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 المعاصر حقوقوال الفقه متخصصة علمية مجلة

 260-249 ص  ،  1401 ربيع ، 19  العدد ، الثامنة السنة

 راالم بماده يتعلق فيما الموضوع وتحليل مراجعة

 1هرمز اسدى كوهباددکتور ال

 2عالء جواد كاظم الحميداوي

 المقدمة

بسم هللا كلمةةة المعتصةةميق ومقالةةة المتحةةرزيق والصةةالل والسةةالم علةة  سةةيد          

االنبيةةاء والمرسةةليق محمةةد وعلةة  ال بيتةةه الهيبةةيق الهةةاهريق والعنةةة الدا مةةة علةة  

 اعدا هم ال  يوم الديق.

اق االختالف في صيغة االمر هل هي حقيقةةة فةةي خصةةوص الوجةةوا او فةةي االعةةم 

 لفظي او المعنوي عل  اقوال:منه ومق الندا بنحو االشتراك ال

قسةةماق مةةق البعةةح والتحريةةك  شدل الهلةةا وضةةعفه اق اختالف الوجوا والندا في

 كما يلي:ة االعتباري , ال مق الهلا

, فمةةا ركرنةةا هنةةاك كةةاق مبنيةةا  علةة  اق الصيغة موضوعة النشا هما, ال النشةةا ه ة 1

واال فةةالحق فةةي التعبيةةر اق  الهلةةامسلك المشهور مق كوق المشهور بالصةةيغة هةةو 

 يقال: اختالفهما في شدل البعح والتحريك وضعفهما.

اق الصيغة كاشفة عق شدل االرادل وضعفها ورلك حسا االعمال المترتبةةة عليهةةا ة 2

محةةق الةةزالزل لةةيا هةةو حالةةه ضةةعيف االرادل ا في فخروج االنساق مق داره سريع

 (1)ومقدار درك عظمة المراد. ،فالكاشف أمراق عمل المريد لمق يخرج معه بهي ا .

 .الوجوا عل  االمر صيغة داللةر، يغه االمر، ماده االمصلمات المفتاحيه: الک
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  االمر مادة: مبحث االولال

 وفيها ثالثة مسائل:

 االمر كلمة معنىـ 1

لفظ مشترك بيق الهلا وغيره مما تستعمل فيه هره الكلمة, كالحادثة االمر:        

 والشاق والفعل كما تقول ) ج ت المر كرا ( او ) اشغلني أمر( او ) ات  فالق بامر

عجيا ( وال يبعد اق تكوق المعاني التي تستعمل فيها كلمة االمر ما خال الهلا 

فيكوق لفظ االمر مشتركا بيق ترجع ال  معن  واحد جامع بينهما, وهو مفهوم الشيء

معنييق فقه ) الهلا( و) الشيء( والمراد مق الهلا: إظهار االرادل والرغبة بالقول 

والرغبة ه االمور مما يصح إظهار االرادل او الكتابة او االشارل او نحو هر

وابرازهما به بمجرد االرادل والرغبة مق دوق اظهارها بمظه ال تسم  هلبا 

كل هلا يسم  أمرا, فتفسير االمر بالهلا مق باا تعريف الشيء والظاهر ليا 

 باالعم.

والمراد مق لشيء مق لفظ االمر أيضا ليا كل شيء عل  االهالق, فيكوق تفسيره 

ه مق باا تعريف الشيء باالعم أيضا, فاق الشيء ال يقال له )امر( اال أرا كاق مق ب 

إرا رأيت إنسانا او شجرا او حا ها. االفعال والصفت ولرا ال يقال: ) رأيت أمرا  ( 

الحدثي اي المعن  المصدري بل ولكق ليا المراد مق الفعل والصفة المعن  الحد

ما هو موجود في نفسه. يعني لم يالحظ فيهجهة المراد منه نفا الفعل او الصفة ب 

الصدور مق الفاعل واالياد وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعن  االسم المصدري. 

 اي ما يدل عليه اسم المصدر.

المأخور مق الشيء  امر. مأمور (بالمعن ولرا ال يشتق منه فال يقال ) أمر . يأمر. 

 ولو كاق معن  حدثيا  الشتق منه.

بخالف االمر بمعن  الهلا فأق لمقصود منه المعن  الحدثي وجهة الصدور 

 .( مأمور. امر. يأمر.  أمروااليجاد, ولرا يشتق منه فيقال: )
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والدليل عل  اق لفظ االمر مشترك بيق معنييق: الهلا ولشيء, الأنه موضوع 

 ا:للجامع بينهم

كما تقدم بمعن  الهلا يصح االشتقاق منه, وال يصح االشتقاق منه  ة اق االمر1

 شتقاق وعدمه دليل عل  تعدد الوضعبمعن  الشيء, واالختالف باال

ر بمعن  الهلا يجمع عل  ) أوامر ( وبمعن  الشيء عل  ) امور( ماق اال ة2

 ( 2) واختالف الجمع في المعنييق دليل عل  تعدد الوضع.

 ـ اعتبار العلو في معنى االمر2

كق ال مهلقا  بل بمعن  هلا قد سبق أق المر يكوق بمعن  الهلا, ول      

مخصوص, والظاهر اق لهلا لمخصوص هو الهلا مق العالي ل  الداني, فيعتبر 

 فيه العلو في االوامر.

كرا ال وعليه ال يسم  الهلا مق الداني ال  العالي أمرا , بل يسم  ) إستدعاء (. و 

, العلو او الحهة أمرا , بل يسم  )إلتماسا (يسم  الهلا مق لمساوي ال  مساويه في 

 وغق استعل  الداني أو المساوي واظهر عله وترفعه وليا هو بعال حقيقة.

 أما لعالي فيكوق هلبه أمرا وإق لم يكق متظاهرا بالعلو.

وال يصح إهالق عق هلا غير العالي كل هرا بحكم التبادر وصحة سلا االمر 

 (3)االمر عل  الهلا مق غير العالي إال بنحو العناية والمجاز وإق استعل .

 ـ داللة لفظ االمر على الوجوب3

  .فظ االمر بمعن  )الهلا( عل  الوجوالإختلفوا في معن  داللة       

فقيل: إنه موضوع لخصوص الهلا الوجوبي وقيل: لالعم منه ومق الهلا الندبي. 

 وقيل مشترك بينهما إشتراكا لفظيا  الخ.

ارا كاق مجردا وعاريا عق قرينة عق وظاهر فيه, فيما  اال إنه دال عل  الوجوا

الستحباا. واحراز هرا الظهور بهرا لمقدار كاف في صحة إستنباه الوجوا مق 

الري يتضمق كلمة )) االمر(( وال يحتاج ال  اثبات منشأ هرا الظهور هل هو الدليل 

 الوضع او شيء اخر.

ولكق مق علمية صرفة يحسق اق نفهم منشأ هرا الظهور فقد قيل اق معن  الوجوا 

ماخور قيدا في الموضوع له وال في المستعمل فيه. بل منشأ هرا الظهور مق جهة 
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, فأق العقل يستقل بلزوم االنبعاح عق بعح المول  حكم العقل بوجوا هاعة االمر

واالنزجار عق زجره, قضاء لحق المولوية والعبودية, فبمجرد بعح المول  يجد 

 العقل أنه ال بد للعبد مق الهاعة واالنبعاح مالم يرخص في تركه ويارق في مخالفته.

ي يلزم العبد فليا للمول  المدلول للفظ اال هلا مق العالي, ولكق العقل هو الر

 ويأرق النبعاح ويوجا عليه الهاعة المر المول  مالم يصرح المول  بالترخيص 

 بالترك.

في موارد الوجوا مق جهة وعليه فال يكوق في استعمال الندا مغايراُ الستعماله 

فليا هو موضوعا للوجوا, بل وال موضوعا لالعم مق  العن  المستعمل فيه اللفظ,

تقسيمات الالحقة للمعن  المستعمل الالوجوا والندا الق الوجوا والندا ليسا مق 

   (4)فيه اللفظ بل مق التقسيمات الالحقة لالمر بعد استعماله في معناه الموضوع له.

 االمر صيغة معنى: المبحث الثانی

 الوجوا عند استعمالها بال قرينة. تبادرة التبادر ال يبعد 1

اق الحروف سواء كانت حاكية مثل )في( حيح انها تحكي عق الظرفية الخارجيةةة او 

ايجادية مثل حةةرف القسةةم والنةةداء حيةةح اق كةةال منهمةةا يوجةةد بحروفةةه وموضةةوعة 

لمعانيها بالوضع العام والموضوع له الخاص عند المشةةهور , فةةأق الواضةةع تصةةور 

الظرفية(( ومفهوم ))النداء((.ثم وضع كلمتي )في( و)يةةا( لمصةةاديق هةةريق مفهوم )) 

المفهةةوميق وافرادهمةةا الخارجيةةة وحيةةح اق للهي ةةات معةةاني حرفيةةة الفتقارهةةا الةة  

الهةةرفيق كةةالحروف يكةةوق الوضةةع فيهةةا ايضةةا عامةةا والموضةةوع لةةه حاصةةا عنةةد 

, وااليجاديةةة رع المشهور سواء في رلك الهي ات الحاكيةةة , كهي ةةة الماضةةي والمضةةا

كهي ة االمةةر فالواضةةع عنةةد وضةةعه صةةيغة االمةةر تصةةور مفهةةوم البعةةح والتحريةةك 

 االعتباري , ثم وضعها لمصاديقه الخارجية ال لهرا المفهوم الكلي المتصور.

لكاق ))االرادل الحتمية(( دخيلة في معناها وال 2فلو كانت الصيغة موضوعة للوجوا

عتباري الخةةارجي بمفهةةوم االرادل الحتميةةة السةةتحالة والتحريك االيمكق تقييد البعح 

الق البعةةح والتحريةةك معلةةول مةةر تقييد الجز ي بالكلي وال بحقيقتها القا مةةة بةةنفا اآ

لحقيقة االرادل, فهو متأخر عنها رتبة, فلو كاق مقيدا  بها للزم كوق المتقدم متةةاخرا او 

 المتأخر متقدما  , وكالهما يمتنعاق.

وير جةةامع حقيقةةي بةةيق معانيهةةا مةةق غيةةر فةةرق بةةيق الحاكيةةات ارق ال يمكةةق تصةة 

وااليجاديةةات ار الجةةامع الحرفةةي ال بةةد واق يكةةوق ربهةةا بالحمةةل الشةةا ع واال صةةار 
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جامعا اسميا, وما هو ربه كرلك يصير امرا مشخصا ال يقبل الجامعية فالجامع الةةري 

ضةةع تصوره الواضع عند وضع الحروف هو جامع اسمي عرضي, فتصةةور عنةةد و 

, كلمة )مق( مفهوم )االبتداء( ثم وضةةعها لمصةةاديق هةةرا المفهةةوم وافةةراده الخارجيةةة

وعليه واق كاق ال يمكق تصوير جامع حقيقي بيق افراد البعةةح الناشةةيء عةةق االرادل 

الحتمية ثم توضع الهي ة بازاء مصاديقه مق باا عموم الضع وخصوص الموضةةوع 

 .(5) له مق غير تقييد

وهرا التصوير واق لم يكق مستحيال اال اق التبادر عل  خالفه فاق المتفاهم مق الهي ة 

 لدى العرف هو البعح واالغراء ال البعح الخاص الناشيء عق االرادل الحتمية.

وبالجملة: منشأ التبادر هو الوضع والوضع لخصوص الوجوا يتصور عل  انحاء 

 يل عل  اثبات الثالح مع كونه ممكنا.ثالثة يستحيل اثناق منها ثبوتا, وال دل

وهرا مبني عل  كوق االتصاف بالشدل لالضعف منحصرا في منشا البعح والتحريك 

هو االرادل مق دوق اق يكوق نفا البعح والتحريك منقسما ال  و  االعتباري فقه

, ولكق يمكق اق يدع  انه ايضا كمنشاه ينقسم ال  الشديد والضعيف كما اق القسميق

والتحريك التكويني الحقيقي ايضا يتصف بهما قهعا فانا نجد المول  يأخر بيد  البعح

 عبده ويجره ال  مهلوبه تارل بالشدل والنف واخرى بالرفق والليق.

ال يقال : البعح والتحريك الحقيقي واق كاق قابال للشدل والضعف اال اق االعتبار ال 

اق يتحقق فيها  الوجود والعدم مق دوقيقبلها فاق االمور االعتبارية أمرها دا ر بيق 

, اق الملكية مع كونها أمرا اعتباريا قد تكوق ثابتة  المراتا والتشكيك, وانه يقال كال 

غير قابلة لالنحالل, وقد تكوق متزلزلة قابلة له؟ فلَِم ال يمكق اق يكوق البعح 

 والتحريك االعتباري ايضا كرلك؟

ت غليظ خشق ) اضرا( حال كونه ضاربا ويؤيده اق المول  قد يقول لعبده بصو 

برجليه االرض ومحركا رأسه ويديه وقد يقوله بكالم لهيف ليق مقبا اياه بقوله: )) 

واق لم تفعل فال جناح عليك (( والبعح المتحقق في عالم االعتبار شديد في االول 

وضعيف في الثاني فاق البعح يسم  في الفارسية ) فرماق( وال ريا في انهم 

لوق في االول ) فرماق شديد أست( وفي الثاني ) فرماق ضعيف أست( فينسبوق يقو 

وارا كاق نفا البعح الشدل والضعف ال  البعح, ال ال  االرادل التي هي علته.

والتحريك منقسما ال  قسميق شديد وضعيف فال يبعد دعوى تبادر خصوص االول 

   (6)نة.وهو البعح الوجوبي مق الصيغة عند استعمالها بال قري 
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لوجوا اة االنصراف اق الصيغة واق وضعت لالعم اال انها لكثرل االستعمال في 2

 .منصرفة اليه

ديح اال مة عليهم السالم اق استعمال صيغة االمر في الندا كاق شا عا تفاد احايس

اللفظ الحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح  في عرفهم المساوي احتمالها مق

الخارجي, فيشككل التعلق في اثبات وجو ا امر بمجرد ورود االمر به منهم عليهم 

 السالم. 

 فأيق كثرل استعمالها في الوجوا حت  تكوق منصرفة اليه؟

اق المعن  المجازي ال يصير مجازا راجحا اال ارا كثر استعمال اللفظ فيه مق دوق 

صلة ليتحقق االنا والربه الشديد بينهما كما لو استعمل لفظ ) اسد( مثال قرينة مت 

في الرجل الشجاع كثيرا واقيمت القرينة الدالة عل  المراد في كل مورد منفصلة بعد 

كثرل االستعمال كرلك تحقق بينهما أنا شديد بحيح ارا أهلق االستعمال فارا تحقق 

قيقي وصيغة االمر واق كثر استعمالها في بال قرينة لم يجز حمله عل  المعن  الح 

الندا اال اق هره االستعماالت مقرونة المتصلة وهي ال توجا صيرورته مجازا 

 راجحا.

لرا يبهل كوق الندا مجازا راجحا ولكنه ال يصح دعوى انصراف الصيغة ال  

الوجوا لتوقفه عل  كثرل استعمالها فيه وهي ممنوعة بعد ما عرفت مق كثرل 

 مال في الندا.االستع

ة قضية االهالق ومقدمات الحكمة فأق الصيغة واق وضعت لالعم اال اق المول  3

ار استعملها بال عقيد او قرينة وكاق في مقام البياق كانت ظاهرل في الوجوا فاق 

الري هو هلا كامل  الندا لنقصانه يحتاج ال  تقييد وتحديد. بخالف الوجوا

وجوا كما كاق أفاده أيضا  الثبات ظهور المادل الثبات ظهور صيغة االمر في ال

 فيه.

اق ما تقدم في مادل االمر مق استلزام اتحاد المقسم مع احد قسميه وهو واضح اوال: 

مقسم وعل  امر زا د عليه سواء كاق الق ضرورل اق كل قسم مشتمل عل  الالبه

مر وبكر او ال  ال  زيد وعالمقسم ماهية منقسمة ال  افرادها كانقسام ) االنساق( 

اصنافها كانقسام ) االنساق( ال  االبيض واالسود او ال  انواعها كانقسام ) الحيواق( 

 ال  االنساق والبقر والفرا.
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والتحريك والتحريك الري هو القدر  ثبت اال نفا البعحثانيا: اق مقدمات الحكمة ال ت

 المشترك بيق الفرديق.

توضيحه: اق اللفظ انما يدل عل  ما وضع بأزا ه عل  دوق غيره مق اللوازم 

والمقارنات والمفروض اق صيغة االمر وضعت لنفا الجامع بال خصوصية فردية 

واالهالق المفروض ال يفيد اال كوق ما وقع تحت البياق تمام المراد وقد فرضنا اق  

جامع دوق الخصوصية فمق ايق ال لنفا الالبياق بمقدار الوضع ولم يقع الوضع 

يستفاد كوق الوجوا هة المراد دوق الجامع معاق مصا المقدمات هو الثاني دوق 

االول  والداللة والبياق يتوجه ال  الجامع دوق الوجوا وبعبارل اخرى اق تحقق 

االهالق البد مق االقتصار عل  الموضوع له وال يجوز التعدي والعبور منها ال  

كما ارا قال المول  _ اعتق رقبة( كاق نتيجة االهالق حمل الرقبة بعض افراده, ف

 عل  ما وضعت له مق غيلر اق نتجاوز منه ال  غيره فكرلك االمر في المقام.

ة اق صدور الصيغة كاشف عند العقالء عق االرادل الحتمية القا مة بنفا المتكلم 4

 به. فال يرض  المتكلم بترك المامور

الحتمية بل الدليل  اي انه ال دليل عل  كوق صدور االمر كاشفا عقال يا عق االرادل

إنكار بعد  لكاشفية العقال ية ال بد لها مق منشأ وال منشأ لها في المقامعل  خالفه فأ

 الوضع واالنصراف.

نعم صدور االمر كاشف عقال عق االرادل لما تقدم مق سابقية كل فعل اختياري بها 

 لكنه.

 اوال: كاشف عق اصل االرادل ال عق االرادل الحتمية الشديدل.

ثانيا: ما تعلق به كل منهما غير ما تعلق به االاخرى فأق االرادل المنكشفة عق 

به واالرادل التي يدعي انها حتمية شديدل موجبة لكوق البعح صدور االمر تعلقت 

 .التحريك وجوبيا تعلقت بفعل العبدو 

وبعبارل اخرى اق المول  ارا قال لعبده )ادخل السوق واشتري اللحم( والثانية ارادل  

المامور به في الخارج بواسهة العبد وما ينكشف بسبا الفعل االختياري هو االرادل 

 ه دخل في صيرورية البعح والتحريك وجوبيا او استحبابيا هو الثانية.االول  وما ل

وأما الكاشفية العقلية فهي مربوهة  والحاصل اق الكاشفية العقال ية ال منشأ لها أصال

بأصل االرادل ال االرادل الحتمية اوال واالرادل الموجية لصيرورل البعح والتحريك 

 علقة بفعل العبد ال المتعلقة بصدور االمر ثانيا.وجوبيا او استحبابيا هي االرادل المت 
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ة اق العقل والعقالء يكماق بأق صدور الصيغة عق المول  حجة عل  العبد حت  5

فأق مسألة حكم العقل والعقالء عل  5يظهر خالفه, وهرا معنا ظهورها في الوجوا.

الحجة عل  العبد عند صدور البعح مق المول  فهي واق قال بها كثير مق  تمامية

 االعالم اال انها ايضا مع رلك ال تتم عندنا.

وينبغي توضيح هرا الدليل اق تقريا االستدالل به اق العقل والعقالء ارا الحضا 

حكما بتغايرهما مق حيح توجه  الزماق الري قبل صدور االمر والزماق الري بعده

العبد في الزمق الثاني دوق االول االمر الصادر مق المول  حجة عل  المر ال  ا

العبد فالبد له مق الخروج عق عهدتها وال يجوز له ترك المامور به كما كاق له 

تركه قبل صدور االمر ولو تركه بعد الصدور الستحق العقوبة, وهرا معن  ظهور 

 الصيغة في الوجوا.

في الترك مق قبل المول  بواسهة دال اخر  باإلرقلجواز وراي اخر بعدم الجواز ا

النتزاع الوجوا ويكوق تمام  منشأبل يمكق اق يقال اق الهلا البعثي مهلقا 

الموضوع لحكم العقل باستحقاق العقوبة وانه معن  ال يال مه االرق في الترك بل 

ترك رق في الينافيه, لوضوح عدم إمكاق اجتماع البعح والتحريك نحو العمل مع اال

 (7) ق لعدم البعح.المساو 

وعل  هرا فيجا اق يقال اق الصيغ المستعملة في االستحباا ال تكوق مستعملة في 

الهلا البعثي, وال تتضمق البعح والتحريك, وانما تستعمل بداعي االرشاد ال  

وجود المصلحة الراجحة في الفعل, واق صاحا القوانيق ايضا اختار هرا المعن  

 .اق االوامر الندبية كلها لالرشاد فقال:

اق في هرا الكالم تهافت فقد عدل عق التمسك بالتبادر لعدم تماميته عنده ال  هرا 

الدليل مع اق كالمه هرا يدل عل  كوق اللزوم والوجوا دخيال في ماهية البعح 

والتحريك االعتباري  الري وضع صيغة له بحيح ال يمكق للمول  االرق في الترك, 

يقتضي تبادر الوجوا عنها وبعبارل اخرى كيف يمكق الجمع بيق انكار وضع  راوه

الصيغة للبعح والتحريك الوجوبي مق هرف, وبيق تسلم كونها موضوعة للبعح 

والتحريك مق هرف اخر مع القول بكوق اللزوم والوجوا دخيالُ في رات لبعح 

  والتحريك بحيح ال يمكق االرق في الترك عقيبه؟

حيح اق اصل الدليل ايضا باق حكم العقل والعقالء البد له مق مالك لحكمهما بكوق 

خالفة بعد إنكارهم صدور االمر حجة عل  العبد موجبا الستحقاقه العقوبة عل  الم

  كما هو ضاهر عدولهم ال  هرا الدليل الخاما. االدلة االخرى
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ال قرينة , واق كاق سا ر انه ال يبعد تبادر الوجوا عق الصيغة عند استعمالها ب 

 (8)االدلة غير تامة.

 الوجوب على االمر صيغة داللة :المبحث الثالث

 اتبادره منه, ارا علم ورود االمر مق العالي المستعلي فال شك انه يالزم الوجوا

ء فهرا هو الري اختلفت وانما الكالم فيما إرا صدر مق العالي ولم يعلم االستعال

 كلمتهم فيه، والمشهور داللتها عل  الوجوا بأحد الوجوه التالية:

 ة داللة الصيغة عاى الوجوا بالداللة اللفظية.1

 ة إنصرافها ال  الوجوا.2

 ة مقتض  االهالق عل  لوجوا.3

 دل الحتمية.ة الصيغة تكش عق االرا4

 ة حكم العقل بوجوا تحصيق المؤمق.5

اما الوجه االول: فال سبيل اليه لما عرفت مق اق الصيغة موضوعة للهلا او البعح 

االنشا ييق فايق الداللة اللفظية عل  الوجوا؟ النها إما مهابقية او تضمنية 

 والوجوا ليا تمام الموضوع له وال جزأه.

 ي داللة عقلية ال لفظية.واما الداللة االلتزامية فه

الوجه الثاني: كاالول, الق منشأ االنصراف أحد أمريق, كثرل االستعمال أو كثرل 

الوجود, وليا استعماله في الندا بأقل مق استعماله في الوجوا, وبالتالي ال يكوق 

وجوده اقل مق وجود الوجوا فالكثرل في الجانبيق عل  وجه سواء لو لم نقل 

 ا الندا.بالكثرل في جان 

مات الحكمة فهو مختار المحقق العراقي قال  1الوجه الثالح: اي كونه مقتض  مقد 

كا تجري لتبييق سعة موضوع الحكم كرلك يمكق اق تجري  اق مقدمات الحكمة

لتشخيص احد لتشخيص احد مصاديق المفهوم, فلو كاق لمفهوم الكالم فرداق  

ة في البياق اكثر مق اآخر ومصداقاق في الخارج وكاق أحدهما يستدعي مؤون 

 عل  االقل مؤونة وهو الوجوا في المقام.فيحمل المهلق 

ورلك الق الوجوا ثبوتا واثباتا امر بسيه ولكق الندا عل  خالف رلك في كال 

 المقاميق.
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مهلقة مق حيح الوجوا وليست الشدل قيدا زا دا عليها  اما ثبوتا فاالرادل الوجوبية

, فعاد ما به االمتياز نفا ما به االشتراك بل هي حد االرادل وهو مق جنا المحدود

بخالف االرادل الندبية فأنها محدودل بحد خاص به تكوق ارادل ندبية والحد ليا مق 

 ز.االشتراك غير ما به االمتياسنخ المحدود وبهرا صار ما به 

واما اثباتا فالق اهالق الكالم في مقام الداللة عل  االرادل لخاصة كاف في الداللة 

عل  كونها وجوبية ار ال حد لها زا د عل  االرادل في مقام الثبوت ليفتقر المتكلم في 

 مقام 

ا كانت االرادل ندبية فأنها محدودل بحد فادته ال  بياق رلك الحد وهرا بخالف ما ارا

ق سنخ المحدود فيفتقر المتكلم في مقام بيانه ال  تقييد الكالم بما يدل خاص ليا م

 عليه.

اما الثبوت فالق التشكيك بيق الرادل الشديدل واالرادل الضعيفة مق مقولة التشكيك 

الخاص ففيه يكوق ما به الفتراق ) اي تميز احدى االرادتيق عق االخرى ( نفا ما 

عل  النور بل هي شدل النور  ا زا دا لشديد ليست شيور ان به التفاق مثال الشدل في ال

كما اق الضعف في النور الضعيف ليا شي ا وراء النور بل هو ضعف النور 

في كال لمرحلتيق مق سنخ المحدود ومنه يعلم حال شدل االرادل   فالضعف والشدل 

دل وضعفها فكال الحديق ليسا زا ديق عل  االرادل بل مق سنخ المحدود فتكوق االرا

رادل ال  قيد زا د في كلتا المرتبتيق بسيهة ال مركبة حت  ال يحتاج بياق شدل اال

 بخالف االخرى.

فالق كال مق الوجوا والندا قسماق مق الهلا فكل قسم يمتاز عق  إلثباتواما 

سم االخر بقيد خاص وال يمكق اق يكوق احد القسميق نفا المقسم واالخر نفسه قال

فالوجوا عند التحليل عبارل عق الهلا بقيد المنع عق  وعل  رلكمع شيء زا د 

الترك المعرا عق شدل االرادل والندا هو الهلا المقيد بعدم المنع مق لترك 

المعرا عق ضعف االرادل فأرا كاق الفرداق مساوييق في الحاجة ال  القيد فال يكوق 

 (8)الفرديق دوق الفرد الخر. الهالق داال عل  احدا
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 الخاتمة

موضوع لفظ االمر وداللته وصيغته ووجوبه لها دالالت عديدل مق الضعف اق      

وهره المقالة توضح الشيء البسيه لتفكيك العبارات الدالة عل   ال  القوى باالمر

مراتا االمر وصوال ال  واجا االداء منها وهو االهم مق هرق احاديح اهل بيت 

 العصمة عليهم السالم.
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