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باإلشارةالبيان
النبويةالسنةيفتطبيقيةدراسة

حممدالفتاحعبدعمر/ د
والقانونالشريعةبكليةالفقهأصولمدرس

دقــهلية–األشرافبتـفهنا
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الرحيمالرمحنابسم
مقدمة
الــذینثــموالنــورالظلمــاتوجعــلواألرض،الــسماواتخلــقالــذيهللالحمــد

وأسـتعینه. سلطانهوعظیموجههلجاللینبغيحمداأحمده. یعدلونربهمبكفروا
أنعـممـنیـضلالالـذيبهـداهوأسـتهدیه. بـهإالقـوةواللـهحـولالمناستعانة

الأنــهوعلــمبعبودیتــه،أقــرمــناســتغفاروأخــرتقــدمتلمــاوأســتغفرهعلیــه،بــه
.سبحانههوإالمنهینجیهوالذنبهیغفر

ورسولهاهللاعبدمحمداأنوأشهدله،شریكالوحدهاهللاإالإلهالأنوأشهد
خیـرفـيوجعلنـاالـضالل،مـنبـهوأنجاناالتهلكة،منبه-تعالى-اهللاأنقذنا
أفــضلواآلخــریناألولــینفــيعلیــه-تعــالى-اهللافــصلى. للنــاسأخرجــتأمــة

تبعــه،ومــنه،وأصــحابآلــهوعلــىخلقــه،مــنأحــدعلــىصــلىمــاوأزكــىوأكثــر
.لقاهیومإلىبدعوتهودعا
: بعدأما

مــــناألمنــــاءالــــرواةحــــرصالــــسنةكتــــبفــــيالتــــصفحعنــــدالحظــــتفقــــد
وتعبیـراتالخطـابعنـدوهیئتـهالنبـيإشـاراتنقـلعلـىوالتـابعینالصحابة

وقـعوقـدمعـین،أمـرعلـىداللـةوخفـضها،یـدهورفـعوالغاضـبة،الباسـمةوجهه
:النصوصهذهأمثاللناینقلالصحابيفتري،األحادیثمنكثیرفيذلك

تبـــسمفتبـــسمكـــذا،افعـــلأنبیـــدهوأشـــاراألرض،إلـــيوأشـــاربأصـــبعیه،وأشـــار
.إلخ..... وتسعینخمساوعقد،وجههواحمرالمغضب،

علـيبعـدهمفمـنوالتـابعونالصحابةحرصوالتيوأشباههاالنصوصوهذه
ًكبیـراًدورالهـاإنبـل،القـولمننافلةلیستأنهاكما،العبثمنلیستنقلها
.هيكماالصحابةنقلهالذاوالبیانالداللةفي
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أوإشـارةمـنیكتنفهـابمامعناهایتغیرالعربیةاللغةفيالجملبعضإنبل
الملـــكمجـــيءعـــنالمـــرءیخبـــركمـــاالكـــالمفـــيطریقـــةأوالوجـــه،فـــيتعبیـــر
.الملكجاء: هكذاكتابتهوتكونالخبریقبطرالتعبیرفیجيء
الحـــروفأنمـــعالـــسؤالطریقـــةإلـــىالكـــالمطریقـــةتغیـــرتالـــسؤالأرادٕواذا
؟الملكجاء: هكذاوتكتبواحدة

أبـانفمـاوأرقـاه،أتقنـه،البیـانناصـیةیملكـونالبـشرمـنالحكمـاءكـانٕواذا
وهوالولم،البشريالبیانقمةعلىیقفالنبويفالبیان،النبيكبیانأحد
.البیانلهذااآلخرالوجههوبلالكریم؟القرآنبیانمنقبس

بلـغولقـداللفـظ،مقـامعـنیقـلالرفیـعمقامالمعصومبیانفيولإلشارة
رسـولسـمعواحـینمنقـوص،غیـرًكـامالالبیـانهذانقلعليالرواةحرصمن
یعلمــونألنهــم؛ٕواشــارةوخــط،لفــظمــنفیــهمــاب١" عنــيبلغــوا: " یقــولاهللا
،الدالالتوتكوین،المعنيبناءفيدورلهابلحشوا،لیستالوسائلهذهأن

مـنذلـكنحوأو،وصیةأو،تكلیفأو،حكماإلشارةخلفیكونأنوعسى
.شيءكلإلینانقلواذلكألجلوزره؛فیتحملواالناسعنفیغیباألحكام
النبـيأشـارالـراويكقـولالـسنةفـياأللفـاظهذهمثلنرىأنعجباللذا

النبـيشـبكأو،أصـابعهبـینالنبيجمعأو،والوسطىبالسبابة
الوسائلهذهمنزلةعلىساطعوبرهان،قاطعدلیلكلهوهذا..... أصابعهبین

.السامعإلىالمرادحملفيالبیانیة
أكشفوسوف،منهاإلشارةبطریقالبیانعلىالضوءإلقاءحاولتلذا
أعلــىإلــىاإلشــارةتــصلكیــفوســأبین،باإلشــارةببیانــهالمــرادمــنًبعــضا
.ذلكبهیتبینماالنماذجمنوسأذكرالبیانمراتب

:اآلتيالنحوعلىمقسمةمباحثثالثةفيالمقدمةبعدالبحثجاءوقدهذا

عبـدحـدیثمـن) الـسلفیةط-٤٩٦/ ٦حالفـت(البخـاريأخرجـه" آیـةولـوعنيبلغوا: " حدیث١
.عمروبناهللا
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:مطالبثالثةوفیهبهیتصلومانالبیاتعریففي: األولالمبحث
البیانتعریف: األولالمطلب
البیانإلىیحتاجما: الثانيالمطلب
البیانبهیكونما: الثالثالمطلب
:مطالبثالثةوفیهبهایتصلومااإلشارةتعریففي: الثانيالمبحث
اإلشارةتعریف: األولالمطلب

الكریمالقرآنفياإلشارة: الثانيبالمطل
البیانعلماءعنداإلشارة: الثالثالمطلب
:مطالبسبعةوفیهباإلشارةالبیانفي: الثالثالمبحث
اإلشارةداللةطریق: األولالمبحث
األخرىالبیانأنواعبیناإلشارةبیانمنزلة: الثانيالمطلب

باإلشارةالداللةیفیةك: الثالثالمطلب
بهاالبیانحصولعلىوالدلیلباإلشارةالبیانحكم: الرابعالمطلب
األصولیینعندباإلشارةالبیانأنواع: الخامسالمطلب
الفقهاءعندباإلشارةالبیان: السادسالمطلب
بغیرهانالبیاوبینباإلشارةالبیانبینالتعارض: السابعالمطلب
منهباإلشارةالبیانمنألمثلةالتطبیقیةالدراسة: الرابعالمبحث

. للموضوعاتتفصیليبفهرسوذیلته،والنتائجالخاتمةثم
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األولالمبحث
بهیتصلوماالبیانتعریففي

:مطالبوفیه
األولالمطلب
البیانتعریف

: یقـالكمـاوبیاناتبیینایبینبینیقالالتبیینمنمشتقمصدراسم: البیان
. وأذاناتأذینایؤذنوأذنوكالما،تكلیمایكلمكلم

بـان: "المنیـرالمـصباحوفـي. والظهـورالكشفوأصلهالمقصود،إظهارومعناه
وتبینوبینإبانة،وأباناألصل،على" بائن"كلمةوجاءت" بینفهویبیناألمر

یـــستعملوجمیعهـــاالبیـــان،واالســـمواالنكـــشاف،الوضـــوحنـــىبمعكلهـــاواســـتبان
.الزماإالیكونفالمنهاالثالثيإالومتعدیاالزما
١.للسامعالمرادالمتكلمإظهارحولیدورالبیانفمعنىذلكوعلى

:المبینتعریف
إذاكـذافـالنبـین: یقـالظهـر،إذابانمنالمظهر،اللغةفيفهو: المبینوأما

.معناهوأوضحأظهره،
وعلــىالــدلیل،علــىفیطلــق: ثالثــةبإطالقــاتیطلــقفإنــه: االصــطالحفــيوأمــا
٢.المبینفعلوعلىالدلیل،منالحاصلالعلم

مــنالحاصــلوالمطلــوبوالــدلیلالتعریــف،عــنالبیــانیخــرجلــم:" اآلمــديقــال
.هتعریففياختلفوافقدلذا٣".البیانبهیفسررابعمعنىلعدمالدلیل

للجرجــانيالتعریفــات،٧٠/ ١للفیــوميالمنیــرالمــصباح،٦٩/ ١٣منظــورالبــنالعــربلــسان١
٤٧ .

.١٣/ ٢األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشاد٢
.بیروتاإلسالمي،المكتبط٢٥/ ٣لآلمدياألحكامأصولفياإلحكام٣
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هـــوالبیـــانإن: فقـــالالمبـــینفعـــلالحـــظفقـــدالـــصیرفيبكـــرأبـــوالقاضـــيأمـــا
الوضـوححیـزإلـىاإلشـكالحیـزمـنالـشيءإخـراج:" بأنهعنهوعبرالتعریف،
١".والتجلي

المـــرادعلـــىالـــدالهـــو:"المحـــصولفـــيفقـــالالـــدلیلالحـــظقـــدالـــرازيواإلمـــام
٢".لمراداعلىالداللةفيبنفسهیستقلالبخطاب

وأكثــرواآلمــدي،والغزالــي،الحــرمین،ٕوامــامبكــر،أبــوالقاضــيفعــلوكــذلك
النظربصحیحالموصلهوالبیان: فقالواعنهم،الزركشيالدلیل،ونقلهالمعتزلة

علـــىالـــدلیلبـــهویـــرادیطلـــقذلـــكوعلـــى. بـــالمطلوبالظـــنأوالعلـــم،إلـــىفیـــه
٣.المراد

ـــمنفـــس"يالبـــصراهللاعبـــدأبـــووالحـــظ أبـــووحكـــيالعلـــم،بحـــدفحـــده" العل
٤.الحادثالعلمأنه: عنهالحسین

العلـــمهــوالــشيءبـــهیتبــینوالــذي،الـــشيءیتبــینبــهمـــاهــوالبیــانألن
بعلـماللذاتـهعلمـهألنمبـین؛بأنـهسبحانهاهللایوصفالولهذا: قال. الحادث
٥.حادث

حیـــزمـــنالـــشيءإخـــراجلفـــظمـــنأظهـــرالبیـــانلفـــظبـــأناألصـــولیینمـــنكثیـــرعلیـــهاعتـــرض١
).٣١١/ ١(األصولفياألدلةقواطع. التجليحیزإلىاإلشكال

.١٧٥/ ٣للرازيالمحصول٢
.٩٠/ ٥للزركشيالمحیطالبحرانظر٣
).١٤/ ٢(األصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشاد٤
بـأياإلفهـامإنـه: " اإلسـفرایینيإسـحاقأبـواألسـتاذقالـهمـا: منهاللبیانأخرىتعریفاتاكوهن٥

یتبـینالـذيالعلـمإنـه: الدقاقبكرأبووقال. ٦٩صللشیرازيالفقهأصولفياللمع". كانلفظ
عبةمتـشاألصـول،مجتمعـةألمـورجـامعاسـمالبیـانإن": الرسـالة"فـيالـشافعيوقـال.المعلـومبه

.الفروع
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إلــيبــالنظرالبیــانتفــسیرفــيختلفــوااالثالثــةالمعــانيعلــىإطالقــهوألجــل
. الثالثةالمعانيهذه

: المــذاهبحكایــةبعــدالزركــشيفقــالشــاملةنظــرةاألصــولیینبعــضونظــر
مـاانتقـالأنـه: حدهیكونهذافعلى. األمورهذهمجموعهوالبیانأنالصواب

١".الدلیلبواسطةالمتعلمنفسإلىالمعلمنفسفي

المعــانيإلــىراجــعوهــو،والظهــوراإلظهــارفــيالخــالفبعــضهموحــصر
.السابقةالثالثة
فقـالالبیـان،معنـىفـيأصـحابنااختلـف:"الحنفـيالسرخـسياألئمـةشـمسقال

ظهـــورهـــو: بعـــضهموقـــال. للمخاطـــبٕوایـــضاحهالمعنـــىإظهـــارهـــو: أكثـــرهم
اختیـاروهـو: قال. الخطابعندلهحصلالذيباألمروالعلمللمخاطب،المراد

ظهـــــر،واألولأيالمعنـــــى،هـــــذابـــــان: یقـــــولالرجـــــلألنالـــــشافعي؛أصـــــحاب
.اإلظهارأي٢".أصح

ومـااإلجمـال،لبیـانًشـاماللكونـهالحـق؛هـوالـدلیلالبیانمنالمرادوكون
ابتــداءالحكــمعلــىیــدلمــاإنحیـث؛-واضــحوهــو-ابتــداءالحكــمعلــىیـدل
َّیــــسمىإجمــــالســــابقةغیــــرمــــن غایــــةووضــــحهلغیــــرهًدلــــیالذكــــرفمــــن: یانــــابُ

" حـسنبیـانهـذا: " یقـالأو،"بیانـهتـم: " یقـالأنوعرفـالغـةیصحاإلیضاح
٣.الحقیقةاإلطالقفيواألصلالمذكور،الدلیلإلىإشارة

بــالتعریفیتعلــقأمــرعــنعبــارةالبیــانأناعلــم:" المستــصفىفــيالغزالــيقــال
ثالثـــةفهاهنـــاللعلـــم،محـــصلوالـــدلیلبـــدلیل،عـــالماإلیحـــصلٕوانمـــاواإلعـــالم،

.الدلیلمنیحصلوعلماإلعالمبهودلیلإعالم: أمور

.٩٠/ ٥الفقهأصولفيالمحیطالبحر١
.بیروت–المعرفةدارط٢٦/ ٢السرخسيأصول٢
).١٢٤٦/ ٣(النملةمحمدبنعليبنالكریملعبدالمقارنالفقهأصولعلمفيالمهذب٣
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: حـدهفـيفقـالالتعریـفعـنعبـارةجعلـهمـنالنـاسمـنأنالقـولوخالصة
. التجليحیزإلىاإلشكالحیزمنالشيءإخراجإنه

المعرفــة،إلــىیحتــاجفیمــاالمعرفــةتحــصلبــهعمــاعبــارةجعلــهمــنومــنهم
ـــدلیل،وهـــوضـــروریةلیـــستالتـــياألمـــورأعنـــي ـــالال ـــدلیلإنـــه: حـــدهفـــيفق ال

.القاضياختیاروهوعلیه؛دلیلهوبماالعلمإلىفیهالنظربصحیحالموصل
عنـدهالبیـانفكأنالشيء،تبیینوهوالعلمنفسعنعبارةجعلهمنومنهم

األقـسامهـذهمـنواحـدكـلعلـىالبیـاناسـمقإطالفيحجروال. واحدوالتبیین
ــــة، ــــىاألقــــربأنإالالثالث ــــىاللغــــةإل ــــینالمتــــداولٕوال ــــمأهــــلب ذكــــرهمــــاالعل
١".القاضي

الثانيالمطلب
البیانإلىیحتاجما

ظـاهره،علـىحكمـهاسـتعمالیمكـناللفـظكـلهـوالبیانإلىیحتاجالذي
حـقأمـوالهمفـيوالـذین{ : وقولـه،٢} هحـصادیـومحقهوآتوا{: تعالىقولهنحو

اهللا،إالإلـهال: یقولـواحتـىالنـاس،أقاتلأنأمرت:" النبيوقول،٣} معلوم
٤".بحقهاإالوأموالهمدماءهممنيعصمواقالوهافإذا

أنإالالبیـان،إلـىیحتـاجفـالوحقیقتـه،ظـاهرهعلـىاسـتعمالهیمكـنماوأما
إلـىفیحتـاجاللفـظ،حقیقـةغیـرالمـتكلمأرادأوراده،أفـبعـضالمخاطـببهیرید

.١٩١/ ١الغزاليلإلمامالمستصفى١
.١٤١اآلیةمناألنعامسورة٢
. ٢٤اآلیةالمعارجسورة٣
وأقـامواتـابوافـإنبـاب،اإلیمـانكتـابفـيالبخـاريرواهعمربناهللاعبدحدیثمنعلیهمتفق٤

. ٢٢برقمالناسبقتالاألمرباباإلیمانكتابفيومسلم،٢٥برقمالصالة
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معانیهــااأللفــاظفهــذه،١"المــشركینفــاقتلوا:" تعــالىقولــهنحــوبــه،المــرادبیــان
٢.البیانإلىمفتقرةغیرفهيظاهرة،معقولة

احتمـــال،إلیـــهیتطـــرقمـــاكـــلهــوعمومـــاالبیـــانإلـــىیحتـــاجفالـــذيوعلیــه
،٦الـــشرعبتـــصرفوضـــعهعـــنوالمنقـــول٥مجـــاز،وال٤والمـــشترك،٣كالمجمـــل

٧المتــــردد،والفعــــلللتأویــــل،المحتمــــلوالظــــاهر،للخــــصوصالمحتمــــلوالعــــام

٨.المقیدغیرالمطلقوالشرط

الثالثالمطلب
البیانبهیكونما

. ٥اآلیةمنالتوبةسورة١
.١٠٨/ ١یعلىألبيالعدة٢
. تفــصیلغیــرمــنجمعتــهأيًإجمــاالالــشيءأجملــت: یقــالومنــهالمجمــوع،: اللغــةفــيالمجمــل٣

: " قـولهمومنـهالمحـصل،علـىویطلـقالمـبهم،علىویطلقالخلط،على-ًأیضا-لغةویطلق
أمرینأحدعلىداللةلهما: هواألصولییناصطالحفيوالمجمل. حصلتهإذا" الشيءجملت

.إلیهبالنسبةاآلخرعلىألحدهمامزیةال
مـنأوالوضـعاأكثـرأومختلفتـینلحقیقتـینالموضـوعاللفـظ:" بأنـهالمشتركالرازياإلمامعرف٤

وعرفـــه.فـــأكثرمعنیـــینمـــنواحـــدلكـــلالموضـــوعاللفـــظبأنـــهاإلســـنويوعرفـــه". كـــذلكهمـــاحیـــث
اخــتالفعلــىاألســماءمــناســماأوالمختلفــةالمعــانيمــنمعنــىاحتمــللفــظفكــلبأنــهالبــزدوي

. بهمراداالجملةمنواحدإالیثبتالوجهعلىنيالمعا
.١/٤٢األسراركشف،١٠٧/ ١السولنهایة،٢٦١/ ١المحصول

ـــهالمجـــازالـــرازيعـــرف٥ ـــه". بینهمـــالمناســـبةاألصـــليموضـــوعهغیـــرفـــيالمـــستعمل:" بأن وعرف
.  ٤٢/ ٢ألسراراكشف،٢٩١/ ١المحصول". وضعتمالغیرالكلمةاستعارة:" بأنهالبزدوي

ســارقعــنعبــارةصــارثــمقــل،مهمــاخفیــةالــشيءآخــذاللغــةفــيفالــسارق،الــسارقلفــظمثــل٦
/ ١المستـصفى. العـربوضعتهالذيالوجهعلىالواستعملالوضعتغیرفقدخاصةالنصاب

٢٣٣.
. وألمتهلهعاماأوبهخاصایكونأنبین٧
.٢٧٧/ ١المستصفى٨
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١:أشیاءبستةالبیانیقع

ال: "وكقولـــهالزكـــواتنـــصیبكبیـــانوآكـــدهاأعظمهـــاوهـــوالقـــول،: أحـــدها
٢".دینارربعفيإالالیدعتقط

وتخصیصالمجملبیانمنالبیان،أنواعجمیعبالفعلویقع٣الفعل،: الثاني
. ١"أصــلىرأیتمـونىكمـاصـلوا: "قولـهمثـل. والنـسخالظـاهروتأویـلالعمـوم
.٢"مناسككمعنىخذوا: " الحجفيوكقوله

)٣١١/ ١(األصولفياألدلةقواطع،)١٢٤/ ١(الفقهأصوليفالعدة١
رقــممــسلموصــحیح) ٦٧٨٩،٦٧٩٠،٦٧٩١رقــم(البخــارياإلمــامصــحیح: انظــر. علیــهمتفــق٢

.٢٧٦٩/ ٦الحبیرالتلخیص،١٦٨٤
مـنأولـىالقـولأناألول: ثالثـةمـذاهبالمـسألةفـي؟أولـيفأیهمـاالبیـانفـيوالفعلالقولتعارضإذا٣

.المتكلمینبعضذهبٕوالیهسواءهما: الثالث. أولىالفعلأن: الثاني. بالبیانالفعل
یـستدلٕوانمـابنفـسهیـدلالوالفعـلبنفـسهالحكمعلىیدلالقولبأن:أوليالقولبأنقالمناستدل
فـإنوأیـضا. بواسـطةعلیـهدلممـاأولـىبنفـسهالحكـمعلىدلمافكانبواسطة،الحكمعلىبه

وألن.أولــىبإجمــاعبنفــسهیتعــدىمــافكــانفیــهمختلــفوالفعــلغیــرهإلــىحكمــهیتعــدىالقــول
ذلـكودلیـل،بـالقولالبیـانعـنیستغنيالبالفعلوالبیانالفعلعنبنفسهیستغنيبالقولالبیان

ىصـلولما" مناسككمعنيخذوا:" لهمقالللناسالمناسكوبینحجلماالسالمعلیهأنهرويما
.أولىالقولتقدیمكانلهذا".أصليرأیتمونيكماصلوا:" قالالصالةأفعالوبین
للــسائلبــینالــصالةمواقیــتعــنســئللمــاالنبــيبــأنأولــىبالفعــلالبیــانإنقــالمــنواســتدل
.وآكدأولىالفعلأنعلىفدلبالفعلوالصالةالمناسكبینوكذلكبالفعلذلك
أقـوىتقـدیمفـيالكـالمٕوانمـافیـهخـالفوالبالفعـلالبیـانجـوازعلىیدلهذابأنیجابأنویمكن

فـيآكـدالفعـلمـشاهدةبـأنأیـضاواسـتدلوا. أقـوىالفعـلأنعلـىیـدلمـاهـذافـيولـیسالبیانین
علــىمنــهیوقـفوالبــالقولعنهــاالخبـریمكــنمــاالالهیئـاتمــنالفعــلفـيألنالقــولمــنالبیـان

بأنـهیجـابأنویمكـن. البیـانفـيوأبلـغآكـدالفعـلأنعلىفدلوالوصفبالمشاهدةإالالغرض
سـواءإنهمـاقالمنوأما.كالمشاهدیصیرحتىبالقولوصفهعنالعبارةویمكنإالفعلمنما

بـالقولمـرةالـسالمعلیهالنبيبینوقدباآلخریقعكماالبیانبهیقعمنهماواحدكلبأنفاستدل
القــولأنإالالبیــانفــياســتویإوانبأنهمـایجــابأنویمكــن. ســواءأنهمـاعلــىفــدلبالفعــلومـرة
والفعــلبــهالبیــانوقــوععلــىمجمــعوالقــولبغیــرهبیانــایــصیرإنمــاوالفعــلالبیــانفــياألصــلهــو

.٢٥٠صالفقهأصولفيالتبصرة:انظر. بالتقدیمأولىالقولفكانفیهمختلف
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بالكتابـة،البـدنأعـضاءدیـاتوكـذلكللـدیات،كبیانـهبالكتابـةالبیان: الثالث
ودعائـهعمالـهإلـىكتبـهوكـذلكوغیرها،األنعامفيالزكاةمقادیروكذلك
٣.اإلسالمإلىالملوك

ثالثینیعنى٤" وهكذاوهكذاهكذاالشهر" قولهمثلباإلشارةالبیان: الرابع
ونیكـ: أيالثالثـةفـيإبهامـهوحـبسمـراتثالثبأصابعهاإلشارةأعادثمیوما
٥.بالتفصیلوسیأتيیوما،وعشرینتسعة

الرطــببیــعفــىكقولـهاألحكــاموعلــلمعــانيعلـىبالتنبیــهالبیــان: الخـامس
٦؟یبسإذاالرطبأینقص:" بالتمر

)٧(".تمضمضتلوأرأیت:" الصائمقبلةفىوكقوله

انظــر. الحــویرثبــنمالــكحــدیثمــنالبخــاريرواه". أحــدكملكــمفلیــؤذنالــصالةحــضرتفــإذا١
.٦٣١برقمالسفرفياألذانباباألذانكتابالبخارياإلمامصحیح

). ١٢٦١رقم(مسلموصحیح،)١٦٠٣رقم(البخاريصحیح: انظر. عمربناهللاعبدحدیثمنعلیهمتفق٢
. ألصـحابهوسـلمعلیـهاهللاصلىاهللالرسولیرةكثكتباالقیمابنوذكر". ٦٢٨/ ٢داودأبيسنن٣

".بعدهاوما٥٩/ ١المعادزاد: انظر"
كتـــابفـــيالبخـــاريعنـــهأخرجـــهعنهمـــا،اهللارضـــيعمـــربـــناهللاعبـــدحـــدیثمـــنعلیـــهمتفـــق٤

كتــــابفـــيمـــسلمعنـــهوأخرجـــه". ٣٤/ ٣"نحــــسبوالنكتـــبالالنبـــيقـــولبـــابالـــصیام،
".٧٦١/ ٢"الهالللرؤیةوالفطرالهالللرؤیةنرمضاصوموجوببابالصیام،

باسـتحالةاألصـولیونصـرحفقـدواإلشـارةوالكتابـةبالفعـلوأمـابالقول،تعالىاهللامنالبیانیمكن٥
لعبــدالــراجحالمــذهبعلــىوتطبیقاتهــاالفقــهأصــوللمــسائلالجــامع.  تعــالىاهللاعلــىبهــاالبیــان
.٢٠٣صالنملةالكریم

-٦٥٤/ ٣" ٣٣٥٩"حـــدیث، بـــالتمرالتمـــرفـــيبـــابواإلجـــارة،البیـــوعكتـــابفـــي: داودأبـــورواه٦
فـي: ماجـهوابـن. ٢٦٩، ٢٦٨/ ٧بالرطـبالتمـرشـراءبـابالبیـوع،كتـابفي: والنسائي. ٦٥٧
أبــــوابفــــي: والترمــــذي. ٧٦١/ ٢" ٢٢٦٤"حــــدیث، بــــالتمرالرطــــببیــــعبــــابالتجــــارات،كتــــاب
فــيوالحــاكم. ٥١٩/ ٣" ١٢٢٥"حــدیث، والمزابنــةالمحاقلــةنعــالنهــيفــيجــاءمــابــابالبیــوع،

.الذهبيووافقهوصححه. ٣٩، ٣٨/ ٢البیوعكتابفي: المستدرك
وقــد. لــهواللفــظ٧٧٩/ ٢ج٢٣٨٥بــرقمللــصائم،القبلــةبــابالــصوم،كتــابفــيداودأبــورواه٧

وصــححه. أحمــدواإلمــامالنــسائياإلمــاممــنهممنكــراوعــدوهالحــدیثهــذافــيالنقــادبعــضتكلــم
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اطریقــاالجتهـادكــانإذامـاوهـوباجتهــادهمببیانـهالعلمـاءاخــتصمـا: الـسادس
فـأتوا:" تعـالىقولـهفـيكمـامعانیـهأحـدعلـىبحملـهالمشكلكبیانإلیهموصال
أوكیـف؟بمعنـىهـوهـلالـسامععلـىمعناهاشتبهحیث)١(}شئتمأنىحرثكم
كلمـــةبقرینـــةكیـــف،بمعنـــىأنـــهوالتأمـــلالطلـــببعـــدفعـــرفأیـــن؟مـــنبمعنـــى

األذىففــيیض،الحــوهــوالعــارضاألذىفــيالقربــانحرمــةوبداللــة،"الحــرث"
)٣(.البیانأنواعفهذه)٢(.أولىالالزم

فیـهالقـولوسأفـصلباإلشارة،البیانوهوالرابعالنوعهوإنماالدراسةومحل
: یليفیما

الثانيالمبحث
بهایتصلومااإلشارةتعریففي

:مطالبوفیه
األولالمطلب

اإلشارةتعریف
بـالكفاإلیمـاءومنـهالنطـق،مـنیفهـممـامنـهیفهـمبـشيءالتلویح: لغةاإلشارة
.رأیهلهأبدى: بكذاعلیهوأشار. وغیرهاوالحاجبوالعین

اإلمـاملمـسندتحقیقـهفـيشـاكرأحمـدالـشیخقـال. والحـاكمحبان،وابنخزیمة،ابنمنهمآخرون
النكـارةوجـهأدريوال: "قـالثـمللحـدیثوالحاكمحبان،وابنخزیمة،ابنتصحیحنقلوقد: أحمد
.١٣٨/ ١شاكرأحمدالشیخبتحقیقأحمدمسند" فیه

.٢٢٣آلیةامنالبقرةسورة١
)٥٣/ ١(البزدويأصولشرحاألسراركشف٢
قواطـــع،٢/٥٢٥الـــسولنهایـــة٣٥، ٣/٣٤لآلمـــدياإلحكـــام٤٧٤، ١/٤٧٣المحـــصولانظـــر٣

النــورأبـيمحمــدللـشیخالفقـهأصــول،١/٣١١المعتمـد،١٦٣النــاظرروضـة،٢٩٤/ ١األدلـة
.٣/١٦زهیر
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أنًأحیانــابهــایــرادبــه،متــصلأوالبــدن،أعــضاءمــنبعــضوحركــة: واإلشــارة
ُلوحــتأيإلیــه،وأشــرتبیــدي،إلیــهّشــورتیقــال. الــنفسفــيعمــاّتبــین ْ . إلیــهّ

ذلــكیكــونأومــأ،ّوشــورإلیــهوأشــار". رفعهــا: ّبالنــارشــاروأ. أومــأ: بالیــدوأشــار
. والحاجبوالعینّبالكف

أوّبـالكفواألكثـراألكتاف،أوالحاجبأوالعینأوبالرأس،اإلشارةتكونوقد
١.األصابع

ِلفتعلىیساعدقدمماذلكغیرأوًعصاأوبخرقةتكونوقد ْ .      النظرَ
فــــيمجــــازاوتــــستعملالحــــسیة،اإلشــــارةفــــيحقیقــــةاإلطــــالقعنــــدواإلشــــارة

الجــر،بحــرفمعناهــاعلــيویــستدلونحــوه،الغائــببــضمیركاإلشــارةالذهنیــة،
عــديٕوانونحوهــا،بالیــداإلیمــاءبمعنــىتكــون" إلــى"بـــأشــارالفعــلعــديفــإن

.الرأيبمعنىتكون" على"بـ
:منهامعانعدةعليتدلوهي" شور" مادةاإلشارةوأصل

. عرضهاإذاشورا،یشورهاالدابةشاریقال: ٕواظهارهالشيءعرض-
. بیدیــهأومــأإذاإشــارة،یــشیرالرجــلأشــار: الــشيء،یقالإلــياإلیمــاءومنهــا-

٣.والرأسبالیدیومئ: أي٢"الصالةفيیشیركانأنه:" الحدیثوفي

أعــضاءمــنعــضوأوالــرأسأوبالیــد،اإلیمــاءهــيهنــاالمقــصودةفاإلشــارة
معنـىعلـىتـدلبحیـثالنـاس،تعارفهـابطریقـةمعـینأمرعلىللداللةاإلنسان

.  مخصوصةبطریقةالتحركعندمخصوص

.٤١٥/ ١٥" ومى"مادةالعربلسان١
كتـــابفـــيالـــدارقطني،١٢٤٠٧بـــرقممالـــكبـــنأنـــسمـــسندفـــيمـــسندهفـــيأحمـــداإلمـــامرواه٢

. ١٨٦٧برقم٤٥٠/ ٢الصالةفياإلشارةبابالصالة
غریـبفـيالنهایـة،٢٧٧/ ١١لألزهـرياللغةتهذیب،" شور" مادةمنظورالبنالعربلسان٣

.٥٠٨/ ٢األثیرالبنواألثرالحدیث
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مـدلوللهاالعین،أوبالیدحركةلكلأن-اهللاشاءإن-البحثفيوسیأتي
.  علیهمتعارفخاص
:باإلشارةالبیانأهمیة
إنألنهـاغیـره؛إلفهامبأحدهماأوبیدیهشارةاإلعنیستغنيإنسانیكادال

مـنكثیـردأبوهـذاإلیـه،ومنبهـةالبیـان،علـيمعینـةفهـيبیـانوسـیلةتكـنلم
علــيالــسامعینینبهــونًوشــماالًیمینــاأیــدیهمیحركــونأنهــموالخطبــاءالوعــاظ،
.االستماع

بیانـهیـستطیعالمعینـا،شـیئاطالبهمإلفهاموالمدرسونالعلماءاستعملهاوقد
.اإلشارةتفیدهمابالقولالبیانیفیدالأوبالقول،

"  شبرافارقتكما:"تقولفالعرباألصابعبإشاراتالدالالتمنكثیروتلتصق
عـنكنایـةبالـشبرفعبـر،قـطفارقتـكمـایریـد،ٕوابهامـهسـبابتهبینمایفتحثم
أغنـتوقدوالسبابة،اإلبهامبینالمعروفةالمسافةهوهناوالشبر،المسافةقلة

ثـم" أنملـةقیـدمكانـهمـنتحـركمـا:"ویقـال،األلفـاظمـنكثیـرعـنهنااإلشارة
یثبـتوهـذاالمعروفـة،األصـابععقـدةواألنملـةقـط،تحـركمـایریدبأنملتهیشیر

.والمعانياإلشارةبینالتصاقاهناكأن
باإلشـارةخاصـةاألبـواببعضلـعنوانـایضعونالنبويالحدیثشراحوترى

الیدینرفعوباب... بیدهیشیرالرجلوباب... الخطبةفياإلشارةباب: منها
.الخ... المنبرعلي

،كثیــرااســتعملهاالنبــيأنیجــدالنبــيســنةفــيالباحــثأنوالحــق
یبیـةالغاألخبـارمـنكثیـراأنذلـكفـيالـسببكـانوربماأمینا،نقالإلیناونقلت

والبیــــانالمحــــسوس،مــــنمثــــاللهــــاضــــربإذاإالفهمهــــااإلنــــسانیحــــسنال
مــنكثیــراأنذلــكفــيالــسببكــانوربمــا،ذلــكعلــىمعــینخیــرهــوباإلشــارة
حــالأیـةوعلــىالعبـارة،إلیــهتـصلالمــاباإلشـارةیــدركأمیـاكــانآنـذاكالنـاس
.كتبهمفيبمسائلوناألصولیوأفردهالبیان،منالنوعهذاعرفتقدفالسنة
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كثیـرانجـدأننـاإالوأهمیتـهباإلشـارةالبیـانعلـىاألمثلةكثرةمنالرغموعلى
،أوســطرابعــضهمعنــدیتجـاوزالشــدیدبإیجــازلهــاتعـرضقــداألصــولیینمـن

. سطرین

الثانيالمطلب
الكریمالقرآنفياإلشارة

الكریمالقرآنفياإلشارة:أوال
فـيالصریح،كمالفظها:األول:أسماءعدةتحتالكریمالقرآنفياإلشارةوردت
ـــه ْفَأشـــارت:"تعـــالىقول َ َ ـــهَ ِإلی ـــالواَِْ ُق َكیـــفَ ْ ـــمَ ُنكل َِّ ْمـــنُ َكـــانَ ـــيَ ِالمهـــدِف ْ َ ًِّصـــبیاْ َ."١

َقال:"تعالىقولهفيالرمز،كما: الثاني َآیتكَ ُ ََِّتكلمََّأالَ َالناسُ َثالثةَّ َ ٍَأیامَ َّإالَّ ْرمـزِ ".ًاَ
َفخــرج:"تعــالىقولــهفــيكمــا،الــوحي: الثالــث َ َ َعلــىَ ِقومــهَ ِ ْ َمــنَ ِالمحــرابِ َ ْ ِ َفــَأوحىْ ْ َ
ْإلیهم ِ ُسبحواَأنَِْ ًبكرةَِّ َ ْ ًّوعشیاُ ِ َ .أشارأي٢".َ

وكیـفالقـول،ُیفهـمماُوتفهمالكالم؛بمنزلةاإلشارة:"اهللارحمهالقرطبيیقول
القـــوممنهـــاوفهـــم؟"إلیـــهفأشـــارت: " فقـــالیممـــرعـــنتعـــالياهللاأخبـــروقـــدال،

َكیف: " فقالواوغرضها،مقصودها ْ َُِّنكلمَ ْمنُ َكانَ ِْالمهدِفيَ َ ِّصبیاْ َ."٣

موضـــعفـــيإالصـــریحاالكـــریمالقـــرآنفـــياإلشـــارةللفـــظذكـــریـــردلـــملكـــن
ْفَأشـارت:"تعـاليقولـهوذلكمریم،سورةفيواحد، َ َ ِإلیـهَ ُقـالواَِْ ْكیـَ ُنكلـمَفَ َِّ ْمـنُ َكـانَ َ

ْالمهدِفي َ ًِّصبیاْ َ."٤

.٢٩اآلیةمنمریمسورة١
.١١اآلیةمنمریمسورة٢
جهـةعليلهاقالواثمزناها،منعلیناأشدبنااستخفافها: قالواالطفلإليأشارتلماأنهایروي٣

دار٤٢٧٣/ ٦للقرطبـيالقـرآنألحكـامالجـامع". صـبیاالمهـدفـيكـانمـننكلـمكیف:" التقریر
.العربيالغد

.٢٩ةاآلیمنمریمسورة٤



-٢١٧-

الثالثالمطلب
البیانعلماءعنداإلشارة

: یقـالإشـارةالیـدحركـةفتـسمىعدةأسماءالعربیةاللغةفياإلشارةلحركات
.بیدهأشار

١.بكمهوأالح،بثوبهولمع،بشفتهورمز،بحاجبهوغمز،برأسهوأومأ

قابـــضابكفـــهإنـــسانادعـــافـــإذااإللـــواء،فهـــووحـــدهاالـــسبابةحـــركإذا: قـــالوا
فهــــواألخــــرىعلــــىراحتیــــهإحــــدىضــــربفــــإذا. اإلیمــــاءفهــــوإلیــــهأصــــابعها
األصـابعرؤوسوأدخـلالـسبابةعلىإبهامهوجعلأصابعهضمفإذاالتصفیق،

أخــذفــإذا. القبــضةفهــيوأربعــینثالثــةعلــىحــسابهیعقــدكمــاالكــفجــوففــي
فإذاَالحثیة،فهيواحدةبیدحثافإذاالحفنة،فهوالشيءعلىكفهوضمأربعین
كمــااإلبهـامأصـلعلـىأصــابعهورفـعوالوسـطىالـسبابةبــینمـناإلبهـامأخـرج
٢.القصعفهواإلبهامعلىسبابتهوأضجعوعشرینتسعةیأخذ

أغنیــاءدكولـتتــركألن:" قولـهومنـهالتكفــففهـوللـسؤالكفــهبـسطفـإذا
.٣"الناسیتكففونعالةتتركهمأنمنخیر

مــسمىعلــىدلمــا: عنــدهممفهومهــاأنإالاإلشــارةالنحــاةعــرفوقــدهــذا
ضـمیر: هكـذاالتعیـینقـوةحیـثمنالمعارفألفاظالنحاةّویرتب١.إلیهٕواشارة

ط٤٥/ ١جنــيبــنعثمــانالفـتحألبــيالخــصائص،١٣٤صللثعــالبيالعربیـةوســراللغــةفقـه١
.للكتابالعامةالهیئة

.١٣٥صالعربیةوسراللغةفقه٢
،خولــةبــنســعدالنبــيرثــاءبــابالجنــائز،كتــابفــي١٣٢/ ٣البخــاريرواهعلیــهمتفــق٣

)٦٣٢/ ١١(األصولجامعوانظر). ١٦٢٨(برقمالوصیةكتابفيومسلم
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لمـشاراثـمإبهـام،عـنالسالمالغائبضمیرثمالعلم،ثمالمخاطب،ثمالمتكلم،
٢.إلیهالمضافبحسبوالمضاف. بألَّالمعرفثمالموصولثموالمنادى،به

عنـدعلیهـاالمتواضـعالمعـانيبعـضوبیـاناإلشـارةفـيتـستخدمالتياألعضاء
:استعمالها
یقــول.بالیــدیكــونغالبهــالكــن،وبــالعینوبــالرأسبالیــدیقــعمــامنهــااإلشــارة

تباعــدٕواذاوالمنكــبوبالحاجــبوبــالعینوبــالرأسفبالیــداإلشــارةفأمــا: "الجــاحظ
٣".وبالسیففبالثوبالشخصان

ذلـكفـيالـسرولعـلأشـعارفیهـاولهـم،العـینبإشارةقدیماالعربعنيوقد
٤.داللةواألكثر،حركةاألعضاءأسرعهيالعینأن

لیــهعتعــارفمــا) الحمامــةطــوق(كتابــهفــي" اهللارحمــه"حــزمابــننقــلوقــد
بـالعین،اإلشـارةباب: اسمهًبابالذلكوعقد،العینإشاراتمنبیئتهفيالناس
اإلشـــارة-والموافقـــةالقبـــولوقـــعإذا-بـــالقبولالتعـــریضیتلـــوثـــم:" قـــالحیـــث
العجیـبالمبلـغویبلـغ،المحمودالمقامالمعنىهذافيلیقومٕوانه،العینبلحظ

،وینهــــىویــــؤمر،ویبــــسطویقــــبضد،ویهــــدویوعــــد،ویتواصــــلبــــهویقطــــع،
،ویجـابویـسأل،ویحـزنویـضحك،الرقیـبعلىوینبه،الوعودبهوتضرب

یوقـفالاللحـظ،هیئـةمـنضـربالمعـانيهـذهمـنواحـدولكل. ویعطىویمنع
:المعانيهذهمنتیسرماواصفوأنا...یتابعثم....بالرؤیةإالتحدیدهعلى

. بــالقبولإعــالم: وتفتیرهــااألمــر،عــننهــي: الواحــدةالعــینبمــؤخرفاإلشــارة
واإلشــارة. الفــرحآیــة: نظرهــاوكــسر. واألســفالتوجــععلــىدلیــل: نظرهــإوادامــة

.٣١٥/ ١مالكالبنالكافیةشرح١
.٩٥/ ١التوضیحشرحفيالتصریح٢
.بیروتالعلمیةالكتبدارط٣٩/ ١للجاحظوالتبیینالبیان٣
فرعالعربیةاللغةكلیةفيالمساعدوالنقدالبالغةأستاذجمعةأحمدسعیدللدكتوراإلشارةبالغة٤

.١٧صبالمنوفیةزهراألجامعة
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: بـسرعةصـرفهاثـم،مـاجهةإلىالحدقةوقلب.التهدیدعلىدلیل: إطباقهاإلى
مـنةالحدقـوقلـب.سـؤال: العـینبمـؤخرالخلفیـةواإلشـارة. إلیـهمـشارعلـىتنبیه

وســــطمــــنالحــــدقتینوترعیــــد. المنــــعشــــاهد: بــــسرعةالمــــؤقإلــــىالعــــینوســــط
والحــواس:" یقــولثــم.... بالمــشاهدةإالیــدركالذلــكوســائرعــامنهــي: العینــین
١....".أبلغهاوالعینالقلب،إلىأبواباألربع

اللفـظ،تـواريفـيالـسببولعـل،فیـهالشكثابتأمراللفظعنالعینونیابة
غیــرأو،الكــالمعــنالمبــینعجــزأوالنطــق،مــنالخــوفهــواإلشــارةروزوبــ

ًانظرمثال. األسبابمنذلك
:الشاعرقولإلى

تــتكــــــلممـــذعوروملإشـــــارةأهلهاخيفةالعنيبطرفأشــــارت
٢املتـــــــيمباحلبيـــــــبوســـــــهالوأهـــــــالمرحبـــــــاًقـــــــالقـــــــدالطـــــــرفأنفأيقنـــــــت

وكأناإلشارة،طریقعنإالیفهمالكالمااإلشارةبطریقالشاعرحكىفقد
مـــعوذعـــرا،ترحیـــبمـــعخوفـــایتـــضمنشـــفهيبكـــالمالـــشاعرخاطبـــتالعـــین

المعني؟هذابیانفياإلشارةمقامتقومعبارةفأيارتیاح،

.لبنانبیروتالحیاةمكتبةط١٠٥صحزمالبنالحمامةطوق١
ـــان٢ ـــيبـــنلعمـــرالبیت ـــيبـــنعمـــر: وهـــوربیعـــةأب ـــنربیعـــةأب ـــناهللاعبـــدب المغیـــرةبـــنحذیفـــةب

أكثـررقیق،شاعرباسمه،فسمىالخطاببنعمرتوفيالتياللیلةفيولدالقرشي،المخزومي
ومــاتمعــه،وبمــنبــهالــسفینةفاحترقــتالبحــرفــيغــزابهــن،والتــشببنــساءالوصــففــيشــعره
قـریشنـسب. العربیـةفـيحجـةربیعـةأبـيبـنعمـر: العـالءبـنعمـرأبـوقـال. هــ٩٣سنةغرقا

المعــارف،دارط٣١٩صالزبیــربــناهللاعبــدبــنثابــتبــنمــصعببــناهللاعبــدبــنلمــصعب
.   ١/٦١األصفهانيالفرجألبياألغاني،٢/٤٥٧ةقتیبالبنوالشعراءالشعر،القاهرة

أبـيابـنقـالكمـا-اإلشـارةهـذهمـنفهـموقـدنطـق،دونالعـینبطـرفإشارةالبیتانتضمنوقد=
علیــهالمــصطلحالكــالمفــيبــهیعتــدالاإلشــارةمــنالفهــمهــذالكــن. وســهالوأهــالمرحبــا-ربیعــة
/ طالحمیدعبدالدینمحيالشیختحقیقربیعة،أبيبنعمردیوان. نطقالیسألنهالنحاةلدى

.السعادةمطبعة
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الثالثالمبحث
باإلشارةالبیانفي

:مطالبوفیه
األولالمطلب

اإلشارةداللةطریق

غیرهــا،أوبالیــدحركــةألنهــااألفعــال؛مــنفعــلاإلشــارةأنمــنالــرغمعلــى
بطریـقاألحكـامعلـىبهـاُیـستدلألنهوذلكالصریحة،األفعالمنلیستلكنها
.الصریحةاألفعالطریقغیر

اإلشارةوأما. فعلمامثلنفعلأنیقتضيالنبيمنالصریحالفعلفإن
.القولبداللةذلكفيشبیهة،١بالمواضعةتهاداللفإن

باالصـــطالح،وضـــعتبعبـــاراتیكــونقـــدالـــشيءبیــان:" الغزالـــياإلمـــامقــال
بالفعـــلیكـــونوقـــد. المواضـــعةبوجـــهمعرفتـــهتقـــدمتمـــنحـــقفـــيبیـــانفهـــي

المتكلمــــینعــــرففــــيصــــارولكــــنومبــــین،دلیــــلالكــــلإذوالرمــــز،واإلشــــارة
علـىالداللـةرشـیقحـسنكـالم: أيحـسن،بیـانلـهلبـالقوبالداللـةمخصوصا
أنبــلأحــدلكــلبــهالتبیــینیحــصلأنالبیــانشــرطلــیسأنــهواعلــمالمقاصــد،

٢".بهیعلمأنصحالمواضعةوعرفتوتؤملسمعإذابحیثیكون

،٣١١صوضـــعمـــادةالـــصحاحمختـــارالمراهنــة،فالمواضـــعةمتعـــددةاصـــطالحاتللمواضــعة١
بیــعبخــالفوهــوشــیئامنــهللمــشتريیــضعأنبعــدبرأســمالهاالــسلعةیبیــعأنهــو: المواضــعةوبیــع

نطـقكلمـانوعهمخاطبةفياالصطالح: هيوالمواضعة. ٤٦٥/ ١الفقهاءلغةمعجم. المرابحة
دارط٤٢/ ١الرافعــيصــادقلمــصطفىالعــربآدابتــاریخ.  هنــاالمــرادهــوالمعنــىوهــذا. بهــا

.العربيالكتاب
. ١٩١ص١جللغزاليالمستصفى٢
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أصــابعهورفــع" وهكــذاوهكــذاهكــذاالــشهر: "والــسالمالــصالةعلیــهقــالفــإذا
علیـــهیــدلمـــاعلــىیــدلفـــذلكالثالثــة،فـــياإلبهــاموخــنسمـــرتین،فــيالعــشرة
). وعشرونتسعةالشهر: (قالكأنهاللفظ،
.أفعالداللةطریقغیرأخرىبطریقةداللةفهذه

هكـــذا(لفـــظالـــسابقالحـــدیثفـــيهـــوالـــذياإلشـــارة،اســـملفـــظاإلشـــارةولیـــست
ّحاسـةطریـقعنب،للمخاطّومنبهاإلشارة،لمعنىّمؤكداللفظهذابل،)وهكذا

. مخاطبهإلیهیشیرماإلىببصرهلیلتفتالسمع،
أصــابعهمــادالهــارافعــاالنبــيیــديحركــةهــيالحــدیثفــياإلشــارةلكــن
بطریقـــةمـــرتینالنبــيبهـــاأشــاروقـــدعـــشرة،العــددعلـــىداللــةإیاهـــامفرقــا
.سعةتالعددعلىداللةواحداأصبعافقبضالثالثةالمرةوأماواحدة

،الخطـأومنهـاالصوابمنهااإلشارةأنالجاحظمنهماللغویینبعضویرى
.معهتعارضهاأو،اللفظمعاإلشارةتوافقإلىمرجعهذلكوأن

ًبلیغـا،المعنـىوصـارالمـرادوتـمصـحیحة،صـارتاللفـظاإلشارةوافقتفإذا
المعنـىفـإن،اللفـظاإلشـارةخالفـتإذاأمـا. بهیـةصـورةفـيالقلـبإلـىووصل
الخطـأالبابمنالمتكلمویأتیه،المرادالمتلقيعلىویلتبس،الغموضیكتنفه

،إخراجـهیحـسنلمصاحبهألنًمطمورا؛المعنىویظل،اضطرابفيفیقع،
١.عیبوذاكتنافر،منواإلشارةاللفظبینلماعنه؛واإلعراب

الثانيالمطلب
األخرىالبیاننواعأبیناإلشارةبیانمنزلة

ومـدعم،بـاللفظللبیـانمؤكـدباإلشـارةالبیـانفیهـاتـرىكثیـرةأحادیثجاءت
المـتكلمفـأراد،یكفـيالالـسمعطریـقعنالقلبإلىالمعنىوصولوكأن،له

.بیروتالعلمیةالكتبدار٣٩/ ١للجاحظوالتبیینالبیان-١
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طـریقینمـنوصـلهقـدالمعنـىأنالقلـبوجـدفـإذا،إضـافيطریـقاستصحاب
.فیهلیستقرالبابللمعنىفتح،اآلخریؤكدمنهماوكل،مختلفین

لفظیةطرقبعدةالواحدالمعنيبیانعليیستعینونكانواالعلماءأنشكوال
،اللفظاإلشارةتؤازرأنالمانعفما،ذلكوغیروالمعنوي،اللفظيالتوكیدمثل
.النفسفيالمعنىیستقرحتى

أهــلبلغــةوغیــرهلمجمــللبیــانأنــهفــوقباإلشــارةالبیــانأنســبقممــایعلــم
التـشبیهأنـواعمـنونوعاألدباء،عندالساحرالبیانألوانمنلونفهواألصول

: العـاصبـنعمـروبـناهللالعبـداهللارسولقالكماالبالغةأهلعندالبلیغ
واختلفـوا،وأمانـاتهمعهـودهممرجـتقـد،الناسحثالةفيبقیتإذابككیف" 

١".یدیهأصابعبینالنبيشبكو؟..هكذاوكانوا... 

كــلمــنوالــرديءنقــي،إذاوالتمــرواألرزالــشعیرقــشرمــنیــسقطمــا: فالحثالــة
كنایـةوهـو.اختلفـتإذا: عهـودهمومرجـتواالختالف،االختالط: والمرج.شيء
مــاحثالــةمــنالحبــوبالغربــالینقــيكمــااألشــرار،وبقــاءاألخیــار،إماتــةعــن

٢.یغربله

مـــنالـــزمنهـــذافـــيالنـــاسعلیـــهســـیكونلمـــابیـــانلیدیـــهنبـــيالفتـــشبیك
.الخائنمنالوفيوال،غیرهمناألمینفیهیدرىال،اختالط
الفعـلأوبـالقولالبیـانعـنومعناهأهمیتهفيیقلالباإلشارةالبیانفإنلذا

ریــقطعـنبـهالبیـانیتـأتيأوضـحتكمــالكنـهالبیـانمـننـوعباإلشـارةفالبیـان
. بالفعلالبیانطریقیخالف

الثالثالمطلب
باإلشارةالبیانكیفیة

.٤٦٨/ ١وغیرهالمسجدفياألصابعتشبیكبابالمساجد،كتابفيالبخاريرواه-١
.٦/ ١٠األصولجامع-٢
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عبــدالقاضــيذلــكذكــروقــد. مختلفــةبطــرقالمــتكلممــرادعلــىتــدلاإلشــارة
مــــرادهیعــــرفبــــأنإمــــاالقــــول،كداللــــةاإلشــــارةتــــدل: "فقــــالًمجمــــال،الجبــــار

ّیعـــدأننحـــواالســـتدالل،فـــيبطریقـــةأوباضـــطرار، ُ ًّعـــداَ . بمثلـــهالعـــادةجـــرتَ
طریقةفيمعقولةأموروهذه: قالثمالشهر،أیامعددإلىاإلشارةحدیثفذكر
١".األدلة

:اإلشارةبهاتدلالتيالكیفیة
أنبهـایـراداألصـابعرفـعفـإن...." هكذاالشهر:"حدیثفيكماالتشبیه،-١

یـصنع؟أنیریـدمـاذاسـئلولـو. المرفوعـةاألصـابعكعددالشهرفياألیامعدد
أویمـشيأویكتـبأویأكـلمـنكهیئـةغیرهمـاأوالفـمأوالرجلأوبالیدفعمل
.  ذلكمثلیفعلأنیریدأنهبهالمرادلكانذلك،غیرأوًحدیدایطرق

علـىفـأفیضأنـا،أمـا:" قـالاهللارسـولأنالغسلصفةفيوردماومنه
سـاعةذكـرفـيالحـدیث،فـيجاءماومنه.كلتیهمابیدیهوأشار٢" ًثالثارأسي
٣.والخنصرالوسطىبطنعلىأنملتهووضع". یقللهابیدهوأشار: "الجمعةیوم

جهــةبمالحقــةمعــین،شــيءإلــىالمخاطــببــصرتوجیــهأعنــيالتوجیــه،-٢
. متجهةهيحیثإلىوجههأویدهأوالمشیرإصبعامتداد

) هـذا(األلفـاظمـنویوافقهـا) ذات(إلـىإمـاالمخاطـببـصریتجهأنیرادقدثم
.للمكـانأسماءاإلشـارةمـنوبابهـا)هنـا(األلفـاظمنویوافقهاجهةٕوفروعه؛واماإلى

ّالعلــوجهــةتحریكــهأوالــرأسّكهــزمنحــصرة،غیــرعلیهــا،متواضــعٍمعــان-٣
٤.واإلیجابوالرضاالموافقةبمعنىوخفضهوالنفي،والرفضاإلنكاربمعنى

.٢٠/  ٢الشرعیةاألحكامعلىوداللتهاالرسولأفعال-١
.٧٠/ ١مطعمبنجبیرعنثالثارأسهعلىأفاضمنبابالغسل،كتابفيالبخاريأخرجه-٢
.٨٥٢برقمومسلم،٩٣٥مبرقالبخاريأخرجهعلیهمتفق-٣
األمــرمـنّالتنـصلبمعنـىفنفـضها،بالیـد،اإلشـارةمــنوكـأنواع. االسـتخفافبمعنـىاألكتـافّهـزومنـه-٤

المـتكلمعـنًبعیـداوتحریكهـاباإلدنـاء،األمـرأواالسـتدعاءبمعنـىالمـتكلمجهـةوتحریكهـابـراء،منهوأنك
وهـذاالنـاس،عـاداتبتتبـعیعـرفمماذلكغیرإلى. التودیعىبمعنبهاوالتلویحباإلقصاء،األمربمعنى
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خیــــلأذنــــابكأنهــــابأیــــدیكمتــــشیرونلكــــممــــا:"الحــــدیثفــــيوردمــــاومنــــه
ْشـــمس علـــىتـــدلهنـــافاإلشـــارةبعـــض؟علـــىبالتـــسلیمبعـــضهمأشـــاریعنـــي١"ُ
برأسـهافأشـارت: "وفیـهالكـسوف،صـالةفـيعائـشةحدیث: ًأیضاومنه. التحیة

٣.بالتسلیمبیدهْفألوىبنساء،ّمرأنهومنها،٢"نعمأي

ابــنعــنوردفقــدبیــنهمفیمــاإشــاراتعلــيیتعــارفونقــدیمانــاسالكــانوقــد
كــانفلمــا-المنبــرعلــيوهــو-اإلمــامیــستأذنونالنــاسكــان: قــالأنــهســیرین

٤".إذنهفهوأنفهعليیدهوضعمن: قالبینهم،ذلكوكثر،زیاد

طیــرتبالاإلشـارةفهــمّفـإن. الناحیــةهـذهمـنالنطــقعـناإلشــارةوتتمیـزهـذا
األخـرسیـستعملهاولـذلكعالمیـة،عامـةلغةاإلشارةتكونتكادبلمعینة،بلغة

. اآلخرلغةمنهمأحدیعلملمإذاالناسویستعملهایتكلم،لمالذيوالطفل
الرابعالمطلب

بهاالبیانحصولعلىوالدلیلباإلشارةالبیانحكم
باإلشارةالبیانحكم: أوال

كــانلمــإواالللمخاطــبالمــرادالمعنــىبإظهــارإالیــتمالالبیــانأنشــكال
كمـا،بـهالمـرادظهـورفـيأتـمبـالقولالبیـانأنفيأحدیشكوال،بیاناالبیان

وتوضـیحإظهـارفیـه–بیانـهالمـرادالـشيءبعمـلالقیـامأي–بالفعلالبیانأن

ضـابطإشـارة: الحـدیثالعـصرفـيمنهـاالحصرفاقتكثیرةإشاراتالناساستحدثفقدجداواسعباب
. وهكذا...شارتكأبرزأوجانبا،تنحأو،توقفأنالسیارةقائدإلىالمرور

. ٤٣٠برقمصحیحهفيمسلمرواه١
.٢٤/ ٣والرأسالیدبإرشادالفتیاأجابمنبابالعلمكتابفيالبخاريرجهأخ٢
.٢٦٩٧برقمالنساءعلىالتسلیمفيجاءماباباالستئذانأبوابفيالترمذيرواه٣
العلمیـةالكتـبدارط٢٢٠/ ٣أباديالعظیمالدینلشمسداوودأبيسننشرحالمعبودعون٤

.بیروت
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قدمـــهبــلول،القـــداللــةمـــنقریــبالمـــرادالمعنــىعلـــىوداللتــهالمـــراد،المعنــى
١.بالقولالبیانعلىبعضهم

خفــاءاحتمــالمــنفیهــاكــانلمــاالبیــانفــياألصــلهــيلیــستاإلشــارةلكــن
الرحمن:" سبحانهقال،القولهوالبیانفياألصلأن،إذالسامععلىالداللة

ـــم*  ـــانعلمـــه*اإلنـــسانخلـــق* القـــرآنعل ـــانالمفـــسرونقـــال٢".البی هـــوالبی
. أصالبهاالبیاناعتبارعدممتوهمیتوهمربمالذا. الكالم

طریـقعـنالبیانمنالشرعيالحكماستنباطعندالفقهاءنظرةاختلفتوقد
اقترانهــامــعولــیسبالبیــان،اســتقاللهاعنــدهــوإنمــانظــرتهمواخــتالف،اإلشــارة

ّانـضمإنأمـااالحتمـالإلیهـایتطـرقاإلشـارةإذفعـل،أوقـولمـنیعـضدهابما
مـنحتـىبهـاالبیـانصـحةفـيخالففالبه،المراداإلشارةّفبینتنطق،إلیها

بأصـابعهوأشـار" هكذاطالقأنت:" لزوجتهالرجلقالفلوالنطق؛علىالقادر
.مجتمعةالثالثةالطلقاتبوقوعیقولمنكلعندًثالثاطلقتالثالث،

طـالقفهـيواحـدةبأصـبعاروأشـهكـذاطالقأنت: قالٕوان:" المبسوطفيجاء
فهــيأصــابعبثالثــةأشــارٕواناثنتــین،طــالقفهــيبأصــبعینأشــارٕوانواحــدة،
: قولـــهبـــدلیلبالعـــددالتـــصریحبمنزلـــةباألصـــابعاإلشـــارةألنثالثـــا؛طـــالق

الشهرأنبیاناذلكفیكون" الثالثةفيإبهامهوخنسوهكذا،وهكذاهكذاالشهر"
الالمنـشورةباألصـابعتقـعأنهـااإلشـارةهـذهفيصلاألثم.یوماوعشرونتسعة

٣".هذاعلىدلیلوالعرفالمعقودة،باألصابع

وقــعأصــابعبــثالثوأشــارهكــذا،طــالقأنــت: قــالٕوان:" المجمــوعفــيوجــاء
وانالعـدد،بیـانفـيالنیـةبمنزلـةهكـذاقولـهمـعباألصـابعاإلشارةألنالثالث،

: قــالوانیدعیــه،مــایحتمــلألنـهقبــل،مقبوضــتینالاألصــبعینبعــدأردت: قـال

.٨صفيذلكعنالكالمسبق-١
.٤إلى١مناآلیاتالرحمنسورة-٢
).١٢٢/ ٦(للسرخسيالمبسوط-٣



-٢٢٧-

العــددأردولــمواحــدةأردتوقــالهكــذا،یقــلولــمباألصــابعوأشــارطــالق،أنــت
١".یدعیهمایحتملألنهقبل،

ثالثـا؛طلقـتالـثالث،بأصـابعهوأشار. هكذاطالقأنت: قالإن:" المغنيوفي
٢"ددالعفيباألصابعبالتشبیهتصریحهكذاقولهألن

،أصــابعهمـنظهـربمـاالطلقـاتعــددتـشبیه) هكـذا(لفـظمـدلولأنوتوجیهـه
الـسامعنفـسفـيوأشـدأوقـعحینئـذویكـونمدلولـه،علـىحملـهمـنّبدالواللفظ
.والرائي
باإلشارةالبیانبجوازاألدلةقواطعكتابهفيالسمعانيالمظفرأبوقطعوقد
الـشهرقولـهمثـلباإلشـارةبیانـهالرابـعلوجـها: "فقـالالبیانأنواعمنوعدها
مــراتثــالثبأصــابعهاإلشــارةأعــادثــم،یومــاثالثــینیعنــىوهكــذاوهكــذاهكــذا

البیـانبـصحةقطعفقد٣".یوماوعشرونتسعةیكونالثالثةفىإبهامهوحبس
٤".األصولیینجمهورمذهبوهو:"الزركشيقال. باإلشارة

الخــالفحكایــةبعــدفقــال" الواضــح" صــاحبصــرحلكوبــذ:" الــشوكانيوقــال
٥".البیانبهمایقعواإلشارةالكتابةأنفيخالفاأعلموال: الفعلفي

أیــــضاباإلشــــارةالبیــــانعنــــهویكــــون:" فقــــالیعلــــىأبــــوالقاضــــيذهــــبٕوالیــــه
ثالثـونأنـهفأفـاد" العـشربأصـابعهوأشـاروهكـذاوهكـذاهكـذاالـشهر: "كقولـه
أنــهفأفــاد" الثالثــةفــياإلبهــاموخــنسوهكــذا،وهكــذاهكــذاالــشهر: "قــالمثــیومــا

)١٢٧/ ١٧(المهذبشرحالمجموع-١
).٤٨٥/ ٧(قدامةالبنالمغني-٢
(٢٩٤/ ١(األصولفياألدلةقواطع-٣
.١٠٠/ ٥الفقهأصولفيالمحیطالبحر-٤
.١٠٠/ ٥المحیطالبحر-٤
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ثالثـةالناستكلمأالآیتك: "لزكریاوتعالىسبحانهوقال١.یوماوعشرونتسعة
سـبحواأنإلـیهمفـأوحىالمحـرابمـنقومـهعلـىفخـرج: "قـالثـم،"رمـزاإالأیام
.المــرادبلــوغفــيالقــولقــاممإشــارتهفقامــتإلــیهم،أشــار: یعنــي"  وعــشیابكــرة

٣.باإلشارةمرادهالهمفبینت٢"إلیهفأشارت: "مریمعنتعالىاهللاوحكى

: باإلشارةالبیانحصولعلىالدلیل: ثانیا
:أدلةمنیليماذلكعلىَّدلوقد،باإلشارةالبیانیحصل
مثـلمـنوغیـرهماألنبیـاءمـنسـبقعمـنحكایةالكریمالقرآنمن: األولالدلیل
ثـالثالنـاستكلـمّأالآیتـكقـالآیـةلـياجعـلربقـال:" زكریـاعـنتعالىقوله
" وعـشیابكـرةّسبحواأنإلیهمفأوحىالمحرابمنقومهعلىفخرج* سویالیال

".ًرمزاإالأیامثالثةالناسّتكلمّأالآیتكقال: " أیضالزكریاتعالىقولهوكذلك
أیــضاالــضحاكوعــناإلشــارة،: قــال،"ًرمــزاإال:"كالــضحافعــن. اإلشــارةوالرمــز

قولــــهفــــيعبــــاسابــــنوعــــن. یــــتكلموالرأســــه،أوبیــــدهیــــشیرأنالرمــــز: قــــال
یــشیربیــدهالنــاسیكلــمفجعــلبلــسانه،ِأخــذْأن: ُالرمــز: قــال،"ًرمــزاإال:"تعــالى
٤.إلیهم

فقــد: قــالثــمة،باإلشــارللبیــاناآلیــةبهــذهالحنبلــيالفــراءیعلــىأبــوّاحــتجوقــد
٥.المرادبلوغفيالقولمقامإشارتهقامت

والنكتــبالالنبــيقــولبــابالــصیام،كتــابفــيعمــربــناهللاعبــدعــنخــاريالبأخرجــه-١
الهـالللرؤیةرمضانصوموجوببابالصیام،كتابفيمسلمعنهوأخرجه". ٣٤/ ٣"نحسب
علـىاالخـتالفذكـربـابالـصیام،كتـابفـيالنسائيوأخرجه،"٧٦١/ ٢"الهالللرؤیةوالفطر
بـابالـصیام،كتـابفـيداودأبـو،وأخرجه"١١٣/ ٤"فیهسلمةأبيخبرفيكثیرأبيبنیحیى
".٥٤٢/ ١"وعشرینتسعایكونالشهر

.مریمسورة" ٢٩"اآلیةمن-١
.١٧٦/ ٣للرازيالمحصول: وانظر،١٢٤/ ١الفقهأصولفيالعدة-٢
).٣٩٠/ ٦(البیانبجامعالمسميالطبريتفسیر-٣
. ١٢٤/ ١یعلىألبيالعدة٥
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اهللاأفقـدهقـدالـسالمعلیـهزكریـافـإن. بحجـةلـیسهـذابأن: ذلكعلىواعترض
بیــانفإشــارتهلــسانه،كالمعتقــلفرجــعالثالثــةاألیــامتلــكفــيالنطــقعلــىالقــدرة
حیــثمـناإلشـارةبالبیـانفـيهـوإنمــاوالنـزاع،للنـزاعمحـالهـذاولـیسباتفـاق

.  المبینحالعنالنظربقطعبیانهو
البیــــانیعــــدفــــالمنقطــــع،ههنــــااالســــتثناءأنعلــــىالجمهــــوربــــأن: وأجیــــب

وقــدالمطلــوب،وهــوبــاللفظالبیــانقــسیمفهــووعلیــهالكــالم،جــنسمــنباإلشــارة
علــىشــرحهفــيالحنبلــيالمــرداويمــنهماألصــولیینمــنكثیــرذلــكعــنعبــر

إالأیــامثالثــة:"تعــالىوقولــه:" فقــالالقــولأقــساممــنعــدهإنــهبــل) ١(رالتحریــ
ولهـذاالقـول،منزلـةمنـزلألنـهاألقـوالقـسممـنذلكیكونأنیحتمل) ٢("رمزا
النـصفیقـولكأنهبیدهفأشار: " حدردأبيابنحدیثفيمسلمعندروایةفي
مجـرى٣األوضـاحدیثحـفـي-الجاریـةمـناإلشـارةالنبيأجرىولذلك،"

.قتلنيالیهوديإن: قولها
اآلیــةهــذهفــي": رمــزاإالأیــامثالثــة"تعــالىقولــهتفــسیرفــيالقرطبــيقــال

٤.السنةمنكثیرفيموجودوذلكالكالممنزلةتنزلاإلشارةأنعلىدلیل

بلــغفلمــاًشــهرا،نــسائهمــنآلـىالنبــيأنرويحیــثالوقــوع؛: الثــانيالـدلیل
هكـذاالـشهر: فقـالًشـهراآلیـتإنـك: لـهفقیـلعلـیهن،دخـلیوماوعشرینتسعة

.١٤٣٠/ ٣المرداويالدینلعالءالفقهأصولفيالتحریرشرحالتحبیر-١
.٤١اآلیةعمرانآلسورة٢
بحجــر،یهــوديفرماهــا: قــالبالمدینــة،أوضــاحعلیهــاجاریــةخرجــت: قــالمالــك،بــنأنــسعــن٣

فرفعـــت»قتلــك؟فــالن«: اهللارســوللهــافقــالرمــق،وبهــاالنبــيإلــىبهــافجــيء: قــال
»قتلــك؟فــالن«: الثالثــةفــيلهــافقــالرأســها،فرفعــت»قتلــك؟فــالن«: قــالعلیهــا،فأعــادســها،رأ

بـابالـدیاتكتابالبخاريصحیح. الحجرینبینفقتلهاهللارسولبهفدعارأسها،فخفضت
.٥/ ٩بحجرقتلإذا

.٨١/ ٤القرطبيتفسیر٤
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ًتـــسعایعنـــيالثالثـــة،فـــيإبهامـــهوقـــبضالعـــشر،بأصـــابعهوهكذا،وأشـــاروهكـــذا
١".وعشرین

یكــونوأحیانــایومــا،ثالثــین-ًأحیانــا-یكــونبأنــهباإلشــارةالــشهرهنــاَّفبــین
.ًیوماوعشرینتسعة

:ذلكعلىاعترض
عنــهرويحیــثباإلشــارة؛الالــصریح،بــالقولالــشهرَّبــینقــدالرســولبــأن

تفطــرواوالالهــالل،تــرواحتــىتــصوموافــالوعــشرون،تــسعالــشهر: " قولــه
".لهفاقدرواعلیكمغمفإنتروه،حتى

:جوابه
ممــاباإلشــارة،أخــرىمــرةَّوبــینالــصریح،بــالقولمــرةذلــكَّبــینقــدالنبــيأن

.باإلشارةالبیانجوازعلىیدل
فياللسانمقامتقوماإلشارةإنحیثبالقول؛البیانعلىالقیاس: الثالثالدلیل

٢.ًبیانافكانتالنفس،فيیجولعماالتعبیر

آكـــدوهـــىاإلیمـــان،مـــسألةفـــيبهـــاومعمـــولمقبولـــةاإلشـــارةأن: الرابـــعالـــدلیل
حـدیثبهـااإلیمـانقبـولودلیل. لىأواألحكامبیانفيبهایعملفألنالمسائل
اهللا؟أینالنبيسألهالماالسماءإلىأشارتالتيالجاریة

قـالحـینالجاریـةأمـرمـنالنبـيبـهحكـممـااإلشاراتوآكد:" القرطبيقال
فأجــاز٣.مؤمنــةفإنهــاأعتقهــا: فقــالالــسماءإلــىبرأســهافأشــارتاهللا؟أیــن: لهــا

بــهوتــستحقوالمــالالــدمیحــرزالــذيالدیانــةأصــلوهــالــذيباإلشــارةاإلســالم
ذلــك،یقــولمــنبنطــقیحكــمكمــابإیمانهــاوحكــمالنــار،مــنبــهوینجــىالجنــة

.نحسبوالكتبنالّالنبيقولبابالصومفيّالبخاريصحیح-٥
)٣١/ ٤(مسلمبفوائدالمعلمإكمال-١
كـانمـاونـسخالـصالة،فـيالكـالمتحـریمبـابالـصالةومواضـعالمـساجدكتابفيمسلمرواه-٢

.  ٣٨١ص١ج٣٣برقمالسلميالحكمبنلمعاویةطویلحدیثمنإباحتهمن



-٢٣١-

.الفقهـاءعامـةقـولوهو: وقالالدیانة،سائرفيعاملةاإلشارةتكونأنفیجب
١

. بیانامنهاإلشارةكونفيللطعنمجالفالذلكوعلى
كـاللفظلیـستاإلشـارةأنزاعمینباللفظالبیانعنتغنيالارةاإلشإنوقیل
:یليمامنهااألدلةببعضواستدلوا

نذرتإنيفقولي:" تعالىقولهفيوذلكذلك،علىدلالعظیمالقرآنأن-:أوال
بنـــذرهاالتـــصریحاآلیـــةهـــذهفـــيفـــإن،٢"إنـــسیاالیـــومأكلـــمفلـــنصـــوماللـــرحمن
أشــارت: أي" إلیــهفأشــارت:" قــالتعــالىأنــهمــع،إنــسيكــلكــالمعــناإلمــساك

قومهــافهمهــاوقــدمفهمــة،إشــارةفهــذهاألمــر،بحقیقــةیخبــركمكلمــوهأنإلیــهلهــم
المهدفيكانمننكلمكیفقالوا:" بهأشارتمالفهمهممطابقاجوابافأجابوها

إنسیا،متكلأالمریمنذرألفسدتكالنطقكانتلوالمفهمةاإلشارةوهذه" صبیا
.كذلكلیستاإلشارةوأنبنذرها،یخلباللفظالكالمأنفيصریحةفاآلیة
اهللاجعـلفقـد" رمـزاإالأیـامثالثـةالنـاستكلمأالآیتكقال:" تعالىقوله-:ثانیا
بدلیلاإلشارةمنیمنعلمأنهمعالكالم،منمنعهوهيبهبشرماعلىآیةله

٣.كالكالملیستاإلشارةأنعلىذلكفدل،"رمزاإال:"تعالىقوله

؟الأوكاللفظالبیانفيهيهلاإلشارةفيالفریقینأدلةهذه
والوقـوعلوقوعـهالبیـانبهـایصحاإلشارةفإنبیانمزیدإلىاألمریحتاجوال
.الجوازعلىدلیلخیر

.٨١/ ٤القرطبيتفسیر-٣
.٢٦اآلیةمنمریمسورة-١
بطـالالبـنالبخاريصحیحشرح،٣٤٧/ ٣٠الملقنالبنالصحیحالجامعلشرحالتوضیح-٢

٤٥٨/ ٧ .
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الخامسالمطلب
األصولیینعندباإلشارةالبیانأنواع

البیــــانأنالمعلــــومومــــنالبیــــان،أنــــواعمــــننــــوع١األصــــولیینعنــــدرةاإلشــــا
اهللاحـقفـيباإلشـارةالبیـانوقـوعیتـصوروالفقـط،الـسنةفـيوقعإنماباإلشارة
: أنواعثالثةعلىوردقدباإلشارةالبیانمنالسنةفيوقعوماتعالى،
. الـسنةفـيقلیلـةأمثلتهاو-أفادتإذا-القولعنّالمجردةاإلشارة: األولالنوع
والتــأخیر،التقــدیمعــنالنحــریــومســئلالنبــيأنعبــاسابــنحــدیثومنــه
بـشيءمقترنـةغیـركونهـامـعهنـااإلشـارةأفادتٕوانما. ٢حرجالأنبیدهفأومأ
التقـــدیمعـــنالنحـــریـــومســـئلأنـــهوهـــوســـؤالجـــوابفـــيوقعـــتاإلشـــارةألن

.والتأخیر
اإلشـارة،اسـمالكالمفيیذكرأندونوغیرهابالیدإلشارةاتردأن: الثانيالنوع
النـــوعمـــنالـــسنةفـــيًوروداأكثـــرالنـــوعوهـــذا. اللفـــظمقـــاماإلشـــارةتقـــومٕوانمـــا

. لـــهالزمولكنـــهبـــه،یقـــصدلـــممـــاعلـــىاللفـــظداللـــة: بأنهـــااإلشـــارةداللـــةاألصـــولیونیعـــرف-١
" ةفریــضلهــنتفرضــواأوتمــسوهنلــممــاالنــساءطلقــتمإنعلــیكمجنــاحال: "تعــالىقولــهكداللــة

عبـارةبخـالفوهـى.النكـاحصحةفرعالطالقصحةألنالمهر،ذكربدونالنكاحصحةعلى
.سیاقهمنالمقصودهوویكونصیغته،منفهمهیتبادرالذيالمعنىهيالتيالنص

،٥٦٩/ ٣الدابــةعلــىواقــفوهــوالفتیــابــابالحــج،كتــابفــيالبخــاريأخرجــهعلیــهمتفــق-٢
.١٣٠٦برقمالنحرقبلحلقمنبابالحج،كتابفيومسلم
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یوافقهــاالســاعة،الجمعــةفــي:" ًمرفوعــاهریــرةأبــيعــنرويمــاومثالــهاألول،
بطـــنعلـــىهأنملتـــووضـــع" أعطـــاهإالًخیـــرااهللافـــسألیـــصلي،قـــائممـــسلمعبـــد

: أي) ســـاعة(لقولـــهبیـــانهاهنـــافاإلشـــارة١.یزهـــدها: قلنـــاوالخنـــصرالوســـطى
.قلیلةساعة
الكـــالمفـــياإلشـــارةاســـمذكـــرمـــعوغیرهـــابالیـــداإلشـــارةتـــردأن: الثالـــثالنـــوع

حـدیثفيّتقدمماومثاله. كثیرالسنةفيالنوعوهذا. المرادّتبینبالیدفاإلشارة
: قـالثـم. ثالثـینیعنـي" وهكـذاوهكـذاهكـذاالشهر: "قالالنبيأنعمرابن

.النوعهذاأمثلةبقیةوستأتي. وعشرینتسعةیعني" وهكذاوهكذاوهكذا"
والحـــصراالســـتقراءســـبیلعلـــىعنـــهالـــواردةباإلشـــارةالبیـــانأنـــواعهـــذه

.التطبیقيالمبحثفيالتفصیلمنبشيءنوعكلأمثلةوستأتي
أبـورواهمـاذلكومنالنبيعلىممتنعةاإلشاراتبعضانتكوقدهذا

عثمانعند٢السرحأبيبنسعدبناهللاعبداختبأمكةفتحیومكانلما: "داود
. اهللاعبـدْبـایعاهللا،رسـولیـا: فقـالالنبـيعلـىأوقفـهحتىفجاءعفان،بن

علــىأقبــلثــم. الثثــبعــدَفبایعــهیــأبى،ذلــككــلًثالثــا،إلیــهفنظــررأســه،فرفــع
یـديكففـترآنـيحـینهـذاإلـىیقـومرشـیدرجـلفـیكمكانأما:" فقالأصحابه،

.٨٥٢برقمومسلم،٩٣٥برقمالبخاريأخرجهعلیهمتفق-٣
لرسـولالـوحيیكتـبوكـانوهاجرالفتح،قبلأسلمالقرشيالعامريالحارثبنالسرحأبيبنسعدبناهللاعبدهو-١

ثـمعنـه،اهللارضـيعفـانبـنعثمـانفغیبـهبقتلـه،اهللارسـولأمرالفتحعامكانفلماًمشركا،ارتدثماهللا
ــافأمنــه،النبــيبــهأتــى مــصر،فــتحفــيالعــاصبــنعمــرومیمنــةصــاحبوكــانإســالمه،وحــسنعنــه،وعف

. وثالثـینسـبعأوسـتسـنةالـصبحیـصليوهوبعسقالنوماتعنه،اهللارضيعفانبنعثمانزمنالفتنةواعتزل
.٣/٥٢البرعبدالبناالستیعاب
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لنـاأومـأتأالنفـسك،فـيمـااهللارسـولیـانـدريمـا: فقـالوا" فیقتلـه؟بیعتـهعـن
١".األعینخائنةلهتكونأنلنبيینبغيالإنه:"فقال. بعینك

٢.للناسیظهرهماغیرقلبهفيیضمرأن": األعینخائنة"و

غیــرفیـهتكلـموقـدّالــسدي،الـرحمنعبـدبـنإســماعیلبهـاانفـردالروایـةوهـذه
تقریـبفـيحجـرابـنالحـافظعنـهوقـال. المعبودعونصاحبذكركماواحد،

معنـاهلكـن. ضـعیففالحـدیثذلـكوعلـى. ّبالتـشیعرميیهم،صدوق: التهذیب
٣".ضیومأنلنبيكانما: "حدیثبدلیلصحیح

السادسالمطلب
الفقهاءعندباإلشارةالبیان

قـــال. ٣/٥٩اإلســـالمعلیـــهیعـــرضوالاألســـیرقتـــلبـــابالجهـــادكتـــابفـــىداودأبـــوخرجـــهأ-٢
واحـد،غیـرفیـهوتكلـممـسلمبهاحتجوقدالسدى،الرحمنعبدبنإسماعیلإسنادهفى: المنذرى

.صحیحهفىمسلمبهاحتجوقدنصر،بنأسباطًأیضاإسنادهوفى
تلـكظهـوركـانٕواذاخـان،فقـدبعینهوأومألسانهكففإذایظهره،ماغیرنفسهفيیضمرأي-٣

مـاأي؛األعـینخائنـةیعلـم: وجـلعـزقولـهمـنوهوالعین،خائنةسمیتالعینقبلمنالحالة
المــصادرمــنوهــيالخیانــة،بمعنــى: والخائنــة. یحــلالمــاإلــىالنظــرمــسارقةمــنفیــهیخونــون

).١٤٥/ ١٣(العربلسان. كالعاقبةالفاعلةلفظعلىجاءتالتي
النــاسأشــدالكفــارمــنرجــلفكــاناهللارســولمــعغزونــا: " قــالعنــهاهللارضــيأنــسعــن-١

ـــال" اهللارســـولأصـــحابعلـــى ـــئن: اهللارســـولأصـــحابمـــنرجـــلفق ـــهاهللاأمكنـــهل من
اهللارســـولفیبـــایعهمأســـرىبهـــمیجیئـــونفكـــانوابهـــمالمـــسلمیناهللافـــأظفر: قـــالعنقـــه،لیـــضربن

یقـومأنالرجلوكره" بنذرهالرجللیفيبیعتهعنالنبيفكف" الرجلبذلكجيءتىح
النبـيإلـىالرجـلفجـاءبایعـه،شـیئایـصنعالالنبـيرآهفلمـاالنبـيقـدامعنقـهفیـضرب

" شـیئاتـصنعفلـمبنـذركلتفـيعنـهكففتقد: " قالبنذري؟اهللارسولیاأصنعكیف: فقال
رواهصــحیح،إســناده". یــومضأنلنبــيكــانمــا" قــالإلــي،أومــضتلــوالاهللالرســویــا: فقــال

النبـــوةدالئـــلفـــيوالبیهقـــي،١٢٥٢٩بـــرقممالـــكبـــنأنـــسمـــسندفـــيمـــسندهفـــيأحمـــداإلمـــام
بـنداودعـن) ٣١٩٤(بـرقمداودوأبوالمنقري،معمرأبوعمروبناهللاعبدطریقمن٧/٢٣٧

).١٦٨/ ٤(اآلثارمشكلحشرفيالطحاويوذكره،معاذ
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وبنــوافائقــة،عنایــةبهــاوعنــوااإلشــارةطریــقعــنبالبیــانالفقهــاءاهــتملقــد
إالالبیــانیــستطیعونالالنــاسمــنصــنفاهنــاكأنذلــك؛كثیــرةًأحكامــاعلیهــا
أحــــدهمأرادفمتــــى،یفهمونـــهوالالنطــــقیـــستطیعونالالــــذینالـــبكموهــــمبهـــا،

أنالفقهـاءعلـىلزامـاكـانلـذا؛اإلشـارةمـنبـدفـالببالـهیخطرعمااإلفصاح
. شرعيحكممنالعقالءألفعالبدالإذوالتفصیل،بالشرحلهایتعرضوا

الجزئیـةدالالتهـاأعنـىالجانـب،هـذامـنكـاناإلشـارةلبیـانالفقهاءفتعرض
األصـولالللجزئیـاتالتعـرضمـنالفقهـاءعـادةعلـىمخـصوصة،أفعالعلى

المفهمـةاألخـرسإلشـاراتیتعرضـونفتـراهمیریـدونعمـامعبـرةكتاباتهمفكانت
مــاكــلعــناإلفــصاحیــستطیعالالــذياللــسانمعتقــلٕواشــاراتالمفهمــة،وغیــر
ذلكوغیراإلشارات؟هذهالناطقاستعمللوالحكموكذلكبیسر،یرید

البحثمنالكلیةللقواعدالتعرضمنعادتهمعلىجروافقداألصولیونأما
ومـا؟وضـوحهادرجـةومـاال؟أمالبیـانفـيتكفـيهـلعامـةاإلشارةداللةعن

؟اللفــظمــصاحبةدونوحــدهاوردتإنوكیــفاألخــرىالــدالالتبــینمنزلتهــا
.ذلكإلىوما....بالداللة؟تستقلوهل

لمــاوذلــكاألصــوليالبحــثبیناســبمــاالفقهــاءعنــدلإلشــارةســأتعرضلــذا
أهـــللـــدىأهمیـــةمـــنالفقهـــاءعنـــداإلشـــارةعلـــىالمترتبـــةالفقهیـــةالفـــروعألثـــر

غیربهافاالشتغالالفقهیةالفروعفيأثرلهالیسأصولیةقاعدةفكلاألصول
.مطلوب

:أحوالالفقهاءعندولإلشارة
النـاطقمنالنطقاممقوقائمةمعتبرةإشارتهفإناألخرس،حال: األولىالحال

كـالطالق،الحلـولجمیـعوفـي،وغیرهـا.....واإلجـارةكـالبیع،العقـود،جمیـعفي
ذلكمنویستثنىوالقذف،والدعوى،كاإلقرار،ذلكغیروفي... وغیرهاوالعتق
.یصليحتيواإلسالمالصالةفيواإلشارةالشهادةمنهامعدودةصور
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مقـاموقائمـةمعتبـرة،األخـرسمـناإلشـارة:"والنظـائراألشـباهفـيالـسیوطيقال
ـــارة ـــاطق،عب ـــعفـــيالن ـــة،واإلجـــارةكـــالبیعالعقـــود،جمی ـــرهن،والهب والنكـــاح،وال

ـــول. والرجعـــة،والظهار ـــاق،كـــالطالق،: والحل كـــاإلقراروغیرهمـــا،واإلبـــراء،والعت
:صورویستثنى.واإلسالموالقذفواللعان،والدعوى،

.األصحفيباإلشارةتقبلال-األخرسأي-شهادته: األولى
.اللعانإالبها،ینعقدالیمینه: الثانیة
.الصحیحعلىتبطلالالصالةفيباإلشارةخاطبإذا: الثالثة
.یحنثالإلیه،فأشاریكلمه،الحلف: الرابعة

بعـــدهایـــصليحتـــىقـــول،فـــيباإلشـــارةاألخـــرسإســـالمیـــصحال: الخامـــسة
١.صحتهوالصحیح

:    قسمیناألخرسمناإلشارةالفقهاءقسموقد
التـيالمفهومـة،اإلشـارةوهـوال،أمنـواهسـواءالطـالق،بـهیقعصریحفمنها

.رآهامنكلمنهاالمقصودیفهم
بمزیدّإالمنهاالمرادیفهمالالتيّالخفیةوهيّالنیة،إلىمفتقرةكنایةومنها

النطــق،علــىقــادرغیــرأنــهاألخــرسمــناعتبارهــاووجــه. والــذكاءالفطنــةمــن
بهـاأنـهالعـادةجـرتوقـدلـه،ّالمتیـسراألمـرألنهاباإلشارةمرادهعنّیعبرفهو

. نفسهعنّویعبرمآربهیقضي
فیـهبـدالفیمـاالنـاطقعبـارةمقـامتقـومشـرعا،معتبـرةاألخرسفإشارةوعلیه

اإلقــرارعــدامــاوالحلــولقــودالعجمیــعفــيمعهــودةكانــتإذاوذلــكالعبــارةمــن
٢بالحد،

.٣١٢صللسیوطيوالنظائراألشباه-١
اإلشـارةفـيألنفیهمـا،النطـقمقـامتقـومالاإلشـارةإن:الحنابلـةوبعضالحنفیةقالفقد. خالفوالقذفاللعانوفي-٢

،٣٩/ ٨البینالطـروضـة. فیهمـاكنطقـهاألخرسإشارة: الحنابلةوبعضوالشافعيمالكوقالالحد،بهایدرأشبهة
.٢٢٩/ ٤الجلیلمواهب٤٢٥/ ٢عابدینابنحاشیة،٥٦٦/ ٣قدامةالبنالمغني
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١.الفقهاءبینعلیهمتفقالقدروهذامحتملة،واإلشارةبالشبهةتدرأالحدودألن

وهـو-اللسانمعتقلأنإلىالجمهورذهب:اللسانمعتقلحال: الثانیةالحال
كـــاألخرس،فهـــوالنطـــقعـــنعـــاجزاكـــانإن-واألخـــرسالنـــاطقبـــینواســـطة
ــــوم ــــامالمفهمــــةهإشــــارتوتق ــــارة،مق ــــإنالعب ــــتأوباإلشــــارة،أوصــــىف علیــــهقرئ

.الوصیةصحت" نعم" أنوأشارالوصیة،
فــيكتــابقــرئأومفهمــة،بإشــارةالحالــةهــذهفــيأوصــىفلــو:" الــسیوطيقــال

لــسانهالمعتقــلعلــىالــسیوطيفــأجرى،"ّصــحتنعــم،أن: بیــدهفأشــارالوصـیة
.األخرسحكم

٢.وصیتهتصحالاللسانالمعتقلأنلةالحنابعندوالمذهب

:بالقولاإلبانةعلىالقادرحال: الثالثةالحال
:مذهباننطقهمقامإشارتهإقامةففيللنطقمستطیعاكانمن

مـذهبوهـوضـیقة،حـدودفـيّإالبهـایعتـدالملغـاةإشـارتهأن: األولالمـذهب
علیهــانــصمعــدودةمــسائلفــيإالوالحنابلــة،والــشافعیةالحنفیــةمــنالجمهــور
.النطقمقاماإلشارةفیهاأقامواوالشافعیةالحنفیة

الـذيالیقـینتفیـدالفإنهاداللتهاقویتمهمابأنهابإلغائهاالقولعلىواستدلوا
.العبارةتفیده
:الجمهوراستثناهاالتيالمسائلومن

أصـالةالخـرسیكـونأنبـینوالعنها،عاجزاأوالكتابة،علىقادرایكونأنبیناألخرسإشارةاعتبارفيفرقال-٣
الخــرسعلیــهطــرأأوأخــرس،ولــدقــدیكــونأنإشــارتهلقبــولفیــشترطونالحنفیــةأمــا. الفقهــاءجمهــورعنــدطارئــاأو

ابــنحاشــیة،٥٦٦/ ٣قدامــةالبــنالمغنــي،٣٩/ ٨الطــالبینروضــةالكتابــةعلــىیقــدروأالالمــوت،حتــىودام
.٢٢٩/ ٤الجلیلمواهب،٤٢٥/ ٢عابدین

الالــصالةفــيباإلشـارةبخاطــإذا:منهـاالنطــق،مقـاماألخــرسإشـارةفیهــاتقـومالمــسائلوالزركـشيالــسیوطيواسـتثنى
ألناألصــح،فــيشــهادتهتقبــلالباإلشــارةشــهدإذا*.نــذرهینعقــدالباإلشــارةنــذرإذا.  * األصــحفــيصــالتهتبطــل
. الناطقشهادةإلمكانشهادتهفيضرورةوالللضرورة،النطقمقامإقامتها

.١٣٨صنجیمالبنوالنظائراألشباه: وانظر٢٤٨صللسیوطيوالنظائراألشباه
.٤٥٣/ ٦القناعكشاف،٥٦٢/ ٣المغني-١
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.بالجوابالمفتيإشارة-أ
الكافرإلىالمسلمأشارفلوالدم،لحقنتغلیبارةباإلشاینعقدالكفار،أمان-ب

.قتلهیحللمالمسلمینصفإلىفانحازباألمان،
.صالتهتفسدلمباإلشارةفردالصالةفيعلیهسلمإذا-ج
.الطالقفيبالعدداإلشارة-د
الحنفیــةوزاد. منــهاألكــلعلیــهحــرمفــصید،الــصیدإلــىالمحــرمأشــارلــو-هـــ

.والكفروباإلسالمإثباته،إلىالشرعلتشوفبالنسباإلقرارباإلشارة
ومنهـااإلفتـاء،منهـاّمعینـة،صـورفـيّإالٌلغوٕواشارته: "السیوطياإلمامقال

مــنباإلشــارةالــسالمّردومنهــا. للــدمًحقنــاًأمانــاتعتبــرباإلشــارة،للكــافراألمــان
١".ّالمصلي

مواضـعتـسعةفـيّإالباطلـةالنـاطقمـناإلشـارةأنإلـىعابـدینابـنذهبوقد
َوالنــسب،والكفــر،واإلســالم،اإلفتــاء،منهــاوذكــرعــدها المحــرمٕواشــارةواألمــان،َّ
٢.لصید

،اهللاحقـوقفـيتكفـيالنطـقعلـىالقـادرمناإلشارةأنإلىحجرابنوذهب
٣.نطقهمقامإشارتهتقومفالاآلدمیینحقوقفيأما

حمــارصــادعنــدماقتــادةأبــيبحــدیثاهللاحقــوقفــيحجــرابــنذكــرهمــاّویتأیــد
علیهـا،یحمـلأنأمـرهأحـدمـنكم: "لرفقتهالنبيفقال. أحرمیكنولموحش،

.اهللالحقالمحرمعلىّمحرموالصید٤".فكلوا: "قالال،: قالوا" إلیها؟أشارأو

.٢٤٨صللسیوطيوالنظائراألشباه-١
.٤٥٤/ ٢عابدینابنحاشیة-٢
.٤٣٨/ ٩حجرالبنالباريفتح-٣
. ١١٩٦بـرقممسلموصحیح،١٨٢١برقمالبخاريصحیح. قتادةأبيحدیثمنعلیهمتفق-٤

.١٦٦٩/ ٤حجرالبنالحبیرالتلخیصوانظر
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النــاسینبــمفهومـةدامــتمــاكنطقـه،معتبــرةالنــاطقإشـارةأن: الثــانيالمـذهب
النكاحعقدالمالكیةواستثنىالمالكیةمذهبوهذا. مدلولهاعلىبینهمومتعارفا
١.الناكحأوالمنكوحةتعییندونخاصة

أالآیتــكقــال: "تعــالىاهللاقــال. كــالمأنهــاعلیهــایطلــقاإلشــارةبــأنواســتدلوا
٢"رمزاإالأیامثالثةالناستكلم

فـــسكونبـــضمالمفهمـــةباإلشـــارةالطـــالقولـــزم:" هشـــرحفـــيعلـــیشالـــشیخقـــال
مـــنیقطـــعقرینـــةصـــاحبهابـــأنالتطلیـــق،منهـــایفهـــمأنشـــأنهاالتـــيأيفكـــسر
علىالنطقعلىقادرمنولومنهاالزوجةتفهمهلمٕوانعلیه،بداللتهاعاینها

ـــــة،االفتقـــــارعـــــدمفـــــيالـــــصریحكـــــاللفظوهـــــيالمعتمـــــد كاالســـــتثناءوهـــــذالنی
فعـلألنهـاقـصدهولـوطـالقبهـایلزمالالمفهمةوغیرولفظقولهلوالتخصیص

أوطالقمنكتابةأوبإشارةاألخرسمنعلموما.بهابالتطلیقجارلعرفإال
البــاجيوروى. بــهالمــتكلمحكــملزمــهقــذفأوشــراءأونكــاحأوعتــقأوخلــع
ثالثــةالنــاسكلــمتأال:"تعــالىلقولــهكلفظــهیــدهأوبرأســهبــالطالقالمــتكلمإشــارة
لــيیظهــروالــذيالمعنــىفــيمتقاربــةاألربعــةاألئمــةومــذاهب٣".رمــزاإالأیــام

فـيشكالواضحةداللةالمعنىعلىدلتإناإلشارةأن: المسألةفيرجحانه
اللفــظخــصوصفــيیكــنلــممــامطلقــا،النطــقمقــامتقــومأنهــامعهــاالمقــصود

كأیمـانمقامـهاإلشـارةتقـومفـالفیـهتكانـفـإنالـشارع،قبـلمنمقصودةأهمیة
مقامهـاتقـومالاإلشـارةأنفالظـاهرمعینـة،بـصورةعلیهـانـصاهللافإناللعان،
.أعلموعالجلواهللاإلشارة،فیهاتكفيفالبهاالمتعبداأللفاظوكجمیع

السابعالمطلب

.١٦٨/ ٤الدسوقيحاشیة،٨٩٩صالمدینةأهلفقهفيالكافي،٢٢٩/ ٤الجلیلمواهب-٥
.٤١/ عمرانآلسورة-٦
.٩٠/  ٤علیشللشیخخلیلمختصرشرحالجلیلمنح-١
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بغیرهاالبیانوبینباإلشارةالبیانبینالتعارض
الثـانيالبیـانیكـونوال–اإلشـارةأحـدهمابیانانالواحدةالمسألةفيوقعإذا

أنفإما،-معاتعارضهمایتأتىفالبالفعلالبیانمننوعاإلشارةأنإذقوالإال
بهمــایعمــلأيفــذاكغیــرهمــعباإلشــارةالبیــاناتفــقفــإنیتفقــاأنٕوامــایختلفــا
" بعضابعضهیشدكالبنیاننللمؤمالمؤمن:" قولهومثاله. فرقالإذجمیعا

القــولفــإنموجبهمــاواتحــدالبیانــانتطــابقفهنــا١.أصــابعهبــینالنبــيشــبكثــم
كــذلكشـأنهالبنیــانفـإناإلشــارةوكـذا،المــسلمینبـینوالتعاضــدالتماسـكیفیـد
.متماسكایكونأن

كــنتلــمإناإلشــارةداللــةتــرجحفهنــاغیــرهمــعباإلشــارةالبیــاناختلــفإنأمــا
اجتمعـــتإذا: "قاعـــدةذلـــكفـــيالـــسیوطيّقعـــدوقـــدغیرهـــاتـــرجحقرینـــةهنـــاك
تـدخلسـبعةًفروعـاذكـرثم٢".اإلشارةقدمتموجبهما،واختلفوالعبارةاإلشارة
:منهاالقاعدةضمن

ُزوجتـــك: یقـــولْأن ْ علـــىیـــصحالعقـــدفـــإناســـمها،بغیـــروســـماهاهـــذه،َفالنـــةَّ
مـنبیانـانعلیـهتـواردالزوجـةوهـوالعقـدمحـلإنفـ. ّالمـسماةدونإلیهاالمشار
الثـــانيوالبیـــانالزوجـــة،الـــوليســـميحیـــثالتـــسمیةوهـــوالقـــولأحـــدهماالـــولي
حیـثالبیانـان،تعـارضوهنـاأخـرى،امرأةإلىالوليأشارحیثباإلشارةالبیان

بیـانعلـىالقـولبیـانرجـحفلـواألول،علیهدلماغیرعلىمنهماالثانيدل
اإلشـارةبیـانرجـحولـواإلیجاب،غیرعلىالقبوللوقوعالعقدیصحلمإلشارةا

مـــعاإلشـــارةباســـمالتعیـــینالعقـــدلـــصحةیكفـــىألنـــهالقـــولوألغـــيالعقـــدلـــصح

/ ١وغیـره،المـسجدفـياألصـابعتـشبیكبـابالـصالة،كتـابفـيصـحیحهفـيالبخاريأخرجه-٢
فــيمــسلموأخرجــه،٢٤٤٦رقــم٩٩/ ٥المظلــومنــصربــابالمظــالم،وكتــاب٤٨١قمبــر/ ٥٦٥

/ ٤وتعاضــــدهم،وتعــــاطفهمالمــــؤمنینتــــراحمبــــابواآلداب،والــــصلةالبــــركتــــابفــــيصــــحیحه
.عنهاهللارضياألشعريموسىأبيعن٢٥٨٥برقم١٩٩٩

.٣١٥صللسیوطيوالنظائراألشباه-١
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بعینهــاامــرأةإلــىوأشــارهــذهزوجتــكقــالفلــو،أصــالقــولدونإلیهــااإلشــارة
. العقدصح

أســـجدأنأمـــرت:" قـــاللنبـــياأنعبـــاسابـــنحـــدیثفـــيوردمـــاومنـــه
والــركبتین،والیـدین،-أنفـهعلـىبیـدهوأشــار-الجبهـةعلـى: أعظـمسـبعةعلـى

١".القدمینوأطراف

أنأمرت:" قولهوهوبالقولبهالمأمورالسجودمكانالنبيبینفقد
ثــم" القــدمینوأطــرافوالــركبتین،والیــدین،الجبهــةعلــىأعظــمســبعةعلــىأسـجد
تعـــارضالحــدیثهـــذافــيواإلشـــارةأنفــهإلـــىأشــارأنـــهوهــوباإلشـــارةبــین

-المــــسألةفــــيالفقهــــاءاختلــــفلــــذاالجبهــــةهــــواألنــــفلــــیسإذبــــالقولالبیــــان
. -وستأتي
فإنهــاإبهــام،دونًیقینــاللمــرادمعینــةمفهومــةاإلشــارةكانــتحیــثیقــالوقــد
ِنظرٕواالّتقدم، .بحسبهقاممكلفيبینهماالترجیحفيُ

الرابعالمبحث
منهباإلشارةالبیانمنألمثلةالتطبیقیةالدراسة

المبحـــثمـــنالرابـــعالمطلـــبفـــيباإلشـــارةالبیـــانأنـــواععـــنالكـــالمســـبق
: األولالنـوعثالثـةأنـواعإلـىتنقـسمبأنهـاالقـولمـروقـدالبحثهذامنالثالث
أندونوغیرهــابالیــداإلشــارةتـردأن: الثــانيالنــوع. القـولعــنّالمجــردةاإلشـارة

تـردأن: الثالـثالنـوع. اللفـظمقـاماإلشـارةتقـومبـلاإلشـارةاسمالكالمفيیذكر
.الكالمفياإلشارةاسمذكرمعوغیرهابالیداإلشارة

بــالنوعفأبــدأباإلشــارةالبیــانأنــواعترتیــبعلــىبنــاءاألمثلــةذكــروســأرتب
اإلشـارةبیـاناعتبـارعلـىالمترتبالفقهياألثربیانمعذاوهكالثانيثماألول

. علیهتدلالذيوماالواردةلإلشارةبسیطشرحمعالحدیثفي

فــيومــسلم،٨١٢بــرقماألذانأبــوابفــيالبخــاريأخرجــهعبــاسابــنحــدیثمــنعلیــهمتفــق-٢
.٤٩٠برقمالصالةكتاب
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األولالمثال
النبــيمــنوقــعحیــث،باإلشــارةالبیــانوقــوععلــىلالســتداللالمثــالوهــذا

.ذلكلكریماالقرآنحكىوقدمریم،السیدةمنوكذلكالسالم،علیهزكریا
.  البیانفياإلشارةالستعمالالتقریربمثابةاألمثلةفهذه

إلـیهمفـأوحىالمحـرابمـنقومهعلىفخرج: "زكریاشأنفيتعالىقال-
١" وعشیابكرةسبحواأن

٢.المرادبلوغفيالقولمقامإشارتهفقامتإلیهم،أشار: یعني-

كـانفلمـا. بالـصالةفیـأمرهموعـشیابكـرةقومـهعلـىیخـرجكانأنهوالمعنى
.بالصالةفأمرهمعلیهمخرجالكالممنومنعامرأتهحملوقت

اآلیــةفهــذه،٣" رمــزاإالأیــامثالثــةالنــاستكلــمأالآیتــك:" ســبحانهقــالثــم
هــوكمــاكالمــایكــنولــمباإلشــارةبیانــاكــانوأنــهالــوحيهــذاتبلیــغكیفیــةبینــت

اإلیمــاءفــيیــستعملوقــدبالــشفتین،اإلیمــاء: الرمــزألن؛الــبالغفــيالمتعــارف
الهمــسمثــلهــوالــذيالكــالممــنللخفــيیقــالوقــدًأحیانــا،والعینــینبالحــاجبین

مــاوهــوباإلشــارةأيبیــدهالنــاسیكلــمأنهــواآلیــةفــيبــالرمزوالمــراد،رمــز
٤.عباسابنإلیهذهب

" إلـــیهمأوحـــى:" قولـــهمـــنلمـــرادایكـــونأنیجـــوزال:"تفـــسیرهفـــيالـــرازىقـــال
ذلكیعرفهمأنوهوالكالمغیرالمرادفكانعلیهممتنعاكانالكالمألنالكالم

فعلمـواالمـرادمنـهیفهـمذلـككـلألنبكتابةأومخصوصبرمزأوباإلشارةإما
اهللاإكـراملهـمفظهـرلهـمحـصللـهالـسرورحـصلفكمـابهبشرماكانقدأنه

١١مریمسورة-١
).٣٧/ ٢(األصولفيالفصول-١
.٤١عمرانآلسورة-٢
.٣٨٨/ ٥الطبريتفسیر-٣
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آلسـورةفـيتعالىلقولهاإلشارةهوباآلیةاألشبهأنواعلمابة،باإلجلهتعالى
١".للكالمكنایةیكونالوالرمزرمزاإالأیامثالثة: عمران

علــىداللــةأنهــاعلــىبیــنهمتعارفوهــاإشــارةیكــونأنالبــدالمــذكوروالرمــز
أننینتظــروالمــسجدوراءمــنكــانواقومــهأنروىفقــدونحوهــابالــصالةاألمــر
لونــه،متغیــراعلــیهمخــرجإذكــذلكهــمفبینمــاویــصلوا،فیــدخلوهالبــابلهــمیفــتح

ربكــمنزهــواأن: ســریعةخفیفــةإشــارةبیــدهإلــیهمفأشــارلــك؟مــا: وقــالوافــأنكروه
٢.النهارطرفيلهصلواأودائما،

مرادهــالهــمفبینــت٣" إلیــهفأشــارت"الــسالمعلیهــامــریمعــنتعــالىاهللاحكــي-
. شارةباإل

الثانيالمثال
رسـولقـال: قـال-عنـهاهللارضـي-جنـدببـنسمرةعنبسندهمسلمروي-
هكــذاالمــستطیلاألفــقبیــاضوالبــالل،أذانســحوركممــنیغــرنكمال:" اهللا

٤.معترضایعنى: قالبیدیهحمادوحكاه".هكذایستطیرحتى

هــذاوالبـالل،أذاننكمیغـرال: " اهللارســولقـال: قـالعنــهاهللارضـىوعنـه
٥".هكذایستطیرحتى-الصبحلعمود-البیاض

بیروت-العربيالتراثإحیاءدارط٥١٦/ ٢١للرازيالغیبمفاتیح-٤
.٩٤٨/ ٦الوسیطالتفسیر-٥
.٢٩اآلیةمنمریمسورة-١
یحــصلالــصومفــيالــدخولأنبیــانبــابالــصیامكتــابفــيصــحیحهفــيمــسلماإلمــامرواه-٢

األحكـامبـهتتعلـقالـذيالفجـرصفةوبیانالفجر،یطلعحتىوغیرهاألكللهوأنالفجر،بطلوع
.٧٦٦ص/ ٢ج٤٢برقمذلكوغیرالصبحصالةوقتودخولالصوم،فيالدخولمن

بطلـوعیحصلالصومفيالدخولأنبیانبابالصیامكتابفيصحیحهفيمسلماإلمامرواه-٣
مــناألحكــامبــهتتعلــقالــذيالفجــرصــفةوبیــانالفجــر،یطلــعحتــىوغیــرهاألكــللــهوأنالفجــر،
. ٧٦٦ص/ ٢ج٤٣برقمذلكوغیرالصبحصالةوقتودخولالصوم،فيالدخول
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: اهللارسـولقـال: قـالعنـه،اهللارضـيمـسعودابنعنأیضاالبابوفي
یـؤذنفإنـهسـحوره،مـن-بـاللنـداءقـالأو-باللأذانمنكمأحدایمنعنال"
یقــولأنلــیس:" قــالو" نــائمكمویــوقظقــائمكملیرجــعبلیــل،-ینــاديقــالأو-

–إصـبعیهبـینوفـرج-" هكـذایقـولحتى-ورفعهایدهوصوب-وهكذاهكذا
."١

سـحوره،مـنبـاللأذانأحدكمیمنعنال:"النبيقال:قالمسعودابنوعن
الــصبحأوالفجــریقــولأنولــیسنــائمكم،قائمكم،ولینبــهلیرجــعبلیــلیــؤذنفإنــه
٢".هكذایقولحتىأسفلإلىطأطأوفوقإلىورفعهابأصابعهوقال

:االستداللموطن
وقولـه"معترضـایعنـى: قـالبیدیـهحمادوحكاه:" األولىالروایةفيقولهفي

یـدهوصـوب-وهكـذاهكـذایقـولأنلـیس:" وقوله"هكذایستطیرحتى:"ذلكبعد
بأصـــابعهوقــال:" وقولـــه".–إصــبعیهبــینوفـــرج-" هكــذایقـــولحتــى-ورفعهــا

".هكذایقولحتىأسفلإلىوطأطأفوقإلىعهاورف
وهو. الصبحأي" یستطیرحتى:"لقولهوبیانتوضیحالروایاتهذهكلففي

وغیرهـابالیـداإلشـارةتـردأنوهـوالثالـثالنـوعمـنوهـوالقولمعباإلشارةبیان
.الكالمفياإلشارةاسمذكرمع

ونحوهللدعاءأذانهبعدویتربصلفجراقبلیؤذنكانبالالإن:"النوويقال
مكتومأمابنفیتأهبمكتومأمبنفأخبرنزلطلوعهقاربفإذاالفجریرقبثم

٣".الفجرطلوعأولمعاألذانفيویشرعیرقىثموغیرهابالطهارة

الروایةبهذهالمتعلقةالفقهیةاألحكام-

.٧٦٨/ ٢الفجربطلوعیحصلالصومفيالدخولأنبیانبابالصیامكتابمسلمیحصح-٤
.٦٢١برقمالفجرقبلاألذانكتابفيالبخاريرواه-١
).٢٠٤/ ٧(مسلمعلىالنوويشرح-٢
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" فكلمـة" بلیـلیـؤذنفإنـه:" قولـهفـالمطلقالمطلـقتقییـدقبیـلمنهناالبیان
اللیـلفـىیحـلوالـشرابالطعـامأنالمعلـومومـنالزمـان،حیـثمـنمطلقة" لیل

للمــسلمفیجــوزوالـشراب،الطعــامحــلوقـتفــىیــؤذنكـانبــالالأنذلــكفمعنـى
بــاللأذانأنعلــيیــدلوذلــكًمطلقــا،بــاللأذانمــعحتــىیــشربأویأكــلأن

.     الفجروقتیدخلأنقبللیال،كان
اهللاعبـدیـؤذنأنإلىوالشرابالطعامغایةفقیدتاألخرىالروایاتفجاءت

بن
وصـوب-وهكـذاهكـذایقـولأنلـیس: " وقـالبإشـارتهمـرادهبـینثممكتوم،أم

: الروایـاتبعـضوفـي١".إصـبعیهبـینوفـرج-" هكـذایقولحتى-ورفعهایده
یكـنولـم"٢".هكـذایقـولحتـىأسـفلإلـىأوطأطـفوقإلىورفعهابأصابعهوقال

حتــيیــؤذنالفإنــه:"أخــريروایــةوفــي٣".هــذاویرقــىهــذاینــزلأنإالبینهمــا
٤".الفجریطلع

اآلیـةبینتهـامعینـةلغایـةویتمتـعویـشربیأكـلأنلـهالمـسلمأنذلـكومعني
َّحتـــى:"قولـــهوهـــيالكریمـــة َیتبـــینَ َّ َ ُلكـــمََ ُ ُالخـــیطَ ْْ ُاألبـــیضَ َ َمـــنَْ ِالخـــیطِ ْ َ ِاألســـودْ َ ْ َمـــنَ ِ
ِالفجر ْ َ متـىلكن" مكتومأمابنیؤذنحتى"قولهوهىالمقیدةالروایاتوبینتها"ْ
؟مكتومأمابناهللاعبدأذانكان

هكـــذایقــولأنلـــیس:" مــسلمروایــةففـــيذلــك،عــنالروایـــاتبعــضأجابــت
روایـــةوفـــي" هإصـــبعیبـــینوفـــرجهكـــذایقـــولحتـــىورفعهـــایـــدهوصـــوبوهكـــذا

".هكذایقولحتىأسفلإلىوطأطأفوقإلىورفعهابأصابعهوقال:" البخاري

.٧٦٨/ ٢الفجربطلوعیحصلالصومفيالدخولأنبیانبابالصیامكتابمسلمصحیح-١
.٦٢١برقمالفجرقبلاألذانتابكفيالبخارىرواه-٢
.٧٦٨/ ٢الفجربطلوعیحصلالصومفيالدخولأنبیانبابالصومكتابفيمسلمرواه-٣
/ ٢”بــاللأذانســحوركممــنیمنعــنكمال”:النبــيقــولبــابالــصومكتــابفــيالبخــاريرواه-٤

٦٧٧



-٢٤٦-

الــصحابةبعــضلكــن١".الفجــریطلــعحتــيیــؤذنالفإنــه:"عائــشةالــسیدةعــن
الاإلسـفارهـىوالـشرابالطعـامإلیهـاینتهيالتيالغایةأنإلىذهبوالتابعین

َّحتــى:"ســبحانهبقولــهعمــالالفجــر َیتَ َبــینَ َّ ُلكــمَ ُ ُالخــیطَ ْْ ُاألبــیضَ َ َمــنَْ ِالخــیطِ ْ َ ِاألســودْ َ ْ َ
َمن ِالفجرِ ْ َ .عنهماهللارضيمسعودوابنوحذیفةعلى،عنذلكروى،"ْ

:ذلكعلىالمترتبالفقهياألثر
والــشرابالطعــامإلیهــاینتهــيالتــيالغایــةفــيالفقهــاءاختلــفذلــكعلــىبنــاء
-:مذهبینعلي
الـــصادقالفجــرطلـــوعهــىوالــشرابالطعـــامإلیهــایحـــلالتــيایــةالغأن: األول

.العلمأهلجمهورقالوبهالشمسغروبإلىاإلمساكویستمر
والــــشرابالطعــــاموتحــــریمالفجــــربطلــــوعالــــصومفــــيالــــدخول:" النــــوويقــــال

مـنالعلمـاءوجمـاهیروأحمـدومالـكحنیفـةأبـىومـذهبمـذهبناهـوبهوالجماع
الخطــاب،بــنعمــرقــالوبــه:"المنــذرابــنقــالبعــدهم،فمــنبعینوالتــاالــصحابة

٢".األمصاروعلماءعباس،وابن

فــإذاالفجــر،یطلــعحتــىویجــامعویــشرب،یأكــل،أنللــصائمفیبــاحوعلیــه
علیـهوجـبمجامعـاكـانأویلفظـه،أنعلیـهوجـبطعـامفمـهوفـيالفجرطلع
طعـاممـنفمـهفـيمـاابتلعٕوانصومه،صحنزعأوالطعاملفظفإن. ینزعأن

٣أفطرالجماعاستدامأومختارا،

سیدناعنمرويوهو.ومسروقاألعمشقالوبه. اإلسفارهىالغایةأن:الثاني
٤.مسعودبناهللاوعبدعلى،

/ ٢”بــاللأذانســحوركممــنمیمنعــنكال”:النبــيقــولبــابالــصومكتــابفــيالبخــاريرواه-٥
٦٧٧

٣٦١/ ٦المجموع-١
٣٦١/ ٦المجموع-٢
.  ٤/ ٣المغنى-٣



-٢٤٧-

إلــيوغیــرهاألكــلجــوزاأنهمــاراهویـهبــنٕواســحقاألعمــشعــنالنــوويوحكـى
١".هماعنیصحأظنهوال: قالثمالشمسطلوع

:األدلة
:یلىبماالجمهوراستدل

ْوكلــوا:"تعــالىاهللاقــولـــ١ ُُ ْواشــربواَ ُ َ ْ َّحتــىَ َیتبــینَ َّ َ ُلكــمََ ُ ُالخــیطَ ْْ ُاألبــیضَ َ َمــنَْ ِالخــیطِ ْ َ ْ
ِاألسود َ ْ َ

َمن ْالفجرِ َ .الفجربطلوعیحصلوهذااللیلسوادمنالنهاربیاضیعني٢"ْ
". مكتـومأمابـنیـؤذنحتىواشربوافكلوابلیلیؤذنبالالإن:"النبيقولـ٢
وأنالــصباحهــواألبــیضالخــیطأنعلــىدلیــلالنبــيقــولفــي:"النــوويقــال

وحـده،األعمـشإالفیـهیخالفلمإجماعوهذا. الفجرقبلإالیكونالالسحور
إلـىالفجـرطلـوعمـنصـیامهیجـبالذيوالنهار. قولهعلىأحدیعرجولمفشذ

٣". المسلمینعلماءجماعةقولهذا:قالمسالشغروب

فإنـــهســـحوره،مـــنبـــاللأذانأحـــدكمیمـــنعنال:"قولـــهفـــيالمطلـــقحمـــل-٣
وقـالالـصبحأوالفجـریقـولأنولـیسنائمكم،ولینبهقائمكم،لیرجعبلیلیؤذن

فـيالمقیدعلى٤".هكذایقولحتىأسفلإلىوطأطأفوقإلىورفعهابأصابعه
٥".مكتومأمابنیؤذنحتىواشربوافكلوابلیلیؤذنبالالإن:"قوله

:یليبماوغیرهاألعمشاإلماماستدل

.٣٦١/ ٦المجموع-٤
.١٨٧اآلیةمنالبقرةسورة-١
. ٣٦١/ ٦المجموع،٤/ ٣المغنى-٢
.٢/١٩٢البارىفتح٦٢١برقمالفجرقبلاألذانكتابالبخارى-٣
.٢/١٣١البارىفتح٦٢٢برقمالفجرقبلاألذانبابذاناألكتابالبخارى-٤



-٢٤٨-

أحــدكمســمعإذا"قــالأنــهالنبــيعــنعنــهاهللارضــيهریــرةأبــيحــدیثـــ١
وكــان"روایــةوفــى"منــهحاجتــهیقــضىحتــىیــضعهفــالیــدهعلــيواإلنــاءالنــداء
١".الفجربزغإذایؤذنالمؤذن

ـ:یليبماأجیب
یكــونأوهریــرة،أبــيدونمــنكــالممــنیكــونأنیحتمــل"بــزغإذا"قولــهإن

واالنــاءالنــداءأحــدكمســمعإذا:"النبــيقــولویكــونالثــاني،األذانعــنخبــرا
رضــيوعائــشةعمــرابــنلحــدیثموافقــالیكــوناألولالنــداءعــنخبــرا"یــدهعلــى
٢.األخبارتتفقهذاوعلي:قالعنهمااهللا

عنــدیحمــلهــذاصــحإن:" داودأبــيســننشــرحفــيالمعبــودعــونصــاحبالقـ
یقـعبحیثالفجرطلوعقبلیناديالمناديكانحینقالأنهعلىالجمهور

كلـــواحــدیثوكـــذاالحــدیثهـــذافــيیتأمـــلومــن: قلـــتالفجــرطلـــوعقبــلشــربه
ظــاهروكــذاالفجــریطلــعحتــىیــؤذنالفإنــهمكتــومأمابــنیــؤذنحتــىواشــربوا

یــرى"الفجـرمـناألسـودالخــیطمـناألبـیضالخـیطلكــمیتبـینحتـى:"تعـالىقولـه
النتظـارهوالمـؤذنبـشيءالفجـرأوائلعنیتأخروهوالفجرتبینهوالمدارأن

خـــالفهـــذالكـــنیتبـــینأنإلـــىحینئـــذالـــشربفیجـــوزالفجـــرأوائـــلیـــصادف
٣".علیهاعتمادفالالعلماءبینالمشهور

الراجح

ثـمالبیهقـىورواهمـا. ”مـسلمشـرطعلـيصـحیححـدیثهـذا”:وقـالاألولـيالروایةالحاكمروى-٥
الفجـرطلـوعقبـلینـادىأنـهعلـمأنـهعلـىالعلـمأهـلعوامعندمحمولصحإنوهذا:" قال

النــداءیــسمعالرجــلفــيبــابالــصومكتــابفــيدداووأبــو.”الفجــرطلــوعقبیــلشــربهیقــعبحیــث
/ ١داودأبـــيســـنن،٢١٣/ ٤البیهقـــيســـنن،٥٨٨/ ١للحـــاكمالمـــستدرك.یـــدهعلـــىواإلنـــاء
٧١٧ .

٣٦١/ ٦المجموع-١
٣٤٠/ ٦داودأبيسننشرحفيالمعبودعون-٢



-٢٤٩-

ــتهم،لقــوةالجمهــورقــولهــوالــراجح أحــدكمســمعإذا:"النبــيقــولوألنأدل
عنــــدمحمــــول"منــــهحاجتــــهیقــــضىحتــــىیــــضعهفــــالیــــدهعلــــيواإلنــــاءالنــــداء

األول،األذانهـو_صـحإن_ الحدیثهذافيباألذانالمرادأنعلىالجمهور
الفجرطلوعمنتأكدإذاأماالفجر،طلوعمنیتأكدلممنحالةعلىیحملأو

.یشربأویأكلأنلهفلیس
وأنالصباحهواألبیضالخیطأنعلىدلیلالنبيقولفي:"النوويقال

وحـده،األعمـشإالفیـهیخالفلمإجماعوهذا. الفجرقبلإالیكونالالسحور
إلـىالفجـرطلـوعمـنصـیامهیجـبالذيوالنهار. قولهعلىأحدیعرجولمفشذ

١". المسلمینعلماءجماعةقولهذا:القالشمسغروب

الثالثالمثال
فـدخلًشـهرا،لیهجرنـااهللارسـولحلـف:"قالـتعنهااهللارضيعائشةعن-

ًشـهرالتهجرنـاحلفـتتكـنألـماهللارسـولیـا: فقلتوعشرین،تسعةصبیحةَّعلي
یقــبضوخـنسجمیعـا،بیــدهوضـربوهكـذاوهكــذاهكـذاالـشهرإن: "قـال؟

".الثالثةفيعاإصب
ّإنـا: "قالّأنهّالنبيعنّیحدثعمرابنسمعأنهالعاصبنسعیدروى

الثالثـةفـياإلبهاموعقد" وهكذاوهكذاهكذاالشهرتكتبوالتحسبالّأمیةّأمة
٢".ثالثینتماموهكذاوهكذاهكذاّوالشهر

الأمیــةأمــةنــاإ: "قــالأنــهّالنبــيعــنعنهمــااهللارضــيعمــرابــنوعــن
. ثالثینومرةوعشرینتسعةمرةیعني" وهكذاهكذاالشهرنحسب،والنكتب
:االستداللموطن

. البرعبدابناإلمامعننقال٣٦١/ ٦المجموع،٤/ ٣المغنى-١
. نحسبوالنكتبالّالنبيقولبابالصومفيّالبخاريصحیح-٢
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یقبضوخنسجمیعا،بیدهوضربوهكذاوهكذاهكذاالشهرإن"قولهفي
وهكذاهكذاّوالشهرالثالثةفياإلبهاموعقد:" عمرابنوقول".الثالثةفيإصبعا
". وهكذاهكذاالشهر:" ّالنبيوقول". ینثالثتماموهكذا
. ثالثینومرةوعشرینتسعةمرةیعني

أنإلـىبأصـابعهإشـارتهنـزلأنـهفـيصـریحوهو:"الشنقیطيالشیخیقول
".بذلكنطقهمنزلةثالثینیكونوقدیوما،وعشرینتسعةیكونقدالشهر

بالروایةالمتعلقةالفقهیةاألحكام
مـرةیـأتيوأنـهباإلشـارةالـشهرمقـدارالنبـيبینحیثباإلشارةبیانفیه
باألصـابعاالعتبـارأیـضامنـهوالمفهـوم. یومـاوعـشرینتـسعةومـرةیومـاثالثین

منــهفهــمالثالثــةالمــرةفــيإبهامــهخــنسلمــاألنــهالمــضمومةدونالمنــشورة
وعـــشرینأحـــداالمفهـــوملكـــانالمـــضمومةاعتبـــرتولـــویومـــا،وعـــشرونتـــسعة
".یوما

الحـسابیعـرفاألمـةفـيفـردكـلفلـیساألمةعنالتخفیفالنبيومراد
ضـبطمـنالكتـابأهـلیفعـلكمـاكتاب،والحسابإلىیحتاجالفدینناوالفلك

یـــرىبمـــامعلقـــةالـــصیاممواقیـــتإنبـــلوحـــساباتها،الـــشمسبمـــسیرعبـــاداتهم
. حــسابإلـىنحــتجولـمالــشهردةعـأكملنــاغـمفــإنالهـالل،رؤیــةوهـوبالبـصر
بــأمرمتعلــقوهــوفیــه،الــصیامیجــبالــذيالنهــارمقــداربالــشمسعلــقوكــذلك
الـشمسظهـورمبدأوهوالثاني،الفجرطلوعفأوله،-أیضا-بالبصرمشاهد
.الشمسغروبوآخرهاألرض،وجهعلى

ینبـــمـــا:" القبلـــةفـــيعمـــرحـــدیث-التیـــسیربـــابأعنـــي-البـــابهـــذاومـــن
كالقطـببـالنجوم،االسـتداللیجـبالأنـه: فمـراده١"قبلـةوالمغربالمشرق
االستداللعنهمالمنقولٕوانماالسلف،عنذلكینقلولمالقبلةمسألةفيونحوه

هریـرةأبـيعـنقبلـةوالمغـربالمـشرقبـینمـاأنجـاءمـابـابالصالةكتابفيالترمذيرواه-١
. صحیححسنحدیث: وقال،٣٤٢برقم١٧١ص٢ج



-٢٥١-

داللــةالوغیــرهوالجــديالقطبــيكــالنجمالنجــومأنیــردولــم. والمغــرببالمــشرق
مـنفیـهلمـامستحبغیربهالعارفرلغیبهاالستداللإنبلالقبلة؛علىلها

.والعنتالمشقة
األمـــصارفتحـــوالمـــا-عـــنهماهللارضـــي-الـــصحابةأن: ذلـــكعلـــىویـــدل
الـذيالوجهعلىعینهاعلىالالقبلةجهةعلىالمساجدمنكثیرقبلةوضعوا
الــــصالةعلــــىبعــــدهمالمــــسلمونوأجمــــعإلیهــــا،وصــــلواالحــــساب،أهــــلیعرفــــه
١.إلیها

إشـــارتهمــعنحـــسبوالنكتــبالأمیـــةأمــةنحـــنبقولــهالنبـــيفمــراد
مــنالــصیامأمــرأنعلــىالتنبیــهأرادإنــهبــلتنــاقضفیــهلــیسالحــسابيبالعــدد
أوهكذایكونأنإماالشهرفإنالخاصةعنفضالالعامةیعرفهبحیثالیسر
.الصیامأمرفيالمسلمأیهاتتعنتوال،هكذا

باإلشـارةوالبیانوعشرون،تسعةأوثالثونبأنهللشهربیانالحدیثهذاففي
فـياإلشـارةاسـمذكـرمـعوغیرهـابالیـداإلشارةتردأنوهوالثالثالنوعمنهنا

.الكالم
:فمنهاذلكعلىاآلثاربعضالفقهاءبنيوقد
نأعلـیهمفیجـبشـوالهـاللرأواثـمیومـاوعـشرینثمانیـةالنـاسصامإذا: أوال

تـــسعةعـــنیـــنقصالالـــشهرألنقـــضاء؛العیـــدبعـــدیومـــاویـــصوموایفطـــروا،
یكـونقـدالـشهربـأنإلشـارتهالیـومهـذاصـیاموجـبٕوانمـا٢.یومـاوعشرین
.بحالیوماوعشرینتسعةعنینقصاللكنهوعشرینتسعةأوثالثین
ـــاإلبهـــامبأصـــابعهوأشـــارهكـــذاطـــالقأنـــت: لزوجتـــهقـــالمـــن: ثانیـــا سبابةوال

العـادةمجرىفيبالعددالعلمتفیدباألصابعاإلشارةألن" ثالثفهيوالوسطى

.٦٦/ ٣رجبالبنالباريفتح-٢
.السابقالمرجع-١
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فهمــابـاثنتینأشـارٕوانواحـدةفهـيبواحـدةأشـارٕوان. المـبهمبالعـدداقترنـتإذا
.منهابالمنشورةتقعواإلشارةاثنتان
إالیقــعلــم. الــثالثبأصــابعهوأشــار. طــالقأنــت: النطــقیــستطیعمــنقــالولــو

. تكفيالإشارتهألنواحدة؛
قولـــهألنثالثـــا؛طلقـــتالـــثالث،بأصـــابعهوأشـــار. هكـــذاطـــالقأنـــت: قـــالٕوان

١.العددفيباألصابعبالتشبیهتصریحهكذا

الرابعالمثال
العـراقأهـلیـا:" قـالعمـربـناهللاعبدبنسالمعنبسندهمسلماإلمامروى-
: یقول-عمربناهللاعبد-أبيسمعتللكبیرةوأركبكم،الصغیرةعنأسألكمما

نحـــوبیـــدهوأومـــأ-هاهنـــامـــنتجـــيءالفتنـــةإن:" یقـــولاهللارســـولســـمعت
٢.بعضرقاببعضكمیضربوأنتم" الشیطانقرنایطلعحیثمن-المشرق

المــشرقإلــىیــشیراهللارســولرأیــت: قــالأنــه،عمــربــناهللاعبــدوعــن-
٣".الشیطانقرنیطلعحیثمنناههاالفتنةإن:" ویقول

:االستداللموطن
األخــرىالروایــةوفــيالمــشرق،نحــوٕواشــارته" هاهنــامــنتجــيء:" قولــهفــي
".المشرقإلىیشیر:" عمربناهللالعبد

الروایةبهذهالمتعلقةالفقهیةاألحكام
اإلیماءف" المشرقنحوبیدهوأومأ: " الراويوقول" هاهنا:"قولهفياإلشارة

المشرق؟خصولمبالمشرق؟المرادماولكن" هاهنا"لقولهبیانالمشرقنحو

. ٤٨٥/ ٧الكبیرحالشرمعالمغني-٢
الـشیطانقرنـایطلـعحیثمنالمشرقمنالفتنةبابالساعةوأشراطالفتنكتابمسلمصحیح-١

٢٢٢٩/ ٤.
).٢٧٩: ص(الفصولتنقیحشرح-٢
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جهـةمـنكـانمـاهـوبالمـشرقالمـرادأنالحـدیثهـذاشـراحمنكثیرذكر
الفـتنمـنفیهاحدثلماالعراقببالدبعضهموخصهاالحجاز،بالدمنالشرق

كــانذلــكوكــلوغیرهــا،ءوحــروراوصــفینالجمــلوقعــةمــناإلســالمصــدرفــي
.بالعراق: أينجدبمشرق
واألحـداثالفتنوأكثر١"المشرقمنقومیخرج:"الخوارجحدیثفيجاءوقد
قبـلالقـومإلـىإشـارةالمـشرقإلـىواإلشـارة. المـشرققبـلمـنكانـتإنمـاوالبدع

٢.الشرعآدابوتعرفهمإسالمهم،

قبــلمـنكـانالفـتنأولأنلـشیطاناقــرنوبـینالمـشرقبـیناالرتبـاطووجـه
ویفــرحالــشیطانیحبــهممــاوذلــكالمــسلمینبــینللفرقــةســبباذلــكفكــانالمــشرق

أهــلكــانفقــد. النــواحيتلــكمــنبــالفتنطلوعــهبــهیــرادمثــلالــشیطانوقــرن.بــه
كمــافكـانالناحیـةتلـكمـنتكـونالفتنــةأنفـأخبركفـرأهـلیومئـذالمـشرق

٣.أخبر

ونـسبوأعوانـه،وزمانـهوقتـهوأهـلحزبـه: بـهالمـرادباإلفراد،) شیطانالقرن( و
.لهامقارنالكونهللشمسالطلوعأنمعلقرنهالطلوع

الخامسالمثال

بــرقم١٤٥/ ٦القــرآنقــراءةتنفعــهالفــیمنبــابالقــرآنفــضائلفیكتــابشــیبةأبــيابــنأخرجــه-٣
٣٠١٩٨.

.٢٢٠٢الجوزيالبنالصحیحینحدیثمنالمشكلكشف-٤
.سوریا–دمشقالنوادر،دار/ ط. ٢٩٠/ ٨الملقنالبنالصحیحالجامعلشرحالتوضیح-١
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أبــيبــنعلــيســمعت: قــالزریــر،بــناهللاعبــدعــنبــسندهأحمــداإلمــامروى-
ىاألخــروفــي،ذهــبیدیــهإحــدىوفــياهللارســولعلینــاخــرجیقــولطالــب
١".إلناثهاوحلأمتيذكورعلىحرامهذان: "فقالحریر،

: االستداللموضع
الروایـةألنوالحریـرالـذهبإلـىراجـعاإلشـارةواسـم" حـرامهـذان:" قولهفي
بیانقبیلمنوهذاإلیهمایشیرأي". بیدهوالذهبالحریرأمسكأنهتفصل

اســمذكـرمـعوغیرهـابالیـدشـارةاإلتـردأنوهـوالثالـثالنـوعمـنوهـو. المجمـل
. الكالمفياإلشارة
:الروایةبهذهالمتعلقةالفقهیةاألحكام
النبـيأنوردفقـدبـالقولوالنـساءالرجـالعلـىلبـسهیحـرممـاالنبـيبـین
رسـولأن: طالـبأبـيبـنعلـيفعـنالمالبسبعضلبسعنالرجالنهى

ّالقــسيلــبسعــننهــىاهللا ِّ ْوالمعــصَ َ القــرآنقــراءةوعــنالــذهب،تخــتمَفر،وعنُ
٢".الركوعفي

اهللارسولبینما: قالتعائشة،فعنمالبسهنفيحدوداللنساءحدوكذلك
المــسجد،فــيلهــازینــةفــيترفــلمزینــةمــنامــرأةدخلــتإذالمــسجد،فــيجــالس
فــيوالتبختــرالزینــةلــبسعــننــساءكمانهــواالنــاس،أیهــایــا: "النبــيفقــال

فـــيوتبختـــرنالزینـــةنـــساؤهملـــبسحتـــىیلعنـــوالـــمإســـرائیلبنـــيفـــإنلمـــسجد،ا
٣". المساجد

بــرقمطالــبأبــيبــنعلــيمــسند،أحمــداإلمــاممــسند. مــسندهفــيأحمــداإلمــامرواهصــحیح-٢
٧٥٠.

أحمـداإلمـاممـسند. صحیحٕواسناده١٠٤٣برقمطالبأبيبنعليمسندفيأحمداإلمامرواه-١
)٤٩/ ٢(شاكرأحمدالشیخ/ ت

الشیخ/تماجهابنسننانظر. ضعیفٕواسناده،النساءفتنةبابالفتنكتابماجهابنسنن-٢
).١٣٧/ ٥(األرنؤوطشعیب
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.بالقولمنهبیانوهذا
غیــرمــنلبــسهالرجــالعلــىیحــرممــایتنــاولبــصددهنحــنالــذيوالحــدیث

.معاواإلشارةالقولطریقعنبیانفهومختلفة؛البیانطریقةلكنضرورة
علــىیحــرموالضــرورة،غیــرمــنوالــدیباجلحریــر،الــبسالرجــلعلــىفیحــرم

اإلســرافألنالجمهــورعنــدبــهوالتغطــيعلیــه،والنــومالجلــوسالنــساء،ویحرم
وألنـهغیـرهفـيموجـوداللـبستحـریمسببوألناللبسمنأعظمذلكفيیظهر

.أولىفغیرهالحاجةمعاللبسحرمإذا
فــيیكــونإنمــاوالتحــریم) اللــبسغیــرعلیــهیحــرمال: (حنیفــةأبــواإلمــاموقــال

العـدوشـوكةكـسرمنهـاكثیـرةألغراضفیجوزالحربفيأماالحربحالغیر
للـــضرورةالحریـــرلـــبسإلـــىالمـــسلماحتـــاجٕوانالمـــسلمین،غنـــىمـــنیـــرىلمـــا

لــبسفــيعــوفبــنالــرحمنلعبــدرخــصالنبــيأن: "رويلمــاجــاز؛كحكــة
١".بهكانتلحكةالحریر؛

ذكـورعلـىحـرامهـذینإن" للحـدیثاسـتعمالهللرجـالیحـلفـالذهبالوأما
النبيأنرويلماوالكثیرالقلیلبینالذهبفيفرقوال" إلناثهاحلأمتي
إذاأمـا. ظـاهرفیـهاإلسـرافوألنقلتهمعالخاتمفحرمبالذهبالتختمعننهي

أنفـهأصـیبدأسـعبـنعرفجـةأن" روىلمـاجـازالـذهباسـتعمالإلـىاضطر
مـنأنفـایتخـذأنالنبـيفـأمرهعلیـهفـانتنفـضةمـنأنفـافاتخـذالكـالبیوم

.الذهبمنالحليولبسالحریرلبسللنساءویحل٢".ذهب
السادسالمثال

عنهمـااهللارضـيعمربناهللاعبدحدیثمنبسندیهماومسلمالبخاريروى-
عبــدمــعیعــودهاهللاولرســفــأتىلــهشــكوىعبــادةبــنســعداشــتكى: " قــال

علیــهدخــلفلمــامــسعودبــناهللاوعبــدوقــاصأبــيبــنوســعدعــوفبــنالــرحمن

.٢٠٧٦رقمحكةبهكانإذاللرجلالحریرلبسإباحةبابوالزینةاللباسفيمسلمأخرجه-٣
.٢٤٠ص/٤جالترمذيسننانظر،حسنبسندذيالترمأخرجه-١
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ٍغشیةفيوجده اهللارسـولفبكـى. اهللارسـولیـا. ال: قـالواقـضى؟أقـد: فقالَّ
ّیعــذبالاهللاإنتــسمعون؟أال:" فقــال. بكــوااهللارســولبكــاءالقــومرأىفلمــا
.لسانهإلىوأشار١".بهذاّیعذبولكنالعین،بدمع

: االستداللموضع
.لسانهإلىإشارتهمع" بهذاّیعذبولكن:" قولهفي

والبكـــاءالـــدمعمـــناإلنـــسانیبتـــدرمـــاعلـــىالمؤاخـــذةعـــدمعلـــىداللـــةفیـــه
.اهللاقضاءمنوتبرمسخطفیهبكالمذلكیتبعلمماوالنحیب
.القبیحالمبالكالنوحعلىالمؤاخذةتكونٕوانما
الروایةبهذهالمتعلقةالفقهیةاألحكام
معهیكنلمإذاالمیتعلىالبكاءجوازوغیرهالحدیثهذامنالفقهاءاستنبط

الجاهلیـة،بـدعوىوالـدعاءالجیـوبوشـقالخدودلطمیحرمٕوانمانیاحةوالندب
مـننـاملـیس:" قـالالنبـيعـنعنـهاهللارضـيمسعودبناهللاعبدروىلما

٢"الجاهلیةبدعويودعاالجیوب،وشقالخدود،ضرب

یحـــرموكـــذلك. واســـنداهواجمـــاله: كقولـــهالمیـــتمحاســـنوعـــدالنـــدبیحـــرمكمـــا
فـياهللارسـولعلینـاأخـذ:" قالـتعنهـااهللارضيعطیةأمروتلماالنوح،
َتنحنأالالبیعة ْ َُ

٣"سلیمأممنهنخمس،غیرمناوفتفما

والویــسترجعوالــصالةوبالــصبرتعــالىبــاهللایــستعینأنللمــصابغــيینببــل
مــنمــا:" یقــولاهللارســولســمعت: قالــتســلمةأمروتلمــاًخیــرا،إالیقــول
مـصیبتيفـيأجرنـياللهـم. راجعـونإلیـهٕوانـاهللاإنـا: فیقولمصیبةتصیبهعبد

: قالـت".منهـاًیراخلهوأخلف. مصیبتهفياهللاَأجرهإلى-منهاًخیراليوأخلف

.علیهمتفق-٢
.١٠٣برقمالخدودضربتحریمبابالجنائزكتابفيمسلمرواه-١
.٩٣٦برقمالنیاحةفيالتشدیدبابالجنائزكتابفيمسلمرواه-٢
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. منـهًخیـرالـياهللافـأخلف. اهللارسـولأمرنـيكمـاقلـتسـلمةأبـوتوفيفلما
١"اهللارسول

السابعالمثال
ثـمواحـدة،ضـربةاألرضبیـدهضـربثـم". هكـذابیدكتقولأنیكفیكإنما" -

٢.ووجههكفیهوظاهرالیمین،علىالشمالمسح

:االستداللموضع
ضـربةبیـدهاألرضضـربثـمهكـذابیدكتقولأنیكفیكإنماقولهفي

واحــدةضــربةبیــدهاألرضضــرببــأنالتــیممكیفیــةالنبــيبــینفقــد. واحــدة
ویدیهوجههبهاومسح

الروایةبهذهالمتعلقةالفقهیةاألحكام
:التیممكیفیةفيالفقهاءاختلف

ـــیممأنإلـــىوالـــشافعیةالحنفیـــةفـــذهب وضـــربةللوجـــهربةضـــ: ضـــربتانالت
إلـــىللیـــدینوضـــربةللوجـــهضـــربةضـــربتانالتـــیمم:"بقولـــهواســـتدلوا.للیـــدین

بآیـةجبریـلفأتـاهالنبـيأخـدمكنـت: قـالاألسـلعحـدیثوكـذلك٣".المرفقین
ضـربةاألرضبیـديفـضربتللتـیمم،المسحكیفاهللارسولفأرانيالتیمم،
إلــىیـديبهمـافمــسحتاألرضبهمـاضـربتثـموجهــي،بهمـافمـسحتواحـدة،

٤".المرفقین

.٩١٨برقمالمصیبةعندیقالمابابالجنائزكتابفيمسلمرواه-٣
.علیهمتفق-٤
١١٢/ ١الطالبینوروضة،١٦٧/ ١عابدینبنا-١
.العثمانیةالمعارفدائرةط-٢٠٨/ ١(السننفيالبیهقيأخرجه-٢
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إلـــىنظـــرابـــهوعملـــوا" ضـــربتانالتـــیمم:" حـــدیثوالـــشافعیةالحنفیـــةرجـــحوقـــد
فلكـلالوضـوءفـيغرفـةعـضولكـلأنمـنالوضـوءعلىالتیمملقیاسموافقته
١.المسحفيمرةعضو

نـهأاهللارحمـهالـشافعيعـنأصحابنابعضوحكى:" المهذبفيالشیرازيقال
وأنكــرعمــارحــدیثفــيووجهــهللكفــینضــربةضــربتانالتــیمم: القــدیمفــيقــال

والجدیدالقدیمفيالمنصوص: وقالذلكاهللارحمهاإلسفرایینيحامدأبوالشیخ
عمــاروحــدیثكالوجــهاســتیعابهفوجــبالتــیممفــيعــضوأنــهووجهــهاألولهــو

٢"یتأولعنهاهللارضي

عمـاربحـدیثواسـتدلواواحـدة؛ضـربةالتـیممأنىإلـوالحنابلةالمالكیةوذهب
بیـدهضـربثـم". هكذابیدكتقولأنیكفیكإنما:" "لهقالالنبيأنالسابق
لكــن"ووجهـهكفیـهوظـاهرالیمـین،علـىالـشمالمـسحثـمواحـدة،ضـربةاألرض
كالحنفیــــةالمــــرفقینإلــــىیكــــونوأنضــــربتانالتــــیممیكــــونأنعنــــدهماألكمــــل

٣.والشافعیة

واحـدةبـضربةالتـیممأحمـدعنـدوالمـسنونواحـدةضـربةالتـیمم:"قدامـةابـنقال
٤".جازبضربتینتیممفإن

المسألةهذهفيالفقهاءاختالفسبب
،التــیممآیــةفــيالــذياإلجمــالهــوالمــسألةهــذهفــيالفقهــاءاخــتالفوســبب

الـــــواردةادیـــــثاألحوأن" منـــــهوأیـــــدیكمبوجـــــوهكمفامـــــسحوا: " تعـــــالىقولـــــهفـــــي
أحادیثوهناكوالكفین،للوجهواحدةضربةفیهالمتقدمعمارفحدیثمتعارضة

وضـــربةللوجـــهضـــربةضـــربتانالتــیمم:" عمـــرابـــنكحـــدیثبالـــضربتینتــصرح

.٧٥/ ١المجتهدبدایةوانظر،)٦٧/ ١(للشیرازيالشافعياإلمامفقهفيالمهذب-٣
).٦٧/ ١(المهذب-٤
. ٧٥/ ١المجتهدبدایة،٢٤٠/ ١المغني-٥
.١/٢٤٠المغني-١
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وجهــــهبإحـــداهمامـــسحبــــضربتینتـــیممأنـــه:" داودأبــــيوحـــدیث". للیـــدین
١".ذراعیهوباألخرى

دونوالحنابلـةالمالكیـةبـهعمـلإنمـامعنـاالـذيثالحدیفيباإلشارةوالبیان
عــضدهلمــاالــضربتینبثبــوتالــواردةاألحادیــثهــذهورجحــواوالحنفیــةالــشافعیة

٢.الوضوءعلىالتیممقیاسمن

الثامنالمثال
إالًخیـــرااهللافـــسألیـــصلي،قـــائممـــسلمعبـــدیوافقهـــاالســـاعة،الجمعـــةفـــي"-

علىأنملتهووضع. یقللهابیدهاهللارسولأشارو:" مسلمروایةوفي". أعطاه
٣.ّیزهدها: قلنا. والخنصرالوسطىبطن

.قلیلةساعة: أي) ساعة(لكلمةالنعتمقامقائمةهناهااإلشارة

.٧٥/ ١المجتهدبدایة-٢
.٧٦/ ١المجتهدبدایة-٣
،٩٣٥بــرقمالجمعــةیــومفــيالتــيالــساعةبــابالجمعــة،كتــابفــيالبخــاريرواهعلیــهمتفــق-٤

).٨٥٢(برقمالجمعةیومفيالتيالساعةفيبابالجمعة،كتابفيومسلم
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:االستداللموضع
الوسـطىبطـنعلـىأنملتـهووضـع. یقللهـابیـدهاهللارسـولوأشار:" قولهفي

ـــا. والخنـــصر ـــه" ّیزهـــدها: قلن ـــةففی ـــرالنبـــيأنعلـــىدالل هـــذهدقـــةعـــنعب
.التقلیلعالمةبیدهأشاربماوقلتهاالساعة
:بالروایةالمتعلقةالفقهیةاألحكام

كمـاالوقـتلكـلمـستغرقةلیـستاإلجابـةسـاعةأنالمـرادأنالفقهـاءاستنبط
فإنهـــاالوقــتهــذاعــنتخـــرجالالــساعةأنالمــرادبــلالعبـــارةظــاهربــهیــشعر

.لطیفةظةلح
طلباالیومجمیعفيدعائهفيعبادهلیجتهدالساعةهذهتعالىاهللاأخفىوقد
الظـنلیحـسنالخلـق،فـيوأولیاءهرمضان،لیاليفيالقدرلیلةأخفىكمالها،

.كلهمبالصالحین
: قـوالعـشرأحـدمـنأكثـرعلـىالـساعةهذهتعیینفيالعلماءاختلفوقد
وابـنالطیـبأبـوالقاضـيحكـاهالـشمسوطلـوعالفجـرطلـوعنبیماأنهاأحدها

عـنالـشاملصـاحبوحكـاهعیاضالقاضيحكاهالزوالعند) الثاني(الصباغ
وحكـاهالطیـبأبـوحكـاهاإلمـامخـروجإلـىالـزوالمن) الثالث(البصريالحسن

إلـىالـزوالمـن) الرابـع(الـصالةفـياإلمـامیـدخلأنإلىقاللكنالصباغابن
اإلمــامخــروجمــن) الخــامس(عیــاضالقاضــيحكــاهذراعنحــوالظــلیــصیرأن

اإلمــــامخــــروجبــــینمــــا) الــــسادس(عیــــاضالقاضــــيحكــــاهصــــالتهفــــراغإلــــى
حكـــاهیفـــرغحتـــىالـــصالةتقـــامحـــینمـــن) الـــسابع(الطیـــبأبـــوحكـــاهوصـــالته
إلىالمنبرعلىاإلمامجلوسبینماالنوويوصوبه) والثامن(عیاضالقاضي
ـــىالعـــصرمـــن) التاســـع(عیـــاضالقاضـــيحكـــاهالجمعـــةصـــالةمـــنفراغـــه إل

آخـــر) العاشـــر(واســـحقأحمـــداإلمـــامقـــالوبـــهعیـــاضحكـــاهالـــشمسغـــروب
ـــوالقاضـــیانحكـــاهالنهـــارمـــنســـاعة الـــصباغابـــنوحكـــاهوعیـــاضالطیـــبأب
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ــةالیــومكــلفــيمخفیــةأنهــا) عــشرالحــادي( عیــاضالقاضــيحكــاهالقــدركلیل
١.األحباركعبعنالصباغبناونقله

التاسعالمثال
فـــيســـئل:" النبـــيأنعبـــاسابـــنعـــنبـــسندهماومـــسلمالبخـــاريروى-

٢".حرجالأنبیدهفأومأالذبح،قبلالحلقوعنالرمي،قبلالذبحعنحجته

:االستداللموضع
ـــدهفأومـــأ:" عبـــاسابـــنقـــولفـــي ـــاالنبـــيأشـــارحیـــث".حـــرجالأنبی مفتی
.     عنهسئلمماذلكوغیروالذبحالحلقبینالترتیبتركفيحرجالأنئلللسا

:بالروایةالمتعلقةالفقهیةاألحكام
إنالهـديذبـحثـمالعقبـة،جمـرةرمي: هيأعمالثالثةالنحریومللحاج: أوال
. فیطوفمكةإلىیرجعثم. التقصیرأوالحلقثممتمتعاأوقارناكان

هـوالترتیـبهـذافيواألصل. السابقالترتیبعلىوهيمنىفيكلهوهذا
العقبةجمرةرمىاهللارسولأنعنهاهللارضيمالكبنأنسفعنفعله
فأخــذبـالحالقدعـاثـمفـذبح،بـذبحفـدعابمنــى،منزلـهإلـىرجـعثـمالنحـر،یـوم

بــشقذأخــثــموالــشعرتین،الــشعرةیلیــهمــنبــینیقــسمفجعــلاألیمــن،رأســهبــشق
اهللارســـولركـــبثـــماهللاعبـــدبـــنجـــابرحـــدیثوفـــيفحلقـــه،األیـــسررأســـه

٣.البیتإلىفأفاض

مـشروعیتهدرجـةفـياختلفـوافقـدالترتیـبهذامشروعیةعلىالفقهاءاتفاقومع
:خالفهمنعلىالجزاءیترتببحیث

.٥٤٩/ ٤المجموع-١
وبابناسیا،یذبحأنقبلحلقأوأمسىمابعدرمىإذابباالحج،كتابفيالبخاريأخرجه-٢

).١٣٠٧(برقمالنحرقبلحلقمنبابالحج،كتابفيالید،ومسلمبإشارةالفتیاأجابمن
.٩٤٧/ ٢مسلمأخرجه-٣
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یـوملأعمـاترتیـبوجـوبإلـىأحمـداإلمـامعـنوروایـةوالمالكیةالحنفیةفذهب
١.بدمتركهیجبربحیثالنحر

٢.سنةالترتیبأنإلىأحمداإلمامعنالثانیةوالروایةالشافعياإلماموذهب

مخالفـــةأنعلـــىیـــدلبعـــضهاأحادیـــثورودهـــواالخـــتالفهـــذافـــيوالـــسبب
بـناهللاعبدحدیثومنهاالترتیب،تركمنعلىفداءفالفیهاشيءالالترتیب
لـم: رجـلفقـالیـسألونه،فجعلـواالـوداعحجـةفـيوقفاهللارسولأنعمرو
أشـــعرلـــم: فقـــالآخـــرفجـــاءحـــرجوالاذبـــح: قـــالأذبـــح؟أنقبـــلفحلقـــتأشـــعر
أخـروالقـدمشـيءعنیومئذسئلفماحرجوالارم: قالأرمي؟أنقبلفنحرت

إالأخـروالقـدمشـيءعـنیومئـذسـئلفمـا: قولهفإن،٣حرجوالافعل: قالإال
نحنالذيالحدیثهذامعناهوفيالترتیب،سنیةعلىیدلحرجوالافعل: قال

٤.البیانفيالفعلمقاماإلشارةقامتحیثبصدده؛

.الترتیبمراعاةعلىالدالفعلهوردكما
والروایـةالـشافعيوهـوبواجب،ولیسسنةهناالترتیببأنقالمنأدلةوهذه
.أحمداإلمامعنالثانیة

-:یليبمااستدلوافقدوالمالكیةالحنفیةأما
.الوجوبعلىیدلفإنهالنبيفعل-

رسولفیهرمىالذيعلیهالمتفقالتوقیتذلكأنمالكوعمدة:" رشدابنقال
٥".دمفعلیهالحجسننمنسنةخالفومنالسنة،هواهللا

.١١٥/ ٢المجتهدبدایة،١٥٨/ ٢الصنائعبدائع-١
.٤٤٦/ ٣نيالمغ،٤٢٩/ ٢المحتاجنهایة،١٥٣/ ٨المجموع-٢
،٥٦٩/ ٣الدابـــةعلـــىواقـــفوهـــوالفتیـــابـــابالحـــج،كتـــابفـــيالبخـــاريأخرجـــهعلیـــهمتفـــق-٣

.١٣٠٦برقمالنحرقبلحلقمنبابالحج،كتابفيومسلم
.٤٤٦/ ٣المغني-٤
)١١٨/ ٢(المقتصدونهایةالمجتهدبدایة-٥
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ترتیبــهمراعــاةعلــيالنبــينــصمــاأنیــريمالــكاإلمــامأنالتنبیــهوینبغــي
بـــلاإلعـــادةإلـــىحاجـــةوالیجـــزئففعلـــهخـــالففمـــن،دمبهـــایلـــزمفمخالفتـــه
.الفدیةوجوبفيالخالف

هـــذهتخـــرجالالترتیـــبمخالفـــةأنفـــيبیـــنهمخالفـــانعلـــمال: قدامـــةابـــنقـــال
الــدموجــوبفــياختلفــوإوانمــاموقعهــا،وقوعهــایمنــعوالاإلجــزاء،عــناألفعــال

١."خالفمنعلى

العاشرالمثال
أنأمرت:" النبيقال: قالعباسابنعنبسندهماومسلمالبخاريروى-

والـــرجلین،والیـــدین،أنفـــهعلـــيبیـــدهوأشـــارالجبهـــة،أعظـــمســـبعةعلـــيأســـجد
٢".الشعروالالثیابنكفتوالالقدمین،وأطراف

:االستداللموضع
علــيبیــدهوأشــار-بهــةالجأعظــم،ســبعةعلــيأســجدأنأمــرت:" قولــهفــي
...".والرجلینوالیدین،-أنفه

.آخرمكانإلىبیدهوأشار،بهالمأمورالسجودمكانعنبالقولعبرحیث
:الروایةتناولتهاالتيالفقهیةاألحكام
ذكــــرفقــــد،الحــــدیثمنطــــوقمــــعاإلشــــارةداللــــةتعارضــــتالمثــــالهــــذافــــي
ثـم،علیهـاالـسجودیجـبالتـيعـضاءاألبـاللفظوبـینبالـسجوداألمـرالنبي

اللفظــيبالبیــانیعمــلفهــل،اللفــظعلیــهدلمــاخــالففبینــتاإلشــارةجــاءت
مــاعلــىالــسجودفیجــباإلشــارةببیــانیعمــلأمذكــرمــاعلــىبالــسجودفیكتفــي

؟الشارعإلیهأشار
:بالعبارةالبیانمعباإلشارةالبیانتعارضإذاماحكمملخصاوسأذكر

.٤٤٨/ ٣المغني-١
.عباسابنحدیثمنعلیهمتفق-٢
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:یليبماواستدلوااإلشارة،علىتقدمالعبارةإنإلىوالحنابلةلمالكیةاذهب
ـــسابقالحـــدیث- ـــى: أعظـــمســـبعةعلـــىأســـجدأنأمـــرت: وهـــوال الجبهـــةعل

جعـلقـدالنبـيإن: الداللـةتوجیـهفيقالوا....." أنفهعلىبیدهوأشار
. ثمانیـةعـضاءاأللكانـتٕواالواحـداعـضواواألنـفالجبهـةفعدسبعةاألعضاء

.العبارةقدمتفهنا
،وصـــفتمـــاتعـــینفإنهـــاالعبـــارةأمـــاإلیـــه،المـــشارتعـــینالقـــداإلشـــارةأن-

.  أولىالعبارةفتقدیم
فـيالمـذكوركـانفـإذاعنهوالعبارةاإلشارةاجتمعتإذاأنهإلى: الحنفیةوذهب
صـاراإلیـهالمـشاروالمـذكورألنباإلشـارة؛اكتفـيإلیـهالمشارجنسمنالعبارة
.وغیرهالمرأةومهرالعقودفيذلكوأجروا. واحداجنسا
ألنالعبــارة؛قــدمتإلیــهالمــشارجــنسمــنلــیسالعبــارةفــيالمــذكوركــانٕواذا

. الذاتتعرفواإلشارةالماهیة،تعرفإنهاحیثمنالتعریف،فيأبلغالتسمیة
.العبارةقدمتلذا
اإلشارةلبیانتقدیماوحده،األنفعلىالسجودأنإلىذهبواقدالحنفیةنجدلذا

.العبارةبیانعلى
للعبارةتقدیمااألنف،دونالجبهةعلىالسجودعندهمیجزئالجمهورأنونجد
.تعینهالقدواإلشارةالمراد،تعینألنهااإلشارةعلى
:المسألةفيالمذاهببیانوهذا

صـاحباومحمـدیوسـفوأبـووالـشافعیة،المالكیةوهمالفقهاءجمهورذهب-١
. الجبهةمعاألنفعلىالسجودیجبالأنهإلىأحمد،عنوروایةحنیفة،أبي

:یليبماواستدلوا
لـمالنبـيفـإنالحـدیث،....أعظـمسـبعةعلـىأسـجدأنأمرت: قوله-

.علیهالسجودیجبفالفیه؛األنفیذكر
. ذلكفيالجبهةمقاماألنفیقوموالضوعوالخالتذللبالسجودالمقصودأن-
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الـسجودوجـوبإلـىالمالكیـةعنـدقـولوهـوالحنابلـةوبعضالحنفیةذهب-٢
١.الجبهةمعاألنفعلى

:یليبماواستدلوا
أســـجدأنأمـــرت:" قــالالنبـــيأنعنهمــااهللارضـــيعبــاسابـــنروىمــا-

والــــركبتین،والیــــدین-أنفــــهعلــــىبیــــدهوأشــــار-الجبهــــة: أعظــــمســــبعةعلــــى
أنــه: النبــيعـنعنهمــااهللارضـيعبــاسابــنرواهمـا-". القــدمینوأطـراف

أنفــهیــصیباللمــنصــالةال:" فقــالاألرضأنفــهیــصیبالیــصليرجــالرأى
.٢"الجبینیصیبمااألرضمن
ـــــفالجبهـــــةأن_  ـــــدلیلواحـــــد،عـــــضوواألن إلـــــىواإلشـــــارةبأحـــــدهماالنطـــــقب

.جمیعهعلىالسجودفیجبًواحداًعضواكاناومتى.اآلخر
الراجح
واجـــباألنـــفعلـــىالـــسجودبـــأنقـــالمـــنقـــولهـــوالـــراجحیكـــونأنیحتمـــل

العبـارةألنبالبیـانینعمـالفیـهألن. أولـىاإلشـارةببیـانهنـااألخذأنوتوجیهه
ًتطبیقـــا. األنـــفعلـــىالـــسجودتقتـــضيواإلشـــارةالوجـــه،علـــىالـــسجودتقتـــضي
٣.اإلشارةوداللةالعبارةداللةمعاللداللتین

عشرالحاديالمثال
عهـدفـيعلیـه،لـهكـاندینا٤حدردأبيابنتقاضىأنهمالكبنكعبعن-

وهـواهللارسـولسمعهاحتىأصواتهمافارتفعتالمسجد؛فياهللارسول

. ٥١٤/ ١المغني،٣٠٠/ ١عابدینابنحاشیة،١٠٥/ ١الصنائعبدائع-١
الجبهــةوضــعوجــوببــابالــصالةكتــابفــيعبــاسابــنحــدیثمــنمرســالالــدارقطنيأخرجــه-٢

.٢٥٧/ ٢الدارقطنيسنن. ١٣١٩برقماألرضعلىواألنف
/ ٢حجـرالبـنالبـاريفـتح،٢١٥/ ١العیـددقیـقالبـناإلحكـام،٥١٧/ ١قدامـةالبنالمغني-٣

.٢٦٧/ ٢للشوكانياألوطارنیل،٢٩٦
بـنهـوازنمـنسـالمة،أبـيبـنعمیـربـنسـالمةحـدردأبـيواسـم،حدردأبيبناهللاعبدهو-١

ولــههـــ٧١ســنةمــات. بعــدهاومــاخیبــرشــهدثــمالحدیبیــة،اهللاعبــدمــشاهدأول. األســلميأســلم
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كعـبونـادىحجرتـه،سـجفكـشفحتىاهللارسولإلیهمافخرجبیته،في
ضعأنبیدهإلیهفأشار. اهللارسولیالبیك: فقال! ". كعبیا: "فقالمالك؛بن

قـم: "اهللارسـولقـال. اهللارسـولیـافعلـتقـد: كعـبقـال. دینكمنالشطر
١".فاقضه

:االستداللموضع
فعلـتقد: كعبقال. دینكمنالشطرضعأنبیدهإلیهفأشار:" كعبقولفي
". فاقضهقم: "اهللارسولقال. اهللارسولیا

مـــنكثیـــراســـتنباطفـــيالفقهـــاءعلیـــهاعتمـــدحیـــثالفائـــدةعظـــیمحـــدیثوهـــذا
:منهااألحكام

.بالحقالمطالبةعندالغریملزوممشروعیة-
.المسجدفيالتقاضيجواز-
. بعضهإسقاطبشرطالدینمناإلبراء-

مــاوهــو،بعــضهإســقاطبــشرطالــدینمــناإلبــراء: هــواألحكــامهــذهأهــملكــن
. باإلشارةالبیانفیهیظهرحیث؛فیهالكالمعلىسأقتصر

وهـذا-سـیأتيمـاعلـى-الصلحأحكاممنبعضابإشارتهالنبيبینفقد
اإلشــارةاسـمذكـرمـعوغیرهــابالیـداإلشـارةتـردأنوهــوالثالـثالنـوعمـنالبیـان

.الكالمفي
:الروایةتناولتهاالتيالفقهیةاألحكام

.   الحطیطةصلحوهوالصلحأنواعمننوعاتتناوللروایةا

/ ٣حبانالبنالثقات. الزبیربنجعفربنومحمدالقعقاع،ابنهعنهروى.سنةوثمانونإحدى
٢٣١.

ومـسلم،٤٧١بـرقمالمـساجدفـيالـصوترفـعبـابالـصالةكتـابفيالبخاريرواهعلیهمتفق-٢
.١٥٥٨برقمالدینمنالوضعاستحباببابفي
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بمعنــىوصــلحالبیــع،بمعنــىوصــلححطیطــة،صــلح:أنــواعثالثــةعلــىفالـصلح
.اإلجارة

بعـضها،مـنیبرئـهثمبها،لهفیقرألفا،علیهیدعيفبأن: الحطیطةصلحفأما
:شروطولصحته. الباقيمنهویأخذ

المنـةلخـوفالـشرطهـذااشـتراطولعل. علیههومنومالدینلهممنالقبول-
. الدینلهممن

فـيهـيلمـنالمدعاةالعینلبعضهبةهذاألنالمجلس؛خیارفیهیثبتال-
.فیهخیارفالفیهثمنالوألنهیده،

.القبضإمكانمدةمضيأیضالصحتهیشترط-
.القبولیشترطالوحینئذ؛الصلحأواإلبراءأوالهبةبلفظیكونأن-

١.الثمنوجودلعدمالبیعبلفظیصحاللكنه

أحكــامبعــضفــياختلفــوالكــنهمالجملــةفــيبــهالقــولعلــيالفقهــاءاتفــقوقــد
لفـــظلكـــلألنغیرهــاأوهبـــةأوصـــلحمــناإلبـــراءبـــهیــتمالـــذيبـــاللفظتتعلــق

الجملـةفـيوازهبجـقـالواأنهـمإالالعقودبقیةعنبهاینفردالتيومیزتهخاصیته
.السابقكعبحدیثوعمادهم

:المسألةفيوأدلتهمالفقهاءأقوال
لمــنالمـدعىبعـضهبـةعـنعبــارةالـصلحهـذاأنوالـشافعیةالمالكیـةذهـب-

ـــــده،فـــــيهـــــو ـــــهفتثبـــــتی ـــــظوقـــــعســـــواءالهبـــــة،أحكـــــامفی بلفـــــظأوالهبـــــةبلف
جـــــودبوالـــــصلحســـــبقفقـــــدوقـــــعقـــــدالـــــصلحســـــبببـــــأنذلـــــكوعللـــــوا.الـــــصلح

٢.الخصومة

)٣٠٥/ ٢(شجاعأبيألفاظحلفياإلقناع-١
/ ٤قدامـةالبـن،المغنـي٣٤٠/ ١،المهـذب٣٧٢/ ٤المحتـاج،نهایة١٩٣/ ٤الطالبینروضة-٢

٣٦٢.
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إذاإلسـقاطأوالهبـةبلفـظاإلبـراءبـینفرقـواأنهـمإالالحنفیـةقـالذلـكوبمثل-
١.كعدمهوجودهفصارعندهمباطلاألعیانعناإلسقاط

وهبتــك: لــهالمقــرفقــالعــین،یــدهفــيلــهكــانإذاأنــهإلــىالحنابلــةوذهــب-
ألنالهبــة؛وطشــرفیــهوتجــريصــحیح،صــلحفهــذابقیتهــا،فــأعطنينــصفها،

بـشرطاسـتیفائه،مـنیمنـعالكمـاحقـه،بعـضهبـةمنیمنعالالتصرفجائز
فإنـهالـصلح،بلفـظذلـكیقـعلـممـااإلسقاطأوالهبةبلفظاإلبراءبلفظیكونأن
٢.للحقهضمفهوببعضه،مالهبعضعنصالحقدیكونألنهیصح؛ال

صـلحا؛ذلـكیكـنلمبعضه،علىفصالحبحق،اعترفومن: " قدامةابنقال
صــولححتــىأدائــهمــنوامتنــعبحــقاعتــرفمــنأنوجملتــهللحــقهــضمألنــه
محـال،وهـذابـبعض،مالـهبعـضعـنصالحألنهباطل؛فالصلحبعضه،على

أنمثلبشرط،المقرونالهبةبلفظأواإلبراءبلفظأوالصلح،بلفظكانوسواء
مـــاتعطینـــيأنبـــشرطخمـــسمائة،لـــكوهبـــتأوخمـــسمائة،عـــنأبرأتـــك: یقـــول
حـرامفهـوبعـضه،بإسـقاطهإالحقـهبعـضیعطلمأنهإالیشترط،لمولو. بقي

مــنبطیــبحقــهبعــضبإســقاطلــهالمقــرتطــوعٕوانحقــه،هــضمهألنــهأیــضا؛
٣".بصلحلیسذلكأنغیرجاز،نفسه،

.التفریعاتبعضاختالفمنبالرغمبهقائلونالفقهاءأننرىوهكذا
فیــــهیثبــــتبیــــعفهــــذاعینــــا،بــــاأللفیعطیــــهفبــــأن: البیــــعبمعنــــىالــــصلحوأمــــا

.كالبیع-الشرطوخیارالمجلسخیار-الخیاران
فهـــذابـــاأللف،أموالـــهأعیـــانمـــنعـــینمنفعـــةیملكـــهفبـــأن: اإلجـــارةصـــلحوأمـــا

٤.وصفةحاالكاإلجارة

.٤٧/ ٦الصنائعبدائع-١
.٣٦١/ ٤المغني-٢
.٣٦١/ ٤قدامةالبنالمغني-٣
٢٦/ ٥(الشافعياإلماممذهبفيالبیان-٤



-٢٦٩-

:المعنيیدلتوكباإلشارةالبیانفیهاجاءاألحادیثبعضوردتوقدهذا
الالــسامععقــلفــيالمعنــىلتوكیــدفیهــااإلشــارةجــاءتأحادیــثعــدةوردت

خیــرالــدوربهــذاتقــوماإلشــارةأنشــكوالشــرعيحكــمعلیهــایترتــبولــمغیــر،
فــإذالـه،ومــدعماللفـظمؤكــداجـاءباإلشــارةالبیـانكثیــرةأحادیـثفــيتـرى. قیـام
یؤكـــدمنهمـــاوكـــل،مختلفـــیننطـــریقیمـــنوصـــلهقـــدالمعنـــىأنالقلـــبوجـــد

فــياللفــظاإلشــارةتــؤازرأنالمــانعومــا.فیــهلیــستقرالبــابللمعنــىفــتحاآلخــر،
المؤكـداتمـنأخـرىألـوانإلـيتحتـاجالتـيالعالیةوالمقاماتالشریفة،المعاني

.ریبمنفیهاماویزولالنفوس،تستقرحتىاللفظیة،المؤكداتسوي
األكــوعبـنسـلمةحــدیثمـنخیبـرفـتحفــيجـاءمـابالبــاهـذامـن-١:األمثلـة

علیـهفارتـداهللارسولمعًشدیداًقتاالأخيقاتلخیبریومكانلما: قالأنه
فـيمـاترجـل: فیـهّوشـكواذلـك،فـياهللارسـولأصـحابفقـالفقتله،سیفه

خیبـــر،مـــناهللارســـولفقفـــل: ســـلمةقـــال. أمـــرهبعـــضفـــيوشـــكواســـالحه،
عمــرفقــالاهللارســوللــهفــأذنلــك،أرجــزأنلــيائــذناهللارســولیــا: فقلــت

والتــصدقناوالاهتــدینامــااهللالــوالواهللا:فقلــتقــال،تقــول،مــاأعلــمالخطــاببــن
القینـاإناألقـداموثبـتعلینـاسـكینةفأنزلن"صدقت:" اهللارسولفقالصلینا

َرجـزيقضیتقلما: قالعلینابغواقدوالمشركون قـالمـن:" اهللارسـوللقـاَ
! اهللارسـولیـا: فقلـت" اهللایرحمـه:"اهللارسـولفقـال،أخـيقاله: قلت" هذا؟
اهللارسولفقال. بسالحهماترجلیقولون،علیهالصالةلیهابونًناساإن
أجـــرهفلـــهًمجاهــداًجاهـــدامــاتكـــذبوا،" روایــةوفـــي،" ًمجاهــداًجاهـــدامــات:" 

١".بعیهبأصوأشار،مرتین

كتــابوفــيخیبــر،غــزوةبــابالمغــازي،كتــابفــياألكــوعبــنســلمةحــدیثمــنالبخــاريرواه-١
دیــةفـالخطـأنفـسهقتـلإذابـابالـدیات،كتــابوفـيوالرجـز،الـشعرمـنیجـوزمـابـابدب،األ
الجهـاد،كتـابفـيداودوأبو،) ١٨٠٢(برقمخیبرغزوةبابالجهاد،كتابفيمسلمورواهله،
سـبیلفـيقاتـلمـنبـابالجهـاد،كتـابفيوالنسائي،) ٢٥٣٨(برقمبسالحهیموتالرجلباب
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المقـامألنلفظـيتوكیـدهـيإنمـابإصـبعیهیشیرثم،"مرتینأجرهله:" فقوله
.ذلكإلىحاجةفي
قـال: یقـولهریـرةأبـاسمعت: قالهرمزبنالرحمنعبدعنوردماومنه-٢

مـنحدیـدمـنجبتـانعلیهمـارجلـینكمثـلوالمنفـقالبخیلمثل:" اهللارسول
حتـىجلـدهعلـىمـادتإالشیئاینفقفالالمنفقفأماما،تراقیهإلىثدییهمالدن
موضـعها،حلقـةكـللزمـتإالینفـقیریدفالالبخیلوأماأثره،وتعفوبنانهتجن
١.حلقهإلىبأصبعهویشیر". تتسعفالیوسعهافهو

فالالبخیلوأما:" لقولهباإلشارةتوكید" حلقهإلىبأصبعهویشیر"الراويفقول
الكـالمأكـدفقـد". تتسعفالیوسعهافهوموضعها،حلقةكللزمتإالقینفیرید

. حلقهإلىبأصابعهبإشارته
مـنهمتكـونحتـىالخلق،منالقیامةیومالشمسُتدنى:" النبيقولومنه-

أمـــسافةبالمیـــل؟یعنـــيمـــاأدريمـــافـــواهللا: عـــامربـــنســـلیمقـــال" میـــلبمقـــدار
أعمـالهمقدرعلىالناسفیكون:" قالالعین؟هبتكتحلالذيالمیلأماألرض،

ومـنهم،ركبتیـهإلـىیكـونمـنومنهم،كعبیهإلىیكونمنفمنهم،العرقفي
اهللارسـولوأشـار:" قـال" ًإلجامـاالعـرقیلجمـهمـنومـنهمحقویـه،إلـىیكـونمن
٢".فیهإلىبیده

وصــلقــدلعــرقاأنمنــهیفهــمًإلجامــا،العــرقیلجمــهمــنومــنهم" فقولــه
أكدتاإلشارةلكنشك،بالذلكیتصوروالذهن،العبارةمنطوقهذاالفم،إلى

. السامعینذهنفياستقرحتيالمعنى

جـامع،٥٨٣/ ٣كثیـرالبـنالمـسانیدجـامعانظـر. للنـسائيواللفـظفقتلـهسـیفهعلیهفارتداهللا
.٣٤٠/ ٨الجزريالبناألصول

.١٤٤٣برقموالمتصدقالبخیلمثلبابالزكاةكتابفيالبخاريرواه-١
.٢٨٦٤برقمالقیامةیومصفةفيبابنعیمهاوصفةالجنةكتابفيمسلمرواه-٢
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الخاتمة
لیــسهل،اإلمكــانقــدراختــصرتهباإلشــارةالبیــانعــنتطبیقــيبحــثفهــذا،وبعــد
وردبمــااألصــولتلــكىعلـالتطبیــقثــماألصــوليالجانـببیــانمراعیــا،بــهاالنتفـاع

.باإلشارةالبیانمنالسنةفي
األصــولیةللقواعــدالــروحبمثابــةهــيإنمــاالتطبیقیــةاألمثلــةأناألنظــاریلفــتوممــا
الــروحدبــتفكأنمــاتطبیقــيبمثـالقرنــتمــافــإذاجامـدةجافــةاألصــولیةالقاعــدةفتـرى
.یةالنبوالسنةمنالتطبیقكانإذاسیماال-جدیدمنفیها
أو،بهــایــشیرأصــابعهمــاداالنبــيتــرىكأنــكتــشعروأشــباههالبحــثهــذاففــي

.المرادمنهایفهممغزىذاتحركةیحركها
األصـولیینمـنلهـاتنبـهمـنلعـلالكـریمالقـرآندراسـةفـيبیانیةلفتةأیضاوهناك

یقرأ؟وهوهیئتهكانتكیفأعنيالقرآن؟یقرأالنبيكانكیف: وهي
القرآن؟آیاتمعیتفاعلكانأمواحدةبصفةهكذاجامدایقرأهكانهل

العـذابآیاتعندیستعیذأوالتسبیحآیاتعندیسبحكانأنهمنیروىوما
ٕواننــا. القــضیةهــذهمثــلفــيالــصدوریــشفيیكــادالالــرواةمــنعــامتعبیــرهــوإنمــا

إشاراتعنواألثرالتفسیركتبفيالمنثورةالبسیطةالجزئیاتیتتبعمنإلىلنحتاج
.-التأثیرشدیدةأنهاإالمنطوقةغیرلغةفهي–كلهاالنبي

وجهــهفــياإلشــاریةالنبــيتعبیــراتكانــتكیــفمعرفــةإلــىشــوقاألتحــرقإنــي
بآیاتنــاكفــرواالــذینإن:" تعــالىقولــهأو..." إنــكذق:" تعــالىقولــهمثــلیقــرأوهــو

الخ..." .نارانصلیهمسوف
حكـىفقـدینكـرالأمینانقالالسنةالصحابةنقلفقدالصحابةتقصیرأدعلمٕواني

بالحركـــةوقـــاماللفـــظالنبـــيقـــالاهللا،رســـولفعلهـــاكمـــاواإلشـــارةاللفـــظالـــصحابة
. وهكذا....والحركةاللفظالتابعونحكىثم. والحركةاللفظالصحابةفحكى

.كثیرةإشاراتاعنغابتبالتأكیدلكن
إننــيبــل.الــسنةكتــبعامــةفــيالنبــيمــناإلشــاريالبیــانهــذاعــنالتنقیــبینبغــيلهــذا
اللفـظیكـادالإذبـهاقترنـتالتـىبإشـارتهاللفـظینقـلأنوراوناقـلكـلعلـىینبغيأنهأزعم
.بهاإالیفهم
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النتائج
لــيتبــیناإلشــارة،بالبیــانعــنمختــصرةدراســةمــنعلــىبــهاهللامــنمــاهــذا

:یليفیماأوجزهااألموربعضمنها
اتفقـواكمـا،بـالقولالبیانهوالبیانفياألصلأنعلىاألصولیوناتفق: ًأوال

.البیانبهایصحاإلشارةأنعلى
البیـانفاقـتربمـابـل،الـوحيبیـانفـيواضحةوداللةأهمیةلإلشارةأن: ًثانیا

.األحیانبعضفيبالقول
ألنـــهبـــالقولالبیـــانرجـــحمـــناألصـــولیینفمـــناإلشـــارةالقـــولخـــالفإذا: ثـــاثال

.   القولعلىزائداقدرایفیدألنهباإلشارةالبیانرجحمنومنهم،األصل
. والتنقیبالبحثإلىماسةحاجةفيزالماباإلشارةالبیانحقلإن: ًرابعا

وبیانللبعید،كالبیانبها،القیاماللفظیستطیعالوظیفةباإلشارةللبیان: ًخامسا
.األصواتبعضفيكما،العربیةفيلهالفظالأمورعنوالبیانالخائف،
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البحثمراجعأهم
الكریمالقرآن
.المحمدیةالسنةمطبعةطالعیددقیقالبناألحكامعمدةشرحاألحكامإحكام

اآلمــديالثعلبــيعلــيأبــيبــنعلــيالحــسنألبــياألحكــامأصــولفــياإلحكــام
-بیــروتاإلســالمي،المكتــبطعفیفــيالــرزاقعبــد: تهـــ٦٣١ســنةالمتــوفى
.لبنان-دمشق

حـــزمبـــنســـعیدبـــنأحمـــدبـــنعلـــيمحمـــدألبـــياألحكـــامأصـــولفـــياإلحكـــام
محمـــدأحمـــدالـــشیخ: تهــــ٤٥٦ســـنةالمتـــوفىالظـــاهريالقرطبـــياألندلـــسي

وتبیرالجدیدةاآلفاقدارطشاكر
الــشوكانيعلــيبــنلمحمــداألصــولعلــممــنالحــقتحقیــقإلــيالفحــولإرشــاد

هـ١٢٥٠سنةالمتوفى
المـصرينجـیمبـابنالمعروفمحمدبنإبراهیمبنالدینلزینوالنظائراألشباه
.لبنان–بیروتالعلمیة،الكتبدارطهـ٩٧٠سنةالمتوفى
طهــ٩١١سـنةالمتـوفىلـسیوطيابكرأبيبنالرحمنلعبدوالنظائراألشباه

العلمیةالكتبدار
.األزهریةالكلیاتمكتبةطزهیرالنورأبيمحمدللشیخالفقهأصول
الخطیـــبأحمـــدبـــنمحمـــدالـــدین،لـــشمسشـــجاعأبـــيألفـــاظحـــلفـــياإلقنـــاع

.األزهریةالمعاهدطهـ٩٧٧سنةالمتوفىالشافعيالشربیني
سـنةالمتـوفىعیـاضبـنموسـىبـنعیـاضضـيللقامـسلمبفوائـدالمعلمإكمال
.مصروالتوزیع،والنشرللطباعةالوفاءدارطهـ٥٤٤
بـناهللاعبـدبـنمحمـدالـدینبـدراهللاعبـدألبـيالفقـهأصولفيالمحیطالبحر
. الكتبيدارطهـ٧٩٤سنةالمتوفىالزركشيبهادر
القرطبــيرشــدبــنأحمــدبــنمحمــدالولیــدألبــيالمقتــصدونهایــةالمجتهــدبدایــة

. القاهرة–الحدیثدارطهـ٥٩٥سنةالمتوفى



-٢٧٤-

الكاســـانيأحمـــدبـــنمـــسعودبـــنبكـــرألبـــيالـــشرائعترتیـــبفـــيالـــصنائعبـــدائع
.العلمیةالكتبدارطهـ٥٨٧سنةالمتوفىالحنفي
البالغـةأسـتاذجمعـةأحمـدسـعیدللـدكتوروالتطبیـقالنظریـةبـیناإلشـارةبالغة
بالمنوفیةاألزهرجامعةفرعالعربیةاللغةكلیةفيالمساعدوالنقد
.بیروتالعلمیةالكتبدارللجاحظوالتبیینالبیان
.العربيالكتابدارطالرافعيصادقلمصطفىالعربآدابتاریخ

الــشیرازيیوســفبــنعلــيبــنإبــراهیمإســحاقألبــيالفقــهأصــولفــيالتبــصرة
هـ٤٧٦سنةالمتوفى
سـلیمانبنعليالحسنأبيالدینلعالءالفقهأصولفيالتحریرشرحالتحبیر

.ه٨٨٥سنةالمتوفىالمرداوي
. الحلبيطللجرجانيالتعریفات
البحـــوثمجمـــعبإشـــرافالعلمـــاءمـــنلمجموعـــةالكـــریمللقـــرآنالوســـیطالتفـــسیر

. باألزهراإلسالمیة
بـنعمـرحفـصأبـونالـدیسـراجالملقـنالبـنالـصحیحالجـامعلشرحالتوضیح

دمـشقالنـوادر،دار/طهــ٨٠٤سـنةالمتـوفىالمـصريالـشافعيأحمدبنعلي
.سوریا–

الطبـريجریـربـنلمحمـدالطبـريبتفسیرالمسميالقرآنتأویلفيالبیانجامع
. الرسالةمؤسسةطشاكرمحمدأحمدتهـ٣١٠سنةالمتوفى
.العربيالغددارطيالقرطببتفسیرالمسمىالقرآنألحكامالجامع
بــنالكــریملعبــدالــراجحالمــذهبعلــىوتطبیقاتهــاالفقــهأصــوللمــسائلالجــامع

. السعودیةالعربیةالمملكة-الریاض-الرشدمكتبةطالنملةمحمدبنعلي
المـالكيالدسـوقيعرفـةبـنأحمدبنلمحمدالكبیرالشرحعلىالدسوقيحاشیة

الفكردارطهـ١٢٣٠سنةالمتوفى
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بـنعمـربـنأمـینلمحمـد) عابـدینابـنحاشـیة( المختـارالدرعلىالمحتاررد
بیروت-الفكردارطه١٢٥٢سنةالمتوفىالحنفيعابدینالعزیزعبد

سنةالمتوفىالنوويشرفبنیحیىزكریاألبيالمفتینوعمدةالطالبینروضة
.بیروتاإلسالمي،المكتبطه٦٧٦

بــنأحمــداإلمــاممــذهبعلــىالفقــهأصــولفــيلمنــاظراوجنــةالنــاظرروضــة
. والتوزیعوالنشرللطباعةّالریانمؤسسةطقدامةالبنحنبل
المتـوفىالسجـستانيإسـحاقبـناألشـعثبـنسـلیمانداودألبـيداودأبـيسنن
العالمیةالرسالةدارطاألرنؤوطَشعیب: تهـ٢٧٥سنة
تهـ٣٨٥سنةالمتوفىالدارقطنيمرعبنعليالحسنألبيالدارقطنيسنن

لبنان-بیروتالرسالة،مؤسسةطاألرنؤوطشعیب
أحمـدالـرحمنعبـدألبـي) الـسننمـنالمجتبـى(المـسمىالـصغرىالنسائيسنن
مكتــبطغــدةأبــوالفتــاحعبــدتهـــ٣٠٣ســنةالمتــوفىالنــسائيشــعیببــن

حلب-اإلسالمیةالمطبوعات
بــنبكــرأبــيبــناهللاعبــدبــنلخالــدالنحــوفــيیحالتوضــعلــىالتــصریحشــرح

ــــوفىاألزهــــريّالجرجــــاويمحمــــد ــــبدارطه٩٠٥ســــنةالمت ــــةالكت -العلمی
.لبنان-بیروت
المعــروفاألزديســالمةبــنمحمــدبــنأحمــدجعفــرألبــياآلثــارمــشكلشــرح

. الرسالةمؤسسةطاألرنؤوطشعیبتهـ٣٢١سنةالمتوفىبالطحاوي
. د/ تاألندلــسيحــزمبــنســعیدبــنأحمــدبــنعلــيمحمــدألبــيالحمامــةطــوق

عباسإحسان
خلفبنمحمدبنالحسینبنمحمدیعلى،أبيللقاضيالفقهأصولفيالعدة
. هـ٤٥٨سنةالمتوفىالفراء
ســـنةالمتـــوفىأبـــاديالعظـــیمالـــدینلــشمسداودأبـــيســـننشـــرحالمعبـــودعــون

هـ١٣٢٩
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الفــــضلأبــــيحجــــربــــنعلــــيبــــنألحمــــدخــــاريالبصــــحیحشــــرحالبــــاريفــــتح
. الحدیثدار/ طالشافعيالعسقالني

رجــببــنأحمــدبــنالــرحمنعبــدالــدینلــزینالبخــاريصــحیحشــرحالبــاريفــتح
.القاهرة–الحرمیندارط.هـ٧٩٥سنةالمتوفىالحنبلي
ســنةالمتــوفىالحنفــيالجــصاصالــرازيعلــيبــنألحمــداألصــولفــيالفــصول

الكویتیةاألوقافوزارةطهـ٣٧٠
الثعـالبيمنـصورأبـيإسـماعیلبنمحمدبنالملكلعبدالعربیةوسراللغةفقه

. العربيالتراثإحیاء: طالمهديالرزاقعبد/ تهـ٤٢٩سنةالمتوفى
الجبـــارعبـــدبـــنمحمـــدبـــنمنـــصورالمظفـــرألبـــياألصـــولفـــياألدلـــةقواطـــع

إسـماعیلحـسنمحمـد: تهــ٤٨٩سـنةمتوفىالالشافعيثمالحنفيالسمعاني
.بیروتالعلمیة،الكتبدار: ط

المتــوفىالنمــريالبــرعبــدبــناهللاعبــدبــنلیوســفالمدینــةأهــلفقــهفــيالكــافي
. الریاضالحدیثة،الریاضمكتبة: طهـ٤٦٣سنة

الحنبلـىالبهـوتىإدریـسبـنیـونسبـنلمنـصوراإلقناعمتنعنالقناعكشاف
.العلمیةالكتبدار: طهـ١٠٥١سنةالمتوفى
البخــاريمحمــدبــنأحمــدبــنالعزیــزلعبــدالبــزدويأصــولعــناألســراركــشف
.القاهرة-الفاروقدار: طهـ٧٣٠سنةالمتوفىالحنفي
ســـنةالمتـــوفىالجـــوزيبـــنالفـــرجألبـــيالـــصحیحینحـــدیثمـــنالمـــشكلكـــشف
.الریاض–الوطندار/طالبوابحسینعلي/تهـ٥٩٧
صـادردار: طهــ٧١١سـنةالمتـوفىمنظـوربنمكرمبنلمحمدالعربلسان

. بیروت–
بخیـــــتمحمـــــدوالـــــشیخالـــــسبكياإلمـــــامتكملـــــةمـــــع(المهـــــذبشـــــرحالمجمـــــوع
)المطیعي
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: تهــ٦٠٦سـنةالمتـوفىالـرازيعمـربـنلمحمـدالفقهأصولفيالمحصول
. الرسالةمؤسسة: طالعلوانيفیاضجابرطه/ د

سـنةالمتـوفىالرازيالحنفيالقادرعبدبنبكرأبيبنلمحمدالصحاحتارمخ
.بیروت،العصریةالمكتبة: طهـ٦٦٦

بـــنمحمـــدبـــناهللاعبـــدبـــنمحمـــداهللاعبـــدألبـــيالـــصحیحینعلـــىالمـــستدرك
عطاالقادرعبدمصطفى/ تهـ٤٠٥سنةالمتوفىالنیسابوريالحاكمحمدویه

.العلمیةالكتبدار/ ط
دار/ طه٥٠٥ســـنةالمتـــوفىالغزالـــيمحمـــدبـــنمحمـــدلإلمـــامالمستـــصفى

. العلمیةالكتب
الـشیبانيحنبـلبـنمحمـدبـنأحمـداهللاعبـدألبـيحنبـلبنأحمداإلماممسند

.بیروت–العلمیةالمكتبة/ طهـ٢٤١سنةالمتوفى
الفیــوميعلــيبــنمحمــدبــنألحمــدالكبیــرالــشرحغریــبفــيالمنیــرالمــصباح
. بیروت–العلمیةالمكتبة/ طهـ٧٧٠سنةالمتوفى

هــ٢٣٥سـنةالمتـوفىشـیبةأبـيبنبكرألبيواآلثاراألحادیثفيالمصنف
.شیبةالریاض-الرشدمكتبة/ طالحوتیوسفكمال/ ت

.بیروت–العربيالتراثإحیاءدارطالبصريالحسینألبيالمعتمد
النفــائسدارطقنیبــيصــادقحامــد-قلعجــيرواسمــدلمحالفقهــاءلغــةمعجــم

والتوزیعوالنشرللطباعة
المتـوفىقدامـةبـنمحمـدبـنأحمـدبـناهللاعبـدالدینموفقمحمدألبيالمغني

.القاهرةمكتبةطهـ٦٢٠سنة
بیروت-العربيالتراثإحیاءدارطللرازيالغیبمفاتیح

طالنـوويشـرفبـنیحیـىزكریـابـيألالحجـاجبـنمـسلمصـحیحشرحالمنهاج
. بیروت–العربيالتراثإحیاءدار
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طالنملـةمحمـدبـنعلـيبـنالكـریملعبـدالمقـارنالفقـهأصـولعلـمفيالمهذب
.بالریاضالرشدمكتبة

یوســـفبـــنعلـــيبـــنإبـــراهیمإســـحاقألبـــيالـــشافعياإلمـــامفقـــةفـــيالمهـــذب
.  العلمیةلكتبادارطهـ٤٧٦سنةالمتوفىالشیرازي
الـــرحمنعبـــدبـــنمحمـــدبـــنلمحمـــدخلیـــلمختـــصرشـــرحفـــيالجلیـــلمواهـــب

. الفكردارطهـ٩٥٤سنةالمتوفىالمالكيبالحطابالمعروفالمغربي،
اإلســنويعلــيبــنالحــسنبــنالــرحیملعبــدالوصــولمنهــاجشــرحالــسولنهایــة

لبنان-بیروت-العلمیةالكتبدارطه٧٧٢سنةالمتوفىّالشافعي
بـنأحمـدالعبـاسأبـيبـنمحمـدالـدینلـشمسالمنهاجشرحإلىالمحتاجنهایة
بیروتالفكر،دارطهـ١٠٠٤سنةالمتوفىالرمليالدینشهابحمزة
.مصرالحدیث،دارطالشوكانيعلىبنمحمدلإلماماألوطارنیل


