اقتضاء األمر التكرار
 -دراسة نظرية تطبيقية -

إعداد
د .مجيل بن عبد املحسن بن محد اخللف
األستاذ املشارك يف قسم أصول الفقه
بكلية الرشيعة بالرياض
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املقدمة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،أما بعد:

ف�إن مباحث األمر والنهي م�ن أهم موضوعات علم أصول الفقه،
وأعظمه�ا قيم�ة علمية ،وأجله�ا ثمرة عملي�ة ،فبإدراكهما تتم معرفة
األح�كام ،ويتميز احلالل واحلرام ،كام أنه حيصل هبام االبتالء ،وعليهام
مدار التكليف واجلزاء(((.
ع�د األمر م�ن أبلغ منازل خط�اب الرشع؛ ألن�ه وضع لإلجياب
و ُي ُّ
واإلل�زام ،ب�ل إن غريه من املس�ائل داخلة فيه ،ويف ه�ذا يقول أبويعىل
مبين ًا القيمة العلمية والعملية لألمر« :إن األمر هو أبلغ منازل اخلطاب؛
ً
خاص�ا ،وأصل الكالم
ألن�ه وضع لإلجي�اب واإللزام ،وألنه ق�د يقع
اخلص�وص ،والعم�وم داخل في�ه ،كام أن أصل�ه التخفي�ف ،والتثقيل
داخل عليه ،وتقديم ما هو أصل الكالم أوىل»(((.
ومن املسائل املهمة يف باب األمر :مسألة هل يقتيض األمر التكرار،
حيث استوقفني عند قراءيت لكتب اخلالف الفقهي أن اخلالف يف كثري
من املسائل الفرعية ينبني عىل هذه املسألة.
ومن هنا جاءت فكرة دراس�ة هذه املس�ألة دراس�ة نظري�ة تطبيقية،
حتت عنوان اقتضاء األمر التكرار ،دراسة نظرية تطبيقية.

((( حممول صيغة األمر ،للدكتور عبد اللطيف الرصامي (ص.)5
((( العدة ( )213/1مع ترصف يسري.
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أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

1 .1عدم وجود دراسة أصولية تطبيقية حتتوي عىل حترير وتدقيق يف
بعض اجلوانب التي حتتاج إىل تسليط الضوء عليها.
2 .2أن كثري ًا من مسائل اخلالف يف بعض الفروع الفقهية ينبني عىل
اخلالف يف هذه املسألة.
3 .3املشاركة يف إثراء مكتبة علم أصول الفقه بالدراسات األصولية
املتخصصة وربطها بالفروع الفقهية ما أمكن.

الدراسات السابقة:

تعد هذه املسألة من املسائل األصولية املطروقة يف كتب األصوليني
وه�م بني مقل منها ومس�تكثر ،إال أنني مل أجد م�ن أفرد هذا املوضوع
بدراسة مستقلة ،وقد وقفت عىل دراستني هلام عالقة باملوضوع:
الدراس�ة األوىل :القواعد األصولية املتعلق�ة باألمر والنهي ،وأثرها
التطبيق�ي يف ب�اب العب�ادات ،للباحث :عبد اهلل بن زيد املس�لم ،وهي
رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة بالرياض،
سنة 1407هـ ،وقد تعرض فيها الباحث هلذه املسألة إال أنه مل يذكر يف
ً
فرع�ا فقهي ًا واحد ًا ،كام أن�ه يف اجلانب النظري مل
اجلان�ب التطبيقي إال
يس�توف حترير حمل النزاع من كل جوانبه وأعرض عن كثري من األدلة
واالعرتاضات عليها واألجوبة.

الدراسة الثانية :التكرار عند األصوليني ،للباحثة :أمل بنت عبد اهلل
القحي�ز ،وه�ي رس�الة دكت�وراه مقدم�ة إىل قس�م أصول الفق�ه بكلية
الرشيع�ة بالرياض ،س�نة 1431هـ ،وق�د تعرضت الباحث�ة للجانب
النظ�ري للتك�رار ،وما يتعلق ب�ه من مصطلحات ،ويف جانب دراس�ة
املس�ائل تعرض�ت جلميع املس�ائل األصولية التي هلا عالق�ة بالتكرار،
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وم�ن ضمنها ه�ذه املس�ألة ،إال أهنا تكلم�ت عنها بش�كل موجز ،ومل
تتطرق للجانب التطبيقي؛ ألنه ال يقع ضمن نطاق بحثها.
أما يف بحثي هذا فقد حرصت عىل استيفاء جانب حترير حمل النزاع،
وحشد أكثر األدلة عند األصوليني ،واختالفهم يف طريقة عرضها ،كام
رك�زت عىل اجلانب التطبيقي حيث ذكرت يف ثمرة اخلالف يف مس�ألة
اقتض�اء األمر املطلق التكرار س�بعة ف�روع فقهية ،ويف مس�ألة اقتضاء
األم�ر املعلق عىل رشط أو صفة التكرار مخس�ة فروع فقهية ،وهذا ما مل
يوجد يف الدراستني السابقتني.
وقد تضمن هذا البحث بعد املقدمة متهيد ًا ومبحثني وخامتة.

أما التمهيد فكان يف بيان حقيقة املسألة ،وجعلته يف أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف األمر.
املطلب الثاين :تعريف التكرار.
املطلب الثالث :األلفاظ ذات الصلة بالتكرار.
املطلب الرابع :املعنى اإلمجايل للمسألة.
املبحث األول :اقتضاء األمر املطلق التكرار ،وفيه ستة مطالب:
املطلب األول :حترير حمل النزاع.
املطلب الثاين :األقوال يف املسألة.
املطلب الثالث :األدلة واملناقشة.
املطلب الرابع :الرتجيح.
املطلب اخلامس :سبب اخلالف.
املطلب السادس :ثمرة اخلالف.

املبحث الثاين :اقتضاء األمر املعلق عىل رشط أو صفة التكرار ،وفيه
ستة مطالب:
املطلب األول :حترير حمل النزاع.
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املطلب الثاين :األقوال يف املسألة.
املطلب الثالث :األدلة واملناقشة.
املطلب الرابع :الرتجيح.
املطلب اخلامس :سبب اخلالف.
املطلب السادس :ثمرة اخلالف.

اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث.
وقائمة بأهم املصادر واملراجع.

وقد سلكت يف إعداد هذا البحث املنهج اآليت:

1 .1االستقصاء يف مجع املادة العلمية قدر اإلمكان.
2 .2االعتامد عىل املصادر األصلية.

3 .3عزو اآليات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم اآلية.

4 .4ختريج األحاديث النبوية من مصادرها ،فإن كان يف الصحيحني
أو أحدمه�ا فأكتف�ي بتخرجي�ه منهما ،وإن مل يك�ن يف أي منهما
أخرجه من املصادر األخرى املعتمدة.

5 .5عزو نصوص العلامء وآرائهم لكتبهم مبارشة إال إذا تعذر ذلك.
6 .6ترمج�ة األعالم غري املش�هورين ترمج�ة موجزة ،ببيان اس�م العلم
ونسبه وشهرته وأهم مصنفاته ،ثم ذكر طائفة من مصادر ترمجته.

7 .7االكتفاء بذك�ر املعلومات املتعلقة باملص�ادر يف القائمة اخلاصة
هبا يف هناية الدراسة ،وال أذكر شيئ ًا من ذلك يف اهلامش.

هذا وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد يف القول والعمل ،وأن جيعل
هذا العمل خالص� ًا لوجهه الكريم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني.
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التمهيد

يف حقيقة املسألة
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول
تعريف األمر

أو ًال :تعريف�ه لغ�ة :ذكر ابن ف�ارس أن اهلمزة واملي�م والراء أصول
مخس�ة :األمر م�ن األمور ،واألمر ض�د النهي ،واألم�ر :النامء والربكة
واملعلم ،والعجب(((.
بفتح امليمْ ،

أما الواحد من األمور ،فمنه قولك :أمر رضيته ،أمر فالن مستقيم(((.

وأم�ا األمر ض�د النهي ،فمنه قولك :افعل ك�ذا ،وقوهلم :يل عليك
ْأم َرة مطاعة ،أي يل عليك أن آمرك مرة واحدة فتطيعني(((.

واأل َم�ر :النامء والربك�ة ،ومنه أمر بنو فالن أي كث�روا ،وامرأة أ َم ِرة
ومهرة مأمورة ،أي نتوج ولود(((.
أي مباركة عىل زوجهاُ ،
((( انظر :مقاييس اللغة (.)137/1
((( مقاييس اللغة ( ،)137/1لسان العرب ( ،)104-102/1املصباح املنري (ص.)22
((( مقاييس اللغة (.)137/1
((( مقايي�س اللغ�ة ( ،)137/1لس�ان الع�رب ( ،)105/1املف�ردات يف غري�ب الق�رآن
(ص.)25
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املعلم :ومنه أمارة ما بيني وبينك ،أي عالمة،...
واألمر يأيت بمعنى ْ
واأل َم َرة :الرابية(((.

واألم�ر يأيت بمعنى العج�ب ،فيقال :أ َمر وإ َمر أي عجب منكر ،كام
يف قوله تعاىل( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [الكهف ]71 :أي جئت شيئ ًا عجيب ًا
من املنكر(((.
واملواف�ق من هذه املعاين للمعنى االصطالحي املعنى الثاين وهو أن
األمر ضد النهي.
ويطلق لفظ األمر عىل شيئني:

األول :على طلب الفعل ،كقول�ه تعاىل( :ﮰ ﮱ ﯓ) [طه:

 ،]132وهذا األمر جيمع عىل أوامر.

والثاين يطلق عىل الفعل واحلال والشأن كقوله تعاىل( :ﭭ ﭮ

ﭯ) [آل عمران ]159 :وهذا جيمع عىل أمور(((.

وال شك أن املعنى األول هو املوافق للمعنى االصطالحي.

ثاني� ًا :تعريفه اصطالح ًا :اختل�ف األصوليون يف تعريفه عىل أقوال
كثرية نذكر بعض ًا منها.

 التعري�ف األول :عرفه إمام احلرمني بأنه« :القول املقتيض بنفس�هطاعة املأمور بفعل املأمور به»(((.
((( مقاييس اللغة ( ،)139/1لسان العرب (.)106/1
((( مقاييس اللغة ( ،)139/1املفردات يف غريب القرآن (ص.)25
((( انظر :املفردات يف غريب القرآن (ص ،)24املصباح املنري (ص.)21
((( الربهان ( ،)151/1وقريب منه تعريف ش�يخه الباقالين يف التقريب واإلرش�اد الصغري
( )5/2حي�ث ق�ال« :ومعنى وصفه إنه أمر :أنه القول املقتضى به الفعل من املأمور عىل
وجه الطاعة ،وتعريف تلميذه الغزايل يف املستصفى ( )61/2حيث قال« :وحد األمر أنه
القول املقتيض طاعة املأمور بفعل املأمور به».
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رشح التعريف:

قوله« :القول» :كاجلنس يف التعريف.

قول�ه« :املقتضي بنفس�ه...إلخ يفص�ل األم�ر عن غريه من أقس�ام
ال�كالم ،وقول�ه« :بنفس�ه» احرتاز ع�ن الصيغة فإهن�ا -عندهم((( -ال
تقتضي الطاع�ة بنفس�ها ،وإنما هي دال�ة عىل الطل�ب القائ�م بالنفس
ومشعرة به ،فهي ال تقتيض الطاعة بنفسها ،بل التوقيف أو االصطالح.
وقوله« :طاعة» :فصل له عن الدعاء وااللتامس ،إذ أهنام ال يقتضيان
الطاعة(((.

 التعري�ف الث�اين :عرف�ه القايض أبويعلى بأنه« :اس�تدعاء الفعلبالقول ممن هو دونه»(((.
رشح التعريف:

قوله« :اس�تدعاء» :خيرج اخلرب ،فإنه ال اس�تدعاء فيه ،واالس�تدعاء
هو الطلب ،وهو جنس يشمل األمر والنهي والدعاء وااللتامس.
((( وهذا بناء عىل رأي أكثر األشاعرة 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.
بينما ذه�ب بعضهم إىل أن األم�ر حقيقة يف اللفظ اللس�اين ،وال يطلق على املعنى القائم
بالنفس إال عىل س�بيل املجاز ،بينام اتفق الس�لف عىل أن لألمر صيغ�ة مبينة يف اللغة تدل
بمجردها عىل كونه أمر ًا ،وهي جمموع اللفظ واملعنى ،وهذه املسألة من املسائل الكالمية،
وهي أليق بمس�ائل العقيدة ،وإنام أردت التنبيه عىل ارتباطها بتعريف األمر .انظر :العدة
( ،)214/1املس�تصفى ( ،)62/2روض�ة الناظ�ر ( ،)94/2املحص�ول ( )24/2وما
بعده�ا ،رشح تنقي�ح الفص�ول (ص ،)126رف�ع احلاج�ب ( ،)491-490/2البح�ر
املحيط ( ،)347/2رشح الكوكب املنري ( ،)13/3مذكرة الشنقيطي (ص.)188
((( انظر :الربهان (.)151/1
((( الع�دة ( )157/1وقري�ب من�ه تعريف اب�ن عقي�ل يف الواض�ح ( )103/1حيث قال:
«اس�تدعاء األعلى الفعل بالقول ممن ه�و دونه» ،ومثل�ه ابن الس�معاين يف قواطع األدلة
(.)90/1
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وقوله :بـ«القول» :القول« :هو اللفظ املس�تعمل س�واء كان مفرد ًا
أو مركب� ًا»((( ،وامل�راد به هن�ا :اللفظ املس�تعمل املرك�ب؛ ألن مدلول
األمر مركب ،وهبذا القيد خيرج الرموز واإلش�ارات ،فإهنا ليست أمر ًا
حقيقة ،وإنام يطلق عليها األمر جماز ًا.

وقوله« :ممن هو دونه» :فيه اشتراط علو رتبة اآلمر عىل املأمور(((،
وذلك خيرج :طلب املس�اوي -وهو االلتامس -وخيرج :طلب األدنى
-وهو السؤال ،-فإهنام ليسا بأمر(((.

 التعريف الثالث :عرفه أبواخلطاب بأنه« :استدعاء الفعل بالقولعىل سبيل االستعالء»(((.
((( أصول الفقه أليب النور زهري (.)313/2
((( انظ�ر :العدة ( ،)157/1والعلو هو :أن يكون اآلم�ر أعىل رتبة من املأمور ،انظر :البحر
املحيط ( ،)347/2وهذا التعريف مبني عىل اعتبار العلو دون االس�تعالء كام هو اختيار
أيب يعىل وأيب إس�حاق الشيرازي وابن الس�معاين واب�ن عقيل ،ونس�ب إىل أكثر املعتزلة
وأكث�ر احلنابلة ،ويف املس�ألة أقوال ثالث�ة أخرى ،وهي :األول اعتبارمه�ا مجيع ًا أي العلو
ً
مجيع�ا ،والثالث :اعتب�ار االس�تعالء دون العلو،
واالس�تعالء ،والث�اين :ع�دم اعتبارمها
انظر يف هذه املس�ألة :املعتم�د ( ،)43/1العدة ( ،)157/1التمهي�د ( ،)124/1رشح
اللم�ع ( ،)191/1التبصرة (ص ،)17قواطع األدل�ة ( ،)90/1الواضح (،)103/1
املحص�ول ( ،)30/2اإلح�كام ( ،)137/2روض�ة الناظ�ر ( ،)594/2خمتصر اب�ن
احلاج�ب مع رشح العض�د ( ،)62/2البح�ر املحي�ط ( ،)346/2رشح الكوكب املنري
(.)12/3
((( انظر :العدة (.)157/1
((( التمهيد ( ،)66/1وهو تعريف ابن قدامة يف روضة الناظر ( ،)594/2وشيخ اإلسالم
اب�ن تيمي�ة يف جمم�وع الفت�اوى ( ،)120/20وقري�ب من�ه عرف�ه ال�رازي يف املحصول
( )17/2حي�ث ق�ال« :ه�و طلب الفع�ل بالقول عىل س�بيل االس�تعالء» ،واآلمدي يف
اإلح�كام ( )140/2حي�ث ق�ال« :األم�ر طل�ب الفع�ل عىل جه�ة االس�تعالء» ،وابن
احلاج�ب يف املنتهى (ص )89حيث قال« :اقتضاء فعل غري كف عىل جهة االس�تعالء»،
والصف�ي اهلن�دي يف هناية الوص�ول ( )823/3حيث قال« :األمر ه�و اللفظ الدال عىل
طلب الفعل بالوضع عىل جهة االستعالء».
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رشح التعريف:

قوله« :اس�تدعاء» ،االستدعاء هو الطلب ،وهو جنس يشمل األمر
والنهي والدعاء وااللتامس.
قوله« :الفعل» :خيرج النهي وغريه من أقسام الكالم.

وقوله« :عىل جهة االس�تعالء» :االستعالء هو أن جيعل اآلمر نفسه
يف مرتبة أعىل من رتبة املأمور ،وإن مل يكن ذلك هو الواقع(((.
وهذا القيد خيرج اس�تدعاء الفعل عىل وج�ه االلتامس أو الدعاء أو
نحومها؛ إذ ليس فيهام استعالء(((.

واألوىل يف ه�ذه التعريف�ات :التعري�ف األخري مع أنه مل يس�لم من
االعرتاض�ات ،ويمكن إضافة بع�ض القيود عليه ،فيقال« :اس�تدعاء
الفعل غري الكف بالقول أو ما يقوم مقامه عىل وجه االستعالء».
وذلك حتى خيرج بقيد (غري الكف) النهي؛ ألن النهي طلب فعل،
وهو فعل الكف(((.
ويدخل بقيد« :أو ما يقوم مقامه» غري القول كاإلشارة والرمز(((.

((( انظر :نفائس األصول ( ،)1124/3اإلهباج ( ،)6/2البحر املحيط ( ،)347/2أصول
الفق�ه أليب الن�ور زهير ( ،)310/2وه�ذا التعري�ف مبني على اعتبار االس�تعالء دون
العل�و ،وإليه ذهب أبواحلسين البرصي يف املعتم�د ( ،)43/1وأبواخلط�اب يف التمهيد
( ،)124/1وابن قدامة يف روضة الناظر ( ،)594/2واآلمدي يف اإلحكام (،)140/2
وابن احلاجب كام يف خمترصه مع رشح العضد ( )162/2وغريهم.
((( انظر :اإلحكام (.)140/2
((( انظر :رشح العضد ( ،)164/2اإلهباج ( ،)5-4/2هناية السول (.)378/2
((( انظ�ر :رشح خمتصر الروضة للط�ويف ( ،)349/2إال أن�ه يف ( )350/2عقب عىل هذا
بقول�ه« :وق�د يعتذر عن هذا بأن التعريف ها هنا لألم�ر احلقيقي ،وهو إنام يكون بالقول
فق�ط ،بناء عىل ما س�بق م�ن أنه حقيق�ة يف القول ،فأما االس�تدعاء احلاص�ل بغري القول
الرصيح ،فهو أمر جمازي ال حقيقي.»...
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املطلب الثاين

تعريف التكرار

كر َي ُكر تكرار ًا وتكرير ًا ،فالتكرار بالكرس
التكرار بفتح التاء مصدر َّ
اس�م مأخوذ من الكر((( ،وهو كام يقول ابن فارس :مؤلف من الكاف
والراء الدال عىل اجلمع والرتديد((( ،ويقال :كررت احلديث ،إذا رددته
مره أخرى(((.
وي�أيت التكرار بمعنى العطف والرجوع ،يق�ال :كرر اليشء تكرير ًا
وتكرار ًا ،بفتح الكاف وكرسها أعاده مرة أخرى(((.
أما التكرار يف االصطالح العام فهو اإلتيان باليشء مرة أخرى(((.

وه�و بنفس املعنى عن�د الفقهاء((( واألصوليين ،ويطلق فيام يقابل
املرة الواحدة ،فاملرة بالنس�بة له بمنزلة اخلاص من العام((( ،ولذا يقال:
ه�ل األم�ر يقتيض م�رة واح�دة أو يقتيض التك�رار؟ ،وامل�رة والتكرار
وصف�ان خارجي�ان للفعل ،كام يوص�ف بأنه قليل وكثير ،وقد احتج
بذل�ك من ص�ار إىل أن األمر للم�رة الواحدة بأن مدل�ول األمر طلب
حقيق�ة الفع�ل ،وك�ون الفعل مرة أو م�رات أمر خارج�ي عن مدلول
الصيغة ،ولذلك قالوا :تربأ الذمة باملرة الواحدة(((.
((( انظر :مادة( :ك.ر.ر) يف الصحاح (.)688/2
((( انظر :مقاييس اللغة ( )126/5مادة (كرر).
((( انظر :لسان العرب ( )35/5مادة (كرر).
((( انظر :املصباح املنري (ص ،)273القاموس املحيط ( ،)125/2لسان العرب (.)135/5
((( انظ�ر :التوقيف عىل مهامت التعريف (ص ،)201التعريفات (ص ،)90دس�تور العلامء
ألمحدي نكري (.)236/1
((( انظر :حترير ألفاظ التنبيه (ص ،)40معجم لغة الفقهاء (ص.)142
((( انظر :تقويم األدلة (ص ،)41أصول الرسخيس ( ،)20/1كش�ف األرسار لعبد العزيز
البخاري (.)282/1
((( انظر :رفع احلاجب (.)512/2
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لكن مراد األصوليني بالتكرار يف هذه املس�ألة -وهي اقتضاء األمر
التك�رار -ليس إجياد الفعل م�رة أخرى ،وهو املعنى اللغوي العام ،بل
املراد :إجياد مثل الفعل مرة أخرى ،وقد نبه الصفي اهلندي بقوله« :وال
خيف�ى عليك أنه ليس املراد من التك�رار -هاهنا -معناه احلقيقي ،وهو
إع�ادة الفع�ل األول ،فإن ذلك غير ممكن من املكلف ،ب�ل املراد منه:
حتصيل مثل الفعل األول»(((.

وقد أورد ابن الس�بكي كالم الصفي اهلندي ،ثم عقب عليه بقوله:
«ولك أن تق�ول ما تريد بقولك :ليس املراد إعادة ذلك الفعل األول؟
أتري�د املاهي�ة مع قيد التش�خيص يف األول ،أم املاهية وحدها ،األول:
مس�لم ،والث�اين :ممن�وع؛ ألن املاهي�ة((( املوج�ودة يف األول ،موجودة
يف الث�اين بعينه�ا»((( ،وذلك ألن التكرار إذا كان يف جم�ال األفعال فإنه
يصع�ب اإلتي�ان بالفعل الس�ابق نفس�ه؛ إذا األفعال أع�راض ال تبقى
زمنين؛ فيك�ون املراد حتصيل مثل الفع�ل األول ،أو جتدد أمثال الفعل
على الرتادف((( ،قال العالء الس�مرقندي« :واس�تعامل لفظ�ة التكرار

((( هناية الوصول (.)922/3
((( ه�ذه اللفظ�ة مركب�ة من جزأين :م�ا ،وهو ،فجعل�ت الكلمت�ان ككلمة واح�دة ،وقيل:
منس�وبة إىل م�ا ،واألص�ل :املائية ،ثم قلبت اهلمزة هاء ،لئال يش�تبه باملص�در املأخوذ من
لف�ظ املاء ،وماهية اليشء هو هو ،أي :األمر الذي بس�ببه الشيء ذلك اليشء ،وهذا عند
املتكلمين واحلكامء ،وتطلق عند املنطقيني عىل األمر املتعقل-مع قطع النظر عن الوجود
اخلارجي-من حيث إنه مقول يف جواب ماهو ،فإذا أريد به ثبوته يف اخلارج سمي حقيقة،
وعىل هذا :فامهية اليشء حقيقته وذاته.
انظر :التعريفات للجرجاين (ص ،)171كشاف اصطالحات الفنون ()456-454/1
( ،)102/4الكليات للكفوي (ص ،)961 ،863رشح املواقف (.)287/1
((( اإلهباج (.)49/2
((( انظ�ر :ميزان األص�ول ( ،)232 ،231/1التك�رار عند األصوليني ،رس�الة دكتوراه يف
قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة ،بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،للباحثة أمل
بنت عبد اهلل القحيز (ص.)32
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ههنا-ال ي�راد به حقيقة التكرار عند الفقهاء -وهو عودة عني الفعلاألول-؛ ألنه ال يتحقق عند أكثر املتكلمني ،وإنام يراد جتدد أمثاله عىل
الرتادف ،وهو معنى الدوام يف األفعال عندهم(((».
وق�ال أبوزي�د الدب�ويس« :ف�إن التك�رار يف اللغ�ة :العود م�رة بعد
أخ�رى ،والفع�ل ال حيتمل الع�ود ألنه حركات تنقضي ،فيكون الثاين
غري األول ال حمالة ،وإنام يسمى تكرار ًا جماز ًا لعود مثل األول»(((.

ه�ذا وقد عرف ابن الس�معاين التك�رار بأنه :أن يفع�ل فع ً
ال ،وبعد
فراغه منه يعود إليه(((.
وعرفه عبد العزيز البخاري بأنه :أن يوجب فع ً
ال ،ثم آخر ،ثم آخر
فصاعد ًا(((.

املطلب الثالث

األلفاظ ذات الصلة بالتكرار
هناك ألفاظ ومصطلحات هلا عالقة بالتكرار وتتداخل معه ،وهي:

ً
أوال :العموم.

عم ُتع ُّم ،ومادة الكلمة تدل عىل
فالعموم يف اللغة مصدر من الفعل َّ
الكثرة والطول والعلو ،كام ذكر ابن فارس(((.
ويأيت العموم أيض ًا بمعنى الش�مول ،يقال :عم اليشء يعم عموم ًا:

((( ميزان األصول (.)232-231/1
((( تقويم األدلة (ص.)41
((( قواطع األدلة (.)120/1
((( كشف األرسار (.)282/1
((( انظر :مقاييس اللغة (( )15/4ع.م.م).
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إذا ش�مل اجلامعة ،وعمهم بالعطية :إذا ش�ملهم((( ،وعم املطر البالد:
إذا كان كثري ًا بحيث يشملها(((.

وعن�د التأم�ل يف هذه املعاين يالح�ظ أن معنى الكثرة ه�و املتداول
عن�د علامء األص�ول ،حيث نقلوا من كالم العرب م�ا يدعمه ويؤيده،
وإن كانوا أيض ًا يذكرون معنى الشمول ،فالكثرة والشمول مها املعنيان
األقربان للمعنى االصطالحي للعموم.
و أما يف االصطالح فهو :تناول اللفظ جلميع ما يصلح له(((.

وغالب تعريفات األصوليني متناولة للعام ،وقد اختلفوا يف تعريفه
عىل أقوال ،لعل من أوالها وأسلمها تعريف الفخر الرازي بأنه :اللفظ
املستغرق جلميع ما يصلح له بحسب وضع واحد(((.
كما عرفه بتعريف آخ�ر وهو« :ما يتناول الش�يئني فصاعد ًا من غري
(((
حرص».
وقول�ه« :من غري حصر» خيرج العدد فإنه يتناول ش�يئني فصاعد ًا،
لكن مع احلرص(((.
العالقة بني العموم والتكرار:

م�ن خالل النظ�ر يف تعريف العموم والتك�رار يف اللغة واالصطالح
نج�د أن هناك فرق ًا بينهام ،فالعموم هو ش�مول مجيع األف�راد ،والتكرار
((( انظر (ع.م.م) ،القاموس املحيط (( )156/4العم).
((( املصباح املنري (ص.)222
((( انظر :البحر املحيط (.)7/3
((( املحصول ( ،)309/2والعموم مصدر ،والعام اس�م فاعل مشتق من هذا املصدر ،ومها
متغايران؛ ألن املصدر الفعل ،والفعل غري الفاعل ،انظر :البحر املحيط (.)7/3
((( رشح املعامل (.)428/1
((( انظر :رشح املعامل ( ،)428/1البحر املحيط (.)5/3
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ه�و وقوع الفعل مرة بعد أخ�رى ،وذلك بإيقاع الفعل متامث ً
ال يف أوقات
خمتلفة إذا كان األمر مطلق ًا ،وإيقاعه يف الوقت مدة العمر إذا كان مؤقت ًا.
ويف هذا يقول التفتازاين« :عموم الفعل :ش�موله أفراده ،وتكراره:
وقوع�ه مرة بعد أخرى ،وذلك بإيقاع أفعال متامثلة يف أوقات متعددة،
ف�إن كان األمر مطلق ًا جيب فيه املداومة ،وإن كان مؤقت ًا جيب إيقاعه يف
ذل�ك الوقت مدة العمر ،مثل :صلوا الفجر ،جيب العود إىل الصالة يف
كل فج�ر ،فيتالزمان يف مثل :صل�وا وصوموا ،المتن�اع إيقاع األفراد
يف زم�ان ،ويفرتق�ان يف مثل :ط ِّلقي ِ
نفس�ك؛ جل�واز أن يقصد العموم
دون التكرار ،وعامة أوامر الرشع مما يس�تلزم فيه العموم التكرار ،فلذا
يقترص يف حترير املبحث عىل ذكر التكرار ،وقد يذكر العموم أيض ًا نظر ًا
إىل تغاير املفهومني ،وصحة افرتاقهام يف اجلملة»(((.

وقد أوضح عبد العزيز البخاري الفرق بينهام بقوله« :قيل يف الفرق
بين العموم والتك�رار أن العموم :هو أن يوجب اللف�ظ ما حيتمله من
األفعال مرة واحدة؛ ألن العموم هو الشمول ،وأدناه :أن يكون األفعال
ثالث�ة ،والتكرار :أن يوجب فع ً
ال ثم آخر ثم آخر فصاعد ًا ،وأدناه :أن
يك�ون يف فعلني ،وبيانه يف قوم( :ط ِّلق) العم�وم فيه :أن يطلقها ثالث
تطليقات مجلة ،والتكرار :أن يطلقها واحدة بعد واحدة»(((.

إال أن بعض األصوليني عبرَّ عن هذه املس�ألة أقصد (اقتضاء األمر
التكرار) بصيغة األمر توجب العموم والتكرار كام فعل البزدوي حيث
ق�ال« :باب موج�ب األمر يف معنى العم�وم والتكرار ،ق�ال بعضهم:
صيغة األمر توجب العموم والتكرار.(((»...
((( التلويح (.)347/1
((( كشف األرسار (.)282-281/1
((( أصول البزدوي مع كشف األرسار (.)282-281/1
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لكن البخاري قال بعد ذكره للفرق بني العموم والتكرار« :والظاهر
أن امل�راد منها الدوام ،وأهنام مرتادفان هاهنا؛ ألن العموم ال يتصور يف
الفعل املأمور به إال بطريق التكرار ،وهلذا مل يوجد يف س�ائر الكتب إال
لفظة الدوام والتكرار»(((.
وق�د رب�ط الزركشي اس�تلزام العم�وم للتك�رار بمس�ألة الع�ام يف
األشخاص هل هو عام يف األحوال واألزمنة؟
ذل�ك أن من يقول :العام يف األش�خاص عام يف األحوال واألزمنة
واألمكنة يلزم من قوله :تكرار أوامر الرشع يف كل زمان ومكان وحال،
أما من يرى بأنه مطلق يف هذه األمور فإنه ال يرى تكرار األفعال(((.

ويمكن أن يقال :إن بني العموم والتكرار عموم ًا وخصوص ًا وجهي ًا
فيجتمعان يف أمور ،ويفرتقان يف أخرى.
فيجتمعان يف أمور ،منها:

1 .1يف عم�وم األفع�ال ،فعم�وم األفع�ال يك�ون بتكراره�ا وجتدد
أمثاهلا(((.
2 .2يف األلفاظ املوضوعة لعموم األفعال ،مثل :كلام ،ومهام ،ومتى،
فإن هذه األلفاظ تفيد التكرار كام تفيد العموم(((.

ويفرتقان يف أمور منها:

((( كشف األرسار (.)282/1
((( انظ�ر :رشح تفتي�ح الفص�ول (ص ،)157اإلهب�اج ( ،)87/2البح�ر املحيط (-30/2
 ،)32رشح الكوك�ب املنري ( ،)115/3التكرار عند األصوليني (ص ،)36وهذا الربط
م�ن الزركشي حم�ل نظر ،وقد ذك�ر يف البح�ر املحيط تفصي ً
ال يف املس�ألة ع�رض فيه آراء
األصوليني ،وجمال العمل بقاعدة :العام يف األشخاص هل هو عام يف األحوال واألزمنة
واألمكنة ،مع قاعدة تكرار أوامر الرشع فانظر يف (.)34-32/3
((( انظر :التكرار عند األصوليني ،أمل القحيز (ص.)35
((( انظر :تلقيح املفهوم (ص ،)231-230التكرار عند األصوليني (ص.)36
العدد التا�سع ع�شر :جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ2014/م

131

1 .1أن عم�وم الصالحي�ة املس�مى باملطل�ق ال يمك�ن أن يوص�ف
بالتكرار ،كام لو قيل :أكرم رج ً
ال ،فإنه يصدق بأي رجل كان(((.
2 .2أن الفع�ل إذا وقع مرتني فيص�دق عليه أنه تكرر ،وال يقال عنه
ع�م ،باعتبار أن أقل م�ا يصدق عليه العم�وم ثالثة فأكثر،
أن�هَّ :
بينام أدنى ما يصدق عليه التكرار يف األفعال هو وقوع فعلني(((.

ثاني ًا :اإلعادة.

اإلع�ادة يف اللغة :مصدر أع�اد ،وعاد إليه وعليه ،عود ًا وعودة أي:
رجع ،واس�تدعته اليشء فأعاده ،إذا س�ألته أن يفعله ثاني� ًا ،واملعاودة:
الرجوع إىل األمر ،وعاوده باملسألة أي :سأله مرة بعد أخرى(((.
واإلع�ادة يف االس�تعامل الع�ام :ذكر الشيء ثاني ًا ،وذك�ره مره بعد
أخرى(((.
وعند األصوليني :هي فعل اليشء مرة بعد أخرى(((.

وقيل :هي فعل العبادة مرة أخرى يف الوقت املقدر هلا رشع ًا(((.
وقيل :ما فعل يف وقت األداء ثاني ًا خللل وقيل :لعذر(((.

العالقة بني التكرار واإلعادة:

تشترك اإلعادة والتك�رار يف املعنى اللغ�وي ،إذ أن كليهام يتضمن

((( انظر :العقد املنظوم للقرايف ( ،)239/1التكرار عند األصوليني (ص.)37
((( انظر :كشف األرسار البخاري ( ،)282/1التكرار عند األصوليني (ص.)37
((( انظ�ر :مقايي�س اللغ�ة ( ،)181/4الصح�اح (ص )823م�ادة (ع.و.د) ،املصباح املنري
(ص )436مادة( :ع.ا.د).
((( الكليات (ص.)145
((( انظر :التحبري (.)87/2
((( انظر :املستصفى ( ،)76/1روضة الناظر (.)58/1
((( انظر :خمترص ابن احلاجب (.)290-289/1
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وج�ود معنى الرجوع مرة أخرى ،ولذا قالوا :التكرير إعادة ،واإلعادة
تكرير(((.
والفقه�اء يس�تخدمون هذي�ن املصطلحين بما ي�دل على معنامها
اللغ�وي ،ومن ذلك ق�ول املاوردي« :والرضب الث�اين :تكرار الظهار
متفرق� ًا ،كأنه ظاهر منها يف يوم ،ثم أعاد الظهار من غده ،ثم أعاده من
بعد غده»(((.

ويق�ول امل�رداوي يف جتديد الني�ة ..»:ألن التكرار عب�ارة عن إعادة
يشء فرغ منه وانتهى»(((.
ويظهر أن العالقة بني املصطلحني عالقة عموم وخصوص مطلق،
فالتك�رار أعم م�ن اإلعادة ،ول�ذا يمك�ن أن يقال :كل إع�ادة تكرار،
وليس كل تكرار إعادة(((.
واإلعادة أخص من أوجه ،منها:

1 .1م�ن جه�ة عدد مرات الوق�وع ،فالتكرار يقع على إعادة اليشء
مرة ومرات ،بينام اإلعادة للمرة الواحدة.
قال أبوهالل العس�كري(((« :التكرار يقع عىل إعادة اليشء مرة

((( انظر :التوقيف عىل مهامت التعريف (ص ،)73التكرار عند األصوليني (ص..)40
((( احلاوي الكبري (.)446/10
((( اإلنصاف (.)532/3
((( انظر :التكرار عند األصوليني (ص.)41
((( ه�و :أبوهالل ،احلس�ن ب�ن عبد اهلل بن س�هل العس�كري ،صاح�ب التصاني�ف األدبية
البديع�ة ،ول�د بعس�كر مكرم وهبا نش�أ ،وتنق�ل يف التج�ارة إىل بالد متع�ددة ،فأخذ عن
فضالئها ،ومل يش�غله ذلك عن التصنيف وإثبات الفوائد ،من مؤلفاته :كتاب الصناعتني
يف النظم والنثر ،املحاسن يف تفسري القرآن ،معاين األدب ،مجهرة األمثال ،الفروق ،ديوان
شعر( ،ت395هـ ،وقيل ما يشء بعدها.
انظ�ر :ترمجت�ه يف :إنباه ال�رواة ( ،)189/4الوايف ( ،)78/12بغي�ة الوعاة (،)506/1
معجم املؤلفني (.)240/3
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وعلى إعادت�ه مرات ،واإلع�ادة للمرة الواح�دة ،أال ترى قول
القائل :أعاد فالن كذا ال يفيد إال إعادته مرة واحدة ،وإذا قال:
ك�رر كذا كان كالمه مبه ًام مل ي�در أعاده مرتني أو مرات ،وأيض ًا
فإن�ه يقال :أعاده م�رات ،وال يقال :كرره م�رات ،إال أن يقول
ذل�ك عامي ال يع�رف الكالم ،وهل�ذا قالت الفقه�اء؛ األمر ال
يقتيض التكرار ،والنهي يقتيض التكرار ،ومل يقولوا اإلعادة»(((.

2 .2من جهة وق�وع اخللل يف الفعل املعاد ،فالفعل قد يكرر لوجود
خل�ل ،وقد ال يك�ون كذلك ،بينام اإلعادة تك�ون لوجود خلل
من فقد رشط أو ركن(((.
3 .3م�ن جهة تقيي�د اإلع�ادة بالوقت ،فتك�رار الفعل لي�س خمتص ًا
بوقت فق�د تكرر العبادة يف وقتها ويف غير وقتها ،بينام اإلعادة
ه�و اإلتيان بالفع�ل ثاني ًا يف وقته�ا ،متييز ًا له ع�ن القضاء الذي
يفعل بعد خروج الوقت(((.
4 .4من جهة االختالف يف احلكم ،فاحلكم املكرر قد يتفق مع حكم
س�ابقه وق�د خيتلف ،أما الفع�ل املعاد فهو ال ب�د أن خيتلف عن
سابقه من حيث اإلجزاء والصحة أو الفساد أو األفضلية(((.

ثالث ًا :التعدد.

التع�دد يف اللغة :مأخوذ من العدد ،وه�و اإلحصاء ،يقال :عددت
اليشء إذا أحصيته((( ،ويقال :تعدد اليشء إذا صار ذا عدد(((.

((( الفروق اللغوية (ص.)35
((( انظر :التكرار عند األصوليني (ص.)43
((( انظر :التكرار عند األصوليني (ص.)44
((( انظر :التكرار عند األصوليني (ص.)44
((( انظر :الصحاح (ص )741مادة (ع.د.د) ،مقاييس اللغة ( )29/4مادة( :عْ .دَ .د).
((( املعجم الوسيط (.)587/2
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ومعن�اه االصطالح�ي العام أو يف أصول الفق�ه ال خيرج عن املعنى
اللغوي(((.

العالقة بني التعدد والتكرار:
يشترك التع�دد والتكرار يف الزي�ادة عىل الواحد ،ف�كل ما زاد عن
الواحد قد يكون تكرار ًا ،وقد يكون تعدد ًا.
وال ش�ك أن األفعال املكررة تدخل يف دائ�رة التعدد ،إال أنه يمكن
التفريق بينهام أن التكرار يمتاز باحتاد جنس األفراد املكررة ،بينام التعدد
يشمل ذلك ،ويشمل ما إذا كانت األفراد متغايرة ،وهو الغالب.
وعلى ذل�ك ينف�رد التع�دد يف ح�ال اختالف األف�راد املتع�ددة(((،
ويمك�ن أن يق�ال أن التكرار تعدد خ�اص؛ ألن التعدد يكون مع إحتاد
اجلنس ويكون مع اختالفه ،ولذا قيل :كل تكرار تعدد(((.
وهل�ذا يمكن أن يق�ال إن العالقة بني التعدد والتك�رار هي العموم
واخلص�وص املطلق ،فإن كانت األفعال من جنس واحد كانت تكرار ًا
وتعدد ًا ،وإن اختلف كان التعدد فقط(((.

رابع ًا :الكثرة.

الكثرة يف اللغة :مصدر كثر يكثر كثرة فهو كثري ،وهو نقيض القلة(((.
ق�ال ابن ف�ارس« :ال�كاف والث�اء وال�راء أصل صحي�ح يدل عىل
خالف القلة (((»...والكثرة نامء العدد(((.
((( انظر :التكرار عند األصوليني (ص.)45
((( انظر :التكرار عند األصوليني (ص.)45
((( انظر :التعدد عند األصوليني ،رس�الة ماجس�تري يف قس�م أصول الفق�ه ،يف كلية الرشيعة
بالرياض عام 1426-1420هـ ،ألمحد بن عبد الرمحن املشعل (ص.)23-22
((( انظر :التكرار عند األصوليني (ص.)45
((( انظر :الصحاح (ص ،)987املصباح املنري (ص )526مادة (ك.ث.ر).
((( مقاييس اللغة ( )160/5مادة (ك.ث.ر).
((( انظر :لسان العرب ( ،)131/5العني ( )348/5مادة( :ك.ث.ر).
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وق�د اس�تعمل هب�ذا املعن�ى يف االصطلاح الع�ام ،واصطلاح
األصوليني ،وهو نامء العدد أو ما اجتمع من اآلحاد(((.
العالقة بن التكرار والكثرة:

يشترك كل منهام يف الزيادة ،فكل منهام ال حيصل باليشء الواحد أو
املرة الواحدة.

إال أن العالق�ة بينهما هي عالقة عم�وم وخصوص وجهي ،وذلك
من خالل النقاط اآلتية:
1 .1أن مس�مى التك�رار يصدق عىل م�ا زاد عن امل�رة الواحدة ،فلو
أت�ى املكل�ف بفعل ،ثم أتى ب�ه مرة أخرى صدق عليه مس�مى
التكرار ،ولكن ال يصدق عليه مسمى الكثرة.
2 .2أم�ا الكثرة فال بد فيها من تنامي العدد ،فال يصدق عىل ما فعل
مرة أو مرتني أنه كثري ،مع صعوبة حتديد مقدار الكثرة ألن ذلك
من أسامء اإلضافات والنسب(((.
3 .3أن التك�رار ال يك�ون إال مع اجلنس الواحد ،بينما الكثرة أعم،
فل�و أتى باألفعال أو األش�ياء م�ن أجناس أو أن�واع خمتلفة ُع َّد
ذلك كثره ،ومل يعد تكرار ًا.
4 .4يفرتق�ان فيام يقابل كل منهام من األلف�اظ ،فالتكرار يقابله لفظ
امل�رة أو الوح�دة ،والكثرة يقابله�ا لفظ القل�ة ،والقلة أعم من
املرة؛ ألهنا تطلق عىل اليشء الواحد ،وتطلق عىل ما هو أكثر منه
ما مل يصل حد الكثرة ،مع صعوبة حتديد القلة والكثرة بالنس�بة
لألشياء؛ ألهنا -كام تقدم -من أسامء النسب واإلضافات(((.
((( انظر :الكليات (ص ،)774التكرار عند األصوليني (ص.)50
((( انظر :التكرار عند األصوليني (ص.)50
((( انظر :التكرار عند األصوليني (ص.)51
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خامس ًا :الدوام:

ال�دوام يف اللغة :مصدر دام يدوم ،ويدام دوم ًا ودوام ًا وديمومة إذا
سكن وثبت(((.

قال ابن فارس« :الدال والواو وامليم أصل واحد يدل عىل السكون
واللزوم ،يقال دام اليشء يدوم :إذا سكن ،واملاء الدائم :الساكن.(((»...
واملداومة عىل األمر :املواظبة عليه(((.

أم�ا يف االصطلاح فلا خي�رج عن معن�اه اللغ�وي ،ف�دوام اليشء
يعن�ي امتداد الزمان عليه ،وهو ش�مول نس�بة الشيء إىل مجيع األزمنة
واألوقات(((.
العالقة بني الدوام والتكرار:

ال�دوام من أقرب املصطلحات إىل مصطلح التكرار ،ويتداخل معه
إىل ح�د كبري ،بل كثري ًا ما يعبرِّ األصولي�ون بأحدمها عن اآلخر ،يقول
ابن الس�معاين مبين� ًا معنى الدوام« :والدوام في�ه أن يفعله عىل وصف
التكرار»(((.
ويقول ابن الس�بكي« :النهي يقتيض ال�دوام ظاهر ًا ،فيحمل عليهام
م�ا مل يرصف�ه عن�ه دلي�ل ،ومنهم م�ن يعرب عن ه�ذا بأن النه�ي يقتيض
التكرار»(((.

((( انظر :الصحاح (ص )395-394مادة( :د.و.م) ،املصباح املنري (ص )204مادة( :د.ا.م).
((( مقاييس اللغة (.)315/2
((( انظر :لس�ان الع�رب ( )212/12م�ادة( :د.و.م) ،القاموس املحي�ط ( )114/4مادة:
(د.ا.م).
((( انظر :دستور العلوم ( ،)80/2التكرار عند األصوليني (ص.)2
((( قواطع األدلة (.)116/1
((( رفع احلاجب (.)56/3
العدد التا�سع ع�شر :جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ2014/م

137

ويق�ول الصنع�اين« :واقتصر على التعبير بال�دوام إلغنائ�ه ع�ن
الترصيح بالتكرار ،فإن اقتضاء الدوام يلزمه إفادة التكرار»(((.

إال أن بع�ض األصوليني يقرصون التعبري بال�دوام عىل النهي دون
األمر(((.

ويمك�ن أن يق�ال :إن العالق�ة بني ال�دوام والتك�رار عالقة عموم
وخص�وص وجه�ي ،فيجتمع�ان يف الزي�ادة على املرة مع االس�تمرار
وعدم االنقطاع.
وينفرد كل منهام يف حاالت وهي:

1 .1أن النه�ي يفي�د وجوب الرتك على االتصال ً
دائما ،أما التكرار
فينف�رد عنه أنه يمكن أن يقع يف فرتات قد يفصل بينهام فاصل،
وق�د حيصل انقط�اع لفرتة غري حم�ددة ،ثم يعود ،وق�د يقع عىل
ً
ً
منفصلا ،بخالف
متصلا ،وقد يقع
االتص�ال ،فالتك�رار يقع
النهي فال يقع إال متص ً
ال(((.
قال ابن السمعاين مبين ًا ذلك« :ال نسلم أن النهي يقتيض التكرار؛
ألن معن�ى التكرار أن يفعل فع ً
ال ،وبعد فراغه يعود إليه ،وهذا
ال يوج�د يف النه�ي؛ ألن الك�ف فعل مس�تدام ،ولي�س بأفعال
مكررة ،بخالف األمر ،فإنه يوجد فيه أفعال متكررة»(((.
ويقول املرداوي« :إن األمر له حد ينتهي إليه ،فيقع االمتثال فيه

((( إجابة السائل (ص.)291
((( انظ�ر :التبصرة (ص ،)44رشح اللم�ع ( ،)294/1إح�كام الفص�ول ،)91/1الع�دة
( ،)266/1التمهي�د ( ،)202/1الواض�ح ( ،)548/2اإلح�كام ( ،)239/2كش�ف
األرسار لعبد العزيز البخاري (.)285/1
((( انظر :العدة ( ،)266/1التكرار عند األصوليني (ص.)53
((( قواطع األدلة (.)120/1
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باملرة ،أما االنتهاء عن املنهي فال يتحقق إال باستيعابه يف العمر،
فال يتصور فيه تكرار ،بل استمرار به يتحقق الكف»(((.

2 .2أن ال�دوام وص�ف للزم�ان ال�ذي يق�ع في�ه الفع�ل أو القول،
والتعبير في�ه حيق�ق معن�ى االس�تمرار دون انقط�اع ،فمعن�ى
ك�ون اليشء ً
دائما أال يأيت زم�ان يف املس�تقبل إال وهو موجود
فيه ومقارن له ،أما التكرار فالتعبري فيه ال يشير إىل اس�تمراره،
ول�ذا لو رغبنا يف وصف التكرار بأنه وقع ملدة طويلة فال بد أن
تربط�ه بالزمن ،فنقول ً
مثلا :كرر فالن كذا ملدة طويلة أو طيلة
حياته(((.

املطلب الرابع

املعنى اإلمجايل للمسألة
قسم األصوليون األمر إىل نوعني:
أحدمها :مطلق ،والثاين :مقيد(((.

واألم�ر املطلق ه�و األمر غري املقي�د بمرة وال مرتين ،وال بتكرار،
وغري مقيد أيض ًا برشط أو صفة.
واألم�ر املقيد :إم�ا أن يكون مقيد ًا برشط كقول�ه تعاىل( :ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [املائ�دة ]6 :أو مقي�د ًا بصف�ة كقول�ه تعاىل:
(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [النور.]2 :
واملعن�ى اإلمج�ايل املراد يف املس�ألة :أن�ه إذا ورد أمر مطل�ق بفعل أو

((( التحبري (.)2303/5
((( انظر :التكرار عند األصوليني (ص.)54
((( انظ�ر :اإلهباج ( ،)48/2الضياء الالم�ع ( ،)260/1أصول الفقه ملحمد أبوالنور زهري
(.)156/2
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مقي�د بصف�ة أو رشط ،فهل يقتيض((( ذلك فعله م�رة واحدة ،فإذا أداه
املأمور فقد أصبح ممتث ً
ال لألمر وس�قط الل�وم والتوبيخ ،لكونه فعل ما
أمر ب�ه ،وأتى بمقتىض الصيغة كام ً
ال ،أو يقتيض تكرار الفعل ،أي بعد
الف�راغ من�ه يع�ود إىل فعله مرة أخ�رى ،وهكذا دوالي�ك حتى انقضاء
العمر ووفاء األصل؟
وهذه املسألة بحثت يف كتب األصوليني حتت عنوانني:

األول :اقتض�اء األمر املطلق التك�رار ،والثاين :اقتضاء األمر املعلق
عىل رشط أو صفة التكرار.

وق�د اختلف�ت طريق�ة األصوليين يف بح�ث هذه املس�ألة عىل
هنجني:

األول :بحث كل مس�ألة عىل حدة ،وهذا م�ا فعله أكثر األصوليني
كالباقالين((( ،وأبواحلسين البصري((( ،والباجي((( ،والشيرازي(((،
واب�ن الس�معاين((( ،والغ�زايل((( ،وأبويعلى((( ،وأبواخلط�اب(((،
((( امل�راد باالقتض�اء هن�ا املعن�ى اللغ�وي ،وه�و االس�تدعاء والطل�ب ،أو الدالل�ة ،يقال:
اقتضى دينه إذا اس�تدعاه وطلب�ه ،ويقال :اقتيض األم�ر الوج�وب ،أي :دل عليه .انظر:
القاموس املحيط ( ،)38/4خمتار الصحاح (ص ،)475املصباح املنري (ص )507مادة:
(ق.ض.ى).
((( انظر :التقريب واإلرشاد الصغري (.)130 ،116/2
((( انظر :املعتمد (.)105 ،98/1
((( انظر :إحكام الفصول (ص.)94 ،89
((( انظر :التبرصة (ص ،)47 ،41رشح اللمع (.)228 ،220/1
((( انظر :قواطع األدلة (.)123 ،114/1
((( انظ�ر :املس�تصفى ( ،)7 ،2/2أم�ا يف املنخ�ول فاقترص عىل بحث مس�ألة :اقتضاء األمر
املطلق التكرار ،فانظرها يف (ص )108منه.
((( انظر :العدة (.)275 ،264/1
((( انظر :التمهيد (.)204 ،186/1
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والس�مرقندي((( ،وال�رازي((( ،واآلم�دي((( ،واب�ن احلاج�ب(((،
والقرايف((( ،والبيضاوي((( ،واهلندي((( ،واإلسنوي((( ،والزركيش(((،
واملرداوي( ،((1وابن النجار(.((1

الث�اين :دم�ج املس�ألتني يف بح�ث واح�د ،وه�ذا م�ا فعل�ه بع�ض

األصوليني ،كأيب زي�د الدبويس( ،((1والب�زدوي( ،((1والرسخيس(،((1
واب�ن قدام�ة( ،((1والنس�في( ،((1وعبد العزي�ز البخ�اري( ،((1واب�ن
السبكي يف مجع اجلوامع( ،((1واملحيل( ،((1وابن اهلامم( ((2وغريهم.

((( انظر :ميزان األصول (.)242 ،230/1
((( انظر :املحصول (.)107 ،98/2
((( انظر :اإلحكام (.)198 ،190/2
((( منتهى الوصول واألمل (ص.)93-92
((( انظر :رشح تقيح الفصول (ص.)131-130
((( انظر :منهاج الوصول (ص.)77-76
((( انظر :هناية الوصول (.)941 ،922/3
((( انظر :هناية السول (.)423/1
((( انظر :البحر املحيط ( ،)388 ،385/2أما يف تش�نيف املس�امع فدمج بني املس�ألتني تبع ًا
البن السبكي فانظره يف ( )604/2منه.
( ((1انظر :التحبري (.)2220 ،2211/5
( ((1انظر :رشح الكوكب املنري (.)46 ،43/3
( ((1انظر :تقويم األدلة (ص.)40
( ((1انظر :أصول البزدوي مع الكشف (.)282-281/1
( ((1انظر :أصوله (.)21 ،20/1
( ((1انظر :الناظر (.)618 ،616/21
( ((1انظر :كشف األرسار له (.)58/1
( ((1انظر :كشف األرسار له (.)282 ،281/1
( ((1انظر :مجع اجلوامع مع رشح املحىل (.)379/1
( ((1انظر :رشح املحىل (.)379/1
( ((2انظ�ر :التحري�ر (ص ،)142وراج�ع :التقري�ر والتحبير ( ،)311/1تيسير التحرير
(.)351/1
العدد التا�سع ع�شر :جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ2014/م

141

وقد اخرتت يف بحثي هذا السري عىل النهج األول لسببني:

األول :ألنه هنج أكثر األصوليني الذين بحثوا يف هذه املسألة.

الثاين :ألهنا طريقة أدق يف حترير حمل النزاع ،واالس�تدالل ،ونس�بة
األقوال لقائليها.
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املبحث األول

اقتضاء األمر املطلق التكرار
وفيه ستة مطالب:

املطلب األول

حترير حمل النزاع
لتحرير حمل النزاع البد من التنبيه عىل األمور اآلتية:

1 .1أن�ه ال خالف بني األصوليني أن صيغ�ة األمر املطلق ال تقتيض
بمجردها فعل مرات حمص�ورة ،كمرتني أو ثالث ،بل اخلالف
يف امل�رة أو التك�رار أو الوق�ف فيهما ،فأما كوهنا تقتضي عدد ًا
حمصور ًا فال أحد يقول بذلك(((.
ق�ال الباقلاين« :اعلموا أن�ه ليس يف األمة من يق�ول :إن معقول
مطلقه يقتيض فعل مرات حمصورة بني اثنني أو عرش أو غري ذلك،
وإنما جيب أن يقال :إنه على الوقف واالحتامل عىل ما قلناه ،وأن
املعقول منه التكرار أو فعل مرة ،وما عدا هذا باطل بإمجاع»(((.
وق�ال ابن عقي�ل« :وال ختتلف األمة أنه ال يقتضي فعل مرات
حمصورة ،كمرتني أو ثالث.(((»...
((( انظر :رفع احلاجب ( ،)511/2القرائن عند األصوليني (.)588/2
((( التقريب واإلرشاد الصغري (.)121/2
((( الواضح (.)568/2
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2 .2أن�ه ال خلاف بينهم أنه إذا كان األمر مقي�د ًا بمرة واحدة ،مثل
قولك :أعط زيد ًا درمه ًا مرة واحدة ،أو مقيد ًا بمرات ،كقولك:
أع�ط زيد ًا ثلاث مرات ،ف�إن األم�ر يف هاتني احلالتين يكون
مقيد ًا ملا قيد به من املرة أو املرات(((.
«3 .3أنه ال خالف عىل أن فعل املرة البد منه ،من جهة أن املرة ثابتة
س�واء كان وضع صيغة األمر هلا بمفردها ،أم التكرار التي هي
بعضه ،وذلك األمر يستحيل ثبوته دوهنا»(((.
ق�ال الباقلاين« :أن�ه ليس امل�راد بقولن�ا :إنه حمتم�ل لفعل مرة
وللتك�رار أن�ه ال يفع�ل من�ه فعل م�رة واحدة ،وحس�ن تقديم
فعله�ا ،وإنما نعني بذل�ك أن ما زاد على املرة يمك�ن أن يراد،
ويمك�ن أال يراد ،فأما فعل امل�رة وتعجيلها عقيب األمر فمتفق
عليه»(((.
وقال ابن عقيل« :واعلم أن أهل الوقف ال يقولون إنا ال نعقل
املراد من األمر ،وإنه يراد فعل مرة ،بل يقولون ال نعلم هل يراد
الزيادة عليها أو ال يراد؟ فوقفوا عن القول باملرة فقط؛ الحتامل
األمر يف الزيادة ،وإال فمع ثبوت كون الصيغة أمر ًا بداللة ال بد
م�ن مقتىض فعل ،ولكن ذلك الفع�ل ال يعلم مرة أو زيادة عىل
املرة»(((.
وق�ال اآلم�دي« :امل�رة الواح�دة البد منه�ا يف االمتث�ال ،وهو
معلوم قطع ًا»(((.

((( انظر :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (.)1367/3
((( رفع احلاجب ( ،)512-511/2القرائن عند األصوليني (.)588/2
((( التقريب واإلرشاد الصغري (.)121/2
((( الواضح (.)569-568/2
((( اإلحكام (.)191/2
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وق�ال اب�ن الس�بكي« :والغ�رض :أنه مل يق�ل أح�د :إن املرة ال
تعقل ،ال من الواقفية وال من غريهم»(((.

4 .4أنه ال خالف بينهم أن صيغة األمر املطلق إذا احتفت هبا قرائن
ت�دل على التكرار فإهنا حتمل عليه ،وك�ذا إذا احتفت هبا قرائن
تدل عىل املرة محلت عليها ،وإنام اخلالف يف صيغة األمر املجردة
عن القرائن الدالة عىل الوحدة واملرة والتكرار(((.
ق�ال الشيرازي« :الفعل إن كان مقي�د ًا بقرينة تقتضي التكرار
وجب فيه التكرار بأن يقولِّ :
صل أبد ًا ،وإن كان فيه قرينة تدل
عىل مرة واحدة محل الفعل مرة واحدة»(((.
وق�ال اآلم�دي« :ف�إن اقرتن ب�ه قرينة أش�عرت ب�إرادة املتكلم
التكرار محل عليه»(((.
وقال الطويف« :لو اقرتن باألمر قرينة تكرار غري الرشط أو قرينة
مرة واحدة وجب العمل بمقتىض القرينة»(((.
وقال ابن الس�بكي ...»:أن يرد مقيد ًا بامل�رة أو التكرار فيحمل
عليه قطع ًا»(((.
وقال التفتازاين« :ال خالف يف أن األمر املقيد بقرينة العموم أو
التكرار أو اخلصوص أو املرة يفيد ذلك ،وإنام اخلالف يف األمر
املطلق»(((.
((( رفع احلاجب (.)512/2
((( انظ�ر :رشح املحلي عىل مجع اجلوامع مع حاش�ية العطار علي�ه ( ،)482/1القرائن عند
األصوليني للدكتور حممد املبارك (.)587/2
((( رشح اللمع (.)220/1
((( اإلحكام (.)191/2
((( رشح خمترص الروضة (.)375/2
((( اإلهباج (.)48/2
((( التلويح ( ،)347/1وانظر :رشح املحىل مع حاشية العطار عليه (.)481/1
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وق�ال ابن اللحام« :األمر إذا ورد مقيد ًا باملرة ،أو بالتكرار محل
عليه ،ومل أر فيه خالف ًا»(((.

وقد ذك�ر األصوليون بع�ض القرائن الدالة على التكرار ،وأخرى
دال�ة على عدمه ،وقد ج�اء ذكرهم هلا عرض� ًا أثناء بحث أدلة املس�ألة
واملناقش�ات الواردة على بعضها ،ومل يك�ن ذكرها مقص�ود ًا بالبحث
والبيان((( ،لذا سأذكر بعض هذه القرائن.

أو ًال :القرائن الدالة عىل التكرار:
ومن هذه القرائن:

 .1فع�ل الرس�ول ﷺ :إذا أم�ر النبي ﷺ بأمر ،ث�م داوم عليه ،كان
ذلك دلي ً
ال عىل أن املراد به التكرار ،ومن األمثلة عىل ذلك :أنه ﷺ كان
يكرر الصالة بعد الزوال ،ويصوم ش�هر رمضان يف كل سنة ،ويغتسل
لكل جنابة ،ويبعث العامل كل حول إىل املالك ألخذ الزكاة(((.

 .2قص�د الش�ارع :إذا كان قص�د الش�ارع من األم�ر ال يتحقق إال
بتكرار فعل املأمور به كان ذلك قرينة حالية دالة عىل أن مراده التكرار،
وم�ن األمثل�ة عىل ذل�ك :تك�رار رضب الصحابة رض�وان اهلل عليهم
لشارب اخلمر ،قال الشريازي مبين ًا سببه« :إنام عقلوا التكرار من قرينة
اقرتنت باخلطاب ،وهو أهنم علموا أنه ﷺ قصد برضبه الردع والزجر،
وذلك ال حيصل بمرة واحدة ،وإنام حيصل بتكرار الفعل والرضب»(((.
((( القواعد والفوائد األصولية (.)605/2
((( انظر :القرائن عند األصوليني (.)604/2
((( انظ�ر :رشح اللمع ( ،)223/1هناية الوصول ( ،)933/3حاش�ية العطار (،)481/1
القرائن عند األصوليني (.)64/2
((( رشح اللم�ع ( ،)223/1وانظ�ر :إح�كام الفص�ول ( ،)90/1التمهي�د أليب اخلط�اب
( ،)192/1رشح املعامل ( ،)270/1هناية الوصول ( ،)933/3القرائن عند األصوليني
(.)605-604/2
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 .3اإلمجاع :إذا وقع اإلمجاع عىل وجوب تكرار فعل املأمور به كان
ذل�ك دلي ً
ال عىل أن�ه أريد باألمر التكرار ،وم�ن ذلك :حصول اإلمجاع
على تك�رار الصالة بتك�رر أوقاهت�ا ،وتك�رر الص�وم وال�زكاة بتكرر
األعوام ،ونحو ذلك مما علم من الدين بالرضورة(((.
 .4املعنى :إذا ورد األمر بيشء ،وكان معنى املأمور به ال يتحقق إال
بتكرار فعله كان ذلك دلي ً
ال عىل أن املراد به التكرار.

وم�ن ذل�ك لو ق�ال قائل« :احفظ ه�ذه الداب�ة» ،فإنه يل�زم املأمور
حفظه عىل الدوام؛ ألن معنى احلفظ عدم التضييع ،فإذا حفظه س�اعة،
ثم ترك�ه صار مضيع ًا ،فلم يكن ممتث ً
ال لألمر ،وهلذا وجب عليه احلفظ
عىل الدوام(((.
ٍ
حينئذ
 .5الع�رف :ق�د يقتيض العرف تك�رار فعل املأمور ب�ه فيلزم
تك�راره ،ومن ذلك لو قال رجل لغريه :أحس�ن عشرة فالن ،وخالط
الناس بحسن السرية ،وأمجل يف الطلب ،واجتر ملعاشك ،وتزود ملعادك
فإن�ه يفي�د التك�رار ،وذلك ملا دل�ت عليه القرين�ة العرفية م�ن أحوال
الناس أنه ال يكفي يف حسن العرشة واملخالطة بحسن السرية ونحومها
م�رة واحدة ،بل البد من التكرار والدوام لتحصيل األخالق الفاضلة
والسرية احلسنة ونحومها(((.
وغريها من القرائن.

((( انظ�ر :التبرصة (ص ،)49الوصول إىل األصول البن برهان ( ،)148/1الكاش�ف عن
املحصول ( ،)297/3اإلهباج ( ،)53-52/2القرائن عند األصوليني (.)605/2
((( انظ�ر :التبصرة (ص ،)45رشح اللم�ع ( ،)226/1التمهي�د ( ،)196/1القرائن عند
األصوليني (.)605/2
((( انظ�ر :التمهي�د ( ،)196-195/1هناي�ة الوص�ول ( ،)933-928/3القرائ�ن عن�د
األصوليني (.)605/2
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ثاني ًا :القرائن الدالة عىل عدم التكرار(((:
فمن تلك القرائن:

ً
عقلا ،كاألمر بقتل
 .1االمتن�اع العقلي :ب�أن يكون التك�رار ممتنع
شخص ،وذبح شاة ،فهذا مما ال يمكن تكراره؛ إذ ال يقتل احلي إال مرة
واحدة ،وال تذبح الشاة إال مرة واحدة.
وعىل هذا فيحمل تكرار األمر لألمر كأن يقول :اقتل زيد ًا اقتله عىل
التأكيد ،الستحالة اجتامع قتلني يف شخص واحد(((.
 .2االمتن�اع الرشعي :وذلك بأن يكون التك�رار ممتنع رشع ًا ،وذلك
نحو :األمر بعتق العبد ،فإن الرشع قد منع تكرار العتق ،وجعله متعذر ًا؛
ألن العبد إذا أعتق كان حر ًا ،ويتعذر بحكم الرشع عتق احلر(((.

 .3القرين�ة العهدي�ة :وذل�ك ب�أن هن�اك عه�د قد س�بق بين اآلمر
واملأمور ،كأن يقول :إذا أمرتك بفعل كذا فاعلم أين أريد االمتثال مرة
واحدة ،فال تفعل أكثر من ذلك(((.
ق�ال الباقلاين« :وق�د يمنع م�ن ذلك عهد بين اآلم�ر واملأمور يف
وجوب محل املتكرر من األوامر عىل أمر واحد»(((.

((( عقد الباقالين يف كتابه التقريب واإلرشاد الصغري فص ً
ال يف بيان ما يمنع من تكرار الفعل،
وتبع�ه ملخص ًا وموضح ًا تلميذه إم�ام احلرمني يف التلخيص ،انظر :التقريب واإلرش�اد
الصغري ( )141/2وما بعدها ،التلخيص ( )316/1وما بعدها.
((( انظ�ر :التقري�ب واإلرش�اد الصغير ( ،)141/2التلخي�ص ( ،)316/1رشح تنقي�ح
الفصول (ص ،)132القرائن عند األصوليني (.)67/2
((( انظ�ر :التقري�ب واإلرش�اد الصغير ( ،)141/2التلخي�ص ( ،)316/1رشح تنقي�ح
الفصول (ص ،)132القرائن عند األصوليني (.)607/2
((( انظ�ر :التقري�ب واإلرش�اد الصغير ( ،)142/2التلخي�ص ( ،)317/1رشح تنقي�ح
الفصول (ص ،)132القرائن عند األصوليني (.)607/2
((( التقريب واإلرشاد الصغري (.)141/2
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 .4القرين�ة احلالية أو العرفية :ب�أن يكون هناك داللة حال أو عرف
متواض�ع يدل على أن املراد باألمر فعل املأمور به م�رة واحدة ،وذلك
نحو أن يقول الس�يد لعبده :ادخل الدار ،واشتر متر ًا ،فإنه ال يعقل منه
التكرار عرف ًا(((.
ويبق�ى اخللاف يف األم�ر املطل�ق املج�رد ع�ن القرائ�ن الدالة عىل
التك�رار أو املرة أو املرات ه�ل يقتيض األمر به الفعل التكرار أو يكفي
فيه مرة واحدة.

املطلب الثاين

األقوال يف املسألة
اختل�ف األصولي�ون يف هذه املس�ألة عىل أقوال كثيرة ،فمنهم من
ذك�ر قولين((( ،ومنهم من ذكر ثالث�ة أقوال((( ،ومنهم م�ن ذكر أربعة
أقوال((( ،ومنهم من ذكر مخسة أقوال((( ،ومنهم من ذكر ستة أقوال(((،
ومنهم من ذكر سبعة أقوال(((.
((( انظر :التقريب واإلرش�اد الصغير ( ،)142-141/2رشح اللمع ( ،)122/1التمهيد
( ،)187/1الواضح ( ،)15/3الكاش�ف عن املحص�ول ( ،)313/3نفائس األصول
( ،)1355/3القرائن عند األصوليني (.)608/2
((( كالشيرازي يف رشح اللم�ع ( ،)220/1وأيب اخلط�اب يف التمهي�د (،)187-186/1
واب�ن الع�ريب يف املحص�ول (ص ،)58وانظر :أح�كام القرآن ل�ه ( ،)286/1وكذا ابن
التلمساين يف رشح املعامل (.)264/1
((( كاب�ن الس�معاين يف قواط�ع األدل�ة ( ،)115-113/1واب�ن رش�يق املالك�ي يف الب�اب
املحصول (.)226-225/1
((( كأيب يعلى يف الع�دة ( ،)264/1والرسخيس يف أصوله ( ،)20/1واآلمدي يف األحكام
( ،)190/2ومالخرسو يف مرقاة الوصول (.)187/1
((( كابن عقيل يف الواضح ( ،)546-545/2واإلسنوي يف هناية السول (.)418/1
((( كالسمرقندي يف ميزان األصول (.)231-230/1
((( كالزركيش يف البحر املحيط ( ،)388-385/2ومالخرسو يف مرآة األصول عىل املرقاة (.)187/1
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وسبب كثرة األقوال فيها مرده أن بعض العلامء أمجل ذكر األقوال

(((

فصل((( ،وبعضهم دمج هذه املس�ألة مع املس�ألة األخرى،
وبعضه�م َّ
وهي اقتضاء الفعل املعلق عىل رشط أو صفة التكرار(((.

وال�ذي يظه�ر -واهلل أعل�م -أنه يمك�ن إمجال اآلراء يف املس�ألة يف

ثالثة أقوال رئيسة ،وهي:

القول األول :أن األمر املطلق ال يقتيض التكرار ،بل تربأ الذمة باالمتثال

مرة واحدة ،وهذا قول أكثر األصوليني((( ،فهو قول أكثر احلنفية((( ،ونسب
((( كالشريازي يف رشح اللمع ( ،)22/1وأيب اخلطاب يف التمهيد ( ،)187-186/1وابن
العريب يف املحصول (ص.)58
((( كال�رازي يف املحص�ول ( ،)99-98/1وم�ن تبع�ه كالت�اج األرم�وي يف احلاص�ل
( ،)421/1والسراج األرم�وي يف التحصي�ل (ً ،)287/1
علما أن األخيرة دمج هذه
املس�ألة مع مس�ألة اقتض�اء األمر الفور ،واإلس�نوي يف هناي�ة الس�ول ( ،)418/1وابن
السبكي يف اإلهباج ( ،)50-48/2ورفع احلاجب ( ،)510/1والصفي اهلندي يف هناية
الوصول (.)923-922/3
((( كما فع�ل الرسخسي يف أصول�ه ( ،)20/1وعبد العزي�ز البخ�اري يف كش�ف األرسار
( ،)282-281/1وابن اهلامم يف التحرير (ص ،)143 ،142ومن تبعه كابن أمري احلاج
يف التقرير والتحبري ( ،)311/1وأمري بادشاه يف تيرس التحرير (.)351/1
((( كام يف التقريب واإلرشاد الصغري ( ،)116/2والتلخيص (.)298/1
((( يقول البزدوي يف أصوله مع الكش�ف (« :)283-282/1وقال عامة مشاخينا ال توجبه
وال حتتمل�ه ب�كل ح�ال غير أن األمر يقع على أقل جنس�ه ،وحيتمل كله بدليل�ه» ،وقال
الرسخسي يف أصوله (« :)20/1الصحيح من مذهب علامئنا أن صيغة األمر ال توجب
التك�رار ،وال حتتمل�ه ،ولكن األمر بالفع�ل يقتيض أدنى ما يكون من جنس�ه عىل احتامل
الكل ،وال يكون موجب ًا للكل إال بدليل».
والف�رق بين املوج�ب واملحتم�ل أن املوجب يثب�ت من غري قرين�ة ،واملحتم�ل ال يثبت
بدوهن�ا ،انظر :كش�ف األرسار للبخ�اري ( ،)283/1وراجع يف مذه�ب احلنفية أيض ًا:
أصول الشايش (ص ،)123أصول اجلصاص ( ،)135/2تقويم األدلة (ص ،)40بذل
النظ�ر (ص ،)87أص�ول الفقه لالميش (ص ،)93كش�ف األرسار للنس�في (،)58/1
بديع النظام ( ،)411-410/1تيسري التحرير ( ،)351/1فواتح الرمحوت (.)380/1
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إىل اإلم�ام مال�ك((( ،واختاره أكث�ر أصحابه((( ،وهو مذهب الش�افعي(((،
وق�ال به أكثر أصحاب�ه((( ،ورواية عن أمحد((( اختاره�ا بعض أصحابه(((،
ونس�به الباقلاين وإمام احلرمين إىل مجهور الفقهاء((( ،ونس�به أبواحلسين
البصري إىل األكثرين ،وهو اختياره((( ،كام نس�به الصف�ي اهلندي إىل اجلم
الغفري((( ،وهو رأي الظاهرية(.((1
وق�د انقس�م أصحاب هذا القول يف صفة داللت�ه عىل املرة الواحدة
إىل ثالث فرق:
الفري�ق األول :أن�ه ال ي�دل بذات�ه على امل�رة ،وإنما يقتضي طلب

((( انظ�ر :إيضاح احلصول من برهان األص�ول للامزري (ص ،)205وقد حكى االختالف
يف مذهب مالك.
((( قال الباجي يف إحكام الفصول (« :)89/1إنه مذهب عامة أصحابنا» ،وانظر :املحصول
البن العريب (ص ،)59رشح تنقيح الفصول (ص ،)130حتفة املس�ؤول ( ،)26/3نرش
البنود (.)124/1
((( بمعن�ى أنه ن�ص يف املرة الواح�دة ،وال حيتم�ل التكرار ،وإنما حيمل عليه بدلي�ل ،انظر:
املنخول (ص ،)108البحر املحيط (.)386/2
((( انظ�ر :رشح اللم�ع ( ،)220/1التبرصة (ص ،)41الربه�ان ( ،)164/1قواطع األدلة
( ،)115/1املس�تصفى ( ،)2/2رفع احلاج�ب ( ،)110/1اإلهباج ( ،)48/2التمهيد
لإلسنوي (ص ،)78هناية السول ( ،)418/2البحر املحيط (.)385/2
((( انظ�ر :جمم�وع الفت�اوى الب�ن تيمي�ة ( ،)381-380/21أص�ول الفق�ه الب�ن مفل�ح
( ،)670/2القواع�د والفوائ�د األصولي�ة الب�ن اللح�ام ( ،)608-607/2التحبير
( ،)2213/5رشح الكوكب املنري (.)44/3
((( منهم أبواخلطاب كام يف التمهيد ( ،)187/1وابن قدامة كام يف روضة الناظر (،)616/2
والطويف كام يف البلبل (ص.)87
((( انظر :التقريب واإلرش�اد الصغري ( ،)114/2التلخيص ( ،)298/1كام نس�به املازري
يف إيضاح املحصول (ص )205إىل األكثر من الفقهاء.
((( انظ�ر :املعتمد ( ،)98/1كام نس�به الس�مرقندي يف ميزان األص�ول ( )231/1إىل أكثر
الفقهاء واملتكلمني.
((( انظر :هناية الوصول (.)922/3
( ((1انظر :اإلحكام يف أصول األحكام (.)71-70/3
العدد التا�سع ع�شر :جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ2014/م

151

املاهي�ة من غير إش�عار بالوحدة والكث�رة ،فأم�ا املرة الواح�دة فالبد
منه�ا رضورة أن�ه ال يمك�ن إيقاع املاهي�ة بدوهنا ،كما ال يمكن إدخال
املاهية يف الوجود بدوهنا ،فصارت املرة من رضوريات اإلتيان باملأمور
ب�ه((( وإىل ه�ذا ذهب الشيرازي((( ،وابن الس�معاين((( ،وال�رازي(((،
(((
وأتباع�ه((( ،واآلم�دي((( ،واب�ن احلاج�ب((( ،واب�ن الس�بكي
واملحيل(((وغريهم.
الفري�ق الثاين :أنه يقتيض املرة الواح�دة بلفظه ووضعه ،وال حيتمل
التكرار ،وهبذا قال سائر مشايخ احلنفية( ،((1وعزي إىل أكثر الشافعية(،((1

((( انظر :اإلهباج ( ،)48/2رفع احلاجب ( ،)510/2هناية السول (.)418/1
((( انظر :التبرصة (ص ،)41رشح اللمع (.)220/1
((( انظر :قواطع األدلة (.)115/1
((( انظر :املحصول (.)98/2
((( كاألرموي يف احلاصل ( ،)421/1والبيضاوي يف املنهاج (ص.)76
((( انظر :اإلحكام (.)191/2
((( انظر :خمترص املنتهى (.)658/1
((( انظ�ر :رف�ع احلاج�ب ( ،)510/2ونس�به إىل أكث�ر الش�افعية حي�ث ق�ال« :وأراه رأي
أكثر أصحابنا».
((( انظر :رشح املحيل عىل مجع اجلوامع (.)279/1
( ((1انظ�ر :أصول البزدوي مع الكش�ف ( ،)283-282/1أص�ول الرسخيس (،)20/1
كشف األرسار لعبد العزيز البخاري (.)283/1
( ((1نقله أبوحامد اإلس�فراييني والشيرازي عن أكثر الش�افعية ،ولكن ابن الس�بكي يف رفع
احلاجب ( )511/2حرر أن قول الشافعية هو األول ،وأن مراد اإلسفراييني والشريازي:
نف�ي التكرار فقط ،واخل�روج عن العهدة باملرة ،ولذلك مل ِ
حيك أحد منهم املذهب األول
مع حكاية هذا ،وإنام اقترصوا عىل هذا؛ ألنه عندهم هو نفس ذلك املذهب.
يقول ابن السبكي يف رفع احلاجب (« :)511/2وأنا أقول :إن النقلة هلذا عن أصحابنا
ال يفرق�ون بين�ه وبني الرأي املخت�ار ،وليس غرضه�م إال نفي التك�رار ،واخلروج عن
العه�دة بامل�رة ،ولذلك مل ِ
حيك أحد منهم املذهب املختار مع حكاية هذا ،وإنام اقترصوا
على ه�ذا؛ ألنه عنده�م هو نفس ذل�ك املذهب» ،وحك�ى الزركشي يف البحر املحيط
( )387/2كالم ابن السبكي ،ثم علق عليه قائ ً
ال« :قلت :بينهام فرق من جهة أن داللته=
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وبعض احلنابلة(((.

الفري�ق الثال�ث :أن�ه يقتيض امل�رة مع احتمال التكرار ،ونس�ب إىل
الشافعي(((.
وهذه املذاهب الثالثة بينها ش�به واختلاف ،والكثري ال يفرق بينها
عن�د ع�رض اخلالف يف هذه املس�ألة ،حي�ث إهنا بمجمله�ا متنع إفادة
األم�ر املطل�ق التك�رار ،وجتعل اخل�روج من العه�دة يتم بفع�ل املرة،
وخيتل�ف الفري�ق األول عن الث�اين يف جهة الداللة على املرة ،هل هي
بطريقة املطابقة أو االلتزام(((.

فمن ذهب إىل أن األمر يفيد املرة الواحدة احتج بأن األمر دل عليها
بذات�ه ،فباملرة خترج عن العهدة ،ومن قال :هي ملجرد الطلب واقتضاء
املاهي�ة ف�إن داللة األمر على الواح�دة باعتبار أهنا الزمة م�ن لوازمه،
وه�ي أقل م�ا يمكن اخلروج به ع�ن عهدة املكلف ب�ه ،وال يدل األمر
عىل املرة بخصوصها(((.
= على املرة هل ه�ي بطريق املطابقة أو االلتزام؟ وإن ع�دم داللته عىل التكرار هل هي
لعدم احتامل اللفظ له أص ً
ال ،أو ألنه حيتمله ،ولكن ملا مل يتعني توقف فيه».
وانظر :التبرصة (ص ،)41رشح اللمع ( ،)220/1البحر املحيط (.)386/2
((( انظر :التمهيد ( ،)187/1رشح خمترص الروضة (.)375/2
((( ع�زاه إليه الرسخيس يف أصوله ( )20/1حيث قال« :وقال الش�افعي :مطلقه ال يوجب
التك�رار ،ولكن حيتمله وقال الش�وكاين يف إرش�اد الفح�ول (ص« :)86وهو مروي عن
الش�افعي» ،قلت :بل هو نص قوله يف الرسالة (ص )164حيث قال« :فكان ظاهر قوله
تعاىل« :فاغسلوا وجوهكم» أقل ما يقع عليه اسم الغسل ،وذلك مرة ،واحتمل أكثر.
((( دالل�ة املطابقة ه�ي داللة اللفظ عىل ما وضع له ،كداللة اإلنس�ان على احليوان الناطق،
ودالل�ة االلت�زام :هي داللة اللفظ على الالزم اخلارج ع�ن املعنى املوض�وع له ،كداللة
اإلنسان عىل كونه ضاحك ًا.
انظ�ر :رشح تنقي�ح الفص�ول (ص ،)24هناي�ة الس�ول ( ،)31/2التقري�ر والتحبير
(.)132/1
((( انظر :البحر املحيط ( ،)387/2رشح الكوكب املنري (.)45/3
العدد التا�سع ع�شر :جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ2014/م

153

الق�ول الث�اين :أن األمر املطل�ق يقتضي التكرار املس�توعب جلميع
العمر بحس�ب اإلم�كان((( ،وهذا القول منس�وب إىل اإلمام مالك(((،
واختاره بعض أصحابه((( ،ونس�ب إىل الشافعي((( ،وذهب إليه بعض
أصحاب�ه((( ،وذك�ر رواية عن أمحد ،اختارها أكثر أصحابه((( وينس�ب
((( ق�ال اب�ن عقي�ل يف الواض�ح (« :)569/2وإذا وج�ب ال�دوام فإن�ه إنام جيب بحس�ب
اإلمكان ،فيخرج من الزمان أوقات حاجات اإلنس�ان ورضوراته؛ وذلك لنص الكتاب
والسنة القايض عىل األمر بالتقييد كقوله تعاىل( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة:
 ]286وقول�ه( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [الطلاق ]7 :وقول النبي ﷺ« :إذا أمرتكم
بأم�ر فأتوا منه ما اس�تطعتم .»...وانظر :رشح اللم�ع ( ،)220/1الربهان (،)164/1
اإلح�كام ( ،)190/2الكاش�ف ع�ن املحص�ول ( ،)289/2رشح تنقي�ح الفص�ول
(ص ،)130رفع احلاجب ( ،)511-510/2البحر املحيط (.)386/2
((( نس�به إلي�ه ابن خويز منداد وابن القصار اس�تقراء م�ن كالمه ،انظر :مقدم�ة ابن القصار
(ص ،)292-291إيضاح املحصول (ص.)205
((( كابن خويز منداد وابن القصار ،انظر :باإلضافة إىل ما تقدم :إحكام الفصول (،)89/1
رشح تنقيح الفصول (ص ،)130حتفة املسؤول (.)26/3
((( نسبه إليه الزنجاين يف ختريج الفروع عىل األصول (ص ،)75وقال السمرقندي يف ميزان
األص�ول (« :)230/1وي�روون ذل�ك عن الش�افعي رمح�ه اهلل» ،ومل أر أح�د ًا من علامء
الش�افعية غريه نس�به إليه ،قال حمقق ختريج الفروع عىل األصول« :قلت :ليس يف رس�الة
اإلمام الشافعي وال يف كتب األصول عند الشافعية -فيام اطلعت -نص عىل ما ذكره
املؤلف منس�وب ًا إىل الش�افعي .وهبذا يتبني أن املنقول عن الشافعي يف هذه املسألة قوالن:
األول :أنه ال يقتيض التكرار وال حيتمله ،والثاين :أنه يقتيض املرة ،وحيتمل التكرار ،وهو
نص كالمه يف الرسالة كام تقدم.
((( ح�كاه الرسخسي يف أصوله ( )20/1عن املزين ،ونس�به أبوإس�حاق الشيرازي يف رشح
اللم�ع ( )220/1إىل األس�تاذ أيب إس�حاق اإلس�فراييني وأيب حات�م ال�رازي ،كما حكاه
الس�مرقندي يف مي�زان األصول ( )230/1ع�ن بعض أصحاب احلدي�ث من املتكلمني،
وقال عبد العزيز البخاري يف كشف األرسار (« :)282/1وحيكى عن املزين ،وهو اختيار
أيب إس�حاق اإلس�فراييني من أصح�اب الش�افعي ،وعبد القاهر البغ�دادي من أصحاب
احلدي�ث وغريه�م ،وانظ�ر :الربه�ان ( )164/1قواط�ع األدل�ة ( ،)115/1اإلح�كام
( ،)190/2الكاشف ( ،)288/3هناية السول ( ،)418/2البحر املحيط (.)285/2
((( انظر :الع�دة ( ،)264/1الواضح ( ،)546-545/2املس�ودة (ص ،)20أصول الفقه
الب�ن مفلح ( ،)630/2القواعد والفوائد األصولية ( ،)606/2التحبري (،)2211/3
رشح الكوكب املنري (.)43/3
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إىل املعتزلة(((.

الق�ول الثال�ث :التوقف يف املس�ألة ،بمعنى هل ه�و للطلب ،أم أنه
حمتم�ل للمرة ،أو حمتمل للع�دد املحصور الزائد عن امل�رة واملرتني ،أو
حمتم�ل للتكرار((( ،وإليه ذهب أبوبك�ر الباقالين((( ،وإمام احلرمني(((،
وإلي�ه ميل الغزايل((( ،وينس�ب إىل األش�اعرة((( ،ومجاع�ة الواقفية(((،
وحكاه الرازي من غري نسبة ألحد ،وذكر له معنيني:
أحدمها :التوقف لكونه مشرتك ًا بني املرة والتكرار.

والثاين :أنه ال يدري أنه حقيقة يف املرة الواحدة أو يف التكرار(((.

ولعل املراد بالتوقف هنا :الوقف فيام زاد عىل املرة الواحدة.

ق�ال امل�ازري(((« :ألن امل�رة الواح�دة متفق عىل ثبوهتا ،ويس�تحيل

((( نس�بة إليه�م الغزايل يف املنخ�ول (ص ،)108لك�ن الصحيح من مذهبه�م أنه ال يقتيض
التكرار ،انظر :املغني للقايض عبد اجلبار ( ،)124/17املعتمد (.)98/1
((( قال الباقالين يف التقريب واإلرشاد الصغري (« :)116/2وليس يمتنع عندنا أن يقال :إنه
جي�ب عىل أصل الق�ول بالوقف يف األلفاظ املحتملة أن يكون إطلاق األمر حمتم ً
ال لفعل
ال لعدد حمص�ور يزيد عىل املرة واملرتني ،وحمتم ً
م�رة واحدة ،وحمتم ً
ال لفعله عىل التكرار يف
مجيع األوقات» .وقال الس�مرفندي يف ميزان األصول (« :)230/1والواقفية توقفت يف
الصيغة املطلقة يف مقدار الفعل حتى يقوم الدليل عىل املرة أو الكل أو عىل قدر معلوم.»...
((( انظر :التقريب واإلرشاد (.)118-117/2
((( انظر :الربهان ( ،)167-166/1التلخيص (.)300-299/1
((( انظ�ر :املس�تصفى ( ،)2/2املنخول (ص )111وكذا نس�به إليه الصف�ي اهلندي يف هناية
الوصول (.)922/3
((( نسبه إليهم أبويعىل يف العدة (.)265/1
((( نس�به إليه�م الس�مرقندي يف مي�زان األص�ول ( ،)230/1والزركشي يف البحر املحيط
(.)388/2
((( انظر :املحصول ( ،)99-98/2اإلهباج (.)50/2
((( هو أبوعبد اهلل حممد بن عيل بن عمر التميمي ،املازري ،نسبة إىل مازر بلدة بجزيرة صقلية،
أحد األئمة املعتربين يف مذهب مالك ،له مؤلفات كثرية تش�هد برس�وخ قدمه يف الفقه=
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حتقق األمر دوهنا؛ الستحالة أمر ال يتعلق بمأمور به(((».

وقال إمام احلرمني« :فإن قيل فام املختار ،وقد أبطلتم بزعمكم مسلك
الفريقني ،وليس بني النفي واإلثبات مرتبة؟ قلنا :الصيغة املطلقة تقتيض
االمتث�ال ،وامل�رة الواحدة البد منها ،وأنا عىل الوق�ف يف الزيادة عليها،
فلست أنفيه ،ولست أثبته ،والقول يف ذلك يتوقف عىل القرينة.(((»...

املطلب الثالث

األدلة واملناقشة
أدلة القول األول:

وه�ي أدل�ة أكثر األصوليين القائلين بأن صيغ�ة األم�ر املطلق ال

= واألصول وغريمها من العلوم ،منها :رشح صحيح مسلم ،وسامه :املعلم بفوائد كتاب
مس�لم ،وأكمله القايض عياض يف كتابه اإلكامل ،رشح التلخيص للقايض عبد الوهاب،
التعليقة عىل املدونة ،إيضاح املحصول من برهان األصول( ،ت536هـ).
انظر :ترمجته يف :الديباج املذهب (ص ،)281-279وفيات األعيان ( ،)285/4شجرة
النور الزكية (ص.)128-127
((( إيضاح املحصول من برهان األصول (ص.)206
((( الربهان ( )167-166/1وتقدم يف حترير حمل النزاع النقل عن القايض الباقالين ما يدل
على ما ذكرناه فانظره هناك ،وهبذا يتبني خطأ ما نس�به املرداوي يف التحبري ()2215/5
إىل الباقالين بالوقف مطلق ًا ،وإىل إمام احلرمني بالوقف بني احتامل التكرار وعدمه.
وهن�اك قول خامس يف املس�ألة وهو لعيس�ى بن أبان وهو أن األم�ر إن كان فع ً
ال له هناية
يمك�ن حتصي�ل مجلته فإنه يق�ع عىل الكل حتى يقوم الدليل عىل األق�ل ،وإن كان فع ً
ال ال
هناي�ة ل�ه ،فإنه يقع عىل األقل دون الكل ،مثال ما له هناية معلومة :الطالق فلو قال طلقي
نفسك ،حيتمل نية الثالث يف اإليقاع مجلة واحدة ،وحيتمل التكرار.
ومث�ال ما ليس ل�ه هناية معلومة :صل وصم ،ليس له هناي�ة معلومة ،فاليقني طلب الفرد
منه خاصة.
انظ�ر :أص�ول الرسخسي ( ،)25/1مي�زان األص�ول ( ،)231/1هناي�ة الوص�ول
( ،)925-924/3الفائق ( ،)62/2اإلهباج (.)50/2
156

جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية

تقتضي التكرار ،وقد تقدم أن هل�م يف صفة األمر ثالثة آراء ،وملا كانت
هذه اآلراء مشرتكة يف نفي إرادة األمر التكرار ،كانت أدلتهم عىل ذلك
واحدة ،وهلذا مل يفصل بني هذه األقوال يف االستدالل أكثر األصوليني
وهو ما رست عليه هنا ،وقد استدلوا بأدلة كثرية ،منها:

الدلي�ل األول :أن�ه ال ش�ك يف ورود األمر والنه�ي بمعنى التكرار
كما يف قوله تعاىل( :ﮎ ﮏ)وبامل�رة كام يف احلج ،وهذا يف أوامر
ٍ
وحينئذ إما أن يك�ون األمر حقيقة
الش�ارع ،وك�ذا أوامر أهل اللس�ان
فيهام فيلزم االشتراك ،أو يف أحدمها فيلزم املجاز ،واالشرتاك واملجاز
خلاف األصل ،فوجب جعله يف القدر املشترك ،وه�و طلب إدخال
ٍ
وحينئ�ذ جي�ب أال يك�ون اللف�ظ دا ً
ال ال عىل املرة
املاهي�ة يف الوج�ود،
الواحدة وال عىل التكرار ،بل عىل طلب املاهية ،إال أنه ال يمكن إدخال
املاهي�ة يف الوج�ود بأقل من املرة الواحدة ،وص�ارت املرة الواحدة من
رضوريات اإلتيان باملأمور به(((.
الدلي�ل الث�اين :قياس األم�ر املطلق عىل اخلرب ،فكما أن املعقول من
اخلرب فعل مرة واحدة ال أكثر ،كقولنا :دخل زيد الدار؛ إذ يتحقق ذلك
بدخول�ه مرة واحدة ،فكذلك املعقول م�ن لفظ األمر فعل مرة واحدة
كقولنا لزيد :ادخل الدار؛ فإنه يتحقق بفعله مرة واحدة(((.
ِّ
(صل) أم�ر ،كام قوله:
يوضح�ه الشيرازي بقوله« :أن قول�ه ﷺ:
(صلي�ت) خبر عن�ه ،وقوله( :صلي�ت) ال يقتيض أكثر م�ن فعل مرة
ِّ
«ص�ل» وج�ب أال يقتضي الفع�ل أكث�ر م�ن مرة
واح�دة ،وكذل�ك

((( انظ�ر تفصي�ل ه�ذا الدلي�ل وتوضيح�ه يف :املحص�ول ( ،)100-99/2احلاص�ل
( ،)423/1الكاش�ف ع�ن املحص�ول ( ،)291-290/3هناية الوص�ول (،)939/3
اإلهباج (.)51/2
((( انظر :أصول اجلصاص ( ،)315/1اس�تدالل األصوليني بالقي�اس عىل إثبات القواعد
األصولية لنارص الغامدي (ص.)607
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واحدة؛ ألنه مش�تق منه ،واملش�تق من اللفظ ال يقتضي إال ما يقتضيه
اللفظ.(((»...

ِّ
(صل) أمر بام قوله( :صىل)
وعبرَّ عنه ابن الس�معاين بقوله« :قوله:
ِّ
(صل) ال يقتيض إال فعل مرة واحدة ،ليكون قوله:
خرب عنه ،ثم قوله:
(صلى) خرب عنه ،كذلك قوله( :صىل) ال يقتيض الفعل إال مرة ليكون
ِّ
ِّ
(ص�ل) أحد تصاريف الفعل،
(ص�ل) أمر ًا به ،وهذا ألن قوله:
قول�ه:
فصار كام لو قال (صلىّ ) ،وهذا ألن بتصاريف الفعل ال خيتلف الفعل؛
ألن الفعل واحد يف الكل ،وإنام اختلفت تصاريفه ،فإذا كان واحد ًا يف
ترصيف اخلرب وترصيف املستقبل مثل قوله :رضب يرضب ،كذلك يف
ترصيف األمر»(((.

أم�ا الصفي اهلندي فعرب عن ه�ذا الدليل بطريقة أخرى حيث قال:
«إن أه�ل اللغ�ة قال�وا :ال ف�رق بني ق�ول القائل( :تفع�ل) وبني قوله:
(افع�ل) إال يف االقتض�اء والطل�ب ،ف�إن قولنا( :افعل) في�ه االقتضاء
والطل�ب دون قولن�ا( :تفع�ل) ،ث�م أمجعنا على أن قولن�ا( :تفعل) ال
يس�تدعي تكرير اخلرب عنه ،بل يكفي يف صدقه حتققه ولو مرة واحدة،
فكذل�ك األمر ،وإال حلصلت التفرقة بينهما بيشء آخر غري ما ذكروه،
وذلك يقدم يف قوهلم.(((»...
واعرتض عليه :بالفرق بني اخلرب واألمر ،فإن اخلرب إنام اقتىض فعل

((( رشح اللم�ع ( ،)220/1وانظ�ر :التبصرة (ص ،)42وبمثل�ه عبر الباج�ي يف إح�كام
الفصول (.)89/1
((( قواطع األدلة (.)117/1
((( هناي�ة الوص�ول ( ،)940/3وق�د أخذه م�ن ال�رازي يف املحص�ول (،)101-100/2
وانظر :يف هذا الدليل أيض ًا :أصول اجلصاص ( ،)315/1العدة ( ،)272/1التلخيص
( ،)302/1التمهي�د ( ،)272/1الواض�ح ( ،)551/2الكاش�ف ع�ن املحص�ول
(.)293-292/3
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م�رة واحدة؛ ألنه ال يك�ون إال عن ماض ،وامل�ايض منقطع غري دائم،
بخالف األمر؛ فإنه استعادة لفعل يتسع املستقبل لدوامه وتكراره(((.

ويمكن أن جياب :بعدم تس�ليم كون اخلبر منقطع ًا دائ ًام ،بل يمكن
أن يك�ون إخبار ًا عن ماض مس�تمر إىل احلارض ،أو عن أمر مس�تقبل،
ومع هذا فلو قال :فعل فالن أو يفعل ،أو سيفعل ،حتقق مقتىض كالمه
يف حق من أتى به مرة واحدة(((.

الدليل الثالث :االس�تدالل بنظائر األمر م�ن تصاريف الفعل ،فإن
األم�ر أح�د التصاري�ف املأخوذة م�ن املص�در ،ثم اخلبر -يف املايض
واملس�تقبل -ونع�ت الفاعل واملفعول نحو قوهل�م :رضب ،ويرضب،
وض�ارب ،ومضروب ،ال ي�دل على التك�رار وضع� ًا ،فك�ذا قول�ه:
«ارضب» جيب أن يكون هكذا حتى يكون موافق ًا لنظائره(((.
ق�ال اب�ن الس�معاين« :ويمك�ن أن يقال األم�ر مأخوذ م�ن املصدر
كاخلرب ،أال ت�رى أن «رضب» مأخوذ من الرضب ،وكذلك «ارضب»
مثال مأخوذ من الرضب ،فثبت استدالهلام من هذا الوجه.(((»...

الدلي�ل الرابع :ب�أن لو مل يفد األمر املطلق امل�رة الواحدة لكان قول
القائ�ل «افعل مرار ًا» تكرار ًا ،ولكان قوله« :افعل مرة» نقض ًا ،والالزم
باطل ،فيبطل امللزوم(((.

((( انظر :العدة ( ،)368/1الواضح (.)566/2
((( انظر :القرائن عند األصوليني (.)593/2
((( انظر :ميزان األصول (.)237-236/1
((( قواطع األدلة (.)117/1
((( انظ�ر :التقري�ب واإلرش�اد الصغير ( ،)120/2املحص�ول ( ،)102/2اإلح�كام
( ،)193/2هناي�ة الوصول ( )940/3االس�تدالل بالتالزم على القواعد األصولية يف
مس�ائل دالالت األلفاظ واالجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح ،رس�الة ماجستري يف
قس�م أص�ول الفقه بكلية الرشيع�ة بالرياض للباحث نارص بن حمم�د املقبل (-180/1
.)181
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وقد اعرتض عىل هذا الدليل من وجهني:

 األول :ب�أن التك�رار ال يمتنع يف اللغة ،فإن له فائدة حس�نة وهيتأكيد املعنى ،وهو كثري يف اللغة(((.

 الثاين :ثم إن الالزم املذكور يلزم حتى عىل القول بأن األمر يقتيضاملرة الواحدة ،وهلذا استدل القائلون بالتكرار بأنه لو مل يفد التكرار لكان
قوله القائل« :افعل مرة» تكرار ًا ،ولكان قوله« :افعل مرار ًا» نقض ًا(((.

وهل�ذا ف�إن القائلني ب�أن األمر إنام يفي�د طلب املاهي�ة وال يدل عىل
تكرار وال مرة اس�تدلوا بمجموع هذين الدليلني ،فقالوا :لو كان لفظ
األم�ر دا ً
ال عىل واحد منهام -أي التكرار أو املرة -لكان تقيده بأحدمها
تكرار ًا ،وباآلخر نقض ًا(((.

ومع ذلك فقد نوقش هذا األخري بأنه يلزم التكرار عىل القول بعدم
االشتراك ،أما عىل القول بأن الصيغة مشتركة بني املرة والتكرار ،كام
ه�و قول بع�ض الواقفية فال يل�زم؛ ألن التك�رار أو املرة بع�د الصيغة
يكون بيان ًا وقرين ًة معينة ألحد معنيي اللفظ املشرتك(((.

الدليل اخلامس :أن قول القائل لغريه« :ادخل الدار» معناه :كن داخ ً
ال،
وبدخلة واحدة يوصف بأنه داخل ،فكان ممتث ً
ال ،فكان األمر ساقط ًا عنه(((.

((( انظر :التقريب واإلرشاد الصغري ( ،)120/2االستدالل بالتالزم عىل القواعد األصولية
(.)181/1
((( انظر :التقريب واإلرش�اد الصغير ( )120/2املعتمد ( ،)102/1اإلحكام ()193/2
االس�تدالل بالتالزم عىل القواعد األصولية ( ،)181/1وهذا ما يس�مى بقلب الدليل،
انظر :العدة ( ،)274/1التمهيد (.)191/1
((( انظر :تنقيح املحصول ( ،)140/1رشح املخترص ( ،)1507/2حتقيق :د .الرصامي.
((( انظر :رشح املخترص ( ،)1507/2االستدالل بالتالزم عىل القواعد األصولية (.)182/1
((( انظ�ر :املعتم�د ( ،)99/1التمهي�د ( ،)188/1مي�زان األص�ول ( )235/1اإلح�كام
( ،)193/2املهذب يف علم أصول الفقه (.)1368/3
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واعترض علي�ه :بأن�ه بالدخل�ة الثانية يوص�ف بأنه داخ�ل أيض ًا،
فالدخلة الثانية تكون داخلة حتت األمر(((.

ً
داخلا عىل الكمال؛ ألن هبا
وأجي�ب :أن�ه بالدخل�ة األوىل يك�ون
يسمى داخ ً
ال عىل اإلطالق ،فكمل هبا فائدة األمر ،وأما الدخلة الثانية
فتكرار لفائدة األمر بعد استكامهلا(((.
الدلي�ل الس�ادس :أن الس�يد إذا أم�ر عب�ده بالدخ�ول إىل الدار ،مل
يعق�ل من ذلك وج�وب تكرار الفعل املأمور به ،ولذلك لو ذم الس�يد
عب�ده عىل تركه التكرار لالمه العقالء ،وكذا لو كرر العبد الدخول إىل
الدار جلاز للس�يد أن يلومه عىل ذلك ،فثبت أن األمر املطلق ال يقتيض
التكرار ،وإنام يقتيض فعل املأمور به مرة واحدة(((.
ونوقش هذا الدليل من وجهني:

 األول :أن األمر يف املثال املذكور مل يقتيض التكرار ألجل القرينة،وهي داللة العرف ،فإن العرف يدل عىل أن السيد إذا قال« :افعل كذا»
اقتضى مرة واحدة ،بخلاف أوام�ر اهلل ،فإنا ال نعلم ما عن�ده ،فقلنا:
أوامره تقتيض التكرار(((.

وأجيب :بأن العبد ال يعلم ما يف قلب الس�يد ،ومع هذا إذا قال الس�يد
لعب�ده« :افعل» ،اكتفى العبد بم�رة واحدة ،وصح ذلك منه ،فدل عىل أن
األمر ال يقتيض التكرار ،وقولكم ال يعلم ما عند اهلل ال يصح ،فإنه لو أراد
التكرار لكان بلفظ العموم ،كقوله تعاىل( :ﭭ ﭮ) [اإلرساء.(((]78 :

((( انظر :التمهيد ( ،)189/1املهذب يف علم أصول الفقه (.)1368/3
((( املراجع نفسها.
((( انظر :املعتمد ( ،)108/1التمهيد (.)187/1
((( انظر :التمهيد (.)187/1
((( انظر :التمهيد (.)188/1
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 الث�اين :أن قولكم :األمر املطلق ال يفهم منه التكرار غري مس�لم،فإن الس�يد لو قال لعبده :أكرم فالن ًا وأحس�ن عرشته ،لفهم منه تكرار
اإلكرام ،وتكرار حسن العرشة(((.
وأجيب عنه بثالثة أمور:

األول :أن فهم التكرار يف املثالني ليس من لفظ األمر ،وإنام من أمر
آخر ،وهو أن املفهوم من قوله :أحس�ن عرشة فالن :ال تيسء عرشته،
ومن قوله :أكرم فالن ًا :ال هتنه.
والنهي يفيد استدامة وتكرار الكف(((.

الث�اين :أن فهم التكرار هنا لي�س ملجرد األمر ،وإنام ألن العبد يعلم
علة األمر باإلكرام ،وحس�ن العرشة ،وهي أنه يس�تحق ذلك ،فمتى مل
يعل�م زوال العلة املوجبة الس�تحقاق اإلكرام وحس�ن العرشة وجب
عليه تكرار الفعل املأمور به لوجود علة األمر به(((.
الثالث :أن فهم التكرار من قوله :أحسن عرشة فالن ،إنام هو لقرينة
يف اللفظ ،وهي قوله« :عرشة» ،فلفظ العرشة يفيد مجلة من األفعال ال
ً
فعلا واحد ًا ،ولذا ل�و رأيناه يعامل غريه بفعل واحد مجيل ،ملا وصفناه

بحس�ن العرشة ،وإنام نصفه بذلك إذا ك�رر الفعل مرات ،فإذا ثبت أن
األمر بحسن العرشة أمر بجملة من األفعال احلسنة ،ثبت أن األمر هنا
أفاد التكرار لقرينة يف اللفظ دلت عليه(((.
الدليل الس�ابع :أن االمتث�ال واملخالفة يف األمر بمنزلة الرب واحلنث
يف اليمين ،ولو حلف :ليفعلن كذا ،فإنه يبر بيمينه بفعل مرة واحدة،

((( انظر :املعتمد (.)99/1
((( املرجع السابق نفسه.
((( املرجع السابق نفسه.
((( املرجع السابق نفسه.
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وال تقتضي التك�رار ،فكذلك األم�ر إذا كان مطلق� ًا وجب أن حيصل
االمتثال به مرة واحدة ،وال يقف عىل التكرار(((.
واعرتض عليه من وجهني:

 األول :أن ب�ر احلال�ف بيمينه بالفعل مرة واحدة حكم ثبت بالرشع،ونحن ال ننكر أن يكون يف الرشع ما خيالف املقتضيات اللغوية ،وكال منايف
مقتىض األمر عند أهل اللغة ،وذلك ال حيكم عليه بالقضايا الرشعية(((.

وأجيب :ب�أن اليمني وإن كانت حك ًام ثابت ًا بالرشع عىل ما ذكرمتوه،
إال أن الشرع تعبدن�ا فيه�ا بموج�ب اللف�ظ يف ع�رف أه�ل اللس�ان،
ومقتض�اه عند أرب�اب اللغة؛ وهلذا لو قيدها بما يقتيض التكرار محلت
عليه ،مثل أن يقول« :واهلل ألفعلن كذا أبد ًا» ،فبطل ما تعلقتم به(((.
 -الثاين :أن فيام ذكر إثبات للغة بالقياس ،وهذا ال جيوز(((.

ويمكن أن جياب بأنه ال يسلم أن اللغة ال جيوز إثباهتا بالقياس(((.

ومثل هذا الدليل :قياس األمر املطلق عىل النذر والوكالة يف الطالق،
فلو قال لوكيله طلق زوجتي مل جيز له أن يطلق أكثر من مرة ،فلو اقتىض
األمر التكرار ملك أن يطلق ثالث ًا ،وملا اقترص عىل الواحدة(((.
((( انظ�ر :رشح اللم�ع ( ،)221/1إح�كام الفصول ( ،)90/1الع�دة ( ،)271/1قواطع
األدلة ( ،)119/2التمهيد ( ،)190/1اإلحكام (.)193/2
((( انظ�ر :رشح اللم�ع ( ،)221/1إحكام الفصول ( ،)90/1الع�دة ( ،)271/1التمهيد
( ،)190/1الواضح (.)567/2
((( انظر :التبرصة (ص ،)42رشح اللمع ( ،)221/1إحكام الفصول ( ،)190/1التمهيد
(.)191/1
((( انظر :التلخيص ( ،)302/1اإلحكام (.)198/2
((( انظر :دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ،للدكتور عبد اهلل آل مغرية (.)320/1
((( انظ�ر :رشح اللمع ( ،)221/1التبرصة (ص ،)42إح�كام الفصول ( ،)90/1التمهيد
( ،)188/1املهذب يف علم أصول الفقه (.)1368/3
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وق�د اعرتض عليه بمثل ما اعرتض عىل س�ابقه ،وأجيب عنه بمثل
ما أجيب(((.
الدليل الثامن :أن األمر لو كان يقتيض التكرار ملا حس�ن االستفهام
عنه ،هل هو مرة أو مرات(((.
واعرتض عليه من وجهني:

 األول :ال يسلم أن االستفهام هنا حسن؛ ألن األمر املطلق حيصلاالمتثال به باملرة الواحدة.
 -الثاين :يسلم حسن االستفهام ،ولكن عىل طريق االستثبات(((.

الدليل التاسع :لو كان األمر يدل عىل يشء من التكرار أو املرة لدل
عليه املصدر السابق ،والالزم باطل ،فيبطل امللزوم(((.

وبي�ان املالزمة :أن مدلول صيغة األمر ه�و طلب إيقاع املصدر(((،
فمدلول« :صل» :أوقع صالة ،ومدلول« :ارضب» :أوقع رضب ًا ،وهذا
بإمجاع أهل العربية((( ،وإذا كان مدلول األمر طلب إيقاع املصدر ،فإن
ما ال يدل عليه املصدر ال يدل عليه الفعل.
وقد اعرتض عىل هذا الدليل من وجهني:

((( املراجع السابقة نفسها.
((( انظر :التمهيد (.)191/1
((( انظر :العدة (.)274/1
((( ه�ذا الدلي�ل اس�تدل به من ق�ال إن األمر املطلق ي�دل عىل املاهية ،وال ي�دل عىل مرة وال
تك�رار ،فانظ�ره يف :منتهى الوص�ول (ص ،)93رشح املختصر ( ،)1508/2حتقيق د.
الرصامي ،االستدالل بالتالزم (.)182/1
((( انظر :املعتمد ( ،)100/1الربهان ( ،)167/1املحصول ( ،)99/2اإلحكام (،)193/2
رشح املخترص (.)1508/2
((( انظر :رشح املخترص (.)1508/2
164

جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية

 األول :ال نس�لم أن�ه يلزم من عدم داللة املص�در عىل ذلك عدمدالل�ة فعل األم�ر عليه؛ ألن األمث�ال هلا خصوصيات تتمي�ز بالداللة
عليها ،كام أن صيغة الفعل املايض تدل عىل املصدر مع زيادة خصوص
وهو امليض ،وصيغة املستقل تدل عىل املصدر مع زيادة خصوص وهو
االس�تقبال ،فكذلك صيغة األمر تدل عىل املصدر مع زيادة خصوص
وهو التكرار أو املرة(((.

وأجي�ب عن ذلك :بأن املرة والتك�رار من صفات املصدر ،وصيغة
«افع�ل» ال ت�دل على املصدر ،وإنما الذي ي�دل عليه حروفه�ا ،وهي
الض�اد والراء والباء يف «ارضب» مث ً
ال ،وهلذا قالت النحاة :الفعل يدل
عىل املصدر بنفس�ه ،وعلى الزمان بصيغته ،وإذا مل ت�دل عىل املصدر مل
تدل عىل صفته ،الستحالة الداللة عىل صفة اليشء دون اليشء(((.
 الث�اين :أن م�ا ذكرمتوه يبطل بالنه�ي ،فإن النهي يقتضي التكراروالدوام ،ومقتىض ما ذكرمتوه أن يقتيض الكف مرة واحدة(((.

وأجي�ب بأن التكرار يف النهي ليس مس�تفاد ًا م�ن املصدر ،وإنام هو
مس�تفاد م�ن النفي ،فإن قول�ك« :ال تصل» ،تقدي�ره :ال توقع صالة،
والنك�رة يف س�ياق النفي تعم ،فص�ار النفي الذي يف النه�ي قرينة تدل
عىل التكرار ،وليس األمر كذلك(((.
ورد :بأن�ا نجع�ل قول�ه« :صل» يف تقدي�ر ًا أوقع الصلاة ،واأللف
والالم تقتيض استيعاب اجلنس ،فتدل عىل العموم والتكرار(((.

((( انظر :الكاشف ( ،)303/3االستدالل بالتالزم (.)183/1
((( انظر :الكاشف ( ،)303/3االستدالل بالتالزم (.)184/1
((( رفع احلاجب ( ،)513/2االستدالل بالتالزم (.)184/1
((( انظر :الربهان ( ،)167/1قواطع األدلة ( ،)118/1االستدالل بالتالزم (.)184/1
((( انظر :املعتمد ( ،)100/1قواطع األدلة ( ،)118/1االستدالل بالتالزم (.)184/1
العدد التا�سع ع�شر :جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ2014/م

165

وأجي�ب :ب�أن يكتف�ي بتقدي�ر ما يس�تقيم ب�ه الكالم ،وقد اس�تقل
ال�كالم بتقدير مصدر منكر ،فال حاجة إىل زيادة تقدير األلف والالم،
فإن األصل عدم التقدير(((.

الدلي�ل الع�ارش :لو كان األمر يقتيض التك�رار ألفىض إىل املناقضة،
واللازم باطل ،فيبطل املل�زوم ،وبيان املالزمة :أنه عىل القول باقتضاء
األم�ر التك�رار يكون األمر مس�توعب ًا جلميع األزمنة ،ف�إذا أمر بأمرين
خمتلفين مل يمك�ن امتث�ال األول إال برتك الث�اين ،وال امتث�ال الثاين إال
برتك األول ،وذلك تناقض(((.
وقد نوقش هنا الدليل بأن األمر ال يس�توعب مجيع األزمنة مطلق ًا،
وإنام يستوعبها بحسب اإلمكان ،فال تلزم املناقضة(((.

الدليل احل�ادي عرش :أن األمر لطلب الفع�ل ،وطلب الفعل يفتقر
إىل واح�د بحيث ال يتحقق وال يوجد بدونه ،وكان الواحد هو املتيقن
من كل وجه ،فلذلك كان هو أوىل بكونه موجب ًا(((.

الدليل الثاين عرش :أن األمر بالفعل يقع عىل أقل جنسه ،وهو أدنى
ً
متمثلا ،وحيتمل عىل اجلنس بدليله ،وه�و النية ،وذلك ألن
م�ا يعد به
األم�ر يدل عىل مصدر مفرد ،واملفرد ال يقع عىل العدد بل عىل الواحد
حقيقة ،وهو املتيقن(((.
((( انظر :قواطع األدلة ( ،)118/1االستدالل بالتالزم (.)184/1
((( انظ�ر :التمهي�د ( )191/1وق�د ذكر الرازي ،وتبع�ه الصفي اهلندي ه�ذا الدليل مطو ً
ال
ومفص ً
ال ،وذكر القرايف اعرتاض ًا عليه وأجاب عنه.
انظر :املحصول ( ،)101/2نقاش األصول ( ،)1284/3الكاش�ف ( ،)293/3هناية
الوصول (.)940/3
((( املراجع السابقة نفسها.
((( انظر :الكايف رشح أصول البزدوي ،للسغناقي (.)365/1
((( انظر :التلويح عىل التوضيح ،للتفتازاين (.)349/1
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أو بمعنى آخر :أن األمر يقع عىل أقل جنس�ه ،وهو الفرد احلقيقي،
وحيتم�ل كل اجلنس وهو الفرد احلكمي ،مثاله :لو قال المرأته :طلقي
نفسك ،فيقع عىل الواحدة إال أن ينوي الثالث ،فالواحدة فرد حقيقي
متيقن ،والثالث فرد حكمي حمتمل»(((.

أدلة القول الثاين:

وهي أدلة القائلني بأن األمر يقتيض التكرار ،ومن أقوى أدلتهم:

الدليل األول :أن الصحابة

عقلوا التكرار من ظاهر قوله تعاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [املائ�دة]6 :

ف�إن النبي ﷺ ملا مجع ع�ام الفتح بني صلوات بطه�ارة واحدة ،قال له
عمر بن اخلطاب  :لقد صنعت اليوم شيئ ًا مل تكن تصنعه ،قال»:عمد ًا
صنعته يا عمر!»((( ،ولو مل يعقل من ظاهر اآلية تكرار الوضوء لتكرار
الصالة ملا سأله عن ذلك(((.
واعرتض عليه يف وجهني:

 األول :بعدم التسليم أن عمر سأل عن ذلك بناء عىل فهم التكرارمن اآلية ،بل جيوز أن يكون الس�ؤال ألجل أنه رأى النبي ﷺ مداوم ًا عىل
الوضوء عند كل صالة ،فظن أنه أريد باآلية التكرار ،فإن األمر عندنا وإن
مل يكن للتكرار لكن حيتمله ،وعليه فقد سأل النبي ﷺ عن عمده ليعلم أن
فعله إن كان عمد ًا مل يكن التكرار مراد ًا من األمر ،وإن كان سهو ًا فقد أريد
به التكرار لقرينة مداومته ﷺ عىل التجديد عند كل صالة(((.
((( انظر :رشح نور األنوار عىل املنار ،للصديقي (.)58/1
((( أخرجه مس�لم يف صحيح�ه ،كتاب الطهارة ،ب�اب جواز الصلوات كله�ا بوضوء واحد
( ،)294/1برقم (.)277
((( انظر :العدة ( ،)266/1الواضح ( ،)547/2هناية الوصول (.)926/3
((( انظر :هناية الوصول ( ،)932/3وراجع :اإلحكام ( ،)197/2التمهيد (.)195/1
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 -الث�اين :ومع التس�ليم بأن عمر

س�أل عن ذلك بن�اء عىل فهم

التك�رار م�ن اآلية ،لكن إنام كان ذلك ألن األمر فيها معلق عىل رشط،

فيتكرر بتكرار رشطه(((.

الدلي�ل الث�اين :أنه ﷺ ملا أتى برجل ق�د رشب ،قال« :ارضبوه»(((،

فك�رروا عليه الضرب ،ولو مل يك�ن األمر للتكرار مل�ا فعلوه ،وألنكر

عليهم النبي ﷺ ،وملا مل ينكر عليهم دل عىل أنه للتكرار(((.
واعرتض عليه من وجهني:

 -األول :ع�دم التس�ليم بأنه حصل تكرير الضرب من كل واحد

منه�م حتى يقال :إهن�م فهموا التكرار ،بل ص�در ذلك من جمموعهم،

وقول�ه :فكرروا عليه الرضب من مقابل�ة باجلمع فيقتيض مقابلة الفرد
بالفرد(((.

 -الثاين :عىل فرض التس�ليم ،فالتكرار مس�تفاد م�ن قرينه اقرتنت

باخلطاب ،وهي ش�اهد احلال ،فإهنم فهموا :أن النبي ﷺ قصد برضبه
ال�ردع والزج�ر ،وذلك ال حيص�ل بمرة واح�دة ،وإنام حيص�ل بتكرار

الرضب ،وكالمنا يف األمر املطلق اخلايل من القرائن ،ال يف األمر املقيد
بالقرائن(((.

((( انظر :التمهيد ( ،)195/1هناية الوصول (.)932/3
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب احلدود ،باب الرضب باجلريد والنعال (،)550/3
برقم ( )6547من حديث أيب هريرة .
((( انظ�ر :رشح اللمع ( ،)223-222/1إح�كام الفصول ( ،)90/1التمهيد (،)192/1
الواضح ( ،)547/2هناية الوصول (.)927/3
((( انظر :هناية الوصول (.)933-932/3
((( انظ�ر :رشح اللمع ( ،)223-222/1إح�كام الفصول ( ،)90/1التمهيد (،)192/1
الواضح ( ،)550/2هناية الوصول (.)933/3
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الدليل الثالث :ما روي أن األقرع بن حابس

((( سأل رسول اهلل ﷺ

فقال :يا رس�ول اهلل أحجتنا هذه لعامنا ه�ذا أم لألبد؟ فقال« :لألبد ،ولو

قل�ت نعم لوجبت ،وملا اس�تطعتم(((» ،فل�وال أن األمر مل يقتيض التكرار مل
يكن للسؤال معنى ،خاصة وأن األقرع بن حابس من فصحاء أهل اللسان
وأرباب اللغة والبيان(((.

وقد اعرتض عىل هذا الدليل من وجهني:

 -األول :ال نسلم أن سبب سؤاله اقتضاء األمر التكرار ،وإنام سأل

ألن�ه وجد يف الرشع أوامر حممولة عىل التكرار كالصالة وغريها ،فظن
أن احلج مثلها(((.

((( هو :الصحايب اجلليل األقرع بن حابس بن غفال املجاش�عي الدارمي التميمي ،قدم عىل
النبي ﷺ مع وفد بني دارم ،فأس�لم وحس�ن إسالمه ،وشهد فتح مكة وحنين ًا والطائف،
وش�هد فتح الع�راق مع خالد بن الوليد ،وش�هد م�ع رشحبيل بن حس�نة دومة اجلندل،
(ت31هـ).
انظ�ر :ترمجته يف :االس�تيعاب ( ،)96/1أس�د الغاب�ة ( ،)1191/1اإلصابة (-91/1
.)92
((( أخرجه أبوداود يف س�ننه يف كتاب املناسك ،باب فرض احلج ( )344/2برقم ()1721
وس�كت عنه ،والنس�ائي يف سننه يف كتاب مناس�ك احلج ،باب وجوب احلج (،)83/5
وابن ماجه يف س�ننه يف كتاب املناس�ك ،ب�اب فرض احل�ج ( ،)963/2برقم (،)2886
واحلاكم يف املس�تدرك يف كتاب املناس�ك ( )680/1برقم ( )1609وقال« :هذا إس�ناد
صحيح» ووافقه الذهبي ،والبيهقي يف س�ننه الكربى ،يف كتاب احلج ،باب وجوب احلج
مرة واحدة (.)326/4
وأص�ل احلدي�ث أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه ،يف كت�اب احلج ،ب�اب فرض احل�ج مرة
( )149/3برقم ( )1337من حديث أيب هريرة.
((( انظ�ر :مقدم�ة اب�ن القص�ار (ص ،)294-293تقوي�م األدل�ة (ص ،)40املعتم�د
( ،)100/1رشح اللم�ع ( ،)224/1قواط�ع األدل�ة ( ،)117/1التمهيد (،)193/1
الواضح (.)547/2
((( انظ�ر :تقويم األدل�ة (ص ،)43املعتم�د ( ،)101/1رشح اللم�ع ( ،)224/1التبرصة
(ص ،)44-43قواطع األدلة ( ،)120-119/1التمهيد (.)193/1
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ويمكن أن جياب عنه بأنه ال خيفى عىل الصحابة أن يف الرشع أوامر
حممول�ة عىل امل�رة الواح�دة أيض ًا ،ولي�س إحلاق احلج بتل�ك أوىل من
إحلاقه هبذه(((.

 الث�اين :أن م�ا ذكر نح�وه مقابل بام اس�تدل به القائل�ون باقتضاءاألمر املرة؛ حيث قالوا :لو كان األمر مقتضي ًا للتكرار ملا س�أل عنه ،إذ
ٍ
حينئذ معنى ،فكل جواب لكم عن سؤاله عن التكرار هو
ليس لسؤاله
جوابنا عن سؤاله املرة الواحدة(((.
وقد أجيب عن هذا :بأن فائدة سؤاله ههنا أنه ملا رأى الصالة والصيام
يتكرران ،وكانت املشقة العظيمة تلحق يف احلج ،وال يكون مثلها يف سائر
العبادات ،ثم ورد األمر الذي يوجب التكرار خاف أن يكون بمنزلة سائر
ٍ
فحينئذ سأل النبي ﷺ ،ولو كان األمر يوجب مرة
العبادات التي تتكرر،
ملا كان لسؤاله معنى؛ ألنه ليس ٍ
خياف أن يتكرر فيسأل عنه(((.

ويف نظ�ري أن ه�ذا اجل�واب ضعيف؛ ألن�ه قد علم بدالل�ة الواقع
عند الصحابة أن احلج يف العمر مرة؛ لوجوده يف أثناء اجلاهلية ،فالنبي
أطل�ق األمر باحلج ،وقد اس�تقر يف أذهان الصحاب�ة كونه ملرة واحدة،
فس�ؤال الصحايب -هن�ا -ليس ألن األمر يقتيض التك�رار عندهم ،بل
طلب ًا لالستيثاق والسؤال عن يشء خيالف ما هو متقرر عندهم.
الدليل الرابع :قوله ﷺ« :إذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما اس�تطعتم،
وإذا هنيتكم عن يشء فانتهوا»((( ،والتكرار بحسب ما يمكن مستطاع،

((( انظر :االستدالل بالتالزم (.)195/1
((( انظ�ر :مقدم�ة اب�ن القص�ار (ص ،)294أص�ول اجلص�اص ( ،)140/2رشح اللم�ع
( ،)224/1قواطع األدلة ( ،)119/1التمهيد (.)193/1
((( انظر :مقدمة ابن القصار (ص ،)294االستدالل بالتالزم (.)195/1
((( أخرجه البخاري يف صحيحة يف كتاب االعتصام بالكتاب والس�نة ،باب االقتداء بس�نن
رس�ول اهلل ﷺ ( )666/3برق�م ( ،)7017ومس�لم يف صحيح�ه يف كت�اب احلج ،باب
فرض احلج مرة يف العمر ( )149/3برقم (.)1337
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فلزم أن يكون واجب ًا بظاهر األمر ،فال وجه ملخالفته واالقتصار عىل ما
هو دون الطاقة والوسع(((.
واعرتض عليه :بأنه ال حجة لكم يف هذا اخلرب ،فإنا قائلون بموجبه؛
ألن النب�ي ﷺ أم�ر أن نأيت مما أمر به بام اس�تطعنا ،واألم�ر بمجرده إنام
يقتضي فعل مرة واح�دة ،وما زاد عىل ذلك فغري مأم�ور به وال داخل
فيه ،فاالستدالل باحلديث إنام يصح أن لو كان ما زاد عىل املرة الواحدة
مأمور ًا هبا ،وليس كذلك(((.
الدليل اخلامس :أن الصديق متس�ك على أهل الردة يف وجوب
تك�رار الزكاة بقول�ه تع�اىل( :ﮝ ﮞ) [البق�رة ،]43 :ومل ينكر عليه
أحد من الصحابة ،فدل عىل انعقاد اإلمجاع عىل أن األمر للتكرار(((.

واعترض علي�ه :بأن�ا ال نس�لم أن�ه متس�ك بنف�س الصيغة ،بل متس�ك
بالصيغة املعلوم منها أن املراد التكرار ،وهذا جلواز أن يكون للصديق علم
استفاده من رسول اهلل ﷺ ،وكذلك الصحابة أمجعني علموا ذلك ،فال
يكون ذلك متسك ًا بنفس الصيغة ،بل بصيغة العلم بأن املراد هبا التكرار(((.

الدلي�ل الس�ادس :أن أكثر أوامر الرشع عىل التك�رار ،فإذا ورد أمر
شاذ متجرد وجب محله عىل مقتىض التكرار ،ألنه صار بكثرة استعامله
عرف الرشع(((.

((( انظ�ر :رشح اللم�ع ( ،)223/1التمهي�د ( ،)193/1الواض�ح ( ،)548/2اإلح�كام
( ،)192/2هناية الوصول (.)932/3
((( انظ�ر :التبصرة (ص ،)44رشح اللم�ع ( ،)223/1التمهي�د ( ،)194/1اإلح�كام
( ،)197/2هناية الوصول (.)932/3
((( انظر :املحصول ( ،)102/2الكاشف ( ،)296/3هناية الوصول ( ،)925/2اإلهباج (.)52/2
((( انظر :الكاشف ( ،)297/3وراجع :املحصول ( ،)104/2هناية الوصول (.)929/3
((( انظر :الواضح ( ،)548/2وراجع :التبرصة (ص ،)44رشح اللمع ( ،)225/1قواطع
األدل�ة ( ،)120/1التمهي�د ( ،)194/1اإلح�كام ( ،)191/22أص�ول اب�ن مفل�ح
( ،)672/2هناية الوصول (.)925/3
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واعرتض عليه من ثالثة أوجه:

 األول :أنّ�ا ال ننك�ر احتمال األم�ر التك�رار ،لكن إنما أنكرنا أنيكون موضوع ًا لذلك ،فحمل كثريين األوامر عىل التكرار ال يدل عىل
استفادة ذلك من ظاهرها ،بل إنام محلت عىل التكرار لدليل من خارج،
وخالفنا يف األمر املتجرد.
 الث�اين :أنه ورد يف الرشع من األوامر ما ال يقتيض التكرار كاألمرباحلج والعمرة ،وال يقال :إن ذلك مس�تفاد من ظاهر األمر ،وإال لزم
م�ن ذل�ك التناقض أو اعتقاد الظهور يف أح�د األمرين دون اآلخر من
غري أولوية ،وهو حمال(((.

 الثال�ث :أن هذا االس�تدالل يبط�ل بألفاظ العموم ،ف�إن أكثرهاخمصوص ،وال يدل عىل أن مقتضاها وموضوعها اخلصوص ،فكذلك
هن�ا ،ف�إن ورود بعض األوام�ر ومحلها عىل التكرار لدلي�ل أو قرينة ال
يعني ذلك أن كل أوامر الرشع هكذا(((.
الدليل السابع :قياس األمر عىل النهي يف هذا الباب ،فكام أن النهي
يفي�د وج�وب ترك اليشء ،واألم�ر يفيد وجوب فعله ،ث�م النهي يفيد
وج�وب الرتك على االتصال أبد ًا ،فكذلك األم�ر يفيد وجوب الفعل
أبد ًا بجامع أن ك ً
ال منهام استدعاء وطلب(((.
وقد اعرتض عليه من ثالثة أوجه:

((( انظ�ر :التبصرة (ص ،)44رشح اللمع ( ،)225/1قواطع األدل�ة ( ،)120/1التمهيد
( ،)194/1اإلح�كام ( ،)194/2هناية الوص�ول ( ،)928/3القرائن عند األصوليني
(.)599-598/2
((( انظر :التبرصة (ص ،)44رشح اللمع (.)226/1
((( انظر :كشف األرسار ( ،)285/1وراجع :التبرصة (ص ،)44رشح اللمع (،)224/1
إحكام الفصول ( )91/2العدة ( ،)266/1التمهيد ( ،)202/1الواضح (،)548/2
املحصول ( ،)102/1اإلحكام (.)192/2
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 -األول :أن هذا قياس يف اللغات ،وهو ممنوع(((.

وأجيب عنه :بأن القياس يف اللغة صحيح ،وال نسلم عدم جوازه(((.

 الث�اين :ع�دم التس�ليم بأن النه�ي يقتيض الكف عىل ال�دوام ،بليكفي قدر ما يقع عليه اس�م الكف ،وذل�ك باملرة الواحدة؛ ألن معنى
التك�رار أن يفع�ل فع ً
ال وبعد فراغ�ه منه يعود إليه ،وه�ذا ال يوجد يف
النهي ،ألن الكف فعل واحد مستدام ،وليس بأفعال مكرره(((.
وأجيب :بأن هذا مردود باإلمجاع ،حيث نقل غري واحد كالشريازي،
والقايض أيب يعىل واآلمدي اإلمجاع عىل أن النهي يقتيض الدوام(((.
 -الثالث :أن هناك فروق ًا بني األمر والنهي ،فمن هذه الفروق:

1 .1أن النه�ي مقتض�اه ع�دم إدخ�ال ماهي�ة الفعل املنه�ي عنه يف
الوجود ،وذلك إنام حيصل بالكف عنه دائ ًام ،وأما األمر فليس
فيه داللة عىل إدخال مجيع أفراد املاهية يف الوجود ،بل يصدق
عىل املرة الواحدة ،فال موجب للمصري إىل التعميم ،فمث ً
ال إذا
ق�ال :واهلل ال دخلت الدار ،يقتيض ال�دوام ،أما إذا قال :واهلل
ألدخلن الدار ،فيكفي فيه دخله واحدة توجب احلنث(((.
وأجيب :بعدم التسليم بأن امتثال األمر يقع بفعل مرة واحدة،
وال يس�تقيم هذا الفرق إال بإثبات ذلك((( ،وأما تفريقكم بني
األم�ر والنهي يف القس�م فغري صحيح؛ ألن البر واحلنث من

((( انظر :التقريب واإلرش�اد الصغري ( ،)125/2الع�دة ( ،)267/1التمهيد (،)201/1
الربهان ( ،)164/1الكاشف (.)301/3
((( انظر :العدة (.)267/1
((( انظر :قواطع األدلة ( ،)120/1العدة ( ،)266/1اإلحكام (.)195/2
((( انظر :التبرصة (ص ،)44العدة ( ،)266/1اإلحكام (.)194/2
((( انظر :هناية الوصول (.)930/3
((( انظر :املعتمد (.)104/1
العدد التا�سع ع�شر :جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ2014/م

173

أحكام الرشع ،واخلالف يف مقتىض األمر وموضعه من اللغة،
فال يعترب أحدمها باآلخر(((.

2 .2أن النه�ي نقي�ض األم�ر ،ومل�ا ثب�ت أن النه�ي يفي�د ال�دوام
والتك�رار وجب أن يفي�د األمر املرة الواح�دة ،رضورة كونه
مناقض ًا له(((.
3 .3أن النه�ي نف�ي ،والنف�ي يعم ،بينما األمر إثب�ات ،فيكفي فيه
موضع واحد ،وهلذا لو أخرب ،فقال :ما فعلت كذا القتىض أنه
ما فعله على الدوام ،ولو قال :قد فعلت كذا ،اقتىض أنه فعله
مرة واحدة(((.
4 .4أن النهي يقتيض قبح املنهي عنه ،والقبيح جيب الكف عنه عىل
الدوام ،وأما األمر فيدل عىل حس�ن املأمور به ،واحلسن جيوز
تركه(((.
وأجي�ب :بعدم التس�ليم عىل اإلطلاق؛ ألن النهي قد يكون
عىل س�بيل الكراه�ة ،وقد يكون على س�بيل التحريم ،وألن
القبي�ح املنهي عن�ه يف وقت ما قد يكون حس�ن ًا مأم�ور ًا به يف
وقت آخر ،كام أن احلس�ن املأمور ب�ه يف وقت قد يكون قبيح ًا
حرام ًا يف وقت آخر(((.
5 .5أن يف محل األمر عىل التكرار مشقة وحرج؛ إذ يؤدي ذلك إىل
انقط�اع الناس عن مصاحلهم وتعط�ل أمورهم ،والنهي ليس
((( انظر :العدة (.)267/1
((( انظر :رشح اللمع ( ،)224/1التبرصة (ص ،)44التمهيد ( ،)203-201/1املحصول
( ،)105/2اإلهباج (.)53/2
((( انظر :رشح اللمع ( ،)224/1التبرصة (ص ،)44قواطع األدلة (.)121/1
((( انظر :التقريب واإلرشاد الصغري ( ،)127/2املعتمد ( ،)104/1العدة (.)269/1
((( انظر :التقريب واإلرشاد الصغري (.)128/2
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كذل�ك؛ إذ ال يقتضي إال الكف واالمتناع ،وال ضيق يف ذلك
وال حرج(((.
وأجيب عنه من وجهني:
األول :أن ال�كالم يف مقتىض اللف�ظ ،واللغات ال تثبت يمثل
هذا ،إذ ال يمتنع أن يضعوا لفظ ًا ملا ال يمكن فعله ،وأما الضيق
واحلرج فالبحث فيه بعد ثبوت مقتىض اللفظ(((.
الث�اين :أن القائلني بالتكرار إنام قالوا بذلك بحس�ب الوس�ع
واإلم�كان عىل وجه ال يؤدي إىل تعطيل الفروض واملصالح،
ث�م إنه يبطل بام ل�و قال« :صل عىل الدوام ،وال تتش�اغل عنه
بيشء آخ�ر» ،فإنه يقتيض الدوام وإن أفضى إىل ما ذكرتم من
مشقة وحرج(((.

الدليل الثامن :أن مطلق األمر يقتيض إيقاع الفعل يف مجيع األزمان؛
ألنه ال حتديد فيه ،فإذا قال« :صم» اقتىض إيقاع الصوم يف مجيع األزمان
القابلة له إال ما خصها الدليل ،فهو بمثابة شمول العام جلميع األعيان
كقول�ه تع�اىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [التوبة ]5 :فإنه ش�امل
جلميع األعيان الداخلة حتته إال ما خصه الدليل(((.
وقد اعرتض عليه من وجهني:

 األول :بأنّ�ا ال نس�لم أن األم�ر بالصلاة يقتضي فعله�ا يف مجيع((( انظ�ر :املعتم�د ( ،)104/1الع�دة ( ،)269/1قواط�ع األدلة ( ،)121/1االس�تدالل
بالتالزم (.)192/1
((( انظر :املعتمد ( ،)104/1قواطع األدلة ( ،)121/1االستدالل بالتالزم (.)192/1
((( انظر :املعتمد ( ،)104/1العدة (.)269/1
((( انظ�ر :الواضح ( ،)549/2وراج�ع :العدة ( ،)271/1التمهي�د ( ،)195/1التبرصة
(ص ،)46رشح اللم�ع ( ،)227/1إحكام الفص�ول ( ،)91/1اإلحكام (،)192/2
هناية الوصول (.)925/3
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األزم�ان؛ ألن الزم�ان غري مذك�ور وال يتناوله اللف�ظ ،لكنه ال يدخل
الوج�ود إال بفع�ل مرة واحدة ،واحتيج يف األم�ر إىل الزمان؛ ألن فعل
املكل�ف ال يقع إال يف زم�ان ،ويكفي فعله مرة واحدة حتى يطلق عليه
القيام بالفعل(((.
 الث�اين :أن الع�ام يف�ارق األم�ر؛ ألن تناول�ه ألف�راده عىل س�بيلالش�مول والعم�وم ،وتن�اول األمر ألفراده عىل س�بيل الب�دل ،فهو يف
حكم املطلق(((.
وأجي�ب :بأن األم�ر يفيد اس�تدعاء الفعل يف مجيع األزم�ان ما دام
ً
صاحل�ا للفع�ل في�ه ،فال وجه للب�دل والتخيري م�ع كون األم�ر مطلق ًا
والزم�ان للفع�ل صاحل� ًا ،وكون الزم�ان مل يذكر فال يل�زم؛ ألنه ظرف
البد منه لفعل املحدث فصار كاملذكور(((.

الدليل التاس�ع :أن األمر يقتيض وج�وب الفعل ووجوب االعتقاد
والع�زم ،ثم اعتقاد الفعل جيب تكراره ،فكذلك الفعل يقتيض التكرار
وال فرق(((.
واعرتض عليه باعرتاضني:

 األول :أن�ه ال يمتن�ع أن جي�ب دوام الع�زم واالعتق�اد دون دوامالفع�ل كام لو قال« :ص�ل مرة» :فإن العزم واالعتقاد جتب اس�تدامته،
وال جتب استدامة الفعل ،فإذا فعل الصالة وصىل ركعتني برأت ذمته،
((( انظ�ر :الواضح ( ،)553-552/2رشح اللمع ( ،)227/1إحكام الفصول (،)91/1
اإلحكام (.)195/2
((( انظر :الواضح (.)553/2
((( املرجع السابق نفسه.
((( انظ�ر :التبرصة (ص ،)45رشح اللمع ( ،)226/1وراجع :العدة ( ،)269/1الواضح
( ،)548/2إحكام الفصول ( ،)91/1التمهيد ( ،)197/1اإلحكام ( ،)192/2هناية
الوصول ( ،)928/3املهذب يف علم أصول الفقه (.)1371/3
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لك�ن دوام العزم واالعتقاد واجب ،فاالعتق�اد والعزم يتكرر وجوبه،
والفعل ال يتكرر وجوبه كام يف املثال السابق(((.
 الث�اين :أن قي�اس الفع�ل عىل االعتق�اد والعزم قياس م�ع الفارق،ووج�ه الف�رق :أن االعتق�اد والع�زم على الفع�ل مل جيب بصيغ�ة األمر
الواردة ،وإنام يستند يف وجوبه إىل قيام الداللة عىل صدق رسول اهلل ﷺ،
ف�إذا أخرب بالوجوب وجب اعتقاده ،فإذا عرف املكلف باألمر ومل يعتقد
وجوب�ه صار مكذب� ًا له ،فيصري كاف�ر ًا بذلك فيام طريق�ه التواتر ،وخمطئ ًا
فيما طريقة اآلحاد ،فوجب عليه اعتقاد الوجوب كلام ذكر األمر ،وليس
كذلك الفعل ،فإنه جيب بصيغة األمر ،فإذا فعل ما أمر به مرة واحدة صار
ممتث ً
ال ،مثل أن يقول« :صل» فيصيل املأمور ركعتني -فقط -فيحس�ن أن
يقول« :قد صليت»(((.

الدلي�ل الع�ارش :أن�ه لو ق�ال قائل ملن ه�و دونه :احفظ ه�ذا املال،
وأحس�ن عشرة فالن ،وخالط الناس بحس�ن السيرة ،فإن�ه يفهم منه
التك�رار ،ول�و فعل املأمور ذل�ك مرة ،ثم ترك فإنه حيس�ن توبيخه عىل
مفارقته احلال التي أمره هبا حسب ما حيسن توبيخه برتك ذلك إذا قيده
بالدوام(((.
واعرتض عليه :بأن ذلك ال يس�تفاد من مطل�ق األمر ،بل من القرينة
العرفية املقرتنة به ،فإن من املعلوم أن معنى احلفظ عدم التضييع ،وذلك ال

((( انظ�ر :التبصرة (ص ،)45رشح اللم�ع ( ،)226/1الع�دة ( ،)270/1التمهي�د
( ،)197/1هناي�ة الوص�ول ( ،)933/3الواض�ح ( ،)548/2األح�كام ()196/2
املهذب يف علم أصول الفقه (.)1371/3
((( انظ�ر :التبصرة (ص ،)46رشح اللم�ع ( ،)226/1التمهي�د ( ،)198/1اإلح�كام
( ،)195/2هناي�ة الوص�ول ( ،)933/3امله�ذب يف عل�م أص�ول الفق�ه (-1371/3
.)1372
((( انظ�ر :الواض�ح ( ،)548/2هناي�ة الوص�ول ( ،)928/3القرائ�ن عن�د األصوليين
( ،)600/2وراجع :التمهيد ( ،)195/1رشح اللمع ( ،)226/1التبرصة (ص.)45
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حيصل إال بحفظ اليشء عىل الدوام ،فمتى تركه مل حيفظه ،فحسن توجيه
اللوم إليه ،وكذا من املعلوم بالرضورة أنه ال يكفي يف حس�ن العرشة مع
الناس وخمالطتهم بحس�ن السيرة حصول ذلك من الرجل مرة واحدة،
ب�ل املراد منه الدوام لتحصيل األخلاق الفاضلة وجلب قلوب الناس،
وليس كالمنا يف األمر املحتف بالقرائن ،بل يف املجرد منها(((.

الدليل احلادي عرش :أن األمر لو مل يفد التكرار ملا جاز ورود النسخ
علي�ه ،والالزم باطل ،فيبطل امللزوم ،وبيان املالزمة :أن ورود النس�خ
على امل�رة الواحدة يس�تلزم الب�داء(((؛ ألنه إذا أم�ر بامل�رة الواحدة ثم
نس�خها يكون قد بدا له يف األمر هبا أمر ،وذلك حمال عىل اهلل س�بحانه
ٍ
حينئذ عىل
وتعاىل ،وهذا بخالف ما إذا كان للتكرار؛ فإن النس�خ يدل
حتقيق األمر ببعض األزمنة(((.
واعرتض عليه من وجهني:

 الوجه األول :منع بطالن الالزم ،فال يس�لم جواز ورود النس�خعليه ،فإن ورد كان ذلك قرينة عىل أن األمر أريد به التكرار(((.
 الوجه الثاين :أن جواز النسخ عليه ال يستلزم البداء ،فإنه جيوز -عندنا-نسخ الفعل قبل التمكن من االمتثال ،وال يلزم منه يشء من ذلك(((.

((( انظ�ر :رشح اللمع ( ،)197/1التمهي�د ( ،)196-195/1هناية الوصول (،)933/3
القرائن عند األصوليني (.)600/2
((( البداء هو ظهور املصلحة بعد خفائها أو ظهور الرأي بعد أن مل يكن.
انظر :الكاشف ( ،)297/3التعريفات (ص ،)62الكليات (ص.)242
((( انظ�ر :املعتم�د ( ،)101/1قواط�ع األدل�ة ( ،)122/1التمهي�د ( ،)199/1الواضح
( ،)549/2املحص�ول ( ،)102/2اإلح�كام ( ،)192/2هناي�ة الوصول (،)926/3
االستدالل بالتالزم (.)188/1
((( انظر :املعتمد ( ،)101/1املحصول ( ،)106/2هناية الوصول ( ،)930/3االستدالل
بالتالزم (.)188/1
((( انظر :اإلحكام ( ،)196/2هناية الوصول ( ،)930/3االستدالل بالتالزم (.)188/1
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الدلي�ل الث�اين عشر :أن األمر ل�و مل يقتضي التكرار ملا ج�از ورود
االستثناء عليه والالزم باطل ،فيبطل امللزوم(((.

وبيان املالزمة :أن األمر لو أفاد املرة الواحدة لكان ورود االستثناء
علي�ه نقض ًا(((؛ ألن االس�تثناء موضوع إلخراج بع�ض من كل ،واملرة
الواحدة إذا اس�تثنت مل يكن ذل�ك إخراج ًا لبعض من كل ،بل إخراج ًا
للجميع ،فقد وجد االس�تثناء ومل يوجد مفهومه ،وهو إخراج البعض
من الكل فكان نقض ًا((( ،وألنه يس�تحيل االس�تثناء من املرة الواحدة؛
لكون�ه تناقض� ًا؛ ألن األم�ر اقتىض ثب�وت امل�رة الواحدة ،واالس�تثناء
اقتضى عدم ثبوهتا ،فلزم م�ن ذلك كون املرة الواحدة ثابتة وغري ثابتة،
وهو حمال(((.
وقد اعرتض عىل هذا الدليل من وجهني:

 األول :أن القائلين بأن األمر عىل الف�ور يمنعون بطالن الالزم،وقالوا :ال جيوز ورود االستثناء عليه(((.
وأم�ا القائلون ب�أن األمر عىل الرتاخي فقد منع�وا املالزمة ،فقالوا:
ال ِّ
نس�لم بأن ورود االس�تثناء عىل امل�رة الواحدة يك�ون نقض ًا ،بل هو
إلخراج بعض األزمنة التي كان املكلف خمري ًا بني إيقاع املرة فيها وبني
إيقاعها يف غريها(((.

((( انظ�ر :املعتمد ( ،)101/1املحصول ( ،)103/2اإلح�كام ( ،)192/2هناية الوصول
( ،)926/2اإلهباج (.)53/2
((( انظر :املحصول (.)103/2
((( انظر :نفائس األصول (.)169/2
((( انظر :اإلحكام ( ،)192/2الكاشف ( ،)297/2هناية الوصول (.)926/3
((( انظ�ر :املعتمد ( ،)101/1املحصول ( ،)106/2اإلح�كام ( ،)196/2هناية الوصول
(.)930/2
((( انظ�ر :املعتمد ( ،)101/1املحصول ( ،)106/2اإلح�كام ( ،)196/2هناية الوصول
( ،)930/3االستدالل بالتالزم (.)140/1
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 الثاين :سلمنا ذلك ،لكن ورود االستثناء عىل األمر قرينة عىل أنهأري�د به التكرار ،وكالمنا يف األمر املجرد ،أما إذا اختفت باألمر قرائن
تدل عىل التكرار فإنه حيمل عليه(((.

أدلة القول الثالث:

وهم القائلون بالوقف يف استعامل املرة أو التكرار.
وقد استدلوا بعدة أدلة منها:

الدليل األول :لو مل يكن األمر مشترك ًا بني التكرار واملرة ملا حس�ن
االستفهام والالزم باطل ،فيبطل امللزوم(((.

وبيان املالزمة :أن االس�تفهام إنام حيس�ن يف مواطن اإلمجال ،ومنها
ٍ
حينئذ
االشتراك ،وأم�ا إذا فهم املراد من جم�رد اللفظ ،فليس للس�ؤل
معنى(((.

ويؤكد هذا حديث األقرع بن حابس املتقدم ،وإقرار النبي ﷺ عىل
استفهامه دليل عىل حسنه لغ ًة ورشع ًا(((.
ق�ال الباقلاين« :والذي يدل عىل صحة دع�وى وجوب الوقف يف
إطلاق األمر اتفاق أهل اللغة عىل حس�ن االس�تفهام لألمر عام نريده
بمج�رد األمر من فعل م�رة أو عدد حمصور أو الدوام ،فلذلك مانع أن
يقال ملن قال لعبده «ارضب زيد ًا» أردت به فعل مرة أو مرات حمصورة
أو الدوام والتكرار ،هذا ماال خالف يف حسن استفهامه»(((.

((( انظر :املعتمد ( ،)101/1هناية الوصول ( ،)931/3االستدالل بالتالزم (.)190/1
((( انظر :التقريب واإلرش�اد الصغري ( )118/2وما بعدها ،التلخيص (،)302-300/1
املحصول ( ،)104-103/2االستدالل بالتالزم (.)196-195/1
((( االستدالل بالتالزم (.)196/1
((( انظر :الواضح (.)561/2
((( التقريب واإلرشاد الصغري (.)117/2
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وقد اعرتض عىل هذا الدليل بمنع املالزمة :فال نسلم أن االستفهام
إنام حسن يف موطن اإلمجال ،بل إن له فوائد أخرى ،منها :حسن التثبت
وطل�ب حتصيل اليقني((( ،كام أن حس�ن االس�تفهام غير مقصور عىل
املرتدد بني حقيقتني ،فإن اإلنس�ان جيوز أن يستفهم عن ألفاظ ينرصف
إطالقه�ا إىل حقائ�ق موضوعه هلا مع علمه هب�ا ،وذلك ،إما للتأكد ،أو
لدفع احتامل التجوز ،ولذلك لو قال قائل :دخل السلطان البلد ،وجاء
الغي�ث ،وم�ات زيد ،جاز أن يس�تفهم املخاطب :هل دخل بنفس�ه أم
عس�كره جيش�ه؟ وهل هطل املطر وزهقت نفس زيد ،أم قارب جميء
الغيث ،وكاد أن يموت زيد؟(((.
الدلي�ل الث�اين :أن األمر لو كان يقتيض التكرار ملا حس�ن أن يرصح
ب�ه فيق�ول :افعل أبد ًا أو ً
دائما أو رسمد ًا ونحو ذل�ك ،ولو كان يقتيض
الفعل مرة ملا حس�ن تقييده هبا بأن يقول( :فعل مرة) ،فلام حس�ن ذلك
دل على أن إطالق�ه ال يدل عىل م�رة وال تكرار ،فل�زم الوقف فيه عىل
قرينة ترصفه إىل أحد حمتمليه(((.
واعترض عليه :بأن الترصيح باملرة إنام ه�و لتأكيد مقتىض مطلقه،
وإزالة الشبهة واالحتامل ،وذلك بذكر مراده قطع ًا الذي هو أرصح من
اإلطالق ،وذلك الغناء املخاطب عن كلفة االستفهام ،وأما الترصيح
بالتكرار فهو لرصف األمر عن ظاهره الذي فهمه السامع(((.
الدلي�ل الثال�ث :أن األم�ر اس�تعمل يف امل�رة والتك�رار ،وظاه�ر

((( انظر :تنقيح املحص�ول ( ،)141/1اإلحكام ( ،)196/2نفائس األصول (،)169/2
االستدالل بالتالزم (.)196/1
((( انظ�ر :الواض�ح ( ،)563-562/2هناي�ة الوص�ول ( ،)938/3اإلهب�اج (،)54/2
القرائن عند األصوليني (.)602/2
((( انظر :الواضح ( ،)561/2القرائن عند األصوليني (.)602/2
((( انظر :الواضح ( ،)564/2القرائن عند األصوليني (.)603/2
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االس�تعامل يعطي أن اللفظ حقيقة يف مجيع ما اس�تعمل فيه؛ إذ األصل
يف الكالم احلقيقة(((.

واعرتض عليه :بأن االستعامل ال يدل عىل تردد اللفظ عند اإلطالق،
وأنه حقيقة يف كل ما اس�تعمل فيه ،فإن املجاز لفظ مس�تعمل يف غري ما
وض�ع ل�ه اللفظ ابتداء ،فيلزم من ادعائكم أنه ال يوجد االس�تعامل إال
إذا كان حقيقة ،مما يؤدي إىل بطالن قولكم باملجاز(((.

املطلب الرابع
الرتجيح

م�ن خالل هذا العرض لألقوال ،والنظ�ر يف األدلة واالعرتاضات
عليه�ا واإلجابة ،يرتج�ح يل -واهلل أعل�م -قول اجلمه�ور القائل بأن
األمر ال يقتيض التكرار ،وذلك ملا يأيت:
1 .1ق�وة األدل�ة التي اس�تدلوا هب�ا ،وسلامة غالبها م�ن املعارض
القوي.
2 .2ورود االعرتاضات القوية عىل أدلة القائلني بالتكرار والقائلني
بالوقف حيث ناقشها اجلمهور بام يبطل أو يضعف االستدالل
هبا.
أم�ا القائل�ون بالتك�رار فكانت غالب أدلته�م خارجة عن حمل
الن�زاع؛ ألن م�ا ذكر من أدل�ة تدل عىل التكرار إنما محلت عليه
ألجل القرينة.

((( انظر :التقريب واإلرش�اد الصغري ( ،)119/2هناية الوص�ول ( ،)938/3القرائن عند
األصوليني (.)603/2
((( انظر :القرائن عند األصوليني ( ،)603/2وراجع :املحصول (،)340 ،107-106/2
هناية الوصول ( ،)938/3الفائق (.)71/2
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وأما القائلون بالتوقف فهم من جهة التأصيل والتعقيد جيزمون
بأن األمر يقتيض فعله مرة واحدة ،وأما ما زاد عليها فال جيزمون
بنفي�ه وال إثبات�ه؛ ألن صيغ�ة األم�ر -عنده�م -حمتمل�ة لكال
األمري�ن ،فيتوقفون يف ذلك عىل القرين�ة ،وهم يف هذا متفقون
م�ع القائلين بعدم التك�رار يف اقتضائه املرة الواح�دة فقط ،مع
اختلاف بينهم -أي القائلني بعدم التكرار -يف احتامل التكرار
وعدمه.

وأم�ا من جهة العمل والتطبيق فإنه ال ف�رق بني القولني األول
والثال�ث؛ ألن كليهام عىل ع�دم العمل باألم�ر إال مرة واحدة،
وأما الزيادة عليها فاألمر موقوف عىل دليل أو قرينة تقتضيها(((.

وبن�اء علي�ه فالذي يظه�ر أن القول بالتوقف يف هذه املس�ألة ال
يساعد عليه الدليل ،وال يظهر له أثر يف جانب الفروع الفقهية.

كما أن الق�ول بالتوقف يؤول يف النهاي�ة إىل القول بأن األمر ال
يقتضي التك�رار ويقتيض املرة ،يقول املجد اب�ن تيمية« :وحيقق
ذل�ك عندي أنه -أي القول بالتوقف -يرجع إىل قول من قال:
ال يقتيض التكرار»(((.

3 .3أن يف العم�ل بقول اجلمهور إعام ً
ال للنصوص الرشعية ،ومحلها
عىل األصل اللغوي العام ،وهو داللته عىل املرة فقط ،وهو أمر
متيق�ن متفق عليه بني أصحاب املذاهب الثالثة ،كام اتفقوا عىل
أن�ه حيمل عىل التكرار أو املرة عند ورود أدلة خارجية أو قرائن
لفظية أو حالية أو عرفية.
((( انظر :البحر املحيط ( ،)387/2التوقف يف املسائل األصولية يف دالالت األلفاظ ،رسالة
ماجستري يف قسم أصول الفقه ،كلية الرشيعة بالرياض ،عبد الرمحن العزار (ص.)164
((( املسودة (ص.)21
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أما الق�ول بالتوقف ففيه تعطيل للنصوص الرشعية؛ ألنه س�يعمل
حت ًام باألمر مرة واحدة ،لكنه سيتوقف يف الزيادة عليها حتى يرد دليل
أو قرينة تقتضيها.

املطلب اخلامس
سبب اخلالف

س�بب اخللاف يف هذه املس�ألة يع�ود إىل ج�واز اس�تعامل األمر يف
كل م�ن املرة والتكرار ،فقد وردت بعض النصوص واس�تعملت فيها
امل�رة ،ووردت أخرى اس�تعمل فيه�ا التكرار ،فوق�ع فيها اخلالف بني
األصوليني ،وهذا ما ذكر جالل الدين املحيل بقوله« :ومنش�أ اخلالف:
اس�تعامله فيهام((( ،كأمر احلج والعم�رة وأمر الصالة والزكاة والصوم،
فهل هو حقيقة فيهام؛ ألن األصل يف االستعامل احلقيقة ،أو يف أحدمها
ح�ذر ًا من االشتراك -وال نعرف�ه ،أو هو للتكرار؛ ألن�ه األغلب أوامل�رة؛ ألهن�ا املتيق�ن ،أو يف القدر املشترك بينهام ،حذر ًا من االشتراك
واملجاز»(((.

املطلب السادس
ثمرة اخلالف

تق�دم يف املطل�ب الرابع أنه ال فرق بني القولين األول والثالث من
جهة العمل والتطبيق؛ ألن كليهام متفق عىل عدم العمل باملرة الواحدة،
وأن الزي�ادة عليها موقوف عىل دليل أو قرينة ،فاخلالف بينهام يكاد أن
يكون لفظي ًا.
((( أي :يف استعامل املرة والتكرار.
((( رشح املحيل (.)482/1
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ويبق�ى اخلالف بني القولني األول والثاين ،وهم القائلون بالتكرار،
وعدم�ه ،حي�ث ترتب عىل اخللاف بينهام خالف يف ع�دد من الفروع
الفقهية ،منها:

الفرع األول :إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة.

إذا وجب�ت الصالة على املكلف ،وكان عنده ثي�اب بعضها طاهر،
وبعضها نجس ،واشتبه الطاهر بالنجس ،وال يمكن متييزه ،وكان يعلم
عدد الثياب النجس�ة ،ومل يكن لديه ماء ليغس�لها ،فهل يتحرى ويصيل
يف أي ث�وب ،أم أن�ه يصلي أكثر من صالة حتى تبرأ ذمته؟ اختلف يف
ذلك عىل قولني:
الق�ول األول :أن�ه يصيل يف كل ث�وب بعدد النج�س ،ويزيد صالة
واحدة ،فلو كانت النجس�ة أربعة صىل مخس صلوات بخمس�ة أثواب
حت�ى يتعين أنه صلى يف ث�وب طاه�ر ،وه�ذا ق�ول احلنابل�ة((( وابن
املاجشون من املالكية(((.

وذل�ك ألن اهلل أم�ر بتطهري الثياب يف قول�ه( :ﯖ ﯗ) [املدثر]4 :

واألمر يقتيض التكرار عندهم.

القول الثاين :أنه يتحرى يف الثياب ،ثم يصيل يف الثوب الذي اختار
أن�ه طاه�ر ،وجتزئه الصالة ،وتبرأ ذمته ،وهذا قول مجه�ور العلامء من
احلنفية((( واملالكية((( والشافعية(((.
((( انظ�ر :املغن�ي ( ،)86-85/1الف�روع ( ،)100/1الفت�اوى الكبرى الب�ن تيمي�ة
( ،)240/1اإلنصاف (.)140-139/1
((( انظر :عقد اجلواهر الثمينة البن شاس ( ،)111/1مواهب اجلليل (.)248-247/1
((( انظر :البحر الرائق ( ،)232/1رشح فتح القدير (.)229/1
((( انظ�ر :عق�د اجلواه�ر الثمين�ة ( ،)111/1جامع األمه�ات (ص ،)42مواه�ب اجلليل
(.)248-247/1
((( انظر :البيان للعمراين ( ،)98/2( )56/1املجموع (.)152/3
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الفرع الثاين :حكم قراءة الفاحتة يف ركعات الصالة.
اختلف يف ذلك عىل أقوال منها:

الق�ول األول :أن قراءة الفاحتة واجبة يف كل ركعات الصالة ،وهذا
مذهب اجلمهور من املالكية((( والشافعية((( واحلنابلة(((.

الق�ول الث�اين :أن الق�راءة جت�ب يف ركعتني من الصلاة فقط ،وهو
ق�ول احلنفية((( واختلفوا يف موضعها ،فأكثرهم عىل أن حملها الركعتان
األولي�ان((( ،وذهب الق�دوري منهم إىل أن القراءة يف ركعتني منها من
غري تعيني(((.
الق�ول الثالث :أنه إن قرأ يف ركعة واحدة أجزأه ،وهو قول احلس�ن
البرصي وبعض أصحاب داود(((.

واس�تدلوا بقوله تع�اىل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [املزمل ،]20 :قالوا :هذا
أمر ،وال يقتيض أكثر من مرة(((.

الفرع الثالث :القدر املجزئ يف التسبيح يف الركوع والسجود.
اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني:

الق�ول األول :أن الق�در املج�زئ يف التس�بيح ق�ول :س�بحان ريب
العظيم يف الركوع مرة واحدة ،وقول س�بحان ريب األعىل يف الس�جود
((( انظر :الكايف البن عبد الرب ( ،)201/1بداية املجتهد (.)128/1
((( انظر :البيان للعمراين ( ،)192/2املجموع (.)318/3
((( انظر :املغني ( ،)156/2ما بعدها.
((( انظر :املبسوط ( ،)24/1بدائع الصنائع (.)681/1
((( انظر :املبسوط ( ،)24/1بدائع الصنائع (.)681/1
((( انظر :التجريد له ( ،)503/2حاشية ابن عابدين (.)479/1
((( انظر :املجموع (.)318/2
((( انظر :املجموع (.)319/3
186

جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية

م�رة واحدة ،وأدنى الكمال فيه ثالث مرات ،وهو ق�ول اجلمهور من
املالكية((( والشافعية((( واحلنابلة(((.
واستدلوا بام روى عقبة بن عامر أنه قال :ملا نزل قوله تعاىل( :ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ) [الواقعة[ ]96 ،74 :احلاقة ]52 :قال النبي ﷺ« :اجعلوها يف
ركوعك�م» ،وملا نزل قوله تع�اىل( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [األعلى ]1 :قال
النب�ي ﷺ« :اجعلوها يف س�جودكم»((( ،وهذا أم�ر ،واألمر بالفعل ال
يقتيض التكرار ،فيصري متمث ً
ال بتحصيله مرة واحدة(((.
القول الثاين :أن القدر املجزئ يف التسبيح قول :سبحان ريب العظيم
يف الركوع ثالث ًا ،وقول سبحان ريب األعىل يف السجود ثالث ًا ،وال جيزئ
أقل من ذلك ،وهذا قول احلنفية(((.
واستدلوا بام روي عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال« :إذا صىل
أحدك�م فليق�ل يف ركوع�ه :س�بحان ريب العظيم ثالث ًا ،ويف س�جوده:
سبحان ريب األعىل ثالث ًا ،وذلك أدناه»(((.
((( انظر :الكايف البن عبد الرب ( ،)206/1القوانني الفقهية (ص.)66
((( انظر :املجموع (.)383/1
((( انظر :املغني ( ،)178/2الرشح الكبري ( ،)481/3املبدع (.)295/1
((( أخرج�ه أب�وداود يف س�ننه يف كت�اب الصالة ،باب ما يق�ول الرجل يف ركوعه وس�جوده
( ،)542/1برقم ( ،)870والبيهقي يف سننه من طريقه ،يف كتاب الصالة ،باب القول يف
الركوع ( ،)86/2وأمحد يف مسنده ( ،)155/4واحلاكم يف مستدركه ( )225/1وقال:
صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهبي.
((( انظر :بدائع الصنائع (.)53/2
((( انظر :املبسوط ( ،)26/1بدائع الصنائع (.)53-52/2
((( أخرجه أبوداود يف سننه يف كتاب الصالة ،باب مقدار الركوع ( )550/1برقم (،)886
وق�ال« :ه�ذا مرس�ل ،ع�ون مل يدرك عب�د اهلل» ،وأخرج�ه الرتم�ذي يف س�ننه يف أبواب
الصالة ،باب ما يقال يف التس�بيح يف الركوع ( )47-46/2برقم ( )261وقال :حديث
اب�ن مس�عود ليس إس�ناده بمتصل ،عون ب�ن عبد اهلل بن عتب�ة مل يلق ابن مس�عود ،وابن
ماجه يف س�ننه يف كتاب إقامة الصالة باب التس�بيح يف الركوع ( )387/1برقم (،)890
والدارقطني يف سننه (.)343/1
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قالوا :واألمر بالفعل حيتمل التكرار ،فيحمل عليه عند قيام الليل(((.

فحملوه هنا عىل التكرار لوجود الدليل الدال عليه.

الفرع الرابع :حكم الصالة عىل النبي ﷺ يف التشهد الثاين:
اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني:

القول األول :أن الصالة عىل النبي ﷺ واجبة تبطل الصالة برتكها،
وإليه ذهب الشافعية((( واحلنابلة((( وبعض املالكية(((.

الق�ول الث�اين :أن الصلاة عىل النبي ﷺ س�نة مؤكدة يك�ره تركها،
وتص�ح الصالة دوهنا ،وإلي�ه ذهب احلنفية((( واملالكي�ة((( ورواية عن
أمحد(((.
ورأي احلنفي�ة مبني على أن األمر يف قوله تعاىل( :ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [األح�زاب ]56 :ال
يقتيض التكرار.
ق�ال الرسخيس« :واآلية تدل عىل أن الصلاة واجبة عليه يف العمر
مرة ،فإن مطلق األمر ال يقتيض التكرار ،وبه نقول»(((.
وق�ال الكاس�اين ...« :على أن األم�ر املطل�ق ال يقتضي التك�رار،

((( انظر :بدائع الصنائع (.)53/2
((( انظر :األم ( ،)117/1احلاوي (.)233/2
((( انظر :املغني ( ،)230-228/2الرشح الكبري (.)354/3
((( انظر :أحكام القرآن البن العريب ( ،)1584/3تفسري القرطبي (.)220-219/17
((( انظ�ر :التجري�د للق�دوري ( ،)569-568/2املبس�وط ( ،)34/1بدائ�ع الصنائ�ع
(.)70/2
((( انظر :الكايف البن عبد الرب ( ،)205/1اإلرشاف (.)85/1
((( انظر :الرشح الكبري (.)543/3
((( املبسوط (.)34/1
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ب�ل يقتضي الفع�ل مرة واح�دة ،وقد ق�ال الكرخي م�ن أصحابنا :إن
الصالة عىل النبي ﷺ مرة يف العمر كاحلج ،وليس يف اآلية تعيني حالة
الصلاة ،...وأم�ا الصالة عىل النبي ﷺ يف غير حالة الصالة فقد كان
الكرخ�ي يق�ول :إهنا فريضة عىل كل بالغ عاق�ل يف العمر مرة واحدة،
وقال الطحاوي :كلام ذكره أو س�مع اس�مه جتب ،وجه قول الكرخي:
م�ا ذكرنا أن األمر ال يقتضي التكرار ،فإذا امتثل م�رة يف الصالة أو يف
غريها س�قط الفرض عنه ،كام يس�قط فرض احل�ج باحلج مرة واحدة،
وج�ه م�ا ذكره الطح�اوي« :أن س�بب وج�وب الصالة ه�و الذكر أو
السماع ،واحلك�م يتك�رر بتكرر الس�بب ،كما يتكرر وج�وب الصالة
والصوم وغريمها من العبادات بتكرر أسباهبا»(((.

وكالم احلنفي�ة املتقدم يدل عىل أن الصلاة عىل النبي ﷺ واجبة يف
العم�ر م�رة واحدة س�واء يف داخل الصلاة أو خارجه�ا؛ ألن مقتيض
صيغ�ة األم�ر ال تقتيض التكرار ،ق�ال ابن نجيم« :وأم�ا موجب األمر
يف قوله تعاىل( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) فهو افرتاضها
يف العم�ر م�رة واح�دة يف الصلاة وخارجه�ا؛ ألن األم�ر ال يقتضي
التكرار»(((.
وق�ال القرطب�ي« :وال خلاف يف أن الصلاة علي�ه ف�رض العم�ر
مرة»(((.

أم�ا مجهور احلنابل�ة فهم قائلون ب�أن الصالة عىل النب�ي ﷺ واجبة
يف الصالة وخارجها ،وهذا يناس�ب م�ا ذهبوا إليه من أن األمر املطلق
يقتيض التكرار.
((( بدائع الصنائع (.)70/2
((( البحر الرائق (.)321/1
((( تفسري القرطبي (.)215/17
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الفرع اخلامس :تكرار سجود التالوة.

اتفق الفقهاء عىل أن القارئ يس�جد للتالوة عند قراءة أو سماع آية
س�جدة ،ولكن إذا تكرر قراءة اآلية أكثر من مرة يف جملس واحد ،فهل
يسجد لكل مرة أم يكتفي باملرة األوىل؟
اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني:

القول األول :أن القارئ يسجد كلام مرت به آية سجدة ولو كررها،
فيتكرر الس�جود بتكرر القراءة ،وهو رواية عند احلنابلة((( ،وقول عند
الشافعية(((.

والق�ول الثاين :أنه ال يتكرر بتكرر ق�راءة اآلية يف املجلس الواحد،
وتكفيه س�جدة واحدة ،وإليه ذه�ب احلنفية((( ،وهو أحد القولني عند
الشافعية((( ،ومنصوص اإلمام أمحد((( واحلنفية هنا محلوا األمر يف قوله
تع�اىل( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [العلق ]19 :وقوله( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [االنشقاق ]21-20 :عىل أن األمر يدل
عىل وجوب الفعل مرة واحدة ،وأنه ال يقتيض التكرار(((.

الفرع السادس :حكم طواف القدوم.

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ثالثة أقوال:

األول :أنه سنة ،وال جيب برتكه يشء ،وإليه ذهب مجهور العلامء من

((( انظر :منتهى اإلرادات ( ،)276/1كشف القناع (.)124/3
((( انظر :املجموع للنوري (.)567/3
((( انظ�ر :املبس�وط ( ،)8/2اهلداي�ة ( ،)86/1بدائ�ع الصنائ�ع ( ،)731/1البح�ر الرائق
( ،)135/2رشح فتح القدير (.)473/1
((( انظر :البيان للعمراين ( ،)29/2املجموع (.)567/3
((( انظر :كتاب الروايتني والوجهني أليب يعىل ( ،)145/1كشاف القناع (.)124/3
((( انظر :بدائع الصنائع (.)731/1
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احلنفية((( والشافعية((( واملشهور عند احلنابلة(((.

الث�اين :أنه واجب ،وه�و قول املالكية((( ،وأيب ث�ور((( ،ورواية عند
احلنابلة(((.
الثالث :أنه ركن ،وهو قول عند املالكية(((.

وق�د اس�تدل احلنفي�ة بأن األم�ر يف قوله تع�اىل( :ﮱ ﯓ

ﯔ) [احلج ]29 :ال يقتيض التكرار.

ق�ال املرغيناين« :ولنا أن اهلل أمر بالطواف ،واألمر املطلق ال يقتيض
التكرار ،وقد تعني طواف الزيارة باإلمجاع»(((.

وقال الرسخيس« :وحجتنا يف ذلك :أن اهلل عز وجل أمر بالطواف،
واألمر املطلق ال يقتيض التكرار ،وباإلمجاع طواف يوم النحر واجب،
فعرفنا أن ما تقدم ليس بواجب ،وألنه ثبت باإلمجاع أن الطواف الذي
هو ركن يف احلج مؤقت بيوم النحر حتى ال جيوز قبله ،فام يؤتى به قبل
ي�وم النح�ر ال يكون واجب ًا؛ ألنه يؤتى ب�ه يف اإلحرام ،وال يتكرر ركن
واح�د يف اإلحرام واجب ًا كالوقوف بعرفة ،فجعلناه س�نة هلذا؛ بخالف
ط�واف الصدر((( ،فإنه يؤتى ب�ه بعد متام التحلل ،فلو جعلناه واجب ًا ال
يؤدي إىل تكرار الطواف واجب ًا يف اإلحرام.((1(»...
((( انظر :املبسوط ( ،)35/4بدائع الصنائع ( ،)120-119/3حاشية ابن عابدين (.)494/2
((( انظر :املجموع (.)16-15/8
((( انظر :املبدع (.)264/3
((( انظر :الرشح الكبري للدرير مع حاشية الدسوقي ( ،)33/2التاج واإلكليل (.)348/5
((( انظر :فتح الباري (.)560/3
((( انظر :رشح العمدة البن تيمية (.)653 ،652/2
((( انظر :تفسري القرطبي (.)381/14
((( اهلداية رشح بداية املبتدى (.)153/1
((( يقصد طواف الوداع.
( ((1املبسوط (.)35/4
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إال أن الكمال ابن اهلمام عقب عىل هذا ،وقال إن االس�تدالل هبذه
القاعدة إنام يصح لو كان القائل يقول بالركنية وليس الوجوب ،حيث
ق�ال« :وأما اجلواب الذي تضمنه الدلي�ل القائل أن األمر بالطواف ال
يقتيض التكرار يف قوله(« :ﮱ ﯓ ﯔ) وقد تعني طواف
الزي�ارة باإلمجاع ،فال يكون غريه كذلك ،فإنام يفيد لو ادعى يف طواف
القدوم الركنية بدعوى االفرتاض ،لكنه ليس مدعاه(((.
قل�ت :ب�ل يصح م�ا ذك�ره احلنفية لوج�ود القائ�ل بركني�ة طواف
الق�دوم ،وهو قول عند املالكية ،وقد ج�اء يف التاج اإلكليل« :وحكى
اب�ن عبد الرب قو ً
ال بركنية ط�واف القدوم وليس بمعروف ،بل املذهب
أنه واجب جيرب بدم»(((.

الفرع السابع :القدر املجزئ يف عدد أشواط الطواف.
اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني:

القول األول :أن القدر املجزئ لصحة الطواف س�بعة أشواط ،فإذا
(((
ترك ش�وط ًا واحد ًا أو أكثر مل يصح ،وهذا قول اجلمهور من املالكية
والشافعية((( واحلنابلة(((.

الق�ول الث�اين :أن القدر املجزئ يف عدد األش�واط أكثر األش�واط،
وهي أربعة أشواط ،وهو قول احلنفية((( ،حيث يرون أن الطواف ركن،
((( رشح فتح القدير (.)361-360/2
((( ( )348/5منه ،وانظر :الكايف البن عبد الرب (.)364/1
((( انظ�ر :املعون�ة عىل مذه�ب عامل املدين�ة ( ،)570/1ال�كايف البن عبد البر (،)407/1
الذخرية (.)241/3
((( انظر :املجموع (.)22-21/8
((( انظر :املغني ( ،)465-464/3املبدع (.)220/3
((( انظ�ر :التجري�د للق�دوري ( ،)1865/4املبس�وط ( ،)43-42/4بدائ�ع الصنائ�ع
(.)80/3
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والواجب هو األكثر ،وهو أربعة أشواط ،ويقوم الدم مقام الباقي(((.

وق�د اس�تدل احلنفي�ة بأن األم�ر يف قوله تع�اىل( :ﮱ ﯓ

ﯔ) [احلج ]29 :مطلق ال يقتيض التكرار.

ق�ال الكاس�اين« :ولن�ا قول�ه تع�اىل( :ﮱ ﯓ ﯔ)

واألم�ر املطل�ق ال يقتيض التكرار ،إال أن الزي�ادة عىل املرة الواحدة إىل
أكثر األشواط ثبت بدليل آخر ،وهو اإلمجاع ،وال إمجاع يف الزيادة عىل
أكثر األشواط»(((.

وق�ال الرسخسي« :ولن�ا أن املنص�وص علي�ه يف الق�رآن الطواف
بالبي�ت ،وهو عبارة عن ال�دوران حوله ،وال يقتضي ظاهره التكرار،
إال أن�ه ثب�ت ع�ن رس�ول اهلل ﷺ ق�و ً
ً
وفعلا تقدي�ر كمال الطواف
ال
بس�بعة أش�واط ،فيحتم�ل أن يك�ون ذل�ك التقدي�ر لإلمت�ام ،وحيتمل
أن يك�ون لالعت�داد به ،فيثبت الق�در املتيقن منه ،وه�و أن جيعل ذلك
رشط اإلمت�ام ،ولئ�ن كان رشط االعتداد يقام األكث�ر فيه مقام الكامل،
لرتجي�ح جانب الوجود عىل جانب العدم إذا أت�ى باألكثر منه...ومن
أصحابنا من يقول :الطواف من أس�باب التحلل ،ويف أسباب التحلل
يقام البعض مقام الكل كام يف احللق؛ إال أنّا اعتربنا هنا األكثر ليرتجح
جانب الوجود.(((»...

((( انظر :التجريد للقدوري (.)1865/4
((( بدائع الصنائع (.)80/3
((( املبسوط (.)43/4
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املبحث الثاين

اقتضاء األمر املعلق عىل رشط أو صفة التكرار
وفيه ستة مطالب:

املطلب األول
حترير النزاع

قب�ل اخل�وض يف ذكر أقوال العلامء يف هذه املس�ألة حيس�ن أن نحرر
حمل النزاع فيها ،وذلك من خالل النقاط اآلتية:

أو ًال :اخلالف يف هذه املس�ألة مقترص عىل القائلني بأن األمر املطلق
ال يقتضي التك�رار ،أما القائلون بأن األمر املطل�ق يقتيض التكرار فهم
قائل�ون ب�ه يف هذه املس�ألة أيض� ًا ،إذ إهنم م�ن باب أوىل يقول�ون :بأن
األم�ر املعلق عىل رشط أو صفة يقتيض التكرار؛ ألنه اجتمع هنا أمران
موجبان للتكرار ،ومها السببية الناشئة عن التعليق ،والوضع(((.

ق�ال الباقالين« :كل من زعم أن جمرد األمر والنهي يقتيض التكرار:
أهنما إذا علقا بصفة أو رشط وج�ب تعلقهام بذلك عىل التكرار ،وكان
آكد يف إجياب كذلك عند تكرار الرشط والصفة»(((.
وق�ال أبواحلسين البصري« :كل م�ن جع�ل األم�ر املطل�ق مفيد ًا

((( انظر :رشح تنقيح الفصول (ص.)135
((( التقريب واإلرشاد الصغري (.)130/2
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للتك�رار ،ق�ال :إن األم�ر املقي�د بصف�ة أو رشط يفيده أيض� ًا إذا تكرر
الرشط أو الصفة»(((.
وق�ال إم�ام احلرمني« :اعلم  -وفقك اهلل  -أن األم�ر إذا ورد مقتضي ًا
تعلق املأمور به برشط ،فالذين صاروا إىل محل مطلقه عىل التكرار يتفقون
عىل وجوب تكرار االمتثال عند تكرار الرشائط املنعوتة يف األمر»(((.

وقال أبواخلطاب« :فإن علق األمر برشط ،فمن قال :مطلقه يقتيض
التكرار :فمعلقه أوىل أن يقتيض التكرار»(((.

وق�ال ال�رازي« :كل من جعل األم�ر املطلق مفيد ًا للتك�رار قال به
ههنا أيض ًا»(((.
وق�ال اآلمدي« :فمن قال :إن األمر يقتيض التكرار فهو ههنا أوىل،
ومن قال :إن األمر املطلق ال يقتيض التكرار اختلفوا ههنا»(((.

وقال القطب الشيرازي« :فمن قال :إن األمر يقتيض التكرار ،فهنا
أوىل ،ومن قال إنه ال يقتيض اختلفوا ههنا .(((»...

وق�ال القرايف« :القائل�ون بالتكرار عند عدم الشرط قائلون به مع
الشرط بطري�ق األوىل؛ ألن الرشوط اللغوية أس�باب ،واحلكم يتكرر
بتكرر سببه ،فيجتمع أمران للتكرار :الوضع والسببية»(((.
((( املعتمد (.)106/1
((( التلخيص (.)309/1
((( التمهيد (.)204/1
((( املحصول (.)107/2
((( اإلحكام (.)199/2
((( رشح املخترص له (.)1514/2
((( رشح تنقي�ح الفص�ول (ص ،)131وانظر أيض ًا :نفائس األص�ول ( ،)1305/3البديع
(،)412/1هناية الوصول(،)942/2رشحخمترصالروضة(،)447/2أصولالفقهالبن
مفلح ( ،)678/3اإلهباج ( ،)54/2رفع احلاجب ( ،)515/2هناية السول (،)423/2
البح�ر املحي�ط ( ،)317/3التحبير ( ،)2220/5رشح الكوك�ب املنير (.)46/3
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وق�ال ابن اللحام« :إذا ورد األمر معلق ًا عىل رشط ،فإن قلنا املطلق
يقتضي التك�رار ،فاملطلق عىل رشط عند تك�رار رشطه يقتيض التكرار
بطري�ق األوىل ،وإن قلن�ا :املطل�ق ال يقتيض التك�رار وال يدفعه :فهل
يقتضيه هنا أم ال؟»(((.
ثاني ًا :اتفق القائلون بحجية القياس عىل أن الرشط والصفة إذا ثبت
كوهنما علة لألمر فإن األمر يتكرر بتكررمها ،والتكرار يكون بموجب
العل�ة ال اللف�ظ ،وذلك ألن الثاب�ت أن احلكم يدور م�ع علته وجود ًا
وعدم� ًا ،فإذا وجدت العلة وجد احلكم ،وإذا مل توجد مل يوجد ،وليس
ه�ذا راجع� ًا إىل أصل الصيغة واللفظ ،بل ألج�ل أمر آخر وهو دوران
احلكم مع علته وجود ًا وعدم ًا؛ إذ االتفاق واقع عىل التعبد بإتباع العلة
مهام وجدت ،وحكى هذا االتفاق أكثر العلامء.

قال اآلمدي« :ما علق به املأمور من الرشط أو الصفة ،إما أن يكون
قد ثبت كونه علة يف نفس األمر لوجوب الفعل املأمور به كالزنا ،أو ال
يكون كذلك ،بل احلكم متوقف عليه من غري تأثري له فيه ،كاإلحصان
الذي يتوقف علي�ه الرجم يف الزنا ،فإن كان األول فاالتفاق واقع عىل
تك�رر الفعل بتكرره نظ�ر ًا إىل تكرار العلة ووق�وع االتفاق عىل التعبد
بإتباع العلة مهام وجدت ،فالتكرار مستند إىل تكرار العلة ال إىل األمر،
وإن كان الثاين فهو حمل اخلالف.(((»...
وق�ال اب�ن احلاج�ب« :األمر إذا علق على علة ثابت�ة وجب تكرره
بتكررها اتفاق ًا لإلمجاع عىل إتباع العلة ال األمر»(((.

((( القواعد والفوائد األصولية (.)612-611/2
((( اإلحكام (.)199/1
((( خمتصر اب�ن احلاج�ب م�ع رشح العض�د ( ،)834/2وبمثله ق�ال امل�رداوي يف التحبري
( ،)2220/5وق�ال ب�ن اللح�ام يف القواع�د والفوائ�د األصولي�ة (« :)613/2وكالم
أصحابنا يقتضيه».
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وق�ال صف�ي الدين اهلندي« :أعلم أن اخلالف فيما إذا مل يعلم كون
املعل�ق علي�ه علة للمعلق ،أم�ا إذا علم ذلك إما م�ن دليل منفصل ،أو
من نفس ترتيب احلكم عىل الوصف ،فإنه يشعر بعلية الوصف عىل ما
س�تعرف ذلك إن ش�اء اهلل تعاىل ،فال خالف فيه بني القائسني ،لكنه ما
جاء من األمر والتعليق بل من العلة ،ووقع التعبد بالقياس»(((.
وق�ال العضد« :القائلون بأن األمر ال يدل على التكرار اتفقوا عىل
أن األم�ر إذا عل�ق عىل علة ثابتة عليتها بالدليل ،مثل أن يقول :إن زنى
فاجلدوه ،فاالتفاق عىل أنه جيب تكرر الفعل بتكرر العلة لإلمجاع عىل
وجوب إتباع العلة وإثب�ات احلكم بثبوهتا ،فإذا تكررت تكرر ،وليس
التكرار هنا مستفاد من األمر ملا ذكرنا»(((.
((( هناية الوصول (.)942/3
((( رشح العض�د ( ،)83/2وق�د خال�ف حكاي�ة االتف�اق هب�ذه الص�ورة ال�رازي ،وتبعه
البيض�اوي ،فجعال اخللاف فيام ثبتت عليت�ه وفيام مل تثبت ،هذا مقتضى كالمهام؛ ألهنام
مثال للصفة بقوله تعاىل« :والسارق والسارقة» ،مع ثبوت كون الرسقة علة للقطع.
ذكر ذلك عنهام ابن السبكي ،وذكره اإلسنوي عن الرازي.
ق�ال ابن الس�بكي يف اإلهباج ( )55/2بعد أن نقل حكاية اآلم�دي لالتفاق« :واعلم أنه
من�اف ل�كالم اإلمام واملصنف (يقصد البيضاوي) فإن مقتضى كالمهام أن اخلالف جار
مطلق ًا ،أال ترامها وقد مثال للصفة بقوله« :والس�ارق والس�ارقة» مع ثبوت كون الرسقة
علة للقطع».
وقال اإلس�نوي يف هناية الس�ول (« :)424/1واختار اآلمدي وابن احلاجب أنه ال يدل
عليه ،قاال :وحمل اخلالف فيام مل يثبت كونه علة لإلحصان ،فإن ثبت-كالزنا-فإنه يتكرر
بتكرر علته اتفاق ًا ،وهذا مناف لكالم اإلمام (يقصد الرازي) ،حيث مثل بالرسقة واجلنابة
مع أنه قد ثبت التعليل هبام».
كما يرى ابن عبد الش�كور أن دعوى اإلمجاع غري صحيحة ،لوج�ود خمالفني كثريين من
احلنفي�ة وغريهم يرون أن األمر ال يوجب التكرار وال حيتمله س�واء كان مطلق ًا أو معلق ًا
برشط أو خمصوص ًا بوصف.
قال ابن عبد الش�كور يف مس�لم الثبوت (« :)386/1صيغة األمر املعلق برشط أو صفة
قيل :للتكرار مطلق ًا ،وقيل :ليس له مطلق ًا» ثم قال« :فإن كان علة فهل يتكرر بتكررها؟
=
واحلق نعم ،وقيل :ال ،فدعوى اإلمجاع يف العلة كام يف املخترص وغريه غلط».
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ثالث� ًا :إذا كان لف�ظ الشرط ي�دل على التكرار وضع� ًا ،فهذا
= قال البزودي يف أصوله (« :)283-282/1وقال بعض مشاخينا ال توجبه وال حتتمله
إال أن يكون معلق ًا برشط أو خمصوص ًا بوصف ،وقال عامة مشاخينا ال توجبه وال حتتمله
بكل حال.»...
وق�ال النس�في يف كش�ف األرسار (« :)58/1والصحي�ح أن األم�ر بالفع�ل ال يقتضي
التكرار وال حيتمله س�واء كان مطلق ًا برشط أو خمصوص ًا بوصف أو مل يكن» وعلق عليه
امليهوى يف نور األنوار عىل املنار ( )57/1قائ ً
«رد عىل أصحاب الشافعي -رمحه اهلل-
الٌ :
فإهنم ذهبوا إىل أنه إذا كان األمر معلق ًا برشط كقوله تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)
ً
خمصوص�ا بوصف كقوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) يتكرر بتكرر
أو
الشرط أو الوص�ف ،فإن الغس�ل يتك�رر بتكرر اجلناب�ة ،والقطع يتكرر بتك�رر الرسقة،
وعندن�ا :املعلق بالرشط وغيره ،وكذا املخصوص بالوصف وغريه س�واء يف أنه ال يدل
عىل التكرار وال حيتمله».
وقال عبد العزيز البخاري يف كش�ف األرسار (« :)283/1واملذهب الصحيح عندنا أنه
ال يوجب التكرار وال حيتمله سواء كان مطلق ًا أو معلق ًا بوصف.»...
قال األنصاري يف فواتح الرمحوت ( )386/1معلق ًا عىل كالم ابن عبد الش�كور املتقدم:
«نعم بعد حتقق اخلالف عىل نحو ما حكى املصنف انتفى اإلمجاع قطع ًا».
وعند النظر والتأمل نجد أنه ال خالف بني اآلمدي والرازي يف املسألة ملا يأيت:
1 .1أن ال�رازي عند بحث املس�ألة مل يقصد حتري�ر حمل النزاع فيها ،وإنما رأى أن الكالم
فيها يقع يف مقامني:
املقام األول :وهو إذا كان الرشط والصفة ليسا علة لألمر.
املق�ام الثاين :إذا كان الرشط أو الصفة عل�ة لألمر ،ثم قال بعد ذلك :إنه ال يتكرر يف
املق�ام األول؛ ألن�ه ال يتكرر األمر بتكرر الرشط أو الصف�ة باللفظ ،أما الثاين فيتكرر
بتكرر الرشط أو الصفة قياس ًا ال لفظ ًا.
2 .2أن االتف�اق الذي حيكي�ه اآلمدي ومن تبعه يف تكرر األمر عند ثبوت علية الرشط أو
الصفة ألجل العلة دون اللفظ ،فالتفاق خاصة بالقائلني بالقياس ،ومل يقصد دخول
منكري القياس فيه ،وهذا ما اختاره الرازي ،وهو الذي دعا ابن السبكي واإلسنوي
وغريهم إىل ذكر اخلالف بني كالم اآلمدي والرازي.
وق�د تنب�ه الصفي اهلندي إىل هذا األمر فجعل االتف�اق حاصل بني القائلني بالقياس
كام تقدم عنه.
على أن ابن الس�بكي أش�ار إىل أن�ه ال تعارض بين كالم الفريقني ،فقال يف اإلهب�اج (:)54/2
«واجلمع بني الطريقتني أن اآلمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكالم مع من يعرتف بأن ترتيب
احلكم عىل الوصف يفيد العلية ،واإلمام تكلم يف أصل املسألة مع املخالفني يف املوضوعيني»=.
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ال يدخ�ل يف حم�ل النزاع ،وذل�ك كقولك :كلام دخ�ل زيد الدار
فأكرمه(((.

رابع� ًا :أن اخللاف منحصر يف األم�ر املعل�ق على رشط أو صفة،
ومل يثب�ت كونه علة األم�ر ،ومل يدل عىل التك�رار بوضعه ،فهل يقتيض
تك�رار املأمور به بتك�رار الرشط أو الصف�ة أو ال؟ مثال املعلق برشط:
قوله تع�اىل( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [املائ�دة ،]6 :ومثال
املعل�ق :عىل صفة :قوله تعاىل( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)
[النور.]2 :
= قال الش�يخ املطيعي يف سلم الوصول (« :)282/2ولكن يبعد كل البعد إنكار احلكم
بع�د ثب�وت علية العلة إال من نفاة القياس مطلق� ًا ،فلعل اآلمدي وابن احلاجب وغريمها
مم�ن ادع�ى االتف�اق عىل التك�رار إذا كان الشرط أو الوص�ف علة أراد اتف�اق اجلمهور
بالقائلني بالقياس ،أو أهنم مل يعتربوا خالف نفاة القياس خالف ًا يعتد به»
أم�ا ما ذكره ابن عبد الش�كور من تغليط دعوى اإلمجاع بما ينقل احلنفية فال يصح ذلك؛
ألن احلنفية ينكرون كون األمر املعلق دا ً
ال عىل التكرار وضع ًا ،وال ينكرون تكرر احلكم
بتك�رر علته ،خاصة وأن احلنفية من أكثر العلامء إعام ً
ال للقياس والعلل ،قال األنصاري:
«وال يص�ح تغلي�ط مدعي اإلمجاع بأن احلنفية يقول�ون ال يتكرر الرشط وإن كان علة؛ إذ
مقصده�م أنه ال يدل بالوض�ع ،وإنام الداللة من جهة العقل فقط ...لكن يبعد كل البعد
إنكار احلكم بعد ثبوت علية العلة إال من منكري القياس مطلق ًا».
ويؤيد هذا أن ابن الساعايت وابن اهلامم من تبعه ومها من متأخري احلنفية قد نقال االتفاق
على أن األم�ر إذا علق عىل رشط أو صفة ثبت�ت عليتهام فإنه يتك�رر بتكررمها ،والتكرار
يكون للعلة ال للفظ.
قال ابن الس�اعايت يف هناية الوص�ول (« :)413-412/1إذا علق األمر برشط أو صفة،
فإن كان علة تكرر باتفاق لتكرر العلة ال للصيغة».
وق�ال اب�ن اهلمام يف التحري�ر (ص« :)144املعلق تكرر يف نح�و :وإن كنتم جنب� ًا ،قلنا:
الرشط هنا علة فيتكرر بتكررها اتفاق ًا ال بالصيغة».
وهبذا يتبني صحة االتفاق الذي حكاه أكثر العلامء.
وانظر :أصول الرسخسي ( ،)21-20/1املحصول ( ،)107/2احلاصل (،)426/1
التقرير والتحبري ( ،)313-312/1تيسري التحرير (.)353/1
((( انظر :التبرصة (ص ،)48رشح اللمع ( ،)231/1التمهيد (.)205/1
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األقوال يف املسألة
اختلف األصوليون يف هذه املسألة عىل قولني:

الق�ول األول :أن األمر املعلق برشط أو صفة يقتيض التكرار بتكرر

الشرط أو الصفة ،وهو ق�ول لبعض احلنفي�ة((( ،ومجه�ور املالكية(((،
ونقله الشيرازي وابن السمعاين عن بعض الش�افعية((( ،وهو مذهب

مجهور احلنابلة((( ،وقد ذكر ابن تيمية أنه املنصوص عن اإلمام أمحد(((،
ونسبه أبواحلسني البرصي إىل أكثر الفقهاء(((.

القول الثاين :أن األمر املعلق برشط أو صفة ال يقتيض التكرار بتكرر

الرشط أو الصف�ة ،وهو مذهب مجهور احلنفي�ة((( ،وبعض املالكية(((،
((( قال الرسخيس يف أصوله ( ...« :)20/1وقال بعض مشاخينا هذا إذا مل يكن معلق ًا برشط
وال مقي�د ًا بوصف ،ف�إن كان فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به» وانظر :كش�ف األرسار
( ،)283/1تيسري التحرير (.)351/1
((( ق�ال القرايف يف رشح تنقي�ح الفصول (ص« :)131فإن علق على رشط فهو عنده وعند
مجهور أصحابه والشافعية للتكرار» ،وانظر :إحكام الفصول ( ،)92-91/1نرش البنود
(ص.)147
((( انظر :التبرصة (ص ،)47قواطع األدلة (.)124/1
((( انظر :العدة ( ،)264/1الواضح ( ،)545/1املسودة (ص.)21 ،20
((( انظر :جمموع الفتاوى (.)380/21
((( انظر :املعتمد (.)106/1
((( انظ�ر :أص�ول اجلص�اص ( ،)319/1تقوي�م األدل�ة (ص ،)40أص�ول الب�زدوي مع
الكش�ف للبخاري ( ،)283/1أصول الرسخيس ( ،)20/1بذل النظر (ص،)92-91
ميزان األصول ( ،)243-242/1املغني للخبازي (ص ،)34كش�ف األرسار للنسفي
( ،)58/1تيسري التحرير ( ،)351/1فواتح الرمحوت (.)386/1
((( انظ�ر :إح�كام الفص�ول ( ،)92/1منتهى الوص�ول واألمل الب�ن احلاجب (ص،)63
رشح تنقيح الفصول (ص ،)131لباب املحصول ( ،)529/2حتفة املسؤول (.)30/3
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وق�ول أكثر الش�افعية((( ،وبعض احلنابلة((( ،وهو ق�ول بعض املعتزلة
كالقايض عبد اجلبار((( ،وأيب احلسني البرصي(((.

املطلب الثالث

األدلة واملناقشة
أدلة القول األول:

وه�م القائل�ون بالتكرار عند تكرار الرشط أو الصفة فقد اس�تدلوا
بعدة أدلة منها:

الدلي�ل األول :الوق�وع ،حيث إن�ه وقع ووجد يف كت�اب اهلل أوامر
معلقة برشوط وصفات تتكرر بتكرر الرشوط والصفات ،ومن ذلك:
قول�ه تع�اىل( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [اإلرساء:
 ]78فتج�ب إقامة الصالة كلام زالت الش�مس ،وقول�ه( :ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ) [املائ�دة ]6 :فتج�ب كلما ق�ام إىل الصلاة من
الن�وم الوض�وء ،وكقول�ه( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [املائ�دة ]6 :كلام
((( انظر :التبرصة (ص ،)47رشح اللمع ( ،)228/1قواطع األدلة ( ،)123/1واإلحكام
( ،)161/2هناي�ة الوص�ول ( ،)943/3البح�ر املحيط ( ،)316/3تش�نيف املس�امع
(.)604/2
((( ذه�ب إلي�ه أبواخلط�اب يف التمهي�د ( ،)204/1واب�ن قدام�ة يف روض�ة الناظ�ر
( ،)621-616/2وابن مفلح يف أصوله ( ،)678/2واملرداوي يف التحبري (،)2222/5
وابن النجار يف رشح الكوكب املنري (.)46/3
((( انظر :املغني يف أبواب العدل والتوحيد له (.)124/17
((( ق�ال أبواحلسين البصري يف املعتمد (« :)106/1فأم�ا ما جاء عىل لف�ظ الرشط فإنه ال
يتكرر املأمور به بتكرره أيض ًا إال أن يكون علة ،وكذا املعلق بصفة».
وهن�اك قول ثالث يف املس�ألة :وهو أن املعلق برشط ال يقتضي التكرار دون املعلق بصفة
فإنه يقتيض التكرار ،وقد نسبه إمام احلرمني إىل الباقالين ،واختاره ابن السبكي.
انظر :التلخيص ( ،)311-310/1اإلهباج ( ،)55/2البحر املحيط (.)391/3
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وج�دت اجلناب�ة جيب علي�ه الطه�ارة ،وقول�ه( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ) [البق�رة ]185 :فكلام ش�هد الش�هر وجب علي�ه صومه ،وغري
ذل�ك م�ن األوامر ،ولو مل يكن مقتضاه التكرار ملا كثر وروده يف الرشع
عىل التكرار(((.
ونوقش من وجهني:

 األول :أن�ه كام وجدتم يف الرشيعة أحكام ًا تقتيض التكرار بتكررالشرط ،كذل�ك وجد يف الرشيع�ة أحكام� ًا ال تقتيض التك�رار بتكرر
الشرط ،وهو احلج والعمرة ،فإن األمر باحلج معلق عىل االس�تطاعة،
وال يتكرر بتكرر االستطاعة(((.
 الث�اين :أن فه�م التكرار مل يكن ألجل الشرط ،وإنام لوجود أدلةأخرى من اإلمجاع والقياس وغريمها ،أو لكون الرشط علة(((.

قال الشيرازي« :وج�واب آخر :وه�و أنه يف تل�ك املواضع محلناه
على التكرار لدلي�ل دل عليه من جهة الرشع من إمجاع الفقهاء ،وصفة
وردت عن رسول اهلل ﷺ منه ،فإنه كان يكرر الصالة للزوال ،ويصوم
ش�هر رمضان يف كل سنة ،ويغتسل كلام أصابته اجلنابة ،ونحن ال نمنع
أن ي�رى الدلي�ل من جهة الرشع األكثر عىل خالف م�ا يقتضيه اللفظ،
وإنام نتكلم يف مقتضاه عند أهل اللسان ،وموجبه يف اللغة»(((.
((( انظ�ر :املعتمد ( ،)108/1التبصرة (ص ،)49رشح اللم�ع ( ،)230/1قواطع األدلة
( ،)124/1الع�دة ( ،)266/1التمهيد ( ،)207-206/1اإلحكام ( ،)199/2هناية
الوصول للصفي اهلندي ( ،)946/3املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (.)1378/3
((( انظ�ر :املعتمد ( ،)108/1التبصرة (ص ،)48رشح اللم�ع ( ،)230/1قواطع األدلة
( ،)124/1التمهيد (.)207/1
((( انظ�ر :املعتم�د ( ،)117/1إحكام الفصول ( ،)93/1التبصرة (ص ،)48رشح اللمع
( ،)230/1العدة ( ،)276/1التمهيد (.)207/1
((( رشح اللمع (.)230/1
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الدليل الثاين :أن تعلق األمر بالرشط كتعلق احلكم بالعلة؛ ألن كل
واح�د منهام س�بب في�ه ،ثم إن احلك�م املتعلق بالعلة يتك�رر بتكررها،
فكذلك احلكم املتعلق بالرشط جيب أن يتكرر بتكرره»(((.

يقول ابن برهان« :وأما من ذهب إىل أنه للتكرار فإهنم قالوا :توافقنا
على أن األمر املض�اف إىل العلة يتك�رر بتكرر العلة :فك�ذا احلكم إذا
أضي�ف إىل الرشط؛ ألن العلة الرشعي�ة علم عىل احلكم كام أن الرشط
علم عىل احلكم ،فإذا تكرر احلكم بتكرر أحد العلمني وجب أن يتكرر
بتكرر العلم اآلخر»(((.
ونوق�ش :بع�دم التس�ليم بصح�ة القي�اس لوج�ود فرق بين العلة
والرشط ،فالعلة توجب احلكم وتقتضيه فيتكرر بتكررها ،والرشط ال
يوجبه وال يقتضيه ،وإنام هو مصحح له ،فام يكون رشط ًا لطالق مث ً
ال ال
يكون رشط ًا لطالق آخر أو نذر؛ إذ ال جيب احلكم لوجوده ،وإنام جيب
عدم�ه لعدمه ،والعلة جيب وجوده لوجودها ،وعدمه لعدمها ،ومنش�أ
اخلالف يف الثبوت ال يف االنتفاء ،فلذلك فارقت العلة الرشط(((.

الدلي�ل الثالث :القياس عىل النهي ،فكام أن النهي املعلق عىل رشط
يقتيض التكرار فكذلك األمر املعلق عىل رشط ،رضورة اشتراكهام يف
الطلب واالقتضاء(((.
((( انظ�ر :املعتم�د ( ،)108/1إحكام الفصول ( ،)93/1التبصرة (ص ،)48رشح اللمع
( ،)230/1قواطع األدلة ( ،)124/1العدة ( ،)276/1التمهيد ( ،)207/1اإلحكام
( ،)202/2هناية الوصول للصفي اهلندي (.)947/3
((( الوصول إىل األصول (.)147/1
((( انظ�ر :التقري�ب واإلرش�اد الصغير ( ،)133/2واملعتم�د ( ،)108/1إح�كام الفص�ول
( ،)93/1التبرصة (ص ،)48رشح اللمع ( ،)230/1الوصول إىل األصول (،)147/1
العدة ( ،)276/1التمهيد ( ،)207/1اإلحكام ( ،)202/2هناية الوصول (.)948/3
((( انظ�ر :املعتم�د ( ،)107/1إح�كام الفص�ول ( ،)94/1التبصرة (ص ،)49رشح اللمع
( ،)231/1التمهيد ( ،)209 ،208/1اإلحكام ( ،)201/2هناية الوصول (.)949/3
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ونوق�ش :ب�أن هناك فروق� ًا بني األم�ر والنهي من ع�دة جهات كام
تق�دم((( ،وكما أن األمر املطل�ق ال يقتضي التكرار ،والنه�ي يقتضيه،
فكذلك هنا(((.

أدلة القول الثاين:

وهم القائلون بأنه ال يقتيض التكرار.

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

الدلي�ل األول :أن كل أمر اقتىض مرة واح�دة إذا كان مطلق ًا اقتىض
م�رة واح�دة إذا كان معلق� ًا بشرط ،وإذا كان األمر املطل�ق ال يقتيض
التكرار فاملعلق برشط مثله(((.

يق�ول الباقلاين« :ألن إدخال الشرط يف الكالم ال يؤث�ر يف تكثري
الفعل وتقليله ،وإنام تأثريه يف أنه ال يوجب ما يوجبه مطلق األمر دون
أن يكون بذلك الرشط أو الوصف»(((.
ويق�ول الباج�ي« :ألن الرشط ال يؤث�ر يف تكثري الفع�ل ،وإنام يؤثر
يف ح�ال إيقاعه ،وهو أن قوله« :ارضب زي�د ًا» ،يقتيض رضبه عىل كل
ح�ال ،وقول�ه« :ارضب زي�د ًا قائ ًام» يقتيض إيقاع الضرب له عىل هذه
احلال دون غريها»(((.
الدليل الثاين :أنه لو اقتىض األمر التكرار مل خيل إما أن يقتضيه بنفس
األمر أو الرشط والصفة ،وال جيوز أن يقتضيه بنفس األمر؛ ألنّا قد بينا

((( انظر ذلك يف الرد عىل أدلة القائلني بأن األمر يقتيض التكرار.
((( انظ�ر :املعتم�د ( ،)110/1إحكام الفصول ( ،)94/1التبصرة (ص ،)49رشح اللمع
( ،)231/1التمهيد ( ،)209/1اإلحكام (.)203/2
((( انظر :التبرصة (ص ،)48رشح اللمع ( ،)231-230/1التمهيد (.)206/1
((( التقريب واإلرشاد الصغري (.)131/2
((( إحكام الفصول (.)92/1
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يف املس�ألة الس�ابقة أن األمر ال يقتيض التكرار ،ولو اقتضاه بالرشط مل
خي�ل إم�ا أن يقتضيه لفظ� ًا أو معنى ،ومعل�وم أنه لي�س يف قولنا« :إذا»
و«إن» لف�ظ التكرار ،ولو اقتضاه من جهة املعنى لكان يفيده من حيث
كان الشرط علة ،وهذا باط�ل؛ ألن الرشط يقف عليه تأثري املؤثر ،فال
يمتن�ع أن يتكرر الرشط وال يتكرر املؤثر فلا يتكرر احلكم ،وإذا ثبت
أن األمر ال يقتيض إال مرة واحدة ،والرشط ال يقتيض التكرار مل يستفد
من جمموعهام إال ختصيص تلك املرة بالرشط(((.

الدلي�ل الثالث :قياس األمر املعل�ق عىل رشط عىل اخلرب املعلق عىل
رشط ،فكما أن اخلرب املعلق برشط ال يقتيض تك�رار املخرب عنه بتكرار
الشرط ،فكذلك األمر املعلق على رشط ال يقتيض التكرار ،فإذا قال:
إن ج�اء زيد ج�اء عمر ،فإنه ال يل�زم من تكرار جميء زي�د تكرر جميء
عمر ،فكذلك األمر املعلق عىل رشط(((.
ونوقش من وجهني:

 -األول :أن هذا قياس يف اللغات ،وهو ممنوع(((.

 الثاين :يمكن أن يعرتض عليه بام س�بق ذكره يف املس�ألة السابقة:بالتفري�ق بني اخلبر واألمر ،فإن اخلبر يكفي حلصوله م�رة لتصديقه،
بخالف األمر فإنه يقتيض الدوام واالستمرار؛ ألنه عبارة عن استدالل
وطلب ،ويتأكد تكراره بتكرار رشطه(((.
الدلي�ل الراب�ع :من املعقول :ذل�ك أن من قال لعبده :اشتر متر ًا إن

((( انظر :املعتمد ( ،)107/1إحكام الفصول ( ،)93/1التمهيد (.)204/1
((( انظ�ر :املعتمد ( ،)107/1إح�كام الفصول ( ،)93/1التمهي�د ( ،)205/1املحصول
( ،)180/2اإلحكام ( ،)199/2هناية الوصول (.)946-945/3
((( انظر :اإلحكام ( ،)199/2أصول الفقه البن مفلح (.)679/2
((( انظر ذلك يف مناقشة أدلة القائلني بأن األمر املطلق ال يقتيض التكرار.
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دخلت السوق مل يعقل منه تكرار رشاء التمر وإن تكرر دخوله السوق،
وكذل�ك قول الرجل لزوجت�ه :إن دخلت الدار ِ
فأنت طالق ،ال يتكرر
وقوع الطالق بتكرر دخوهلام ،وإنام يقع الطالق مرة واحدة(((.

الدلي�ل اخلام�س :أن أهل اللغ�ة فرقوا بني قول القائ�ل« :افعل كذا
كلام طلعت الش�مس» وبين قوهلم« :افعل كذا إذا طلعت الش�مس»؛
ألن لفظ�ة (كلما) وضع�ت يف اللغ�ة للتك�رار ،ولفظ�ة (إذا) مل توضع
للتك�رار ،وهل�ذا أمجع الفقه�اء عىل أن�ه إذا قال المرأت�ه« :كلام دخلت
ِ
فأن�ت طالق» أنه يتكرر وقوع الطالق لتك�رار الرشط ،وإذا قال
ال�دار
هلاِ :
أنت طالق إذا دخلت الدار ،فدخلت مرة طلقت ،ولو دخلت ثاني ًا
مل تطل�ق ،ومل جيمع�وا عىل الف�رق بينهام يف التك�رار إال أن أحدمها عند
أهل اللغة وأرباب البيان يقتيض التكرار ،واآلخر ال يقتضيه(((.

املطلب الرابع
الرتجيح

مما س�بق يتبني -واهلل أعلم -رجح�ان القول الثاين القائل بأن األمر
املعلق عىل رشط أو صفة ال يقتيض التكرار ،وذلك ملا يأيت:

1 .1قوة األدلة التي استدلوا هبا وسالمة غالبها من املعارض القوي.
2 .2ورود االعرتاض�ات القوية عىل أدلة القول األول القائلني بأن األمر
املعلق عىل رشط أو صفة يقتيض التكرار مما يضعف االستدالل هبا.

3 .3أن أدل�ة الوقوع التي ذكرها أصح�اب القول األول والتي تدل
عىل التكرار حممولة عىل كون الرشط علة ،أو وجود قرائن تدل
عىل التكرار إما من النص أو اإلمجاع أو العرف أو نحوها.
((( انظر :املعتمد ( ،)107/1التمهيد ( ،)204/1هناية الوصول (.)944/3
((( انظر :التبرصة (ص ،)48رشح اللمع ( ،)231/1التمهيد (.)205/1
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املطلب اخلامس
سبب اخلالف

إن سبب اخلالف يف هذه املسألة قريب من سبب اخلالف يف املسألة
الس�ابقة ،وهو وجود األمر املقي�د برشط ،تارة يقتيض التكرار وأخرى
ال يقتضيه ،فهل للرشط أو للصفة أثر يف تغيري مقتىض ظاهر األمر -إن
قلنا بأن ظاهره ال يقتيض التكرار -وهل يكونا قرينة تدل عىل اقتضائه
التكرار أم ال(((.

املطلب السادس
ثمرة اخلالف

ترت�ب على اخللاف يف ه�ذه املس�ألة خالف يف ع�دد م�ن الفروع
الفقهية ،فمن تلك الفروع:

الفرع األول :اجلمع بني فرضني بتيمم واحد:
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

الق�ول األول :أن�ه ال جيوز اجلمع بين فرضني فأكث�ر بتيمم واحد،
وعليه فيجب التيمم لكل صالة ،وهذا قول املالكية((( ،والش�افعية(((،
ورواية عن أمحد(((.
الق�ول الث�اين :أنه جي�وز اجلمع بني فرضين فأكثر ،وعلي�ه فيجزئ

((( القواعد األصولية املنطلقة باألمر والنهي وأثرها التطبيقي يف باب العبادات ،لعبد اهلل بن
زيد املسلم ( ،)289/1رسالة ماجستري بكلية الرشيعة سنة 1407هـ.
((( انظر :املقدمات املمهدات البن رشد اجلد ( ،)118/1القوانني الفقهية (ص.)42
((( انظر :الوسيط للغزايل ( ،)453/1املهذب ( ،)127/1اإلقناع للخطيب الرشبيني (.)218/1
((( انظر :املغني ( ،)330/1الرشح الكبري ( ،)232/2اإلنصاف (.)232/2
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التيم�م الواح�د لفرضين وأكثر م�ا مل حيدث ،وه�ذا ق�ول احلنفية(((،
والصحيح من مذهب احلنابلة(((.
فم�ن قال جي�ب التيمم ل�كل فريضة يرى أن قول�ه تعاىل( :ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [املائ�دة .]6 :أم�ر ي�دل
على التك�رار ،ويق�ول :إنام أج�زأ الوض�وء للصلوات الكثيرة بدليل
منفصل((( ،وهو أن النبي ﷺ صىل يوم الفتح بوضوء واحد(((.
ق�ال القايض عبد الوهاب« :واألم�ر إذا علق برشط يتكرر بتكراره
عند بعض أصحابنا»(((.
وقال النووي« :واحتج أصحابنا بقوله تعاىل( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ) [املائدة ]6 :إىل قوله( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) فاقتىض
وج�وب الطه�ارة عن�د كل صلاة ،فدلت الس�نة عىل ج�واز صلوات
بوضوء واحد ،فبقي التيمم عىل مقتضاه»(((.

الفرع الثاين :التيمم للصالة قبل وقتها.
اختلف يف ذلك عىل قولني:

الق�ول األول :أن�ه ال جي�وز التيمم للصلاة قبل وقته�ا ،وهذا قول
املالكية((( ،والشافعية((( ،واحلنابلة(((.
((( انظر :التجريد للقدوي ( ،)225/1املبسوط (.)117/1
((( انظر :اإلنصاف (.)232/2
((( انظر :مفتاح الوصول البن التلمساين (ص.)385
((( تقدم خترجيه (ص.)167
((( اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف (.)66/1
((( املجموع ( ،)340/2وانظر أيض ًا :التجريد للقدوري (.)226/1
((( انظ�ر :اإلرشاف عىل مس�ائل اخللاف للق�ايض عبد الوه�اب ( ،)166/1الكايف البن
عبد الرب (.)183/1
((( انظر :الوسيط للغزايل ( ،)359/1املجموع (.)279/2
((( انظر :املغني ( ،)313/1الرشح الكبري (.)166/2
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الق�ول الثاين :أنه ال جيوز ذلك ،وهو قول احلنفية((( ،وابن حزم من
الظاهرية((( ،ورواية عن أمحد(((.

ق�ال الزنجاين« :ألنه أمر بالغس�ل واملس�ح عند القي�ام إىل الصالة،
واألم�ر ع�ام ،غري أنه ت�رك العمل به يف الوضوء لدلي�ل ،وهو أنه صار
مقصود ًا يف نفسه ،حتى تعبدنا فيه بالتكرار والتجديد ،بخالف التيمم،
فيبقى عىل مقتىض الصيغة»(((.
وق�ال الن�ووي« :واحتج أصحابن�ا بقول اهلل تع�اىل( :ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ) ،إىل قول�ه تع�اىل:
 ،]6فاقتض�ت اآلية أنه يتوض�أ ويتيمم عند القيام ،خ�رج جواز تقديم
الوض�وء بفعل النب�ي ﷺ واإلمجاع ،وبق�ي التيمم على مقتضاه؛ ألنه
تيمم ،وهو مستغن عن التيمم فلم يصح»(((.

(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [املائ�دة:

الفرع الثالث :حكم تكرار إجابة املؤذنني إذا تعددوا:

إذا س�مع املكل�ف مؤذن ًا بع�د مؤذن ،فه�ل خيتص اس�تحباب املتابعة
باملؤذن األول ،وعليه فال يستحب إجابة املؤذن الثاين والثالث والرابع...
إلخ أو ال؟ أو أنه يستحب إجابة اجلميع ،اختلف يف ذلك عىل قولني:

القول األول :أنه يس�تحب تك�رار اإلجابة ،وهذا ق�ول احلنابلة(((،
وقول عند املالكية(((.

((( انظر :التجريد للقدوري ( ،)229/1املبسوط (.)114/1
((( انظر :املحيل (.)359/1
((( انظر :اإلنصاف (.)167/2
((( ختريج الفروع عىل األصول (ص.)78
((( املجموع (.)279/2
((( انظر :الفروع ( ،)26/2الفتاوى الكربى البن تيمية ( ،)341/4اإلنصاف (،)107/3
منتهى اإلرادات (.)46/1
((( انظر :إيضاح املسالك إىل قواعد مالك ،للونرشييس (ص ،)70الذخرية (.)54/2
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القول الثاين :أنه ال يستحب ذلك ،وهذا قول احلنفية((( ،واملالكية(((.

فاحلنفي�ة قال�وا إن األم�ر ال�وارد يف قول�ه ﷺ« :إذا س�معتم املؤذن
فقولوا مثل ما يقول (((»...أمر معلق عىل رشط فال يقتيض التكرار.
ق�ال الكمال بن اهلامم« :وإذا كان يف املس�جد أكثر م�ن مؤذن فأذنوا
ً
مجيع�ا فاحلرمة للأول ،وقيل :جييب مؤذن مس�جده ،والذي ينبغي أن
جييب األول ،س�واء كان مؤذن مسجده أو غريه ،فإن سمعهم يف وقت
واحد ،أجاب معترب ًا جوابه ملؤذن مسجده»(((.

أما الش�افعية فقد ذكر النووي إنه مل ير ألصحابه فيها ش�يئ ًا ،واملس�ألة
حمتملة ،إال أنه رجح أن املتابعة لألول بناء عىل أن األمر ال يقتيض التكرار.

ق�ال النووي« :إذا س�مع مؤذن� ًا بعد مؤذن ،هل خيتص اس�تحباب
املتابع�ة باألول؟ أم يس�تحب متابع�ة كل مؤذن؟ فيه خالف للس�لف
ح�كاه الق�ايض عي�اض يف رشح صحي�ح مس�لم ،ومل أر في�ه ش�يئ ًا
ألصحابن�ا ،واملس�ألة حمتمل�ة ،واملختار أن يق�ال :املتابعة س�نة متأكدة
يك�ره تركه�ا لرصي�ح األحاديث الصحيح�ة باألمر هب�ا ،وهذا خيتص
باألول؛ ألن األمر ال يقتيض التكرار»(((.
لك�ن ق�ال اإلس�نوي« :ومنه�ا :إذا س�مع مؤذن� ًا بعد م�ؤذن ،فهل
يس�تحب إجابة اجلميع لقوله عليه السلام :إذا س�معتم املؤذن فقولوا

((( انظ�ر :رشح فت�ح القدي�ر ( ،)217/1البح�ر الرائ�ق ( ،)273/1حاش�ية اب�ن عابدين
(.)419/1
((( انظ�ر :إيضاح املس�الك إىل قواعد مالك (ص ،)70مواهب اجلليل ( ،)102/2حاش�ية
الدسوقي (.)130/1
((( أخرجه مس�لم يف صحيحه يف كتاب الصالة ،باب اس�تحباب القول مثل ما يقول املؤذن
( )288/1برقم ( )11من حديث عبد اهلل بن عمر بن العاص .
((( رشح فتح القدير (.)217/1
((( املجموع (.)126/3
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مث�ل ما يقول» ،حيتمل ختري�ج ذلك عىل أن األمر ه�ل يفيد التكرار أم
ال؟ لك�ن إذا قلنا ال يفيده من جهة اللف�ظ ،فإنه يكون من باب ترتيب
احلكم عىل الوصف املناس�ب ،وهو من الطرق الدالة عىل التعليل عىل
ٍ
وحينئذ فيتكرر احلكم بتكرر علته»(((.
املشهور،
أم�ا اختالف قول املالكية فهو مبني على اختالف قوهلم يف اقتضاء
األم�ر التكرار ،ق�ال الونرشييس :قاعدة :األمر ه�ل يقتيض التكرار أم
ال ...ثم ذكر مس�ألة :وإذا تعدد املؤذنون ه�ل تتعدد احلكاية بتعددهم
أم ال ،واملشهور فيهام نفي التعدد»(((.

وقال املازري« :اختلف يف ثالثة مواضع :أحدمها :إذا أذن مؤذنون
ه�ل حيكيهم لقوله ﷺ :إذا س�معتم املؤذن» باألل�ف والالم؛ ألنه ذكر
فيؤم�ر بتكري�ره ،أو يقتصر على امل�ؤذن األول؛ ألن األم�ر ال يقتيض
التك�رار ...وثالثها :هل يكرر معه آخر اآلذان قوالن يف املدونة مبنيان
عىل أن األمر هل يقتيض التكرار أم ال؟»(((.

وم�ا ذه�ب إليه احلنابلة من اس�تحباب اإلجابة م�رة أو مرتني مبني
عىل قوهلم يف اقتضاء األمر املعلق عىل رشط أو صفة التكرار.
قال امل�رداوي« :ظاهر كالم�ه -أي اإلمام أمحد -إجاب�ة مؤذن ٍ
ثان
وثالث ،وهو الصحيح»(((.

وق�ال ابن اللح�ام« :ومما يتعلق باألمر عىل رشط :إذا س�مع مؤذن ًا بعد
آخر ،فهل يستحب إجابة اجلميع ،لقوله ﷺ :إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل
ما يقول» ظاهر كالم األصحاب :يستحب ،وبناؤه عىل ذلك متجه.(((»...
((( التمهيد (ص ،)283وانظر :اإلهباج (.)54/2
((( إيضاح املسالك إىل قواعد مالك (ص.)70
((( انظر :الذخرية (.)54/2
((( اإلنصاف (.)107/3
((( القواعد والفوائد األصولية (.)628-627/2
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الفرع الرابع :قطع األطراف األربع بتكرر الرسقة.

اتفق�ت املذاه�ب األربعة على أن الس�ارق إذا رسق يف املرة األوىل
قطع�ت ي�ده اليمن�ى ،وإذا رسق يف امل�رة الثاني�ة بعد قطع ي�ده اليمنى
تقطع يده اليرسى ،واختلفوا بعد ذلك إذا رسق يف املرة الثالثة ،فذهب
(((
احلنفية((( واحلنابلة((( إىل أنه ال يقطع ،بل حيبس ويغرر وذهب املالكية
والشافعية((( ورواية عند احلنابلة((( إىل أنه تقطع رجله اليرسى يف املرة
الثالثة ،وتقطع رجله اليمنى يف املرة الرابعة.

وق�د اس�تند القائل�ون بقط�ع األط�راف األربع�ة إىل قول�ه تع�اىل:
(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [املائ�دة ]38 :وه�و أم�ر معلق عىل
رشط فيقتيض التكرار بتكرر الرسقة.

وقد أشار إىل هذا الزنجاين حيث قال« :ومنها أن السارق يؤتى عىل
ً
عملا بقوله تعاىل :وقد اس�تند القائلون بقطع
أطراف�ه األربعة عندنا،
األطراف األربعة إىل قوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)
فإن�ه أمر مقتضاه التكرار بتكرار الرسقة ،وعندهم :ال يقتيض التكرار،
فال يقطع يف املرة الثانية»(((.
أما احلنفية فريون أنه ال يمكن تكرر احلكم بتكرر السبب لفوات املحل،
وهو اليمني ،بخالف تكرر اجللد بتكرر الزنا فإن املحل باق ،وهو البدن(((.

((( انظ�ر :التجري�د للق�دوري ( ،)6009/11املبس�وط ( ،)166/9رؤوس املس�ائل
للزخمرشي (ص ،)496بدائع الصنائع (.)346/9
((( انظر :املغني ( ،)446/12الرشح الكبري ( ،)570/26اإلنصاف (.)571-570/26
((( انظ�ر :ال�كايف ( ،)581/1اإلرشاف على نكت ومس�ائل اخللاف (،)953-952/2
الذخرية (.)182-181/12
((( انظر :الوجيز ( ،)178/2البيان (.)491/12
((( انظر :الرشح الكبري ( ،)570/26اإلنصاف (.)571-570/26
((( ختريج الفروع عىل األصول (ص.)78
((( انظر :تفصيل كالمهم يف التلويح رشح التوضيح (.)350/1
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الفرع اخلامس :تكرر الرسقة يف العني الواحدة.

إذا رسق فقطع ،ثم رسق مرة أخرى نفس العني ،فهل يقطع؟

اختلف يف ذلك عىل قولني:

القول األول :أنه ال يقطع مرة أخرى ،وهذا قول احلنفية(((.

القول الثاين :أنه يقطع مرة أخرى ،وهذا قول املالكية((( والشافعية
واحلنابلة(((.

(((

وحج�ة القائلين بالقط�ع ه�و أن الرسق�ة تك�ررت فيتك�رر القطع
بتكررها.
قال القايض عبد الوهاب« :وألنه حد لزم بارتكاب كبرية يف عني جتوز
تكرر تلك الكبرية فيها ،فوجب تكرر احلد بتكررها ،أصله الزنا»(((.

وقال القرايف ...« :أن س�بب القطع -عندنا -تكرر الفعل برشوطه
ال العني»(((.
وقال الزنجاين« :إذا تكررت الرسقة يف العني الواحدة يتكرر القطع
عندنا ،وعندهم ال يتكرر»(((.

((( انظر :التجريد للقدوري ( ،)604/11املبسوط (.)165-164/9
((( انظر :اإلرشاف عىل نكت ومسائل اخلالف ( ،)950-949/2الذخرية (.)198-197/12
((( انظر :هناية املطلب ( ،)269/17البيان (.)496/12
((( انظر :الرشح الكبري ( ،)552/26املبدع (.)121/9
((( اإلرشاف (.)950/2
((( الذخرية (.)198/12
((( ختريج الفروع عىل األصول (ص.)78
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اخلامتة
احلم�د هلل مح�د ًا ً
طيب�ا مب�ارك ًا فيه ،كما ينبغي جلالل وجه�ه وعظيم
س�لطانه ،وأصيل وأس�لم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وس�لم ،أما
بعد:
فقد تبني من خالل هذه الدراسة مجلة من النتائج ،أبرزها ما يأيت:

1 .1أن لف�ظ التك�رار مصطلح ي�رد يف العلوم الرشعية كثير ًا ،وأن
املراد به يف هذه املس�ألة ليس املعنى اللغوي العام ،بل املراد منه
جت�دد أفع�ال الفعل عىل س�بيل الرتادف وهو معن�ى الدوام ،أو
حتصيل مثل الفعل األول.
2 .2أن هن�اك ألفاظ� ًا ومصطلحات هل�ا عالقة بمصطل�ح التكرار،
وه�ذه العالق�ة ختتل�ف من مصطل�ح آلخ�ر ،فعالق�ة التكرار
بالعم�وم والكث�رة وال�دوام عالقة عموم وخص�وص وجهي،
وعالقته باإلعادة والتعدد عالقة عموم وخصوص مطلق.
3 .3أن األصوليني اختلفوا يف عرض هذه املس�ألة ،فبعضهم جعلها
يف مسألتني ،ومها :اقتضاء األمر املطلق التكرار ،ومسألة اقتضاء
األم�ر املعلق عىل رشط أو صفة التكرار ،وهو ما رست عليه يف
بحثي هنا ،وبعضهم ذكر املسألتني عىل أهنا مسألة واحدة.
4 .4أن حمل اخلالف يف مس�ألة :اقتضاء األم�ر املطلق التكرار هو يف
األمر املطلق غري املقيد بمرة أو تكرار أو عدد.
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5 .5أن القول الراجح هو أن األمر املطلق ال يقتيض التكرار.

6 .6أن اخللاف بين القولين األول القائلين بأن األم�ر املطلق ال
يقتيض التك�رار ،والقول الثالث القائلين بالتوقف يكاد يكون
لفظي ًا.
وأم�ا اخلالف بين القولين األول والثاين القائلين بأنه يقتيض
التكرار وعدمه ،فهو خالف معنوي ترتب عليه خالف يف عدد
من الفروع الفقهية.

7 .7أن اخللاف يف مس�ألة اقتض�اء األمر املعلق على رشط أو صفة
التكرار مقترص عىل القائلني بأن األمر املطلق ال يقتيض التكرار،
أما القائلون بأن األمر املطلق يقتيض التكرار فهم قائلون به هنا
من باب أوىل.
8 .8ترتب عىل اخلالف يف مس�ألة اقتضاء األمر املعلق عىل رشط أو
صفة خالف يف عدد من الفروع الفقهية.
9 .9أن س�بب اخلالف يف املس�ألتني يع�ود إىل أن الرشيع�ة ورد فيها
أوامر دالة عىل التكرار وأخرى دالة عىل املرة ،فهل األمر حقيقة
فيهما؛ ألن األصل يف الكالم احلقيقة ،أو يف أحدمها؛ حذر ًا من
االشرتاك ،أو هو للتكرار؛ ألنه األغلب ،أو للمرة؛ ألهنا املتيقن،
أو يف القدر املشرتك بينهام ،حذر ًا من االشرتاك واملجاز؟

وأخري ًا؛ فهذا ما توصل له جهدي ،فإن كان صواب ًا فمن اهلل وحده،
وإن كان خطئ ًا فمني والش�يطان ،وأستغفر اهلل منه ،وصىل اهلل عىل نبينا
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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فهرس املصادر واملراجع:
1 .1إنب�اه ال�رواة على أنباء النحاة :أليب احلس�ن عيل بن يوس�ف ب�ن القفط�ي ،حتقيق :حممد
أبوالفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب ،بريوت ،ط1406 ،1هـ1986-م.
2 .2اإلهباج يف رشح املنهاج :لتقي الدين عيل بن عبد الكايف الس�بكي وولده تاج الدين ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1404 ،1هـ1984-م.
3 .3اس�تدالل األصوليين بالقياس على إثبات القواع�د األصولية ،إعداد :ن�ارص بن عثامن
الغامدي ،قسم أصول الفقه ،كلية الرشيعة ،بالرياض1426 ،هـ1427-هـ.
4 .4االس�تيعاب يف معرفة األصحاب :أليب عمر يوس�ف بن عبد اهلل ب�ن عبد الرب القرطبي،
حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار اجليل ،بريوت ،ط1412 ،1هـ1992-م.
5 .5إجابة الس�ائل رشح بغية اآلمل :ملحمد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :القايض حسين
ابن أمحد السياغي ،ود .حسن حممد األهدل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1986 ،1م.
6 .6أح�كام الق�رآن :أليب بكر حممد بن عب�د اهلل املعروف بابن العريب ،حتقي�ق :عيل بن حممد
البجاوي ،دار الفكر العريب.
7 .7اإلحكام يف أصول األحكام :أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم ،حتقيق :الش�يخ أمحد حممد
شاكر ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ط1403 ،2هـ1983-م.
8 .8اإلح�كام يف أص�ول األح�كام :لعيل بن حمم�د اآلمدي ،عل�ق عليه الش�يخ عبد الرزاق
عفيف�ي ،دار الصميع�ي للنرش والتوزي�ع ،الرياض  -اململك�ة العربية الس�عودية ،ط،1
1424هـ2003-م.
9 .9إح�كام الفص�ول يف أح�كام األص�ول :أليب الوليد س�ليامن ب�ن خلف الباج�ي ،حتقيق:
د .عبد اهلل اجلبوري ،مؤسسة للرسالة ،بريوت ،ط1409 ،1هـ1989-م.
1010إرش�اد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول :ملحمد بن عيل الش�وكاين ،دار املعرفة؛
بريوت.
1111أس�د الغابة يف معرفة الصحابة :أليب احلس�ن عيل بن حممد املع�روف بابن األثري ،حتقيق:
حممد إبراهيم البنا ،وحممد أمحد عاشور ،مطبوعات الشعب.
1212اإلرشاف عىل نكت مس�ائل اخللاف :للقايض عبد الوهاب بن علي البغدادي املالكي،
حتقيق :احلبيب بن طاهر ،دار ابن حزم ،بريوت  -لبنان ،ط1420 ،1هـ1999-م.
1313اإلصابة يف متييز الصحابة :للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حتقيق :د .عبد اهلل
ابن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر ،القاهرة ،ط1429 ،1هـ2008-م.
1414أص�ول الب�زدوي :لفخر اإلسلام عيل ب�ن حممد الب�زدوي ،مطبوع مع كش�ف األرسار
لعبد العزيز البخاري.
1515أص�ول اجلص�اص ،املع�روف :بالفص�ول يف األص�ول :لإلم�ام أمح�د ب�ن علي الرازي
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اجلصاص ،حتقيق :د .عجيل أمحد النميش ،وزارة األوقاف والش�ؤون اإلسلامية ،دولة
الكويت ،ط1414 ،2هـ1994-م.
1616أص�ول الرسخيس :أليب بكر حممد بن أيب س�هل الرسخيس ،حتقي�ق :أبو الوفاء األفغاين،
دار الكتاب العريب ،القاهرة1372 ،هـ.
1717أصول الشايش :أليب عيل أمحد بن حممد الشايش ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1402 ،1هـ.
1818أص�ول الفق�ه :البن مفلح املق�ديس احلنبيل ،حتقي�ق :د .فهد بن حممد الس�دحان ،مكتبة
العبيكان ،الرياض ،ط ،1عام 1420هـ1999-م.
1919أصول الفقه :ملحمد أبو النور زهري ،دار االحتاد العريب للطباعة ،مرص.
2020أص�ول الالمشي :أليب الثناء حمم�ود بن زي�د الالميش ،حتقي�ق :عبد املجي�د تركي ،دار
الغرب اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،ط1995 ،1م.
2121اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف :لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي ،تصحيح:
حممد حامد الفقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1410 ،2هـ1980-م ،وطبعة
ثاني�ة :حتقي�ق :د .عب�د اهلل الرتك�ي ،ود .عبد الفت�اح احلل�و ،دار هج�ر ،القاه�رة ،ط،1
1414هـ1993-م.
2222األم :لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت1410 ،هـ1990-م.
2323إيض�اح املحص�ول م�ن برهان األص�ول :أليب عب�د اهلل حممد ب�ن عيل امل�ارزي ،حتقيق:
الدكتور عامر الطالبي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،ط2001 ،1م.
2424إيضاح املسالك إىل قواعد أيب عبد اهلل مالك :ألمحد بن حييى الونرشييس ،دراسة وحتقيق:
الصادق بن عبد الرمحن الغرياين ،منش�ورات كلية الدعوة اإلسلامية وجلنة احلفاظ عىل
الرتاث اإلسالمي ،اجلامهريية الليبية ،طرابلس ،ط1991 ،1م1401-هـ.
2525البح�ر الرائق رشح كنز الرقائ�ق :لزين الدين ابن نجيم احلنفي ،دار الكتاب اإلسلامي
إلحياء ونرش الرتاث اإلسالمي ،ط.2
2626البح�ر املحيط يف أص�ول الفقه :لبدر الدين حممد بن هبادر ب�ن عبد اهلل الزركيش ،حترير:
د .عمر س�ليامن األش�قر ،مطبوع�ات وزارة األوق�اف الكويتي�ة ،دار الصف�وة للطباعة
والنرش بالغردقة ،مرص ،ط1409 ،1هـ1988-م.
2727بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع :لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1418 ،1هـ1997-م.
2828بداي�ة املجتهد وهناي�ة املقتصد :ملحمد بن رش�د القرطبي ،دار املعرف�ة ،بريوت  -لبنان،
ط1406 ،8هـ1986-م.
2929الربه�ان يف أص�ول الفق�ه :إلم�ام احلرمين عبد املل�ك ب�ن عب�د اهلل اجلوين�ي ،حتقي�ق:
عبد العظيم الديب ،دار الوفاء للطباعة والنرش ،املنصورة ،ط1412 ،3هـ1992-م.
3030بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة :جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العرصية ،بريوت  -لبنان.
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3131البلبل يف أصول الفقه :لس�ليامن بن عبد القوي الطويف ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،مكتبة
العلم بجدة ،ط1414 ،1هـ.
3232البيان يف مذهب الشافعي :ليحيى بن سامل العمراين الشافعي ،حتقيق :قاسم النوري ،دار
املنهاج ،بريوت  -لبنان ،ط1421 ،1هـ2000-م.
3333تاج العروس من جواهر القاموس :ملحمد بن حممد املش�هور باملرتىض الزبيدي ،املطبعة
اخلريية بمرص ،ط1306 ،1هـ.
3434الت�اج واإلكلي�ل رشح خمترص خليل :أليب عبد اهلل حممد بن يوس�ف امل�واق ،مطبوع مع
مواهب اجلليل.
3535التبصرة يف أص�ول الفقه :أليب إس�حاق الشيرازي ،حتقي�ق :د .حممد حس�ن هيتو ،دار
الفكر ،دمشق مصورة1403 ،هـ1983-م عن ط1980 ،1م.
3636التجريد املس�مى موس�وعة القواعد الفقهية :لإلمام أيب احلسني أمحد بن حممد القدوري،
حتقيق :د .حممد أمحد رساج ،د .عيل بن حممد مجعة ،دار السالم للطباعة والنرش ،القاهرة،
مرص ،ط1427 ،2هـ2006-م.
3737التحبير رشح التحري�ر يف أصول الفقه :لعلاء الدين املروادي ،حتقي�ق :د .عبد الرمحن
اجلربين ،ود .أمحد الرساح ،ود .عوض القرين ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1421 ،1هـ-
2000م.
3838حتري�ر ألف�اظ التنبيه أو لغة الفقه :أليب زكريا حييى ب�ن رشف النووي ،حتقيق :عبد الغني
الداقر ،دار القلم ،دمشق ،ط1408 ،1هـ1988-م.
3939التحصيل من املحصول :لرساج الدين حممود بن أيب بكر األرموي ،حتقيق :د .عبد احلميد
ابن عيل أبو زنيد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1408 ،1هـ1988-م.
4040التحري�ر يف أصول الفقه :لكمال الدين ابن اهلامم ،دار الفكر للطباعة والنرش ،مطبوع مع
تيسري التحرير.
4141حتفة املسؤول يف رشح خمترص منتهى السؤل :أليب زكريا حييى بن موسى الرهوين ،حتقيق:
د .اهلادي بن احلسين ش�بييل ،دار البحوث للدراسات اإلسلامية وإحياء الرتاث ،ديب،
اإلمارات العربية املتحدة ،ط1422 ،1هـ2002-م.
4242ختري�ج الفروع على األص�ول :أليب املناقب حممود بن أمح�د الزنجاين ،حتقي�ق :د .حممد
أديب صالح ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،بريوت ،ط1398 ،2هـ.
4343تشنيف املسامع بجمع اجلوامع :لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش ،حتقيق:
د .س�يد عبد العزي�ز ،ود .عب�د اهلل ربي�ع ،مؤسس�ة قرطب�ة ،القاه�رة ،ط1419 ،3هـ-
1998م.
4444التع�دد يف األلف�اظ واملع�اين عن�د األصوليين :أمح�د ب�ن عبد الرمحن املش�عل ،رس�الة
ماجستري ،قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة ،بالرياض1425 ،هـ1426-هـ.
4545التعريفات :لعيل بن حممد اجلرحاين ،دار الكتاب اللبناين ،ط1411 ،1هـ1991-م.
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4646تفسير القرطبي ،املع�روف باجلامع ألحكام الق�رآن ،ملحمد بن أمح�د القرطبي ،حتقيق:
د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،ط1427 ،1هـ-
2006م.
4747التقري�ب واإلرش�اد الصغير ،للق�ايض أيب بك�ر حمم�د ب�ن الطي�ب الباقلاين ،حتقي�ق:
د .عبد احلميد أبو زنيد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،ط1418 ،2هـ.
4848التقري�ر والتحبير :الب�ن أمري احل�اج حممد بن حمم�د احللب�ي احلنفي ،الطبع�ة األمريية،
ببوالق ،سنة 1316هـ.
4949تقويم األدلة يف أصول الفقه :أليب زيد عبيداهلل بن عمر الدبويس احلنفي ،حتقيق :الشيخ
خليل امليس ،منش�ورات :حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط،1
1421هـ2001-م.
5050التك�رار عن�د األصوليين :أمل بنت عب�د اهلل القحيز ،رس�الة دكتوراه ،يف قس�م أصول
الفقه ،كلية الرشيعة بالرياض 1433هـ1434-هـ.
5151تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم :خلليل بن كيكلدي العالئي ،حتقيق :د .عبد اهلل بن
حممد بن إسحاق آل الشيخ ،ط1403 ،1هـ1983-م.
5252التلويح إىل كش�ف حقائق التنقيح :لس�عد الدين مس�عود بن عمر التفتازاين ،رشكة دار
األرقم بن أيب األرقم للنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،ط1419 ،1هـ1998-م.
5353التمهي�د يف أص�ول الفق�ه :أليب اخلط�اب حمفوظ ب�ن أمحد الكل�وذاين ،حتقي�ق :د .مفيد
أبو عمش�ة ،مرك�ز البح�ث العلي وإحياء التراث اإلسلامي ،جامعة أم الق�رى ،ط،1
1406هـ1985-م.
5454التمهي�د يف ختري�ج الف�روع على األص�ول :لعبد الرمحن بن احلس�ن األس�نوي ،حتقيق:
د .حممد حسن هيتو ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1405 ،1هـ1989-م.
5555تنقي�ح حمصول اب�ن اخلطيب يف أصول الفقه ،ألمني الدين مظف�ر بن أيب اخلري التربيزي،
إعداد :محزة زهري حافظ ،رسالة دكتوراه يف أصول الفقه ،كلية الرشيعة ،جامعة أم القرى.
5656التوقف يف املس�ائل األصولية يف دالالت األلفاظ ،إع�داد :عبد الرمحن بن عزاز العزاز،
رسالة ماجسرت ،قسم أصول الفقه ،كلية الرشيعة بالرياض1420 ،هـ1426-هـ.
5757التوقيف عىل مهامت التعاريف ،ملحمد بن عبد الرؤوف املناوي ،حتقيق :د .حممد رضوان
الداية ،دار الفكر املعارص ،بريوت  -لبنان ،ط1410 ،1هـ1990-م.
5858تيسير التحري�ر :ملحم�د أمين املع�روف بأمير بادش�اه احلنف�ي ،دار الكت�ب العلمي�ة،
بريوت  -لبنان ،توزيع دار الباز ،عباس أمحد الباز ،مكة املكرمة.
5959جام�ع األمه�ات :جلامل الدي�ن ابن احلاجب املالك�ي ،حتقي�ق :أبو عبد الرمحن األخرض
األخضري ،دار اليامم�ة للطباعة والنرش والتوزيع ،دمش�ق ،بيروت ،ط1419 ،1هـ-
1998م.
6060جام�ع العل�وم يف اصطالحات الفن�ون امللقب بدس�تور العلامء ،للق�ايض عبد النبي بن
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عبد الرس�ول األمحد نكري ،عرب عباراته بالفارس�ية :حس�ن هاين فحص ،دار الكتب
العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1421 ،1هـ2000-م.
6161مجع اجلوامع :لتاج الدين السبكي مطبوع مع رشح املحيل.
6262جواه�ر اإلكلي�ل رشح خمترص خليل :للش�يخ صال�ح عبد الس�ميع اآليب األزهري ،دار
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
رد املحتار عيل الدر املختار رشح تنوير األبصار:
6363حاش�ية ابن عابدين املعروفة :بحاش�ية ُّ
ملحمد بن أمني الشهري بابن عابدين ،دار الفكر ،ط ،2سنة 1386هـ1966-م.
6464حاش�ية الدسوقي عىل الرشح الكبري :لشمس الدين حممد بن عرفة الدسوقي ،دار الفكر
للطباعة والنرش والتوزيع.
6565حاش�ية العط�ار عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع :للعالمة حس�ن العط�ار ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
6666احلاص�ل واملحصول :لتاج الدين حممد بن احلسين األرس�وي ،حتقيق :د .عبد السلام
أبو ناجي.
6767احل�اوي الكبير يف فق�ه اإلمام الش�افعي رشح خمترص املزين :أليب احلس�ن علي بن حممد
اب�ن حبي�ب املاوردي ،حتقي�ق :عيل معوض وع�ادل عبد املوجود ،دار الكت�ب العلمية،
بريوت  -لبنان ،ط ،1سنة 1414هـ1994-م.
6868دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مجع ًا وتوثيق ًا ودراسة ،د .عبد اهلل بن سعد
آل مغرية دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط1413 ،1هـ2010-م.
6969الديب�اج املذه�ب يف معرف�ة أعيان املذه�ب :إلبراهيم بن علي بن فرح�ون املالكي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان.
7070الذخرية يف الفقه املالكي :لش�هاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق :حممد بوخبزة،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،ط1994 ،1م.
7171الرسالة :لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،حتقيق :أمحد بن حممد شاكر.
7272رف�ع احلاجب عن خمترص اب�ن احلاجب ،لتاج الدين ابن الس�بكي ،حتقيق :عيل معوض،
وعادل عبد املوجود ،عامل الكتب ،بريوت  -لبنان ،ط1419 ،1هـ.
7373رف�ع النق�اب عن تنقيح الش�هاب :أليب عيل احلسين بن علي الرجراجي الشوش�اوي،
حتقيق :د .أمحد الرساج ،د .عبد الرمحن اجلربين ،مكتبة الرشد بالرياض1425 ،هـ.
7474روض�ة الناظ�ر وجن�ة املناظر يف أص�ول الفقه :ملوفق الدي�ن عبد اهلل بن أمح�د بن قدامة،
حتقيق :د .عبد الكريم بن النملة ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1413 ،1هـ.
7575روض�ة الطالبني :ليحيى ب�ن رشف النووي ،حتقيق :ع�ادل عبد املوجود وعيل معوض،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1412 ،1هـ1992-م.
7676رؤوس املسائل يف اخلالف بني الشافعية واحلنفية :للعالمة جار اهلل أيب القاسم حممد بن عمر
الزخمرشي ،حتقيق :عبد اهلل نذير أمحد ،دار البشائر اإلسالمية ،ط1407 ،1هـ1987-م.
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7777سلم الوصول لرشح هناية السؤل :للشيخ حممد بخيت املطيعي ،مطبوع مع هناية السؤل،
لإلسنوي ،املطبعة السلفية ،القاهرة1345 ،هـ ،عامل الكتب ،بريوت.
7878س�نن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،ط،2
دون تاريخ.
7979سنن أيب داود :لإلمام احلافظ أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين ،األزدي ،حتقيق:
حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار إحياء الرتاث الغريب ،بريوت  -لبنان.
8080س�نن الرتم�ذي املع�روف باجلام�ع الصحي�ح :أليب عيس�ى حممد بن عيس�ى بن س�ورة
الرتم�ذي ،حتقي�ق :أمحد ش�اكر ،رشكة ومطبعة مصطف�ى البايب احللب�ي وأوالده بمرص،
ط1398 ،2هـ1978-م.
8181س�نن الدارقطن�ي ،تعليق :أبو الطيب حممد ش�مس الدين آبادي ،ع�امل الكتب ،بريوت،
ط1403-،2هـ1983-م.
8282س�نن الدارمي :أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي ،حتقيق :عبد اهلل هاش�م يامين
املدين ،النارش ،حديث أكادمي ،فيصل أباد ،باكستان1404 ،هـ1984-م.
8383الس�نن الكربى ،للبيهقي ،جملس دائرة املعارف العثامنية ،اهلند ،ط1346 ،1هـ ،توزيع:
دار املعرفة ،بريوت.
8484ش�جرة الن�ور الزكي�ة يف طبق�ات املالكي�ة :ملحم�د ب�ن خمل�وف ،دار الكت�اب الع�ريب،
بريوت  -لبنان.
8585رشح تنقيح الفصول :لش�هاب الدين أمحد ب�ن إدريس القرايف ،حتقيق :طه عبد الرؤوف
سعد ،دار الفكر ،بريوت ،ط1393 ،1هـ1973-م.
8686رشح العض�د على خمتصر ابن احلاج�ب :للقايض عض�د الدين وامللة اإلجي�ي ،مراجعة
وتصحيح :الدكتور ش�عبان حممد إسماعيل النارش ،مكتبة الكلي�ات األزهرية ،القاهرة،
سنة 1403هـ1983-م.
8787رشح العمدة يف الفقه يف بيان مناس�ك احلج :لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق :د .صالح
ابن حممد احلسن ،مكتبة احلرمني ،الرياض ،ط1409 ،1هـ.
8888رشح فتح القدير :لكامل الدين حممد بن عبد الواحد بن اهلامم ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
8989الشرح الكبري عىل متن املقنع :لش�مس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن الش�يخ أيب عمر
ابن قدامة املقديس ،مع اإلنصاف ،انظر :اإلنصاف ،طبعة دار هجر القاهرة.
9090الشرح الكبري عىل خمتصر خليل :للقطب الدردي�ر ،املكتبة العرصي�ة ،بريوت  -لبنان،
ط1427 ،1هـ2006-م.
9191رشح الكوك�ب املنير :ملحمد بن أمح�د بن النج�ار الفتوحي ،حتقيق :د .حمم�د الزحييل،
ود .نزيه محاد ،دار الفكر ،دمشق1400 ،هـ1980-م.
9292رشح اللمع يف أصول الفقه :أليب إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي ،حتقيق :عبد املجيد
تركي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1408 ،1هـ1988-م.
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9393رشح املحلي على مجع اجلوام�ع :للجالل ش�مس الدي�ن املحلي ،دار الكت�ب العلمية،
بريوت  -لبنان ،ومعه حاشية العطار وتقريرات الرشبيني.
9494رشح خمترص الروضة :لنجم الدين الطويف ،حتقيق :د .عبد اهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط1410 ،1هـ1990-م.
9595رشح املخترص يف أصول الفقه :ملحمود بن مس�عود الشيرازي من أول الكتاب إىل هناية
مباحث األمر والنهي :إعداد :عبد اللطيف بن س�عود الرصامي ،رس�الة دكتوراه ،قسم
أصول الفقه ،كلية الرشيعة بالرياض1420 ،هـ1996-م.
9696رشح املع�امل يف أص�ول الفقه :لرشف الدي�ن عبد اهلل بن حممد املعروف بابن التلمس�اين،
حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض ،عامل الكتب ،بريوت،
ط1419 ،1هـ1999-م.
9797رشح املواق�ف لإلجي�ي :للرشيف عيل ب�ن حممد اجلرج�اين ،تصحيح :الس�يد بدرالدين
النعساين ،مطبعة السعادة بمرص1352 ،هـ.
9898رشح نور األنوار عىل املنار ،ملالجيون ،مطبوع مع كشف األرسار للنسفي.
9999الصحاح :أليب نرص إسماعيل بن محاد اجلوه�ري ،حتقيق :د .حممد بن حممد ثامر ،وأنس
ابن حممد الشامي ،وزكريا جابر أمحد ،دار احلديث ،القاهرة1430 ،هـ2009-م.
10100صحيح البخاري :لإلمام حممد بن إسماعيل البخاري ،تعليق :عبد القادر شيبة حممد،
ط1429 ،1هـ2008-م.
10101صحي�ح مس�لم :لإلمام مس�لم ب�ن احلجاج النيس�ابوري ،حتقيق :د .موس�ى ش�اهني
موس�ى ،ود .أمحد عمر هاش�م ،مؤسس�ة عز الدين للطباعة والنرش ،بريوت  -لبنان،
ط1407 ،1هـ1987-م.
10102الضي�اء الالمع رشح مج�ع اجلوامع :ألمحد بن عبد الرمحن الزليطني املالكي ،املش�هور
بحلول�و ،حتقي�ق :د .عبد الكري�م ب�ن علي النمل�ة ،الري�اض ،مكتب�ة الرش�د ،ط،2
1420هـ1999-م.
10103الع�دة يف أص�ول الفق�ه :للقايض أيب يعىل حممد بن احلسين بن الف�راء احلنبيل ،حتقيق:
د .أمحد سري مباركي ،ط1410 ،1هـ1990-م.
10104عق�د اجلواه�ر الثمين�ة يف مذهب ع�امل املدينة :لعبد اهلل ب�ن نجم بن ش�اس ،حتقيق :د .حممد
أبو األجفان ،وعبد احلفيظ منصور ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،ط1412 ،1هـ.
10105العقد املنظوم :لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق :أمحد اخلتم عبد اهلل ،دار
الكتبي ،مرص ،ط1420 ،1هـ.
10106العين ،للخلي�ل ب�ن أمح�د الفراهي�دي ،حتقي�ق :د .مه�دي املخزوم�ي ،ود .إبراهي�م
السامرائي ،مكتبة اهلالل.
10107الفائق يف أصول الفقه :لصفي الدين حممد بن عبد الرحيم بن حممد األرموي ،حتقيق:
د .عيل بن عبد العزيز العمرييني1413 ،هـ.
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10108الفت�اوى الكبرى ،لش�يخ اإلسلام اب�ن تيمي�ة ،حتقي�ق :حممد ب�ن عبد الق�ادر عطا،
ومصطفى بن عبد القادر عطا ،دار الريان للرتاث ،القاهرة ،مرص ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،ط1408 ،1هـ1988-م.
10109فت�ح الب�اري برشح صحي�ح البخ�اري :للحافظ أمحد ب�ن عيل بن حجر العس�قالين،
تعليق :حمب الدين اخلطيب ،دار الريان للرتاث ،القاهرة ،ط1409 ،2هـ1988-م.
11110الف�روع :لش�مس الدين حممد بن مفل�ح املقديس ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحس�ن
الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،ط1424 ،1هـ2003-م.
11111الف�روق اللغوي�ة ،أليب هلال احلس�ن بن عب�د اهلل العس�كري ،حتقيق :حس�ام الدين
القديس ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان1409 ،هـ.
11112فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت :لعبد العيل حممد بن نظام الدين األنصاري ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،مصورة من الطبعة األوىل ،باملطبعة األمريية ببوالق ،بحاشية
املستصفى للغزايل.
11113القاموس املحيط :ملجد اهلل حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ،دار الفكر ،بريوت.
11114القرائ�ن عن�د األصوليني ،إعداد :د .حمم�د بن عبد العزيز املب�ارك ،مطبوعات جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرياض ،ط1426 ،1هـ2005-م.
11115قواطع األدلة يف أصول الفقه :أليب املظفر السمعاين ،حتقيق :د .عبد اهلل احلكمي ،ط،1
عام 1418هـ1998-م.
11116القواع�د األصولية املتعلق�ة باألمر والنهي وأثرها التطبيقي يف باب العبادات ،رس�الة
ماجس�تري ،إعداد :عبد اهلل بن زيد املسلم ،قسم أصول الفقه ،كلية الرشيعة بالرياض،
1407هـ.
11117القواع�د والفوائد األصولية :أليب احلس�ن عيل بن حممد البعلي املعروف بابن اللحام،
حتقيق :نارص بن عثامن الغامدي ،مكتبة الرشد ،الرياض1423 ،هـ.
11118القوانين الفقهي�ة :ملحم�د ب�ن أمح�د ب�ن ج�زي الغرناط�ي ،دار العل�م للماليين،
بريوت  -لبنان ،سنة 1974م.
11119الكاشف عن املحصول يف علم األصول :أليب عبد اهلل العجيل األصفهاين ،حتقيق :عادل
عبد املوجود وعيل معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1419 ،1هـ1988-م.
12120الكايف رشح البزدوي :حلس�ام الدين حسني بن عيل السغناقي ،حتقيق :فخرالدين سيد
حممد قانت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1422 ،1هـ2001-م.
12121ال�كايف يف فق�ه أهل املدين�ة :أليب عمر اب�ن عبد الرب ،حتقي�ق :عرفان حس�ونه ،املكتبة
العرصية ،بريوت  -لبنان ،ط1428 ،1هـ2007-م.
12122كت�اب التلخيص يف أص�ول الفقه :إلمام احلرمني أيب املع�ايل عبد امللك بن عبد اهلل بن
يوس�ف اجلويني ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل جومل النيبايل ،سيد أمحد العمري ،مكتبة دار
الباز ،مكة املكرمة ،ط1417 ،1هـ1996-م.
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12123كش�اف اصطالحات الفنون :ملحمد بن عيل الفاروين املعروف بالتهانوي ،دار صادر،
بريوت  -لبنان.
12124كش�اف القناع عن مت�ن اإلقناع :ملنصور ب�ن يونس بن إدريس البه�ويت ،عامل الكتب،
بريوت  -لبنان.
12125كش�ف األرسار ع�ن أص�ول فخ�ر اإلسلام الب�زودي :لعلاء الدي�ن عبد العزيز بن
أمح�د البخ�اري ،حتقيق :حمم�د املعتصم باهلل البغ�دادي ،دار الكت�اب العريب ،بريوت،
1411هـ1991-م.
12126كشف األرسار رشح املصنف عىل املنار أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد املعروف بحافظ
الدين النسفي ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1406 ،1هـ1986-م.
12127الكليات ،معجم املصطلحات والفروق اللغوية ،أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيني
الكفوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان1413 ،هـ1992-م.
12128لباب املحصول يف علم األصول :للحسين بن رش�يق املالكي ،حتقيق :د .حممد غزايل،
دار البحوث ،اإلمارات ،ط1422 ،1هـ2001-م.
12129لس�ان الع�رب :أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ب�ن منظور اإلفريقي املرصي،
دار صادر ،بريوت  -لبنان ،ط1998 ،1م.
13130املب�دع رشح املتض�ح :إلبراهي�م ب�ن حمم�د ب�ن مفل�ح ،دار ع�امل الكت�ب ،الري�اض،
1423هـ2003-م.
13131املبسوط :لشمس الدين الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت1409 ،هـ1989-م.
13132جمم�وع الفتاوى :لإلم�ام أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،مج�ع وترتيب :عبد الرمحن بن
حممد بن قاسم العاصمي ،مطابع الرياض ،ط1381 ،1هـ.
13133املجموع رشح املهذب :لإلمام أيب زكريا حييى بن رشف النووي ،وتكملته للشيخ حممد
بخيت املطيعي ،مكتبة اإلرشاد ،جدة ،وأيض ًا :مطبعة التضامن القاهرة1349 ،هـ.
13134املحص�ول يف أص�ول الفقه :للق�ايض أيب بكر بن العريب ،حتقيق :حسين عيل البدري،
سعيد عبد اللطيف فودة ،دار البيارق ،عامن ،األردن ،ط1420 ،1هـ1999-م.
13135املحص�ول يف علم أص�ول الفقه :لفخر الدي�ن الرازي ،حتقيق :د .ط�ه جابر العلواين،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1412 ،2هـ1992-م.
13136املحىل يف الفقه :أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ،حتقيق :أمحد بن حممد شاكر،
دار الرتاث ،القاهرة.
13137خمترص منتهى الس�ؤل واألمل يف علمي األص�ول واجلدل :جلامل الدين عثامن بن عمر
املع�روف بابن احلاج�ب ،حتقيق :د .نذير مح�اد ،دار ابن ج�زم ،بريوت  -لبنان ،ط،1
1417هـ2006-م.
13138خمترص منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل :البن احلاجب ،مطبوع مع
رشح العضد.
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13139م�رآة الوص�ول يف رشح مرقاة الوصول يف أص�ول الفقه :للعالم�ة مالخرسو ،املكتبة
األزهرية للرتاث ،القاهرة ،مرص.
14140مرقاة الوصول يف أصول الفقه :ملالخرسو ،مطبوع مع مرآة األصول.
14141املس�تدرك عىل الصحيحني :أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،مطبعة
دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد  -اهلند ،ط1334 ،1هـ.
14142املس�تصفى من علم األصول :أليب حامد حممد بن حمم�د الغزايل ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،ط.2
14143مس�لم الثبوت ملحب الدين ابن عبد الش�كور مطبوع مع فواتح الرمحوت :لعبد العيل
األنص�اري ،مطبوع هبامش املس�تصفى ،دار الكتب العلمي�ة ،بريوت  -لبنان ،مصور
عن املطبعة األمريية ،ببوالق ،مرص ،ط1322 ،1هـ.
14144املس�ودة يف أص�ول الفق�ه :تتاب�ع على تصنيفه�ا ثالث�ة م�ن أئم�ة آل تيمي�ة ،جم�د الدين
أبو الربكات ،وشهاب الدين عبد احلليم ،وتقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،ومجعها :أمحد
بن حممد احلراين ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
14145مسند اإلمام أمحد ،املكتبة اإلسالمية ،بريوت ،ط1398 ،2هـ ،وطبعة أخرى ،حتقيق:
د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان.
14146املصب�اح املنير يف غري�ب الشرح الكبير للرامط�ي :للعالمة أمح�د بن حمم�د بن عيل
الفيومي ،دار الفكر.
14147املعتم�د يف أصول الفقه :أليب احلسين حممد بن الطيب البصري ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1403 ،1هـ1983-م.
14148املعجم الوسيط :قام عىل إعداد :إبراهيم مصطفى ،وأمحد الزيات ،وحامد عبد القادر،
وحممد بن عيل النجار ،دار الدعوة ،تركيا ،ط.،2
14149معج�م لغة الفقه�اء :ملحمد رواس قلعج�ي ،ود .حامد صادق قنيب�ي ،دار النفائس،
بريوت  -لبنان ،ط 1408 ،2هـ1988-م.
15150معجم املؤلفني :لعمر رضا كحالة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
15151املعون�ة على مذهب ع�امل املدين�ة :للق�ايض عبد الوهاب بن علي البغ�دادي املالكي،
حتقي�ق :مخيس عبد احل�ق ،املكتب�ة التجارية ،مكة املكرم�ة ،مصطفى امح�د الباز ،مكة
املكرمة ،اململكة العربية السعودية.
15152املغن�ي يف أب�واب الع�دل والتوحيد :للق�ايض عبد اجلب�ار املغزيل ،مطبع�ة دار الكتب
املرصية ،سنة 1382هـ.
15153املغن�ي يف أص�ول الفقه ،جلالل الدي�ن اخلبازي ،حتقيق :د .حممد مظه�ر بقا ،جامعة أم
القرى ،مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،ط1403 ،1هـ.
15154املغن�ي رشح خمتصر اخلرق�ي :ملوفق الدي�ن عبد اهلل بن أمحد ب�ن قدامة ،حتقي�ق :د .عبد اهلل
الرتكي ،د .عبد الفتاح احللو ،دار هجر للنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط1412 ،2هـ1992-م.
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15155مفت�اح الوص�ول :أليب عب�د اهلل حمم�د ب�ن أمح�د التلمس�اين ،حتقي�ق :عبد الوه�اب
عبد اللطيف ،دار الكتب العلمية ،بريوت1403 ،هـ1983-م.
15156مقاييس اللغة :أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار
الفكر ،بريوت1399 ،هـ1979-م.
15157املقدم�ات املمهدات لبيان ما اقتضته رس�وم املدونة األح�كام الرشعية والتحصيالت
املحكمات ألمه�ات مس�ائلها املش�كالت :أليب الوليد حمم�د بن أمحد بن رش�د اجلد،
حتقيق :األستاذ سعيد أمحد أعراب ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1308 ،2هـ-
1988م.
15158مقدم�ة يف أص�ول الفق�ه :للقايض أيب احلس�ن عيل بن عم�ر البغدادي ،املع�روف بابن
القص�ار املالك�ي ،حتقيق :د .مصطفى خم�دوم ،دار املعلمة للنشر والتوزيع ،الرياض،
ط1420 ،1هـ1999-م.
15159منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات :لتقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي
احلنبيل ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان،
ط1419 ،1هـ1999-م.
16160منته�ى الوص�ول واألم�ل يف علم�ي األص�ول واجل�دل :أليب عم�رو عثامن ب�ن عمر
املعروف بابن احلاجب ،دار الكتب العلمية ،بريوت1405 ،هـ1985-م.
16161املنخ�ول من تعليق�ات األصول :أليب حام�د حممد بن حممد الغ�زايل ،حتقيق :د .حممد
حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق ،ط1400 ،2هـ1980-م.
16162منه�اج الوص�ول إىل عل�م األص�ول :للقايض ن�ارص الدي�ن البيض�اوي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،مطبوع مع اإلهباج.
16163امله�ذب يف عل�م أصول الفق�ه املقارن ،د .عبد الكري�م بن عيل النملة ،مكتبة الرش�د،
الرياض ،ط1420 ،1هـ.
16164مواه�ب اجللي�ل لرشح خمترص خلي�ل :ملحمد بن حممد املغريب املع�روف بابن احلطاب
الرعين�ي ،دار ع�امل الكت�ب ع�ن طبع�ة دار الكت�ب العلمية ،بيروت ،طبع�ة خاصة،
1423هـ2003-م.
16165مي�زان األص�ول يف نتائ�ج الفص�ول :لعالء الدي�ن الس�مرقندي ،حتقي�ق :حممد زكي
عبد الرب ،مطابع الروضة احلديثة ،قطر ،ط1404 ،1هـ1984-م.
16166نشر البنود عىل مراقي الس�عود :لعب�د اهلل بن إبراهيم العلوي الش�نقيطي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1409 ،1هـ1988-م.
16167نفائ�س األص�ول يف رشح املحص�ول :لش�هاب الدي�ن أمح�د ب�ن إدري�س الق�رايف،
حتقي�ق :عادل عبد الوجود وعيل مع�وض ،مكتبة مصطفى الباز ،مك�ة املكرمة ،ط،1
1416هـ1995-م.
16168هناية السؤل يف رشح منهاج الوصول :جلامل الدين األسنوي ،عامل الكتب ،بريوت.
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16169هناي�ة املطلب يف دراية املذهب :إلمام احلرمين عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني ،حتقيق:
د .عبد العظي�م الدي�ب ،وزارة األوقاف القطرية ،دار املنهاج للنشر والتوزيع ،جدة،
ط1428 ،1هـ2007-م.
17170هناي�ة الوصول يف دراية األص�ول :لصفي الدين اهلندي ،حتقيق :د .صالح اليوس�ف،
ود .سعد السويح ،املكتبة التجارية ،مكة املكرمة ،ط ،1سنة 1416هـ1996-م.
17171اهلداي�ة رشح بداي�ة املبت�دي :لربه�ان الدي�ن عيل ب�ن أيب بك�ر املرغين�اين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1410 ،1هـ1990-م.
17172الواض�ح يف أص�ول الفقه :أليب الوف�اء ابن عقيل ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحس�ن
الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ1999-م.
17173ال�وايف بالوفي�ات :لصلاح الدين خلي�ل أيبك الصفدي ،فرانز س�تاير فيب�ادن ،ط،2
1381هـ1961-م.
17174الوس�يط يف املذه�ب :ملحمد بن حممد الغزايل ،حتقيق :أمح�د إبراهيم ،وحممد تامر ،دار
السالم ،القاهرة ،ط1417 ،1هـ1997-م.
17175الوصول إىل األصول :ألمحد بن عيل بن برهان ،حتقيق :د .عبد احلميد أبو زنيد ،مكتبة
املعارف ،الرياض1403 ،هـ1983-م.
17176وفي�ات األعي�ان ،وأنباء أبن�اء الزمان :أليب العب�اس أمحد بن حممد ش�مس الدين ابن
خلكان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت.
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