقولو 7مما آتاه اهلل { ]الطالؽ: 

 يخالؿ(( ]حديث حسف أخرجو الترمذي مف حديث أبي ىريرة[.
ػ اسـ فعؿ األمر، كقولو تعالى: } يا أييا الذيف آمنوا عميكـ أنفسكـ ال يضركـ مف ضؿ إذا اىتديتـ { 3

: ))مو ياعائشة، فإف اهلل ال يحب الفحش والتفحش(( ]رواه -صمى اهلل عميو وسمـ  -[، وقولو 105]المائدة: 
[، قاؿ ذلؾ حيف أتاه ناس مف الييود فقالو: الساـ عميكـ، فسبتيـ عائشة، فأمرىا بالكؼ عف ذلؾ، وقولو مسمـ

ياكـ والفحش؛ فإف اهلل ال يحب -صمى اهلل عميو وسمـ  - :))إياكـ والظمـ؛ فإف الظمـ ظممات يـو القيامة، وا 
ياكـ والشح؛ فإنو أىمؾ مف كاف قبمكـ أمرىـ ب القطيعة فقطعوا، والبخؿ فبخموا، وبالفجور الفحش وال التفحش، وا 

 ففجروا(( ]حديث صحيح، أخرجو أحمد وغيره بسندصحيح[. 
[. وتقدـ 4ػ المصدر النائب عف فعؿ األمر، كقولو تعالى: } فإذا لقيتـ الذيف كفروا فضرب الرقاب { ]محمد: 4

ث )الواجب(، والذي يعنينا ىنا في الكالـ في )األحكاـ( ذكر صيغ غير صريحة في األمر دالة عميو في مبح
 ىو صيغة األمر المفظية اإلنشائية، وىي منحصرة في الصيغ األربعة المذكورة .

* داللتو : تدؿ صيغة األمر في خطاب اهلل تعالى ورسولو  مجردة مف القرائف عمى حقيقة واحدة ىي الوجوب 
 . ىذا مذىب عامة أئمة الفقو والعمـ ممف يقتدى بيـ .



 6 

عض مف المتأخريف في ذلؾ فذكروا أنيا لغير الوجوب ، قاؿ بعضيـ : لمندب ، وقاؿ بعضيـ: وخالؼ الب
 لإلباحة ، وقاؿ بعضيـ غير ذلؾ .

 * قاعدة األمر: األمر لموجوب حتى يصرؼ عنو بقرينة .
 مثاؿ القاعدة :

ذا قرئ القرآف فاستمعوا لو وأنصتوا لعمكـ ترحموف { ]األعراؼ: 1 [، فإف األمر عمى 204ػ قولو تعالى: } وا 
 أصؿ داللتو لموجوب، فمذلؾ سقط بو وجوب قراءة الفاتحة وراء اإلماـ عند جميور العمماء .

: ))إذا دخؿ أحدكـ المسجد فميركع ركعتيف(( ]متفؽ عميو مف حديث ابي -صمى اهلل عميو وسمـ  -ػ قولو 2
مماء، والقرينة الصارفة لو عف الوجوب قتادة[ ، فيذا أمر مصروؼ عف الوجوب إلى الندب في قوؿ جميور الع

 -ىي ما تواترت بو النصوص مف كوف الصموات المفروضات خمسا في اليـو والميمة، وما صح عف النبي 
 مف عد جميع ما يزيده المسمـ عمييا تطوعا. -صمى اهلل عميو وسمـ 

لقرينة صارفة لداللة المفظ عما واعمـ أف القرينة مما يختمؼ في تقديره العمماء وجرى منياجيـ عمى اعتبار ا
استعممت فيو في األصؿ إلى المعنى الذي دلت عميو، وىي قد تكوف صريحة بينة كما في المثاؿ المذكور، 
وقد تكوف خفية ال تبدوا إال بالبحث والتامؿ، كما أنيا قد تستفاد مف نفس النص، أو مف دليؿ خارجي، وال يمـز 

 نما يجوز أف تكوف كذلؾ، ويجوز أف تستند إلى قواعد الشرع ومقاصدهأف تكوف نصا مف الكتاب والسنة، إ
 * بعض المسائؿ المتعمقة باألمر :

ف 1 ػ األمر إذا ورد بعد النيي رجع بالمأمور بو إلى حالو قبؿ النيي، فإف كاف لموجوب عاد إلى الوجوب، وا 
ف كاف لإلباحة عاد إلى اإلباحة .  كاف لمندب عاد إلى الندب، وا 

 ثمة ذلؾ:مف أم
[ قولو تعالى: } ويسألونؾ عف المحيض قؿ ىو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربوىف حتى يطيرف 1]

[، فإتيانيف بعد التطير مباح ليس بواجب، فعاد الحكـ 222فإذا تطيرف فأتوىف مف حيث أمركـ اهلل { ]البقرة: 
 باألمر إلى الحاؿ قبؿ النيي.

 -صمى اهلل عميو وسمـ  -عنيا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي [ حديث عائشة رضي اهلل 2]
-صمى اهلل عميو وسمـ  -فقالت: يا رسوؿ اهلل، إني امرأة أستحاض فال أطير، أفأدع الصالة؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 

ذا أدبرت فاغسمي عنؾ الدـ ثـ  : )) ال، إنما ذلؾ عرؽ وليس بحيض، فإذا أقبمت حيضتؾ فدعي الصالة، وا 
صمي(( ]متفؽ عميو[، فاألمر بالصالة بعد النيي عنيا ألجؿ الحيض عاد بحكميا إلى ما قبؿ الحيض، وىو 

 الوجوب.
 ػ صيغة األمر ال تدؿ بنفسيا عمى وجوب إيقاع المأمور بو أكثر مف مرة إال بدليؿ ) التكرار (.2
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 مف أمثمتو :
فقاؿ: ))أييا الناس، قد  -صمى اهلل عميو وسمـ  -هلل [ حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: خطبنا رسوؿ ا1]

 -فرض اهلل عميكـ الحج فحجوا(( فقاؿ رجؿ: أكؿ عاـ يا رسوؿ اهلل؟ فسكت، حتى قاليا ثالثا، فقاؿ رسوؿ اهلل 
: ))لو قمت: نعـ لوجبت ولما استطعتـ(( ثـ قاؿ: ))ذروني ما تركتكـ، فإنما ىمؾ مف -صمى اهلل عميو وسمـ 

ذا نييتكـ عف  كاف قبمكـ بكثرة سؤاليـ واختالفيـ عمى أنبيائيـ، فإذا أمرتكـ بشيء فأتوا منو ما استطعتـ، وا 
 شيء فدعوه(( ]أخرجو مسمـ[.

نما يحتاج إلى دليؿ زائد  فيذا بيف في أف صيغة الوجوب ال تدؿ بنفسيا عمى إرادة إيقاع الفعؿ أكثر مف مرة، وا 
لـ يقؿ ىنا )في كؿ عاـ( فإف األصؿ أف تقع مرة،  - عميو وسمـ صمى اهلل -يفيد التكرار، فحيث أف النبي 

فيتحقؽ المقصود،ولذا كره سؤاؿ السائؿ ألنو مف قبيؿ البحث عف المسكوت عنو مما قد يقع بالسؤاؿ عنو 
 تكميؼ شاؽ يكوف سببو سؤاؿ ذلؾ السائؿ.

[، فأمر بالوضوء 6وجوىكـ { ]المائدة: [ قولو تعالى: } يا أييا الذيف آمنوا إذا قمتـ إلى الصالة فاغسموا 2]
كمما قاـ العبد إلى صالتو، واألصؿ وجوب إيقاع الفعؿ عمى التكرار بتكرر الصالة، إال أف األمر عمؽ 

 بالحدث تخفيفا عمى األمة، وبغير الحدث عمى سبيؿ الندب، كما بينت ذلؾ السنة.
وص دليؿ عمى أف قولو تعالى: } أقيموا [ وفرض خمس صموات في اليوـ والميمة بما تواترت بو النص3]

[، يقتضي تكرار إيقاع المأمور بو، ومثمو تعميؽ فرض الزكاة ببموغ النصاب وحوؿ 72الصالة { ]األنعاـ: 
 [.110الحوؿ دليؿ عمى تكرار المأمور بو في قولو تعالى: } وآتوا الزكاة { ]البقرة: 

 موب يقع بمرة.ولوال مجيء الدليؿ المفيد لمتكرار كاف تحقؽ المط
 وىذه القاعدة مذىب جميور الفقياء.

 ػ األمر بشيئيف أو أكثر عمى سبيؿ التخيير بينيا، فالواجب امتثاؿ أحدىا مف غير تعييف.3
مثالو قولو تعالى في كفارة اليميف: } فكفارتو إطعاـ عشرة مساكيف مف أوسط ما تطعموف أىميكـ أو كسوتيـ أو 

[، فأمر بالكفارة وجوبا، وخير في فعميا بيف اإلطعاـ 89ـ ثالثة أياـ { ]المائدة: تحرير رقبة فمف لـ يجد فصيا
 أو الكسوة أو العتؽ درجة واحدة.

ومثمو في المحـر يحمؽ رأسو لعمة، قاؿ تعالى: } فمف كاف منكـ مريضا أو بو أذى مف رأسو ففدية مف صياـ 
 [.196أو صدقة أو نسؾ { ]البقرة: 

ف ػ األمر في سرعة اال4 متثاؿ معمؽ بمقتضى البياف، فإف كاف مؤقتا بوقت لـز امتثالو في الوقت المحدد، وا 
 عمؽ بشرط لـز امتثالو عند وجود الشرط.
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ىذه مف مسائؿ الخالؼ المشيورة بيف األصولييف، فمنيـ مف أطمؽ )صيغة األمر تقتضي الفورية في 
قؼ، ومنيـ مف فصؿ . والتفصيؿ أصح شيء االمتثاؿ(، ومنيـ مف أطمؽ: )تقتضي التراخي(، ومنيـ مف تو 

 في ىذه المسألة .
ػ إذا فات امتثاؿ المأمور في وقتو المحدد فقد سقط فعمو باألمر األوؿ، وال يجب القضاء إال بأمر جديد. 5

 عمى ىذا جميور األصولييف .
 

 النهي
 تعريفو : لغة: المنع.

 واصطالحا: المفظ المستعمؿ لطمب الترؾ عمى وجو االستعالء .
 فيو مف قسـ )الخاص( مف جية أنو أريد بو شيء خاص ىو )طمب الترؾ(.

* صيغتو : ولو صيغة واحدة صريحة، ىي: الفعؿ المضارع المجزـو بػ)الـ( الناىية، كقولو تعالى: } وال تقؼ 
 [.32تقربوا الزنا { ]اإلسراء: [، } وال 36ما ليس لؾ بو عمـ { ]اإلسراء: 

وتقدـ في الكالـ في )األحكاـ( ذكر صيغ غير صريحة في النيي دالة عميو في مبحث )الحراـ(، والذي يعنينا 
 ىنا صيغة النيي المفظية اإلنشائية، وىي ىذه الصيغة فقط.

ىي التحريـ، وال يصار  * داللتو : تدؿ صيغة )النيي( الواردة في خطاب الشارع لممكمفيف عمى حقيقة واحدة
 إلى سواىا إال بقرينة. 

 ومف بعدىـ . -صمى اهلل عميو وسمـ  -ىذا مذىب عامة العمماء المقتدى بيـ في الديف أصحاب النبي 
 قاعدتو : النيي لمتحريـ حتى يصرؼ عنو بقرينة.

 مثاؿ القاعدة :
 [.7{ ]الحشر: ػ قولو تعالى: } وما آتاكـ الرسوؿ فخذوه وما نياكـ عنو فانتيوا 1

، وتقدـ أف األمر -صمى اهلل عميو وسمـ  -وجو الداللة: أف اهلل تعالى أمر باالنتياء عما نيى عنو رسولو 
 لموجوب حقيقة واحدة، فدؿ أف ترؾ المنيي عنو عمى سبيؿ الحتـ واإللزاـ بالترؾ.

بينا، والنصوص فيو فوؽ ػ جرى أسموب الشرع عمى حكاية المحرمات بصيغة النيي حتى اطرد ذلؾ اطرادا 2
الحصر، مف ذلؾ قولو تعالى: اآليات } قؿ تعالوا أتؿ ما حـر ربكـ عميكـ أال تشركوا بو شيئا وبالوالديف إحسانا 
ياىـ وال تقربوا الفواحش ما ظير منيا وما بطف وال تقتموا النفس التي  وال تقتموا أوالدكـ مف إمالؽ نحف نرزقكـ وا 

 [.153ػ 151ألنعاـ: حـر اهلل إال بالحؽ { ]ا
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ػ حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو: عف النبي  قاؿ : ))دعوني ما تركتكـ، إنما أىمؾ مف كاف قبمكـ سؤاليـ 3
ذا أمرتكـ بأمر فأتوا منو ما استطعتـ(( ]متفؽ  واختالفيـ عمى أنبيائيـ، فإذا نييتكـ عف شيء فاجتنبوه، وا 

 عميو[.
يعمؽ باستطاعة كما عمؽ بيا فعؿ المأمور، ألف الشأف في الترؾ وجو الداللة: أف ترؾ المنيي عنو لـ 

واالجتناب أيسر في التكميؼ مف تكمؼ الفعؿ، واألمر لموجوب، واألمر بالترؾ بصيغة االجتناب أبمغ مف مجرد 
النيي عنو ، مما دؿ عمى تغميظ شأف المنيي عنو، وىذا ال يكوف في المكروه الذي غايتو أف فعمو ترؾ 

 ال فعال لمحراـ.لألولى، 
 مثاؿ لصرؼ النيي عف حقيقتو التي ىي التحريـ بقرينة:

عف الصالة في مبارؾ  -صمى اهلل عميو وسمـ  -عف البراء بف عازب رضي اهلل عنو قاؿ: سئؿ رسوؿ اهلل 
 اإلبؿ؟ فقاؿ: )) ال تصموا في مبارؾ اإلبؿ، فإنيا مف الشياطيف((، وسئؿ عف الصالة في مرابض الغنـ؟ فقاؿ:

 ))صموا فييا فإنيا بركة(( ]حديث صحيح أخرجو أبوداود وغيره[.
 فيذا النيي ليس عمى سبيؿ التحريـ، والقرينة الصارفة لو عف ذلؾ :

: ))وجعمت لي األرض مسجدا وطيورا(( ]متفؽ عميو[، فجعؿ جميع األرض -صمى اهلل عميو وسمـ  -قولو 
: ))األرض -صمى اهلل عميو وسمـ  -دليؿ آخر وىو قولو  صالحة لمصالة، وجاء االستثناء مف ىذا العمـو في

كميا مسجد إال الحماـ والمقبرة(( ]حديث صحيح أخرجو أحمد وأبو داود وغيرىما مف حديث أبي سعيد 
الخدري[، وليس في االستثناء مبارؾ اإلبؿ، فدؿ عمى أف النيي عف الصالة فييا ليس عمى التحريـ، إنما ىو 

 عمى الكراىة.
 
 النيي يقتضي الفساد؟ىؿ  -

إذا جاء نص الكتاب أو السنة بالنيي عف فعؿ، ولـ يوجد لذلؾ النيي ما يصرفو عف داللتو عمى 
 التحريـ، فيؿ يدؿ التحريـ لذلؾ الفعؿ عمى فساده وبطالنو لو وقع عمى الصورة المنيي عنيا أـ ال؟

فييا عمى مذاىب كثيرة، والمحقؽ الذي  ىذه مسألة خطيرة تندرج تحتيا أحكاـ كثيرة، وقد اختمؼ أىؿ العمـ
 تنصره األدلة مذىب مف ذىب مف العمماء إلى التفصيؿ، وذلؾ بأف النيي عف الشيء وارد عمى ثالث صور:

ػ أف يقترف بقرينة تدؿ عمى بطالف المنيي عنو، أو صحة المنيي عنو، فيذا قد فصمت فيو القرينة، فال 1
 يندرج تحت القاعدة المذكورة.

 :أمثمتو
عف ثمف  -صمى اهلل عميو وسمـ  -[ حديث عبداهلل بف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ: نيى رسوؿ اهلل 1]

ف جاء يطمب ثمف الكمب فامأل كفو ترابا ]حديث صحيح أخرجو أبوداود[.  الكمب وا 
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فساد، فالنيي قد اقتضى الفساد بالنص.  فأبطؿ العوض عنو، وىذا إبطاؿ لمبيع وا 
صمى اهلل عميو وسمـ  -شعبة رضي اهلل عنو قاؿ: أكمت ثوما ، ثـ أتيت مصمى النبي [ حديث المغيرة بف 2]
فوجدتو قد سبقني بركعة، فمما قمت أقضي وجد ريح الثوـ، فقاؿ: ))مف أكؿ مف ىذه البقمة فال يقربف  -

ذرا، مسجدنا حتى يذىب ريحيا(( قاؿ المغيرة: فمما قضيت الصالة أتيتو، فقمت: يا رسوؿ اهلل، إف لي ع
فناولني يدؾ، فناولني فوجدتو واهلل سيال، فأدخمتيا في كمي إلى صدري فوجده معصوبا، فقاؿ: ))إف لؾ 

 عذرا(( ]حديث صحيح أخرجو أبوداود وابف حباف وغيرىما[.
عف الصالة في المسجد مف أكؿ الثـو حيف شـ رائحتو مف بعض  -صمى اهلل عميو وسمـ  -فنيى النبي 

 مى ذلؾ شيئا مف إعادة صالة أو غيرىا مع اقتضاء المقاـ لمبياف ، فدؿ عمى الصحة.أصحابو، ولـ يرتب ع
قاؿ: ))ال تصروا اإلبؿ والغنـ،  -صمى اهلل عميو وسمـ  -[ حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو: أف رسوؿ اهلل 3]

ف سخطيا ردى ا وصاعا مف فمف ابتاعيا بعد ذلؾ فيو بخير النظريف بعد أف يحمبيا:فإف رضييا أمسكيا،وا 
 تمر(( ]متفؽ عميو[.

فمع النيي عف التصريو فقد صحح البيع حيث جعؿ لممشتري الخيار بسبب المضرة الحاصمة لو وىو الخداع 
 بالتصرية.

ػ أف يأتي النيي عف الشيء ال لشيء يتعمؽ بو، بؿ ألمر خارج عنو، فيذا يقتضي اإلثـ بفعؿ المنيي عنو، 2
 عؿ وتترتب آثاره عميو.وال يقتضي الفساد، بؿ يصح الف

 مف أمثمتو:
[ قولو تعالى: } يا أييا الذيف آمنوا إذا نودي لمصالة مف يوـ الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهلل وذروا البيع { 1]

 [.9]الجمعة: 
فيذا نيي عف البيع في لفظو، لكنو نيي عف تفويت الجمعة في معناه، والمقصود المعنى ال المفظ، ولذا كاف 

يسبب تفويت الجمعة داخال في ىذا النيي، وليس ىذا النيي لشيء يتعمؽ بنفس عقد البيع،  كؿ عمؿ مباح
فيو قد استوفى ما يصح بو، فكاف البيع عمى أصمو في الصحة، وتفويت الجمعة معصية يستحؽ بيا اإلثـ ال 

 غير.
ف(( ]أخرجو مسمـ مف : ))ال صالة بحضرة طعاـ، وال ىو يدافعو األخبثا-صمى اهلل عميو وسمـ  -[ قولو 2]

 حديث عائشة[.
فيذا نفي مقتضاه النيي عف الصالة عند حضور الطعاـ وعند مدافعة البوؿ والغائط، والعمة فيو مدركة ال 
تعود عمى الصالة بإفساد، وىي ما يقع لممصمي بذلؾ مف التشويش في صالتو مما يؤثر عمى خشوعو فييا، 

 ما يشترط لصحة الصالة، بؿ تصح بدونو فال يطالب بالقضاء.لكف صح الدليؿ عمى عدـ اعتبار الخشوع م
 فالنيي ىنا لـ يقتض الفساد لممنيي عنو، ألنو لسبب خارج عما يصح بو ذلؾ المنيي عنو.



 00 

ػ أف يأتي النيي مطمقا ال قرينة معو تدؿ عمى فساد أو صحة المنيي عنو، فاألصؿ الذي دلت عميو الشريعة 3
 فيو أنو يقتضي الفساد.

 برىاف ذلؾ: ومف
: ))مف أحدث في أمرنا ىذا ما -صمى اهلل عميو وسمـ  -حديث عائشة رضي اهلل عنيا قالت: قاؿ رسوؿ اهلل 

 ليس منو فيو رد((.
ىذا الحديث الصحيح قاعدة في إبطاؿ كؿ عمؿ عمى غير وفاؽ الشرع، فالمنيي عنو عمى غير وفاؽ الشرع 

و فاسد، سوى ما تقدـ في النوعيف قبمو، حيث ظير استثناؤىما فيو باطؿ، وكؿ ما يترتب عميو مف اآلثار في
 بدليؿ الشرع نفسو أو بأصمو وقاعدتو .

 


