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 قواعد تعليمات النشر 
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكترو

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع به -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للب
َ
حوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األ 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة
ً

و الرفض، فضال
َ
البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة  جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباح
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما 
َ
في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 



  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ايز في البحث.يغلب عليهن  التم (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 

ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنو
َ
انها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع 
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 فيه .يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 ية الخاصة بهذه املصادر .الببليوغراف

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق است -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
مارة تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ر جميع              ِ
فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

َ
األ

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

 التنويه

 رئيس هيئة التحرير 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

 ارواية فقهاء الظالم نموذًج  هواجس بركات القومية في نصه الروائي

 و م.د. حسين أحمد سيتو أ.د. محمد جواد حبيب                                                    
1 -  22 

سماء الشخصيات في رواية اإلعصار واملئذنة لع
َ
 ماد الدين خليل دراسة لغوية تحليليةأ

 أ.م.د باسل خلف حمود                                                                                     
23 -  50 

برى ( بدر الدين العيني بالغًيا قراءة في كتابيه :
ُ
 ) عمدة القارئ ، وشرح الشواهد الك

 أ.م.د. عبد القادر عبد هللا فتحي                                                                           
51 - 70 

 الجذوُر الشرقيِة للرومانسيِة الغربية

 أ.م.د. فارس عزيز حمودي                                                                                   
71 - 114 

 نية متمم بن نويرة بين املواجهة واالستسالماملوت في عي

 أ.م.د. نصرت صالح يونس                                                                                 
115 - 130 

ها الـُمغتاُبنا"  لعمرو بن معدي كرب املعاني النحوية ونسيج النص، دراسة في قصيدة "يا أيُّ

 عادل فتحي رياض أ.م.د.                                                                                     
131 -  162 

 هـ(776سؤال الُهوية في شعر لسان الدين بن الخطيب) ت

ا                                                                           
 

حمد ر نديمأ.م.د. بش
َ
 لباججيا أ

163 - 192 

ع اإليقاع الزمني في قصص يحيى الطاهر عبد هللا القصيرة "ثالث شجرات كبيرة تثمر  تنو 

 
ً
" و"الدف والصندوق" أنموذجا

ً
 برتقاال

 هيثم أحمد حسين املعماري  م.د.                                                                          

193 -  226 

 جية التلقي في قصيدة ترانيم قلبي الصغير للشاعر عمر السر اياستراتي

 م.د. ريم محمد طيب                                                                                         
227 -  240 

 سورة العنكبوت دراسة أسلوبية

 سلوى بكر حسين م.د.                                                                                      
241 -  276 

 - تجليات السخرية في األعمال السياسية لنزار قباني
ً
 -العنوان أنموذجا

 م.د. وسن عبد الغني مال هللا املختار                                                                    
277 – 300 

 هـ( 377يل النحوي في توجيه املعنى واإلعراب في كتاب الشعر ألبي علي الفارس ي ) تأثر التأو 

 م.د. وسام يعقوب هالل                                                                                            
301 -  338 

 دالالت املاء في شعر جميل بثينة

 م.د.جمانة محمد نايف الدليمي                                                                           
339 -  360 

د مناهــــــــج تحقيق النصــــــوص نج 
ُ
 دراسة مقارنة بين كتابي رمضان عبد التواب وصالح الدين امل

 م.م رعــــــد ريـثــم حســين الحســــيني                                                                          
361 -  388 

 واحلضارة اإِلسالميَّةحبوث التاريخ 

 1970-1964 موقف الحزب الشيوعي التونس ي من التجربة االشتراكية الدستورية

 عزيز البزاز  أ.م.د.سعد توفيق                                                                               

 

389 - 406 



  1872-1869والية بغداد دارية للواليات العراقية رطة اإلِ إعادة رسم الخا
َ
 انموذًج أ

 ملى عبدالعزيز مصطفى أ.م.د.                                                                              
407 - 446 

في كتابه وفاء الوفا في  وين السيرة النبويةم( في تد1505هـ/911منهجية السمهودي )ت

 (أخبار دار املصطفى )

 ساملة محمود محمد عبد م.د.أ.                                                                           

447 - 510 

اس ي دور الخلفاء العباسيين في تحصين املدن الثغرية مع الدولة البيزنطية في العصر العب

 م(847-750هــ/232-132االول ) 

 براهيمإِ وان طه حسن الناصر  و فراس يوسف أ.م.د. صف                                         

511 - 532 

 م(831-م750هـ / 227-132) العالقة بين االقباط البشمور والوالة العباسيين في مصر

 عمار حسون عبو العكيدي  م.د.                                                                           
533 - 556 

موانئ ساحل بالد الشام واهميتها االقتصادية خالل فترة الحروب الصليبية في ضوء 

 كتابات الجغرافيين والرحالة العرب واملسلمين واملصادر الصليبية

 م. د.قيس فتحي                                                                                        
َ
 حمدأ

557-  588 

 وظيفة التدريس في مدارس دمشق خالل العصرين االيوبي واململوكي

 م.د.رياض سالم عواد                                                                                        
 589-  618 

ة على بالد الشام املوقف الدو   م1840-1813لي من السيطرة املصري 

 م.م.شفيع محمد محمود                                                                                    
 619-  648 

 اجلغرافيا حبوث

ية دراسة في الجغراف 2017مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها في قوة العراق 

 السياسية

 م.م حسين علي عران الجبوري و   م.د.نشوان محمود جاسم الزيدي                            

 649 - 666 

باستخدام  م2012 – 2003الحركة املكانية القسرية الوافدة إلى مدينة قره قوش للمدة 

 نظم املعلومات الجغرافية

 و  م.م.بدر عبد الرحيم محمود  سام عبد هللا حسين م.م. و                                        

667 - 688 

 علم االجتماع حبوث

 بحث ميداني في مدينة املوصل السلوك العاطفي بين الزوجين

 د. ابتهال عبد الجواد كاظمم.                                                                          
  689 - 716 

دراسة تحليلية للتثاقف املجتمعي بين الحاضر  عايش املشترك في املحلة العراقيةثقافة الت

 قص ي رياض كنعانم.                                                         واملستقبل                  
717 - 732 

دانــية فــي مديـــنة )دراســــة اجتماعــية مي مشكالت التعليم في املدراس االبتدائية الحكومية

 املــــــوصل(

 م. ريم عبدالوهاب إسماعيل                                                                               

733  - 756 

 دراسة ميدانية في مدينة املوصل                            -زواج القاصرات

 م.م نسمة محمود سالم                                                                                     
 757 - 780 

 وُأصول الدين اإلسالميَّة الشريعة حبوث

 حديث اإلتقان رواية ودراية

 أ.م.د.عبد هللا محمد مشبب الغرازي                                                                       
781 - 816 



صوليين
ُ
 تفسير الصحابي للحديث وحجيته عند األ

 محمود شاكر مجيدم.د. أ.                                                                                  
817 - 840 

 اختيارات اإلمام الشيرازي في داللة عدد املأمور به في كتابه اللمع

 م. م عبدالجبار محمد أحمد                                                                               
841 - 856 

 طرائق التدريس وعلم النفس الرتبوي حبوث

 
َ
حياء باستراتيجية الرؤوس املرقمة وأثرها في تنمية التفكير العلمي لدى طالبات تدريس مادة األ

 الصف الخامس االحيائي

 م.عبدهللا محمد الرحو                                                                                                

857 - 900 

 الفلسفة  حبوث

 التناص في فلسفة نيتشه مفاهيم ونصوص مختارة

 اإلله  ن عبدم.د. هجرا                                                                               
َ
 حمدأ

901- 928 

 املعلومات واملكتبات حبوث

 (open accessللوصول الحر للمعلومات ) مدى املام هيئة التدريس في الجامعة التقنية الشمالية

 وري عبد هللا  و أ.م.أمثال شهاب خالد نم.م.             
َ
 و م.فادية عبد الرحمن خالد حمدأ

929- 944 



 
 م2020/هـ1442                                 (                        82العدد ) –                          

 

 

 

841 

 اختيارات اإلمام الشريازي يف داللة عدد املأمور به يف كتابه اللمع
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 10/5/2020 تأريخ القبول:       2/4/2020 تأريخ التقديم:   
 ملخص البحث

تناولت في هذا البحث مسألتين مهمتين من مسائل األمر ، هما : داللة األمر       
لتكرار أم ال؟ وداللة تعاقب أمرين متماثلين أو متغايرين ، وقد المعلق بشرط أيقتضي ا

أختلف االصوليون في كل واحدة منها ، وعرضت اختيار الشيرازي )رحمه اهلل تعالى( ، ثم 
ذكرت األقوال التي ذهب اليها االصوليون ، ثم االدلة ومناقشتها ، ورأي الباحث المتواضع 

ذكرت فيهما ثمرة خالف ، وفي الختام هذا مبلغي  ، ثم من خالل هذه المسألتين  مسألة
ن أخطأت فمن نفسي  من العلم وهو جهدي المتواضع ، فإن أصبت فمن اهلل وله الحمد ، وا 

 ومن الشيطان ، والحمد هلل رب العالمين.   
 المقدمة

العالمين ، الحمُد هلل ربِّ العالمين رَفَع بالعلِم درجاِت العاملين ، َوَوسَّع مداركهم رحمة ب    
لحاقه بمْثله.  وَجعَل العلم النافع رحًما بين أهله ، وأرشَد إلى عطاء النظيِر حكم نظيره وا 

والصالة والسالم على إمام المتقين سيَِّد كلِّ سيدٍّ ومُسود من والٍد وموُلود ، المرسل       
هم قصًدا ، وأسدَّهم رأًيا ، محمد بن  بخيِر شريعة إلى خير أمة ، أوسع الناس أفًقا وأصحَّ

عبداهلل ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وصحابته المخلصين ، والتابعين لهم بإحسان إلى 
  أمَّا بعد:يوم الدين ، 
فِإن اهلل عز وجل  قد تعهد لهذه األمة  االسالمية بحفظ كتابه وشريعته  إلى يوم           

في  اختياري كان، ولهذا    (1) "نن من زن رن مم ام يل" ٱٱالدين ، كما قال تعالى 
موضوع هو من أهم مباحث علم ُأصول الفقه ، وهو األمر وهو أساس التكليف ؛ ألنه 
مدار األحكام الشرعية عليه ، وبمعرفتيه يتميَّز الحالل من الحرام ، وقد جعله بعض 
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األصوليَّين من أوائل الموضوعات األصوليَّة في كتبهم ، كما فعل اإلمام السرخسي في 
 وله ، والشيرازي في التبصرة وغيرهم. أص
فقد أخذت اختيارات اإلمام الشيرازي في داللة عدد المأمور به في كتابه اللمع ، وفيه     

داللة تعاقب  الثانية: داللة األمر المعلق بشرط أيقتضي التكرار أم ال،: األولىمسألتين: 
 . أمرين متماثلين أو متغايرين

 على مقدمة مبحثين وخاتمٍة وعلى النحو اآلتي:أمَّا الخطة فقد اشتملت 
 المقدمة .

 االختيار، الشيرازي حياته ، داللة األمر. المبحث األول :
 ويشتمل هذا المبحث على ثالثة مطالب :
 المطلب األول : االختيار لغة واصطالًحا.

 المطلب الثاني : الشيرازي حياته 
 المطلب الثالث: داللة األمر 

 .اختيارات اإِلمام الشيرازي في داللة عدد المأمور به:  المبحث الثاني
 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين هما :

 المطلب األول : داللة األمر المعلق بشرط أيقتضي التكرار أم ال؟
 . داللة تعاقب أمرين متماثلين أو متغايرين المطلب الثاني :

 ذكرت فيها أهم نتائج البحث.الخاتمة : 
 المبحث األول

 االختيار، الشيرازي حياته ، داللة األمر 
 المطلب األول : تعريف االختيار لغة واصطالًحا 

مشتٌق من الخير ؛ وهو ضده الشٌر ؛ قال ابن فارس :)) الخاء والياء  :االختيار في اللغة 
، وخار الرجل على صاحبه خيًرا ، وِخيرًة ، وِخَيَرًة : (1)والراء : أصلُه العطف والميل(( 

له على غيرهف  .(1)ضَّ

                                                 

هـ(، تحقيق: عبد 395مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء، أبو الحسين، القزويني الرازي، )ت:  (1)
 .2/232م(، مادة" خير ":1979-هـ1399السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر، ب. ط، )ت ن: 
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 ىل مل خل" ٱٱواالختيار َوَرَد في القرآن الكريم في مواضع منها : قوله تعالى :   

 . (2)"جم يل
، فقد عرف االختيار بأنه : ))ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه  االصطالحوأمَّا في   

 . (3)على غيره((
يح ، لما بينهما من لكن عندما نعرف تعريف االختيار ال بد وأن نوضح ما هو الترج   

 عموم وخصوص .
، إذا زاد وزُنه ، ورجَّحت  الشيء رجح ؛ يقال رَجح هو من مصدر :الترجيح  في اللغة 

 الشيَء 
يته ، وأرجحت الرجَل  لته وقوَّ  . (4)أعطيته راجًحا –باأللف  –بالتثقيل : يعني فضَّ

ريقين على اآلخر ؛ لُيعلم الترجيح هو : )) تقوية أحد الط ، فقد عرف االصطالحوأمَّا في 
 . (5)األقوى فُيعمل به ، وُيطرح اآلَخر((

لكن من خالل وجهة نظري واستقرائي لهذين التعريفين ، أجد أنَّ لفظ االختيار أعمُّ من    
لفظ الترجيح ؛ ألن بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكلُّ ترجيح اختيار ، وليس العكس ؛ 

لى أحد األقوال دون ِذْكر ما له من مزية على القول اآلخر ألنَّ االختيار هو مطلق الميل إ
                                                                                                                         

األنصاري  لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظورينظر:  (1)
هـ(، 1414، )ت ن: 3بيروت، ط: –هـ(، ب. ح، الناشر: دار صادر 711الرويفعى اإلفريقى، )ت:

 .4/265مادة""خير":
 .13سورة طه، اآلية:  (2)

 صابر محّمد بن حامد محمد القاضي ابن علي بن والعلوم: محمد الفنون اصطالحات كشاف (3)
شراف ، تقديم(ـه1158 بعد: ت)،  التهانوي الحنفي ،الفاروقي . د: العجم، تحقيق رفيق. د: ومراجعة وا 

 دحروج علي
 مكتبة: زيناني، الناشر جورج. د: األجنبية الخالدي، الترجمة اهلل عبد. د: العربية إلى الفارسي النص نقل
 . 50م(:1996، ) ت ن  1بيروت، ط:  – ناشرون لبنان

ت الحموي، )الفيومي  حمد بن محمد بن علي،أ في غريب الشرح الكبير: المصباح المنيرينظر :  (4)
 .1/219، ب. ط، ب. ت، باب مادة "ر ج ح ":المكتبة العلمية، بيروتب. ح، الناشر:  ،هـ(770

 الدين بفخر الملقب الرازي أبو عبداهلل، التيمي، الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد المحصول: (5)
الرسالة، ط:  مؤسسة: العلواني، الناشر فياض ابرج طه د.: هـ(، تحقيق606: ت)الري،  خطيب الرازي

 .5/397م(:1997-هـ1418، )ت ن: 3
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، بينما الترجيح هو تقوية أحد الطرفين على اآلخر ، وال بد أن يكون لهذه التقوية من دليل 
.  ، أو ِذكر ما له على اآلخر من مزية ، لُيطرح ، وَيسلم األول ، واهلل أعلم وأجلَّ

 المطلب الثاني: الشيرازي ، حياته .
هو الفقيه األصولي إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الدين أبو إسحاق  شيرازي:ال*

، هاجر الشيرازي في طلب  (2)ه 393، ولد بفيروز آباد سنة  (1)الفيروزابادي الشيرازي 
العلم من فيروز آباد ودخل شيراز والتقى بعلماء ودرس على ايديهم ، ثم هاجر إلى البصرة 

، توفي )رحمه  (3)ه ، ودخل بغداد وتعلم المذهب الشافعي 415، وتعلم الفقه هناك سنة 
ه ، ودفن بمقبرة 476اهلل تعالى( في ليلة األحد الحادي والعشرين من جمادى اآلخرة سنة 

 . (4)باب حرب ببغداد وُدفن في مقبرة باب أبرز ، والتي عرفت فيما بعد بتربة الشيرازي 
  المطلب الثالث :  داللة األمر

( وهي تشمل أكثر من معنى:  لغة الداللة   مأخوذة من مادة )َدلَّ
اإلبانة: ))الدال والالم أصالن، أحدهما: إبانة الشيء بأمارٍة تتعلَّمها، واآلخر: اضطراب في 

 .(5)، والدليل اإلمارة في شيء((دَلْلُت فالنًا على الطريقالشيء، فاألول قولهم: 

                                                 

: ت) ،الدمشقي ثم أبو الفداء البصري ،القرشي كثير بن عمر بن والنهاية: إسماعيل البدايةينظر:  (1)
-هـ1408، ) ت ن: 1العربي، ط: التراث إحياء شيري، الناشر: دار هـ(، تحقيق: علي774

: ت)،  ، النووي زكريا ، أبو شرف بن يحيى الدين واللغات: محيي األسماء تهذيب ؛12/153م(:1998
 الطباعة إدارة بمساعدة العلماء شركة: أصوله ومقابلة عليه والتعليق وتصحيحه بنشره ، عنيت(هـ676

 .2/172لبنان ، ب. ت : - بيروت العلمية، الكتب دار: من المنيرية، يطلب
 ها .ينظر: المصادر نفس (2)
: هـ(، تحقيق764: ت) ،الصفدي ،اهلل عبد بن أيبك بن خليل الدين بالوفيات: صالح لوافيينظر: ا (3)

-هـ1420بيروت، ب. ط، ) ت ن:  – التراث إحياء مصطفى، الناشر: دار وتركي األرناؤوط أحمد
 .2/172؛ تهذيب االسماء واللغات للنووي12/153؛ البداية والنهاية البن كثير6/42م(:2000

 بابن المعروف الدين تقي عمرو، أبو الرحمن، عبد بن الشافعية: عثمان الفقهاء ينظر: طبقات (4)
بيروت،  – اإلسالمية البشائر دار: نجيب، الناشر علي الدين محيي: ، المحقق(هـ643: ت)،  الصالح

 .178-177-8م(1992 ، ) ت ن :1ط: 
 .2/211معجم مقاييس اللغة البن فارس، مادة " دل ": ( 5)
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ة وَداللة و ُداللة، والفتح أعلى وأفصح وُيقال: ُدُلولة الهداية واإلرشاد: مصدر دلَّ يدلُّ ِدالل
 .(1)أيضًا وكلها بمعنى واحد وهو أرشَد وهَدى، والدال والدليل: المرشد إلى الطريق 

ومعناه كون الشيء يلزم من ، معنى يعرض للشيء بالقياس إلى غيره : ))اصطالًحاأمَّا 
 .(2)((فهمه فهم شيء آخر

ما َأ موُرُه مستقيمٌة،ويقال: ًأْمُر فالٍن مستقيٌم، وأُ  ،وجمعه ٌأمورِ ، د األمُر واح :لغة األمر 
 عن معانيه فهي: 
، اأي صار أميرً  وَأُمرَ ،  فالٌن ُأمَِّر وُأمَِّر عليهمارة بمعنى الواليُة، يقال: اإٍلمرة بالكسر، واإلِ 

  .(3)ةُ ممارة: الوقُت والعالواألَ 
االصوليين ، ولكن سوف أذكر ما ذكره اإلمام : عرَّف األمر كثير من اصطالًحاأما 

 . (4)((قول يستدعي به الفعل ممن هو دونهالشيرازي رحمه اهلل تعالى :))
  المبحث الثاني: اختيارات اإِلمام الشيرازي في داللة عدد المأمور به

 أيقتضي التكرار أم ال؟ (5)داللة األمر المعلق بشرط  المطلب األول :
األمر المعلق يقتضي التكرار فالمعلق بشرط يقتضي  القائلين بَأن نإِ  تحرير محل الخالف:

ال يقتضي التكرار فنجدهم  خاليأن األمر الب التكرار لديهم من باب أولى، أما عند القائلين

                                                 
 .249-11/248ينظر: لسان العرب البن منظور: ( 1)
اإلبهاج في شرح المنهاج: تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي، أبو  (2)

ناشر: دار الكتب هـ(، ب. ح، ال785حامد، السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، ) ت: 
 .1/204م(:1995-هـ1416بيروت، ب. ط، ) ت ن: –العلمية 

هـ(، المحقق: 393ينظر: الصحاح تاج اللغة: أسماعيل بن حماد، أبو نصر الجوهري الفارابي، )ت ( 3)
م(،باب 1987-هـ 1407،)ت ن: 4بيروت، ط:  –أحمد عبدالغفور عطار، الناشر: دار القلم للماليين 

 . 582-2/580لف، مادة أمر: الراء، فصل األ
ب. ح،  ،هـ(476ت: )، الشيرازي، أبو أسحاق، صول الفقه: ابراهيم بن علي بن يوسفأُ اللمع في  (4)

 .1/12م(:2003-هـ1424)ت ن: ، 2ط: الناشر: دار الكتب العلمية، 
عنه واالجتناب له  هو ُكل أمٍر ُعلَق وجوُب إيقاع الفعِل المأموِر به أو الكفِّ عن المنهى):)الشرط  (5)

 بن الواضح في أصول الفقه: علي( . (به، واَل يجُب إيقاُع المأمور به وال اجتناُب المنهّي عنه إال بحصوله
هـ(، المحقق: عبداهلل بن عبد المحسن 513عقيل، أبو الوفاء، البغدادي الظفري، )ت:  بن محمد بن عقيل

-هـ1420، ) ت ن: 1لبنان، ط:  – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة التركي، الناشر: مؤسسة
 . 3/5م(:1999
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ذا زالت الشمس فصلوا" متفقين على أن ما ثبت منها إِ في األمر المعلق بشرط كقوله: " 
 التكرار العلة، فيكون التكرار مستندً  اكرر الفعل بتكرره نظرً في نفس األمر يت (1)كونه علة

عليه  لى األمر، وأما ما ال يثبت كونه علة من الشرط ويكون الحكم متوقفاً إِ لى العلة ال إِ 
ْحَصاِن الَِّذي َيَتَوقَُّف َعَلْيِه الرَّْجمُ من غير تأثير له فيه  .(2)محل الخالف  نا يكمنفه  َكاإْلِ

 مام الشيرازي )رحمه اهلل تعالى(اختيار اإلِ 
ألن كل ما ال يقتضي التكرار إذا ؛ األصح وهو ن األمر المعلق بشرط ال يقتضي التكرارإِ 

كان مطلقا لم يقتض التكرار إذا كان بالشرط كالطالق ال فرق بين أن يقول أنت طالق 
. (3) وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق

 األمر المعلق بشرط أيقتضي التكرار أم ال؟ أقوال العلماء في داللة
يقتضي التكرار بتكرر الصفة  أو المقيد بصفةٍ  ن األمر المعلق بشرطٍ إِ  القول األول :

، (5)الرازيوبعض الشافعية منهم  ،(4)القرافي بعض المالكية منهم ليه ذهبا ِ والشرط و 
 .(2)سنوياإلِ و  ،(1)والسبكي

                                                 

ُأصول ينظر:  .اوعدمً ًدا هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم وتدور مع الحكم وجو  لعلة:ا (1)
اأَلحكام وطرق االستنباط في التشريع االسالمي: محمد عبيد الكبيسي، مطابع البيان التجارية، دبي، 

 .100م(: 2004-هـ1425)ت ن:  ،3االمارات، ط: 
أبو الحسن، ، سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الدين سيدينظر: اإِلحكام في ُأصول اأَلحكام:  (2)

ط: ، لبنان -دمشق -بيروت اإلسالمي، عفيفي، الناشر: المكتب الرزاق عبد: هـ(، تحقيق631: ت)اآلمدي، 

بهادر،  بن اهلل عبد بن محمد الدين الفقه: بدر أصول في المحيط البحر؛ 2/384هـ(:1387)ت ن: ، 1
/ لبنان العلمية، الكتب دار: تامر، الناشر محمد محمد. هـ(، تحقيق: د794)ت:أبو عبداهلل، الزركشي،

 .3/316: م(2000-هـ1421بيروت، ب. ط، )ت ن: 
 .15-14للشيرازي :  صول الفقهأُ اللمع في ينظر:  (3)
ت: )القرافي، ، ، أبو العباسبن عبدالرحمن إدريساب الدين أحمد بن شه ينظر: شرح تنقيح الفصول: (4)

هـ 1393، ) ت ن: 1ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الناشر: : طه عبدالرؤوف سعد، المحقق،هـ(684
أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن، أبو العباس، شهاب الدين  هو القرافي : .1/131 :(م1973 -

هـ(.ينظر: 684لماء المالكية، من مؤلفاته " شرح تنقيح الفصول"، )ت: الصنهاجي، القرافي، من ع
: هـ(، الناشر1396فارس، الزركلي الدمشقي، )ت: بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير اأَلعالم:

 .95-1/94 م(:2002،) ت ن: أيار/ مايو 15للماليين، ط:  العلم دار
و محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، أبو عبد اهلل ه الرازي:.2/107ينظر: المحصول للرازي:  (5)

هـ(، 544التيمي، البكري، الملقب بفخر الدين، مفسر، ومتكلم، وأصولي شافعي، خطيب الري، ولد سنة )
 عبدهـ(. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين 606من مؤلفاته "المحصول في أصول الفقه"، )ت: 

 محمد الفتاح عبد. د محمد الطناحي محمود. د: هـ(، المحقق771: ت) السبكي الدين، تقي بن الوهاب
 أحمد طبقات الشافعية: ؛81/ 8هـ(.1413، )ت ن: 2والتوزيع، ط:  والنشر للطباعة هجر: الحلو، الناشر



 
 م2020/هـ1442                                 (                        82العدد ) –                          

 

 

 

847 

ال يقتضي التكرار بتكرر الصفة  أو المقيد بصفةٍ  بشرطٍ ن األمر المعلق إِ  القول الثاني :
  ،(4)ب الحاج ابن، وبعض المالكية كـ (3)ذهب جمهور الحنفية  ليه ا ِ والشرط، و 

 يأبهو مذهب المعتزلة كـــ و  ،(1)ابن قدامة، وبعض الحنابلة كـ (5)وجمهور الشافعية  
 .(2)الحسين البصري

                                                                                                                         
ت: ) شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي، الشهبي عمر، أبو بكر األسدي بن محمد بن

 هـ(.1407، ) ت ن: 1بيروت، ط:  – الكتب خان، الناشر: عالم العليم دعب الحافظ. د: هـ(،المحقق851
هـ(، المحقق: سليمان بن صالح الخزي، 11طبقات المفسرين: أحمد بن محمد األدنهوي، )ت: ق  ؛2/65

  .1/213م(:1997-هـ1417، )ت ن: 1السعودية، ط: –الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
هو عبد الوهاب بن علي بن . ابن السبكي: 2/55ج للسبكي وولده :ينظر: االبهاج في شرح المنها (1)

هـ(، وانتقل إلى 727عبد الكافي السبكي، أبو نصر، قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، ولد في القاهرة )
هـ(، من مؤلفاته: " طبقات الشافعية الكبرى". ينظر: 771دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها سنة )

 المعجم المختص 
هـ(،المحقق: د. محمد 748لمحدثين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قاْيماز، أبوعبداهلل، )ت: با

؛ األعالم 1/152م(: 1988-هـ1408، ) ت ن: 1الحبيب الهيلة، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف، ط: 
 .185-4/184للزركلي: 

أبو ، بن الحسن بن علي جمال الدينعبدالرحيم ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على األصول:  (2)
، 1ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، الناشر:  : محمد حسن هيتو،المحقق، هـ(772ت: ، )، اإلسنويمحمد

 .1/284:هـ(1400)ت ن: 
 ،هـ(370ت: ) أحمد بن علي، أبو بكر، الرازي الجصاص الحنفي :ينظر: الفصول في األصول (3)

كنز  –صول البزدوي أُ  ؛2/142 (:م1994/هـ1414، )ت ن: 2 ط:الناشر: وزارة األوقاف الكويتية، 
 اإلسالم أبو الحسن، فخر الكريم، عبد بن الحسين بن محمد بن علي الوصول الى معرفة األصول:

 ؛1/22 كراتشي، ب. ط، ب. ت:  – بريس جاويد مطبعة: هـ(، ب. ح، الناشر482: ت، )البزدوي
 دار: ، الناشر(هـ483: المتوفى) السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد : يأصول السرخس

نهاية الوصول من علم األصول  ؛1/20م( 1993 -هـ 1414 ،)ت ن 1لبنان، ط:  بيروت العلمية الكتب
البن الساعاتي احمد بن علي بن تغلب بن ابي  –بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي واالحكام –

براهيم شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب هـ(،علق عليه: ا694الضياء، )ت: 
 .1/400م(:2004-هـ1425، )ت ن: 1العلمية، بيروت، لبنان، ط: 

العالمة جمال الدين  :منتهى السؤل واألمل في علمي األصول والجدل البن الحاجب مختصر ينظر: (4)
د. نذير حمادو،  قيق وتعليق:،تحهـ(646ت: ) أبي عمرو، المقرئ، عثمان بن عمر بن ابي بكر،بن 

 -هـ 1427،) ت ن : 1ط:  دار ابن حزم، بيروت، لبنان،الناشر:  الشركة الجزائرية اللبنانية،
هو عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس، جمال الدين ابن الحاجب، ابن الحاجب : .1/662(،م2006

أختصره  "منتهى السؤل واألمل"، لفاتهمن مؤ  هـ(،570كردي األصل، ولد سنة ) الفقيه واالصولي المالكي،
 أحمد بن محمد الدين شمس: ينظر: سير أعالم النبالء:  .هـ(640ت: ) "مختصر ابن الحاجب"، وسماه

 الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: هـ(، المحقق748الذهبي، )ت: َقاْيماز، أبو عبداهلل، بن عثمان بن
  .23/264. م(1985-هـ1403،)ت ن: 3ط: الرسالة،  مؤسسة: األرناؤوط، الناشر شعيب

بن علي بن يوسف، أبو أسحاق، الشيرازي، إبراهيم  صول الفقه للشيرازي:أُ ينظر: التبصرة في  (5)
التلخيص  ؛1/47 هـ(1403،،)ت ن : 1دمشق، ط: –المحقق: د. محمد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر 

ركن الدين، الملقب  أبو المعالي، الجويني،محمد عبدالملك بن عبداهلل بن يوسف بن  :صول الفقهفي أُ 
دار البشائر  عبداهلل جولم النبالي وبشير أحمد العمري، الناشر: ،المحقق:هـ(478ت:) بإمام الحرمين،
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 األدلة ومناقشتها 
  استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:  ولاألأ  قولالأدلة أصحاب : 
وجدت في كتاب اهلل تعالى أوامر معلقة بشرط كالصالة تكرر بتكرر وقتها ، وكذلك -1

 . (3)الصوم والزكاة ، فدل هذا على إن األمر المعلق بشرط يتكرر بتكرره
  ونوقش هذا الدليل :

اع عليها ، ولم يثبت تكرارها بسبٍب إن تلك األوامر خير دليل على تكرارها وانعقد االجم
تعلٍق على شرِط أو صفِة ، وهذا خالفنا في األمر المجرد عن القرائن إذا علق على شرط 

 . (1)أو قيد بصفة ، هل يكون هذا التعليق سبًبا في تكرره دون دليل أو قرينة خارجية أم ال

                                                                                                                         

؛ قواطع األدلة في األصول: منصور بن محمد بن 1/310 ب. ط، ب. ت. بيروت، –االسالمية 
هـ(،المحقق: 489السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، )ت:  عبدالجبار ابن أحمد، أبو المظفر المروزي،

، ) ت ن: 1محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 
 هـ(،505، )ت: الغزالي الطوسيأبو حامد،  ،محمد بن ؛ المستصفى : محمد1/73 م(.1999-هـ1418

-هـ1417ت ن: )،1الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: قر،المحقق: محمد بن سليمان األش
 .2/384؛ اإِلحكام في ُأصول اأَلحكام لآلمدي: 1/214 (.م1997

 :مام أحمد بن حنبل البن قدامةروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإل ينظر: (1)
هـ(، د. ح، الناشر: 620عيلي المقدسي،) ت:موفق الدين عبداهلل بن أحمد بن محمد، أبو محمد، الجما

هو  ابن قدامة :.1/569 م(.2002-هـ1423، ) ت ن: 2مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط:
عبداهلل بن محمد بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبداهلل المقدسي الدمشقي، الصالح الفقيه، 

"روضة الناظر وجنة المناظر".  هـ(، من مؤلفاته541سنة ) الزاهد االمام، موفق الدين أبو محمد، ولد
 البغدادي، الَسالمي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زينينظر: ذيل طبقات الحنابلة: 

 – العبيكان مكتبة: العثيمين، الناشر سليمان بن الرحمن عبد د: هـ(،المحقق795: ت) الحنبلي الدمشقي،
  .3/281م(: 2005-هـ1425ن: ، ) ت 1الرياض، ط:

ت: ،)البصري المعتزلي الحسين، أبو ،الطيب علي بن ينظر: المعتمد في ُأصول الفقه: محمد( 2)
هـ(. 1403، ) ت ن: 1بيروت، ط:  – العلمية الكتب دار: الميس، الناشر خليل: هـ(،المحقق436

صري أحد أئمة المعتزلة، ولد محمد بن علي الطيب أبو الحسين البهو  ابي الحسين البصري:. 1/106
. هـ(436ت: ا، عذب العبارة، يتوقد ذكاء، وله اطالع كبير، )في البصرة وسكن بغداد، كان فصيحا بلغيً 

 بن محمد بن محمود بن الدين خير األعالم: ؛230/ 23ينظر: سير أعالم النبالء لشمس الدين الذهبي: 
،) ت ن: أيار/ 15للماليين، ط:  العلم دار: اشرهـ(، الن1396فارس، الزركلي الدمشقي، )ت: بن علي
 .275/ 6 م(:2002مايو 

 .2/386ينظر: اإلحكام في ُأصول األحكام لآلِمدي : (3)
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علِة ؛ النتفاء الحكم بانتفائه العلة تتكرر بتكرر الحكم إجماًعا ، ولكن الشرط أقوى من ال-2
 . (2)بخالف العلة فكان اقتضاؤه للتكرار أولى 

  ثانيال قولالأدلة أصحاب  :
 استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

األمر اذا كان معلًقا بصفة أو شرط هو ال يختلف عن األمر المجرد بشيء ؛ ألن -1
ب هو األمر ، إما الشرط فَعَلٌم محض ، كالهما ال يقضيان التكرار ؛ ألن المؤثر في اإليجا

 . (3)واألعالم ال توجب في اإلحكام
ال  ؛ ألنهال يتكرر بتكرر الشرط أن العرف دلَّ على أن األمر إذا علق بشرط، فإنه-2

إن دخلت السوق فاشتر تمرًا  :"ن السيد إذا قال لعبده وذلك إيعقل منه إال فعل مرة واحدة، 
 "، فإنه ال

ن تكرر دخوله السوقيعقل منه تك  . (4) رار شراء التمر، وا 

ذا كان لفظ الخبر )) -3 إذا قال: صلى فالن، اقتضى صالة واحدة، وال يقتضي التكرار، وا 
الخبر خبر عن وقوعه؛ و ال يقتضي التكرار، فكذلك لفظ األمر؛ ألن األمَر أمٌر بإيقاع فعل، 

، بمنزلة: افعل صالة، ولو قال: افعل صالة، اقتضى صالة واحدة، وال  وألن قوله: صلِّ
، وجب أن يقتضي صالة واحدة  . (5)((يقتضي التكرار، فإذا قال: صلِّ

لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار ال يقتضي التكرار بتكرر الدخول، بل لو إن قال -4
 قال: 

                                                                                                                         

هـ(، 518ت:) البغدادي،، أبي الفتح، أحمد بن علي بن برهان :الوصول الى علم االصول ينظر: (1)
ب. ط )ت ن:  رياض،مكتبة المعارف، الالناشر: عبدالحميد ابو زنيد، المحقق: 

  .1/148م(:1983هـ/1403
 .2/386ينظر: اإلحكام في ُأصول األحكام لآلِمدي : (2)
 .1/146ينظر: الوصول إلى علم األصول البن برهان : (3)
 النملة، ب. ح، دار محمد بن علي بن الكريم عبد ينظر: المهذب في علم ُأصول الفقه المقارن: (4)

 .3/1376م(:1999-هـ1420، )ت ن: 1ض، ط:الريا – الرشد مكتبة: النشر
القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، أبو يعلى، )ت:  العدة في ُأصول الفقه: (5)

-هـ140، ) ت ن: 2هـ(، تحقيق وتعليق وتخريج: د. أحمد بن علي بن سير المباركي، ط: 458
 .1/272م(:1990
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 (1)"إن دخلت الدار فأنت طالق " لم يتكرر بتكرر الدخول إال أن يقول: "كلما دخلت الدار"
. 

 رأي الباحث 
والذي يبدو لي إن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلون بأن األمر المعلق بشرط   

ألن حكمه حكم األمر المجرد في إفادة ذلك ، أي ال يقتضي التكرار هو الراجح واهلل أعلم ؛ 
المأمور به ال إن الصيغة ال تفيد مرة وال تكراًرا بذاتها ، ولكنها تقتضي وجود المأمور به ، و 

بالفعل مرًة واحدة ، لذلك فإنها دلت على المرة داللة معنوية يتحقق وجوده بأقل من اإلتيان 
. 

 ثمرة خالف

 جه ين ىناألصل في هذه المسألة األمر الوارد في قوله تعالى :"   

ٱ ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه ٱ ٱ ٱ ٱ ، فقد أختلف الفقهاء في  (2)ٱ

ٱٱمه جه"قوله تعالى : ٱ رار أم ال ، لكن هذه اآلية تتدل على التكرار ، أيقتضي التكٱ
فاذا قطعت اليد اليمنى وأعاد مرة اخرى في السرقة قطعت رجله اليسرى ، ولكن االختالف 
وقع في تكرار السرقة للمرة الثالثة هل اآلية فيها داللة على تكرار القطع أم ال ، لكن 

ألن األمر المقيد بصفة ال يقتضي  ؛ (3)الحنفية ذهبوا إلى عدم القطع إنما يعزر ويحبس 
 . (4)التكرار ، لكن الشافعية عندهم في مذهبهم القطع 

 المطلب الثاني : داللة تعاقب أمرين متماثلين أو متغايرين 
                                                 

المحقق: محمد بن  هـ(،505، )ت: الغزالي الطوسيحامد، أبو  ،محمد بن محمدينظر: المستصفى:  (1)
 .1/214(:م1997-هـ1417ت ن:  )،1الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: سليمان األشقر،

 .38سورة المائدة ، اآلية : (2)
هـ(، ب. ح، 483المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، )ت: ينظر:  (3)

 .9/166:م(1993-هـ1414بيروت، ب. ط، )ت ن:  –المعرفة  الناشر: دار
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي: علي بن محمد بن محمد بن حبيب، أبو الحسن،  (4)

الشيخ عادل  -هـ(، المحقق: الشيخ علي محمد معوض 450البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، )ت: 
-هـ1419، )ت ن: 1لبنان، ط:  –لكتب العلمية، بيروت أحمد عبد الموجود، الناشر: دار ا

 .13/321:م(1999
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اختلفوا االصوليون إذا تعاقب أمران متماثلين ، هل يكون الثاني  تحرير محل الخالف : 
، فيكون المطلوب الفعل   (2)واحدة ، أو للتأسيس  ، فيكون المطلوب الفعل مرة  (1)للتأكيد

ذكر محل الخالف   (3)مكرًرا ، وذلك نحو : صل ركعتين ، صل ركعتين ، لكن الشوكاني 
في هذه المسألة وهو األمران المتعاقبان المتماثالن ولم تكن العادة مانعة من التكرار، 

 . (4)والثاني غير معرف 
 مه اهلل تعالى(اختيار اإِلمام الشيرازي )رح

، والدليل الصحيحوهو إذا تعاقب أمران متماثالن دل الثاني الغير المعرف على التأسيس  
كل واحد من األمرين يقتضي إيجاد الفعل عند االنفراد فإذا اجتمعا أوجبا  ى ذلك ألنعل

. (5) التكرار كما لو كانا فعلين
 متغايرينأقوال العلماء في داللة تعاقب أمرين متماثلين أو 

ب الحنفية منهم ليه ذها  مران متماثالن دل الثاني على التأكيد، و أَ ذا تعاقب إ القول األول :
وهو مذهب ، (3)بكر الصيرفي يأبوُنسب إلى ، (2)، والبهاري(1)، وابن الهمام(6)ابن الساعاتي

 مذهب جمهور 

                                                 

علي بن محمد بن علي الزين الشريف، . ينظر: هو عبارة عن افادة المعنى الحاصل قبله التأكيد:(1)

: دار الكتب ، الناشر: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، تحقيقهـ(816: تالجرجاني، )

 50باب التاء:  م(:1983-هـ1403، ) ت ن: 1، ط:لبنان–العلمية بيروت 
باب التاء: للجرجاني، هو عبارة عن افادة معنى آخر لم يكن أصال قبله. ينظر: التعريفات  التأسيس:(2)

50. 
فقيه  ،هـ(1250ت: هو محمد بن محمد بن علي بن محمد بن عبداهلل الشوكاني اليمني، ) الشوكاني: (3)

ينظر: البدر هـ(. 1250)ت:  هـ(،من كتبه "نيل األوطار"،1173ء اليمن، ولد سنة )مجتهد من كبار علما
محمد بن علي بن محمد بن عبداهلل الشوكاني اليمني،  :الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

 .2/214: ، ب. ط، ب. تبيروت دار المعرفة، ،هـ(1250ت:)
إلى تحقيق الحق من ارشاد الفحول للشوكاني ؛ 2/405ينظر: اإلحكام في ُأصول األحكام لآلِمدي: (4)

 الشيخ: هـ(، المحقق1250ت: ) اليمني الشوكاني ،اهلل عبد بن محمد بن علي بن علم األصول: محمد
 - هـ1419، ) ت ن: 1العربي، ط:  الكتاب دار: بطنا، الناشر كفر - دمشق عناية، عزو أحمد

 .375-1/374م(:1999
 .1/15الفقه للشيرازي:ينظر: اللمع في ُأصول  (5)
 .2/414نهاية الوصول الى علم األصول البن الساعاتي:  –ينظر: بديع النظام  (6)
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 .(4)الحنابلة 
ليه ذهب بعض و  ،(5)التأسيس  مران متماثالن دل الثاني علىأَ ذا تعاقب إ القول الثاني :  ا 

  ،(6)الجصاصكـ  الحنفية
، (3)الطوفياختاره و ، (2)الشيرازيوهو مذهب جمهور الشافعية ، (1)الباجيوالمالكية منهم 

 .(4)عبدالجبار بن أحمدوهو مذهب 

                                                                                                                         
أبو عبداهلل، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد،  :لتقرير والتحبيرينظر: التقرير والتحبير:  (1)

-هـ1403، )ت ن: 2ط:  الناشر: دار الكتب العلمية،د. ح،  ،هـ(879ت: )المعروف بــ ابن امير حاج، 
هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد ابن مسعود، السيواسي ثم ابن الهمام: . 1/320م(:1983

من مؤلفاته:  هـ(،790االسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام، من علماء الحنفية، ولد سنة )
 . 6/255.ينظر: األعالم للزركلي: هـ(861ت: صول الفقه"، )أُ "التحرير في 

ينظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي اللكنوي،  (2)
، ضبطه وصححه: عبداهلل محمود محمد عمر، منشورات محمد علي بيضون، هـ(1225ت: )األَنصاري، 

هو محب ري: البها. 321/ 1م(: 2002-هـ1423، )ت ن: 1العلمية، بيروت، لبنان، ط: الكتب دار 
اهلل بن عبدالشكور البهاري، الهندي، قاضي من األعيان، من علماء الحنفية، ويلقب بفاضل خان، ومن 

ينظر: ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم  .هـ(1119ت: ) مؤلفاته: "مسلم الثبوت "،
 .3/234: للقنوجي

هو محمد بن عبداهلل الصيرفي، أبو و بكر الصيرفي: أب. 15: صول الفقه للشيرازيأُ ينظر: اللمع في  (3)
بكر فقيه شافعي، كان أعلم الناس باألصول بعد الشافعي، من مؤلفاته: " البيان في دالئل االعالم على 

األعالم  ؛3/186. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي: هـ(330ت: أصول االحكام "، )
 . 6/224للزركلي: 

روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة:  ؛1/280بي يعلى: : العدة في أصول الفقه ألينظر (4)
 الدمشقي البعلي عباس بن محمد بن علي الحسن أبو الدين عالء اللحام، ابن القواعد والفوائد: ؛1/565

ب. ط، القاهرة،  – المحمدية السنة مطبعة: الفقي، الناشر حامد محمد: هـ(، المحقق803: ت) الحنبلي،
المسودة في ُأصول الفقه آلل تيمية: مجد الدين عبدالسالم بن  ؛1/237 م(.1956 – ه1375)ت ن: 

هـ(، ثم أكملها االبن الحفيد: 682هـ(، وأضاف اليها األب: عبدالحليم بن تيمية، )ت:652تيمية، )ت:
الكتاب العربي، ب. هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشر: دار 728أحمد بن تيمية، )ت:

 .1/23ط، ب. ت:
 . 2/405: حكام لآلمديصول األَ أُ حكام في ينظر: اإلِ  (5)
هو أحمد بن علي، أبو بكر  الجصاص:. 2/150: ينظر: الفصول في األصول للجصاص (6)

هـ(، سكن بغداد، وانتهت اليه رئاسة الحنفية، ومن 305من أهل الري، ولد سنة )الرازي، الجصاص، 
أبو  ابراهيم بن علي،: طبقات الفقهاء: ينظر هـ(.370ومات في بغداد سنة ) صول الفقه "،أُ "مؤلفاته: 
حسان إ هـ(،المحقق:711)ت هذبه: محمد بن مكرم ابن منظور،  هـ(،476ت: الشيرازي، )أسحاق، 
األعالم للزركلي:  ؛144(: م1970،)ت ن: 1ط: لبنان،–الناشر: دار الرائد العربي، بيروت  عباس،

1/171. 
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 األدلة ومناقشتها 
  استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ولاألأ  قولالأدلة أصحاب : : 
ما ُيوجُب مخالفَة براءِة الذمِة التي هي األصُل ، وال يجوز باالتفاق مخالفُة إن العمل به-1

األصل ِإالَّ بدليٍل قطعيٍّ أو ظاهٍر ، واألمُر الثاني الوارُد ُعقيب األول ليس بقطعيٍّ في 
العمل به ؛ الحتمال التَّأكيِد، و ال بظاهر ؛ أَلنَّ التأكيد كثير االستعمال في مثل هذه 

 .   (5)يكون مرجوًحا الصور ال

                                                                                                                         

إحكام الفصول في ُأحكام األصول: سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، التجيبي  ينظر: (1)
هـ(، تحقيق وتقديم وفهرسة: عبد المجيد تركي، الناشر: دار الغرب االسالمي، 474القرطبي، )ت: 

جيبي هو سليمان بن خلف بن سعد التالباجي: .1/112م(:1995-هـ1415، )ت ن: 2بيروت، ط: 
القرطبي، أبو الوليد الباجي، فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث، ولد في باجة باألندلس سنة 

 بن هـ(. ينظر: تاريخ دمشق: علي474هـ(،من مؤلفاته: "احكام الفصول في أحكام الفصول "، )ت: 403)
 غرامة بن وعمر : هـ(،المحقق571ت: ) عساكر بــ ابن أبو القاسم، المعروف، اهلل هبة بن الحسن

-22/224م(: 1995-هـ1415والتوزيع، ب. ط، )ت ن:  والنشر للطباعة الفكر دار: العمروي، الناشر
 خلكان أبو العباس، ابن ،بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين ؛ وفيات األعيان: شمس229

، ب. ط، ) ت ن: بيروت – صادر دار: عباس، الناشر إحسان: هـ(،المحقق681ت: ) اإلربلي البرمكي
  . 3/125؛ األعالم للزركلي: 410-2/408م(:1900

اإلحكام في ُأصول  ؛2/151: المحصول للرازي ؛1/15: صول الفقه للشيرازيأُ ينظر: اللمع في  (2)
البحر المحيط  ؛1/278: لإلسنويالتمهيد في تخريج الفروع على األصول ؛ 2/405األحكام لآلِمدي : 

 .3/322ي: صول الفقه للزركشأُ في 
سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي، الصرصري، أبو الربيع،  ينظر: شرح مختصر الروضة: (3)

،)ت ن: 1، ط:عبداهلل بن عبدالمحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة ،المحقق:هـ(716ت:نجم الدين، )
ن عبد الكريم بن سعيد، هو سليمان بن عبد القوي بالطوفي:  الطوفي : .2/376م(: 1987 - هـ 1407

المتفنن، ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة، من  الفقيه األصولي الحنبلي،الطوفي الصرصري البغدادي، 
 .421-4/404البن رجب : ينظر: ذيل طبقات الحنابلة. مؤلفاته "مختصر الروضة"

هو عبدالجبار بن  عبدالجبار أحمد:. 1/161الحسين البصري:  بيينظر: المعتمد في أصول الفقه أل (4)
أبو الحسن الهمذاني األسد ابادي، يلقب بـ  ،أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل بن عبداهلل القاضي

"قاضي القضاة "وال يطلق المعتزلة هذا اللقب على سواه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين 
 . 5/97السبكي: 

محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن أحمد : لحاجبينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن ا (5)
الناشر: دار ، المحقق: محمد مظهر بقا هـ(،749، )ـت:شمس الدين األصفهاني ،بن محمد، أبو الثناء

 .85-2/84م(:1986-هـ1406، ) ت ن: 1، ط: المدني، السعودية
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  استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ثانيال قولالأدلة أصحاب : : 
ن كل واحد من األمرين يقتضي إيجاد الفعل عند االنفراد فإذا إ ))استدل اإلمام الشيرازي-1

 . (1)((اجتمعا أوجبا التكرار كما لو كانا فعلين
ل وهو أكثر فائدة من التأكيد فكان أولى إن العمل بهما تأسيس أي جعله شرًعا غير األو -2

  .(2)؛ ألن فائدة التأسيس أكثر من فائدة التأكيد حمال ألمر الشارع على األكثر فائدة
 نوقش هذا الدليل : 

غير ًيا تأكيد، ولو كان مقتضلل ةقتضاه األول، لكان فائدأَ عين ما  الو كان مقتضيً إن األمر 
 لُ مْ ، وحَ عنه  صل، والتأكيد فرعهو األتأسيس، والتأسيس ال ما أقتضاه األول، لكان فائدتهُ 
 . (3) اللفظ على الفائدة األصلية أولى

 رأي الباحث 
ذا والذي يبدو لي في هذه المسألة بإن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلون بأن إ   

ن إِ ؛ وذلك  هو الراجح واهلل أعلم وأجلَّ  مران متماثالن دل الثاني على التأسيسأَ تعاقب 
لو أسقاه مرة واحدة فإنه يستحق المدح،  هفإن السيد لو قال لعبده: "اسقني ماء اسقني ماء"

ن ؛: "اسقني مرات" النتقده عقالء أهل اللغةال لهولو المه السيد وق  وذلك ألن األمر وا 
 . (4) تكرر فإن الواجب الفعل مرة واحدة

 ثمرة الخالف 
اذا ذكر الجملة الشرطية كلها بأن قال لزوجته :"إن دخلت في هذه المسألة ثمرة خالف   

الدار فإنت طالق" ثم عاد عليها اللفظ ثانًيا وثالثًا فإنها ال تتطلق نفسها إال بواحدة فقط ؛ 

                                                 

 .1/15اللمع في ُأصول الفقه للشيرازي : (1)
د شرح مختصر ابن الحاجب: محمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي )ت الردود والنقو  ينظر: (2)

(، 2ترحيب بن ربيعان الدوسري )جـ  -( 1هـ(، المحقق: ضيف اهلل بن صالح بن عون العمرى )جـ  786
.2/84م(:2005-ه1426، )ت ن :1الناشر: مكتبة الرشد ناشرون، ط: 

 .2/405: حكام لآلمديصول األَ أُ حكام في اإلِ ينظر:  (3)
 .3/1382ينظر: المهذب في علم ُأصول الفقه المقارن لعبدالكريم النملة : (4)
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ألن ذلك ال يقتضي التكرار وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ، أمَّا على المذهب 
 . (1) ن طلقة وتطلق نفسها أكثر من طلقةأنه طلقها أكثر ماأَلول فيلزم منه: 

 وأهم النتائج الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على َأن وفقني على ِإنهاء هذا البحث، بعد 
َأن عشت َأياًما مع هذا العالم نهلُت مْن علمِه، واكتسبُت الدربَة مْن منهجِه، فكنُت مستفيًدا 

 تائج التي توصلت ِإليها :من هذا البحث، وَأهم الن
 * الشيرازي)رحمه اهلل تعالى( تعلم المذهب الشافعي في بغداد ، وتوفي أيًضا في بغداد.

 * داللة األمر المعلق بشرط ال يقتضي التكرار وهو الراجح عند اإلمام الشيرازي.
 * داللة إذا تعاقب أمران متماثالن دل الثاني على التأسيس .

ت الحصول عليه وجمعته في بحثي فأن أصبت فمن اهلل ، وهذا فهذا الذي استطع   
ن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، فسبحان من ال يخطأ إذ الكمال هلل تعالى ،  مرادي ، وا 

 والحمد هلل رب العالمين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .168التمهيد لإلسنوي: ينظر  (1)
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Al-Imam Al-Shirazi Selections in the Connotations of the 

(Ordered to) in his book "Al-Lammae" 

Assist.Lec Abdul-Jabbar Muhammad Ahmad 
Abstract  

In this research, I dealt with two important issues of the matter, 

namely: the significance of the pending order, provided that it 

requires repetition or not? And the significance of the succession of 

two things that are similar or heterogeneous, and the fundamentalists 

differed in each of them, and offered the choice of Al-Shirazi (may 

God Almighty have mercy on him), then mentioned the statements 

that the fundamentalists went to, then the evidence and its 

discussion, and the opinion of the humble researcher, then through 

these two issues a question in which they mentioned the gist of a 

dispute. 
 


