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َّإن الحمد � نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ با� من  ِ ُ ْ َ َِ ْ َْ َ

َشرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن  َُ َ َ َ َُ َ َْ َ

ْیضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد  َْ ُ ْ َ َُ َ َُ َ َّ َ َ َ ََ ُ ِ َِّ َ َ

َّأن محم َ ُ َّدا عبده ورسولھ، سید األولین واآلخرین، قدوتنا وإمامنا صلى َ ُ َ َ ََ ْ ً
َهللا وسلم وبارك علیھ وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وأعوانھ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ِ َ.  

  :أما بعد
  ھي الخاتمة للرساالت السماویةالشریعة اإلسالمیةفإنھ لما كانت 

یة السابقة فقد لسائر النصوص السماوكان الكتاب والسنة ناسخین  و،
ًا حفظا تاما عن أي نقصم بحفظھ_  _ تكفل هللا  أو  ،  أو زیادة  ،ً
 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ ( : ـ ـ أو نسیان كما قال  ، تحریف 

    )١( )لحافظون 

دل على  القرآن آیات بینات ت في نصوص –  –وقد أودع هللا 
أبدیة إلى یوم الدین إعجازھا المتجدد على مر العصور لتكون معجزة 

  . ودعوة مستقبلیة دائمة لمن أراد الدخول في دین اإلسالم 

ًمثاال ساطعا على سمة " اإلعجاز اللغوي للقرآن " وتعد مسألة 

اإلعجاز فیھ من مفردات وإشارات وأسالیب تحمل في طیاتھا الكثیر من 
رب في ًسماویا كما شھدت بذلك فحول العًالمعاني الدالة على كونھ وحیا 

ً وأقرت بھ أرباب الفصاحة قدیما وحدیثا  ،الجاھلیة ً .  

وكما جاء القرآن العظیم قمة في فصاحتھ باللسان العربي الذي 
 وحیا على رسول هللا ـ  للقرآنالمتلقى نزل بھ  كانت السنة النبویة البیان

قمة في الفصاحة أیضا ، فبدا التناسق المحكم بین كون القرآن  ـ ً

نیة ، وبین كون متلقیھ ومبلغھ ومبینھ للناس أفصح العرب معجزة بیا
   .بل الخلق على اإلطالق ...

 علم أصول الفقھ ھو المعنى بتحدید األسالیب واإلشاراتإذا كان و
الدالة على األحكام الشرعیة وطرق الداللة الواردة في الكتاب والسنة، و

اتجھ علماء األصول فیھا ، وما تدل علیھ ألفاظھا المفردة والمركبة فقد 

                                                           

   من سورة الحجر٩:  من اآلیة الكریمة  رقم (1)
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ًإلى وضع قواعد لفھم النصوص الشرعیة فھما صحیحا  واستنباط  ،ً
  :األحكام الشرعیة منھا معتمدین في ذلك على أمرین 

والفھم العربي لنصوص القرآن  ھو المدلوالت اللغویة : األول
  .  الكریم والسنة النبویة 

ن الك�ریم  في بیان أحك�ام الق�رآ–  –ما نھجھ الرسول  : والثاني
، ومجموع ما تبین السنة من أحكام النصوص فھي في مجموعھ�ا تجع�ل 

   )١( . ةعلوممًاللفظ مفھوما في دائرة شرعیة 

تب��اع مث��ل ھ��ذه القواع��د الموض��وعة لالس��تنباط ی��سلم الفقی��ھ م��ن اف
الخطأ في االستنباط وتجعلھ على درایة  بمقاصد الشریعة اإلسالمیة م�ن 

  .  األول لھا النصوص التي تعتبر األصل

 اس�تعمال الخط�اب" ومن تلك األسالیب الت�ي وق�ف عن�دھا العلم�اء 
خالف مقت�ضى  اإللھي والحدیث النبوي بعض الصیغ مكان بعض على 

  " . الظاھر 

الخب��ر وداللت��ھ عل��ى : " ًدائ��را ح��ول ا البح��ث مج��ال ھ��ذل��ذا ك��ان 
  " األحكام الشرعیة 

  : اآلتي  تتجلى في تلك الدراسةھمیة وأ

ص�ول إلیھ�ا م�ن أھ��م ع�د الوی باألحك�ام التكلیفی�ة الت��ي ة متعلق�اھ� أن-
  .الفقھ  علم أصول  فوائد

                          الفق��ھ تتمث��ل ف��ي اقت��صار  س��د ثغ��رة مھم��ة ف��ي أص��ولاأن فیھ�� -
 عل�ى األس�الیب وال�صیغ الظ�اھرة كدالل�ة األم�ر اأكثر الكتب المؤلف�ة فیھ�
فك�ان ف�ي تل�ك یح عل�ى التح�ریم والنھ�ي ال�صر ، الصریح عل�ى الوج�وب

الدراسة إعانة للمجتھد في الوقوف على أس�لوب آخ�ر م�ن أس�الیب إثب�ات 
   .األحكام الشرعیة

،  مبحث��ینو   مقدم��ة ، عل��ىأم��ا ع��ن خط��ة البح��ث فق��د اش��تمل   
   وخاتمة 

                                                           

دار الفك�ر /  ، ط ١١١ -١١٠أصول الفق�ھ لإلم�ام محم�د أب�و زھ�رة  ص�ـ: ینظر) (1
  .  م ٢٠٠٤-ھ ١٤٢٤
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 الخب�ر" ارة عن صورة عامة لمفھ�ومي  فھو عبالمبحث األول أما 
   : عدة مطالبوتضمن    "واإلنشاء

 وبی�ان  ،ًتعریف الخبر واإلنشاء لغة واصطالحا :المطلب األول   
  .الفرق بینھما 

  . إفادة الخبر للحكم الشرعي   :المطلب الثاني   

اخ��تالف العلم��اء ف��ي ورود األحك��ام ال��شرعیة  : المطل��ب الثال��ث   
  . بصیغة الخبر 

  . تمیز الخبر المفید لحكم عن الخبر المجرد  : المطلب الرابع   

  .بالغة التعبیر بالخبر عن الحكم : المطلب الخامس   

   الحكم الشرعي  داللة الخبر على :  فيفھو لثانيالمبحث اأما 

  :تضمن المطالب التالیةو

  .  والوجوب ضیة الفرداللة الخبر على :          المطلب األول

  . والندب داللة الخبر على السنیة  :  يـالثان         المطلب 

   . التحریمعلى داللة الخبر :   ثـالثال    المطلب      

  .  الكراھة علىداللة الخبر :   عـالراب         المطلب 

   . داللة الخبر على اإلباحة  : سـ الخامالمطلب         

الت��ي توص��لت إلیھ��ا م��ن نت��ائج ال أھ��م  وبین��ت فیھ��االخاتم��ة        
  .تلك الدراسة خالل 

  لى ونعم النصیرنعم المو_  _ وهللا  
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  المبحث األول

 أن العلم�اء ق�سموا اللف�ظ باعتب�ار داللت�ھ عل�ى ةمن األمور المعلوم�
  .  الطلب وعدمھ إلى خبر ، وإنشاء 

ًألن اللفظ العربي عندما یكون مت�ضمنا معن�ى مفھوم�ا لل�سامع ف�إن 

ذلك المعنى إما أن یكون إف�ادة للمخاط�ب وإعالم�ا ل�ھ بم�ا ح�صل من�ھ أو 
 من المتكلم ًأھذا ونحوه ما یسمى بالخبر ، وإما أن یكون مبتدمن غیره و
  . أو نحوھما ویسمى باإلنشاء   ، أو كف ،ًمطالبا بفعل

المفی��دة بأق��سامھا المختلف��ة تحت��وي عل��ى ن��سبة تام��ة ب��ین فالجمل��ة 
 وھذه النسبة عند األصولیین إذا ك�ان لھ�ا حقیق�ة ثابت�ة ف�ي ذاتھ�ا  ،ركنیھا

بحی��ث ی��صح أن یق��ال لقائل��ھ إن��ھ الك��ذب لذات��ھ احتم��ل الك��الم ال��صدق وو
ًا دص��ادق فی��ھ أو ك��اذب س��میت جمل��ة خبری��ة ، أم��ا إذا ك��ان الك��الم موج��

ً وینشئھ صاحبھ ابتداء دون أن تكون ل�ھ حقیق�ة ثابت�ة یطابقھ�ا أو  ،لنسبتھ
   . فالجملة تكون حینئذ إنشائیةفھا وال یلزمھ الصدق والكذب لذاتھیخال

  ،سیم الثن���ائي للك���الم تن���اول علم���اء اللغ���ةًوانطالق���ا م���ن ھ���ذا التق���
 وعق���دوا ،والك���الم وغی���رھم ھ���ذا المبح���ث  ، واألص���ول ، والمع���اني 

المقارن���ات ب���ین األس���لوبین معتم���دین ف���ي اس���تنباط األحك���ام اللغوی���ة أو 
 حادی��ث النب��ـویة عل��ـى تحدی��د نوعی��ةال��شرعیة م��ـن اآلی��ـات القرآنی��ة واأل

كان من الضروري في تلك الدراسة لذا ؛ ) خبري أو إنشائي (  األسلوب
 ال��وارد ف��ي إعط��اء ص��ورة عام��ة لمفھ��ومي الخب��ر واإلن��شاء عل��ى النح��و

   - :ةالتالی مطالبال
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   لوالمطلب األ

  ًتعریف الخبر واإلنشاء لغة واصطالحا 

  وبیان الفرق بینھما

  ًتعریف الخبر لغة واصطالحا : ًأوال 

 وھ��و عل��م  ،عن��اه النب��أوم" خب��ر "  م��أخوذ م��ن الفع��ل  :الخب��ر لغ��ة
 وھ��ي األرض الرخ��وة ذات "الخب��ار" م��شتق م��ن ، ال��شيء عل��ى حقیقت��ھ 

بر یثیر العل�م ف�ي ال�نفس كم�ا أن األرض الخب�ار تثی�ر لخ ألن ا؛الحجارة 
، وجم�ع  أخبار كسبب وأس�باب "خبر" الغبار إذا قرعھا الحافر ، وجمع 

   )١(.الجمع أخابیر

  : ًأما تعریف الخبر اصطالحا 

وأطنبوا الكالم ما بین قائل بعدم  ،  أكثر األصولیون القول فیھفقد
الذي یعرف  )٢(فیتوقف فیھ لظھوره بالضرورة للمخاطب  حده لعسره 

                                                           

دار /  ، ط ٤/٢٢٧" خب�ر" لسان العرب لجمال الدین بن منظور ، مادة :  ینظر)(1
الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر ألحم��د ب��ن عل��ي ص��ادر بی��روت ، 

 – ، وزارة المع����ارف الم����صریة ٢٥١/ ١ ،                المق����ري الفی����ومي
  . م ١٩٧٢/ ھـ ١٣٩٢ –األمیریة 

وإذا بطلت ھذه التعریفات فالحق عندنا : لمحصول لذا یقول اإلمام الرازي في ا) (2
  : إن تصور ما ھیة الخبر غنى عن الحد والرسم لدلیلین 

إن��ھ : أن ك��ل واح��د یعل��م بال��ضرورة معن��ى الخب��ر الخ��اص وھ��و قولن��ا :     األول 
ًموج��ود وإن��ھ ل��یس بمع��دوم وأن ال��شيء الواح��د ال یك��ون موج��ودا ومع��دوما ،  ً

  .ً الخاص بھ فأولى بھ أن یكون ضروریا  ومطلق الخبر جزء من الخبر
     والعلم بالكل موقوف على العلم بالجزء ، فلو كان ت�صور مطل�ق م�ا ھی�ة الخب�ر 
ًموقوفا على االكتساب لك�ان ت�صور الخب�ر الخ�اص أول�ى أن یك�ون ك�ذلك فك�ان 
ًالواجب أن یكون فھم ھذه األخبار ضروریأ ، ولم�ا ل�م یك�ن ك�ذلك علمن�ا ص�حة 

  . ما ذكرناه 
أن كل أحد یعلم بالضرورة الموضوع الذي یحسن فی�ھ الخب�ر ، ویمی�زه               :     الثاني 

ًعن الموضع الذي یحسن فیھ األمر ، ولو ال أن ھذه الحقائق متصورة ت�صورا 
  .ًبدھیا وإال لم یكن األمر كذلك 

  ،                            ٢/٩٦المح��صول ف��ي عل��م األص��ول ، لإلم��ام فخ��ر ال��دین ال��رازي ، :      ینظ��ر 
 -ھ�ـ ١٤٢٠ بیروت –دار الكتب العلمیة / محمد عبد القادر عطا ، ط / تحقیق 
، و بی���ان المخت����صر ش���رح مخت����صر ب���ن الحاج����ب ل���شمس ال����دین م ١٩٩٩
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مفردات ذلك التعریف فتصوره في الجملة بدھي مركوز في فطرة العقل 
  .ال یتوقف على دلیل ونظر

ت التي وإما لكون الحد یلزم أن یكون مسبوقا بفھم تلك المفردا
  .  فیلزم منھ الدور )١(تركب منھا 

فھم إشكاالت ومناقشات دخلتھا یوألن من عرفوه أوردوا على تعار
  . صناعة الكالم في الرد والتعقیب بما ال طائل تحتھ 

وم��ا ب��ین قائ��ل ب��ضرورة ح��ده ألن��ھ الب��د م��ن التفرق��ة ب��ین الخب��ر 
  . واإلنشاء واألكثرون على ذلك 

الكالم الذي :  والمعتزلة بأنھ )٢( أبو بكر  علیھ عرفھ القاضيًوبناء
  ) ٣( .یدخلھ الصدق أو الكذب

                                                                                                                             

 –ھ ١٤٠٦ األول����ى ، – ، ، دار الم����دني ال����سعودیة ٦٢٠/ ١األص����فھاني ، 
 . م١٩٨٦

الخب��ر والج��نس ج��زء م��ن م��ا ھی��ة الن��وع ألن ال��صدق والك��ذب نوع��ان تح��ت ) (1
ًوأع��رف منھ��ا ، ف��إذا ال یمك��ن تعری��ف ال��صدق والك��ذب إال ب��الخبر، فل��و عرفن��ا 

الخب��ر بھم��ا ل��زم ال��دور كم��ا أن الرج��ل والم��رأة نوع��ان تح��ت ج��نس اإلن��سان 
فاإلنسانیة جزء من ما ھیة كل من الرجل والم�رأة وأع�رف منھم�ا ، ف�ال یمك�ن 

المرأة إنسان والرجل :  بوصفھما باإلنسانیة فلو قلنا تعریف المرأة والرجل إال
   . ٢/٩٤المحصول :  ینظر.إلنسان رجل أو امرأة للزم الدورإنسان وا

ھ��و محم��د ب��ن الطی��ب ب��ن محم��د ب��ن جعف��ر ب��ن القاس��م المع��روف بالب��اقالني ) (2
ھ��ـ  ، وس��كن ببغ��داد ، ٣٣٨الب��صري الم��الكي الفقی��ھ  ، ول��د بالب��صرة س��نة 

" المقن�ع " و " التمھی�د " ئاسة المالكیة بالعراق، من ت�صانیفھ وانتھت إلیھ ر
  .ھـ  ٤٠٣توفى ببغداد سنة "  والمقدمات في أصول الدیانات 

لجن��ة أحی��اء / ، تحقی��ق ١٦٨ /٣ش��ذرات ال��ذھب الب��ن العم��اد الحنبل��ي :      ینظ��ر 
لخی���ر ال���دین ، واألع���الم  بی���روت  –الت���راث من���شورات دار اآلف���اق الجدی���دة 

   .  ،  دار العلم للمالیین٦/١٧٦ي ، الزركل
                            ،          ٨٣٩ /٤الع���دة ف���ي أص���ول الفق���ھ للقاض���ي أب���ي یعل���ي الف���راء ، : ینظ���ر ) (3

واعت��رض عل��ى ھ��ذا التعری��ف بخ��الف كون��ھ ، م ١٩٩٠/ھ ١٤١٠ الثانی��ة ، ط 
سقاطھا ھھن�ا  ؛ للتردید وھو ینافي التعریف وال یمكن إ" أو " ًدورا بأن كلمة 

ًألن الخبر الواحد ال یكون صدقا وك�ذبا مع�ا ، وب�أن ك�الم هللا  ً ً–  – ال یدخل�ھ 
محم��د وم��سیلمة : " ًالك��ذب فك��ان خارج��ا ع��ن ھ��ذا التعری��ف وب��أن م��ن ق��ال 

المح��صول : ینظ��ر. ف��إن ھ��ذا خب��ر م��ع أن��ھ ل��یس ب��صدق وال ك��ذب " ص��ادقان 
  . ٩٤ / ٢للرازي 
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ك��الم یفی��د بنف��سھ :  بأن��ھ )١(الح��سین الب��صري  اإلم��ام أبووعرف��ھ
ًإضافة أمر من األمور إلى أمر من األمور نفیا أو إثباتا  ً .)٢(   

                       معلوم إل�ى معل�وم ة نسبھوعرفھ البعض بأنھ كالم یقتضى بصریح
    )٣(. بالنفي أو اإلثبات 

أما أھل اللغة فال یقولون في الخبر أكثر من  :  )٤( وقال ابن فارس
  .والخبر ھو العلم  ،  نقول أخبرتھ ، أخبره إعالم: أنھ 

یقولون الخبر ما جاز تصدیق قائلھ أو تكذیب�ھ ، وھ�و  وأھل النظر 
ق�ام :  أو دائ�م نح�و ًإفادة المخاطب أمرا في م�اض م�ن زم�ان أو م�ستقبل

ًزی��د ، ویق��وم زی��د ، وق��ائم زی��د ، ث��م یك��ون واجب��ا وج��ائزا وممتنع��ا ،  ً ً

، لق��ى زی��د عم��رو: والج��ائز كقولن��ا  ،  الن��ار محرق��ة  :فالواج��ب كقولن��ا
   )٥(.  حملت الجبل  :الممتنع كقولكو

إلى غیر ھذه التعریف�ات الت�ي ملئ�ت بھ�ا كت�ب األص�ولیین وعلم�اء 
وق�د : "  یق�ول  إطالة وإسھام مما جع�ل اب�ن ب�درانزیدالبالغة والكالم لم

                                                           

د ف�ي الب�صرة وس�كن بغ�داد، رأس المعتزل�ة، كت�ب ھومحمد بن علي الطی�ب ول�) (1
" ش��رح األص��ول الخم��سة "و "غ��رر األدل��ة "،و" المعتم��د"ف��ي أص��ول الفق��ھ 
 ، ٦/٢٧٥األعالم لخیر الدین الزركلي  ، : ینظر .ھ "٤٣٦"توفي ببغداد سنة 

 .دار العلم للمالیین / ط 
واد موجود فھ�و إن الس: واعترض علیھ بأن وجود الشيء عین ذاتھ فإذا قلنا ) (2

  .خبر مع أنھ إضافة شيء إلى شيء أخر 
ًنفی��ا وإثبات��ا "       وب��أن قولن��ا  یقت��ضي ال��دور ألن النف��ي ھ��و اإلخب��ار ع��ن ع��دم " ً

  .الشيء واإلثبات ھو الخبر عن وجوده فتعریف الخبر بھما دور 
 ، ونزھة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ٩٦/ ٢المحصول للرازي :       ینظر

  .ر الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبناندا/ ، ط ١/٢٤٣یخ عبد القادر الدمشقي  للش
عروس األفراح  في شرح تلخیص المفتاح لبھ�اء ال�دین أحم�د ب�ن عل�ي : ینظر) (3

  .  م٢٠٠١/ھ ١٤٢٢ ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ،١٧٤/ ١السبكي ، 
ي القزوین�ي ھوأبو الحسین أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا محم�د ب�ن حبی�ب اللغ�و) (4

ًال��رازي ، أح��د أئم��ة اللغ��ة واألدب ،  ك��ان اس��تاذا لل��صاحب ب��ن عب��اد وللب��دیع 
  ٣٩٥الھمذاني ،لھ كتاب الصاحبي في فقھ اللغة ،ومقاییس اللغة، توفي سنة 

 ء اس����ماعیل ب����ن عم�����ر ب����ن كثی�����رالبدای����ة والنھای�����ة ألب����ي الف�����دا:      ینظ����ر 
 م ١٩٨٨ ـ ١٤٠٨ولى ،  ، دار إحیاء التراث العربي ، األ١١/٣٨٥،القرشي

الصاحبي في فقھ اللغة العربیة وم�سائلھا ألحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا ال�رازي ) (5
 .م ١٩٩٧ھ  ـ ١٤١٨،      ط محمد علي بیضون ، األولى ،  ١/١٣٣،
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ء البالغ��ة بم��ا ال ی��أتي بكثی��ر أطن��ب األص��ولیون ف��ي ھ��ذه الم��سألة وعلم��ا
   )١(". نفع

 في الروض�ة م�ن أن )٢(ولعل أسلم تلك التعریفات ما ذكره الموفق 
   )٣(. ھو الذي یتطرق إلیھ التصدیق والتكذیب : الخبر 

 ألن المتكلم إن أخبر ؛صدق أو كذب : أي یصح أن یقال لصاحبھ 
عن معنى من المعاني مطابق لما في نفس األمر وھو مع ذلك معتقد 

 فإن كل من سمعھ وعرف حقیقة ذلك  ،لصحة ما أخبر فھذا ھو الصدق
األمر سیوافق على ما أفاده أما إن أخبر بما ال یعتقد صحتھ أو أخبر 

ح لھ خالف قولھ كما ظن ًمعتقدا صحتھ ولم یكن في نفس األمر وقد اتض
  . فإن ھذا غیر صدق وسیكذبھ كل من سمعھ 

  اإلنشاء  تعریف :ًثانیا  

ِوھو الذي (  :اإلنشاء لغة ابتداء الشيء ورفعھ ، ومنھ قولھ تعالي  َّ َ َُ
َأنشأ جناٍت معروشاٍت وغیر معروشاٍت  َ َّ َ ُْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َ  . ()٤(   

ًاب نشئا ونشوءا إذا  ومنھ نشأ السح ،نشأ ینشأ: وفعلھ المجرد   ً

   )٥(. ت أي السفن المرفوعة الشرع آارتفع وبدا والجوار المنش

  

                                                           

نزھ���ة الخ���اطر العاطرش���رح روض��ة الن���اظر الب���ن ب���دران الدم���شقي ، : ینظ��ر ) (1
١/٢٣٤. 

بن قدامة بن مقدام بن ن�صر المقدس�ي الدم�شقي ھو عبد هللا بن أحمد بن محمد )(2
الصالحي الفقیھ الحنبلي الزاھد شیخ اإلسالم ، أخذ العلم عنھ خل�ق كثی�ر  ، ل�ھ 

" الروض��ة " ف�ي الفق��ھ  ول�ھ " والعم��دة "المقن�ع "و" والك��افي"، " المغن�ي "
  . ھ ٦٢٠في أصول الفقھ  ، ولي القضاءعشرین سنة ، توفي بدمشق سنة 

  . ١٢٤ / ٣ألعالم للزركلي ، ا:      ینظر 
 روضة الناظر وجنة المناظر ف�ي أص�ول الفق�ھ عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د :ینظر) (3

ّ ، مؤس���سة الری���ان ٢٨٧/ ١،لموف���ق ال���دین ب���ن قدام���ة المقدس���ي  ب���ن حنب���ل
   .م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣الطبعة الثانیة  للطباعة والنشر والتوزیع

  .  سورة األنعام ١٤١من اآلیة ) (4
 ١/١٧٠" نشأ " العرب ،  مادة  لسان ) (5
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 فاإلنشاء ھو الكالم الذي ال یحتمل الصدق والكذب ًأما اصطالحا
ً إذ لیس لھ في الخارج نسبة تطابقھ أو ال تطابقھ ، وسمى إنشاء )١(لذاتھ 

     )٢( .ألنك أنشأتھ أي ابتكرتھ ولم یكن لھ في الخارج وجود

   : واإلنشاء عند علماء البالغة نوعان

ً وس��مى طلب��ا ألن��ھ أف��اد طلب��ا بالوض��ع  ،اإلن��شاء الطلب��ي : األول ً

  . فیطلب بھ تحصیل غیر حاصل في الخارج 

 وإن ك�ان  ،فإن كان المطلوب ذكر الماھی�ة فھ�و االس�تفھام         
نھ�ي ، الھو  الكف فوإن كان المطلوبالمطلوب إیجاد الماھیة فھو أمر ، 

  . ً أیضا التمني والنداء  اإلنشاء الطلبيومما یدخل في

ً وھو ما ال یستلزم مطلوبا لیس  ،إنشاء غیر طلبي : والثاني

ًحاصال وقت الطلب فمعناه یتحقق وجوده في وقت النطق بھ أي أن 

  والذم ،دحم وال ،والقسم ، مدلولھ یتحقق زمن التلفظ ویدخل فیھ التعجب
  ) ٣(.جاء  وأفعال الر،

وذھب بعض األصولیین إلى أن قسمة الكالم ثالثیة فالكالم إما      
 فخص أصحاب ھذا القول الطلب بما سماه  ، أو إنشاء ، أو طلب،خبر

 وینصرف اإلنشاء لما عداه كألفاظ العقود التي ،غیرھم اإلنشاء الطلبي
    )٤(. یراد بھا استحداث أحكام لم تكن موجودة من قبل 

                                                           

 . أي بالنظر إلى ذات الكالم ولیس بالنظر إلى ما یستلزمھ من خبر ) (1
 ، والتل�����ویح عل�����ى التوض�����یح                                                 ٢١ / ١تھ�����ذیب الف�����روق للقراف�����ي : ینظ�����ر) (2

  .دار الكتب العلمیة  / ١/١٤٩للتفتازاني 
،مكتب�ة ١٣سالیب اإلنشائیة في النحو العربي لعبد السالم ھارون ،صـاأل: ینظر) (3

، وعلم المعاني لعب�د العزی�ز عتی�ق ، .  م ٢٠٠١/ھ ١٤٢١،الخانجي بالقاھرة 
، واإلی���ضاح للخطی���ب . ھ ١٤٢٤/  م٢٠٠٤ ، دار اآلف���اق العربی���ة ،٧٤ص���ـ

وت محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجی�ل ـ بی�ر/ ، شرح د ٢٢٧ / ١القزویني 
  .، ط الثالثة 

اختلف األصولیون والفقھاء في تحدید إنشائیة أو خبریة اللفظ الموجب للعق�ود ) (4
وھو اإلیجاب والقبول في العقد كبعت واشتریت فاألكثرون عل�ى أنھ�ا إن�شاءات 
نقلھ��ا ال��شارع إل��ى تل��ك المع��اني المخ��صوصة ال كونھ��ا إخب��ارات باقی��ة عل��ى 

  .  إخبارات عن ثبوت األحكام  وضعھا اللغوي واألحناف على أنھا
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ر من أقسام اإلنشاء الطلبي ھما األمر والنھي لما فیھما من والمعتب
داللة على الطلب بذاتھما ، فاألمر بذاتھ یدل على طلب وجود الفعل ، 
والنھي بذاتھ یدل على طلب الكف عن الفعل ، لذا فقد صدر بعض 
األصولیین كتبھم ببابي األمر والنھي معللین ذلك بأن في معرفتھما تمام 

   )١(. یز الحالل من الحرام األحكام وتمی

   ٠الفرق بین الخبر واإلنشاء بیان : ًثالثا 

فرق علم�اء اللغ�ة واألص�ول ب�ین ك�ل م�ن الخب�ر واإلن�شاء بف�روق 
خ�الف الخب�ر للفظ�ھ بًأن اإلنشاء ال یك�ون معن�اه إال مقارن�ا  : أولھا عدة 

   )٢(. فقد یتقدم وقد یتأخر

 ،الخبر فإنھ مظھر لھ أن اإلنشاء سبب لمدلولھ بخالف  : ثانیھا
  ) ٣(.فالعقود أسباب لمدلوالتھا ومتعلقاتھا بخالف األخبار

ًاإلنشاءات لكونھا سببا لمدلولھا فإن مدلولھا یتبعھا ،  : ثالثھا

كتبعیة وقوع الطالق والملك بعد صدور صیغة الطالق والبیع ممن ھو 
  . أھل لھما 

                                                                                                                             

    وق��د ملئ��ت الكت��ب األص��ولیة بمناق��شة ھ��ذه الخالفی��ة وال��رد علیھ��ا م��ن قب��ل ك��ال 
   :الفریقین فلینظر إلیھا في المراجع التالیة 

محم��د أدی��ب /     تخ�ریج الف��روع عل��ى األص��ول لمحم��ود ب��ن أحم��د الزنج��اني ، ت��ح 
والمح���صول ، ھ ١٣٩٨ی��ة  بی��روت ، الثان–رس��الة  ، ط ال٢٠٤ / ١ص��الح ، 
نھایة السول لألسنوي جمال الدین عبد ال�رحیم ال�شافعي    ، و١٣٩ / ١للرازي 

 ١، الف��روق للقراف��ي و، ھ��ـ ١٣١٦ األول��ى –ب��والق بم��صر  /  ، ط١٢٦ /١، 
آلل ال���سبكي تق���ي ال���دین اإلبھ���اج ش���رح المنھ���اج و،  ، ط ع���الم الكت���ب ١٢٧/

دار الكت���ب / ، ط  ٢٩١ – ٢٩٠ / ١كي ،  وول���ده ت���اج ال���دین ال���سبكي ،ال���سب
 وش���رح التل���ویح عل���ى التوض���یح  ، م ١٩٩٥-ھ ١٤١٦    بی���روت ، -العلمی��ة

 ، وغای��ة الوص��ول ش��رح ل��ب األص��ول ألب��ي یح��ي زكری��ا ١٢٧ / ١للتفت��ازاني
 والمعت����صر ف����ي ش����رح ،دار الكت����ب العربی����ة /  ، ط ١٠٨/  ١األن����صاري ، 

 المكتب��ة ال��شاملة ،  ،٥٥ / ١مخت��صر األص��ول الب��ن عب��د اللطی��ف المنی��اوي ،
 . م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١األولى ،  / طمصر ، 

 ،                               ١/١١أص����ول السرخ����سي ألب����ي بك����ر محم����د ب����ن أب����ي س����ھل ، : ینظ����ر) ١(
 . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨دار المعرفة بیروت 

  . م ١٩٨٤ -ھـ  ١٤٠٤ ، الرسالة األولى ٢٠٤ /١التمھید لألسنوي ، : ینظر ) ٢(
  . ٢٣ / ١ ، والفروق للقرافي ١٢٦ / ١نھایة السول لألسنوى :  ینظر )(3
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ر مخبره في زمانھ أما األخبار فتتبع مدلوالتھا فالخبر تابع لتقری
ًماضیا كان أو حاضرا أو مستقبال ، فالقول  قام زید تبع لقیامھ في : ً

، وقولنا سیقوم الزمان الماضي ، وقولنا ھو قائم تبع لقیامھ في الحال 
لتبعیة في االساعة تبع لتقرر قیامھ في االستقبال ، ولیس المراد بالتبعیة 

إن الحاضر مقارن فال  وإال لصدق ذلك في الماضي فقط ف ،الوجود
ً فكان متبوعا ال ، والمستقبل وجوده بعد الخبر ،تبعیة لحصول المساواة

الخبر تابع لمخبره ، :  فكذا ینبغي أن یفھم معنى قول الفضالء  ،ًتابعا
ً لتقرره في زمانھ ماضیا كان بع أي تاھالعلم تابع لمعلوم: ومثلھ قولھم 

ًالمعلوم أو حاضرا أو مستقبال ا نعلم الحاضرات والمستقبالت كما  فإن ،ً
 ، فالعلم بأن الشمس تطلع ھفي الجمیع تبع لمعلوم نعلم الماضیات والعلم 

    )١(. ًغدا فرع وتابع لتقریر طلوعھا في مجاري العادات 

  لزمھأن اإلنشاء ال یلزمھ الصدق والكذب لذاتھ وإن : رابعھا
ً طالق ثالثا صدق وال أنت: لالزمھ فال یحسن أن یقال لمن قال المرأتھ 

 حر ، إال إذا أراد بھ اإلخبار عن تأن: كذب  ، وكذلك من قال لعبده 
 بخالف الخبر فإنھ قابل  للتصدیق  أو عتق عبده ،طالق امرأتھ

   )٢(  .والتكذیب

أن الخبر یكفي فیھ الوضع األول في جمیع صوره ،  : خامسھا
یغ العقود والطالق واإلنشاء ال یقع إال منقوال عن أصل الوضع في ص

 وقد یقع إنشاء في الوضع األول كاألوامر والنواھي ،والعتاق ونحوھا
  .  الطلب بالوضع اللغوي األول يءفإنھا تنش

 یفید طالقھا بالوضع  الًأنت طالق ثالثا: فقول الرجل المرأتھ 
 وإنما صار یفید الطالق بسبب النقل العرفي لإلنشاء عن اإلخبار  ،األول

 كما یتفق لھ في بعض أحوالھ إذا سألتھ امرأتھ بعد  ،ًا ثالثاعن طالقھ
 لھا بتقدم الطالق فال اً إعالم "ً أنت طالق ثالثا : "الطالق فیقول لھا

                                                           

   . ٢٣ / ١الفروق للقرافي : ینظر ) (1
 دار –خلی��ل الم��یس /  تحقی��ق ١/٢١المعتم��د ألب��ي الح��سین الب��صري : ینظ��ر ) ٢(

 ١/٢٠٤ھ ، والتمھید في تخریج الفروع على األص�ول ١٤٣٠الكتب العلمیة ، 
 ، وتھ�ذیب الف�روق لمحم�د ب�ن عل�ي ب�ن ح�سین ٢٣/  ١، و الفروق  للقراف�ي 

األوق��اف بالكوی�ت األول��ى ، /  ، ط ٦/٨٩البح�ر المح��یط للزرك�شي ،  ، و١/٢٤
 .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤١٩
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 والقول بأنھ یفید كال من اإلخبار واإلنشاء بطریق ،یلزمھ شيء 
  . رجحان المجاز على االشتراك االشتراك یضعفھ 

الذي لیس لھ متعلق خارجي یتعلق اإلنشاء ھو الكالم  : سادسھا
    )١(.الحكم النفساني بھ بالمطابقة وعدم المطابقة بخالف الخبر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ١٢٧ / ١نھایة السول لألسنوي : ینظر ) (1
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  المطلب الثاني

  إفادة الخبر للحكم الشرعي

لما كان الخبر لیس فیھ طلب بالذات لكونھ القول المقتضى للصدق 
ًرعیا ، لك��ن ًأو الك��ذب ، ف��إن غال��ب األخب��ار ال��شرعیة ال تفی��د حكم��ا ش��

ًبع��ض األخب��ار ق��د تت��ضمن طلب��ا فی��أتي الطل��ب فیھ��ا ض��منیا فتفی��د ھ��ذه  ً

ًاألخبار حكما شرعیا  ً .)١(   

 م�ن اإلن�شاء إذ الخب�ر دك�آویكون الحكم المعبر عنھ بصیغة الخب�ر 
دل عل�ى الوج��ود م�ن اإلن��شاء فف��ي التعبی�ر ب��الخبر ك��أن الفع�ل طل��ب م��ن 

أم��ا ف��ي الطل��ب  ، وث��ھ بالفع��لالمكلف��ین ف��امتثلوا ف��أخبر ال��شرع ع��ن حد
ًأو نھیا فإنھ طلب ق�د ی�أتي ب�ھ المكل�ف ًالمباشر والذي یأتي باإلنشاء أمرا 

  . وقد یعصى 

و قد جاءت ألفاظ األم�ر وی�راد بھ�ا : " )٢(وفي ذلك یقول ابن جنى 
 فمن ألف�اظ األم�ر الم�راد  ،الخبر كما جاءت ألفاظ الخبر ویراد بھا األمر

ًّ قل من كان في الضاللة فلیمدد لھ الرحمن مدا (  :بھا الخبر قولھ تعالي ُ ْ ُ َ َْ َ ْ َّ ْ َ َّ َُ َ ْ َ ََ ُِ ِ َ ْ

                                                           

ًالخبر یفید بنفسھ إضافة أم�ر م�ن األم�ور ألم�ر أخ�ر نفی�ا و إثبات�ا  ، أم�ا األم�ر ) (1 ً
 ال بنفسھ فماھیة األم�ر اس�تدعاء الفع�ل وص�یغتھ ال تفی�د إال ھ�ذا فیفید الوجوب

القدر ، وماھیة النھي قبح الفع�ل وص�یغتھ ال تفی�د إال ھ�ذا الق�در ، أم�ا المع�اني 
ًالم��رادة م��ن األم��ر وھ��ي ك��ون الفع��ل واجب��ا ، أو من��دوبا  ، أو م��سنونا  ، أو  ً ً

ًرما أو مكروھا فھي تبع لذلك مح ًحكم�ا یك�ون مج�ازا ع�ن فالخبر حینم�ا یفی�د ، ً ً
األمر والنھي في استدعاء الفعل أو تقبیح�ھ ال ع�ن المع�اني الم�رادة م�ن األم�ر 
أو النھي التابعة لھما  ، فالسنة  ، والمندوب  ، والمباح  ،والمكروه أحكام دل 
ًعلیھ��ا األم��ر أو النھ��ي المعب��ر عنھم��ا مج��ازا ب��الخبر ول��م یق��تض الوج��وب أو 

ل��صارفة ، ف��إذا تج��رد األم��ر أو النھ��ي المعب��ر عنھم��ا الحرم��ة لوج��ود القرین��ة ا
ب��الخبر ع��ن الق��رائن دل  عل��ى م��ا ت��دل علی��ھ ص��یغ األم��ر المج��ردة  ، وھ��ذه 

  .  ًاألخیرة تدل على الوجوب أو الحرمة فكذلك الخبر المستعمل مجازا عنھما  
  .٢٧٢ / ٢البحر المحیط :      ینظر

األدب والنح�و ، ول�د بالموص�ل وت�وفي ھو أبو الفتح عثمان ابن جني من أئم�ة ) (2
رس�الة ف�ي م�ن ین�سب إل�ى أم�ة : "ً عاما ،  م�ن ت�صانیفھ  ٦٥ببغداد عن نحو 

س��ر " ، و " الم��بھج " ، و " وش��رح دی��وان المتنب��ي" ،  " محم��د م��ن الق��راء
  " .الخصائص " ، و " الصناعة 

   . ٢٠٤ / ٤األعالم :      ینظر
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  ومعناه سیمد لھ الرحمن م�دا ، وم�ن ألف�اظ الخب�ر الم�راد ب�ھ األم�ر )١(.)
ِتؤمنون با� ورسولھ  (:قولھ تعالى  ِ ُِ َ َ ِ ِ َ ُ  – ألن�ھ )٢(" منوا آ" فھذا معناه . ) ُْ

 – كم ذنوبكم والفعل الم�ضارع یج�زم یغفر ل:  أجاب بالجزم في قولھ
   )٣(. في جواب الطلب 

  : والخطاب الخبري بتقصى العلماء لھ یأتي على وجھین 

وجھ یكون المحكوم بھ في خبر الشارع ھو الحكم الشرعي  : األول
ُكت�ب عل�یكم ال�صیام (:مثل قول�ھ تع�الي  َُ ِّ ْ َ َُ َُ ُ وأح�ل هللا ( : وقول�ھ تع�الى)٤(. )ِ َّ َ ََ

َالبیع وح َ َ ْ َرم الربا َ ِّ ََّ( )٥(   

وج��ھ ال یك��ون ك��ذلك فتك��ون إفادت��ھ للحك��م ال��شرعي أن  : والث��اني
ًیجع�ل اإلثب��ات مج�ازا ع��ن األم��ر والنف�ي مج��ازا ع��ن النھ�ي فیفی��د الحك��م  ً

  . وجھ بأبلغ 

والذي دفعھم إلى ذلك ھو أن الشارع إذا حكم بثبوت ش�يء أو نفی�ھ 
خ�الف األم�ر فإن�ھ ال فإن لم یتحقق ذلك ل�زم ك�ذب ال�شارع وھ�و مح�ال ب

 وم��ن أج��ل ھ��ذا ق��ال  ،)٦(یل�زم م��ن ع��دم اإلتی��ان بالم��أمور ك�ذب ال��شارع 
َوالمطلق��ات یترب��صن بأنف��سھن ثالث��ة (:اإلم��ام الب��اجي ف��ي قول��ھ تع��الي  َ َ ُ َ ََ ََّّ َِ ِ ْ ََ ِ ْ َّ َ َ ُ َُ

ٍق�روء  ُ ن لفظ�ة یترب�صن ظاھرھ�ا الخب�ر ویحتم�ل أن ی�راد بھ��ا إ : " )٧( )ُ
لظ��اھر ، ث��م علمن��ا أن م��ن المطلق��ات م��ن ال األم��ر فل��و تركناھ��ا عل��ى ا

یترب�صن وخب�ر الب��اري تب�ارك وتع��الى ال ی�صح أن یق��ع بخ�الف مخب��ره 
   ) ٨(" ثبت بذلك أن المراد بالخبر األمر ل

                                                           

  . من سورة مریم  ٧٥:جزء من اآلیة الكریمة رقم  ) (1
  .  من  سورة الصف ١١:جزء من اآلیة الكریمة  رقم )  (2
المصنف شرح كتاب التصریف ألبي الفتح عثمان لمعروف ب�ابن جن�ى، : ینظر ) (3

٣١٧ / ١ .   
 .  من سورة البقرة ١٨٣: جزء من اآلیة الكریمة  رقم ) (4
  .  من سورة البقرة ٢٧٤: جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (5
   . ١/١٤٨التلویح على التوضیح للتفتازاني : ینظر ) (6
  . من سورة البقرة ٢٢٨: جزء من اآلیة الكریمة رقم  ) (7
 ، مؤس��سة الترك��ي للطباع��ة ٤٨الح��دود ف��ي األص��ول للب��اجى ، ص��ـ : ینظ��ر ) (8

 . والنشر 
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فم��ا معن��ى : ف��إن قل��ت : " ف��ي اآلی��ة نف��سھا  )١(وق��ال الزمخ��شري 
اإلخبار عنھن بالتربص ؟ قلت ھو خبر في معنى األمر ، وأص�ل الك�الم 

لیت��ربص المطلق��ات ، وإخ��راج األم��ر ف��ي ص��ورة الخب��ر تأكی��د لألم��ر و
 ن فك�أنھن امت�ثل ،وإشعار بأنھ مما یجب أن یتلقى بالمسارعة إل�ى امتثال�ھ

  )٢.(" األمر بالتربص فھو یخبر عن موجود 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ھو محمود بن عمر ب�ن محم�د ب�ن أحم�د الخ�وارزمي الزمخ�شري ج�ار هللا أب�و ) (1
 أئم��ة العل��م بال��دین والتف��سیر واللغ��ة واألدب ، ول��د ف��ي زمخ��شر ، القاس��م م��ن

ًوسافر إلى مكة فجاور بھا زمنا فلقب بجار هللا ، توفي في الجرجانیة من قرى 
المف�صل "و  " أس�اس البالغ�ة" و "  الك�شاف " ھ  ، لھ  ٥٣٨خوارزم سنة 

   . ١٧٨ / ٧األعالم : ینظر، " المقامات " و " 
 ع���ن حق���ائق التنزی���ل وعی���ون األقاوی���ل ف���ي وج���وه التأوی���ل الك���شاف: ینظ���ر ) (2

 ١٤٠٧ بی�روت الثالث�ة ، –دار الكتاب العرب�ي /  ، ط ٣٦٥ / ١للزمخشري  ، 
 ھ 
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  المطلب الثالث

  اختالف العلماء في ورود األحكام الشرعیة بصیغة الخبر

صول ف�ي ورود األحك�ام ال�شرعیة ب�صیغة الخب�ر اختلف علماء األ
  :على قولین 

ھ�و ورود ھ�ذه ال�صیغة ف�ي خطاب�ات ال�شارع وف�ي  : القول األول 
 ، والفق���ھ ،غیرھ���ا م���ن الخطاب���ات وھ���و ق���ول جمھ���ور علم���اء التف���سیر

  ) ١ (.واألصول

 )٢( في بعض آیات القرآن كاإلمام القرطبياإال أن منھم من أنكرھ 
   )٤(. والشوكاني  ، )٣ ("الكلیات " ب صاحب كتا والكفوى ،

القرآن "  : في زاد المعاد )٥( اإلمام محمد بن قیم الجوزیة لیقو
،  وإباحة ، ونھي،واإلنشاء ثالثة أمر ، مداره على الخبر واإلنشاء 

                                                           

ك���ابن ق���یم الجوزی���ة ، والبغ���وى ، والزمخ���شري، واب���ن ح���زم ، وال���رازي  ، ) (1
 .والزركشي والسیوطي وابن نجیم وغیرھم 

بن أبي بكر بن ف�رج األن�صاري الخزرج�ي ب�ن ھو أبو عبد هللا محمد بن أحمد )  (2
  .األعالم : ینظر . شمس الدین  القرطبي 

ھو أیوب بن موسى الح�سیني الكف�وي أب�و البق�اء ، ك�ان م�ن ق�ضاة األحن�اف ، ) (3
 / ٢األع�الم :  ینظ�ر. الق�ضاء بھ�ا ، وت�وفي باس�تنبول عاش ف�ي تركی�ا  وول�ي

٣٨.   
كاني ، فقی�ھ م��ن أھ�ل االجتھ��اد ، ھ�و عل�ي ب��ن محم�د ب��ن عل�ي ب��ن محم�د ال��شو) (4

: وینظ��ر.٥/١٧األع��الم : ینظ��ر. ھ��ـ ١٢٥٠یم��اني م��ن ص��نعاء ، ت��وفي ع��ام 
ع�دنان /  ت  د ٩٠٤ – ٤١٨الكلیات ألبي البقاء أیوب بن موس�ى الكف�وي ص�ـ

 و الج�امع .م  ١٩٩٨ ، ١٤١٩ ، ٢الرس�الة / درویش ، محمد الم�صري ، ط 
.  إب�راھیم الحفن�اوي ، أمحم�د/ د.  أ  ، تحقی�ق٢/٨٨ألحكام القرآن للقرطب�ي ، 

/ ١وف�تح الق�دیر لل�شوكاني الیمن�ي ، .دار الح�دیث/ محمود حامد عثمان ، ط/ د
 - األول���ى ، دم���شق، بی���روت - دار اب���ن كثی���ر، دار الكل���م الطی���ب /، ط ٣٠٥

   . ھـ١٤١٤
ھو شیخ اإلسالم أبو عبد هللا محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد الدم�شقي ) (5

 ٧٥١بابن القیم ، أحد كبار العلماء ، ولد في دمشق وتوفي بھا س�نة المشتھر 
 .                 الن���اس ًھ���ـ ،  تتلم���ذ عل���ي اب���ن تیمی���ة، ك���ان ح���سن الخل���ق محبوب���ا عن���د

   . ٥٩/ ٦األعالم : ینظر
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  ، والخبر نوعان خبر عن الخالق تعالى وأسمائھ وصفاتھ وأحكامھ
  " . خبر عن خلقھ و

ویستدل على األحكام تارة " : ) ١( ن عبد السالمیقول اإلمام العز ب
جل من آل وتارة بما رتب علیھا في العاجل  وا،بالصیغة وتارة باإلخبار

ً وقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثیرة ترغیبا لع،خیر أو شر  ًده وترھیبا باً

  .  " ًوتقریبا إلى أفھامھم

  : بان ضروأدلة األحكام : " ثم قال 

 والثاني ، الصیغة تارة وبلفظ الخبر أخرىلفظي یدل بأحدھما 
فكل فعل طلبھ  ، غیر واسطةبمعنوي یدل داللة لزوم إما بواسطة وإما 

أو نصبھ   ، أو مدحھ أو مدح فاعلھ ألجلھ  ،الشارع أو أخبر عن طلبھ
 وكل فعل طلب الشارع تركھ ، جل فھو مأمور بھآر عاجل أو یًسببا لخ

لشر ً أو نصبھ سببا  ، أو ذم فاعلھ ألجلھ أو ذمھ ،أو أخبر أنھ طلب تركھ
 وكل فعل خیر الشارع فیھ مع استواء  ،جل فھو منھي عنھآعاجل أو 

   )٢( ."طرفیھ أو أخبر عن تلك التسویة فھو مباح 

إذا أرید تأكید : "  اإلشارة إلى اإلیجاز ھًویقول أیضا في كتاب
الغ في التأكید الدعاء واألمر والنھي عبر عنھا بالخبر المستقبل وإن ب

  ) ٣(" .تجوز عنھا بالخبر الماضي 

                                                           

ھو عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المھ�ذب ) (1
ي المع��روف ب��ابن عب��د ال��سالم ، فقی��ھ وم��شارك ف��ي ال��سلمي الدم��شقي ال��شافع

 ھ ، بل��غ رتب��ة ٥٧٧األص��ول ، والعربی��ة ، والتف��سیر ، ول��د ف��ي دم��شق س��نة 
   . ٤/٢٢٨األعالم :  ینظر، توفي بالقاھرة في جماد اآلولى االجتھاد 

اإلمام في بیان أدلة األحكام ألبي محمد ع�ز ال�دین عب�د العزی�ز ب�ن عب�د : ینظر ) (2
  ١  / ٨٢ ،   ٦٦٠٢ أبي القاسم الدم�شقي الملق�ب ب�سلطان العلم�اء السالم بن

 بی��روت ، األول��ى  -مخت��ار ب��ن رض��وان ، دار الب��شائر اإلس��المیة / ، تحقی��ق  
  . م ١٩٨٧ –ھ ١٤٠٧

  . ٢٨صـ ) (3



 - ١٥٢٠ -

 بلفظ  :األوامر الواجبة ترد على وجھین: "  )١(ویقول ابن حزم 
 والثاني بلفظ الخبر إما بجملة الفعل وما یقتضیھ من  ،فعلوافعل أو ا

 ( : فمثال األول قولھ تعالى ، وإما بجملة ابتداء وخبر ،فاعل ومفعول
َوأقیموا الصال َّ ُ َِ َة وآتوا الزكاة َ ََ َّ ُ َ ْ خذ من أموالھم (:  وقولھ تعالى)٢(.)َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ُ( )٣(  

وما أشبھ ذلك وأما الذي یرد بلفظ الخبر وبجملة فعل وما یقتضیھ ، 
ُ كتب علیكم الصیام ( :فكقولھ تعالى َُ ِّ ْ َ َُ َُ وأما ما ورد من ذلك بجملة  )٤( .)ِ

   ) ٥(. " )عام عشرة مساكین طإفكفارتھ  ( :لفظ ابتداء وخبر فكقولھ تعالى

فأم��ا المع��اني الت��ي یتحملھ��ا لف��ظ األم��ر ف��أن "  :ویق��ول اب��ن ف��ارس 
ً ویك�ون أم�را والمعن�ى ،اللھم اغفر لي : ًیكون أمرا والمعنى مسألة نحو 

َفتمتعوا فسوف تعلمون  (: وعید نحو قولھ تعالى  ُ ْ َ ْ َ ُ ََ َ َّ ََ َ(".)٦(   

مر ویراد بھا الخبر كما وقد جاءت ألفاظ األ: " ویقول ابن جنى 
 فمن ألفاظ األمر المراد بھا الخبر ،جاءت ألفاظ الخبر ویراد بھا األمر

ًّقل من كان في الضاللة فلیمدد لھ الرحمن مدا (:قولھ تعالى ُ ْ ُ َ َْ َ ْ َّ ْ َ َّ َُ َ ْ َ ََ ُِ ِ َ  إنما )٧(.) ْ
معناه فیمد لھ الرحمن مدا ، ومن ألفاظ الخبر المراد بھ األمر قولھ 

ِ تؤمنون با� ورسولھ(: تعالى ِ ُِ َ َ ِ ِ َ ُ  فھذا في )٨(.)  وتجھدون في سبیل هللا ُْ
ُیغفر لكم (: زم في قولھ جتراه أجابھ بال ، "آمنوا : " معنى قولھ  َ ْْ َِ 

ْذنوبكم ُ َُ ُ(.)٩(    

                                                           

ھو على بن أحمد بن سعید بن حزم الظ�اھري أب�و محم�د  ، ع�الم األن�دلس ف�ي ) (1
ھ���د رئاس���ة ال���وزارة وان���صرف إل���ى العل���م ع���صره ، وأح���د أئم���ة اإلس���الم ، ز

ًوالتألیف فك�ان م�ن ص�دور الب�احثین فقیھ�ا وحافظ�ا ، م�ن مؤلفات�ھ   " المحل�ى"ً
الف�صل "و " ع حج�ة ال�ودا"و" الناس�خ والمن�سوخ " و " جمھرة األن�ساب"و

  .٤/٢٥٤األعالم : ینظر" .في الملل والنحل
 .   من سورة البقرة ٤٣: جزء من اآلیة الكریمة ) (2
 من سورة التوبة ١٠٣: جزء من اآلیة الكریمة ) (3
  من البقرة ١٨٣: جزء من اآلیة الكریمة ) (4
األحك�ام الب�ن ح�زم :  من سورة المائدة ، وینظر ٨٩: جزء من اآلیة  الكریمة ) (5

٣٣ / ٣  
ال�صاحبى ف�ي فق�ھ :  م�ن س�ورة النح�ل  ، وینظ�ر٥٥: جزء من اآلیة الكریم�ة ) (6

   ١٨٦ – ١٨٤لمعروف بن فارس صـاللغة ألبي الحسین ا
    من سورة مریم ٧٥:جزء من اآلیة  الكریمة ) (7
  من  سورة الصف ١١:جزء من اآلیة  الكریمة ) (8
المن��صف ش��رح : م��ن س��ورة ال��صف ، وینظ��ر ١٢: ج��زء م��ن اآلی��ة  الكریم��ة ) (9

   .  ٣١٧ / ١كتاب التصریف ألبي القاسم عثمان المعروف بابن جنى  ، 
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 ،والخب��ر ق��د ی��ستعمل إلرادة األم��ر: "  )١(یق��ول اإلم��ام األس��نوي 
أي  ، ن عل�ى وج�ود الفع�ل والسبب في ھذا المجاز أن األمر والخبر یدال

أن بین المعنیین مشابھة وھي المدلولیة فلھذا یجوز إطالق أح�دھما عل�ى 
   )٢ ("خرآلا

ھو إنكار ورود الخبر في معنى األمر أو النھي ف�ي  : القول الثاني
خط��اب ال��شارع وھ��و م��ذھب ل��بعض العلم��اء م��نھم أب��و بك��ر ب��ن داود 

    )٤( . واإلمام ابن العربي المالكي )٣(األصفھاني

  : استدل أصحاب المذھب األول بعدة أدلة منھا 

أن حمل الكالم الخبري على معناه الحقیقي ھنا یلزم من�ھ الخل�ف  - 
 إن اس�تعمال الخب�ر بمعن�ى األم�ر أو النھ�ي ف�ي ن�صوص  :، ولذلك قالوا

 . الشریعة إنما ھو من الصیغ المستعملة في الوجوب 
  

                                                           

محم��د عب�د ال��رحیم جم��ال ال�دین ب��ن الح��سن ب�ن عل��ي األس��نوي، فقی��ھ ھ�و أب��و ) (1
ھـ  ، انتھ�ت إلی�ھ ٧٢١أصولي من علماء العربیة ، ولد بإسنا  ، وقدم القاھرة 

و " الكفای�ة " و " المبھمات على الروض�ة " "رئاسة الشافعیة ، من مؤلفاتھ 
بقات الفقھ�اء ط:  ینظر" .التمھید" و " نھایة السول " و" األشباه والنظائر" 

  . ٣٤٤ / ٣الشافعیة  
   .١٨ / ٢ نھایة السول لألسنوي ،: ینظر ) ١٠(

ھو أحمد بن الحسین بن احمد أبو شجاع شھاب الدین ، أبو الطی�ب ال�صفھاني ) (3
ش��رح اقن��اع " ف��ي الفق��ھ ، و" التقری��ب "  علم��اء ال��شافعیة ، ل��ھ قی��ھ م��ن، ف

  .١١٦ / ١األعالم : ینظر " .الماوردي 

أحكام القرآن الب�ن العرب�ي محم�د ب�ن  ، و ٣٣٣ / ١المحصول للرازي : ظر ین) (4
ھ�ـ ١٣٣١السعادة بالق�اھرة / ھـ ، ط  ) ٥٤٣(، م سنة ١/١٨٨عبد هللا أحمد ،

 ٢البرھان في علوم القرآن لبدر الدین محم�د ب�ن عب�د هللا بھ�ادر الزرك�شي و، 
ة الح��افظ القاض��ي واإلم��ام العالم�� ، ص��یدا، لبن��ان-المكتب��ة الع��صریة/ ، ط٣٢٠/

فِ�ي أبو بكر محمد بن عبد هللا ب�ن العرب�ي ، األندل�سي األش�بیلي الم�الكي ، ول�د 
تفقھ باإلمام أبي حامد الغزالي والفقی�ھ أب�ي سنة ثمان وستین وأربع مائة ھـ ، 

نزھ��ة " و" عارض��ة األح��وذي ش��رح س��نن الترم��ذي " بك��ر ال��شاشي ، ص��نف 
، ت��وفي " س��تر الع��ورة " كت��اب ف��ي األص��ول ، و" المح��صول " و" الن��اظر 

س�یر أع�الم الن�بالء :  ینظ�ر . ائ�ة ھ�ـ بمصر أول س�نة ث�الث وت�سعین وأرب�ع م
٤٢ / ١٥.   
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ر المح���ضة ال یلحقھ���ا خب���اوب���أن ھ���ذه ال���صیغ ی���دخلھا الن���سخ واأل
  )١(.النسخ

وب���أن األم���ر ب���صیغة الخب���ر ال یختل���ف ف���ي داللت���ھ ع���ن األم���ر  - 
  )٢(."فعل ا  "الحقیقي لوقوع المضارع مجزوما في جوابھ كما في جواب

تؤمن�ون ب��ا� ورس��ولھ ( یق�ول اإلم��ام الزمخ��شري ف�ي قول��ھ تع��الى 
 لفظ الخب�ر ھتؤمنون وتجاھدون لفظ: إن قولھ ) وتجاھدون في سبیل هللا 
.... یغفر لك�م : ( ، ولذلك قال آمنوا وجاھدوا : ، ومعناه األمر كأنھ قال 

 ألنھ جواب األمر فھ�و محم�ول عل�ى المعن�ى وت�دل  ؛ بالجزم) ویدخلكم 
 )٣ ()آمن��وا ب��ا� ورس��ولھ وجاھ��دوا  : ( -  –علی��ھ ق��راءة اب��ن م��سعود 

  . )٤(بصیغة األمر 

 :واستدل أصحاب المذھب الثاني بأن 

،  )٥(األص�ل ف��ي الك��الم الحقیق��ة وال یحم��ل عل��ى المج��از إال ب��دلیل 
وحتى إذا ورد محتمال لإلنشاء واإلخبار فیج�ب حمل�ھ عل�ى اإلخب�ار ألن 

  .وضعھ لھ 

ُّالحج ( ما ذكر من خروج الخبر إلى معنى النھي في قول هللا تعالى َ
َأشھر معلومات فمن فرض ف�یھن الح�ج ف�ال َُ َ ََّ َ َ َ َ َ ْ َ ٌ َُّ ِْ ِ ٌ ْ َ رف�ث وال ف�سوق وال ج�دال َ َِ َ َ ََ ُ َ ََ ُ َ

ِّفي الحج  َ  غیرمقبول ، الحتمال حمل الكالم عل�ى معن�ى آخ�ر غی�ر )٦(. )ِ
ًالنھي في اآلی�ة ل�یس نفی�ا لوج�ود الرف�ث ،  ما ذكروا ، فالنفي المعبر عن

بل ھو نفي لمشروعیتھ ، فإن الرفث یوجد من بعض الناس ، وأخبار هللا 
الف الواق��ع وإنم��ا یرج��ع النف��ي إل��ى وج��وده تع��الى ال یج��وز أن تق��ع بخ��

  .)٧(مشروعا ًال إلى وجوده محسوسا 

                                                           

الح�اوي الكبی�ر ف�ي فق�ھ م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي ش�رح مخت�صر المزن�ي : ینظر ) (1
 لبن�ان  ، –ألب�ي الح�سن  ، ال�شھیر بالم�اوردي ، دار الكت�ب العلمی�ة ، بی�روت 

 م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩األولى ، 
  .   ٩٩الكشاف  للزمخشري  صـ : ینظر ) (2
  .من سورة الصف ١١: جزء من اآلیة  الكریمة ) (3
 ، دار الكت�اب العرب�ي ـ بی�روت ، الثالث�ة ، ٥٢٦/ ٤تف�سیر الزمخ�شري : ینظ�ر )(4

  . ھـ١٤٠٧
   .٩٩الكشاف للزمخشري صـ: ینظر) (5
  . سورة البقرة ١٩٧من اآلیة )  (6
   .١٧٧ربیة لعبد الرحمن حبنكة صـ البالغة الع) (7
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وھذه : "  یقول اإلمام ابن العربي بعد نصھ على الكالم المذكور 
إن الخبر یكون بمعنى النھي ، وما : ھي الدفینة التي فاتت العلماء فقالوا 
دان تضامختلفان حقیقة وم ألنھما ؛ وجد ذلك قط وال یصح أن یوجد

  ) ١( . "ًوصفا

   :ًوما أراه راجحا من ھذین المذھبین

في ً یرد كثیرا بمعنى األمر والنھي ألن الخبر؛ جمھور الھو قول 
    .یھ علوا یجمع العلماء أنكادالكتاب والسنة ، حتى 

یرحم هللا موتانا :  الدعاء قد یرد بالصیغة الخبریة كقولنا وألن
كل من األمر ال یفرق ف ر لھم ،ویغفر لھم ، أي اللھم ارحمھم واغف

  .عن الدعاء والنھي 

أن ال یعدل عن الحقیقة إلى " وإذا علم أن من القواعد المقررة 
 فالحقیقة متعذرة ھنا في ھذه الخطابات ،" المجاز إال إذا تعذرت الحقیقة 

الشرعیة بدلیل إنھ ال فائدة من اإلخبار عن الواقع المعلوم للناس في مقام 
  .  باإلضافة لما استدل بھ الجمھور من الخلف   ،امبیان األحك

                       

             

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ، الكلی��ات ألب��ي البق��اء اللكن��وي  ١٨٨ / ١أحك��ام الق��رآن الب��ن العرب��ي :  ینظ��ر) (1
  .١٧٧، والبالغة العربیة لعبد الرحمن حبنكة صـ ٤١٨صـ 
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  المطلب الرابع

  یز الخبر المفید لحكم عن الخبر المجردیتم

ًلما كان الغرض من توجیھ الكالم المتضمن خبرا ھو اإلعالم بذلك 

   )١( .الخبر وھو ما یسمى عند علماء البالغة بفائدة الخبر
أو إع��الم المخاط��ب ب��أن الم��تكلم ع��الم ب��الحكم ال��ذي ت��ضمنھ الخب��ر 

   )٢(.وھو ما یسمى عند البالغیین بالزم الفائدة 
أو التح���سر  ، أو ك���ان الغ���رض م���ن الخب���ر ھ���و الم���دح والثن���اء 

أو  ، أو ال��وعظ  ،  أو الت�وبیخ  ،أو االس�ترحام واالس�تعطاف، والتأس�ف 
 التعبی��ر ع��ن إرادة الحك��م الت��ذكیر إل��ى غی��ر ذل��ك م��ن األغ��راض ك��ان

الشرعي بصیغة الخبر صورة من صور خروج الكالم ع�ن أص�ل معن�اه 
   )٣("المجاز "بـ على خالف مقتضى الظاھر والمعبر عنھا عند البالغیین 

                                                           

لمن ال یعلم أنھ قائم ، وفائدة الخبر ھي المق�صد األول "  زید قائم :  " كقولك ) (1
 م�ن الخب�ر أن المخب�ر ع�الم لخبري وھ�ي اس�تفادة ال�سامعمن مقاصد اإلسناد ا

محم�د / اإلیضاح في عل�وم البالغ�ة للخطی�ب القزوین�ي ش�رح د:  ینظر ،بالحكم
 وبغی��ة اإلی��ضاح لتلخ��یص  دار الجی��ل بی��روت ٦٥ / ١ عب��د الم��نعم خف��اجي ،

 مطبع�ة قط�اع ٦٥المفتاح في علوم البالغ�ة ت�ألیف عب�د المتع�ال ال�صعیدي ص�ـ
  م ٢٠٠٧ –ھـ ١٤٢٨زھریة المعاھد األ

سمى بالزم الفائدة ألنھ یلزم من إعالم المخاطب بالحكم إعالمھ أن عند المتكلم ) (2
ًعلما أو ظنا بھ ، كقولك لمن زی�د عن�ده وال یعل�م أن�ك تعل�م ذل�ك  زی�د عن�دك ، : ً

   .٦٦بغیة اإلیضاح صـ،ي والزم الفائدة ھو المقصد الثاني من اإلسناد الخبر
 ،                           ١٥٤ /١لفتاح شرح تلخیص المفتاح ألبي العباس أحمد المغرب�ي ،      مواھب ا

  .  بیروت  لبنان -لكتب العلمیة  خلیل إبراھیم خلیل ، دار ا/ تح  د 
البالغ���ة العربی���ة أس���سھا وعلومھ���ا وفنونھ���ا ،  عب���د ال���رحمن حبنك���ة :ینظ���ر) (3

م ، واألم�ر ١٩٩٦-ھ�ـ١٤٠٦األولى  دمشق  ، - دار القلم ١/١٧٣المیداني ،  
:  المج�ازھو  .١١٨س�المي محم�د س�الم م�دكور، ص�ـ في نصوص التشریع اإل

إنھ اسم لما أرید بھ غیر : " وقیــــــل ،" ل اللفظ عما یوجبھ أصل اللغة عدو"
  " .ما وضع لھ لمناسبة بینھما  

 الجرج�اني ص�ـ ، وأسرار البالغة لعب�د الق�اھر٤١٣الكلیات للكفوى ، صـ:     ینظر 
 وق��د ذك��ر كثی��ر م��ن علم��اء .م��د عب��د الم��نعم ، مكتب��ة اإلیم��ان مح/ ، ت ٣٦٣

المج��از العقل��ي،   والمج���از : البالغ��ة واألص��ول للمج���از ن��وعین اثن��ین ھم���ا 
یقول اإلمام الزرك�شي ، في ھذا البحث ھو المجاز اللغوي اللغوي والذي یعنینا 

لمج�از اللغ�وي وھ�و ال�ذي  ی�تكلم أحدھما الشبھ وی�سمى ا: المجاز لھ سببان : 
المالبسة وھ�و ال�ذي ی�تكلم فی�ھ أھ�ل الل�سان وی�سمى : فیھ األصولي ، والثاني 

 ل�ھ أص�الة ب�ضرب م�ن المجاز العقلي ، وھو أن ت�ستند الكلم�ة إل�ى غیرم�ا ھ�ي
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ة ھ لتوق�ف معرفت�ھ عل�ى معرف�ئ�ولغموض األسلوب المجازي وخفا
ھ إل�ى ص�ولیون ف�ي دراس�ت فق�د اتج�ھ األالقرینة ال�صارفة ل�ھ ع�ن الحقیق�ة

 فداللة الجملة  ،تلك القرینة الممیزة لھ عن الحقیقة بضرورة العقلتحدید 
الخبریة عل�ى الحك�م لی�ست ناتج�ة ع�ن اس�تخدام ال�صیغة نف�سھا ف�ي ذل�ك 

عل�ى  ، )١(لة اللزوم الفكري وقرائن األح�وال من دالآتیة ولكنھا ،المعنى 
ضھم أولی�اء والمؤمن�ون والمؤمن�ات بع�: ( سبیل المثال  في قول�ھ تع�الى 

بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ویقیم�ون ال�صالة ویؤت�ون 
   )٢() الزكاة 

                                                                                                                             

البرھان في علوم القرآن للعالمة محمد بن بھادر بن عب�د هللا :  ینظر ،التأویل 
  . صیدا  لبنان –العصریة الزركشي ، المكتبة 

ھو اللفظ المستعمل في غی�ر م�ا وض�ع ل�ھ لعالق�ة م�ع قرین�ة :      والمجاز اللغوي 
مانع��ة م��ن إرادة المعن��ى الحقیق��ي ، والعالق��ة ب��ین المعن��ى الحقیق��ي والمعن��ى 
المجازي قد تكون المشابھة وقد تكون غیرھا ، والقرینة ق�د تك�ون لفظی�ة وق�د 

تؤمن�ون ب�ا� ورس�ولھ : ( ق�ة الم�شابھة  قول�ھ تع�الى تكون حالیة ، فمثال عال
فھ��و م��ن مج��از الت��شبیھ ، ش��بھ الطل��ب ف��ي تأكی��ده بخب��ر ال��صادق ) وتجاھ��دون

الذي ال بد من وقوعھ والقرینة على ذلك لفظیة وھي مجيء الفعل في الج�واب 
ًمجزوم��ا ، وم��ن المعل��وم أن الفع��ل ) یغف��ر لك��م ذن��وبكم : ( وھ��و قول��ھ تع��الى 

یج���������زم ف���������ي ج���������واب الطل���������ب ف���������دل ذل���������ك عل���������ى أن                                    الم���������ضارع 
: ینظ��ر. ًخب��ر أری��د ب��ھ الطل��ب مج��ازا ) إل��خ .... تؤمن��ون ب��ا� : ( قول��ھ تع��الى 

اإلش��ارة إل��ى اإلیج��ازفي بع��ض أن��واع المج��از لإلم��ام الع��ز ب��ن عب��د ال��سالم  ،             
 م  والبرھ�����ان ١٩٩٥ -١٤١٦، دار الكت�����ب العلمی�����ة ،  بی�����روت ٢٨، ص�����ـ

دار الكت���ب /  ، ط ٢٨٩، و التعریف��ات للجرح��اني ، ص��ـ ١٥٣ / ١للزرك��شي  
  . ھـ١٤٠٨ بیروت  ، الثالثة -العلمیة 

ق��ارن : الق��رائن جم��ع قرین��ة عل��ى وزن فعیل��ة م��أخوذة م��ن االقت��ران ، یق��ال ) (1
. بتھ ًالشيء مقارنة   وقرانا ، أي اقترن ب�ھ وص�احبھ وقارنت�ھ قران�ا أي ص�اح

  : ومن ذلك قول الشاعر  .١٣/٣٣٦ العرب لسان : ینظر
   فكل قرین بالمقارن یقتدي         عن المرء ال تسأل وسل عن قرینھ  

ًغالب�ا ف�ي قرین�ھ خی�را أو ش�را       وذلك  أن القرین یؤثر  ً دی�وان طرف�ة ب�ن العب�د  .ً
، مھ��دي محم��د ناص��ر /  ، ش��رح وتق��دیم ٣٢ب��ن س��نان ب��ن س��عد ب��ن مال��ك ص��ـ

  .  م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ لبنان ، –محمد على بیضون ، بیروت / منشورات 
عب��ارة ع��ن األم��ر ال��ذي ی��صرف ال��ذھن ع��ن :      أم��ا تعریفھ��ا عن��د البی��انین فھ��و 

ع�روس األف�راح ش�رح تلخ�یص : ینظ�ر،عنى الوضعي إلى المعنى المج�ازي الم
ب العلمی�ة ،  ،  دار الكت�٧٢ / ٤المفتاح لبھ�اء ال�دین ب�ن عب�د الك�افي ال�سبكي 

  .  م  ٢٠٠١/ ھـ ١٤٢٢ لبنان –بیروت 
  . من سورة التوبة ٧٩:  جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (2
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خب��ر مفی��د لحك��م وھ��و أم��ر الم��ؤمنین ب��ذلك ، أي ل��یكن المؤمن��ون 
مرین بالمعروف ناھین عن المنكر إلى أخر ما آوالمؤمنات أولیاء بعض 

  جاء في اآلیة 
  . ھذه الصفاتب یتحلون فھذا الخبر یدل باللزوم الفكري على أنھم ال

 ویمی�ز م�ا ج�اء م�ن األم�ر بلف�ظ ": وفي ھذا یقول اإلمام ابن حزم 
اإلخبار مما جاء بلفظ الخبر ومعن�اه الخب�ر المج�رد ب�ضرورة العق�ل ف�إن 

دا فج�زاُؤهُ جھ�نم خال�دا فیھ�ا (  :قول هللا تعالي َومن یقتل ُمؤمنا ُمتعمِّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ًِ ًَ َ َ َُ َّ ً ْ ْ ُْ ْ(.)١( 
َ ومن قتل ُمؤمنا خطأ فتحریُر رقبٍة ُمؤمن�ٍة (  قولھ تعالي ھو بمنزلة َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ

ً َ ً(.)٢(  
ال أن أحد اللفظین خبر مج�رد لفظ�ھ لف�ظ الخب�ر ، ظاھر ورود األمر  في

ومعن��اه معن��ى الخب��ر ، واآلخ��ر لفظ��ھ لف��ظ الخب��ر ومعن��اه معن��ى األم��ر ، 
مر ب�ھ ألن ذل�ك ل�یس وإنما علمنا ذلك ألن الجزاء بجھنم ال یج�وز أن ن�ؤ

  . في وسعنا 
                        وق��د أمنن��ا هللا تع���الي م��ن أن یأمرن���ا بم��ا ل��یس ف���ي وس��عنا بقول���ھ

َال تكل���ُف نف���س إال ُوس���عھا ( َ ْ َّ َِّ ٌ ْ َ َ ُ  وأم���ا التحری���ر للرقب���ة وت���سلم الدی���ة )٣(. ) َ
فبضرورة العقل علمنا أن ذلك من مقدورنا فبھذا یتمیز ما كان من الخبر 

  )٤(. ًمعناه معنى األمر وما كان منھ مجردا في الخبریة في لفظة ومعناه 

 والمطلق���ات یترب���صن (: ف���ي قول���ھ تع���الى  )٥(ویق���ول الزرك���شي 
 إن السیاق ی�دل عل�ى أن هللا تع�الى أم�ر ب�التربص ال أن�ھ خب�ر )بأنفسھن 

   )٦(المطلق في العدة  عن التربص

                                                           

  .  من سورة النساء ٩٣:  جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (1
 .  من سورة النساء ٩٢: جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (2
  .  من سورة البقرة ٢٣٣: جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (3
 ، والف���روق ف���ي أن���وار الب���روق للقراف���ي ٣٣ / ٣األحك���ام الب���ن ح���زم : ینظ���ر) (4

١/١٠٤ .   
ھو محمد بن بھادر بن عبد هللا الزركشي علم بفقھ الشافعیة واألصول ، ترك�ي ) (5

" األص��ل م��صري المول��د والوف��اة  ، ل��ھ ت��صانیف كثی��رة ف��ي ع��دة فن��ون منھ��ا  
"  ف�ي توض�یح المنھ�اج  خ فق�ھ  الدباج" و "  البحر المحیط في أصول الفقھ 

 ، ٦٠/ ٦ینظ�ر األع�الم .ھ�ـ ٧٩٤توفي "  التنقیح أللفاظ الجامع الصحیح " و 
٦١ .  

   . ٣٢٠ / ٢البرھان في علوم القرآن للزركشي : ینظر) (6
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األص�ولیین م�ن غی�ره فعبارة اإلمام الزركشي ھنا أعم وأشمل م�ن 
؛ في تحدید القرینة حیث جعل السیاق ھو الكاشف عن مجازیة األسلوب 

   )١(. ألن داللة السیاق تشمل كافة القرائن لغویة وغیرھا 

                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

                                                           

   . ١٠٦ / ٢البحر المحیط للزركشي ، : ینظر) (1
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  المطلب الخامس

   الحكمنلتعبیر بالخبر عابالغة 

د للتعبی�ر ع�ن الحك��م ن�ص األص�ولیون والبالغی�ون عل�ى ع��دة فوائ�
    :الشرعي بالصیغة الخبریة ومن تلك الفوائد 

ألن الحكم المخبر  ؛الحكم المخبر بھ أدعى إلى االمتثال  -١
ًفع�ال حادث�ا ، ف�إذا بھ یؤذن باستقرار األمر وثبوت�ھ واألم�ر ال یتن�اول إال 

ورد ب�صیغة الخب�ر أب�ان أن ھ�ذا المطل�وب بمنزل�ة م�ا ق�د ح�صل وتحق�ق 
 واق�ع ھن�أ حت�ى لك ،یب تستدعیھ الفطرة وتعین علیھ الجبل�ةوكأنھ أمر قر

قاع�ھ إال عن�د م�ن ھ�و یبنفسھ لقوة األسباب المقتضیة وقوعھ فال یتخلف إ
 . لیس من أھل الشرع 

أن في مجيء األمر أو النھي بصورة الخبر دالل�ة عل�ى  -٢
ًكون الحكم الشرعي حكما وضعیا باإلضافة لكونھ حكما تكلیفیا  ً ً وعلى  ، ً

 (  :یل المث��ال إیج��اب الع��دة ب��الخبر عل��ى المطلق��ة ف��ي قول��ھ تع��الىس��ب
َوالمطلقات یترب�صن  ْ َّ َ َ ُ ََ ُ َ  إنم�ا ھ�و بخط�اب الوض�ع وھ�و جع�ل الط�الق )١(.)ََّ
 . ًسببا في وجوب العدة 

لك��ان ذل��ك " ترب��صوا " ًول��و ك��ان الت��ربص م��ذكورا بلف��ظ األم��ر 
لع��دة بالق��صد  إال إذا ش��رعت الم��رأة ف��ي ادًموھم��ا ع��دم ح��صول المق��صو

 وعلى ھذا لو مات الزوج ولم تعلم المرأة حتى انقضت الع�دة ،واالختیار
 ألنھ�ا لم�ا كان�ت م�أمورة ب�ذلك ل�م  ؛وجب أن ال یكون ذلك في المق�صود

ق�صدت أداء التكلی�ف ، أم�ا لم�ا ذك�ر هللا تع�الى تخرج ع�ن عھدت�ھ إال إذا 
دة سببھا انتھاء ھذا التكلیف بلفظ الخبر فقد زال ذلك الوھم وعرف أن الع

سواء علمت أو بالطالق فھي مترتبة على أیھما ،  بالموت ًالزوجیة سواء
   )٢( . بدونھلم تعلم وسواء شرعت في العدة بالرضا أو من م ذلك أ

إذا أقب�ل اللی�ل م�ن ھھن�ا وأدب�ر اللی�ل  : " - –ًومثالھ أیضا قول�ھ 
   )٣(" من ھھنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 

بال���صیغة الخبری���ة وھ���ي الفع��ل الماض���ي أفط���ر ال���صائم ف��التعبیر 
 ھباإلضافة ألسلوب الشرط المرتب لحدوث اإلفط�ار عق�ب ح�دوث ش�رط

                                                           

  . قرة  من سورة الب٢٢٨:  جزء من اآلیة الكریمة  رقم ) (1
 . ١٣/ ٢الكشاف للزمخشري : ینظر) (2
أخرجھ البخاري عن عاصم بن عمر ب�ن الخط�اب ع�ن أبی�ھ  ، كت�اب ال�صوم  ، ) (3

   .٣/٣٦، " ١٩٥٤"باب متى یحل فطر الصائم ؟ ، رقم 
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عل��ى وج��ھ التعجی��ل عق��ب  عل��ى أن المطل��وب االمتث��ال للفط��ر دالل��ةفی��ھ 
 وال یخفى ما في ترتیب ،انتھاء النھار ودخول ظلمتھ بعد غروب الشمس

اإلض�افة للحك�م التكلیف�ي وھ�و بالمشروط على الشرط م�ن حك�م وض�عي 
   )١ (.وجوب اإلفطار على الصائم بغروب الشمس 

 ؛ النافی�ة أبل�غ ف�ي الخط�اب م�ن النھ�ي " ال " أن حرف  -٣
خب�ار ع�ن إل والنف�ي یت�ضمن ا ،ًألن النھي یتضمن أن الحكم كان مستقرا

  )٢(. نھا كانت منفیة فلم تكن ثابتة قبل ذلك أو حالتھ
 فی�ھ   ش�يء أو نفی�ھدُوث طلب حنالتعبیر بالخبر ع أن  -٤
 وقوعھ ، فطالب الشيء إذا عظمت رغبتھ فیھ أكثر علىلحرص اإظھار 

 . ًمن تصوره فیخیل إلیھ كونھ حاصال 
 ،  للمخاط�ب عل�ى المطل�وب ًالأن في تل�ك ال�صیغة حم� -٥

 كق�ول  ،بأن یكون المخاطب ممن ال یحب أن ین�سب الطال�ب إل�ى الك�ذب
 " تن��ىئا" مق��ام " ًت��أتي غ��دا : ذیب��ھ ال��شخص ل��صاحبھ ال��ذي ال یح��ب تك

ًتحملھ بألطف وجھ على اإلتی�ان ألن�ھ إن ل�م یأت�ك غ�دا ص�رت كاذب�ا م�ن  ً

   )٣(. حیث الظاھر لكون كالمك في صورة الخبر
اإلخب�ار بمعن�ى : " لنھ�ى  ا ع�نلذا قال الكفوي في التعبی�ر ب�الخبر 

َوال ی�ضار ك( :أبلغ م�ن ص�ریح النھ�ي كقول�ھ تع�الىالنفي  َّ َ ُ ٌات�ب وال ش�ھید ََ ِ َ َ َ ٌ ِ
 المنھي مسارع إلى االنتھاء ، وكذا اإلخبار في نھام أی لما فیھ من إ)٤(.)

 ) ٥(. ترید أن تأمره كذا وكذا: تذھب إلى فالن تقول : معنى األمر كقولك 
لمطل��وب لً اأن ف��ي التعبی��ر بال��صیغة الخبری��ة ت��صویر  -٦

 ذلك المطل�وب نبأًإعالما للمطلوب منھ ووقوعھ في صورة المخبر عنھ 
إنم�ا ھ�و محب�وب للطال�ب وأن ب�ھ اس�تقامة الحی�اة وص�الحھا وف�ي تخلف��ھ 

 وفي ذلك اإلعالم ح�ث ب�الغ عل�ى إیق�اع المطل�وب عل�ى النح�و  ،إفسادھا
 لذا فإن ھذه الصورة تكثر في الذكر الحكیم وفي السنة النبویة  ،المحبوب

ین یك�ون  وتك�ون غالب�ا ح�،ھم�ما یكون فیھ صالح المأمور وص�الح قویف

                                                           

  . ٣٧٤ / ١فیض القدیر للمناوي ،صـ : ینظر ) (1
   .١٠٦ / ٢البحرالمحیط للزركشي، صـ : ینظر) (2
 عب�اده  ، وإن ج�ازالقول ب�ھ  – –وجھ ال یلیق القول بھ  في أم�ر هللا وھذا ال) (3

 ، ٢٤٦ / ١المط���ول :  ینظ���ر، م���ن الخل���ق ویحكی���ھ الق���رآن ع���نھم فیم���ا یق���ع
   .٣٣٩ – ٣٣٨ / ٢وشروح التخلیص 

 .   من سورة البقرة ٢٨٢:جزء من اآلیة  الكریمة رقم  ) (4
 .  ٩٠٤الكلیات ألبي البقاء الكفوي  صـ: ینظر) (5
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المطلوب من�ھ عل�ى ق�در بفق�ھ وج�وب تحقی�ق م�ا أخب�ر ب�ھ فكث�ر م�ع م�ن 
 . یدرج في مقامات الطاعة والقرب 

ف���ي اص���طفاء ھ���ذه ال���صورة دالل���ة عل���ى الق���صد إل���ى   -٧
 أو القصد إلى المبالغة في الطلب نفسھ ، المسارعة في تحصیل المطلوب

متث�ال فھ�و االإل�ى م�ن ی�سارع م أو القصد إلى مدح المطلوب منھ وأن�ھ ،
  )١ (. بأن یخبر عنھ ال أن یطلب منھرجدی

  

  

  

                                                           

  ٨٤محمود توفیق محمد سعد  صـ/ صورة األمر والنھي في الذكر الحكیم  ،  د) (1
  . م ١٩٩٣/ ھ ١٤١٣األولى / ، مطبعة األمانة ،  ط 
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  الثانيلمبحث ا

  داللة الخبر على الحكم الشرعي

  

  :ویشتمل على المطالب التالیة 

  . داللة الخبر على الفرضیة والوجوب  : المطلب األول           

  . داللة الخبر على السنیة والندب  : المطلب الثانـي            

  . داللة الخبر على التحریم   : المطلب الثالـث           

  . داللة الخبر على الكراھة   : المطلب الرابـع           

  .  داللة الخبر على اإلباحة  : المطلب الخامـس          
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  األول المطلب 

   والوجوبالفرضیةعلى ة الخبر دالل 

ین اختالفھم في مسألتي من المسائل التي تواترت في كتب األصولی
 أنھم���ا متغ���ایران والف���رض والواج���ب ، وھ���ل ھم���ا لفظ���ان مترادف���ان أ

  . وحاصل األمر في ذك 

أن النزاع لفظي م�ع االتف�اق عل�ى المعن�ي ، إذ ال ن�زاع بینھم�ا ف�ي 
اه من التكالیف إلى قطعي وظن�ي یانقسام ما أوجبھ الشرع علینا وألزمنا إ

ً واجب�ا وبق�ى الن�زاع ف�ي ت�سمیة القطع�ي ، مع اتفاقھما على تسمیة الظني

واألحن�اف   ،یة على تسمیتھ بالواج�ب والف�رض بطری�ق الت�رادفعفالشاف
  )١(.سم الفرضاعلى تخصیصھ ب

                                                           

فالفرض عند األحناف أعلى رتبة من الواجب الختصاصھ بق�وة ف�ي الحك�م كم�ا ) (1
وی�ة إذ رعیة عل�ى مقت�ضیاتھا اللغًاختص بقوة في اللغة  ، حمال للمسمیات الش

، دار المعرف��ة ـ ١١١ / ١ أص��ول السرخ��سي ،: ینظ��ر، األص��ل ع��دم التغیی��ر 
 فالفرض ھو الح�ز والت�أثیر ف�ي ال�شيء وإل�ى ذل�ك ترج�ع أكث�ر ف�روع ،بیروت 

ًمادتھ ، وسمى الف�رض ب�ذلك لبق�اء أث�ره عل�ى ك�ل ح�ال ، فم�ا ك�ان ثابت�ا ب�دلیل 
أث�ره وھ�و العل�م ب�ھ أدى أو ل�م  فرض�ا لبق�اء ًموج�ب للعم�ل والعل�م قطع�ا ی�سمى

  . یؤد
)  فإذا وجبت جنوبھ�ا (     أما الواجب فمأخوذ من الوجوب وھو السقوط قال تعالى 

ً سورة الح�ج  أي س�قطت عل�ى األرض دون أن تت�رك أث�را ، فم�ا ٣٦من اآلیة 
ًیكون ساقطا على المرء عمال بلزومھ إیاه من غیر أن یكون دلیلھ موجبا للع لم ً

ًقطعا یسمى واجب�ا عن�د األحن�اف ، أو ھ�و ال�ساقط ف�ي ح�ق االعتق�اد قطع�ا وإن  ً ً
ًكان ثابتا في حق لزوم األداء عمال كتعین قراءة الفاتحة في ال�صالة والطھ�ارة  ً

  . في الطواف  
ً     وإذا ثبت ذلك فالفرض أخص من السقوط  ، إذ ال یلزم مثال م�ن س�قوط الحج�ر 

 ویؤثر فیھا ، ویلزم م�ن ح�زه وت�أثیره ف�ي األرض ونحوه على األرض أن یحز
  . أن یكون قد استقر وسقط علیھا  

     وإذا كان كذلك وجب اختصاص الفرض بقوة في الحك�م لثبوت�ھ بطری�ق مقط�وع 
  .ًبھ كالكتاب والسنة المتواترة الموجبین للعمل والعلم قطعا 

ً غی�ر موج�ب للعل�م یقین�ا      أما الواجب فھو الثابت بدلیل مجتھد فیھ موجب للعم�ل
باعتبار شبھة في طریقھ فكان أقل رتبة م�ن الف�رض ، وبالت�الي ف�إن جاح�ده ال 
یكف��ر عن��د األحن��اف ألن دلیل��ھ ال یوج��ب عل��م الیق��ین ویج��ب العم��ل ب��ھ ، وإنم��ا 
ًیضلل جاحده إذا كان رادا لخبر الواحد ، أما إذا كان متأوال م�ع الق�ول بوج�وب  ً

ل ، ألن التأویل طریق من ط�رق الجم�ع عن�د التع�ارض خبر الواحد فإنھ ال یضل
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أن الفرض لغة م�ا أوجب�ھ : "  في الصحاح  )١(وقد ذكر الجوھري 
ً وحدودا ، وقال أیضا ًا سمى بذلك ألن لھ معالم ،هللا تعالى فرض هللا : " ً

   )٢(" .  كذا وافترض أي أوجب واالسم الفریضة علینا

  إذا علمنا ذلك 

ة أو الوج��وب أن تك��ون یفاألص��ل ف��ي ال��صیغة الدال��ة عل��ى الفرض��
ًأمرا طلبیا مجردا عن القرینة الصارفة لھ عن الوجوب  ً ً .  

ة أو الوج�وب فتك�ون یوقد تأتي الصیغة الخبریة معبرة عن الفرض�
  )٣( لألسباب السابق ذكرھا أبلغ من الصیغة اإلنشائیةبحینئذ 

   :قولھ تعالى ومثال ذلك في آیات الذكر الحكیم 

ً و� على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیال ( َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َِ ِ َِ َ َّ ِ(.)٤(  

 ،)٥(خب��ر فی��ھ بی��ان فری��ضة ووج��وب الح��ج عل��ى م��ن ف��رض علی��ھ 
یج�اب واإلل�زام ھ�ي الت�ي یق�ال لھ�ا الم اإل" � " : فالالم في قول�ھ تع�الى 

فإنھ م�ن أوض�ح ال�دالالت عل�ى "  على " ًوزاد ھذا المعنى تأكیدا حرف 

                                                                                                                             

ر لخب�ر ًعند ال�سلف والخل�ف ، أم�ا إن ك�ان تارك�ا للواج�ب غی�ر مت�أول وال منك�
  ، ٤٨الحدود ف�ي األص�ول للب�اجى ، ص�ـ:  ینظر ،الواجب فھو عاص ومعاقب 

 ، ٥٣ / ١مؤس�����سة الترك�����ي للطباع�����ة والن�����شر ، والمست�����صفى للغزال�����ي 
     .٢٧٦/ ١  ، وشرح مختصر الروضة ٩٨ / ١والمحصول للرازي 

ھ�ـ ، لغ�وي م�ن األئم�ة ١٢٠١ھو اسماعیل بن حماد الج�وھري أب�و ن�صر ول�د ) (1
ًأصلھ م�ن ف�اراب ، دخ�ل الع�راق ص�غیرا  ، وس�افر إل�ى الحج�از فط�اف البادی�ة 

ھ�ـ ١٠٠٣وعاد إلى خراسان ثم أقام في نیسابور، وظل بھا إل�ى أن م�ات س�نة 
 ینظ�ر .ب في الفروض ، ومقدمة في النحو ولھ كتا" الصحاح " ، أشھر كتبھ 

   .  ٣١٣/ ١األعالم 
  " .فرض " الصحاح للجوھري مادة : ینظر)  (2
  .٢٤صـ ) (3
  . سورة آل عمران  ٩٧:  جزء من اآلیة الكریمة  رقم ) (4
أحم��د ب��ن / تف��سیر اإلم��ام ال��شافعي أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن إدری��س ، ت: ینظ��ر) (5

 – ١٤٢٧ األول�ى -ال�سعودیة دار التدمریة المملكة العربی�ة مصطفى الفران ، 
 ، دار إحی���اء الت���راث ٢٢١ / ٥وتف���سیر ال���رازي مف���اتیح الغی���ب ، ،  ٢٠٠٦

  . ھ ١٤٢٠ الثالثة -العربي ، بیروت 



 - ١٥٣٤ -

 لفالن على ك�ذا ، ف�ذكر هللا س�بحانھ وتع�الى  :الوجوب كما إذا قال القائل
ًالحج أبلغ ما یدل على الوجوب تأكیدا لحقھ وتعظیما لحرمتھ  ً)١(   

ح�ق واج�ب إن الح�ج  " : ومعنى اآلیة كما قال اإلمام الزمخشري 
لخ���روج ع���ن عھدت���ھ إال ا� ف���ي رق���اب الن���اس ال ینفك���ون ع���ن أدائ���ھ و

  ) ٢(  "باالمتثال

الحج بھذه الصیغة الخبریة فیھ م�ن الترغی�ب ة یوالتعبیر عن فرض
في امتثال أمر هللا تعالى بالتوجھ إلى الكعبة والحج إلى بیتھ والحث على 

  . المشاركة ماال یفیده األسلوب الطلبي المباشر 

ألن الترغیب وس�یلة م�ن الوس�ائل الت�ي كث�ر اس�تعمالھا ف�ي الق�رآن 
ً على العمل دفعا مالئما بعد دفعھا النفس وحثالكریم في مثل ھذا المقام ل ً

كونھ��ا عل��ى عل��م بحق��ائق األم��ور كك��ون البی��ت الح��رام أول بی��ت وض��ع 
علی��ھ  - ن فی��ھ مق��ام إب��راھیم أ وأن��ھ مب��ارك وھ��دى للع��المین ، و ،للن��اس
ً فضال عن كونھ أمانا لمن دخلھ فكل ھذه األش�یاء داعی�ة لجعل�ھ  - السالم ً

   )٣( ألداء فریضة الحج  ًاقبلة للمسلمین ومقصد

ة أو الوج�وب بال�صیغة ی الدال�ة عل�ى الفرض�ـ�  ـ ومن آی�ات هللا 
َللرج��ال ن��صیب مم��ا ت��رك الوال��دان واألقرب��ون  (: الخبری��ة  قول��ھ تع��الى  َُ َ َ َ َ َّ ٌ َ ِّْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ

ِول ًلنساء نصیب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منھ أو كثر ن�صیبا َ َ ْ َّ ُ َ َ َ َ َّ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُِّ َ َْ ُ ََّ َ ََ ِ ِ
ًمفروضا  ُ َْ(.)٤(   

                                                           

 ، والجامع ألحك�ام الق�رآن ١/٤١٥فتح القدیر لمحمد بن على الشوكاني : ینظر) (1
١٥١ / ٤.  

ائق غوامض التنزیل ألبي القاسم محمود ب�ن عم�رو ب�ن الكشاف من حق: ینظر) (2
و تف��سیر ، ١٤٠٧ العرب��ي بی��روت  ، الثالث��ة أحم��د الزمخ��شري  ، دار الكت��اب

البغوي معالم التنزی�ل ف�ي تف�سیر الق�رآن لمح�ى ال�سنة أب�و محم�د الح�سین ب�ن 
 ، دار إحیاء الت�راث بی�روت عبد الرزاق المھدي/مسعود البغوي الشافعي ، ت 

وتف��سیر الق��رآن العظ��یم الب��ي الف��داء اس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر ،  ١٤٢٠
 ، تحقی��ق س��امي محم��د س��المة ، دار طیب��ة للن��شر  ، الثانی��ة ٧٧٤القرش��ي م 

  . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠
 ، بح��ث ٢٤٦ح��سن أم��ین مخیم��ر، ص��ـ/االس��تعارة وبالغتھ��ا القرآنی��ة د: ینظ��ر) (3

  .م١٩٨٥ – ١٤٠٥اھرة مقدم لنیل درجة الدكتوراه بكلیة اللغة العربیة بالق
  . من سورة النساء ٧:  اآلیة الكریمة  رقم ) (4



 - ١٥٣٥ -

 أمر في ھذه اآلی�ة بالم�سارعة إل�ى إعط�اء الرج�ل حق�ھ ـ ـ فا� 
ألن لك�ل ؛ وإعط�اء الم�رأة حقھ�ا دون نق�ص  ، من المی�راث دون زی�ادة 

 وإتی�ان األم�ر ف�ي ال�صورة ـ� ، ـ  ش�رعھ ل�ھ هللا ًاوم� معلًامنھما ن�صیب
الخبریة فیھ تأكید لھ وإش�عار ب�أن ھ�ذا الح�ق مف�روض لھ�م ، ول�ذلك ف�إن 

  ،الرج�ال والن�ساء ف�ي ص�یغة واح�دةف ب�الجمع ب�ین تالذكر الحكیم لم یك
وإنم��ا  ،  للرج�ال والن��ساء ن�صیب مم��ا ت�رك الوال��دان واألقرب�ون  :فیق�ال

جعلھ��ن عل��ى الجان��ب المقاب��ل للرج��ال لإلی��ذان ك��رر الن��صیب معھ��ن و
بأصالتھن في ھذا الحك�م الش�تراكھن م�ع الرج�ال ف�ي س�بب اإلرث وھ�و 

   )١(.  فیندفع بذلك ما كانت علیھ الجاھلیة من عدم توریث النساء ،القرابة

بیر عن األمر ھنا بالصیغة الخبری�ة مناس�ب لح�ال الم�أمورین عفالت
لمرأة حقھا في المیراث لجھلھم الحكم�ة اء اطالذین ضاقت أنفسھم عن إع

  بھ إلى غیر مستحقیھًاوذھاب ،  للمالًاوظنھم أن في توریث المرأة ضیاع
لة عل��ى الح��ث تم فك��ان ف��رض المی��راث لھ��ا بال��صورة الخبری��ة الم��ش،

والم��سارعة ف��ضال عم��ا فیھ��ا م��ن ال��دعوة برف��ق ول��ین دافع��ین إل��ى ح��سن 
األمر الطلب�ي به التعبیر عن ذلك  وسرعة اإلجابة وھو ما ال یفیدرمائتاال

    )٢(. المباشر

                                                                                                                             

     وسبب نزول تلك اآلیة أن أوس بن ثابت األنصاري توفى وترك امرأة یقال لھ�ا 
أم كحة وثالث بنات لھ منھا فقام رجالن ھما ابنا عم المیت ووصیاه یقال لھم�ا 

 وألبنائ��ھ ، وك��انوا ف��ي س��وید وعرفط��ة فأخ��ذا مال��ھ ، ول��م یعطی��ا امرأت��ھ ش��یئا
الجاھلیة ال یورثون النساء وال الصغیر وإن كان ذكرا ، وإنما یورث�ون الرج�ال 

ال یعطى إال من قاتل على ظھور الخیل وحاز الغنیمة ، : الكبار وكانوا یقولون 
ی��ا رس��ول هللا إن أوس ب��ن ثاب��ت : فج��اءت أم كح��ة إل��ى إل��ى رس��ول هللا فقال��ت 

 امرأة ولیس عندي ما أنفق علیھن وقد ترك أب�وھن مات وترك علي بنات وأنا
ًماال حسنا ، وھ�و عن�د س�وید وعرفط�ة ول�م یعطی�اني وألبنائ�ھ م�ن الم�ال ش�یئا 
ًوھن في حج�ري وال یطعم�اني وال ی�سقیاني وال یرفع�ان لھ�ن رأس�ا ، ف�دعاھما 

ًولدھا ال یركب فرسا وال یحمل كال ، وال ینكى ع�دوا : النبي فقاال یا رسول هللا 

أنزل انصرفوا حتى انظر ما یحدث هللا ل�ي ف�یھن فان�صرفوا ف�: ،فقال رسول هللا
تف�سیر ب�ن مقات�ل ب�ن س�لیمان أب�ي الح�سن : ینظ�ر ، هللا ـ عز وجل ـ ھذه اآلی�ة

 ،ت عب�د هللا محم�ود ش�حاتھ ، دار ١/٣٥٨مقاتل بن سلیمان بن بشیر البلخ�ي 
  .ھـ ١٤٢٣إحیاء التراث ـ بیروت ، األولى 

   . ٤٢٨ / ١تح القدیر ف: ینظر) (1
 ، دار الكت�اب ٢٠٠ / ٥نظم الدرر في تناس�ب اآلی�ات ال�سور للبق�اعي ، : ینظر) (2

  . م ١٩٩٢ – ھـ ١٤١٣ / ٢اإلسالمي القاھرة ، ط 



 - ١٥٣٦ -

َّوق�ضى رب�ك أال تعب�دوا إال (   :ًومن تلك اآلی�ات أی�ضا قول�ھ تع�الى َِّ ُ ُ ْ ُّ َ َ ََ َ َ َ

ًإیاه وبالوالدین إحسانا  َ ْ ْ َ َ ُ َِّ ِ ِ َِ ِ(.)١(   

ف�راد ذات�ھ العلی�ة بالعب�ادة دون س�واه بال�صیغة إ ف�رض ـ� ـ ف�ا� 
ل��ھ غی��ره ، إنھ��ي ال��صریح قبل��ھ ع��ن اتخ��اذ ًالخبری��ة تأكی��دا لم��ا ت��ضمنھ ال

رج�ع إل�ى معن�ى انقط�اع توكلمة قضى تأتي في اللغة على ضروب كلھا 
   )٢(الشيء وتمامھ ومعناھا ھنا أي حكم وألزم وأوجب 

  ،ًازم��اجًوق��ضى رب��ك أي أم��ر أم��را : " یق��وم اإلم��ام ال��شوكاني 
ًوحكما قطعا    )٣(" ً وحتما مبرما أال تعبد إال إیاه  ،ً

ًقضى ربك أمر أمرا مقطوعا بھ : " ول الزمخشري ویق ً ")٤(   

افتتح��ت ھ��ذه األحك��ام والوص��ایا بفع��ل  : " )٥(ویق��ول اب��ن عاش��ور
ًالقضاء اھتماما بھا وأنھا مما أمر هللا بھ أمرا جازما وحكما الزما  ً ً ً ")٦ (  

ًف��إفراد هللا بالعب��ادة م��أمور ب��ھ أم��را جازم��ا  ألن��ھ ال��ركن األعظ��م  ؛ ً
الح ، ولو امتثل لذلك األمر لكان تنفیذ ما بعده م�ن األوام�ر وأصل اإلص

  . –   – على النفوس لكونھ من مستتبعات عبادة هللا ًسھال

بمعن�ى " كت�ب " ة والوجوب لفظ یومن األلفاظ المعبرة عن الفرض
َ ی�ا أیھ�ا ال�ذین (  :فرض علیكم وجاءت في الذكر الحكیم في قولھ تع�الى ِ َّ َ ُّ ََ

َآمنوا كتب َِ ُ ُ َ علیكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعب�د واألنث�ى َ َْ ْ ُُ َ ْ َ ْ َ َ ِّ ُ ُّ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِِ ُِ َ َُ
َباألنثى  ْ ُ ِ(.)٧ (  

                                                           

  . من سورة اإلسراء ٢٣:كریمة رقم جزء من اآلیة ال) (1
زى الت��سھیل لعل�وم التنزی��ل ألب�ي القاس��م محم�د ب��ن أحم�د ب��ن محم�د ج��: ینظ�ر ) (2

 ھ ، ومع���اني الق���رآن ١٤١٦ بی���روت األول���ى - دار األرق���م٤٤/ ١الغرن���اطى 
 . األولى – عالم الكتب ـ بیروت ٢٣٠ / ٢وإعرابھ إلبراھیم الزجاج 

  .٣/٢٥٩فتح القدیرللشوكاني  : ینظر ) (3
   .٢/٦٣١الكشاف للزمخشري : ینظر)  (4
ونس وش�یخ ج�امع ھو محمد الطاھر بن عاش�ور، رئ�یس المفت�ین الم�الكین  بت�) (5

ی�ین ھـ  ، ك�ان م�ن أع�ضاء المجمع١٣٩٣الزیتونة  ، ولد وتوفي بتونس سنة 
   . ١٧٤ / ٦األعالم  :  ینظر ،العربیین في دمشق والقاھرة 

  . ٢٤٨ / ١التحریر والتنویرالبن عاشور : ینظر ) (6
  . من سورة البقرة ١٧٨: جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (7



 - ١٥٣٧ -

ْكتب علیكم القتال وھو كره لكم وعسى أن (  :ونظیرھا قولھ تعالى َُ َ َ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ُُ ُ َ ُ َُ َِ ِ
ْتكرھوا شیئا وھو خیر لكم  ُ َ ً َ ْ ََ ٌ ْ َ َ ْ َُ ُ(.)١(    

َا أیھا ال�ذین آمن�وا كت�ب عل�یكم ال�صیام كم�ا كت�ب َی(  :وقولھ تعالى َ َ ِّ ْ َ َ َ َ ُِّ ِ ُِ َ ُ ُ ُُ ُ َ ََّ َ َ

َعلى  ْالذین من قبلكم                       َ ُ ِ ِ ِْ َ ْ َ َّ (.)٢(    

 الق�صاص ب�التعبیر ع�ن تل�ك –  –ففي اآلیة األول�ى ف�رض هللا 
ألن م�ا كت�ب ؛ الفریضة بالصیغة الخبریة لما فیھا من حث على االلتزام 

ألن فیھ ؛ ة یوإنما كان القصاص على الفرض ، جدیر بالتحقیق والثبوت 
 لب�اقي النف�وس وحج�ز الن�اس بع�ضھا ع�ن ًاحیاة یعني أن في تنفیذه حفظ�

    )٣(. بعض لمجرد خوفھا من القتل إذا قتلت 

أما الكتب في اآلیة الثانیة فأفاد فرضیة القتال والخروج إلى الجھاد 
  )١(– رحمھ هللا –)٤(ھا كما قال اإلمام الشافعي على ذكور األمة دون إناث

                                                                                                                             

وكتبنا علیھم فیھا أن النفس : ( إنھا منسوخة بآیة المائدة   :       وھذه اآلیة قیل 
ومعظ��م التفاس��یر عل��ى أنھ��ا محكم��ة وأن لك��ل ،  ٤٥)  والع��ین ب��العین ب��النفس 

مجالھ�ا االعت�داء ) ال�نفس ب�النفس ( ًمنھما مجاال غیر مجال اآلخ�رى  ، فآی�ة  
ن�ین ك�ذلك ، الفردي من فرد معین أو من أف�راد معین�ین عل�ى ف�رد أو أف�راد معی

ًفیؤخ��ذ الج��اني م��ا دام القت��ل عم��دا ، أم��ا اآلی��ة الت��ي نح��ن ب��صددھا فمجالھ��ا 
االعتداء الجماعي كاعتداء أسرة على أسرة  ، أو قبیلة عل�ى قبیل�ة أو جماع�ة 
عل��ى جماع��ة  فت��صیب منھ��ا م��ن األح��رار والعبی��د والن��ساء ف��إذا أق��یم می��زان 

بد من ھذه بالعب�د م�ن تل�ك  ، القصاص كان الحر من ھذه بالحر من تلك ، والع
ا واألنثى باألنثى وإال فكیف یكون القصاص في مثل ھذه اآلیة التي یشترك فیھ�

في ظالل القرآن  سید قطب ال�شاري :  ینظر،جماعة في االعتداء على جماعة 
 .  ھـ ١٤١٢ / ١٧، دار الشروق ـ   بیروت ،ط ١٦٥ / ١،

 .رة من سورة البق٢١٦:جزء من اآلیة  الكریمة )(1
 . من سورة البقرة ١٨٣: جزء من اآلیة  الكریمة ) (2
   .٣٦٤ / ٣ ، تفسیر الطبري ١٢ / ٢البحر المحیط للزركشي : ینظر) (3

عب�د هللا محم�ود / ، تح ١٥٩ / ١   ، وتفسیر مقاتل بن سلیمان بن بشیر األذدي ، 
 .  ھـ ١٤٢٣شحاتة ، دار إحیاء التراث بیروت  ، األولى

 إدریس ب�ن العب�اس ب�ن عثم�ان ب�ن ش�افع الھاش�مي القرش�ي أب�و ھو محمد بن) (4
ھـ أحد اإلئمة األربع�ة وإلی�ھ ن�سبت ال�شافعیة ، ول�د ف�ي ١٥٠عبد هللا ولد سنة 

 ھ ، وقب�ره ٢٠٤ھ�ـ فت�وفي بھ�ا س�نة ١٩٩غزة بفلسطین ، وقصد مصر س�نة 
  . معروف في القاھرة 

  . ٦/٢٦األعالم :      ینظر



 - ١٥٣٨ -

  .  لیكفوا شر األعداء عن حوزة اإلسالم 

لف�ظ الكت�ب : " في معنى الكت�ب ف�ي ھ�ذه اآلی�ة  )٢(یقول ابن عرفة 
والكت��ب إم��ا حك��م هللا أو ف��ي الل��وح ، دلی��ل عل��ى تأكی��د وج��وب القت��ال 

ل ف��رض وقی��،  والجھ��اد ھن��ا قی��ل ف��رض ع��ین  ،المحف��وظ أو ف��ي الق��رآن
 ألنا إذا شككنا ف�ي ش�يء فیحم�ل عل�ى ؛والظاھر أنھ فرض عین ، كفایة 

   )٣(" األكثر وفرض العین في التكالیف أكثر من فرض الكفایة 

واتبع�ت الفرض�یة المعب�ر عنھ�ا بال�صیغة الخبری�ة ب�ذكر علتھ�ا ف�ي 
ْ وعسى أن تكرُھوا شیئا وُھو خیر لك�م(          :قولھ تعالى ُ َ ٌ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ ًَ ْ ْ وع�سى أن َ َ َ َ َ

ْتحبوا شیئا وُھو شر لكم ُ َ ٌُّ َُّ ََ َ ً ْ ًتلطفا من هللا تعالى لرس�ولھ والم�ؤمنین ، وإن )  ِ

ًكان سبحانھ غنیا عن البیان والتعلیل ألنھ ی�أمر فیط�اع ، ولك�ن ف�ي بی�ان 

ًالحكم�ة تخفیف��ا م�ن م��شقة التكلی�ف وفی��ھ تعوی�د الم��سلمین بتلق�ي ال��شریعة 

رء المفاسد دتن حكمة التكلیف تعتمد المصالح و ، فأشار إلى أللةمعللة مذ
ًوال تعتمد مالزمة الطبع ومنافرتھ ، إذ یكره الطبع شیئا وفیھ نفعھ ، وق�د 

ًیحب شیئا وفیھ ھالكھ ، وذلك باعتبار العواقب والغای�ات ، ف�إن  ال�شيء 

ًقد یكون لذیذا مالئما ولكن ارتكابھ یفضى إلى الھالك   اًوقد یكون كریھ، ً
 ع��ن العاقب��ة  ص��الح ، وش��أن جمھ��ور الن��اس الغفل��ةوف��ي ارتكاب��ھ اًمنف��ر

والغایة فكان�ت ال�شرائع وحملتھ�ا م�ن العلم�اء والحكم�اء محرض�ة للن�اس 
   )٤(.  على األفعال والترك باعتبار الغایات والعواقب

أما التعبیر بالكتب ف�ي آی�ة ال�صیام ف�ضرورتھ أن ھ�ذه اآلی�ة نزل�ت 
ًاقا عل�ى الم�سلمین ف�ي أول األم�ر ، في مقدمة مشروعیة الصیام وكان ش

ًص�ورة تف�یض رفق�ا ولین�ا حت�ى ف�ي فكان المناسب للمق�ام أن ی�ؤمروا ب�ھ  ً

ًیمتثلوا ، ولذلك لم ی�ؤمروا ب�ھ ب�صورة مباش�رة م�ن أول األم�ر تروی�ضا 

لنفوس��ھم وح��سن اس��تدعاء لھ��ا عل��ى ال��صیام ، فلم��ا ارتاض��ت النف��وس 

                                                                                                                             

   .١/٢٥٩ر تفسیر ابن كثی: ینظر ) (1
ھو على بن المظفر بن إبراھیم الكندي الوداعي عالء ال�دین ب�ن عرف�ة ، أدی�ب  ) (2

، متف��نن ش��اعر، ع��ارف بالح��دیث ، والق��راءات  ، م��ن أھ��ل اإلس��كندریة ق��ام 
دی��وان ش��عر ف��ي ث��الث "و " الت��ذكرة الكندی��ة " بدم��شق وت��وفى فیھ��ا  ، ل��ھ 

  .٥/٢٣األعالم : ینظر ، " مجلدات 
 ، مرك�ز البح�وث بالكلی�ة الزیتونی�ة ٢/٦١٥تفسیر بن عرف�ة التون�سي : ینظر ) (3

  .بتونس  
   .٣٢ / ٢التحریر والتنویر البن عاشور ، : ینظر ) (4
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ْفم�ن  (ًر بال�صیام ص�ریحا واتضح لھا ما في الصیام من الخیر جاء األم� َ َ
ْش��ھَد م��نكم ال��شھر فلی��ُصمُھ َْ َْ َ ََّ ُ ُ ْ ِ  حی��ث إن النف��وس ل��م تع��د بحاج��ة إل��ى )١() ِ

ترویض وتھیئة مما یظھ�ر مزی�ة األم�ر الخب�ري ف�ي موقع�ھ عل�ى األم�ر 
   )٢(.سیاقھ ومقامھ یالئم الصریح وإن كان كل منھما 

لوج�وب ف�ي اة ویومن أمثلة التعبی�ر بال�صیغة الخبری�ة ع�ن الفرض�
 ص���یام إن هللا تب��ارك وتع��الى ف��رض : " -  – النب��وي قول��ھ الح��دیث

   )٣(" رمضان علیكم 

فما جاء علیھ النص النبوي الشریف من تعبی�ر باألس�لوب الخب�ري 
التقری��ري أبل��غ م��ن ص��ریح األم��ر ، ل��و ج��ازة ال��صورة الم��ذكورة ع��ن 

" فرضیة بلف�ظ الصیغة البدیلة ، ولقوة داللتھا على الطلب بالتعبیر عن ال
ًالدال على كون الصیام أمرا مقدرا من هللا " فرض  ً– – یجب اإلتیان 

   )٤ (.على وجھ الحتم واإللزام وإال عوقب تاركھ على تركھ 

عل��ى ك��ل ) ٥(الجمع��ة ح��ق واج��ب "  :  –  –ًومن��ھ أی��ضا قول��ھ 
  مسلم في جماعة إال 

                                                           

 .  من سورة البقرة ١٨٥: جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (1
  . ٢٥٩ / ١تفسیر ابن كثیر ،  : ینظر )  (2
صیام ، ب��اب ث��واب م��ن ق��ام  ، كت��اب ال��١٥٨ / ٤أخرج��ھ الن��سائي ف��ي س��ننھ ) (3

ًرمضان وصیامھ إیمانا واحتسابا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبیھ  ً .  
 ، وغای�ة الم�أمول ش�رح الت�اج ٣٥٥ – ٣٥٠/ ١شرح الكوكب المنی�ر : ینظر ) (4

دار الكت���ب /  ، ط ٤٦ / ٢الج���امع لألص���ول  ، لل���شیخ من���صورعلي ناص���ف 
دین محمد بن علي ب�ن زی�ن العاب�دین  بیروت ، وفیض القدیر لزین ال–العلمیة 

ً تعلیق��ا عل��ى ٢٠٧ /٦) ھ��ـ١٠٣١: المت��وفى(الح��دادي ث��م المن��اوي الق��اھري 
  .ھ ١٣٥٦األولى، /  مصر ، ط–، المكتبة التجاریة الكبرى  . ٨٧٧٦حدیث 

ُّمأخوذ من حق األمر یحق صار حقا وثبت ویحق علیك أن تفع�ل ك�ذا : الحق ) (5 ُ ً :
  " .حقق " ، مادة  ٢٥٧ ، ٢٥٦ / ٣عرب لسان ال: أي یجب ینظر 

األم�ر ینق�سم إل�ى إیج�اب ون�دب وی�دل : "      یقول اإلمام الغزالي في المستصفي  
أوجب�ت علی�ك : ندبتك ، وعلى معنى الوج�وب بقول�ھ : على معنى الندب بقولھ 

"  أم��ا ،  ٢٠٢ص�ـ"      ترك��ت فأن�ت معاق�ب أو فرض�ت أو حتم�ت فافع�ل ف�إن 
 خاص��ة تتمی��ز ع��ن األم��ر ال��صریح م��ن حی��ث داللتھ��ا عل��ى فلھ��ا دالل��ة" وج��ب 

: " حقیق��ة ثب��وت ال��شيء الواج��ب ول��زوم اإلتی��ان ب��ھ ألھمیت��ھ یق��ول الراغ��ب 
یق�ال ف�ي ال�ذي إذا : الث�اني ......... الوجوب الثبوت والواجب یقال عل�ى أوج�ھ
أن : الواجب على وجھ�ین أح�دھما :  لم یفعل یستحق بھ اللوم ، وقال بعضھم 
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  ) ١(" أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مریض 

 عبر عن فرضیة الجمعة على ك�ل م�سلم ذك�ر ب�الغ –  –بي فالن
ق اإلنشاء بأن ی ألن التعبیر بالخبر أبلغ من األمر بطر؛حر بطریق الخبر

ألن كل من سمع ھذا الخبر ؛فلیصل كل مسلم الجمعة في جماعة : یقول 
 أن صالة الجمعة أمر حقیقي الزم ال یسقط عنھ إال بأدائھ ذھنھاستقر في 
ه صدق علیھ أنھ تارك للواجب ویأثم على عدم فعل�ھ وی�ستحق ولو لم یؤد

 ومن ثم فیجب على كل مسلم ح�ر ب�الغ ذك�ر أن ی�ؤدي ،)٢(الذم في الدنیا 
  . ال یعاقب على الترك حتى الجمعة 

والتعبیر باألمر الصریح لیس بأبلغ من األسلوب الخبري ھنا ؛ ألنھ ربما 
أن األوام���ر مبنی���ة عل���ى إل���ى التھ���اون ف���ي أداء الواج���ب باعتب���ار أدى 

االس�تطاعة فل�و ق�ام المخاط�ب ب�أداء ص�الة الجمع�ة ت�ارة وتركھ�ا أخ�رى 
، ولكن ھذه الصفة من االمتثال غی�ر م�رادة ، والم�راد ًثال لألمرتلكان مم

ھ���و االمتث���ال عل���ى الف���ور وال���دوام وھ���و المتحق���ق بال���صیغة الخبری���ة 
  .المذكورة

  

                                                                                                                             

الواج��ب بمعن��ى أن حق��ھ أن یوج��د وق��ول الفقھ��اء : ب��ھ ال��الزم ، والث��اني ی��راد 
والف��رض كاإلیج��اب لك��ن : ث��م ق��ال ،  م��ا إذا ل��م یفعل��ھ ی��ستحق العق��اب الواج��ب

:  ینظ��ر،ًب��ارا بوقوع��ھ وثبات��ھ والغ��رض بقط��ع الحك��م فی��ھ اإلیج��اب یق��ال اعت
 " .فرض "  مادة ٦٦٤ / ٢المفردات 

ن ح�دیث ط�ارق ب�ن ش�ھاب ع�ن أب�ي موس�ى ع�ن أخرجھ أبو داود ف�ي س�ننھ م�) (1
،  ) ١٠٦٧(  ـ، كتاب الصالة ، باب الجمعة للملوك والم�رأة  ، رق�م النبي ـ 

 ، وق�ال فی��ھ إن��ھ منقط��ع ؛ ألن ط��ارق ب��ن ش��ھاب ق��د رأى النب��ي ول��م ٢٧٩ / ١
ب�أن : ًیسمع منھ شيء ،وص�ححھ اإلم�ام الن�ووي   معقب�ا عل�ى ق�ول أب�ي داود 

رجال��ھ ثق��ات : زیلع��ي س��ل ص��حابي وھ��و حج��ة وق��ال الالح��دیث ب��ذلك یك��ون مر
 ،ط ٧٥٧ / ٢خالص��ة األحك��ام ألب��ي زكری��ا الن��ووي ، : ینظ��ر .رج��ال م��سلم  

 م ،ونصب الرایة للزیلع�ي ١٩٩٧/  ھـ ١٤١٨الرسالة ـ لبنان بیروت ـ األولى 
  م١٩٩٧/  ھـ ١٤١٨ ، مؤسسة الریان للطباعة ، بیروت األولى ، ١٩٨ / ٢

   . ٣٤٨ / ١لكوكب المنیر شرح ا: ینظر ) (2
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   الثانيطلبلما

   و الندب )١( داللة الخبر على السنیة

 والتط��وع بمعن��ى واح��د عن��د جمھ��ور  ، والن��دب ،لف�� والن ،ال��سنة
  ،الشافعیة والحنابلة 

اب فھ�و طاع�ة غی�ر حب ما رسم لیحتذى ب�ھ عل�ى س�بیل االس�ت:وھو
   )٢ (.واجبة

ًم��ا طل��ب ال��شارع فعل��ھ م��ن المكل��ف طلب��ا غی��ر ح��تم ، ب��أن : أو ھ��و

لطلب نفسھا ال تدل على الحتم ، أو اقترنت بالطل�ب ق�رائن كانت صیغة ا
   )٣(تدل على عدم الحتم 

                                                           

 –ما صدر عن النبي : ًعرف  األصولیون السنة  باعتبارھا دلیال شرعیا بأنھا ) ١(
 – من قول غیرالقرآن أو فعل أو تقریر،  فھ�ى بھ�ذا التعری�ف دلی�ل ش�رعي 

لقرآن ف�ي قد یثبت بھ الواجب كما یثبت بھا الحرام والمندوب والمكروه فھي كا
ً بینما عرفھا الفقھاء باعتبارھا حكما شرعیا مترتبا عل�ى ،كام داللتھا على األح ً ً

ً وأفعال��ھ ، مرادف��ا للن��دب واالس��تحباب والنافل��ة ،ومق��ابال –  –أق��وال النب��ي  ً
الطریق��ة الم��سلوكة ف��ي ال��دین م��ن غی��ر : للف��رض والح��رام والمك��روه بأنھ��ا 

ن الماء س: افتراض وال وجوب ، مأخوذة من سنن الطریق ، ومن قول القائل 
 ، ١١٥/ ١أص���ول السرخ���سي : ینظ���ر ، ا ص���بھ حت���ى ج���رى ف���ي طریق���ھ إذ

 وال��سنة حكمھ��ا االتب��اع فق��د ثب��ت ، ١٢٣ / ٢توض��یح عل��ى م��تن التنق��یح وال
 متبع فیما س�لك م�ن طری�ق ال�دین ق�وال وفع�ال  ، –  –بالدلیل أن رسول هللا 

م ال�دین وھذا االتباع خال عن صفة الفرض�یة والوج�وب إال أن یك�ون م�ن أع�ال
فھ��و بمنزل��ة الواج��ب ف��ي حك��م العم��ل ك��صالة العی��د واألذان واإلقام��ة وال��صالة 

 أم�ا ال�سنة األخ�رى ، مؤك�دة أخ�ذھا ھ�دى وتركھ�ا ض�اللة بالجماعة فھذه س�نة
 –  –ف��سنة أخ��ذھا ح��سن وتركھ��ا ال ب��أس ب��ھ ، كم��ا نق��ل ف��ي طریق��ة قیام��ھ 

 ترك�ھ  ، ومنھ�ا م�ا وقعوده ولباسھ وركوبھ وسننھ في العادات فمنھ�ا م�ا یك�ره
ً مح�سنا وال یك�ون الت�ارك ًیكون التارك لھا مسیئا ، ومنھا ما یك�ون المتب�ع لھ�ا

 ، وأصول البزدوي لعل�ي ب�ن محم�د ١/٢١٥أصول السرخسي : ینظر ، ًمسیئا 
 بی�روت ، – ، دار الكت�اب العرب�ي ٣١٨ /٢بن الحسین البزدوي أب�ي الع�سر ، 

 .ھ ١٣٩٤
  .١٠٤/ ١ ، والمحصول للرازي ٢٣ / ١اللمع للشیرازي : ینظر) (2
 ،  دار القل�م ١١١عل�م أص�ول الفق�ھ لل�شیخ عب�د الوھ�اب خ�الف ، ص�ـ : ینظر ) (3

  .                                  للطباعة والنشر
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إل��ى والحنابل��ة  ، وبع��ض ال��شافعیة  ، بینم��ا ذھ��ب جمھ��ور الحنفی��ة 
فم�ا فعل�ھ  ، ناحی�ة وب�ین غیرھ�ا م�ن ناحی�ة أخ�رى التفرقة بین ال�سنة م�ن

تبین ن بإحیائھ�ا والمع�ای وك�ان طریقت�ھ فھ�و ال�سنة الم�أمور–  -النب�ي 
ًعلى تركھا ، أما ما حث علیھ الشرع عموم�ا ب�ال إل�زام وال معاتب�ة عل�ى 

  )١(. أو لم یفعلھ فھو المندوب وما یرادفھ –-ًتركھ  سواء فعلھ النبي 

 والواق���ع أن الخ���الف لفظ���ي ال حقیق���ي ؛ ألن ال���شافعیة والحنابل���ة 
غیرھ�ا القائلین بترادف تلك األلفاظ رتبوھا بما یبین علو شأن السنة ع�ن 

  : فجعلوھا ثالثة أقسام 

  .  ما یعظم أجره فیسمى سنة :أحدھا

  .ما یقل أجره فیسمى نافلة : الثاني 

  . ما یتوسط في األجر بین ھذین فیسمى فضیلة ورغیبة : الثالث 

فات��ضح ب��ذلك تفرق��ة الجمی��ع ب��ین ال��سنة وغیرھ��ا م��ن األلف��اظ ف��ال 
   )٢(. مشاحة في التسمیة بعد فھم المراد  

ل ف��ي التعبی��ر ع��ن  الم��سنون أو المن��دوب أن ی��أتي ب��األمر واألص��
الطلبي اإلنشائي ، وقد تأتي الصیغة الخبریة معب�رة عنھم�ا كطل�ب النب�ي 

–  – للفعل باإلخبار عنھ بأنھ من أف�ضل األعم�ال ، أو إخب�اره –  
 –  – بالثواب العظیم المترتب عل�ى فع�ل المن�دوب إلی�ھ ، أو مدح�ھ –

  .لفاعل ذلك الفعل 

ًفإذا جاء الخبر معبرا عن طلب الم�سنون والمن�دوب ك�ان أبل�غ ف�ي 

 –  –التعبیر من صریح األمر ؛ لما فیھ من الداللة على حرص النبي 
  .لف لیحصل لھ الثواب المترتب علیھ من المكما ووقوعھھماعلى تحقیق

  

                                                           

     .١١٥ /١أصول السرخسي : ینظر ) (1
  ،١/٢٨٥ ، البح�ر المح�یط  للزرك�شي  ١/٤٠٤ش�رح الكوك�ب المنی�ر : ینظر ) (2

   . ٢/١٢٣والتوضیح  على متن التنقیح 
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                      ومن أمثلة الخبر الدال على كون الحكم سنة ماروي عن أبي سلمة
                                ع��������ن أبی��������ھ  – رض��������ى هللا عنھم��������ا –)١(ب��������ن عب��������د ال��������رحمن 

إن هللا تب����ارك وتع����الى ف����رض ص����یام : "  ق����ال –  -أن رس����ول هللا 
ًعل�یكم وس�ننت لك�م قیام��ھ فم�ن ص�امھ وقام�ھ إیمان�ا واحت��سابا  رم�ضان ً

   )٢( . "من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ خرج 

  ،دل على سنیة قیام رمضان بطریق الخبر فالحدیث الشریف 

ة الخب�ر عل��ى س�نیة القی�ام أبل��غ م�ن ص�ریح األم��ر غ والتعبی�ر ب�صی
قوموا لیلھ لما في اإلخبار المذكور من داللة : بطلب قیام اللیل كأن یقول 

بقی��ام اللی��ل ف��ي رم��ضان خی��ر م��ن ترك��ة باعتب��ار أن عل��ى أن اإلتی��ان 
ًائما تقربا إلى هللا تعالى شرعھ لنا وكان یواظب علیھ دالرسول  ً .  

وتصویر الشيء المطلوب في صورة اإلخبار عنھ بأن الرسول ق�د 
استنھ ألمتھ یجعل المخاطبین یتجھون إلی�ھ وی�سارعون ف�ي تنفی�ذه اقت�داء 

    .ًبرسول هللا وتأسیا بھ

ًن العبد ال یكون محبا � وال لرسولھ إال إذا فع�ل م�ا ك�ان یفع�ل إإذ 

–  –ا نھى عنھ  وانتھى عم .  

ة القیام مع بیان الثواب المترتب علیھ على نحو ما ییر عن سنعبفالت
 مم�ا ی�دفع المخاط�ب  ،ھو علیھ في الح�دیث یك�شف لن�ا ع�ن م�دى ف�ضلھ

 حی�ث إن ، األم�رًدفعا إلى فعلھا بطری�ق أبل�غ وأكث�ر مم�ا ل�وجئ ب�صریح
 س�نھ  المذكورة متى سمعھا المخاطب استشعر أنھ لو ق�ام بفع�ل م�ابادةالع

ة للث��واب فاض��محب��ة رس��ولھ باإلو  –  –ال رض��ا هللا ن��ل�ھ رس��ول هللا 

                                                           

ھو سالم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن الح�ارث ب�ن زھ�رة ب�ن ك�الب ) ١(
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، القرشي الزھري ، أمھ سھلة بن�ت س�ھیل 

   . ١٨٦٦/ ٤اال ستیعاب : ینظر .

 ب��ن أب��ي كثی��ر أخرج��ھ الن��سائي ف��ي كت��اب ال��صیام  ، ب��اب ذك��ر اخ��تالف یح��ي)  (2
 " ٢٢١٠"والنضر بن شیبان فیھ ،عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبیھ ، رق�م 

، والح���دیث ض���عفھ األلب���اني ؛ ألن فی���ھ الن���ضر ب���ن ش���یبان وھ���و ١٥٨/ ٤،  
: ینظ��ر ، ل��یس حدیث��ھ ب��شيء :  عن��ھ ب��ن مع��ین الحران��ي الب��صري وق��د ق��ال

  . لریاض  ، مكتبة المعارف ـ ا١٥١ / ١الترغیب والترھیب لأللباني ، 
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العظیم الذي یتمثل ف�ي مغف�رة ذن�وب الف�اعلین وھ�ذا ال یت�وفر ف�ي األم�ر 
  . الصریح الذي ال یدل إال على الطلب المجرد 

 –أن رس�ول هللا  - -)١(ًومنھ أیضا ما روى عن س�ھل ب�ن س�عد 
 –٢ ( "ر ما عجلوا الفطرال یزال الناس بخی : " قال(   

ً سن تعجی�ل الفط�ر ف�ي الح�دیث ال�سابق معب�را ع�ن –  –فالنبي 

تلك السنیة بالخبر المتضمن لمعنى األمر لما فیھ من اإلیحاء بأن التعجیل 
یعود بالخیر الدائم على المأمور في الحاضر والمستقبل ألنھ امتثل ألم�ر 

لكت�اب حی�ث إنھ�م ك��انوا ًوعج�ل الفط�ر مخالف�ا ب��ذلك أھ�ل ا –  -النب�ي 
عجل��وا  "  : ول��وجئ ب��صریح األم��ر المفی��د لل��سنة فقی��ل،ی��ؤخرون الفط��ر

  ِما ُوقف على ذلك المعنى " الفطر 

فالح��ث عل��ى التعجی��ل یھ��دف إل��ى الرف��ق والرحم��ة باألم��ة ورف��ع 
   )٣(.المشقة عنھا وبخاصة الضعفاء منھا 

خل��ق ل��ذا ك��ان التعجی��ل م��ن س��نن المرس��لین فم��ن ح��افظ علی��ھ فق��د ت
  . ومن أعرض عنھ فقد جلب على نفسھ العنت والمشقة  ،بأخالقھم

 لل��سنیة ال ًاوإنم��ا ك��ان األم��ر المعب��ر عن��ھ ب��صیغة الخب��ر ھن��ا مفی��د
ألنھ طلب غی�ر ج�ازم فی�ھ إخب�ار ع�ن ك�ون الفاع�ل ال ی�زال  ؛ للفرضیة 

 ، ً م�ذموما  ، أوً إثماًبخیر ما دام ملتزما بالفعل وال داللة فیھ على كونھ 

                                                           

ھو سھل بن سعد بن مال�ك ب�ن خال�د ب�ن ثعلب�ة ب�ن حارث�ة ب�ن عم�رو ب�ن كع�ب ) (1
ال��ساعدي ، األن��صاري ، الخزرج��ي ، ص��احب رس��ول هللا ، رأى النب��ي وس��مع 

"  ًس�ھال "ف�سماه النب�ي " ح�زن"منھ وھو ابن خمس عشرة سنة ، كان اس�مھ 
دین�ة وك�ان آخ�ر ، كان أصغر الصحابة في تبوك وك�ان ف�ي خ�دمتھم ، س�كن الم

ھ س��نة إح��دى  ـ ، وكان��ت وفات��م��ن ت��وفي فیھ��ا م��ن أص��حاب رس��ول هللا ـ 
، دار البیان ـ ٩٢ /٣معجم الصحابة للبغوي ، : ینظر ، وتسعین وھوابن مائة 

 م٢٠٠٠ھـ ، ١٤٢١الكویت ، األولى 

 / ١، " ١٩٥٧" أخرجھ البخاري في كتاب الصوم ، باب تعجیل اإلفطار، رق�م ) (2
٥٠٣ 

الموافقات في أصول الشریعة ألبي إسحاق إبراھیم ب�ن موس�ى اللخم�ي : نظر ی) (3
أحم�د ال�سید /  ، تخ�ریج ١٣٩ : ١٣٧ / ٣)  ھ�ـ ٧٩٠( الغرناطي ال�شاطبي م 

 .عبدهللا دراز ، المكتبة التوفیقیة / علي ، تعلیق 
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ًو متوع��دا بالعق��اب أو غی��ر ذل��ك م��ن األم��ور المترتب��ة عل��ى ع��دم وق��وع أ

  . فروض أو الواجب الم

 عن المندوب بالصیغة –  –ومن الصور التي عبر فیھا النبي 
  الخبریة 

   )١("أفضل األعمال الحب في هللا والبغض في هللا : " -  –قولھ 

 الح�ب  عبر بصیغة الخبر عن األمر المندوب وھ�و–  –فالنبي 
لبیان أنھما من أفضل أعمال اإلیم�ان لكونھم�ا  ، في هللا والبغض في هللا 

 ذل��ك ألن م��ن الزم الح��ب ف��ي هللا ح��ب ؛ وف��ي س��بیلھ –  –لوج��ھ هللا 
 ، ومن شرط محبتھم اقتف�اء أث�رھم وطاع�ة أم�رھم  ، ھ ئوأصفیاھ  ئأولیا

 ه م��ن النف��وس األم��ارة بال��سوءءوك��ذلك م��ن أبغ��ض ف��ي هللا أبغ��ض أع��دا
 ،  هللاقوتین عندم لكونھم م، والعصیان والكفر ، والظلم،المظھرة للفسق 

وب��ذل جھ��ده ف��ي مخالف��ة أم��رھم والم��صابرة معھ��م والمرابط��ة ألجلھ��م ، 
  . ومجاھدتھم بالبنان واللسان 

وما جاء علیھ ال�نص النب�وي ال�شریف م�ن ص�یغة خبری�ة أبل�غ ف�ي 
تل��ك ال��صورة م��ن التعبی��ر ع��ن الم��راد م��ن ص��ریح األم��ر لم��ا ت��وحى ب��ھ 

 وعن�د – –المبالغة في أفضلیة تلك األعمال وكونھ�ا محبوب�ة عن�د هللا 
 األم�ر ال�ذي  ،رسولھ لما یؤدي إلیھ من التماس�ك الحقیق�ي ب�ین الم�سلمین

  ) ٢(. یجعلھم قوة في وجوه األعداء 

                                                           

أخرجھ أبو داود في كتاب السنة عن طریق یزید بن أبي زی�اد ع�ن مجاھ�د ع�ن ) (1
 ٤،  " ٤٥٩٩" أبي ذر ، باب مجانبة أھل األھواء وبغضھم  ، رق�م  رجل عن

، والحدیث إسناده ضعیف من أجل الرجل الذي ل�م ی�سم فھ�و مجھ�ول ، ١٩٨/ 
ض�عیف : ینظ�ر . وأیضا فإن یزید بن أبي زی�اد القرش�ي ض�عیف ل�سوء حفظ�ھ 

.  مكتب��ة المع��ارف ـ الری���اض  ،  ١٤٦ / ٢الترغی��ب والترھی��ب لأللب��اني  ، 
 ال لغرض أخر كمی�ل دنی�وي أو إح�سان – –حب في هللا ھنا معناه ألجلھ وال

،  وال���بغض ف���ي هللا أي ألم���ر ی���سوغ ال���بغض ك���بغض الف���سقة  ، والظلم���ة ، 
.   ال ال��بغض  ب��سبب اإلی��ذاء وأرب��اب المعاص��ي ، ومق��ت ك��ل   عم��ل یأب��اه هللا 

ود  ، وع��ون المعب�ود ش��رح س�نن أب��ي دا٣٦ / ٢ف��یض الق�دیرللمناوي : ینظ�ر 
/  ، ت�ح ٢٢٨/ ١٢ألبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آب�ادي المب�اركفوري 

 . عصام الطباطبي ، دار الحدیث بالقاھرة 
/ ١مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي ب�ن س�لطان الھ�روي الق�اري ، ) ٢(

 م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، /  لبنان ط –دار الفكر، بیروت /   ، ط ١٠٣
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  ً أیضا  ذلك األمر المندوبومن

   )١( " خیركم من تعلم القرآن وعلمھ : " -  –قول النبي 

اإلخب��ار  ن��دب إل��ى تعل��م الق��رآن وتعلیم��ھ ب��صیغة –  –ف��النبي   
  . تعلموا القرآن وعلموه :  قال –  –المتضمنة لمعنى األمر ، كأنھ 

والتعبیر بالخبر ھنا عن األمر المندوب أبلغ من صریح األم�ر لم�ا 
فیھ من الداللة على كون قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلھا ، لذا م�دح 

ووصفھ بكونھ من خیر ھذه األمة وأف�ضلھا منزل�ة  الفاعل –  –ي النب
   .- - وعند رسولھ   –  –عند هللا 

وإنما ینال المخبر عنھ ھذه المنزلة العظیمة ألن القرآن الك�ریم ھ�و 
 ، والم��سیطر ، والمھ��یمن ،الدس��تور الخال��د وھ��و أص��ل العل��وم وأش��رفھا

یا عمن تعل�م غی�ر الق�رآن وإن فیكون لمن تعلمھ وعلمھ غیره المرتبة العل
ولغی�ره تعل�م الق�رآن وتعلیم�ھ مكم�ل لنف�سھ  وذلك ألن الجامع بین ؛علمھ 

جامع بین النفع القاصر والنفع المتعدي ولھذا كان أفضل وھو م�ن جمل�ة 
مم�ن دع�ا إل�ى هللا ً  ق�وال وم�ن أح�سن(: من عنى س�بحانھ وتع�الى بقول�ھ 

 وال�دعاء إل�ى هللا یق�ع ب�أمور )٢( )ًوعمل صالحا وقال إنني من المسلمین 
    )٣(ملتھا تعلیم القرآن وھو أشرف الجمیع جشتى من 

 باإلخبار بالثواب المترت�ب عل�ى ا المعبر عنھةر المندوبوومن األم
  –سمعت النبي: " أنھ قال – –ما روى عن عثمان بن عفان    الفعل 

 

                                                           

م�ھ ، ري ف�ي ف�ضائل الق�رآن  ، ب�اب خی�ركم م�ن تعل�م الق�رآن وعلأخرجھ البخ�ا) (1
 والم��راد خی��ر المتعلم��ین والمعلم��ین م��ن ك��ان ، ٣٣١ / ٣،   " ٥٠٢٧" رق��م 

تعلمھ وتعلیمھ في القرآن ال في غیره إذ خیر الك�الم ك�الم هللا فك�ذا خی�ر الن�اس 
   .٤٣٣/ ٣فیض القدیر : ینظر. بعد النبین من اشتغل بھ 

  . سورة فصلت ٣٣آیة  ) (2
 / ٣ ، وف��یض الق��دیرللمناوي ص��ـ  ٩/٧٦ف��تح الب��اري الب��ن حج��ر ص��ـ : ینظ��ر) (3

٤٣٣   
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 –ن�ى هللا  ب)١( ـ  یبتغي ب�ھ وج�ھ هللامن بنى مسجدا ـ  : " یقول
   )٢(" لھ مثلھ في الجنة 

 ھ��ا ابتغ���اءئفالح��دیث ال��وارد فی��ھ ح��ث عل��ى تعمی��ر الم��ساجد وبنا
ـ� ب�ال ری�اء ، أو تظ�اھر، أو حاج�ة مادی�ة  ، أو انفع�ال  ـ مرض�اة هللا 

 ل��ذا ج��اء األم��ر ؛ سھ وطاعت��ھی�� نعمائ��ھ وتقدوقت��ي ب��ل ل��شكر هللا عل��ى 
 فاع�ل ذل�ك م�ن ث��واب ھ ف�أخبر عم��ا ینال�،)٣(المن�دوب فی�ھ ب�صیغة الخب�ر 
 م�ا یجل�ب  األمر الذي یدفع المسلم إلى فع�ل ،عظیم أال وھو دخول الجنة

  . علیھ ذلك الثواب  

ابن�وا "  : -  –ولو جئ باألمر الصریح ھنا بدال من الخبر فقال 
 م��ا ات��ضح ھ��ذا الف��ضل المترت��ب عل��ى بن��اء الم��ساجد بتل��ك  "الم��ساجد

  .  تعبیر بصورة الخبر الصورة ولعدم الترغیب الموجود في ال

وبن�اء : " ًیقول اإلمام ابن حجر في الفتح معقبا عل�ى ذل�ك الح�دیث 
الم���ساجد المحت���اج إلیھ���ا م���ستحب وع���ده بع���ض أص���حابنا م���ن ف���روض 

    )٤(" الكفایات 

                       )٥(ًأیضا ما روى عن عبد هللا بن بسرومن الخبر الدال على الندب 
 )٦ (ول هللا إن ش���رائع اإلس���الم ق���د كث���رت عل���ىی���ا رس���: أن رج���ال ق���ال 

                                                           

ھذه الجملة لم یجزم بھا في الح�دیث أح�د روات�ھ وھ�و بكی�ر وكأنھ�ا لی�ست فی�ھ ) (1
أي یطل�ب ب�ھ رض�ا هللا ، " یبتغ�ي ب�ھ وج�ھ هللا " بلفظھا ب�ل بمعناھ�ا ، ومعن�ى 

لمخ�صوص وإن جرة ال یحصل ل�ھ ھ�ذا الوع�د اوالمعنى اإلخالص فمن بناه باأل
  . ٥٤٥ / ١فتح الباري : ینظر .كان یؤجر في الجملة 

  ١٥٤، ١،  " ٤٥٠" ًأخرجھ البخاري في الصالة باب من بنى مسجدا رقم ) (2
: ینظ�ر.  الحك�م وحتمی�ة النتیج�ة والق�راروھو إسلوب الشرط المؤدي الس�تلزام) (3

عل��ى / الت��شریعیة ف��ي الح��دیث ال��شریف ،  دالت��صویر النب��وي للق��یم الخلقی��ة و
 -ھ�ـ ١٤٢٣ ، المكتبة األزھریة للتراث األول�ى  ، ٥٥ – ٥٣ / ١على صبح ، 

 . م  ٢٠٠٢
   .٥٤٥ – ٦٥٠ / ١فتح الباري البن حجر، صـ : ینظر) (4
ھو أبوصفوان ابن من�صور م�ن بن�ي م�ازن ، ص�حابي  ، ك�ان مم�ن ص�لى إل�ى ) (5

ًعاما ، وھو أخر ال�صحابة موت�ا ب ٩٥القبلتین ، توفى بحمص عن  ال�شام س�نة ً
   . ٧٤/ ٤األعالم : ینظر.  حدیث ٥٠ ھـ ، لھ ٨٨

أي غلبت على ب�الكثرة حت�ى عج�زت عنھ�ا ل�ضعفى ، أو أخبرن�ي ب�شيء ی�سیر ) (6
یسھل على أداؤه مستجلب لثواب كثی�ر أتعل�ق ب�ھ واعت�صم واستم�سك لیح�صل 

  .بھ فضل ما فات منھا من غیر الفرائض 
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 من ذك�ر اًال یزال لسانك رطب"  : –  – بھ قال ثفأخبرني بشيء أتشب
    )١( ". هللا

 ب�صورة –  – ندب ھنا إلى اإلكث�ار م�ن ذك�ر هللا – -فالنبي 
للدالل��ة عل��ى ات��صاف " ال ی��زال " األس��لوب الخب��ري الم��صدر بالفع��ل 

ًا مالزم��ا م��ستمرا المخب��ر عن��ھ ب��الخبر ات��صاف ً  لبی��ان أن المطل��وب ھ��و )٢(ً
االستمرار على ذلك الذكر في الحاضر والمستقبل عل�ى ك�ل ح�ال وعل�ى 

  . أي حال 

 مالی�ة و یقوم مقام التطوعات سواء كانت بدنی�ة أ–  –فذكر هللا 
طوع فالبد من وجوده ف�ي جمی�ع األح�وال ، ی�دل عل�ى ذل�ك م�ا تكحجة ال

ُیا أیھا الذین آمنوا اذكُروا (  :قرآن كقولھ تعالىجاء في آیات كثیرة من ال ُْ ََ َ َ ََ ِ َّ ُّ
ًهللا ذكرا كثیرا  ًِ َِ ْ ًوسبُِّحوهُ ُبكرة وأصیال * َ ِ َ َ َ َ ًَ ْ(.)٣(    

ُواذكُروا هللا في أیام معدوَداٍت (   :–  -وقولھ  ْ َ ٍَ َّ َ ِْ َ ُ(.)٤(   

َف��إذا ق��ضیتم ال��صالة ف��اذكُروا هللا قی(  :وقول��ھ َِ َ ُ َ ُْ َ َ ََ َّ ُ ْ َ َام��ا وقُع��ودا وعل��ى ِ َُ َ ًَ ً
ُْجنوبكم ُ ُِ ( . )٥(   

ِف��إذا أف��ضتم م��ن عرف��اٍت ف��اذكُروا هللا عن��َد الم��شعر ( ًوقول��ھ أی��ضا  َ َ َ َْ ْ ِ َِ ُ ُْ ََ َ َ َْ ْْ َ ِ
ْالحرام واذكُروهُ كما ھَداكم  ُ َُ َ َ َ ََ ْ

ِ(.)٦ (  

 ؛ بوإنما كان األمر الوارد في صورة الخبر ھن�ا للن�دب ال للوج�و
 لل�ذم والعق�اب ًا إلثم مستحقًان كل مخالف لھ مرتكبًألنھ لو كان واجبا لكا

                                                                                                                             

  ٤١٣ / ٧مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للقاري ، صـ : نظر     ی
جاء ف�ي ف�ضل ال�ذكر، رق�م  أخرجھ الترمذي في سننھ  ، كتاب الدعوات باب ما ) (1

 ومعن���ى الرط���ب .ح���دیث ح���سن غری���ب : ، وق���ال فی���ھ ٤٥٨ / ٥ " ٣٣٧٥"
الم����������شتغل قری����������ب العھ����������د م����������ن ال����������ذكر فھ����������و كنای����������ة ع����������ن                            

  . المداومة على الذكر 
 مطبع�ة ال�دعوة ١٣٢ / ١سید رزق الطویل ، ص�ـ / النحو الوسیط  ، د : ینظر) (2

  .م ١٩٨٠ –ھ ١٤٠٠اإلسالمیة ، 
  .  من سورة األحزاب ٤٢ ، ٤١اآلیتین ) (3
 . من سورة البقرة ٢٠٣: جزء من اآلیةالكریمة رقم ) (4
  . اء من سورة النس١٠٣: جزء من اآلیة الكریمة ) (5
  .  من سورة البقرة ١٩٨: جزء من اآلیة الكریمة ) (6
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، وھذه مما یشھد واقع الحال بضده فتارك الذكر في الحقیقة غیر معاقب 
  . وال مالم وال معاتب فانصرف األمر ھنا من الوجوب إلى الندب 

مة لح�ال ال�سائل الطال�ب لفع�ل ش�يء ء والتعبیر بالخبر ھنا فیھ مال
الھ أنھ لو ببأكثر من ذكر هللا لخطر : و قیل لھ  بھ على الدوام ، ولیتمسك

ًقام باإلكثار من الذكر ف�ي برھ�ة م�ن ال�زمن لك�ان ممت�ثال لألم�ر ، ولك�ن 

إرادة برھة من الزمن منفیة غیر مرادة بل المراد االمتث�ال ال�دائم وش�غل 
  ً.القلب واللسان بذكر هللا دائما

   :ًأیضا  ومن ذلك 

ت�صدق رج�ل م�ن دین�اره : " ل  أن�ھ ق�ا–  –ما روى عن النب�ي 
 ب�شق ومن درھمھ من توبة من صاع بره من صاع ثم�ره حت�ى ق�ال ول�

فجاء رجل من األنصار بصرة كادت كفھ تعجز عنھا بل قد : تمرة ، قال 
عجزت قال ث�م تت�ابع الن�اس حت�ى رأی�ت ك�ومین م�ن طع�ام وثی�اب حت�ى 

َ كأنھ مذھبھ ل یتھل  –  –رأیت رسول هللا  ْ ُ
)١(   

ً ندب في الحدیث المذكور إلى الت�صدق معب�را عن�ھ –  –فالنبي 

ًوارد بصیغة الماضي مرادا منھ األمر " تصدق "  فالفعل ،بصیغة الخبر

ً وإنما عبر بالخبر ھنا ألنھ لما كان الت�صدق حق�ا  ،"لیتصدق " والتقدیر 

ً م�ن األول عل�ى الث�اني ك�ان أم�را الب�د م�ن ةًمكتسبا من الغن�ى ول�یس من�

 ف�ي الترغی�ب والح�ث عل�ى فعل�ھ –  –ا فقد ب�الغ الرس�ول  لذ ،وقوعھ
ة وقوع��ھ وتحق��ق ثبوت��ھ حت��ى ول��و ك��ان ی��ًش��عارا بقطعإب��صیغة الماض��ي 

   . )٢( التصدق في المستقبل منًالحكم في ذلك ممتدا إلى ما یحدث 

عبی�ر بالماض�ي عل�ى تث�ار الییقول اإلمام العز بن عب�د ال�سالم ف�ي إ
وك�ذلك ال�دعاء واألم�ر : "  لغی�ره ملن�دب أاألمر من البالغة س�واء ك�ان ل

والنھي إذا أرید تأكیدھا عبر عنھا بالخبر المستقبل فإن بالغت  في التأكید 
   )٣(" ر تجوزت عنھا بالخب

  

                                                           

أخرجھ مسلم في الزك�اة  ، ب�اب الح�ث عل�ى ال�صدقة ول�و ب�شق تم�رة أو كلم�ة ) (1
   .٣٩٢ – ٤/٣٩١ حجاب من النار  ، طیبة وأنھا

  . ٣٣٨ / ٢شرح التلخیص : ینظر) (2
   ٨٣/١بیان أدلة األحكام للعز بن عبد السالم : ینظر )  (3
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  لثالث اطلبلما

  لتحریم على ا الخبر داللة

ص��ورة م��ن ص��ور خ��روج الك��الم عل��ى  )١(إف��ادة الخب��ر للتح��ریم 
  .  النھي عن الفعل  هد ألن التحریم مفا؛مقتضى الظاھر 

  :والنھي لھ أسالیب إنشائیة عدیدة 

فمجيء النھي في صورة الخبر ورود لھ بغیر صیغتھ إم�ا للمبالغ�ة 
 أو لغیرھ��ا م��ن األغ��راض واألس��رار  ،ف��ي وج��وب االنتھ��اء ع��ن الفع��ل

  .البالغیة المتنوعة 

 ع��ن القرین��ة یفی��د الوج��وب حت��ى ل��و ك��ان  المج��رداألم��روكم��ا أن 
  . ً مجازا بالخبر فكذلك النھي المجرد یفید التحریم  عنھًامعبر

لتحریم لھ أكثر من فائ�دة وی�أتي عل�ى اوالتعبیر باللفظ الخبري عن 
  .أكثر من صورة في القرآن الكریم و في السنة النبویة المطھرة 

قول���ھ تع���الى ف���ي تح���ریم الرف���ث فم���ن أمثلت���ھ ف���ي الق���رآن الك���ریم 
 أي )٢ ()  وال جدال في الح�ج فسوقفال رفث وال  (:  والفسوق في الحج

   .والتجادلوا في الحج ال ترفثوا وال تفسقوا 

ِوإذ أخ��ذنا میث��اق بن��ي (   :وقول��ھ تع��الى ف��ي تح��ریم عب��ادة غی��ره  َِ ََ َ ْ َْ َ َ ِ
َإسرائیل ال تعبدون إال هللا  ِ َِّ ََ ُ ُ ْ َ َْ َ  فال تعب�دون  خب�ر مت�ضمن معن�ى النھ�ي )٣(.)ِ

                                                           

الخط��اب ال��دال عل��ى طل��ب : التح��ریم عن��د جمھ��ور األص��ولیین غیرالحنفی��ة ھ��و ) (1
ھ�و الخط�اب ال�دال عل�ى طل�ب : ًالكف ع�ن الفع�ل طلب�ا جازم�ا ، وعن�د الحنفی�ة 

الك�ف ع�ن الفع�ل طلب�ا جازم�ا ب�دلیل قطع�ي ، ویع�رف ب�أن تك�ون ص�یغة الطل�ب 
: وقولھ تع�الى ) حرمت علیكم المیتة: (نفسھا دالة على الحتمیة ،كقولھ تعالى 

وبأن یكون النھي ع�ن الفع�ل مقترن�ا بم�ا ) ال یحل لكم أن ترثوا النساء كرھا ( 
أو ب�أن ) ال تقربوا الزن�ى إن�ھ ك�ان فاح�شة ( یدل على أنھ حتم مثل قولھ تعالى 

والذین یرمون المح�صنات ث�م ل�م : ( یترتب على الفعل عقوبة مثل قولھ تعالى 
روض��ة الن��اظر الب��ن :  ینظ��ر ) .م��انین جل��دة  فاجل��دوھم ثی��أتوا بأربع��ة ش��ھداء

 ، مكتب�ة ١١٦ ، وعلم أص�ول الفق�ھ لعب�د الوھ�اب خ�الف ، ص�ـ١٠١ /١قدامة 
  .الدعوة  

 . من سورة البقرة  ١٩٧: جزء من اآلیة  الكریمة رقم ) (2
 .  من  سورة البقرة ٨٣:  جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (3
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ھام أن المنھي ییح النھي لما فیھ من إ وھو أبلغ من صر"ال تعبدوا " أي 
  )١( . عنھًا لذا جاء مخبر عن المنھي عنھ یسارع إلى االنتھاء

وإذا أخذنا میث�اقكم ال ت�سفكون  (ومنھ تحریم القتل في قولھ تعالى 
َ وم�ا ( وقولھ تعالى ف�ي تح�ریم الری�اء ،في موضع ال تسفكو)٢ () دماءكم َ

ْتنفقون إال ابتغاء وج َ َ َْ َِّ ِِ َ ُ ْ ِھ هللاُ    .أي ال تنفقوا إال ابتغاء وجھ هللا .)٣ ()ِ

نفي الفعل المنھي بأما في السنة النبویة المطھرة  فتارة یأتي الخبر 
  :عنھ للمبالغة في تحریم ذلك الفعل ومن أمثلة ذلك 

ال یجم���ع ب���ین الم���رأة : "  أن���ھ ق���ال –  –م���ا روى ع���ن النب���ي 
ال تق�ام الح�دود  : " -  –  وقول�ھ)٤("وخالتھ�ا  وعمتھا وال ب�ین الم�رأة

   )٥( . "في المساجد وال یقتل الوالد بالولد

 ع��ن النھ��ي المفی��د –  –فف��ي الح��دیثین الم��ذكورین عب��ر النب��ي 
ً حیث جاء بال النافیة حمال للمخ�اطبین ف�ي ،)٦(للتحریم بالصیغة الخبریة 

  لم�ا فی�ھ)٧( في االنتھاء عن الجمع الم�ذكور اإلسراعالحدیث األول على 
من فساد بالغ بسبب ما ینتج عنھ م�ن تب�اغض وتن�افر مف�ض إل�ى قطعی�ة 

   . ھا تالرحم المأمور بصل

                                ف���إنكم إذا فعل���تم  :" بقول���ھ–  –وإل���ى تل���ك العل���ة أش���ار النب���ي 
   )٨(." ذلك قطعتم أرحامھن 

  

                                                           

   .٣٤٨ / ٣للزركشى البرھان في علوم القرآن : ینظر )  (1

  . من سورة البقرة ٨٤:  جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (2
  .  من سورة البقرة ٢٧٢:  جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (3
"   الم��رأة عل��ى عمتھ��ا ، رق��م  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي النك��اح  ، ب��اب ال ت��نكح) (4

٥١٠ "  
بن�ھ یق�اد من�ھ أم ال                               أخرجھ الترمذي في الدیات ، باب ما ج�اء ف�ي الرج�ل یقت�ل ا) (5

  . حدیث ال نعرفھ :  وقال فیھ ١٩ / ٤، " ١٤٠١"رقم 
  ٢/١٨١سبل السالم للصنعاني : ینظر) (6
  ٣٤٨ / ٣البرھان في علوم القرآن : ینظر )(7
   .١٦٢ / ٣معالم السنن للخطابي :ینظر ) (8
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 ف�ضيفالعلة في ھذا النھي ما یقع بسبب الُمضارة من التباغض الم
 ج�اءت  الت�ي ال�شریعة المطھ�رة المتنافی�ة م�ع روح )١(إلى قطیعة الرحم 

بكل ما فیھ خیر وصالح وحاربت كل ما فی�ھ ض�رر وف�ساد ، وم�ن ذل�ك 
أنھا حثت على األلفة والمحبة والمودة ونھت عن التباعد والتقاطع ، فلما 

ًلب�ا وك�ان غا ، دعو إلیھ من المصالحیأباح الشارع تعدد الزوجات لما قد 

ًجمع الزوجات عند رجل مورثا للعدواة والبغضاء بینھن لما یحصل م�ن 

نھى سبحانھ وتعالى عن أن یكون التعدد من القریبات خشیة أن  ، الغیرة 
فنھ�ى ع�ن أن ت�نكح األخ�ت عل�ى األخ�ت أو  ، تقع القطیعة بین األقارب 

ر العمة على بنت األخ ، وابنة األخت عل�ى الخال�ة وغی�رھن  مم�ا ل�و ق�د
ًإحداھما ذكرا واألخرى أنثى حرم علیھ نكاحھا في النسب فإن�ھ ال یج�وز 

    )٢(  .ھذه والحال الجمع 

  : اإلمام الصنعاني في الحدیث  یقول

بلفظ المضارع للمجھول وال نافیة فھو مرفوع ومعناه " ال یجمع " 
یح�رم : النھي وھو دلیل على تحریم الجمع بین من ذك�ر ، ق�ال ال�شافعي 

ف�ي   لقیت�ھ م�ن المفت�ین ال خ�الف بی�نھمبین من ذكر وھو قول م�نالجمع 
   )٣( ."ذلك 

الروای�ة : " ثری�ب  في طرح الت)٤(ویقول اإلمام أبو الفضل العراقي
   ) ٥(."الخبر من المشروعیة فیقتضي النھي  فیھ بالرفع على

                                                           

،  مطبعة ٢/١٧٤ البن دقیق العبد إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام: ینظر) (1
   السنة المحمدیة

س�الم محم�د /  ، ت�ح ٤٥٣ / ٥االستذكارألبي عمر یوسف بن عبد البر : ینظر ) (2
 بی�روت ، و التمھی�د  الب�ن –عطا ، ومحمد علي معوض ، دار الكت�ب العلمی�ة 

  . المغرب –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة /  ، ط ١/٢٧٦عبد البر 
  . ٤٤٧ / ٢سبل السالم للصنعاني : ر ینظ) (3
ھو رك�ن ال�دین أب�و الف�ضل العراق�ي ب�ن محم�د العراق�ي  القزوین�ي الطاووس�ي ) (4

ًالمتكلم ، صاحب الطریقة المشھورة في الجدل ، كان رأسا في الخالف والنظر 
سیر أعالم النبالء لشمس الدین الذھبي : ، توفي سنة ست مائة بھمذان ینظر 

  . م ٢٠٠٦ – ھـ ١٤٢٧   دار الحدیث بالقاھرة ،   ،٤٤٩ / ١٥،  

طرح التثریب في شرح التقریب للحافظ زین الدین العراقي  وول�ده أب�و : ینظر ) (5
  . دار إحیاء الكتب العربیة  /  ، ط ٣١ / ٧زرعة العراقي ،  
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 حی�ث ج�اء -أما الحدیث الثاني ف�التعبیر ع�ن النھ�ي ب�صیغة الخب�ر 
مع�ان ف�ي التح�ذیر م�ن حدوث�ھ لطبیع��ة إل ل-ین منفیت�ین ملت�جًم�صاغا ف�ي 

ناق�ضة ب�ین طبیع�ة الم�سجد الت��ي تقت�ضي ال�صیانة م�ن ال�نجس وحف��ظ لما
   )١( .الحرمات وبین إقامة الحد

ًوأیضا لما كان األب سببا في وجود ابنھ جاء  لتحریم ع�ن االنتق�ام اً
الث�اني في إیج�اد ألن األول سبب ؛ من األب بالقصاص منھ بأبلغ طریق 

 ألن األص��ل ال یق��تص من��ھ  ؛ًف��ال یك��ون الث��اني س��ببا ف��ي إع��دام األول
  ) ٢(.لفرعھ

؛  الصیغة الخبریة ھنا على التحریم أبل�غ م�ن ص�ریح النھ�ي فداللة
 ، والنھ��ي ال��صریح ق��د تق��ع ھألن خب��ر ال��شارع ال یت��صور وق��وع خالف��

   ) ٣( .مخالفتھ

ل عن الفعل المنھي ًومن الخبر المفید للتحریم أیضا الخبر بنفي الح
   .عنھ

 ی�شھد أن ال إل�ھ  ،ال یحل دم امرئ مسلم : " -  –  النبي كقول
 وال��نفس  ، الثی��ب الزان��ي : إال بإح��دى ث��الث ،إال هللا وأن��ى رس��ول هللا

  )٤ (. " والتارك لدینھ المفارق للجماعة ،بالنفس

ع��ن ذل��ك ، وج��اء التعبی��ر  قت��ل الم��سلم ةحرم��ب��ین  –  –ف��النبي 
 لم�ا ،سلوب الخبري المتمثل في نفي الحل عن القتل المذكورإلبا التحریم

یتضمنھ ذلك من المبالغة في قطعیة وحتمیة النھي وھ�و م�ا ال یت�وفر ف�ي 
                                                           

   .٤١٤ / ٦فیض القدیر للمناوي : ینظر) (1
ھ��ب أحم��د وإس��حاق والكوفی��ون ،      وإل��ى ع��دم ج��واز إقام��ة الح��د ف��ي الم��سجد ذ

  وذھب بن أبي لیلى     والشعبى إلى جوازه وحملوا النھي على التنزیھ ،
     وھذا على سبیل األولویة أما لو التجأ من علیھ القصاص إلى الحرم فإنھ یجوز 
استیفاؤه منھ في الحرم على مذھب اإلم�ام ال�شافعي الس�تیفاء الح�ق ، وس�واء 

ی��ھ ف��ي ال��نفس أو ف��ي الط��رف ، وعن��د أب��ي حنیف��ة ال ك��ان الق��صاص واجب��ا عل
  .یستوفى قصاص النفس في الحرم بل یضیق علیھ حتى یخرج بنفسھ ویقتل 

   .٤٤٧ / ٢ ، سبل السالم ٢٢٧٢ / ٦     مرقاة المفاتیح للقاري 
  .٥٤٦ / ٤تحفة األحوذى للمباركفوى : ینظر) (2
   .٢٠ /٢شرح النووى على صحیح مسلم  ، : ینظر ) (3
أخرجھ مسلم في القسامة والمح�اربین والق�صاص وال�دیات ، ب�اب م�ا یب�اح ب�ھ ) (4

 .١٣٠٢ /٣،  ) ١٦٧٦(دم المسلم ، رقم 
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ألن نف��ى الح��ل یقت��ضى ف��ساد المنھ��ى عن��ھ ؛ ال��صریح   ص��ورة النھ��ي 
األس�لوب الخب�ري النھ�ي ع�ن اس�تباحة دم الم�سلم بھ�ذا بالضرورة فمجئ 
لخ�وف ف�ي نف�س م�ن یت�سول ل�ھ ذل�ك اما فی�ھ م�ن إث�ارة ادعى لالجتناب ل

   )١( .الستحاللھ المنھي عنھ

ومن صور الخب�ر المفی�دة للنھ�ي ال�دال عل�ى التح�ریم  الخب�ر بنف�ى 
ی��ا أس��ماء إن : "  أن��ھ ق��ال –  –ص��الح الفع��ل كم��ا ورد ع��ن النب��ي 

  ." المرأة إذا بلغت المحیض لم تصلح أن یرى منھما إال ھذا وھذا 

   )٢( ھ وكفیھ إلى وجھ–  –لنبي وأشار ا

 للف�ساد الواق�ع ًبداء عورتھا اتق�اءإ حرم على المرأة –  –فالنبي 
  .ان بھا لمیل الرجال إلیھا واشتھائھا بعد ذلك الوقت تبسبب االفت

 بال��صیغة الخبری��ة ع��ن ھ��ذا التح��ریم للدالل��ة –  –وعب��ر النب��ي 
إذ ال خطورت�ھ ، على وج�وب الم�سارعة ف�ي االنتھ�اء ع�ن المنھ�ي عن�ھ ل

                                                           

محم��ود / إش�كالیة الجم��ع ب�ین الحقیق��ة والمج�از ف��ي ض�وء البی��ان القرآن�ي ، د ) (1
 ومم��ا ،م ١٩٩٢/ ھ ١٤١٢ األول��ى – مطبع��ة األمان��ة ١١١توفی��ق س��عد ص��ـ 

ًالحدیث النب�وي ال�شریف  أی�ضا م�اروي ع�ن أب�ي ع�ن أب�ي جاء بنفي الحل في 
ال یحل للرجل أن یھج�ر : "  ـ قال رسول هللا ـ :  ـ قال أیوب األنصاري ـ 

 وخیرھما ال�ذي یب�دأ أخاه فوق ثالث لیال ، یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا ،
ـ أخرجھ البخاري في كتاب األدب ، باب الھج�رة وق�ول رس�ول هللا " . بالسالم 

 وما  . ٦١ صـ٤جـ) ٦٠٧٦( ـ ال یحل لرجل أن یھجر أخاه فوق ثالث ، رقم
  - رض��ي هللا عنھم��ا –روي ع�ن أم��ي الم��ؤمنین أم حبیب�ة وزین��ب بن��ت جح�ش 

ال یحل الم�رأة ت�ؤمن ب�ا� والی�وم اآلخ�ر أن تح�د : "  ـ قال عن رسول هللا ـ 
أخرج��ھ " .عل��ى می��ت ف��وق ث��الث لی��ال ، إال عل��ى زوج أربع��ة أش��ھر وع��شرا 

ھر البخ��اري ف��ي كت��اب الط��الق ، ب��اب تح��د المت��وفي عنھ��ا زوجھ��ا أربع��ة أش��
ما روي عن أبي ھریرة : ًومنھا أیضا ،  ٢٨٣صـ٣جـ) ٥٣٣٤(وعشرا ، رقم 

ال یح�ل الم�رأة ت�سأل ط�الق اختھ�ا ، : "  ـ ق�ال رس�ول هللا ـ :  ـ ق�ال ـ� 
ي في كت�اب النك�اح ، أخرجھ البخار" لتستفرغ صفحتھا ، فإنما لھا ما قدر لھا 

 ، و م�سلم ٢٥٢ ص�ـ٣ج�ـ) ٥١٥٢(باب الشروط التي ال تحل في النكاح ، رقم 
في كتاب النكاح ، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا في النكاح ، 

   . ٥٩٠ صـ١وأن تسأل المرأة طالق أختھا جـ
ن ال�سیدة أخرجھ أبو داود في كتاب اللب�اس ع�ن خال�د ع�ن یعق�وب ب�ن دری�ك ع�)٢(

 )  ٤١٠٤( عائشة ـ رضي هللا عنھا ـ ،  باب فیما تبدي المرأة من زینتھا رق�م 
حدیث مرسل ألن اب�ن دری�ك ل�م ی�درك أم الم�ؤمنین :  ، وقال فیھ ٦١ ـ٦٠ /٤،

  .عائشة ـ رضي هللا عنھا ـ 
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ن ییخفى على أحد ما یترتب على كشف العورات من فساد وإف�ساد م�ؤدی
  . إلى وقوع ماال تحمد عقباه 

 فك��ان ف��ي  ،فنف��ى ال��صالح ع��ن ال��شيء یقت��ضى ف��ساده وبطالن��ھ
وھ�و  ، اإلخبار عن المنھي عنھ بعدم صالحھ داللة قاطعة على حرمت�ھ 

ث��ل ھ��ذا المق��ام ب��صیغتھ  ب��ھ ل��و عب��ر ع��ن النھ��ي ف��ي مج��زمم��ا ال یمك��ن ال
  ، أو التنزیھ ،الحتمالھا لبعض األغراض األخرى كاإلرشاد؛ الصریحة 

   )١(. أو الكراھة وما إلى ذلك مما یكون النھي فیھ غیر قطعي الداللة 

إن هللا  : " -  –ًوم��ن ص��ور الخب��ر المفی��د للتح��ریم أی��ضا قول��ھ 
   )٢( ."حرم علیكم عقوق األمھات ووأد البنات 

 نھى عن األم�ور الم�ذكورة باإلخب�ار عنھ�ا ب�أن هللا –  –بي فالن
ال تعق���وا : " ً عنھ���ا ب���النھي ال���صریح ق���ائال –  –حرمھ���ا ول���م یعب���ر 

وذل�ك لم�ا ف�ي التعبی�ر بال�صیغة الخبری�ة م�ن " دوا البنات ئاألمھات وال ت
  .المسارعة في االمتثال والمبالغة 

لحریر على ذكور  الذھب وا–  –  النبيًومثال ذلك أیضا تحریم
ي ب�ما رواه عنھ اإلمام عل�ى ب�ن أیاألمة بالنھي عنھما بالصیغة الخبریة ف

ا ب�ھ ذ ف�ي یمین�ھ وأخ�ذا فجعلھة أخذ حریر– – من أنھ –  –طالب 
  : فجعلھ في شمالھ ثم قال 

  )٣( ."إن ھذین حرام على ذكور أمتي "  

   )١(."سباب المسلم فسق وقتالھ كفر"  : -  –ًومنھا أیضا قولھ 

                                                           

  . ٩٣ ، ٩٢ / ٣شرح الكوكب المنیر : ینظر ) (1
(  ، رق�م ٤/ ٨الوال�دین م�ن الكب�ائر ، أخرجھ البخاري في األدب ، باب عق�وق ) (2

، وفي االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفل�یس ، ب�اب م�ا ینھ�ى  ) ٥٩٧٥
  ) . ٢٤٠٨(  ، رقم ١٢٠ / ٣عن إضاعة المال ، 

أخرجھ أب�و داود ف�ي ب�اب الحری�ر للن�ساء ، كت�اب اللب�اس ، ع�ن عل�ي ب�ن أب�ي ) (3
ج���امع :  ینظ���ر رق���ھ والح���دیث ص���حیح بط)  ٤٠٥٧( ، رق���م ٥٠/ ٤طال���ب ، 

األول��ى ـ دار /  ،  ط ٢٢٣ / ٤األص��ول لمج��د ال��دین الج��زري  ب��ن األثی��ر ، 
 . البیان
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 حرم سباب المسلم وقتال�ھ ب�النھي عنھم�ا بال�صیغة –   –فالنبي 
 المقتضیة لدیمومة الحك�م وتجریم�ھ عب�ر -ة الجملة میسإ وھي -الخبریة 

وھو أبلغ من صریح النھي لما توحى بھ من عظم  ، العصور واألزمان 
 لم��ا فی��ھ م��ن الحك��م عل��ى مرتك��ب المنھ��ي عن��ھ  ، وب��شاعتھھالمنھ��ى عن��

ًبالف��سق دائم��ا وأب��دا ب��الخروج ع��ن طاع��ة هللالمح��رم   –وطاع��ة رس��ولھ  ً
– وبال��������دخول ف��������ي الكف��������ر فیم��������ا ، ً فیم��������ا نھ��������ى عن��������ھ أوال                    

  . ًنھى عنھ ثانیا 

ألن ؛ فم��ا أفادت��ھ ال���صیغة الخبری��ة أبل��غ م���ن ص��ریح النھ��ي ھن���ا 
س��لوب اإلن��شائي إلق��د ال یفھ��م م��ن النھ��ي ال��صریح ال��وارد باالمخاط��ب 

   ) ٢(.التحریم والتبغیض الشدیدین الدائمین لھاتین الرذیلتین المنھي عنھما 

 ع��ن –  –ًوم��ن ص��ور التح��ریم أی��ضا بال��صیغة الخبری��ة نھی��ھ 
  .الفعل باإلخبار بلعن الفاعل 

 : " -   –  ف�ي الح�دیث الم�روي ع�ن أب�ي ھری��رة– –كقول�ھ 
    لعن هللا الواصلة 

   )٣( ."والمستوشمة  والمستوصلة والواشمة

                                                                                                                             

أخرجھ البخاري في اإلیمان ، ب�اب خ�وف الم�ؤمن م�ن أن یبط�ل عمل�ھ وھ�و ال ) (1
 ، وف��ي األدب ، ب��اب م��ا ینھ��ى عن��ھ م��ن ال��سباب ٥٤ / ١ " ٤٨"ی��شعر رق��م 
  .٨٨ / ٤،  " ٦٠٤٤" واللعن رقم 

 / ١ف��تح الب��اري الب��ن حجرش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د  ، : ینظ��ر) (2
 . ھ ١٤٠٥ بیروت ، الثالثة –  ، دار إحیاء   التراث العربي ١٣٨

  .١٦٥ /٧،  ) ٥٩٣٣( أخرجھ البخاري في اللباس  ، باب وصل الشعر رقم ) (3
أكان��ت  الت��ي ت��صل ال��شعر بال��شعر اآلخ��ر لیط��ول ویكث��ر س��واء:     والواص��لة ھ��ي 

، وف��یض الق��دیر  ٣١٧ / ١٥ل��سان الع��رب :  ینظ��ر. ت��صلھ لنف��سھا أم لغیرھ��ا 
 والم�ستوصلة ھ�ي الطالب�ة ألن یفع�ل ذل�ك الوص�ل بھ�ا أو ، ٣٤٢ / ٥للمناوي 

بغیرھا  ، والواشمة ھي فاعلة الوشم ب�أن تق�وم بغ�رز إب�رة ونحوھ�ا ف�ي ظھ�ر 
و ال��ذراع ، أو أي ك�ف الی�د  ، أو ف�ي المع�صم  ، أو ف�ي الوج�ھ أو ف�ي ال�شفة أ

موضع من مواضع الب�دن ، تق�وم بفع�ل ذل�ك إل�ى أن یت�أثر مك�ان الغ�رز لدرج�ة 
ُّس��یالن ال��دم من��ھ ث��م ی��ذر علی��ھ بكح��ل أو دخ��ان فی��زرق أث��ره بغ��رض الوص��ول 
بالوشم إلى صورة جمیلة ح�سنة تلف�ت األنظ�ار ، وق�د یك�ون الباع�ث عل�ى ذل�ك 

 –  - ف��ي اإلیم��ان ب��ا� أش��یاء أخ��رى تبع��د كلھ��ا تم��ام البع��د ع��ن اإلخ��الص
ستوشمة الطالبة لفعل الوشم والمًالموسوم مثال لئال تصیبھ العین كتغییر صفة 
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 حرم على نساء األمة أربعة أمور تستوجب العقاب –  –فالنبي 
 لم�ن تق�م بمث�ل –  -اإلخب�ار بلع�ن هللا بعلى فاعلیھ�ا ، وج�اء التح�ریم 

  ،ھذه األفعال

 - بعاد والطرد من رحمة هللاإل وا ،استحقاق التعذیب: واللعن ھو  
 – )١(   

ریة لما فیھا من إثارة  التعبیر بالصیغة الخب–  –ثر النبي آوإنما 
الرھبة والخوف في نفس كل من یفكر ف�ي اإلق�دام عل�ى ھ�اتین ال�رذیلتین 

 ھ إذ كل م�ن لعن� ، باستحقاق لعنھ–  –باألبعاد والطرد من رحمة هللا 
  ) ٢(.ً فقد أبعده عن رحمتھ واستحق العذاب فصار ھالكا –  - هللا 

بتلك المعاني ي ف یوالتعبیر بالنھي الصریح عن مثل تلك األمور ال
:  بأن ق�ال صراحة نھى عن ذلك –  – أن النبي لوصالھا ، فیالمراد إ

لخ���ال ذل���ك م���ن التوع���د " ح���داكن ش���عرھا وال تفع���ل الوش���م إالت���صل " 
ولما أثار الرھبة والخوف ف�ي  ، والوعید الذي تضمنتھ الصیغة الخبریة 

ًء مقصورا ً والحكم في الحدیث الشریف لیس خاصا بالنسا ،نفس المؤمن

 ولك�ن تخ�صیص الن�ساء بال�ذكر  ،علیھن بل إن الرجل والمرأة فیھ سواء
   )٣( .ًإنما ھو ألنھن الالئي یصدر منھن غالبا مثل تلك السلوكیات

                                                                                                                             

 ، وف��تح ٥/٣٢٤ وش��م ، وف��یض الق��دیر ١٥/٣١١ل��سان الع��رب :  ینظ��ر .بھ��ا 
  . ١٠/٢١٤الباري 

    ١٢/٢٩٢لسان العرب ، مادة لعن ،: ینظر) (1
النام��صات والمتنم��صات "  بزی��ادة     وف��ي روای��ة أخ��رى ع��ن عب��د هللا ب��ن م��سعود

الت��ي تزی��ل ش��عر : والمتنم��صة ھ��ي " المتفلج��ات للح��سن المغی��رات خل��ق هللا 
 إزال��ة ش��عر الح��اجبین ًالوج��ھ بالمنق��اش لغی��ر ض��رورة ت��ستدعى ذل��ك ، وأی��ضا

الت���ي تق���وم بترقی���ق األس���نان بمب���رد للتف���ریج : والمتفلج���ة ھ���ي ، لترقیقھم���ا 
ف�تح الب�اري : ینظ�ر . ت بغیة الجمال والتحسین والتفریق بین الثنایا والرباعیا

  ٢٠٩ /٤ ، ومعالم السنن للخطابي ٣٩١ ، ٣٩٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٤ / ١٠
، ١٠٦/ ١٤ش��رح ص��حیح م��سلم ألب��ي زكری��ا مح��ي ال��دین الن��ووي ، : ینظ��ر ) (2

  .مكتبة أبو بكر الصدیق 
 ودلی��ل الف��الحین لط��رق ری��اض ال��صالحین ، ٣٨٨ / ١٠ف��تح الب��اري : ینظ��ر) (3

دار  ،  خلی�ل م�أمون ش�یحا/ ، ت�ح ٤١١،  ٤١٠ / ٤حمد بن عالن ال�شافعي لم
  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥الرابعة ، /   ط  لبنان–المعرفة للطباعة ، بیروت 
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 –ًومن صور التح�ریم أی�ضا المعب�ر عنھ�ا بال�صیغة الخبری�ة نھی�ھ 
 –وال�سلطات العام�ة  ، والمھ�ام ،ً عن تولی�ة الم�رأة ش�یئا م�ن األم�ور 
 حینم��ا بلغ��ھ أن أھ��ل ف��ارس ق��د –  –ین الم��سلمین ال��وارد ف��ي قول��ھ ب��

   )١( ."لن یفلح قوم ولوا أمرھم امرأة : " ملكوا علیھم بنت كسرى 

ا ق��د ح��رم عل��ى الم��سلمین تولی��ة الم��رأة  بقول��ھ ھ��ذ–  –ف��النبي 
 وإنم�ا ك�ان النھ�ي  ،)٢(ألنھ�ا لی�ست م�ن أھ�ل الوالی�ات  ؛ لألمور العامة 
ً مفی�دا - لن الداخلة على الفع�ل الم�ضارع -لصیغة الخبریة المعبر عنھ با

                                                                                                                             

  
 ) ٤٤٢٥(  إلى كسرى رقم –  –أخرجھ البخاري في المغازي ، كتاب النبي) (1

ل ال�رأي، ونق�ص  كم�االفوز ب�المطلوب ، والت�دبیر یحت�اج إل�ى:  الفالح . ٨ /٦
وس�بب ورود الح�دیث ھ�و أن�ھ لم�ا قت�ل ش�یرویھ أب�اه ك�سرى ل�م ، المرأة م�انع 

یملك سوى ثمانیة أشھر، ویقال ستة أشھر، ثم ھلك فملك بع�ده ابن�ھ أردش�یر، 
وكان لھ سبع سنین فقتل، فملكت بعده بوران بنت كسرى، فبلغ ھذا رسول هللا 

  . م یستقم لھم أمر ـ فقال ذلك ، وكذلك كان ، حیث إنھم لـ 
دار /  ، ، ط ١٦ / ٢ك��شف الم��شكل م��ن ح��دیث ال��صحیحین للج��وزي ،:      ینظ��ر 

 الری��اض ، والبی��ان والتعری��ف ف��ي أس��باب ورود الح��دیث ال��شریف ، –ال��وطن 
ْإبراھیم الحسیني ، / تألیف  َ  . بیروت –دار الكتاب العربي /  ، ، ط١٦٦ / ٢ُ

مانع من  مشاركة الم�رأة ف�ى اإلع�داد واتخ�اذ  تجدر بنا اإلشارة ھنا إلى أنھ  ال) (2
القرارفیم��ا یخ��ص مؤس��سة م��ا ، وخ��صوصا م��ع تح��ول الت��شریع والتقن��ین م��ن 

الق���رارات " اجتھ���اد الف���رد إل���ى اجتھ���اد مؤس���سات ، وتح���ول س���لطات ص���نع 
ف��ى ال��نظم ال��شوریة والدیمقراطی��ة ع��ن س��لطة الف��رد إل��ى س��لطان " التنفیذی��ة 

طبیق��ات وممارس��ات مجتم��ع النب��وة والخالف��ة المؤس��سات ؛ ألن��ھ م��ن وق��ائع ت
ًالراشدة نجد مشاركات  عدیدة للن�ساء ف�ى العم�ل الع�ام ب�دءا م�ن ال�شورى ف�ى 
األمور العامة ، والمشاركة فى تأسیس الدولة اإلسالمیة األولى ، وحتى والی�ة 

ِّلل�شفاء "  ـ ّالحسبة واألسواق والتجارات ، التى والھا عمر بن الخط�اب  ـ 
، وانتھ��اء بالقت��ال ف��ى "م ٦٤١/ ھجری��ة ٢٠" د هللا ب��ن عب��د ش��مس بن��ت عب��

میادین الوغى، و كذلك اآلیات القرآنیة الدال�ة عل�ى أن الم�واالة والتناص�ر ب�ین 
الرج�ال والن�ساء ف�ى العم��ل الع�ام  ـ س��ائر می�ادین العم�ل الع�ـام ـ  وھ�ى الت��ى 

 المنك�ر ق�ال تناولھا القرآن الك�ریم تح�ت فری�ضة األم�ر ب�المعروف والنھ�ى ع�ن
والمؤمن��ون والمؤمن��ات بع��ضھم أولی��اء بع��ض ی��أمرون ب��المعروف : (تع��الى 

وینھون ع�ن المنك�ر ویقیم�ون ال�صالة ویؤت�ون الزك�اة ویطیع�ون هللا ورس�ولھ 
  . من سورة التوبة ٧١اآلیة رقم ) أولئك سیرحمھم هللا إن هللا عزیز حكیم 

د عب���د .ا/ ین ، ت���ألیف حق���ائق اإلس���الم ف���ي مواجھ���ة ش���بھات الم���شكك:     ینظ���ر 
د .د محم�ود حم�دي م�رزوق ،ا.د عل�ي جمع�ة محم�د ، وا.الصبور مرزوق ، وا

المجل���س األعل���ى لل���شئون /  ، ط ٥٩١ ،٥٩٠عب��د العظ���یم المطعن���ي ، ص��ـ   
  م  ٢٠٠٢/  ھـ ١٤٢٣اإلسالمیةـ مصر ، 
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النتیجة الحتمیة الالزمة لتولیة  كشف بھ عن –  – ألن النبي ؛للتحریم
ًنا م��ن ش��ئون ال��بالد وھ��ي ع��دم الف��الح ، فك��ان تجن��ب األم��ر أالم��رأة ش��

  )١( .ًالموجب لعدم الفالح واجبا واإلتیان بھ حرام 

عل��ى بیتھ��ا ورعایتھ��ا ل��ھ  فالم��سلمون أم��ا بالن��سبة لوالی��ة الم��رأة 
ًمجمعون على أن للمرأة والیة ورعایة وسلطانا فى بی�ت زوجھ�ا ، وف�ى 

 وفیھا حدیث رسول هللا ـ  وھى والیة نص على تمیزھا بھا،تربیة أبنائھا
 فقال ّ ـ الذى فصل أنواع ومیادین الوالیات  

ذى على كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ ، فاألمیر ال: "  ـ  ـ
الناس راع علیھم وھو مسئول عنھم ، والرجل راع على أھل بیت�ھ وھ�و 
مسئول عنھم ، والمرأة راعیة على بیت بعلھا وولده وھى مسئولة ع�نھم 

  .)٢ ("، أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ 

والمسلمون مجمعون كذلك عل�ى أن اإلس�الم ق�د س�بق ك�ل ال�شرائع 
ة عندما أعطى للمرأة ذمة مالیة خاص�ة ، الوضعیة والحضارات اإلنسانی

ًووالیة وسلطانا على أموالھا ، ملكا وتنمیة واستثمارا وإنفاقا ، مثلھا ف�ى 

ذلك مثل الرجل س�واء ب�سواء، والوالی�ة المالی�ة واالقت�صادیة م�ن أف�ضل 
الوالی��ات وال��سلطات ف��ى المجتمع��ات اإلن��سانیة ، عل��ى م��ر ت��اریخ تل��ك 

ألم���وال والی��ة وس��لطان یتج��اوز اإلط���ار المجتمع��ات ، وف��ى اس��تثمار ا
   )٣(الخاص إلى النطاق العام

                                                           
 / ٦ مرقاة المف�اتیح ش�رح م�شكاة الم�صابیح لعل�ي ب�ن س�لطان الق�اري ، : ینظر )١(

 ، وف��یض الق��دیر م٢٠٠٢ -ھ��ـ ١٤٢٢ لبن��ان -  ، دار الفك��ر، بی��روت ٢٤٠٦
 ھـ ،والتی�سیر ب�شرح الج�امع ١٣٥٦، المكتبة التجاریة ، ٣٠٣ / ٥للمناوي ، 

 ، مكتب��ة اإلم��ام ال��شافعي ـ الری��اض ، الثالث��ة ٣٠٣ / ٢ال��صغیر للمن��اوي ، 
  . م ١٩٨٨ ھـ ـ ١٤٠٨

 رض�ي هللا - ع�ن عب�دهللا ب�ن عم�رأخرجھ أبو داود في الخراج واإلم�ارة والف�ئ) (2
، ١٣٠ /٣، )٢٩٢٨( ، ب��اب م��ا یل��زم اإلم��ام م��ن ح��ق الرعی��ة ،رق��م -عنھم��ا 

و مما الشك فیھ أن الف�الح م�الزم لتل�ك الوالی�ة م�ن الم�رأة  ، وصححھ األلباني
على بیتھا ؛ ألنھا والیة ال تعدلھا أي والی�ة أخ�رى ، ف�المرأة إذا التزم�ت ب�أداء 

 ربم�ا –  –ت تجاه الزوج والول�د ب�إخالص وتق�وى � ما علیھا من مسؤلیا
  كانت ھي زوجة األمیر وأم الولي فأي والیة أحسن وأفضل من ذلك ؟ 

  . ًوبناءعلى االتفاق على أن للمرأة نصرة وسلطانا ًفي كثیر من میادین الحیاة ) ٣ (
  .      ـ وعلى دورھا في تأسیس الدولة اإلسالمیة األولى 
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   الرابعمطلبال

  )١( داللة الخبر على الكراھة

 ك�انًالنھي المعبر عنھ مجازا بالصیغة الخبریة قد یفید الكراھة إذا 
  .جازم غیر ًالمنھى عنھ مطلوب الترك طلبا 

   ومن صور إفادة الخبر للكراھة

                                                                                                                             

ال�ذي یق�صده النب�ي ـ ـ ف�ي الح�دیث ھ�و الوالی�ة " الوالی�ة " ن معن�ى      ـ  وعلى أ
العامة ، واإلمامة العظم�ى ، الت�ي ھ�ي قی�ادة األم�ة ، والت�ي غاب�ت من�ذ س�قوط 

  .  م وحتى اآلن ١٩٢٤/  ھـ ١٣٤٢الخالفة العثمانیة 
     ـ وعلى تحول القضاء في عصرنا الحدیث من قضاء القاض�ي الف�رد إل�ى ق�ضاء 

ترك في الحك�م فی�ھ ع�دد م�ن الق�ضاة باإلض�افة لمؤس�سة الت�شریع مؤسسي یش
  .التي تشرع القوانین التي ینفذھا القاضي على اجتھادھم الجماعي  

     فقد قام علماؤنا األفاضل في العصر الحدیث بمناق�شة الح�دیث الم�ذكور مثبت�ون 
عنى الوالی�ة للمرأة األحقیة في والیة األقالیم ألنھا والیة خاصة ، ال تدخل في م

العظمى لدار اإلسالم وأمتھ ، فھي والیة خاصة وجزئی�ة ، وك�ذلك أحقیتھ�ا ف�ي 
  . تولیة القضاء ؛ ألن الوالیة ھنا لمؤسسة وجمع ولیست لشخص المرأة 

      وللمزید من الرد على ما أثیر حول الحدیث الشریف  المذكور
   .٥٩٩ ـ ٥٩٤ صـ    ،حقائق اإلسالم في مواجھة شبھات المشككین:     ینظر 

  
الخط�اب ال�دال عل�ى طل�ب : الكراھة عند جمھور األصولیین غیر الحنفیة  ھ�ي ) (1

إن ك�ان طل�ب الك�ف جازم�ا : ًالكف عن الفعل طلبا غی�ر ج�ازم ، وعن�د الحنفی�ة 
 ـ الرج�ال ع�ن بدلیل ظن�ي فھ�ي الكراھ�ة التحریمی�ة ، ومثالھ�ا نھ�ي النب�ي ـ 

ھذان حرام عل�ى رج�ال أمت�ي "  ـ ولھ ـ لبس الحریر وعن التختم بالذھب بق
، أما إن كان طلب الكف غیر ج�ازم فھ�ي الكراھ�ة التنزیھی�ة ، " حالل لنسائھا 

  .ككراھة النبي أكل الثوم والبصل لمن أراد الصالة في جماعة 
م��ا اقت��ضى ترك��ھ اقت��ضاء غی��ر ج��ازم وھ��و متعل��ق الكراھ��ة :      والمك��روه ھ��و 

 بأن تكون الصیغة نفسھا دالة  على ذلك كما إذا ومحلھا  ، ویعرف    المكروه
ورد أن هللا كره لكم كذا ، أو ك�ان منھی�ا عن�ھ واقت�رن النھ�ي بم�ا ی�دل عل�ى أن 

  . ًالنھي للكراھة ال للتحریم  ، أو كان مأمورا باجتنابھ ودلت القرینة على ذلك  
  .     ومن تلك القرائن ترتیب العقوبة على الفعل وعدم ترتیبھا 

 ، ٥٤ /١ ، المست��صفى للغزال��ي١٠١ / ١روض��ة الن��اظرالبن قدام��ة  :   ینظ��ر    
  .١٠٩وعلم أصول الفقھ لعبد الوھاب خالف  صـ 
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س�معت النب�ي :  أنھ قال –  – )١(عبة ش ما روى عن المغیرة بن
–  –وكث��رة ال��سؤال  ، قی��ل وق��ال :ًن هللا ك��ره لك��م ثالث��اإ : " یق��ول  ،

    )٢(" وإضاعة المال 

عب��ر عنھ��ا  ، ً الح��دیث أم��ورا ثالث��ة ا ف��ي ھ��ذ  ك��ره–  –ف��النبي 
  للمبالغة في الكراھیة وتقویة الحكم بھ�ا"إن" ـبالصیغة الخبریة المؤكدة ب

 لما یترتب على فعلھ�ا  ،شیاء المكروھةن أدعى للنفور من تلك األ فتكو،
    . لھبغضھ على الفاعل و–  –من غضب هللا 

ومح��ل الكراھ��ة ف��ي النھ��ي األول ھ��و خ��وف الوق��وع ف��ي الخط��أ 
   )٣(  .والزلل من الغیبة والنمیمة المحرمتین

                                                           

ھو المغیرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عبد هللا  ، أح�د ق�ادة ) (1
 ھـ  ، ش�اھد الحدیبی�ة ، ٥ق ھـ ، أسلم سنة ٢٠العرب  ، ولد في الطائف سنة 

ب��صرة لیمام��ة  ، وفت��وح ال��شام والقادس��یة  ، وھم��دان  ، واله عم��ر عل��ى الوا
   . ٧/٢٧٧األعالم : ینظر. ھـ  ٥٠والكوفة وتوفى سنة 

ال ی�سألون الن�اس : ( الحدیث أخرجھ البخاري في الزكاة  ، باب قول هللا تع�الى ) (2
  ، وف��ي األدب ، ب��اب٣٩٢ / ١، ) ١٤٧٧( ، رق��م ٢٧٣البق��رة  آی��ة ) إلحاف��ا 

ف��ضول م��ا : والقی��ل والق��ال ھ��و، ) ٥٩٧٥(لوال��دین م��ن الكب��ائر رق��م عق��وق ا
قی�ل ك�ذا وق�ال ف�الن ك�ذا ، وك�ل ك�الم یت�سبب : یتحدث بھ الجالسون من قولھم 

في وقوع المفاسد بین الناس لما فی�ھ م�ن نق�ل األخب�ار الباطل�ة م�ن غی�ر یق�ین 
 / ٢فیض الق�دیر :  ینظر. شف لألسرار وھتك لألستاروال تثبت ولما فیھ من ك

   .٩/١٩٣،  ومرقاة المفاتیح ) ٢٨٧( ، ٢٨٦
  :      أما كثرة السؤال ففیھ أقوال 

أن یك��ون معن��اه ال��سؤال ع��ن الم��شكالت م��ن غی��ر ض��رورة ، أوعم��ا ال :      األول 
حاج��ة لل��سائل ب��ھ م��ن م��ال واإللح��اح ف��ي ذل��ك ،أوال��سؤال ع��ن أخب��ار الن��اس 

ین�ھ ع��ن تفاص�یل حال��ھ ، أو ال��سؤال والبح�ث ع��ن أح�والھم وس��ؤال إن��سان   بع
 المن�صوص علی�ھ – ًعن الم�سائل العلمی�ة  امتحان�ا أو كث�رة  س�ؤال النب�ي  

یأیھ����ا ال����ذین آمن����وا ال ت����سألوا ع����ن أش����یاء إن تب����د                       ( ف����ي قول����ھ تع����الى 
   .١٠١المائدة  من اآلیة ) لكم تسؤكم 

عن ح�وادث الزم�ان والتكل�ف ف�ي الم�سائل المراد السؤال :     أما القول الثاني فھو
  .التي یستحیل وقوعھا  عادة أو تندر جدا 

فالمراد بھ إتالف�ھ ع�ن طری�ق ص�رفھ فیم�ا ال یح�ل وف�ي غی�ر طرق�ھ :     أما الثالث 
الم��شروعھ ، أو ال��سرف ف��ي إنفاق��ھ بالتوس��ع ف��ي لذی��ذ المط��اعم والم��شارب 

 / ٣لب��اري الب��ن حج��رف��تح ا:  ینظ��ر ،مالب��س والمراك��ب ونح��و ذل��ك ونف��یس ال
   .٢٨٧ / ٢ ، وفیض القدیر للمناوي٤٠١

  .٤٠٠ /٣فتح الباري البن حجر : ینظر ) (3
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 عل��ى الم��رء إثق��الأم��ا مح��ل الكراھ��ة ف��ي الث��اني فھ��و م��ا فی��ھ م��ن 
لمعرف��ة بكث��رة ال��سؤال ادع��اء الفخ��ر واھ ع��ن تف��صیل حال��ھ ، أو ب��سؤال

 أو االطالع عل�ى م�ا ی�سوء بكث�رة  ،ً في المسائل العلمیة امتحانالآلخرین
  . السؤال من غیر داع 

أو كراھة التكلف والقول بالظن والتخمین ألنھ ال یخلو مجی�ب م�ن 
   )١(.خطأ 

 ،  غل�ظ الطب�ع أما محل الكراھة في الثال�ث فھ�و م�ا ین�شأ عن�ھ م�ن
 ة الم�الالمن�ع م�ن إض�اعال�سبب ف�ي و ، وقسوة القلب المبعدة عن ال�رب 

 فی�ھ تفوی�ت اإلسرافوفي ، ً قیاما لمصالح العباد ھ جعل– - هللا ھو أن
   )٢(. لتلك المصالح إما في حق مضیعھا وإما في حق غیره

ا بال�صیغة الخبری�ة ومن األحادیث النبویة المعبر ع�ن الكراھ�ة فیھ�
أبغ��ض : "  أن��ھ ق��ال – –  ع��ن النب��ي–  – اب��ن عم��ر روى ع��نم��ا

   )٣( ." تعالى الطالق  هللاى الحالل إل

 –  –  عل��ى ك��ره هللا– –فف��ي الح��دیث الم��ذكور ن��ص النب��ي 
 -  – وبغض هللا ، بال سبب داع لھ بإخباره بأن هللا یبغضھ)٤(للطالق 

                                                           

،  ٤٠١ / ٣ ، وف��تح الب��اري الب��ن حج��ر ٢٨٧ /٢ف��یض الق��دیرللمناوي : ینظ��ر ) (1
   . ١٩٣ / ٩ومرقاة المفاتیح  لعلي القاري 

 .المراجع السابقة : ینظر) (2
 ب��اب النھ��ي ع��ن ل��بس الرج��ل الث��وب المع��صفر،                  أخرج��ھ ب��ن ماج��ة ف��ي س��ننھ ،) (3

لح��دیث ص��حیح اإلس��ناد ول��م ا:  ، ق��ال الح��اكم فی��ھ  ٦٥٠ / ١ ) ٢٠١٨( رق��م 
 ، دار الكت�ب ٢١٤ / ٢المستدرك عل�ى ال�صحیحین للح�اكم ، :  ینظر .یخرجاه 

  م                 ١٩٩٠/ھـ ١٤١١العلمیة ـ بیروت ، 
وھ��و اإلرس��ال والت��رك ، " اإلط��الق " الوث��اق م��شتق م��ن ح��ل : الط��الق ھ��و ) (4

  .وفالن طلق الید بالخیر أي كثیر البذل 
ھو حل عقدة التزویج فقط  ، وھ�و مواف�ق ل�بعض أف�راد مدلول�ھ :      وفي الشرع 

ًفت�ارة یك�ون حرام�ا ، وت�ارة یك�ون : والطالق تعتریھ األحكام األربعة . اللغوى 
ًمكروھا ، وأخرى واجبا  ،  ًورابعة مندوبا ، وال یكون مباحا مستوى الطرفین ً ً  

ً    أما المكروه فھو حالة كون الحال مستقیما فیطلق بال سبب وعلی�ھ یحم�ل ح�دیث 
:  ینظ��ر .فھ��و الق��سم المبغ��وض م��ع حل��ھ  " ق أبغ��ض الح��الل إل��ى هللا الط��ال: 

  م ،١٩٩٣ھـ ، ١٤١٤ ، دار المعرفة بیروت ، ٣ / ٦المبسوط للسرخسي ، 
 ، المطبعة األمیریة ـ ب�والق ، الق�اھرة ١٨٩ / ٢     وتبیین الحقائق للزیلعي ،     

  .  ٢٤٩ – ٢٤٧ /٦ ھـ ، وشرح النووي على صحیح مسلم ١٣١٣ـ األولى 
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ة إلی��ھ ك��سوء  عل��ى األس��باب الداعی��اإلق��دام ع��نلل��شيء یقت��ضى الت��ورع 
  ) ١( .وكثرة الشقاق والنزاع ، العشرة 

فمعنى الكراھة ھنا ینصرف إلى السبب الجالب للطالق وھو س�وء 
ألن الطالق في حد ذاتھ لیس ؛ العشرة وقلة الموافقة ال إلى نفس الطالق 

 لرف�ع الح�رج ع�ن الن�اس )٢ (بحرام وال مكروه فال�شرع الحنی�ف ق�د أحل�ھ
  .ة إلیھ عند وجود أسبابھ المؤدی

   

  

                                                                                                                             

وھم�ا ف�ي الحكم�ین إذا بعثھم�ا القاض�ي عن�د ال�شقاق : وأما الواجب ففي صورتین  
  .بین الزوجین ورأیا المصلحة في الطالق 

م�ولي إذا م�ضت علی�ھ أربع�ة أش�ھر، وطالب�ت الم�رأة بحقھ�ا ف�امتنع م�ن      وفي ال
  .الفیئة والطالق فاألصح أنھ یجب على القاضي أن یطلق علیھ طلقة رجعیة 

الطالق ف�ي الح�یض ب�ال ع�وض منھ�ا وال :      وأما الحرام ففي ثالث صور أحدھا 
  سؤالھا  
إذا ك��ان عن��ده : ، وثالثھ��ا ف��ي طھ��ر جامعھ��ا فی��ھ قب��ل بی��ان الحم��ل  :      ثانیھ��ا  

  .زوجات یقسم لھن وطلق واحدة قبل أن یوفیھا قسمھا 
 أو یخاف�ا أال یقیم�ا ح�دود في حالة كون الم�رأة غی�ر عفیف�ة:      وأما المندوب فھو

 ، دار ٨٤ / ١٧المجم��وع ش��رح المھ��ذب ألب��ي زكری��ا الن��ووي ، :   ینظ��ر.هللا 
 ، دار إحی�اء ٣٥٨  /١ خ�سرو ،  ودرر الحكام ش�رح درر األحك�ام لم�الر، الفك

   .١٠/٦١ وشرح النووي على صحیح مسلم ،الكتب العربیة 
ً     وأضاف البعض القسم الخامس وھو كونھ جائزا مباح�ا ، وص�ورتھ م�ا إذا ك�ان  ً

ال یریدھا وال تطیب نفسھ أن یتحمل مؤنتھا من غیر حصول غرض االستمتاع  
نی��ل :  ینظ��ر ،ره ف��ي ھ��ذه الحال��ة  الط��الق ال یك��، ف��صرح اإلم��ام ال��شوكاني أن

 – ،  مكتب��ة اإلیم��ان بالمن��صورة ٦/٢٦٣األوطارلمحم��د ب��ن عل��ي ال��شوكاني  
 .م ٢٠٠٠/ ھ ١٤٢٠األولى 

  .٢٨٨ / ٢فیض القدیر : ینظر ) (1
یدل على ذلك اآلیات القرآنیة الدالة على عدد الطلقات وعلى العدة المعقب�ة لھ�ا ) (2

البق�رة )  أو ت�سریح بإح�سان فإمساك بمع�روفالطالق مرتان : ( كقولھ تعالى 
 طلق أم الم�ؤمنین حف�صة ، وم�ا –  –ومن السنة ماروى أن النبي ،  ٢٢٠

كان عم�ر یك�ره  كانت لھ امرأة یحبھا و– رضى هللا عنھما –روى أن ابن عمر
ی��ا عب��د هللا طل��ق : "  ف��دعا ب��ھ وق��ال–  – للرس��ول ص��حبتھ ایاھ��ا ف��شكاه 

  . ال یأمر بأمر حرمھ هللا –  –طلقھا ، والنبي ف" امرأتك 
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 ، م�ا ھ�و لألس�باب المؤدی�ة إلی�ھ نإف  ف�ي الح�دیث البغض الواردأما
   )١(.حل قید العصمة  بولما یترتب علیھ من نتائج مقتضیة لقطع الصلة

 الح�دیث فی�ھ دلی�ل عل�ى أن ف�ي "  :یقول اإلمام الصنعاني ف�ي ذل�ك
الح��الل أش��یاء مبغوض��ة إل��ى هللا وأن أبغ��ضھا ھ��و الط��الق ، ف���التعبیر 

 ال ث��واب فی��ھ وال قرب��ة ف��ي البغض مج��از ع��ن ك��ون الط��القب��الخبر ب��
  ) ٢(."فعلھ

ویقول اإلمام النووى في وجھ الجمع بین ھذا الحدیث وب�ین ح�دیث 
ب�أن ح�دیث اب�ن "  أن یطل�ق زوجت�ھ –  –بن عمر حینما أمره النب�ي ا

ذا الح���دیث لبی���ان كراھ���ة  وھ��� ،عم���ر لبی���ان ك���ون الط���الق غی���ر ح���رام
   )٣(."التنزیھ

 للط�الق ھ�و األن�سب ف�ي –  –على ذلك فاإلخب�ار ب�بغض هللا و
 لبیان أن اجتنابھ لیس لحرمت�ھ وإنم�ا  ،النھي عنھ على سبیل الكراھة ھنا

   )٤(  .لكراھة األسباب المؤدیة إلیھ والنتائج المترتبة علیھ

  :ًومن األحادیث المعبر عن الكراھة فیھا بالصیغة الخبریة أیضا 

 –  -هللا ن رس�ول أ –  – )٥(عب�د هللا روى عن جابر ب�ن  ما
ل��یس م��ن الب��ر "  : -  –ًرأى رج��ال یظل��ل علی��ھ والزح��ام علی��ھ فق��ال 

   )٦( . "الصیام في السفر

                                                           

 ، وش���رح ال���سنة ٣٨٠ /٢ ، وفق���ھ ال���سنة  ١٠٥ / ١ف���یض الق���دیر : ینظ���ر ) (1
م ، ومع�الم ١٩٩٠ -ھ�ـ ١٤١١ الثانی�ة - ، دار الری�ان للت�راث ٩/١٩٥للبغوى 

   ٣/٢٣١السنن للخطابى 
   .٢٤٧ / ٢سبل السالم للصنعانى  ، : ینظر ) (2
   . ١٠/٦١ح صحیح مسلم ألبي زكریا النووي  شر: ینظر )  (3
 .٦/١٦١عون المعبود : ینظر) (4
 ١٦ھو جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حزام الخزرمي األن�صاري  ، ول�د س�نة ) (5

  ، ك�ان ل�ھ وألبی�ھ - -ق ھـ صحابي ، من المكث�رین ف�ي الروای�ة ع�ن النب�ي 
م��ھ حلق��ة ف��ي ص��حبة ، غ��زا ت��سع ع��شرة غ��زوة  ، وكان��ت ل��ھ ف��ي أواخ��ر أیا

 .  ھ�ـ٧٨عن�ھ البخ�اري وم�سلم ، ت�وفى المسجد النبوي یؤخذ عنھ العل�م روى 
   .  ٢/١٠٤األعالم : ینظر

 لم�ن ظل�ل علی�ھ واش�تد –  –أخرجھ البخاري في ال�صوم ، ب�اب ق�ول النب�ي ) (6
   . ٣٤/ ٣ ) ١٩٤٦( ، رقم " لیس من البر الصوم في السفر : " الحر 
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 عبر بالصیغة الخبریة عن كراھة الصوم في السفر –  –فالنبي 
لمن یجھده الصوم وی�شق علی�ھ أو ی�ؤدي ب�ھ إل�ى ت�رك م�ا ھ�و أول�ى م�ن 

ألن السفر مظنة المشقة فإذا ضم إلی�ھ ال�صوم ؛ ب الصوم من وجوه القر
   )١(  .زادت المشقة

لتعبیر عن الكراھ�ة بال�صیغة الخبری�ة ألنھ�ا ا –  – النبي وإیثار
وض��ع ع��ن الم��سافر  – - ألن هللا  ؛ المعن��ى الم��رادإی��صالاألبل��غ ف��ي 

 والتم��سك بالرخ��صة من��دوب إلی��ھ إذا دع��ت )٢ (ال��صیام ون��صف ال��صالة
  . )٣ (" رخص لكم ذيعلیكم برخصة هللا ال : " -  –الحاجة لقولھ 

والصائم المسافر یظن من نفسھ أنھ فعل األخیر بصومھ في ال�سفر 
لیس : ًفجاء الحدیث داال على نفى البر على من أبى قبول الرخصة فقال 
 وق��د  ،م��ن الب��ر أن یبل��غ الرج��ل ھ��ذا بنف��سھ ف��ي فری��ضة ص��وم وال نافل��ة

طر ، أو المعنى لیس من البر المفروض الذي أرخص هللا تعالى لھ أن یف
    )٤( .من خالفھ أثم فلیس ھو أبو البر

المراد بالبر ھنا البر الكامل الذي ھو أعل�ى  : " )٥(الطحاوي یقول 
 ؛ً امراتب البر ولیس المراد بھ إخراج الصوم في السفر عن أن یكون بر

                                                           

دیث الصحیحین لجمال الدین أبى الفرج الجوزى  ، كشف المشكل من ح: ینظر) (1
 . على حسین النواب ، دار الوطن الریاض /  تحقیق ٣/١٣

 –  –ًكن�ت م�سافرا فأتی�ت النب�ي : روى من حدیث عبد هللا بن الشخیر قال  ) (2
أتدري ما وض�ع هللا : إني صائم ، قال : ھلم فقلت : وھو یأكل وأنا صائم فقال 

– – ال��صوم : وم��ا وض��ع هللا ع��ن الم��سافر ؟  ق��ال: ؟ قل��ت  ع��ن الم��سافر
  .وشطر الصالة 

أخرجھ مسلم في الصیام ، باب جواز الصوم والفط�ر ف�ي ش�ھر رم�ضان ، رق�م ) (3
 "٧٨٦ / ٢ " ١١١٥  

  .١٨٥/ ١فتح الباري البن حجر : ینظر) (4
ھو أحمد بن محم�د ب�ن س�المة ب�ن س�لمة األزدي الطح�اوي ، أب�و جعف�ر، فقی�ھ ) (5

 ھـ في قریة طح�ا م�ن ص�عید ٢٣٩ھت إلیھ رئاسة الحنفیة بمصر، ولد سنة انت
 ھـ  ، وھو بن أخت المزني  ، م�ن ت�صانیفھ  ٣٢١مصر، وتوفى بالقاھرة سنة 

"  وكت�اب ال�شفعة " ، " وبی�ان ال�سنة "، " شرح معاني اآلثار ف�ي الح�دیث " 
:   ینظ��ر "المخت��صر ف��ي الفق��ھ " و"  أحك��ام الق��رآن " و"  م��شكل اآلث��ار" و 

   .  ٢٠٦ / ١األعالم  
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ً دو مثال لقاء الع علىيالصوم إذا كان للتقو ألن اإلفطار قد یكون أبر من
   )١( ".یشبھھ وما  الحج أولحصول القوة في ،

 المعب�ر عنھ�ا بال�صیغة الخبری�ة الحل�ف ف�ي ةومن األمور المكروھ
الحل�ف : "  فیم�ا رواه عن�ھ أب�و ھری�رة –  –         البیع لقول النبي 

   )٢( . "منفقة للسلعة ممحقة للبركة

ھ ف��ي مال��ھ ، أو أي س��بب ل��ذھاب برك��ة المك��سوب إم��ا بتل��ف یلحق��
ج�ل ، أو آلبإنفاقھ في غیر م�ا یع�ود نفع�ھ إلی�ھ ف�ي العاج�ل أو ثواب�ھ ف�ي ا

   )٣(. مده حیبقى عنده ویحرم نفعھ ، أو یرثھ من ال ی

 عبر ب�الخبر ھن�ا للمبالغ�ة ف�ي الت�شدید عل�ى كراھ�ة –  –فالنبي 
  ألن ال�رزق بی�د هللا ف�إذا ق�دره؛ًلف ص�ادقا االحلف في البیع ولو كان الح

  .لإلنسان أتاه بدون یمین 

ًفإن كان الحالف كاذبا صار ظلم�ا عل�ى ظل�م ، لم�ا فی�ھ م�ن الك�ذب  ً

والوعید من  ،  وھو أجل ما یحلف بھ – –               في یمین هللا 
َّإن ( :  وذلك في قولھ تعالى صارم  )٤(  على الیمین الغموس–  –هللا  ِ

ِالذین یشتُرون بعھد هللا  َ َ َ َِ ِْ ِ َ ْ َوأیمانھم ثمنا قلیال أولئك الَّ ََ َ َ َِ ِ ُِ ً َ ً َ ْ ِ ْ ِخالق لُھم في اآلخرة  َ ِ َِ َ ْ َ ََ َ
ِّوال ُیكلُمُھ���م هللا وال ینظ���ُر إل���یھم ی���وم القیام���ة وال ُی���زك َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ُْ ْْ ِ ِ ُ ْ ُ ٌیھم ولُھ���م ع���ذاب ِّ َ َ َْ َْ ِ

ٌألیم ِ َ(.)٥(   

                                                           

دار /  ، ط ٤٣ / ١١عمدة القاري لإل م�ام ب�در ال�دین محم�ود العین�ي ،  : ینظر) (1
   ١٤٠١/ ٤م  ، ومرقاة المفاتیح  ٢٠٠٥ھ ، ١٤٢٥ بیروت ، األولى –الفكر 

( أخرجھ البخاري ف�ي البی�وع  ، ب�اب یمح�ق هللا الرب�ا ویرب�ي ال�صدقات  ، رق�م )(2
٢٠٨٧  ( ،  

     ٦٠ /٣.  
 ، دار ٥/١٩٠٩مرق��اة المف��اتیح ش��رح م��شكاة  الم��صابیح للق��اري  ، : ینظ��ر ) (3

 .م ٢٠٠٢ –ھ ١٤٢٢األولى ،  -الفكر لبنان  
ھ��و الحل��ف عل��ى أم��ر م��اض أو ح��ال یتعم��د ص��احبھ الك��ذب فی��ھ ، وھ��و كبی��رة ) (4

"  الغم�وس " محضة توجب التوبة واالستغفار ، وال كفارة فیھا ، وسمیت ب�ـ  
  .١٢٧ /٨المبسوط للسرخسي ، : نظر ی.نھا تغمس صاحبھا في النار أل

  . من سورة آل عمران ٧٧: اآلیة الكریمة رقم ) (5
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 ف��ي ال��سلعة لم��ن یق��ع فیھ��ا م��ن أج��ل ذل��ك ًاباإلض��افة لكون��ھ غ��رور
 – هللایم��ین فھ��و اس��تحالل للم��ال بالباط��ل ، وك��سب مبن��ى عل��ى مع��صیةال

– ھرسول ومعصیة -  - )١(    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

                              - ، مكتبة الرش�د ال�سعودیة ٦/٢٢١شرح صحیح البخاري البن بطال : ینظر )  (1
بن عثیمین و شرح ریاض الصالحین لمحمد ، م ٢٠٠٣ –ھ ١٤٢٣الریاض  ،

وشرح النووي على ص�حیح ، ھ ١٤٢٦ الریاض - ، دار الوطن للنشر٦/٤٦١
   .٤٤ /١١مسلم  ، 
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   الخامسطلبالم

  داللة الخبر على اإلباحة

     . ما خیر الشرع فیھ المكلف بین الفعل والترك:المباح ھو

ھ فل�و فعل� ، أو عت�اب  وعقابأ  وحكمھ أنھ ال یتعلق بھ لذاتھ ثواب
لم یقت�رن ب�ھ م�ا یخرج�ھ  المكلف ال یثاب ولو تركھ ال یعاقب وال یالم ما

   .عن ھذا الحكم

ة التق�رب إل�ى هللا فإن�ھ یث�اب كم�ن ی�المب�اح بن فعل  المكلف فلو أن 
 ولو أن الشخص ظن من نف�سھ الھ�الكأكل أو نام لیتقوى على الطاعة ، 

  حك�م فانقل�ب ،ناول�ھلو لم یتناول المباح فإنھ یجب علیھ في ھ�ذه الحال�ة ت
تناول الطعام من اإلباحة إلى الوجوب لما اقترن ب�ھ م�ن مظن�ة الھ�الك ، 

 ل�و  زوجات�ھ أو إح�داھنأن�ھ س�یظلم الشخص أو ت�یقن  غلب على ظنلوو
 ف�ي ھ�ذه التع�ددالمباح بأكثر من واحدة فإنھ یحرم علی�ھ الزواج قام بفعل 

  . )١(ًالحالة فینقلب المباح حراما لھذه القرینة 

  عن�ھأن یعب�ر األصل فی�ھ ي، واإلباحة قسم من أقسام الحكم التكلیف
، فلو جاءت الصیغة الخبریة معبرة بالصیغة اإلنشائیة الدالة على الطلب 

  .على خالف األصل  فھو إلباحة عن ا

متحق�ق ف�ي آی�ات الق�رآن الك�ریم وف�ي والتعبیر بالخبر عن اإلباحة 
   :تھ في القرآن الكریم األحادیث النبویة الشریفة ، فمن أمثل

 ح��ق المح��رم ب��الحج أو العم��رة وم��ا یح��ل ل��ھ م��ن ف��يقول��ھ تع��الى 
ُأحل لكم صید البحر وطعامھ ( : األفعال وما یحرم علیھ  ُ َ َ ْ َ ْ ََ ِ ُ ْ َُّ َ ِ ُ( .)٢ (  

ُ أحل لكم الطیبات (: ً مخاطبا األمة المحمدیة – –وقولھ  َ ِّ َّ ُ َُّ َ ِ ُ(.)٣(  

  

                                                           

 ، وعلم أصول الفقھ لعبد الوھاب ١٢٤ / ٢التوضیح على متن التنقیح  : ینظر) (1
  .١١٥خالف صـ

 . من سورة المائدة  ٩٦:جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (2
  . من سورة المائدة ٥ :جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (3
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ر المحرمات المذكورات من الن�ساء ًوقولھ أیضا في إباحة نكاح غی
ْ وأحل لكم ما وراء ذلكم ( ْ َُّ ُِ َِ َ َ َ َ ََ ُ (.)١(   

ف��ي األعی��ان م��ن المن��افع ی��دل عل��ى  بم��ا خل��ق – –فتم��نن هللا 
  .اإلباحة داللة عرفیة إذ ال یصح التمنن بممنوع 

ْوتحم��ل أثق��الكم  (: فقول��ھ تع��الى ف��ي ح��ق ال��دواب  ُُ ََ َ ْ َ ِ ْ  ( :قول��ھ  و)٢(.)َ
ْومن  ِ ٍأصوافھا وأوبارھا وأشعارھا أثاثا ومتاعا إل�ى ح�ین َ ِ َِ ِ ً َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ًْ َ َ َ َ ََ َِ  - وقول�ھ )٣(.)ِ
 -  ِیخرج م�ن بطونھ�ا ش�راب مختل�ف ألوان�ھ فی�ھ (   :في حق النحل ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ َْ ٌ ُ ٌ َ َ ُ ُ ُ َْ َ ُ ْ

ِشفاء للناس  َّ ِ ٌِ  وإباح�ة  ،ھ�ذه ال�دوابب فی�ھ دالل�ة عل�ى إباح�ة االنتف�اع )٤( )َ
 وھ�ذه اإلباح�ة معب�ر عنھ�ا  ،شراب الخ�ارج م�ن بط�ون النح�لالتشفي بال�

   )٥(.بالصیغة الخبریة 

ومن صور ورود اإلباحة بالصیغة الخبریة في الحدیث النب�وي م�ا 
ھ�و " :  أن�ھ ق�ال ف�ي ح�ق التوض�ؤ بم�اء البح�ر –  –روى عن النبي 

   )٦( " الطھور ماؤه الحل میتتھ

التوض�ؤ بم�اء  وھ�و حة  عبر عن األمر المفید لإلبا–  –فالنبي 
البحر بالخبر المفید لصحة الوضوء منھ لرفع توھم أن الحكم مخصوص 
ًبالسائل في الحالة المذكورة فقط باعتباره م�ضطرا ، ول�ذلك ج�ئ ب�الخبر 

 الدال��ة عل��ى تج��دد الحك��م ودوام��ھ عل��ى م��ر االس��میةف��ي ص��ورة الجمل��ة 
ف�ي جمی�ع الزمان لبی�ان أن م�اء البح�ر ص�الح للتطھ�ر ب�ھ م�ن ك�ل ش�يء 

 وكأن السائل ك�ان عل�ى ش�ك ف�ي ص�حة الم�سئول عن�ھ فأجاب�ھ  ،األوقات
  .)٧( بما ھو شاف وكاف –  –النبي 

                                                           

  . من سورة النساء ٢٤:جزء من اآلیة  الكریمة رقم  ) (1
 . من سورة النحل ٧: جزء من اآلیة الكریمة رقم )(2
  . من سورة النحل ٨٠:جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (3
  . من سورة النحل ٦٩:جزء من اآلیة الكریمة رقم ) (4
 -عب��د ال��سالم ، دار الب��شائر اإلس��المیة بی��ان أدل��ة األحك��ام للع��ز ب��ن : ینظ��ر ) (5

   .٨٢/ ١بیروت  ، 
 / ١أخرجھ الترمذي ف�ي الطھ�ارة ، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي م�اء البح�ر أن�ھ طھ�ور،  ) (6

  .حدیث حسن صحیح : ، وقال فیھ )  ٦٩( ،رقم ١٠٠
  . ، دار الفكر للطباعة والنشر ٤٧ / ٢بدائع الفوائد البن القیم : ینظر ) (7
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یقول اإلمام الشاطبي وھ�و ف�ي مع�رض حدیث�ھ ع�ن كیفی�ة رج�وع  
  : السنة إلى الكتاب 

  وأنھ  ،إن هللا  تعالى وصف الماء بالطھور بأنھ أنزلھ من السماء" 
 فج�اءت ال�سنة  ، ی�أت بمث�ل ذل�ك ف�ي م�اء البح�ر ول�م،أسكنھ ف�ي األرض

 ،)١(" الطھور ماؤه الحل میتت�ھ " بإلحاق ماء البحر بغیره من المیاه بأنھ 
 عبر عن األمر المباح بالخبر المفید لصحة المسئول عنھ –  –فالنبي 

نعم توضأ  :"  -   – ألنھ لو جئ باألمر في صیغتھ المعھودة بأن قال ؛
  . المعنى السابق  لما أفاد    "منھ

  –أن رس�ول هللا : " ًومنھ أیضا ما روى عن عبد هللا بن عم�ر 
 :خمس من ال�دواب م�ن ق�تلھن وھ�و مح�رم ف�ال جن�اح علی�ھ   : " قال–

   )٢( . "حدأةالعقرب ، الفأرة ، الكلب العقور ، الغراب ، ال

عن األمر المباح ب�الخبر المفی�د لنف�ي الجن�اح  عبر  –  –النبي ف
   )٣(.رج عن فاعل الفعل لما في التعبیر بالخبر من الفائدة حأو ال

  ": فق�ال عن ذل�ك األم�ر ب�صورتھ المعھ�ودةعبر  -  – أنھلو ف 
لت��وھم الفرض��یة أو الوج��وب عل��ى ك��ل " إل��خ ... اقتل��وا العق��رب والف��أرة 

ًصیر ك��أن األم��ر ملزم��ا للم��سلم ح��ال إحرام��ھ ب��أن یقت��ل تل��ك  فی�� ،م��سلم

إذ المق��صود أن القی��ام               ،ى غی��ر مق��صود األش��یاء وھ��ذا المعن��
 فال مؤاخذة وال إثم على فاعل�ھ ، ًبالقتل المذكور مأذون بھ شرعا ومباح 

   )٤(. وكذلك ال حرج على من لم یصدر منھ ذلك القتل ،

  

  

  

                                                           

   .٤٢٣ / ٤قات المواف: ینظر) (1
أخرجھ البخاري في كتاب بدء الخل�ق ، ب�اب إذا وق�ع ال�ذباب ف�ي ش�راب أح�دكم ) (2

) ٣٣١٥(فلیغم���سھ ، وخم���س م���ن ال���دواب فواس���ق یق���تلن ف���ي الح���رم رق���م 
،٢/٤٢٣   .   

 ، وب��دائع الفوائ��د  الب��ن ٩ / ٢البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن للزرك��شي  : ینظ��ر ) (3
  .٤ / ٤القیم 

   .٤٥ / ٤لباري البن حجر  فتح ا:  ینظر) (4
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  نتائج البحث

القرآن الكریم یشتمل على مفردات وإشارات وأسالیب تحمل في  - 
ًعاني الدالة على كونھ وحیا سماویا معجزا طیاتھا الكثیر من الم ً. 

إذا ك�ان للجمل�ة حقیق��ة ثابت�ة ف�ي ذاتھ��ا ، واحتم�ل الك�الم ال��صدق  - 
والك��ذب فی��ھ بحی��ث ی��صح أن یق��ال لقائل��ھ إن��ھ ص��ادق فی��ھ أو ك��اذب فھ��ي 

 . الجملة الخبریة 
دون أن تك�ون ل�ھ حقیق�ة   ًإذا كان صاحب الكالم من�شأ ل�ھ ابت�داء - 

الفھا وال یلزم�ھ ال�صدق والك�ذب لذات�ھ فالجمل�ة حینئ�ذ ثابتة یطابقھا أو یخ
 . إنشائیة 

طلبیة یطلب بھا تحصیل غیر  : الجملة اإلنشائیة إما أن تكون  -
ًوإما أن تكون غیر طلبیة فال تستلزم مطلوبا لیس ، حاصل في الخارج 

ًحاصال وقت الطلب فمعناه یتحقق وجوده في وقت النطق بھ ، أي أن 

 .المدح والذم أسالیب  التلفظ مثل القسم ومدلولھ یتحقق زمن
  " والنھي، األمر " من أقسام الجملة اإلنشائیة الطلبیة ھماعتبرالم - 

 . لما فیھما من داللة على الطلب بذاتھما 
 تم�ام األحك�ام وتمیی�ز الح�الل "األمر والنھ�ي " في معرفة بابي  - 

 .من الحرام 
الطلب استعمال ل�ھ استعمال الخبر موقع اإلنشاء في الداللة على  - 

 . على خالف مقتضي الظاھر 
 :الخطاب الخبري یأتي على وجھین  - 

وجھ یكون المحكوم بھ في خبر الشارع ھو الحكم ال�شرعي ووج�ھ 
ًفیك�ون إفادت�ھ للحك�م ال�شرعي أن یجع�ل االثب�ات مج�ازا ، ال یكون كذلك 

 . ًعن األمر  والنفي مجازا عن النھي فیفید الحكم بأبلغ وجھ 
كد م�ن آالمعبر عنھ بصیغة الخبر أدعى إلى االمتثال ألنھ الحكم  - 

 .اإلنشاء وأدل على الوجود منھ حیث إنھ یؤذن باستقرار األمر وثبوتھ 
في مجئ األمر أو النھي بصورة الخب�ر دالل�ة عل�ى ك�ون الحك�م  - 

ًالشرعي حكما وضعیا باإلضافة لكونھ حكما تكلیفیا كما في إیجاب الع�دة  ً ً ً

 . ظ الخبر على المطلقة بلف
النافی��ة أبل��غ ف��ي الخط��اب م��ن النھ��ي ، ألن النھ��ي " ال " ح��رف  - 

ًیتضمن أن الحكم كان مستقرا ، والنفي یتضمن اإلخبار عن حالتھ وإنھ�ا 

 . كانت منفیة فلم تكن ثابتة من قبل 
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التعبیر عن الحكم بالصیغة الخبری�ة " في اصطفاء تلك الصورة  - 
تحصیل المطلوب ، أو القصد إلى داللة على القصد إلى المسارعة في " 

  .المبالغة في الطلب نفسھ أو القصد إلى مدح المطلوب منھ 
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  مصادر البحث                                  

   . القرآن الكریم: ًأوال 
  :كتب التفسیر : ًثانیا 

                 ب��ن عب��د هللا أحم��د ب��ن العرب��يأحك��ام الق��رآن ألب��ي بك��ر محم��د  - 
 . ھـ ١٣٣١ دار السعادة بالقاھرة  / ط)٥٤٣(م 

البرھان في علوم القرآن لبدر الدین محمد بن عبد هللا ب�ن بھ�ادر  - 
 .  لبنان –المكتبة العصریة صیدا  / ط  ،الزركشي

 .بدائع الفوائد البن القیم  ، دار الفكر للطباعة والنشر  - 
 
  دار الب�شائر اإلس�المیة ، ة األحكام للعز بن عبد ال�سالمبیان أدل - 

   بیروت–
الت��سھیل لعل��وم التنزی��ل ألب��ي القاس��م محم��د ب��ن أحم��د ب��ن ج��زى  - 

 .ھـ ١٤١٦ األولى  - بیروت ، دار األرقم  ،الغرناطي
تف�����سیر اإلم�����ام ال�����شافعي أب�����و عب�����د هللا محم�����د ب�����ن إدری�����س                              - 
ن م���صطفى الف���ران ، دار التدمری���ة المملك���ة العربی���ة أحم���د ب���/ تحقی���ق 

 .م  ٢٠٠٦ – ھ١٤٢٧السعودیة األولى 
تفسیر الفخر الرازي مفاتیح الغیب ألبي عبد هللا محمد ب�ن عم�ر  - 

  .ھ ١٤٢٠ الثالثة -  بیروت،بن الحسین ، دار إحیاء التراث العربي 
و تفسیر البغوى معالم التنزیل ف�ي تف�سیر الق�رآن لمح�ى ال�سنة أب� - 

عب�د ال�رزاق /  تحقی�ق ٥١٠محمد الحنین بن مسعود البغ�وي ال�شافعي م 
  .ھ ١٤٢٠ بیروت  ، دار إحیاء التراث المھدي ،
تف��سیر ب��ن عرف��ة التون��سي  ، مرك��ز البح��وث بالكلی��ة الزیتونی��ة  - 
 . بتونس  

تفسیر بن مقاتل سلیمان أبي الحسن مقاتل بن سلیمان ب�ن ب�شیر   - 
   . عبد هللا محمود شحاتة ، دار إحیاء التراث/ البلخى تحقیق 

، دار  " ٥٣٨" تفسیر الزمخشري أبو القاسم محمود ب�ن عم�ر م - 
 . ه ١٤٠٧الكتاب العربي ـ بیروت ، الثالثة ، 

                    ر ب��ن كثی��ر   تف��سیر الق��رآن العظ��یم ألب��ي الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم�� - 
 س���امي محم���د س���المة ، دار طیب���ة للن���شر /  تحقی���ق)ھ٧٧٤(القرش���ي م 

  م١٩٩٩ - ھ١٤٢٠الثانیة 
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الج��امع ألحك��ام الق��رآن لمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن ف��رج  - 
/ د. محم��د إب��راھیم الحفن��اوي ، أ/ د. ھ��ـ ،  تحقی��ق  أ) ٦٧١(القرطب��ي م 

 . الحدیث دار / محمود حامد عثمان ، ط
فتح القدیر لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني  - 

 دمشق، - دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب /، ط ) ھـ١٢٥٠: المتوفى(
    . ھـ ١٤١٤ -بیروت ، األولى 

في ظالل القرآن  سید قطب ال�شاري ، دار ال�شروق ـ بی�روت ،  - 
 . ١٤١٢ ١٧ط 

 ألب��ي القاس��م محم��ود ب��ن الك��شاف ع��ن حق��ائق غ��وامض التنزی��ل - 
 ، دار الكت�اب العرب�ي بی�روت الثالث�ة ٥٣٨عمر بن أحمد الزمخ�شري م 

  .ھـ ١٤٠٧

مع���اني الق���رآن وإعراب���ھ إلب���راھیم الزج���اج ،  ع���الم الكت���ب ،   - 
 . األولى –بیروت 
نظ��م ال��درر ف��ي تناس��ب اآلی��ات وال��سور للبق��اعي ، دار الكت��اب  - 

 . م١٩٩١ – ھ١٤١٣ –اإلسالمي القاھرة 
 :ًثا كتب الحدیث  ثال

،  مطبع�ة                    إحكام اإلحك�ام ش�رح عم�دة األحك�ام الب�ن دقی�ق العب�د  - 
  .السنة المحمدیة

االستذكار الجامع لمذاھب الفقھاء واألمصار ألب�ي عم�ر یوس�ف  - 
 ، تحقی�ق س�الم محم�د عط�ا ، ومحم�د عل�ى ٤٦٣ابن عبد البر النم�ري م 

  .معوض ، دار الكتب العلمیة بیروت 
/ الح��دیث ال��شریف ، ت��ألیف  البی��ان والتعری��ف ف��ي أس��باب ورود - 

س��یف ال��دین / اب��راھیم ب��ن أب��ي حم��زة الح��سیني الحنف��ي الدم��شقي ، ت��ح 
 .الكاتب ، دار الكتاب العربي ـ  بیروت 

 ١٤٢٠" محمد ناص�ر األلب�اني م : الترغیب والترھیب ، تألیف  - 
 .، مكتبة المعارف ـ الریاض " 

وطأ من المعاني واألسانید ألبي عم�ر ب�ن عب�د التمھید لما في الم - 
 وزارة  ،م��صطفى ب��ن أحم��د العل��وي ، ومحم��د البك��ر/ تحقی��ق  ، الب��ر 

 . المغرب –األوقاف والشئون اإلسالمیة 
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 ل�زین ال�دین محم�د ب�ن عل�ي ب�ن التیسیر ب�شرح الج�امع ال�صغیر - 
 ، مكتبة) ھـ١٠٣١: المتوفى(زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري 

 .م١٩٩٠/ ھـ ١٤٠٨اإلمام الشافعي ، الریاض 
  
دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین محمد علي بن محم�د ب�ن  - 

 /، تح ) ھـ١٠٥٧: المتوفى(عالن بن إبراھیم البكري الصدیقي الشافعي 
/   ط  لبن���ان–دار المعرف���ة للطباع���ة ، بی���روت  ، خلی���ل م���أمون ش���یحا

 . م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥الرابعة ، 
               ) ھ ٢٧٥(اود ل��سیمان ب��ن األش��عت السج��ستاني م س��نن أب��ي د - 
 .  دار الفكر  / ط ،  محمد محي الدین عبد الحمید /تحقیق

 ٣٠٣ (سنن النسائي أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي م  - 
 مكت��ب المطبوع��ات اإلس��المیة  / ، طةو غ�دب�� عب��د الفت��اح أ / ، تحقی�ق)ھ

 . بحلب  
 زكری��ا مح��ي ال��دین یح��ي ب��ن ش��رف ش��رح ص��حیح م��سلم ألب��ي - 
   . مكتبة أبو بكر الصدیق ، النووي
 دار ال�وطن للن�شر  ،شرح ریاض الصالحین لمحم�د ب�ن عثیم�ین - 

  .ھ ١٤٢٦الریاض 
 –  ھ١٤١١ الثانی�ة  ،  دار الریان للتراث ، غويبشرح السنة لل - 
  .م ١١٩٠

                              -ش��رح ص��حیح البخ��اري الب��ن بط��ال ، مكتب��ة الرش��د ال��سعودیة  - 
 . م ٢٠٠٣ –ھ ١٤٢٣الریاض  ،

  
ش��رح ص��حیح م��سلم ألب��ي زكری��امحي ال��دین یح��ي ب��ن ش��رف  - 

 .مكتبة أبو بكر الصدیق ، النووي  
صحیح البخاري لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري  - 

 عیسى البابي الحلبي وشركاه / ط إحیاء الكتب العربیة تح )  ٢٥٦(م 
م ألب���ي الح���سین م���سلم ب���ن الحج���اج  الق���شیري ص���حیح م���سل - 

  ھـ عیسى البابي الحلبي وشركاه ٢٦١النسیابوري م 
محم���د ناص���ر ال���دین : ض���عیف الترغی���ب والترھی���ب ، ت���ألیف  - 

 .األلباني ، مكتبة المعارف ـ الریاض 
زین ال�دین العراق�ي م / طرح التثریب في شرح التقریب للحافظ  - 

 .   ط دار إحیاء الكتب العربیة  ٨٢٦ وولده أبو زرعة العراقي م ٨٠٦



 - ١٥٧٦ -

عم��دة الق��اري ل��إل م��ام ب��در ال��دین أب��ي محم��د محم��ود ب��ن أحم��د   - 
 .م  ٢٠٠٥ھ ، ١٤٢٥ بیروت ، األولى –دار الفكر / العیني  ، ط 

 
ع��ون المعب��ود ش��رح س��نن أب��ي داود ألب��ي الطی��ب محم��د ش��مس  - 

یث عصام الطباطبي ، دار الح�د/ الحق العظیم آبادي المباركفوري ، تح 
 . بالقاھرة 
فتح الباري البن حجرشھاب الدین أحمد بن علي ب�ن محم�د  ، ،  - 

 . ھ ١٤٠٥ بیروت ، الثالثة –دار إحیاء التراث العربي 
 
ف��یض الق��دیر ل��زین ال���دین محم��د ب��ن عل���ي ب��ن زی��ن العاب���دین  - 

  الحدادي ثم المناوي               
 –ة الكب�رى ، المكتبة التجاری )ھـ١٠٣١: المتوفى(القاھري        

  .ھ١٣٥٦،  األولى / ط مصر ،
ك��شف الم��شكل م��ن ح��دیث ال��صحیحین كم��ال ال��دین أب��ي الف��رج  - 

 . الریاض –على حسین النواب دار الوطن / تح   الجوزي 
 –مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي بن سلطان القاري  - 

  .م٢٠٠٢ – ه١٤٢٢ األولى  ،دار الفكر للطباعة

حین للحاكم أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا المستدرك على الصحی - 
عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، / ھـ ، تح  ) ٤٠٥( النیسابوري م 

 .م ١٩٩٠/ ھـ ١٤١١بیروت ، 
نصب الرایة لجمال الدین أبو محمد عبد هللا بن یوس�ف الزیلع�ي  - 

 ھـ ـ١٤١٨مؤسسة الریان للطباعة ، بیروتـ لبنان ، األولى  " ٧٦٢" ، م 
 .م ١٩٩٧
                       د كم�ال الجم�ل ، / نیل األوطارلمحمد بن علي ال�شوكاني  ، ت�ح  - 

ص���الح / محم���د بی���ومي ، وال���شیخ / عب���دهللا المن���شاوي ، وال���شیخ  / أو
 .م ٢٠٠٠/ ھ ١٤٢٠ األولى –عویضة ، مكتبة اإلیمان بالمنصورة 

  :ًرابعا  كتب أصول الفقھ  

لسبكي تقي الدین علي بن عبد الكافي اإلبھاج شرح المنھاج آلل ا - 
دار الكت���ب / ھ���ـ وول���ده ت���اج ال���دین ال���سبكي ، ط  ) ٧٥٦ ( ال���سبكي م

 .   م ١٩٩٥-ھ ١٤١٦ بیروت ، -العلمیة
ھـ ) ٦٣١( مدي م مدي سیف الدین على بن محمد اآلآلاإلحكام ل - 

 .م ٢٠٠٣ – ١٤٢٤ط دار الفكر 
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بان محم�د ش�ع/ إرشاد الفحول لمحمد بن عل�ى ال�شوكاني تحقی�ق  - 
 .  ھـ ط دار الكتب ٨٦٤إسماعیل م 

ب�ي الع�سر أصول البزدوي لعلي بن محمد بن الحسین البزدوي أ - 
 .ھ١٣٤٤ بیروت ، –، دار الكتاب العربي 

 – ١٤٢٤أصول الفقة للشیخ محمد أبي زھرة دار الفكر العربي  - 
 .م ٢٠٠٤
أص��ول السرخ��سي أب��ي بك��ر محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل م  - 

 – ھ١٤١٨ دار المعرف��ة بی��روت –رفی��ق العج��م /  د تحقی��ق،) ھ٤٣٠(
 . م١٩٩٧
البح��ر المح��یط للزرك��شي ب��در ال��دین محم��د ب��ن بھ��ادر األوق��اف  - 

 .م األولى ١٩٨٨ – ١٤١٩بالكویت 

بیان المختصر شرح مختصر بن الحاجب ل�شمس ال�دین محم�ود  - 
محم�د / ، ت�ح ) ٧٤٩(بن عبد الرحمن بن أحمد ب�ن محم�د األص�فھاني م 

 . م ١٩٨٦ –ھ ١٤٠٦ األولى ، –ار المدني السعودیة مظھر بقا ، د
في أصول الفقھ لإلمام أبي إسحاق ابراھیم بن علي ب�ن التبصرة  - 

                      د محم�د ح�سن ھیت�و ، /ھ ، تح )٤٧٦(یوسف الفیروزابادي الشیرازي م 
                     .دار الفكر / ط 

/ حیم ال�شافعي  ، تحقی�ق التمھید لألس�نوي جم�ال ال�دین عب�د ال�ر - 
  . م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ الرسالة األولى –محمد حسن ھیتو 

 
التمھید في تخریج الفروع عل�ى األص�ول لمحم�ود ب�ن أحم�د ب�ن  - 

محم�د أدی�ب / ، ت�ح ) ٦٥٦( م محمود بن بختیار شھاب ال�دین الزنج�اني
 .ھ ١٣٩٨ بیروت ، الثانیة – ، ط الرسالة صالح 
 ال��شریعة عبی���د هللا ب��ن م���سعودیح ل��صدر ق���التوض��یح عل��ى التن - 

   .ط الحلبي،  )ھ٧٤٧(  م المحبوبي البخاري الحنفي
الح��اوي الكبی��ر ف��ي فق��ھ م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي ش��رح مخت��صر  - 

المزن��ي ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب الب��صري 
ال��شیخ عل��ي محم��د  : ، ت��ح) ھ��ـ٤٥٠(البغ��دادي ، ال��شھیر بالم��اوردي  م 

 –ل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت  الشیخ عاد-معوض 
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩لبنان  ، األولى ، 

  ، مؤس���سة الترك���ي ٤٨الح���دود ف���ي األص���ول للب���اجى ، ص���ـ - 
 .للطباعة والنشر 
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ار تق��ى ال��دین محم��د ب��ن أحم��د نج��ش��رح الكوك��ب المنی��ر الب��ن ال - 
                             ، نزی���ھ حم���اد/ یل���ي ، ودحمحم���د الز/ تحقی���ق د ، الفت���وحي الحنبل���ي 

 . ھ١٤٠٠أم القرى / ط 
شرح مختصر الروضة لنجم الدین أب�ي الربی�ع س�لیمان ب�ن عب�د  - 

 عب�د هللا ب�ن عب�د المح�سن  / تحقی�ق ،ھ�ـ٧١٦القوي ابن سعید الطوفي م 
  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ الرسالة ، الثانیة  مؤسسة- التركي 

حم�د ب�ن الح�سین ب�ن العدة في أصول الفق�ھ للقاض�ي أب�و یعل�ي م - 
أحمد بن علي ب�ن س�یر / ، تحقیق )  ھ٥٨٣(محمد بن خلف بن الفراء م 

 .م ١٩٩٠/ھ ١٤١٠ ط  الثانیة ،  المباركي ،
 . علم أصول الفقھ لعبد الوھاب خالف ، مكتبة الدعوة   - 
غای�����ة الم�����أمول ش�����رح الت�����اج الج�����امع  لألص�����ول  ، لل�����شیخ  - 

 . بیروت –دار الكتب العلمیة / ، ط  منصورعلي ناصف 

، زكریا األنصاري غایة الوصول شرح لب األصول ألبي یحي  - 
 .دار الكتب العربیة/ ط 

أبو العباس شھاب الدین أحمد ب�ن إدری�س ب�ن والفروق  للقرافي  - 
  .عالم الكتب / ، ط ) ھـ٦٨٤(عبد الرحمن المالكي م 

اللمع للشیرازي  أبي إسحاق ابراھیم الفیروزابادي ، دار الكت�ب  - 
  .م١٩٨٥/ ھ ١٤٥٠ األولى – بیروت  لبنان –العلمیة 
المح��صول ف��ي عل��م األص���ول ، لإلم��ام فخ��ر ال��دین ال���رازي م  - 

 –دار الكتب العلمی�ة / محمد عبد القادر عطا ، ط / ھ  ، تحقیق ) ٦٠٦(
 .م  ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠بیروت 
 دار  ،٥٠٥فى من علم األص�ول ألب�ي حام�د الغزال�ي م صالمست - 

   .م ١٩٨٨ ولى األ  ،إحیاء التراث العربي
                      ، محم��د ب��ن عل��ى ب��ن الطی��ب الب��صري أب��و الح��سین تم��دالمع - 
   . ھ١٤٠٣   دار الكتب العلمیة ، خلیل المیس/تحقیق

المعت���صر ف���ي ش���رح مخت���صر األص���ول الب���ن عب���د اللطی���ف  - 
  .٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١األولى ،  / ط المكتبة الشاملة ، مصر ، المنیاوي ،

   
أصول ال�شریعة ألب�ي إس�حاق إب�راھیم ب�ن موس�ى الموافقات في  - 

أحم��د ال��سید عل��ي ، / ، تخ��ریج  ) ٧٩٠( اللخم��ي الغرن��اطي ال��شاطبي م 
 .عبدهللا دراز ، المكتبة التوفیقیة / تعلیق 
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ة الن��اظر الب�ن قدام��ة لل��شیخ ض�نزھ�ة الخ��اطر الع�اطر ش��رح رو - 
 -  بی��روت، دار الكت��ب العلمی��ة ،ومي دعب��د الق��ادر م��صطفى ب��دران ال��

 .لبنان

ن عب���د ال���رحیم ال���شافعي م نھای���ة ال���سول لألس���نوي جم���ال ال���دی - 
  . ھـ ١٣١٦ األولى –بوالق بمصر / ، ط ھـ )٦٨٤(

  

  : كتب الفقھ ًخامسا 

تبی��ین الحق��ائق ت��ألیف عثم��ان ب��ن عل��ي ب��ن محج��ن فخ��ر ال��دین  ـ��
 ، المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة ، ب��والق ، الق��اھرة ، ) ٧٤٣ (م  الزیلع��ي 
   .ه١٣١٣األولى 

درر الحكام شرح غرر األحكام لمحمد ب�ن فرام�رز ال�شھیر بم�ال  ـ
  . دار إحیاء الكتب العربیة ) ٨٨٥ ( م   خسرو

 ه ، ١٤١٤المعرف�����ة بی�����روت ، ـ����� المب�����سوط للسرخ�����سي ، دار 
  .م١٩٩٣

 (ـ�� المجم��وع ش��رح المھ��ذب ألب��ي زكری��ا مح��ي ال��دین الن��ووي م 
   ، دار الفكر ) ٦٧٦

 : كتب التاریخ والسیر سادسا 

البدایة والنھایة ألبي الفداء اسماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر القرش�ي  - 
 .م ١٩٨٨ ـ ١٤٠٨ ، دار إحیاء التراث العربي ، األولى ، ١١/٣٨٥،

زاد المع�اد ف�ي ھ�دى خی�ر العب�اد لمحم��د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی��وب  - 
  .١٤١٥ بیروت –سعد شمس الدین بن قیم الجوزیة مؤسسة الرسالة 

لجنة إحیاء التراث / د الحنبلي تحقیق شذارات الذھب البن العما  - 
 . بیروت –، منشورات دار اآلفاق الجدیدة 

معجم الصحابة ألبي القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزیز بن  - 
، دار البی�ان ـ محمد األمین ب�ن محم�د / ، تح  " ٣١٧" سابور البغوي م 

 .م ٢٠٠٠ ه ـ ١٤٢١الكویت ، 

  :البالغة  النحو وكتب : ًبعاسا
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العربي لعبد السالم  محم�د ھ�ارون ألسالیب اإلنشائیة في النحو ا - 
   . م٢٠٠١/ھ ١٤٢١، مكتبة الخانجي بالقاھرة ،

ح�سن أم�ین مخیم�ر بح�ث مق�دم / د االستعارة وبالغتھا القرآنی�ة  - 
 – ھ١٤٠٥ ، لنی����ل درج����ة ال����دكتوراه بكلی����ة اللغ����ة العربی����ة بالق����اھرة 

 .م١٩٨٥
  
المجاز لإلمام العز الدین بن اإلشارة إلى اإلیجازفي بعض أنواع  - 

                      محمد بن الحسن بن اسماعیل ، دار الكت�ب العلمی�ة ،/ تح عبد السالم  ، 
 . م ١٩٩٥ -١٤١٦بیروت 
                    ش��كالیة الجم��ع ب��ین الحقیق��ة والمج��از ف��ي ض��وء البی��ان القرآن��يإ -

 . ١٩٩٢ – ١٤١٢سعد ، طبعة األمانة األولى  محمود توفیق / د
بغی��ة اإلی��ضاح لتلخ��یص المفت��اح ف��ي عل��وم البالغ��ة ت��ألیف عب��د  ـ�� 

 .م ٢٠٠٧ -١٤٢٨المتعال الصعیدي ، قطاع المعاھد األزھریة 

             التصویر النبوي للقیم الخلقیة والتشریعیة في الحدیث ال�شریف ،  - 
 -ھ�ـ ١٤٢٣على عل�ى ص�بح ،  المكتب�ة األزھری�ة للت�راث األول�ى  ، / د

 .م  ٢٠٠٢
) ٨١٦(التعریفات للجرحاني على ب�ن محم�د ال�شریف المت�وفي   - 
 . ھـ١٤٠٨ بیروت  ، الثالثة -دار الكتب العلمیة / ط  ھـ  ، 

 
محم��ود توفی��ق / ص��ورة األم��ر والنھ��ي ف��ي ال��ذكر الحك��یم  ،  د - 

 . م١٩٩٣/ ھ ١٤١٣األولى / انة ،  ط   ، مطبعة األم٨٤محمد سعد  صـ
 العربی�ة وم�سائلھا ألحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن الصاحبي في فق�ھ اللغ�ة - 

ھ  ١٤١٨محمد عل�ي بی�ضون ، األول�ى ،  / ، ط ١/١٣٣زكریا الرازي ،
  .م ١٩٩٧ـ 

عروس األفراح  في شرح تلخیص المفتاح لبھاء الدین أحمد ب�ن  - 
د خلی�ل إب�راھیم / ، ت�ح ) ٧٧٣(علي بن عبد الكافي أبو حامد ال�سبكي م 

 . م ٢٠٠١/ھ ١٤٢٢ ،خلیل ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت

                  ، دار اآلف�اق العربی�ة ،٧٤علم المعاني لعبد العزیز عتیق ، صـ - 
 . ھ ١٤٢٤/  م٢٠٠٤
المنصف شرح كت�اب  الت�صریف ألب�ي الف�تح عثم�ان المع�روف  - 

 بابن جنى 
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مواھ��ب الفت��اح ش��رح تلخ��یص المفت��اح ألب��ي العب��اس أحم��د ب��ن  - 
  ،خلی�ل إب�راھیم خلی�ل/ ق د تحقی�– ١١٢٨محمد بن یعق�وب المغرب�ي م 

 . لبنان -  بیروت–دار الكتب العلمیة 

 مطبع�ة ١٣٢ / ١سید رزق الطویل ، ص�ـ / النحو الوسیط  ، د  - 
 .م ١٩٨٠ –ھ ١٤٠٠الدعوة اإلسالمیة ، 

   
  :كتب اللغة  : ًثامنا

 .األعالم للزركلي خیر الدین ، دار العلم للمالیین  - 
اللغوی��ة  ألب��ي البق��اء الكلی��ات معج��م ف��ي الم��صطلحات والف��روق  - 

عدنان درویش ،  ومحمد المصري ، / أیوب بن موسى الكفوي ، تح  د 
 .م  ١٩٩٨ ، ١٤١٩ ، ٢الرسالة / ط 

) ٧١١(لسان العرب لجمال الدین محمد بن مك�رم ب�ن منظ�ور م  - 
 . بیروت – دار صادر  ،ھـ

 –الم��صباح المنی��ر للفی��ومي أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ى المق��ري  - 
 .م ١٩٧٢ /ھـ ١٣٩٢ –المصریة األمیریة وزارة المعارف 

المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن ألب��ي القاس��م الح��سین ب��ن محم��د  - 
 دار  ،محم���د س���ید كیالن���ي/ المع���روف بالراغ���ب األص���فھاني تحقی���ق 

  . بیروت –المعرفة 

  : مراجع أخرى 

د عب�د .ا/ حقائق اإلسالم في مواجھة شبھات المشككین ، ت�ألیف  - 
د محمود حمدي مرزوق .جمعة محمد ، واد علي .الصبور مرزوق ، وا

المجل��س األعل��ى لل��شئون اإلسالمیة��ـ / د عب��د العظ��یم المطعن��ي ، ط .،ا
   م٢٠٠٢/  ھـ ١٤٢٣مصر ، 

  

  




