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  :ملخص البحث

 على ما قرره لسان القرآن -لما كانت نصوص الوحیین متنوعٌة في بیان ما كّلفنا اهللا بھ 
 بین اإلنشاء كاألمر، والنھي، والدعاء، أو الخبر إن كان المقصد ثمَّ نسبة شيء -الكریم

لًبا للفعل، أو طلًبا للترك، أو كانت جازمة، أم لشيء، وأن صیغ الطلب سواء كانت ط
 على -من قبل-الخبر دالٌّ "غیر جازمة، مغایرة في الحقیقة لماھیة الخبر، من حیث إن 

حصول أمر في الخارج، فإن كان مطابًقا لھ فھو الصدق، وإال فھو الكذب، وھذا یخالف 
  .اإلنشاء من وجوه

قیة والمجازیة، ومنھا الخبریة، وكشف أن وحصر البحث صیغ التكالیف الشرعیة الحقی
المعنى الحاصل بإیراد الطلب الشرعي بالجملة الخبریة وإن كان وقع بأسلوب مجازي؛ 
إال أن الشارع أراد المبالغة في وجوب المأمور بھ، فالعدول إلي الجملة الخبریة؛ ألن 

ذا لم یوجد المأمور بھ المخبَر بھ إن لم یوجد في الخبر فقد یلزم بذلك كذب الشارع، أما إ
  .في األمر فال یلزم ذلك

 الخبریة، والقصص، واألمثال الشرعیة؛ الشتمال ھذه والبحث یبرز استثمار الصیغ
، وأحكام وتشریعات، كما تشتمل على خالصات وتجارب، الصیغ على علم كثیر

 على وخبرات ما حصل لألمم السابقین، وسنن اهللا التي ال تتخلف وال تتبدل وإن جاءت
  .غیر ما عھد في آیات األحكام والتشریع من أسالیب

وأبرز البحث أن األمثال القرآنیَّة، والقصص مما یجب على المجتھد معرفتھ، وھو مؤھل 
من مؤّھالت المجتھد مما یجب معرفتھ، حتى جعل الشافعي األمثال جزءًا مما یجب على 

، ولكن والبالغیین، وشّراح السننالمجتھد معرفتھ، فلم تغب قضیة البحث عن المفسرین، 
  .أبرز البحث جھود كل طائفة من العلماء

وبین البحث كیف طور األصولیون ھذه المسألة وأبرزوھا في مؤلفات مستقلة، حتى اتفق 
مجرد آیات للتالوة، أو قصًصا لإلنذار، أو أخبار لیست الكل أن قصص القرآن وأمثالھ 

م، أو مادة لإلعجاز للغوي فقط، أو مجرد رقى عما سلف من األمم في حیاتھم وھالكھ
یسترقى بھا المرضى، أو تقرأ على الموتى دون أن یكون لھا موضع األصل والصدارة 

  .في صیاغة أفعال العباد والحكم علیھا
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أن كل كلمة، وكل آیة، وكل سورة، : والبحث یعّد تطبیًقا لنظریة الوحدة البنائّیة التي تعني
حدة، بحیث ال یقبل بناؤه وإحكام آیاتھ التعّدد فیھ، أو التجزئة في  أن یعتبر كأنھ جملة وا

یقبل بعضھ ویرفض بعضھ اآلخر، كما ال یقبل التناقض أو التعارض وغیرھما من 
  .عیوب الكالم، وأن االستفادة الحاصلة بھدي القرآن تكون بھ كّلھ

ریم أو السنة النبویة وتعرض البحث إلى شرع من قبلنا إلینا فیما ورد في القرآن الك
المشرفة ولم ینقل معھا نسخ لھ، ولم ینقل معھا أنھا مشروعة في حقنا، أم ال، فھو شرع 

وأنھ ، وطائفة من المتكلمین، والحنفیة، ، وھذا قول كثیر من الشافعیة»حجة«: لنا أي
  .أصل یتخرج علیھ فروع كثیرة

 ،  المنافع، ألحكام الكسبیة ا، دالالت األلفاظ ،الصیغ الخبریة :الكلمات المفتاحیة
  . لسان القرآن، المضار
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Abstract: 

It is a fact that the sacred Islamic texts represented in Qur'an 
and Sunnah are diversified into informing and reporting statements. 
The informing statement, on the one hand, includes asking 
questions, giving commands or using the vocative case. The 
reporting statement, on the other hand, is constructed when 
something is added to another to produce a useful meaning.  The 
informing clauses, whether they are imperative or prohibitive or 
emphatic or unemphatic, are different from the reporting ones as the 
latter provides information that has the potential of being either true 
or false. In other words, the information provided can be verified or 
falsified in its own content. If the information conveyed to the 
addressee is correct, i.e. corresponds to the circumstances and the 
context of the situation in reality, the reporting proposition is 
deemed to be true; if it is incorrect, the proposition is deemed false. 

The present study enumerates the real literal and figurative 
expressions used in Qur'an and Sunnah to indicated the Sharī'ah 
obligations, including the reporting expressions. It finds that 
applying the informing clauses, even figuratively, in the context of 
Sharī'ah obligations conveys emphasis that obligation. 

Moreover, the study highlights the importance of applying the 
reporting figures, and utilizing the narratives and similitudes as they 
include knowledge, rulings and legislations in abundance. They also 
include synopses of what the ancient and previous nations had 
experienced which confirm that Allah’s established method and 
enactment do not change or diverted. 

In addition, the study spots light on the importance of Qur’anic 
similitudes and narratives considering them one of the qualifications 
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that Mujtahid must master and get acquainted with, as Imam al-
Shāfi’i maintained. 

The Study clarifies how the scholars of Usul al-Fiqh (the 
fundamentals and principles of jurisprudence) developed and 
elaborated on this issue and singled it out in treaties and books until 
it is unanimously agreed that the Qur'ānic narratives and similitudes 
have not been quoted for mere recitation or storytelling, they are 
rather meant to formulate the right course of actions for all people. 

The present study is considered an application of the theory of 
structural unity which means that every single word, verse and 
chapter of the Qur'an serve as one sentence and must be taken as 
one, undivided unity with no contradiction nor discrepancy therein 
and thus it fruits benefits.  

The study also investigates the legislations of the previous 
nations mentioned in the Qur'an or the Sunnah which have not being 
abrogated nor reportedly and confirmed as accepted or rejected. 
Such legislations are bound to us as many scholars of Shafi'iah and 
Hanafiah and many theologians confirmed. 

Key Words:  Reporting expressions , word denotations , acquired 
legal rulings , benefits and disadvantages , Quranic Language. 
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، نحمده على َما )١(*َخَلَق اْلِإْنَساَن* َعلََّم اْلُقْرآَن * الرَّْحَمُن اْلَحمد هللا على رّب العالمین، 
عّلمنا من اْلَبَیان، وألھمنا لنعمة التِّْبَیان، فسبحان من عظَّم أمره ونھیھ، ووضع المیزان، ثم 

؛ )٢(وا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَلا ُتْخِسُروا اْلِمیَزاَنَوَأِقیُم* َألَّا َتْطَغْوا ِفي اْلِمیَزاِنأمرنا ونھانا 
  .)٣(َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َجنََّتاِن: لنكون من أھل خشیتھ الذین قال فیھم

 َوأْشھد َأن ال إلھ ِإلَّا اهللا َوحده َلا شریك َلُھ شھادة َعَقَدَھا اْلجنان، ونطق بَھا اللَِّسان، َوأْشھد 
مًَّدا َعبده َوَرُسولھ اْلُمْخَتار من ولد عدنان، اْلَمْبُعوث بأعظم شان، وأفصح ِلَسان، َأن ُمَح

صلى اهللا َعَلْیِھ وَعلى آلھ َوَأْصَحابھ القادة اْلَأْعَیان، َذوي البالغة، والبراعة، والمحاسن، 
  .ومن تبعھم بإحسان حتى لقاء الّدیان

  : وبعد

شّرفنا بعبادتھ، وألزمنا بما فرض علینا، ونھانا عما حّرم  كّلفنا و- سبحانھ وتعالى–فإّن اهللا 
فبّلغنا رسالتھ، "علینا، فخّصنا بأفضل كتاب ُأنزل، وبعث إلینا أشرف رسول ُأرسل، 

وألزمنا حّجتھ، وبّین لنا شریعتھ، وتال علینا كتابھ، وتعبّدنا بما أحّلھ وحّرمھ، وأباحھ 
، ووعد بھ من الثواب لمن أطاعھ، وأوعد وحظره، واستحّبھ وكرھھ، وأمر بھ ونھى عنھ

بھ من العقاب لمن عصاه، فكان وعده ترغیًبا، ووعیده ترھیًبا؛ ألن الرغبة تبعث على 
أمًرا بطاعة، ونھًیا عن معصیة؛ : الطاعة، والرھبة َتُكّف عن المعصیة، ومدار التكلیف

اء السالفة، وأخبار ولذلك ورد التكلیف مقروًنا بھما، وكان ما تخلل كتابھ قصص األنبی
القرون الخالیة، عظًة واعتباًرا َتْقَوى معھما الرَّغبة، وتزداد بھما الرَّھبة، وكان ذلك من 

  .)٤("ُلطفھ بنا، وتفّضلھ علینا

 على ما قرره لسان القرآن -ولما كانت نصوص الوحیین متنوعٌة في بیان ما كلفنا اهللا بھ
الدعاء، أو الخبر، إن كان المقصد ثمَّ نسبة شيء  بین اإلنشاء كاألمر، والنھي، و-الكریم
  . لشيء

                                                           

 ].٣ - ١: سورة الرحمن[ )١(
 ].١٠ - ٨: سورة الرحمن[ )٢(
 ]٤٦: سورة الرحمن[) ٣(
ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري ) ٨٨: ص( أدب الدنیا والدین :ینظر) ٤(

 .م١٩٨٦، دار مكتبة الحیاة، )ھـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي، الشھیر بالماوردي 
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 أّن صیغ الطلب سواء -األصولي المجتھد–لكن یقف في طریق المستثمر لھذه الصیغ 
كانت طلًبا للفعل، أو طلًبا للترك، أو كانت جازمة، أم غیر جازمة، مغایرة في الحقیقة 

ر في الخارج، فإن كان مطابًقا لھ الخبر دالٌّ على حصول أم"لماھیة الخبر، من حیث إن 
، فإنھ ال یدل على حصول أمر، بل )١(فھو الصدق، وإال فھو الكذب، وھذا مخالف لإلنشاء

أن ال یكون الشيء مطلوًبا إال مع كونھ معدوًما حال طلبھ، لیتحقق الطَّلب : حقیقة الطلب
  .)٢("استدعاء أمر غیر حاصل لیحصل: "في حّقھ، فإذن ماھیتھ

ألیس العزیز الحكیم :  أمام ھذه القضِّیة الُمِھّمة، وسألت نفسي)٣(فسي َمْشُدوًھاووجدت ن
قادًرا أن یسوَق تكلیفھ بصیغة األمر والنھي المباشرتین للداللة على الطلب، خصوًصا إذا 

  .توفر االستعالء، والعبودیة هللا اختیاًرا واضطراًرا

سرون، ثم قّعد لھا األصولیون، مما لكني زال عجبي بتحریرات سطّرھا اللغویون، والمف
  .سأعرضھ من مسألة ھذا البحث، وبیان فائدة العدول بالصیغ من األمر إلى الخبر

كجبل أشم على رأس اللغویین، ومفسر ممن تمرس في سبر ) ھـ٥٣٨ت (فالزمخشري 
وإخراُج األمر في صورة الخبر تأكیٌد لألمر، وللمبالغة في : "صیغ القرآن الكریم قال

جاب المأمور بھ، ولإلشعار بأنھ مما یجب أن یتلقى بالمسارعة واالمتثال، فھو یخبر إی
، ُأخرج في صورة الخبر ثقًة "رحمك اللَّھ: "عنھ كأنھ موجوٌد، ونحوه في الدعاء

  .)٤(باالستجابة، كأنما وجدت الرحمة، فھو مخبر عنھا

ب اللغات في مسائل ووجدت تقعید األصولیون لھذه القضیة في ثنایا دراستھم في با
األوامر وغیرھا، وألحقوا الصیغ الخبریة باألمر ذي الصیغة، حتى برھن القّفال الّشاِشي 

ومن الدلیل على أن معناه األمر والنھي ُدُخوُل : "على ھذا اإللحاق فقال) ھـ٣٦٥ت (
  . )٥("الفھالنَّْسِخ ِفیِھ، واألخبار المحضة ال یلحقھا النسخ؛ وألنھ لو كان خبًرا لم یوجد خ

من ھذا التقعید وجھ األصولیون النظر إلى استثمار الصیغ الخبریة، والقصص، واألمثال 
، وأحكام وتشریعات، كما تشتمل على خالصات القرآنّیة، الشتملھما على علم كثیر

التجارب، والخبرات، وسنن اهللا التي ال تتخلف وال تتبدل مما حكاه القرآن، أو أرشد إلیھ 
  . سنتھ، وإن جاءت على غیر ما عھد في آیات األحكام والتشریع من أسالیب فيالنبي 

                                                           

  .التعبیر عن الشيء في أول أمره، ویتعلق بالصیغ، والخلق، والصنع والبناء وغیره: لغة: اإلنشاء) ١(
  .تصدیق، والتكذیب من قول أو ما قام مقامھما دّل على معنى طلبي بحیث ال یحتمل ال: واصطالحا

ألن المتكلم : ومعنى أنھ ال یحتمل الصدق والكذب، أنھ لیس لھ نسبة في الخارج تطابقھ، وسمي إنشاًء
 .٧٤الحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة ص : ینظر. أنشأه ولم یكن لھ في الخارج وجود أصال

، للمؤید باللَّھ یحیى بن حمزة بن ١٦٢/ ٣ائق اإلعجاز الطراز ألسرار البالغة وعلوم حق :ینظر) ٢(
 . ھـ١٤٢٣األولى، : علي بن إبراھیم، الحسیني العلوّي الطالبي، المكتبة العصریة بیروت، الطبعة

كلھم عن األمر الذي دھم مشدوه، : من َشَدَه شبیھ في المعنى بدھش، وفیھ قلب مكاني، یقال: الَمْشُدوُه) ٣(
: ، المحقق١/٣٣المقابسات ألبي حیان التوحیدي علي بن محمد بن العباس، : ینظر!. وھو منھ متعجب

 . م١٩٩٢الثانیة، : دار سعاد الصباح، الطبعة: حسن السندوبي، الناشر
 ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ،٢٧٠/ ١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل :ینظر) ٤(

 . بتصرف ھـ،١٤٠٧ -الثالثة :  بیروت،  الطبعة– العربي دار الكتاب: الزمخشري جار اهللا، الناشر
 .٢٩٤/ ٣البحر المحیط في أصول الفقھ : ینظر) ٥(
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فلو طلبت قتل النملة : " ھذا االستثمار فیقول-رحمھ اهللا-وُیفعل العّز بن عبدالسالم 
رٍَّة َوَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذ* َفَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َیَرُه : والنحلة لوجدتھ في قولھ تعالى

َفَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة : ، ولو طلبت سقي الكالب لوجدتھ في قولھ تعالى)١(َشرا َیَرُه
، ولو طلبت قتل الحیة والعقرب لوجدتھ في َوَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َیَرُه* َخْیًرا َیَرُه 
  .)٢(..."َوَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َیَرُه* ْیًرا َیَرُه َفَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخ: قولھ تعالى

 األمثاَل القرآنیَّة مما یجب على المجتھد معرفتھ، -رحمھ اهللا-حتى عّد اإلمام الشافعّي 
من األمثال الدوال  ثم معرفة ما ضرب فیھ: "فقال وھو یبیِّن مؤّھالت المجتھد العلمیَّة

 األمثال جزءًا مما یجب على -رحمھ اهللا- ، فجعل " الجتناب معصیتھعلى طاعتھ، المثبتة
من : " أن ھذا العلم-رحمھ اهللا-وذكر الماوردّي  .)٣("علوم القرآن"المجتھد معرفتھ من 

  .)٤(... "أعظم علم القرآن علم أمثالھ والناس في غفلة عنھ

اهللا صدري للكتابة فلما وقفت على ھذه النصوص النفسیة المتعلقة بھذا الموضوع شرح 
في ھذه المسألة، بعدما تیقنت ما فیھا من الفوائد الجّمة، والنِّكات الجلیلة فیما ضمنھ 

الصیغ الخبریة، «: الشارع الحكیم في صیغ التكلیف، وقد وسمت ھذا البحث بعنوان
  .وأثرھا في الفروع الفقھیة، »وداللتھا على األحكام الشرعیة

في المجالین األصولي والفقھي، قّدر اهللا تعالى أن أكتب ھذا ونظرا ألھمیة ھذا الموضوع 
 لعّل اهللا أن یفتح بجدید یضاف إلي التراث األصولي، أو )٥(البحث استكماال لمن سبقني

وحاولت قدر استطاعتي  -خیر یضاف للبحث وصاحبھ، لكل ھذا أخذت على نفسي 

                                                           

 ].٨-٧: سورة الزلزلة[) ١(
 .٢٢٥شجرة المعارف واألحوال، للعز بن عبدالسالم ص  :ینظر) ٢(
: لسیوطي، تحقیق، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین ا١٣١/ ٢اإلتقان في علوم القرآن  :ینظر) ٣(

 .م١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤: محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة
: ، لبدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي، المحقق١/٤٨٦البرھان في علوم القرآن  :ینظر) ٤(

تب العربیة عیسى  م، دار إحیاء الك١٩٥٧ -  ھـ١٣٧٦األولى، : محمد أبو الفضل إبراھیم، الطبعة
 .الحلبي وشركاه

قضي الصیغ الخبریة من القضایا التي ال تختص بعلم أصول : سیقني للكتابة في ھذا الموضوع) ٥(
الفقھ، ولكنھ موضوع غالب دراستھ في علم البالغة، وكذا المنطق، فلم أقف على من بحث ھذه القضیة 

  :ت علیھبالقیام على دراسة الصیغ واالستفادة منھا، ومما وقف
محمد بن مشبب حنبتر : األسلوب الخبري، وأثره في االستدالل، واستنباط األحكام الشرعیة، للباحث-

  .م٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩عسیدي، طبعة دار المحدثین، 
لكن صاحب الرسالة أغرب، في عقده المقارنات بین البالغیین، والمناطقة، واألصولیین مما جعلھ یدخل 

 منھ، أو أغرب عن وجھ تخصص الرسالة وھو حصر الصیغ وبیان في تخصص أصول الفقھ ما لیس
أنواعھا، والبعد عن أصل الدراسة، مع أنھ لم یصرح في الرسالة بالمقارنة، مع أن العنوان یوحي بأنھا 

مما جعلني أضرب صفحا عن حصر الصیغ الدالة على : "دراسة أصولیة خالصة، حتى من إغرابھ قال
ھل تعقد البحوث األصولیة إال : وأسأل.  ٢١٩ینظر الرسالة ص " دة في الحصرالحكم التكلیفي إذ ال فائ

لدراسة خطابات الشارع وكیفیة استثمارھا، فكیف تعقد البحوث والرسائل لحصر كالم الفقھاء، وصیغ 
 .كتب الفقھ
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ماال یدرك كلھ، ال : "ا قیلوھمتي، مع إقراري وعلمي بدقة ھذا البحث، إال أن حسبي م
  .)١("یترك جلھ

وأسأل اهللا تعالي أن ینفع بھ اإلسالم والمسلمین أجمعین، في یوم الدین یوم ال ینفع مال 
  .وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سلیم

   :أھمیة البحث
  : أھمیة ھذا البحث فیما یأتيتتضح

لكریم، والسنة النبویة البحث خطوة في طریق االستفادة من نصوص الكتاب ا: أوال
المطھرة، وذلك بالتمایز بین معاني مصادر صیغ األمر، اإلنشائیة، والخبریة، فالصیغ 
الخبریة تعد جّل األسالیب اللغویة وأغلبھا، واالستفادة من األدلة اإلجمالیة محور عمل 

  .األصولي

األصولیون، وعلي التنبیھ لدور السیاق في فرز طبیعة ھذه الصیغ، وھذا ما قرره : ثانًیا
: ومن جماِع علِم كتاِب اِهللا: "حیث قال) ھـ٢٠٤ت  (-رحمھ اهللا- رأسھم اإلمام الشافعي 

العلُم بأن جمیَع كتاِب اهللا إنما َنَزَل بلساِن العرِب، ومعرفُة الفْرِض في تنزیلھ، واألدِب، 
أصًلا مھما، وھو ھذا یقرر  -رحمھ اهللا-فكالم اإلمام الشافعي . )٢("واإلرشاِد، واإلباحِة

اعتبار لغة العرب في فقھ كالم اهللا تعالى، وأنھ یتطلب النظر في مساقات النصوص 
لمعرفة ما یجب، وما یستحب، وما یباح، والنظر فیما یرتبط بھا من القرائن السیاقیة، 

  .وھو أمر جار علي سنن العرب في كالمھا

شرعي بالجملة الخبریة الواردة عن  كشف زیادة المعنى الحاصل بإیراد الطلب ال:ثالًثا
الشارع، وإن كان علي سبیل المجاز؛ ألن الشارع أراد المبالغة في وجوب المأمور بھ، 
فَعَدَل إلي الجملة الخبریة؛ ألن المخبَر بھ إن لم یوجد في الخبر فقد یلزم بذلك كذب 

  .الشارع، أما إذا لم یوجد المأمور بھ في األمر فال یلزم ذلك

من داللة ورد الخبر بمعنى األمر، على األمر للوجوب،  زیادة التوكید الحاصل :رابًعا
مثًلا؟ وأن ھذا مفید في قضایا " افعل"المدلول علیھ بالصیغة المعنیة وھي صیغة 

  .االستدالل في مبحث الدالالت، وكیفیة االستفادة منھا

اء كان أمًرا أو نھًیا، سو-مطلق الطلب : وھو-بیان العالقة بین قضیة االقتضاء : خامًسا
، وقضیة  كسبیة األفعال ودخولھا تحت قدرة -وسواء كان على سبیل الجزم، أم غیر ذلك

ثم ال یتعلق طلب وال : "فقال -رحمھ اهللا - المكلف، على حّد ما نّبھ العز بن عبدالسالم 

                                                           

ید، أبو عبد الحمید بن ھبة اهللا بن محمد بن الحسین بن أبي الحد. ٧٥/ ١٩شرح نھج البالغة  : ینظر) ١(
دار إحیاء الكتب : محمد أبو الفضل إبراھیم، الناشر : ، تحقیق )ھـ٦٥٦: المتوفى (حامد، عز الدین 

 .العربیة
 .بتصرف.٤١ -  ٤٠الرسالة للشافعي ص  :ینظر) ٢(
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ھ وال تخییر إال بفعل كسبي، وال یمدح الشرع شیًئا من أفعال وال یذمھ، وال یمدح فاعل
  .)١("یذمھ، وال یوبخ علیھ وال ینكره، وال یعد علیھ بثواب وال عقاب؛ إال أن یكون كسبیا

أن كل كلمة، وكل آیة، وكل سورة، : "اعتبار نظریة الوحدة البنائّیة، وُیعني بھا: سادًسا
یعتبر كأنھ جملة واحدة، وأن القرآن المجید لھ وحدة، بحیث ال یقبل بناؤه وإحكام آیاتھ 
التعّدد فیھ، أو التجزئة في آیاتھ، أو التعضیة؛ فیقبل بعضھ ویرفض بعضھ اآلخر، كما ال 
یقبل التناقض أو التعارض وغیرھما من عیوب الكالم، وأن االستفادة الحاصلة بھدي 

  .)٢("القرآن تكون بھ كّلھ

 على نحو البحث توسع في حصر الصیغ الواردة في الكتاب الكریم، وسنة النبي  -
كتبھ األصولیون في مواطن متفرقة من كتبھم، فزدت في عملیة حصر الصیغ ما 

في افعل وال تفعل، أو على أقصى توسع صیغ األمر المباشرة، وغیر المباشرة، 
  .وكذا الخبریة

   :اإلشكالیة التي یحلھا البحث

  :یحل ھذا البحث عدة مسائل، منھا

 -  ما یترتب على األمر من الوجوبإذا ورد الخبر بمعنى األمر، فھل یترتب علیھ أنھ -
؟ أو یكون ذلك مخصوًصا بالصیغة المعنیة وضًعا وھي -إن األمر للوجوب: إذا قلنا
  ؟"افعل"صیغة 

: في كتابھ) ھـ٧٠٢ت  (-رحمھ اهللا-وقد أقام بعض األصولیین بحًثا كابن دقیق العید 
لي حسب ما أورد ع–؛ لكنھ مع إقامتھ لھذا البحث لم ُیَرجِّح شیًئا »شرح العنوان«

  .)٣(، وسنحاول في ھذا البحث ترجیح ھذه المسألة-الزركشي

 تصور الكثیر من العلماء أن ھذه القضیة محصورة في صیغ األوامر والنواھي -
ورود صیغة الخبر بمعنى األمر؛ لتدل على الوجوب، وصیغة النھي : الخبریة، أي

نّبھ على فوائد العدول لصیغ  -رحمھ اهللا-الخبریة لتدل على التحریم فقط، فالزركشي 
فإذا . صیغة األمر وإن دّلت على اإلیجاب لكنھ یحتمل االستحباب: "الخبر، حیث قال

  .)٤("جيء بصیغة الخبر ُعِلَم أن ذلك  األمر ثابت مستقر، وانتفى احتمال االستحباب

ت عن  اعتقاد أن قصص القرآن لیس مجرد آیات للتالوة، أو قصًصا لإلنذار، ومعلوما-
اآلخرة، وعن أحداثھا الغیبیة، أو أخبار عما سلف من األمم في حیاتھم وھالكھم، أو مادة 

                                                           

، ألبي محمد عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم )٧٧: ص(اإلمام في بیان أدلة األحكام  :ینظر) ١(
رضوان مختار بن : ، المحقق)ھـ٦٦٠: المتوفى(السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء بن الحسن 

  : غربیة، الناشر
 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧األولى، :  بیروت، الطبعة–دار البشائر اإلسالمیة 

، مكتبة الشروق الدولیة، ١٠طھ جابر العلواني ص : الوحدة البنائیة للقرآن المجید، الدكتور :ینظر) ٢(
 .م٢٠٠٦اھرة، سنة النشر الق
 .، بتصرف٢٩٥/ ٣المحیط في أصول الفقھ  البحر: ینظر) ٣(
 .، بتصرف٢٩٥/ ٣المرجع السابق  :ینظر) ٤(
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لإلعجاز للغوي فقط، أو مجرد ُرَقى َیْسترقى بھا المرضى، أو تقرأ على الموتى دون أن 
یكون لھا موضع األصل والصدارة في صیاغة أفعال العباد والحكم علیھا، وضبطھا 

َوَنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیاًنا ِلُكلِّ َشْيٍء : أنزل، مصداًقا لقول اهللا تعالىبمراد الشارع بما 
إن مصنفات آیات األحكام قد حصرت : وال یقال. )١(َوُھًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمیَن

 آیة، وقصرت اآلیات التي یستنبط منھا األحكام عند أكثر العلماء على ثالثمائة وخمسین
 - على أقصى االحتماالت- تقریًبا % ٨ولم یتجاوز أحد منھم عن خمسمائة آیة، وھذا یمثل 

 آیة على طریقة الكوفیین عن أبي ٦٢٣٦من مجموع آیات القرآن الكریم البالغ عددھا 
 على حسب ، عن علي بن أبي طالب -رحمھ اهللا- عبدالرحمن عبداهللا بن حبیب السلمي 

  . )٢ (- رحمھ اهللا-لزھر لإلمام الشاطبي ما ورد في كتاب نظم ا

كما یضیف البحث أن من الصیغ الخبریة ما یفرَّق بھ بین الصیغ الجازمة التي تفید -
الوجوب، والصیغ غیر الجازمة التي تفید الندب، وكذا في صیغ الكّف الجازمة التي تفید 

باحة ومرد ذلك إلى التحریم، وغیر الجازمة التي تفید الكراھة، والصیغ الدالة على اإل
  .السیاق

 یزید البحث دراسة الصیغ الخبریة فیما ال طلب فیھ، كاإلباحة، وما انضاف إلیھا من -
األحكام الوضعیة كنصب األسباب، والشرائط، والموانع، والصحة والفساد، وضرب 
اآلجال، وتقدیر األوقات، والحكم بالقضاء، واألداء، والتوسعة والتضییق، والتعیین 

  .)٣("لتخییر من أقسام الواجب، ونحو ذلك مما تدل علیھ األحكام الخبریة وا

ال یعاب على البحث كثرة التعرض لألدلة الجزئیة بدعوى أن عمل األصولي ھو : وأخیرا
االعتناء باألدلة الكلیة إثباتا لھا، وثبوت األحكام بھا، وأن دأب األصولي أنھ ال یتعرض 

 التمثیل، لكني خرجت عن المألوف ألضع من تلك الجزئیات لألدلة الجزئیة إال على سبیل
خطوًطا عریضة في عملیة االستنباط، وتحلیل األدلة وكیفیة االستفادة منھا، وذلك من 

  :وجھین

  .من حیث التوصل من ھذه الجزئیات ألمر كلي یفید في عملیة االستنباط: األول

 الشرعیة، وكیفیة االستفادة من حیث التخریج والتدریب على تحلیل النصوص: الثاني
  .منھا، وھما من لب عمل األصولي

                                                           

 ].٨٩: سورة النحل[) ١(
 .٥٢٥التعریف بالمصحف الشریف خاتمة طبعة الشمرلي  ص  :ینظر) ٢(
 . بتصرف٧٧: اإلمام في بیان أدلة األحكام ص: ینظر) ٣(
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خطة البحث  

  :یشتمل ھذا البحث على مقدمة، وثالثة فصول، وخاتمة

  .مقدمة للبحث، ومھمتھ، وإشكاالتھ، وخطتھ: أما المقدمة فتشتمل على

  الصیغ الخبریة، وأقسامھا، ومظانھا، وحجیتھا: الفصل األول

  :باحثویشتمل  على أربعة م
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  .ب العمران لألرض طل:المطلب الرابع

  .نكاح الزانیة والزاني :المطلب الخامس

  . قوامة الرجل على المرأة:المطلب السادس

  . استأذان البكر في نكاحھا:المطلب السابع

  . رفع األبصار للسماء في الصالة:المطلب الثامن

  . الجمع في الزواج بین المرأة، وعمتھا، وخالتھا:المطلب التاسع
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  :ألمثال الشرعیة حجیتھا، وداللتھا على األحكام الشرعیةا:  المبحث الثاني

  :ویشتمل على أربعة مطالب

  .تعریف األمثال الشرعیة: المطلب األول

  . حجیة األمثال الشرعیة في داللتھا على األحكام:المطلب الثاني

  . فوائد التعبیر بصیغ األمثال في خطاب الشارع:المطلب الثالث

  .األمثال الشرعیةمخرجة على استثمار  الفروع ال:المطلب الرابع

  .القصص الوارد في خطاب الشارع وداللتھ على األحكام:  المبحث الثالث

  :ویشتمل على ستة مطالب  

  .تعریف القصص القرآني، وممیزاتھ: المطلب األول

  .أنواع القصص القرآني :المطلب الثاني

  . حجیة شرع من قبلنا:المطلب الثالث

  .ان ما أتلفھ الحیوان ضم:المطلب الرابع

  .إطالق لقب الملك على الكافر: المطلب الخامس

  .االستدالل بالعلة العدمیة، وإنزال اإلشارة منزلة الكالم: المطلب السادس

فتشتمل على أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خالل : ثم الخاتمة والتوصیات
  .ھذا البحث

  .س لموضوعات البحثأعقبت البحث بفھرس للمراجع، وفھر
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  الفصل األول

  الصيغ اخلربية، أقسامها، ومظانها، وحجيتها

  :ویشتمل على أربعة مباحث

  املبحث األول

   التعريف بالصيغ اخلربية، وما ورد يف عنوان البحث

  :ویشتمل على خمسة مطالب

  اطب اول

دف ار  

، من دللت على - األفصح وبكسرھابفتح الّدال على- دّل یدل داللة :  یقال:الداللة لغة
بالفتح في األعیان، وبالكسر في المعاني، والّدال وصف : الشيء ودللت إلیھ، وقیل

  .)١(للفاعل

 سواء كان ذلك .)٢("كون الشيء بحالة یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر: واصطالحا
  .بلفظ، أو غیره

دراًكا وتصوًرا، وعلًما بھ، الدالُّ، وھو أسبق إ:  األول في التعریف یسميفالشيء
المدلول، وھو تابع في إدراكھ لألول، ومترتب علیھ، ویراد : یسميوالشيء الثاني 

بالشيء في التعریف مطلق األمر لیشمل المعقول والمحسوس، وما كان من عالم الغیب 
ھ، ویراد باللزوم في التعریف عدم االنفكاك ال امتناع. المطلق، وما كان من عالم الشھادة

بمعنى أنھ إذا تحقق العلم بالدال ترتب علیھ العلم بالمدلول في الجملة، وھذا الترتب أعم 
من أن یكون على سبیل الفور، أو بعد التأمل في القرائن والمالبسات، وأعم من أن یكون 
بحاجة لوسائل انتقالیة، أو ال، فكل ترتب إدراك شيء على إدراك شيء آخر یدخل في 

على أي حال، :  مطلق اإلدراك والتصور والخطور في البال أيراد بالعلمویحّد اللزوم، 
  .)٣(ال خصوص الجزم والیقین والتفصیل المقابل للظن

داللة لفظیة، : إلى قسمین) الشيء األول(وھذه الداللة العامة تنقسم باعتبار نوع الدال 
  .و مكتوبةوداللة غیر لفظیة، وھي شاملة لكل داللة ما عدا األلفاظ منطوقة أ

                                                           

 .٩٣، والتعریفات ص ٢٤٧/ ١١"دلل "  لسان العرب مادة :ینظر) ١(
 ٣١٧/ ١التحبیر شرح التحریر :ینظر) ٢(
محمود توفیق : ، األستاذ الدكتور١٢ ص-دراسة بیانیة ناقدة–داللة األلفاظ عند األصولیین  :ینظر) ٣(

 .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧ الخیمة،  شبرا-محمد سعد عضو ھیئة كبار العلماء، مطبعة األمانة
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داللة طبعیة، : وتنقسم باعتبار طریق معرفة االرتباط بین الدال والمدلول إلى ثالثة أقسام
التي : وداللة عقلیة، وداللة وضعیة، وال یعتد األصولي إال بالداللة اللفظیة الوضعیة وھي

  .)١(یكون االرتباط بین الدال اللفظي، ومدلولھ ھو العلم بالوضع

لوضعیة ھي المقصودة بالنظر، فھي تختلف باختالف األجناس واللغات، والداللة اللفظیة ا
واللھجات، ولذا یتوقف العلم بالمدلول بعد سماع الدال على العلم بالمواضعة عند القوم 
الناطقین بالدوال، بخالف العقلیة، والطبیعیة، فإنھا ال تختلف من أمة إلى أمة في الغالب، 

 والبالغیین بالداللة اللفظیة الوضعیة، فسعوا في تحریر ومن ثم كانت عنایة األصولیین،
  .مفھومھا تحریًرا دقیًقا في في غالب باب عقدوه سموه بالدالالت

حسب القاضي أبو بكر الباقالني . الدلیل:  وقد استعمل كثیر من األصولیین الداللة بمعني
كل ھذه ...واحد،الدلیل والداللة والمستدل بھ أمر : "فقال] ھـ٤٠٣ت  [-رحمھ اهللا-

ت  [-رحمھ اهللا- وھذا ما أكده اإلمام الزركشي . )٢("األسماء مترادفة علي الداللة نفسھا
  .)٣(أن ھذا صنیع عامة الفقھاء، وأكثر المتكلمین ] ھـ٧٩٤

  

ب اطا  

را ف ار  

ة الخبری: لفظة الصیغ، واألخرى: أحدھما: مصطلح الصیغ الخبریة مركب من جزئین
المشتقة من الخبر، وال یتضح معنى المركب ببیان معنى المضاف والمضاف إلیھ : أي

  .كعادة األصولیین في بیان معنى المركبات اإلضافیة

  :تعریف الصیغة: أوال

وھو َمْصَدُر من صاَغ الشيَء َیُصوُغھ َصْوغًا وِصیاغًة : مشتقة من الصَّْوُغ:  الصیغة لغة
الصاد والواو والغین : "-رحمھ اهللا-قال ابن فارس . )٤(وِصیغًة وُصْغُتھ َأصوُغھ ِصیاغًة 

صاغ اَلَحْلَي : من ذلك قولھم. تھیئة على شيٍء على مثاٍل مستقیم: أصٌل صحیح، وھو
  .)٥("یصوُغُھ َصوغًا، وھما َصْوغان، ِإذا كان كلُّ واحٍد منھما على ھیئة اآلَخر

  . )٦(م بالنفسھي العبارة المصوغة للمعني القائ: واصطالًحا

                                                           

  .جعل الشيء في حیز: الوضع ھو التحییز بمعنى: الوضع اللفظي) ١(
تعیین اللفظ بالداللة بنفسھ على شيء، بحیث إذا أرسل الدال فھم منھ ما وضع لھ، إن توقف : واصطالحا

 .١٩٤-١/١٩٣اإلبھاج للسبكي : ینظر. جعلھ بإزائھ: على شيء بنفسھ، أي
 .٢٠٧/ ١التقریب واإلرشاد للباقالني : ینظر) ٢(
 .٦٣/ ١البحر المحیط للزركشي : ینظر) ٣(
 .٤٤٢/ ٨لسان العرب البن منظور   :ینظر) ٤(
 .٣٢٢-٣٢١/ ٣معجم مقاییس اللغة البن فارس  :ینظر) ٥(
 .٢١٢/ ١البرھان إلمام الحرمین الجویني  :ینظر) ٦(
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  .)١ (اللفظ الذي یستعمل للداللة علي مفھوم كشيء ما: وقیل

التي تستعمل في اللغة، ویستفاد منھا مفھوم األمر، : فالمراد) صیغ األمر مثًلا( فإذا قنا 
ھي مدلول األمر، ولیست عین األمر؛ ألن األمر ھو طلب الفعل، والصیغة لفظ : فالصیغة

  .)٢(دّل علي ھذا التركیب

جریا لما سار علیھ المحققون من : وقد اخترت أن أعبر بالصیغ في البحث، وعنوانھ
األصولیین، وأن غلبة استعماالتھم على لفظة صیغ، وھو أفضل من التعبیر بـ 

االحتجاج إنما : "-رحمھ اهللا-لجریانھا في عبارات البالغیین، قال األمدي » األسالیب«
ال یدل على وجود األمر والنھي " معتھ یأمر وینھىس: " ھو بلفظ النبي، وقول الصحابي

من النبي، الختالف الناس في صیغ األمر والنھي، فلعلھ سمع صیغة اعتقد أنھا أمر أو 
  .)٣("نھي، ولیست كذلك عند غیره

الخالف إنما ھو في صیغة األمر الموضوعة لإلنشاء، وما مثل ھذه الصیغ : "وقال أیًضا
  .)٤("ت عن األمر ال إنشاءاتأمكن أن یقال إنھا إخبارا

  :تعریف الخبر: ثانیا

. ما أتاك من نبإ عمن تستخبر: والخبر. واحد األخبار:  الخبر بالتحریك:الخبر لغة
  . )٥(والجمع أخبار، وأخابیر جمع الجمع 

: األول: أصالن حسب الوضع اللغوي] الخاء والباء والراء: [-رحمھ اهللا- قال ابن فارس
الِعْلم : فاألول الُخْبر. یدل على لیٍن وَرخاوة وُغْزٍر: والثاني. بیال إلیھالِعلم، وما كان س

ومنھ قولھ . واهللا تعالى الَخبیر، أي العاِلم بكلِّ شيء. لي بفالن ِخْبَرٌة وُخْبٌر: تقول. بالشَّيِء
  . )٧("نةالَخْبراء، وھي األرض اللیِّ: واألصل الثاني. )٦(َوَال ُیَنبِّئَك ِمْثُل خِبیٍر: تعالى

  .والمعنى األول ھو الموافق للمراد ھنا، في ھذا التعریف وھو العلم، أو ما وصل إلیھ

 یختلف تعریف الخبر حسب الفن المنوط بھ، نظًرا التساع نطاق :الخبر اصطالًحا
استعمال ھذه اللفظة، فلھ تعریف عند النحاة، وعند علماء الحدیث، وعند البالغیین، 

األصول، ولذا سأعرفھ بما ورد عند علماء المعاني والقصود من والمناطقة، وعلماء 
  :البالغیین، وعند النحاة وأھل اإلعراب، وعند المناطقة، ثم أختم بما عند األصولیین

                                                           

 .١٥ - ١٣/ ٣شرح الكوكب المنیر البن النجار   :ینظر) ١(
 .١٥ - ١٣/ ٣ق المرجع الساب :ینظر) ٢(
 .٩٦/ ٢اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  :ینظر) ٣(
 .١٤١/ ٢نفس المرجع  :ینظر) ٤(
 .٢٢٧/ ٤لسان العرب البن منظور  :ینظر) ٥(
 ].١٤سورة فاطر  [) ٦(
 .٢٣٩/ ٢معجم مقاییس اللغة البن فارس  :ینظر) ٧(
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  .)١(ھو الوصف للُمْخَبر عنھ: فالخبر عند أھل المعاني

  .)٢(ھ لفًظا َأو َتْقدیًراُھَو اْلُمَجّرد اْلمسند ِإَلى َما تقدم: الَخَبر: والخبر عند أھل اللغة

  .)٣(ھو كالم یحتمل الصدق أو الكذب لذاتھ: وعند األصولیین

والمراد أن األصل إنما ھو الصدق دون الكذب؛ ألن الكذب یتطرق للخبر من جھة 
المتكلم ال من جھة الوضع علي نحو ما مّر في الداللة اللفظیة الوضعیة؛ فإن المتكلم قد 

  . )٤("الوضع، وقد یستعملھ كذًبا على خالف مطابقة الوضعیستعملھ صدًقا على وفق 

ما یدخلھ الصدق أو : "الُمخیِّرة، فیقول» أو«ال یخلو إما أن یأتي فیھ  بـ : اعتراض
تفید التردد أو " أو"العاطفة، إن كان األول لم یصح، ألن " بالواو"أو یأتي " الكذب

ال یقع فیھا تردد، وإن كان الثاني االشتراك، والحقائق من حقھا أن تكون بالمفردات و
  .وجب في كل خبر أن یدخلھ الصدق والكذب جمیعًا، وھذا محال

وال یكون للشك، ویكون للتخییر واالشتراك، ونحن ال نلتزم » أو«أنھ یصح بلفظ : جوابھ
أن من حق الحدِّ أن یكون بالمفردات، بل یجوز بالشيء المشترك مع القرینة، ونلتزم أن 

  .)٥(دود مخیَّرًا فیھ إذا كانت ماھیتھ مشتركة یكون المح

؛ اإلنشاء؛ ألنھ ال یمكن فیھ ذلك، فإن مدلولھ »یحتمل الصدق والكذب «:فیخرج بقولھم
؛ الخبر »لذاتھ«: وخرج بقولھم. إنھ صدق أو كذب: لیس مخبرًا عنھ حتى یمكن أن یقال

، وذلك أن الخبر من حیث الذي ال یحتمل الصدق، أو ال یحتمل الكذب باعتبار المخبر بھ
 الثابت  یعلم صدقھ؛ كخبر اهللا تعالى، وخبر رسولھ –  األول:ثالثة أقسام) مخِبره(

  .عنھ، وھذا القسم حق

 وخبر یعلم كذبھ؛ كالخبر عن مستحیل شرعًا، كخبر مدعي الرسالة بعد النبي – الثاني
طل، أو عقًال، كالخبر عن اجتماع النقیضین في زمن واحد، وھو با.  

ما یمكن أن یوصف بالصدق والكذب إما على السواء، أو مع رجحان أحدھما، : الثالث
  .وھو ممكن أن یكون حقا أو باطًلا. كإخبار شخص عن قدوم غائب، ونحوه

 ونحو ذلك، - وإخبار رسولھ -تعالى-إن األخبار المقطوع بصدقھا كإخبار اهللا : اعتراض
  .لصدق والكذب أو جمعتمال یدخلھا الكذب وأنتم خیرتم بین ا

                                                           

:  تحقیق٨٠ي ص الباجي األندلسالحدود في األصول، لسلیمان بن خلف بن سعد القرطبي  :ینظر) ١(
 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى، :بنان،الطبعة ل–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشرمحمد حسن إسماعیل،

: لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي تحقیق. ٨١: معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم ص :ینظر) ٢(
 . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤األولى، : الطبعةمصر،/  القاھرة -  مكتبة اآلداب: د محمد إبراھیم عبادة،  الناشر.أ
/ ١، اإلبھاج في شرح المنھاج ٧٤/ ٦، البحر المحیط للزركشي ١/١٣٩أصول السرخسي : ینظر) ٣(

٢٢١. 
 .٧٦/ ١ أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي :ینظر) ٤(
 .٧٧/ ٢، للدواري الصنعاني تعلیق اللؤلؤ الموصول إلي واسطة عقد معاني جوھرة األصول :ینظر) ٥(

بدون - مجموعة من الباحثین - م ٢٠١٢رسالة ماجستیر نوقشت في كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة 
 .طباعة
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أنا ال نعنى بدخول ذلك طریق الجواز وعدم الخروج، وإنما نعنى باحتمال الخبر : الجواب
لذلك من جھة اللغة، وأنھ ال یعاب من جھة اللغة ال غیر، كما یعاب دخول الصدق 

عن ) ھـ٦١٤ت  (-رحمھ اهللا-والكذب في األمر والنھي، ولھذا احترز المنصور باهللا 
    .)١("ما یدخلھ الصدق والكذب من جھة اللغة:"قالذلك، ف

وقد بان أن قضیة احتمال األسلوب الخبري للصدق والكذب لذاتھ ھو الفرق األساس بین 
الصیغ الخبریة، واإلنشائیة، فإن اإلنشاء ال یحتملھما لذاتھ، ولم یختلف في ذلك أحد من 

  .أھل العلم من البالغیین، والمناطقة، واألصولیین

وھو مما یعلم صدقھ إما بالتواتر كقول اهللا تعالى، وما : على النوع األول: ر البحثومدا
 فكل ، وما صّح سنده بروایة الواحد العدل عن النبي ثبت متواترا من سنة الرسول 

، ألنھ المقصود بخطاب الشارع، بخالف خطاب غیره، مما »األخبار الحّقة«ھذا من 
  . مع االستواء، أو مع رجحان أحدھما على اآلخریمكن أن یوصف بالصدق أو الكذب

ھي كالم تام من خطاب الشارع المشتمل على موضوع، «: وعلى ھذا فالصیغ الخبریة
ومحمول یفید بنفسھ إضافة أمر من األمور نفیًا أو إثباتًا، یفید في إثبات األحكام 

  .)٢(»الشرعیة

تتحول فیھا المفاھیم أو ، وھي مرحلة مھمة »قضیة« وھو ما یسمى عند المناطقة 
ویدخل فیھ كل ما دل على الخبریة من قول، . )٣(المعاني، أو اإلدراكات إلى قضایا خبریة

  .أو كتابة، أو إشارة مفھمة

  اطب اث

رم اف ار  

وقد عرف األصولیون الحكم  : ھو مركب لمفرد ھو الحكم الشرعي:األحكام الشرعیة
  .)٤(ع اهللا المتعلق بأفعال المكلفین باالقتضاء، أو التخییر، أو الوضخطاب: الشرعي بأنھ

علٌم علي الِخَطاب الذي أصدره الشارع طلًبا من المكلفین، لفعل أْمٍر أَمَر بھ، أو : فالحكم
الكّف عن فعل نھي عنھ، أو التخییر بین الفعل والترك لشيء أباَحُھ، أو جعل الشيء سبًبا، 

  .، أو الحكم علي الفعل بكونھ صحیًحا، أو فاسًداأو شرًطا، أو مانًعا

خاطب زید عمًرا یخاطبھ : توجیھ الكالم للغیر، یقال: جنس في التعریف، وھو: فخطاب
  .وجھ اللفظ المفید إلیھ، بحیث یسمعھ: خطاًبا، ومخاطبة أي

                                                           

ومعنى ھذا أنھ یسوغ عند أھل اللغة أن یقال للمتكلم بھ صدقت أو كذبت، وال : قال المنصور باهللا) ١(
، ١٦٥صفوة االختیار في أصول الفقھ ص : نظری. تحظره اللغة وال تمنع منھ، بل تقضي بجوازه

مركز أھل البیت للدراسات : ھـ ط٦٤١للمنصور باهللا عبد اهللا بن حمزة بن سلیمان المتوفى سنة
 . م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣:  الطبعة األولى سنة -الیمن–اإلسالمیة بصعدة 

 .حث، مع زیادات من البا١٠٢٤/ ٢زیادات المعتمد، ألبي الحسین البصري  :ینظر) ٢(
 .١١١- ١٠٩معیار العلم للغزالي ص  :ینظر) ٣(
 .١٦: نھایة السول شرح منھاج الوصول لإلسنوي ص: ینظر) ٤(
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  كالمھ النفساني المدلول علیھ بالكالم اللفظي؛ ألنھ:والمراد بخطاب اهللا في التعریف
الحكم الشرعي ال توجیھ ما أفاد؛ ألن التوجیھ لیس بحكم، فأطلق المصدر وأرید ما 

  .خوطب بھ على سبیل المجاز، من باب إطالق المصدر على اسم المفعول

من المالئكة، والجن، واإلنس، وما ، وبإضافة الخطاب إلى اهللا تعالى خرج خطاب غیره
 والرسول ، نما وجب بإیجاب اهللاثبت بخطاب السنة، أو باإلجماع، والقیاس، وإ

أما اْلَأِدلَّة :" قال أبو الحسین .والمجمعون، والمجتھدون،كاشفون عن ذلك، ومعرُِّفون لھ
  .)١("، وخطاب اْلأمةالَِّتي ِھَي اْلخطاب َفُھَو خطاب اهللا، وخطاب َرُسولھ 

 أن یكون متعلًقا، قید لبیان الواقع، إذ شأن الخطاب : )المتعلق بأفعال المكلفین: (وقولھ
كقولھ ، المتعلق بذاتھ وصفاتھ تعالي وتقیید التعلق بأفعال المكلفین یخرج خطابھ تعالى

: وخطابھ تعالى المتعلق بالجمادات كقولھ تعالى،)٢(َشِھَد اللَُّھ َأنَُّھ ال ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو: تعالى
اْلِجَباُل َسْیًرا َوَتِسیُر)والمراد بالفعل . لى، لكن لیس حكًما، فإنھ خطاب من اهللا تعا)٣

ما كان داخًلا تحت قدرة المكلف، وتمكن من كسبھ حتى ولو كان : الذي تعلق بھ الخطاب
  .قلبیا

 وتأھل للخطاب،  جمع مكلف، وھو البالغ العاقل الذي بلغتھ دعوة النبي : والمكلفون 
 ال یعم من األحكام كخواص لیتناول اللفظ ما، لیست للعموم: واأللف والالم في المكلفین

  .وما ھو حكم لبعض دون بعض، النبي 

َواللَُّھ َخَلَقُكْم : وتقیید الخطاب بكونھ متعلًقا علي جھة الطلب أو التخییر مثل قولھ تعالي
 فإنھ خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفین لكن لیس بحكم، فزید في )٤(َوَما َتْعَمُلوَن

وإنما ھو ، و التخییر لیندفع النقض؛ ألنھ لیس فیھ اقتضاء وال تخییرالحّد باالقتضاء أ
  .إخبار

  االقتضاء ھو مطلق الطلب، لیعم طلب الفعل وطلب ":باالقتضاء أو التخییر: "وقولھ
اإلباحة، فدخلت األحكام الخمسة في ھذین : الترك، جازما أو غیر جازم، والتخییر أي

مذكورة " أو"ألن : ل األصفھاني في شرح المحصولقا.اللفظین، واحترز بذلك عن الخبر
  .)٥(فإنھ یكون حكًما، فیھ ولیست للشك، بل المراد أن ما وقع على أحد ھذه الوجوه

الجعل علي نحو خاص، فورد بسبب ازدیاد القید المذكور عدم االنعكاس :  ھوأو الوضع
،  وسبًبا كالزنا للحّد،ككون الشيء دلیًلا كدلوك الشمس للصالة، بخروج األحكام الوضعیة

  . فإنھا أحكام ال اقتضاء فیھا وال تخییر، وشرًطا كالطھارة للبیع

                                                           

 .٣٤٤/ ٢المعتمد ألبي الحسین البصري : ینظر) ١(
 ].١٨: سورة آل عمران[) ٢(
 ].١٠: سورة الطور [) ٣(
 ].٩٦: سورة الصَّافَّاِت[) ٤(
 .١٧: صول لإلسنوي صنھایة السول شرح منھاج الو: ینظر) ٥(



 - ٤٦٩٦ -

زاد ، بورود ھذا) ھـ٦٤٦ت  (-رحمھ اهللا-ولما اعترف بعض األصولیین كابن الحاجب 
من : ومنھم، صحح الحّد بدون ھذه الزیادة: فاستقام الحّد، فبعضھم، في الحّد أو الوضع

  .من منع كونھا من المحدود: ومنھم، منع خروجھا عن الحّد

 أما من منع خروجھا؛ فألن كون الّدلوك دلیل على دخول وقت الصالة، یرجع إلى 
، الصالة عنده؛ ألنھ جعلھ دلیل اقتضاء للعمل بھ الوجوب؛ إذ معناه أن اهللا تعالى أوجب

 لصحة البیع الطھارة شرًطا وجعل، وجعل الزنا سبًبا لوجوب الحّد ھو إیجاب الحّد عنده
 .فیرجع إلى اإلباحة، جواز االنتفاع بالمبیع عندھا وحرمتھ دونھا

راب اطا  

ود ارا ر اا  نو  

حظي ھذا المبحث باھتمام النابھین من علماء البالغة، ونبذ عند شّراح آیات األحكام، لكن 
تھ، فقد عقد األصولیون مؤلفات نال حّق التأسیس عند األصولیین حیث رعوه حق رعای

  : متخصصة في ھذا البحث، لعل من أھمھا ما نشیر إلیھ في ھذا المطلب مثل

: ؛ لعز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن »اإلمام في بیان أدلة األحكام«: كتاب
  .)١()ھـ٦٦٠: المتوفى(أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 

توضیح صیغ األدلة وبیان أنواعھا وذلك "على  -رحمھ اهللا-حرص العز : ج الكتابمنھ
بالتمثیل وإیراد الشواھد من القرآن الكریم، والسنة، واللغة، من أجل تثبیت الفھم، وترسیخ 

والكتاب محقق في مجلد واحد، وھو عمدة . )٢("التمرس على استخراج األحكام من أدلتھا
  .ھذا المأخذ على اإلطالقھذا البحث، ومن أعمدة 

اشتملت على أنواع دالالت طلب :  إلى عشرة فصول-رحمھ اهللا–وقد قسمھ مصنفھ 
الفعل، وأنواع دالالت طلب الترك، والتسویة بین األمرین، وما تضمنھ ضرب الحكم 
واألمثال، وما تدل علیھ صفات اهللا تعالى، وما في حروف المعاني، وھو جھد أصولي 

ء قرآني بالغ الدِّقة، یؤكد مكانة العّز بین األصولیین، وأنھ ممن بلغ رتبة نفیس، واستقرا
  .االجتھاد

وفي الكتاب لمحة تجدیدیة مفادھا االستفادة من جمیع صیغ القرآن الكریم، وخطاباتھ، 
وأسالیبھ، وحصر ذلك في سلك بدیع، شأنھ شأن كل مؤلف أخذ على عاتقھ الرد إلى األمر 

على كل ما عداه، وتجدید ما اندثر بسبب طول » القرآن الكریمحاكمیة «األول وھو 
  .األمد، وقسوة القلوب، وأن ھذا مدار كل تجدید

                                                           

بتحقیق رضوان مختار بن غربیة، الناشر دار البشائر اإلسالمیة، سنة النشر : الكتاب مطبوع) ١(
 .م، مكان النشر بیروت١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧

دار البشائر : رضوان مختار بن غریبة، ط: ، للدكتور٥٨مقدمة تحقیق الكتاب ص : ینظر) ٢(
 . اإلسالمیة
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؛ ألبي الربیع نجم الدین سلیمان »اإلشارات اإللھیة إلى المباحث األصولیة«:  كتاب
، سنة »ابن السوقي«بن عبد اهللا الطوخي، الصرصري، الحنبلي، المعروف بـ 

  .)١(ھـ٧١٦

الكتاب إن كان تصنیفھ مكتبًیا في فّن التفسیر، إال أن موضوعھ األساس : نھج الكتابم
یتعلق باستنباط األحكام من صیغ القرآن، واالستفادة منھا بإشارات لمسائل األصلین 

إن :"، حیث ذكر مصنفھ السبب الباعث على تألیفھ فقال]أصول الدین، وأصول الفقھ[
تفیدون أصول دینھم، وفروعھ من كتاب ربھم، وسنة المسلمین منذ ظھر اإلسالم یس

نبیھم، واستنباطات علمائھم، حتى نشأ في آخرھم قوم عدلوا في ذلك عن الكتاب، والسنة 
  . )٢("إلى محض القضایا العقلیة، ومازجین لھا بالشبھ الفلسفیة، والمغالطات السوفسطائیة

رات اإللھیة إلى المباحث اإلشا«:للطوفي تصنیف بدیع سماه: "  قال عنھ العلیمي
 من اآلیات من -جّل منزلھ–؛ في االعتقادات، رّتَبھ على ما في السور القرآنیة »األصولیة

ذلك المعنى، من آخر مصنفاتھ، وھو كتاب عدیم النظیر والمثیل، ولیس من العلماء من 
  .  )٣("حذا حذوه في مصنف

 عبد الرحمن بن أبي بكر ، لجالل الدین»اإلكلیل في استنباط التنزیل« كتاب 
أنھ ما من شيء إال ویمكن : ذكر فیھ: "قال حاجي خلیفة. )٤()ھـ٩١١: المتوفى(السیوطي 

المتوفي (وقال صدیق القنوجي . )٥("استنباطھ من القرآن، فذكر آیة آیة وما یستنبط منھا
كّل ما استنبط منھ، واستدل بھ علیھ، من » اإلكلیل«أورد السیوطي في ): "م١٨٩٠

مسائل فقھیة، أو أصولیة، أو اعتقادیة، فاشدد بذلك الكتاب یدیك، وعّض علیھ 
  .)٦("بناجذیك

ولم تقتصر ھذه الفكرة على علماء أھل السنة، بل شارك الشیعة الزیدیة في ھذا المسلك، 
  :ودربوا  على منوال من سبقھم، ومن ذلك

 بن محمد بن القاسم ، لفخر الدین عبداهللا»شرح الخمسمائة آیة من التنزیل«كتاب 
  .)٧()ھـ٨٧٧المتوفى (النجري 

                                                           

دار الكتب العلمیة، : محمد حسن إسماعیل، الناشر: بتحقیق. ثة مجلداتالكتاب مطبوع في ثال) ١(
 . م٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 

 .١٣: اإلشارات اإللھیة إلي المباحث األصولیة ص: ینظر) ٢(
ق ؛ لمجیر الدین العلیمي الحنبلي، تحقی٤٦٥الدّر المنضد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد، ص :ینظر) ٣(

 .م١٩٩٢ -ھـ١٤١٢عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین، دار مكتبة التوبة، السعودیة 
   بیروت- دار الكتب العلمیة : سیف الدین عبد القادر الكاتب، دار النشر: بتحقیق :الكتاب مطبوع ) ٤(

 . م١٩٨١ - ھـ ١٤٠١
 .٨١/ ١كشف الظنون  :ینظر) ٥(
 .٢٠١/ ٢أبجد العلوم  :ینظر) ٦(
بتحقیق محمد بن صالح بن محمد العتیق، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، بكلیة : بوعالكتاب مط) ٧(

 .ھـ١٤٠٦ قسم الدراسات العلیا الشرعیة، - جامعة أم القرى-الشریعة الدراسات اإلسالمیة
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یظھر في الكتاب نفس أصولي مقاصدي بارع خصوصا في قضیة : منھج الكتاب
االستنباط، والنظر لدالالت األلفاظ، وعبارتھ على أبدع ما یكون، وھذا الكتاب على 

ر آیات تفسی«صغر حجمھ قد احتوى على ما احتوت علیھ مطوالت الكتب التي تعنى بفن 
ضغط ھذا . "، وكیفیة طرق االستنباط منھا، في أسلوب جید، ووجازة عبارة»األحكام

، وقصد مؤلفھ تسھیل حفظھ على "الكتاب بحث احتوى على العلم ُجّلھ، وإن لم یكن كلھ
  .)١("طلبة العلم، بحیث یغني عن المطوالت، ویكون إشارة لھا

ق بین أن یعرفنا اهللا الشرعیات بطرق وقد علم أنھ ال فر: "-رحمھ اهللا-قال النجري 
اإلخبات ما ھو لطف أو مفسدة، أو بطریق األمر والنھي، فإنھ یثبت الوجوب والقبیح في 
الحالتین مًعا، ویكون التعریف طلًبا في المعنى موجًبا للإلرادة والكراھة؛ بل ال یبعد أن 

  ".رهیكون التعریف بطرق اإلخبات آكد، وأثبت في تحقیق الوجوب، وغی

 وقد نبھ النجري على التفریق بین الطلب الجازم، وغیر الجازم، وبین طلب الترك 
وقد علم بما ذكرنا أن اهللا تعالى لم : "الجازم وغیر الجازم، وتنوع الصیغ في ذلك فقال

یكلفنا من الواجبات الشرعیة إال بما علم أنا ال نفعلھ إال بالطلب الجازم، سواء فعلناه أو لم 
ولم یكلفنا من التروكات إال بما علم أنا ال نتركھ إال بالطلب الجازم للترك، سواء تفعلھ، 

  .)٢(تركناه بھذا الطلب الجازم أم ال؟

  اطب اس

 نوول اثوع او ا وا   

یون في نقلت كثیر من المباحث اللغویة والبالغیة إلى علم أصول الفقھ، مما جمعھ األصول
التي استعارھا علماء األصول عن " اللغات"باب من أھم أبواب البحث األصولیة ھو باب 

أھل البیان، فرعوھا حق رعایتھا، لمعرفة األصولیین أنھا أبواب عظیمة األثر، بالغة 
  .  وكالم نبیھ - عز وجل -النفع في فھم المراد من كالم الشارع 

  :یات عدةلكن یختلف تناول األصولیین من حیث

إثبات النص الشرعي، وثبوت األحكام : فموضوع علم أصول ھو: فمن حیث الموضوع
الشرعیة بناء على فھم ھذا النص، أما البیانیین فاھتموا بمعاییر ضبط التواصل 

  .والتخاطب بین المتخاطبین

ھا یؤكدون على أن األلفاظ المفردة لیس الغرض منھا أن یفاد بھا معانی: فاألصولیون مثال
المفردة، وداللتھا علیھا؛ بل الغرض من وراء ھذه الداللة الوضعیة إفادة المعانى المركبة 
بتركیب ھذه المفردات باعتبارھا من عناصر التركیب؛ ألن التركیب إنما ُیصار إلیھ 

  . )٣("لغرض اإلفادة، فحیث ال إفادة ال تركیب

                                                           

 .٣٩ الدراسة النظریة للكتاب ومقدمة التحقیق ص :ینظر) ١(
 .٤-٣لكشف عن مناسبات األحكام للنجري لوحة معیار أغوار األفھام في ا"مخطوط : ینظر) ٢(
 .٥٥٥/ ٣، واإلبھاج في شرح المنھاج ٣٢٣/ ١ق / ١المحصول : ینظر) ٣(
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نات بناء المعنى التركیبي الذي ھو فالعنایة بالمفردات في الحقیقة إنما ھي باعتبارھا لب
مناط االستنباط الدقیق للحكم الشرعي، ومن ھنا كان االعتناء بالمعاني المبثوثة في 

  .)١(الخطاب ھو المقصود األعظم عند األصولیین

وقد عني األصولیون بالتركیب البنیوي لألخبار الستخراج مكنون المعاني بین طیات 
المْخِبر : وھا باألمور الخادمة لفھم كل خبر من حیثاأللفاظ، ووضعوا اعتبارات سم

من : والمْخَبر عنھ، والمخبر بھ، ونفس اإلخبار، في الحال والمساق، ونوع األسلوب
  .)٢"(اإلیضاح، واإلخفاء، واإلیجاز، واإلطناب، وغیر ذلك

ھا كما حددوا العالقة بین الدال والمدلول وقطعوا بأنھا عالقة تبادلیة یتأثر الدال فی
بالمدلول، والمدلول بالدال، وال سیما في حالة التركیب فمدلول أي عبارة منطوًقا، 
ومفھوًما، یتأثر بطبیعة الدال وخصائصھ التكوینیة، واألدائیة، والدال یتأثر بطبیعة المعنى 

  .)٣(المراد إیصالھ ال سیما في أدائھ الصوتي، والكتابي

محمود توفیق محمود سعد : البیاني الدكتوروھناك شھادة من منصف ھو أستاذنا العالمة
 حیث بین فارق الموقفین األصولي والبیاني -أمده اهللا بالّصحة–عضو ھیئة كبار العلماء 

یتضح الموقف األصولي في االستثمار في دالالت األمر، والنھي، في خطاب : "فقال
المعاني اإلدراكیة الشارع فإن لألصولیین مع ھذه الداللة حركة رحیبة خصیبة، وال سیما 

لصیغ التكلیف في بیان السماء األخیر، وحركتھم ھنا أعمق وأوسع من حركة البیانیین 
  .المتقدمین والمتأخرین

وكل بیاني یقرأ بوعي الموقف األصولي من داللة صیغ األمر والنھي ویناظره بموقف 
  البیانیین یدرك 

  .الفارق بین التناولین: أوًلا

  . )٤(»اللفظ والمعنى«ه من طبیعة العالقة بین الدال والمدلول صدق ما قلنا: وثانیا

                                                           

 .١٣٨/ ٢الموافقات للشاطبي  :ینظر) ١(
 .١٠٥/ ٢المرجع السابق  :ینظر) ٢(
فیق محمد سعد محمود تو:  األستاذ الدكتور-دراسة بیانیة ناقدة–داللة األلفاظ عند األصولیین  :ینظر) ٣(

 .١٧عضو ھیئة كبار العلماء، ص 
 .١٨نفس المرجع ص  :ینظر) ٤(
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  املبحث الثاني

  أقسام الصيغ الواردة يف خطاب الشارع

  :ویشتمل على أربعة مطالب

  اطب اول

باطق اط  ث د ن   

ب، ثم ھ مراد المخاِطلما كان الخطاب في لغتنا العربیة توجیھ الكالم نحو الغیر إلفھام
جاء الشرع الحنیف بزیادة التكلیف والتشریف في خطابھ، على ما جاء في لسان القرآن، 

، وخبره،  المشتمل على أمره ونھیھ وأخبرنا ربنا أنھما مصدري خطابھوسنة النبي 
  .وما تفرع عن ذلك مما یبین تكلیف العباد، وتشریفھم

إتباع معھود العرب في ألفاظھا قعد األصولیون أنھ ال بّد في فھم خطاب الشارع من 
الُقَرآن نزل بلسان العرب دون : "- رحمھ اهللا- فقال الشافعي.الخاصة وأسالیب معانیھا

غیره؛ ألنھ ال یعلم ِمن إیضاح ُجَمل ِعْلم الكتاب أحد جِھل َسَعة لسان العرب، وكثرَة 
التي دخَلْت على من جِھل ومن َعِلَمھ انتَفْت عنھ الشَُّبھ . وجوھھ، وِجماَع معانیھ، وتفرَقھا

  .)١("لساَنھا

من إتباع معھود العرب الذین نزل " لنا، فال بد فإذا أردنا أن نفھم خطاب اهللا ورسولھ 
القرآن بلسانھم، فإن كان في لسانھم عرٌف مستمٌر، فال یصح العدول عنھ في فھم 

تعرفھ، وھذا الشریعة، وإن لم یكن ثّم عرف، فال یصح أن یجرى في فھمھا على ما ال 
  . ، وموضوع بحثنا ھذا في األلفاظ واألسالیب)٢("جاٍر في المعاني، واأللفاظ، واألسالیب

أن لألمر صیًغا موضوعة في اللغة تدّل : ومن معھود كالم العرب الذي استقر، وتأصل
  .، من حیث عظم التكلیف بھما)٤(، وكذلك للنھي صیًغا تخصھ، وتدّل علیھ)٣(علیھ

، بل )٥( على أن األمر، والنھي ال ینحصران في الصیغ الموضوعة لغةونص األصولیون
 إن الخطاب الشرعي الطالب من المكلف بفعل شيء معین، أو الكف عن شيء معین،

                                                           

 .٥٠الرسالة للشافعي ص :ینظر) ١(
 .١٣١/ ٢الموافقات : ینظر) ٢(
 .١٢التبصرة في أصول الفقھ للشیرازي ص :ینظر) ٣(
 .٢/٢٣٠اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  :ینظر) ٤(
وفي الحدیث إشعار بأن األمر ال ینحصر في صیغة : "قال ابن حجر في شرح حدیث بریرة)  ٥(
ترید بھذا القول األمر فیجب : َأَتْأُمُرِني، أي: فقالت» لو راجعتھ«:  خاطبھا بقولھ؛ ألن النبي )افعل(

: َلَیا َرُسوَل اللَِّھ َأَشْيٌء َواِجٌب َعَليَّ؟ َقا: َفَقاَلْت: "َعلّي، وھذا ما أوضحھ مرسل بن ِسیِریَن بسند صحیح
  ".َلا

 .٩/٤٠٩فتح الباري البن حجر العسقالني : ینظر
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  .)١(من األسالیب اإلنشائیة، خالًفا لألشعریة) ال تفعل(، و)افعل(تدل علیھ صیغة 

                                                           

  ھل لألمر صیغة موضوعة لطلب الفعل؟: مسألة) ١(
  . الخالف في المسألة من بناء األصول على األصول، وھي مبنیة على مسألة الكالم النفسي، واللفظي

  :وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة على قولین
، تدل علیھ، حقیقة )افعل(ة موضوعة في اللغة، كقول الرجل لمن ھو دونھ أن لألمر صیغ: القول األول

  .دون قرینة، كداللة سائر األلفاظ الحقیقیة على موضوعاتھا، ومعانیھا، وھو قول جمھور العلماء
ال تدل على األمر بمجردھا، بل ال بد لھا ) افعل(أن صیغة : لیس لألمر صیغة لغة، أي: القول الثاني
  .وھو قول األشعریةمن قرینة، 

  : أدلة أصحاب القول األول
أن العرب لم تترك شیًئا لم تسمیھ أبًدا، بل سّمت الشيء الواحد بأكثر من : بوضع اللغة، فقالوا: استدلوا

اسم، وأطلقت أسماء على أشیاء غیر موجودة، واألمر والنھي من لوازم الحیاة بین الناس، فلزم أن 
  .ى؛ ألنَّ حاجة الناس تدعو لذلكیضعوا لھا صیًغا من باب أول

" إلى أمر، ونھي، وخبر، واستخبار، ثم وضعوا لألمر : بأن أھل اللغة قد قّسموا الكالم المفید: واستدلوا
: ، وعبروا عن االستخبار بقولھم"زید في الدار"، وعبروا عن الخبر بـ"ال تفعل"، ووضعوا للنھي "افعل

تفاض بین أھل اللسان، كاستفاضة العلم بما ال ینكره أحد، فلما لم ، وھذا التقسیم قد اس"ھل جاء زید؛ " 
  . یشترطوا لما وضعوه أّیة قرینة، دّل على أن ھذه الصیغ تدل على ھذه األقسام بمجردھا دون قرینة

، فلم یْسِقھ،كان لھ أن یعاقبھ على ذلك، وأن یوبّخھ "اسقني ماء: "إذا قال لعبده: بأن السید:  أیضاواستدلوا
لیھ، حتى استحسن العقالء توبیخھ وعقوبتھ، فلو لم تكن ھذه الصیغة موضوعة لالستدعاء لما َحُسن ع

  .عقوبة ھذا العبد على تركھ اإلسقاء
إنما استحق العبد العقوبة؛ ألن الطلب اتضح بقرینة اقترنت باللفظ، ُعِرفت من حال : اعترض األشعریة فقالوا

  .یة، دلت على مراده منھالمخاِطب، بما یسمى بالقرائن الحال
مشتركة بین األمر، وغیره، بدلیل تفریق القرینة بین ما ) افعل(بأن صیغة : استدلوا: أدلة أصحاب القول الثاني

  .كان على سبیل الحتم والجزم، وما ندب إلیھ، شأنھا شأن المشترك؛  فإنھ ال یحمل على أحد معانییھ إال بقرینة
فإنھ یسبق إلى الفھم أنھا لألمر، " افعل" لفھم، وذلك بأنھ إذا أطلق المتكلم صیغة بالتبادر إلى ا:  أجاب الجمھور

  .وال والتبادر أمارة الحقیقة
، وال خالف أن ذلك - االستعالء–من األعلى لألدنى " افعل"بأن أھل اللغة لم یشرطوا أن تكون صیغة : استدلوا

  .شرط في كونھ أمًرا
بینوا ذلك، فإنھم سموا خطاب األدني لألعلى مسألًة وطلًبا، وذكروا ذلك في  بأن أھل اللغة قد : أجاب الجمھور

أقسام الكالم، فعلمنا أن الرتبة شرط وأما القرینة في كون الصیغة موضوعة لالستدعاء فما ذكرھا أحد فبطل 
  .اعتبارھا
لتعجیز، وكلھا وجوه محتملة قد ترد لألمر، وقد ترد لإلباحة، وقد ترد للتھدید، ول" افعل " بأن صیغة : واستدلوا

في الخطاب، ولیس حملھا على أحد ھذه الوجوه بأْولى من حملھا على اآلخر، فوجب التوقف حتى تأتي قرینة 
  .ترجح أحد الوجوه، وإال اعتبر ترجیحا من غیر مرجح

فھي ، مجردة عن القرائن "افعل"بأنھ من المشھور عند أھل اللغة أنھ إذا وردت صیغة : أجاب الجمھور
األمر، وال تحمل على غیره من المعاني كاإلباحة، والتھدید، والتعجیز، وغیرھا إال : ، أي)الطلب(لالستدعاء 

  .بقرینة فدل على عدم اشتراكھا
على أنھا ظاھرة، " افعل"وأصحاب المذھب األول یحملون صیغة  أن الخالف بین المذھبین حقیقّي: والتحقیق 

وأصحاب المذھب الثاني یحملون .  واألمر دون قرینة، وخرجوا مسائلھم على ذلكوأنھ یرجح إفادتھا لالستدعاء
ومن ثم ال یجوز العمل : على أنھا ال معنى لھا راجح، وال یرجح بین معانیھا إال بمرجح خارجي" افعل"صیغة 
  .إال بدلیل خارجي یدل على ذلك" افعل"بصیغة 

 المحصول ٤١٧، ١/٤١٣، المستصفى ١/٢١٢لبرھان ، ا٢٢التبصرة للشیرازي ص :  ینظر تحریر المسألة
 .١٤/ ٣، وشرح الكوكب المنیر ٢/١٤١، واإلحكام لآلمدي ٢/٢٤
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الخبر في معنى «، وسموه بـ )١(لخبریة وما یقوم مقامھما مما یفید طلب الفعل من الصیغ ا
  .»اإلنشاء

أمر مجازي ال ؛ االستدعاء الحاصل بغیر القول الصریح : "-رحمھ اهللا-قال الطوفي 
ألن الطلب من لوازم األمر الحقیقي، والصیغة من لوازم الطلب، بناء على أن ؛ حقیقي

  .)٢("الكالم حقیقة في العبادات اللسانیة، ال في المعاني النفسانیة

  :ونكتة البحث تقسیم الصیغ الدالة على مطلق الطلب إلى ثالثة أقسام

  

-اإلمام في بیان أدلة األحكام، للعز بن عبدالسالم : وقد اخترت ھذا التقسیم من كتاب
ویستدل على : "، حیث قال)٣(عما سواه لكونھ فّصل تفصیًلا غیر مسبوق  -رحمھ اهللا

بار باشتقاقھا، أو بما أخبرت بھ وقصد بھ التشریع، وإما األحكام إما بالصیغة، وإما باألخ
  .)٤("بما رتب علیھا في العاجل واآلجل من خیر أو شر أو ضر

                                                           

 .بتصرف. ٤٢٤المصفى في أصول الفقھ البن الوزیر ص :ینظر) ١(
 .٣٥٠/ ٢شرح مختصر الروضة للطوفي  :ینظر) ٢(
  : الحكم قسم الماتریدي التكلیف باعتبار اللفظ الوارد بھ، أو باعتبار)٣(

  :ثم قسم التكلیف باعتبار اللفظ الوارد بھ یكون ثالثة أقسام
  ].٤٣:سورة البقرة [َوَأِقیُموا الصََّلاَة: ، مثل قول اللَّھ تعالىالتكلیف باألمر: األول
  ].٣٢: سورة اإلسراء[ َوَلا َتْقَرُبوا الزَِّنا: ، مثل قولھ تعالىالتكلیف بالنھي: الثاني
َواْلُمَطلََّقاُت َیَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِھنَّ : مثل قولھ تعالى: إما خبر في معنى األمر: ، وھو بالخبرالتكلیف: الثالث

 َلا َیَمسُُّھ ِإلَّا اْلُمَطھَُّروَن: مثل قولھ تعالى: أو خبر في معنى النھي] ٢٢٨:سورة البقرة [َثَلاَثَة ُقُروٍء
لمحمد بن محمد بن .١٧٠/ ١ المسمى تأویالت أھل السنة، تفسیر الماتریدي: ینظر]. ٧٩:سورة الواقعة[

دار الكتب : مجدي باسلوم، الناشر. د: ، المحقق)ھـ٣٣٣: المتوفى(محمود، أبو منصور الماتریدي 
  . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦األولى، :  بیروت، لبنان، الطبعة-العلمیة 

 فقد جعل الماتریدي التكلیف باألمر وھنا یظھر عمق التقسیم بین العز بن عبدالسالم والماتریدي،: قلت
والنھي قسیمان مع أنھما في األصل نوع واحد ھو صیغ الوضع، وأنھ لم یتطرق لباقي الصیغ التي 
تعرض لھا العز بن عبدالسالم من تقسیم األخبار بحسب االشتقاق، واألخبار التي یراد بھا التشریع، وبما 

   .یترتب على األفعال في الدنیا واآلخرة
 . ورجحتھ لبكارتھ-ن ھنا اخترت تقسیم العز رحمھ اهللافم
 بتصرف. ٨٠: اإلمام في بیان أدلة األحكام للعز بن عبد السالم ص :ینظر) ٤(
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  :أقسام الصیغ من حیث داللتھا على مطلق الطلب

  :  تنقسم الصیغ من حیث داللتھا على مطلق الطلب إلى ثالثة أقسام

، وھي الصیغ التي تدل على الحكم ]مباشرةصیغ التكلیف ال [:األسالیب اإلنشائیة:  األول
  ).حقیقًة(وضًعا، 

  :، وھي نوعان]صیغ التكلیف غیر المباشرة[: األسالیب الخبریة: الثاني

  .الصیغ التي تدل على الحكم بمادتھا، واشتقاقھا: النوع األول

رحمھ -الصیغ الخبریة التي تدل على الحكم بمفھومھا، وسماھا الشاطبي : النوع الثاني
، ھذا ظاھر الحكم، وھو جار مجرى "ما جاء مجيء اإلخبار عن تقریر الحكم: "-اهللا

  .)١(الصریح من األمر والنھي

بلفظ افعلوا أو ال : أحدھما: األوامر الواجبة ترد على وجھین: "-رحمھ اهللا-قال ابن حزم 
إما بجملة بلفظ الخبر إما بجملة فعل وما یقتضیھ من فاعل أو مفعول، و: والثاني. تفعلوا

فال طریق لورود األوامر والشرائع الواجبة إال على ھذین : "ثم قال. )٢("ابتداء وخبر
» ال تفعل«أو» افعل«فأما عنصر األمر والنھي، فإنما ھو ما ورد بلفظ : الوجھین فقط

فھذه صیغة ال یشركھ فیھا الخبر المجرد، الذي معناه معنى الخبر المحض، وال یشركھ 
  .)٣("وال یشركھ فیھا القسم، وإنما یشركھ في ھذه الصیغة الطلبیة فقطفیھا التعجب، 

  :وھو نوعان:  ما رتب على األفعال في الدنیا، واآلخرة: الثالث

  .ما ترتب على األفعال من خیر أو شر، حسب ما یتم بھ تحقیق المصالح: النوع األول

  .درأ بھ المفاسدما ترتب على األفعال من نفع أو ضر، حسب ما ت: النوع الثاني

لیعلم عباده ما ھم صائرون إلیھ من أنواع بره : "-رحمھ اهللا-قال العز بن عبدالسالم 
فإنھ لو اقتصر الشارع على بیان . -یعنى الحساب-وإنعامھ، أو من أنواع تعذیبھ وانتقامھ، 

النفع والضر في المعنى الظاھر فقط، لما أخبر  عما یخبر عنھ من التعبیر بصیغ 
بة، والُبغض، والرِّضا، والسُّخط، والتقریب لھ، واإلبعاد عنھ، والشقاوة واإلسعاد المح"

  .)٤(" في الدنیا واآلخرة

 لھذا القسیم عند الكالم على شروط الواجب -رحمھ اهللا-وقد نوه األصولیون قبل العز 
ھي و: الواجب واحد معین بأنَّ فعل الواجب لھ صفات أربع: "فمن أدلة الذاھبین إلى أن

وَتْركھ . إسقاط الفرض المعبر عنھ باالمتثال، وكونھ واجًبا، واستحقاق ثواب الواجب
  .)٥("وھذه األربعة تدل على أنَّھ واحد معین. وھي استحقاق العقاب: أیًضا لھ خاصة

                                                           

 .  كما عبر الطاھر بن عاشور" خبر قصد بھ التشریع"، وأحیانا یطلقون علیھا ٤٢٢/ ٣ الموافقات ) ١(
 .٢٩٤/ ٣اإلحكام البن حزم : ینظر) ٢(
 .٢٩٦/ ٣  المرجع السابق :ینظر) ٣(
 .، بتصرف٨٠: اإلمام في بیان أدلة األحكام ص :ینظر) ٤(
 .٣٨/ ١:نھایة السول شرح منھاج الوصول ص: ینظر) ٥(
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صفتین من الصفات الدالة على الوجوب ) ھـ٦٨٥: ت (-رحمھ اهللا-فرتب البیضاوي 
وترتب العقاب على الترك، فھذا یؤكد أن ھذین القسیمین وھي ترتب الثواب على الفعل، 

  .لھما في اإلثبات ما ثبت لسابقیھما، وھما االمتثال، والثبوت بالصیغة

الصیغ الخبریة تخبر عن أفعال البد أن یكون كونھا : "-رحمھ اهللا-وقال النجري الزیدي 
 لفعلھا، مطلوبا هللا تعالى، شكًرا، أو محصال للثواب أول دفع العقاب، أو للثالثة كلھا وجھا

ویكون فعل ذلك لطًفا لنا، كما ھو ظاھر نصوص القرآن الكریم، والسنة بل ھذا ھو الذي 
یجب أن یعتقد وإال لبطلت فائدة الترغیب بالثواب، أو الترھیب بالعقاب؛ بل كان ال یحسن 

ما ذكرنا، من اهللا تعالى الوعد والوعید فال یخرج بذلك عن أنھا وجبت لكونھا لطفا ك
وكذلك المحرمات الشرعیة قبحت لكونھا مفاسد في التكالیف العقلیة، أو في ألطافھا 

  . )١("الشرعیة

ب اطا  

ر واا  دارة اا ا  

  : أوضح األصولیون الصیغ المباشرة باألمر والنھي، وحصروھا فیما یلي

َیا ُبَنيَّ َأِقِم :  مشتًقا من الثالثي، كقولھ تعالى، فعل األمر سواء أكان»افعل«صیغة : أوًلا
أم ، "افَعل" سواء كان ثالثي مفتوح العین على وزن ،)٢(الصَّالَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف

، أم كان مشتقا من الرباعي، كقولھ "افِعل"، أم مكسور العین كـ"افُعل"مضموم العین كـ
أم كان مشتقا . )٣(وا الزََّكاَة َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَنَوَأِقیُموا الصَّالَة َوآُت: تعالى

أم السداسي، كقولھ ، )٤(َوْأُمْر َأْھَلَك ِبالصَّالِة َواْصَطِبْر َعَلْیَھا:كقولھ تعالى، من الخماسي
  .)٥(َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك:تعالى

ُثمَّ ْلَیْقُضوا : ؛ كقولھ تعالى»ِلتفَعل«مضارع اْلَمْجُزوم المقترن بالم األمر الفعل ال: ثانیا
  .)٦(َتَفَثُھْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُھْم َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق

  .)٧(َعَلْیُكْم َأْنُفَسُكْم: اسم فعل األمر؛ كقولھ تعالى: ثالًثا

القائم مقام فعل األمر في الداللة على الطلب؛ كقولھ المصدر النائب عن فعلھ، : رابًعا
ومنھ ما روي عن عبداهللا بن عباس . َفاْضِرُبوا ِرَقاَبُھم: َأْي .)٨(َفَضْرَب الرَِّقاِب: تعالى

                                                           

 .٤معیار أغوار األفھام في الكشف عن مناسبات األحكام للنجري الزیدي لوحة  :ینظر) ١(
 .]١٧: سورة لقمان[) ٢(
 .]٩٤: سورة الحجر [)٣(
 ].١٣٢: ة طھسور [)٤(
 ].١١٢: سورة ھود[) ٥(
 ].٧: سورة الطالق [)٦(
 ].١٠٥: سورة المائدة[) ٧(
 ].٤: سورة محمد [)٨(
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 في تفسیر قولھ تعالى  :َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف)مصدر بمعنى األمر، فقد " َفْلَیْتَبْع :  أي)١
ْلَوِليَّ ِباإلتَِّباِع بالمعروف، إذا أعطي لھ شيء، واسم الشيء یتناول القلیل أمر اهللا تعلى ا

 . )٢("والكثیر، واستدل باآلیة على جواز الصلح عن القصاص على القلیل والكثیر

فللنھي صیغة موضوعة في اللغة تدل بمجردھا علیھ وھو : ومنھا صیغ تختص بالنھي
المضارع المقرون بال الناھیة : مثل.)٣( االستعالء  على وجھ»ال تفعل«: قول القائل لغیره

  .)٤(َوَلا َتتَِّبْع َأْھَواَء الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا َوالَِّذیَن َلا ُیْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة: كقولھ تعالى

ما دل على طلب الكف بصیغة األمر مثل دع، اترك، كف ونحوھا، : فخرج بھذه الصیغ
  .لب الكف، لكنھا بصیغة األمر فتكون أمًرا ال نھًیافإنھا وإن تضمنت ط

أن إتباع أنفس الصیغ التي ھي األصل واجب؛ ألنھا مع : "-رحمھ اهللا- وقرر الشاطبي 
المعاني كاألصل مع الفرع، وال یصح إتباع الفرع مع إلغاء األصل، ویفھم من األوامر 

قرائن الحالیة أو المقالیة والنواھي قصد شرعي بحسب االستقراء، وما یقترن بھا من ال
: الدالة على المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنھیات؛ فإن المفھوم من قولھ تعالى

َأِقیُموا الصَّالة٥(" المحافظة علیھا واإلدامة لھا(.  

أن الصیغ الموضوعة لغة للداللة على األمر والنھي أفرزت لنا خمس صیغ : ونالحظ ھنا
، بینما سترى كم تنتج الصیغ الخبریة من »ال تفعل«قابلة للنھي في األمر، وصیغة م

  . األحكام التكلیفیة، واألحكام الوضعیة على ما سیأتي بیانھ

  اطب اث

وا د ما  داا ا  

قّعد األصولیون أن اإلخبار عن الحكم الشرعي، بإحدى مشتقات الجذور التي تفید الحتم 
  :لزام للداللة على طلب الفعل، أو طلب تركھواإل

  :الصیغ التي تدل على طلب الفعل: أوال

فإذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب : الفْرض، وما اشتق منھ: الصیغة األولى
أو فرضھ اهللا ، أو ُفِرض، أو مفروض، أو السنة النبویة یخبر عن فعل بأنھ َفْرض، الكریم
َقْد َفَرَض اللَُّھ َلُكْم َتِحلََّة َأْیَماِنُكْم  : على وجوب الفعل، كقولھ تعالىفإن ذلك دلیل ، تعالى

: ؛ كما في قول ابن عمر، أو من كالم رسولھ )٦( َواللَُّھ َمْوَلاُكْم َوُھَو اْلَعِلیُم اْلَحِكیُم

                                                           

 ].١٧٨: سورة البقرة[) ١(
 .١٨٩/ ١قمحاوي : أحكام القرآن للجصاص ت: ینظر) ٢(
 .٣٦٠/ ١التمھید في أصول الفقھ للكلوذاني : ینظر) ٣(
 ].١٥٠: سورة األنعام[) ٤(
 .٤١٢/ ٣ الموافقات للشاطبي :ینظر) ٥(
 ].٢: سورة التحریم[) ٦(
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ْن َشِعیٍر َعَلى ُكلِّ َعْبٍد َأْو  َزَكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر َأْو َصاًعا ِمَفَرَض َرُسوُل اللَِّھ «
  .)١(»ُحرٍّ َصِغیٍر َأْو َكِبیٍر

إذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب :  الوجوب، وما اشتق منھ: الصیغة الثانیة
، كأوجب: أو السنة النبویة یخبر عن فعل بوجوبھ بما اشتق من الجذر ومشتقاتھ، الكریم

ِجَھاُد َواِجٌب َعَلْیُكْم َمَع ُكلِّ َأِمیٍر َبرا َكاَن َأْو َفاِجًرا، اْل«: مثل قولھ . والوجوب، وواِجب
َوالصََّالُة َواِجَبٌة َعَلْیُكْم َخْلَف ُكلِّ ُمْسِلٍم َبرا َكاَن َأْو َفاِجًرا َوِإْن َعِمَل اْلَكَباِئَر، َوالصََّالُة 

فالتعبیر بلفظ واجب في . )٢(» َوِإْن َعِمَل اْلَكَباِئَرَواِجَبٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َبرا َكاَن َأْو َفاِجًرا
الجھاد مع كّل أمیر، والصالة خلف كل : الحدیث یفید وجوب األفعال المذكورة، وھي

  .مسلم

إذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب : األمر، وما اشتق منھ: الصیغة الثالث
أو مأمور بھ، أو أمر بھ اهللا، أو أمر بھ ، رأو السنة النبویة یخبر عن فعل بأنھ َأْم، الكریم

ُقْل : ؛ كقولھ تعالى»افعل « ال صیغة األمر » َأَمر « ، وما اشتق من مادة رسولھ 
ِإِن اْلُحْكُم ِإلَّا ِللَِّھ َأَمَر َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإیَّاُه َذِلَك الدِّیُن : ، كقولھ تعالى)٣(َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسِط

  .، فھو مأمور بھ)٤(َقیُِّماْل

إذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب : الَكْتب، وما اشتق منھ: الصیغة الرابعة
أو مكتوب فإنھ یفید ، أو َكَتَبھ اهللا، أو السنة النبویة یخبر عن فعل بأنھ ُكِتَب، الكریم

؛ " واألصولیینلفظ الكتابة یقتضي الوجوب عند أكثر الفقھاء: "قال ابن رجب ، الوجوب
ُفِرض علیكم، كقولھ : ، أي)٥(ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى:ومن ذلك قولھ تعالى

ِإنَّ الصََّلاَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتاًبا : وكقولھ تعالى. )٦(ُكِتَب َعَلْیُكُم الصَِّیاُم: تعالى
  . تًما؛ وفرًضا الزًما في أوقات معلومة، أي كانت علیھم واجًبا ح)٧(َمْوُقوًتا

أنھا تدّل على الوجوب؛ ألن ھذه : حكم ھذه الجذور وما اشتق منھا في خطاب الشارع
وداللة ھذه األلفاظ على . األلفاظ دالٌَّة بأصل وضعھا اللغوي على اإللزام والتحتیم

وھذا ، ستعماالتھاالوجوب داللة ظاھرة؛ بمعنى أن إفادتھا للوجوب ھو األعم األغلب في ا

                                                           

أخرجھ اإلمام مسلم عن عبداهللا بن عمر، باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر : الحدیث) ١(
   .٦٨/ ٣صحیح مسلم : ، ینظر٢٣٢٦والشعیر، حدیث رقم 

، ٢٥٣٣، حدیث رقم أخرجھ اإلمام أبي داوود في سننھ، باب في الغزو مع أئمة الَجْور: الحدیث) ٢(
 لم یسمع من أبي ھریرة، وأخرجھ -وھو الشامي-والحدیث رجالھ ثقات لكنھ منقطع فإن مكحوًال 

، ٨/١٨٥ و ٣/١٢١، والبیھقي في السنن الكبرى )١٥١٢: (في مسند الشامیین، حدیث رقم: الطبراني
عاویة بن من طریق م) ٩٢٤٢" (شعب اإلیمان "، وفي )٥٣٤(وفي السنن الصغرى، حدیث رقم 

 .صالح، بھذا اإلسناد
 .]٢٩: سورة األعراف[) ٣(
 .]٤٠: سورة یوسف[) ٤(
 ].١٧٨: سورة البقرة[) ٥(
 ].١٨٣: سورة البقرة[) ٦(
 ].١٠٣: سورة النساء [)٧(
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أو غیره؛ دون الوجوب، ویحدد ذلك السیاق ، ال یمنع من أنھا قد تطلق ویراد بھا الندب
  . الذي وردت فیھ، والقرائن المحتفة بالدلیل الذي وردت فیھ

  :الصیغ التي تدل على ترك الفعل: ثانًیا

 أن كل ما  أصل النھي من رسول اهللا: "أن» األم« في كتابھ -رحمھ اهللا-یحدد الشافعي 
حتى تأتي عنھ داللة على أنھ إنما نھي عنھ لمعنى غیر التحریم، ، ُنھي عنھ فھو محرم

وإما أراد بھ نھیا عن بعض األمور دون بعض، وإما أراد بھ النھي للتنزیھ عن المنھي، 
  .)١(" إال بداللة عن رسول اهللا واألدب، واالختیار، وال نفرق بین نھي النبي 

فإذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب ): حرم(الصیغ المشتقة من : ولىالصیغة األ
َوَأَحلَّ اللَُّھ : أو السنة النبویة یخبر عن فعل بأنھ حرام، أو محرَّم كقولِھ تعالى، الكریم

  .)٣(»َماُلُھ َوِعْرُضُھُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم َدُمُھ َو« :، وقولھ )٢(اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا

فإذا ورد َنصٌّ في خطاب : الصیغ الواردة بنفي الحّل، وما اشتق منھ: الصیغة الثانیة
: أو السنة النبویة یخبر عن فعل بنفي الحّل عنھ كقولھ تعالى، الشارع من الكتاب الكریم

ًجا َغْیَرُه َفِإْن َطلََّقَھا َفَلا َتِحلُّ َلُھ ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْو)وقولھ . )٤: » َال َیِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن
َیْھُجَر َأَخاُه َفْوَق َثَالِث َلَیاٍل َیْلَتِقَیاِن َفُیْعِرُض َھَذا َوُیْعِرُض َھَذا َوَخْیُرُھَما الَِّذى َیْبَدُأ 

  .)٥(»ِبالسََّالِم

ھذا نھي . )٦(َلَق اللَُّھ ِفي َأْرَحاِمِھنََّوَلا َیِحلُّ َلُھنَّ َأْن َیْكُتْمَن َما َخ: ومنھ قولھ تعالى
بصیغة الخبر یفید تحریم الكتمان والّنھي عنھ، وإن كان ظاھره إخبارًا عن عدم حّل 

 .الكتمان

فإذا ورد َنصٌّ في  :، وما اشتق منھ)نھي(الصیغة المشتقة من الفعل : الصیغة الثالثة
َوَیْنَھى :  یخبر عن فعل كقولھ تعالىأو السنة النبویة، خطاب الشارع من الكتاب الكریم

 َمَعُھ ُغَلاَماِن، َأْقَبَل النَِّبيُّ : ، وما رواه أبو ُأَماَمَة َقاَل)٧(َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي
َلاِة، َوِإنِّي َلا َتْضِرْبُھ، َفِإنِّي ُنِھیُت َعْن َضْرِب َأْھِل الصَّ«:  َوَقاَلَفَوَھَب َأَحُدُھَما ِلَعِليٍّ 

                                                           

 .٣٠٥/ ٧األم للشافعي : ینظر) ١(
 ].٢٧٥:سورة البقرة[) ٢(
ب تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة، با:  الحدیث) ٣(

 .٨/١٠، صحیح مسلم ٦٧٠٦، حدیث رقم ودمھ وعرضھ ومالھ
 ].٢٣٠:سورة البقرة[) ٤(
تحریم الھجر فوق ثالث : أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ عن أبي أیوب األنصاري، باب: الحدیث) ٥(

 .٩/ ٨، صحیح مسلم ٦٦٩٧، حدیث رقم بال عذر شرعي
 ].٢٢٨: سورة البقرة [)٦(
 ].٩٠:سورة النحل[) ٧(
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، َفَأْعَتَقُھ، »اْسَتْوِص ِبِھ َمْعُروًفا«: ، َوَأْعَطى َأَبا َذرٍّ ُغَلاًما َوَقاَل»َرَأْیُتُھ ُیَصلِّي ُمْنُذ َأْقَبْلَنا
  . )١(»َأَمْرَتِني َأْن َأْسَتْوِصي ِبِھ َخْیًرا، َفَأْعَتْقُتُھ: َقاَل» َما َفَعَل؟«: َفَقاَل

  .» عن كذا- -نھى رسوُل اهللا «: حابيِّویلحُق بھذا قوُل الصَّ

فإذا ورد َنصٌّ في  :وما اشتق منھ) زجر(الصیغة المشتقة من الفعل : الصیغة الرابعة
أو السنة النبویة یخبر عن فعل بالزجر كالحدیث الذي ، خطاب الشارع من الكتاب الكریم

ًرا َعْن َثَمِن اْلَكْلِب َوالسِّنَّْوِر َقاَل َزَجَر أخرجھ اإلمام مسلم َعْن َأِبى الزَُّبْیِر َقاَل َسَأْلُت َجاِب
  . )٢( َعْن َذِلكالنَِّبىُّ 

ما أخرجھ مسلم أیضا عن َأبي الزَُّبْیِر َأنَُّھ َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّھ َیُقوُل َزَجَر النَِّبىُّ : ومثلھ
٣(» َأْن َتِصَل اْلَمْرَأُة ِبَرْأِسَھا َشْیًئا(.  

فإذا ورد َنصٌّ في خطاب  :، وما اشتق منھ)ال ینبغي(الصیغة المشتقة بـ: الخامسالصیغة 
  ).ال ینبغي(أو السنة النبویة یخبر عن فعل صیغِة ، الشارع من الكتاب الكریم

 َفرُّوُج ما أخرجھ اإلمام مسلم َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َأنَُّھ َقاَل ُأْھِدَى ِلَرُسوِل اللَِّھ : مثالھ
َال َیْنَبِغى «: یٍر َفَلِبَسُھ ُثمَّ َصلَّى ِفیِھ، ُثمَّ اْنَصَرَف َفَنَزَعُھ َنْزًعا َشِدیًدا َكاْلَكاِرِه َلُھ ُثمَّ َقاَلَحِر

  .)٤(»َھَذا ِلْلُمتَِّقیَن

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن : كقولھ تعالى :فعل األمر الدال على الكف عن الفعل: الصیغة السادسة
، فاهللا سبحانھ )٥(وِدي ِللصََّالِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّھ َوَذُروا اْلَبْیَعآَمُنوا ِإَذا ُن

وتعالى قد طلب في ھذه اآلیة الكریمة الكف عن فعل ھو البیع بعد نداء الجمعة بصیغة 
، ا اْلَبْیَعَوَذُرو: فعل األمر الدال على طلب الترك والكف عن الفعل وھو قولھ تعالى

  .اتركوا االشتغال بتحصیلھ وقت نداء الجمعة: أي

،  فإذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب الكریم:وصیغة االنتھاِء، وما اشتق منھ
  .)٦( َوَلا َتُقوُلوا َثَلاَثٌة اْنَتُھوا َخْیًرا َلُكم: أو السنة النبویة یخبر عن فعل كقولھ تعالى

من : من خلَق َكذا، من خلَق كذا، حتى یقوَل: یطاُن أحَدُكم فیقوُلیأتي الشَّ«:  وقولھ 
  .)١(»خلَق ربَُّك؟ فإذا بلغُھ فلیسَتِعْذ باهللا وْلَیْنَتِھ

                                                           

، حدیث رقم العفو عن الخادم: أخرجھ اإلمام البخاري في األدب المفرد عن أبي أمامة، باب: الحدیث) ١(
 .، والحدیث سنده حسن١/٦٨، األدب المفرد ١٦٣

أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ عن أبي الزبیر، باب تحریم ثمن الكلب وحلوان الكاھن  : الحدیث) ٢(
 .٣٥/ ٥صحیح مسلم ، ٤٠٩٨، حدیث رقم  البغى والنھى عن بیع السنورومھر

، تحریم فعل الواصلة والمستوصلة: أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ عن أبي الزبیر، باب: الحدیث) ٣(
 .١٦٧/ ١٦، صحیح مسلم ٥٦٩٩حدیث رقم 

ریم إناء الذھب حدیِث ُعقبَة بِن عامٍر، باب تحأخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ من : الحدیث) ٤(
 .١٤٣/ ٦، صحیح مسلم ٥٥٤٨والفضة، حدیث رقم 

 ].٩: سورة الجمعة[) ٥(
 ].١٧١: سورة النساء[) ٦(
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بیان الوسوسة في اإلیمان وما یقولھ : أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة، باب: الحدیث) ١(
 .٨٣/ ١صحیح مسلم : ینظر. ٣٦٢، حدیث رقم من وجدھا
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  :الصیغ التي تدل على التخییر: ثالثا

أو السنة النبویة َخیََّر الشارع ، فإذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب الكریم
فعلھ وتركھ من غیر بدل، ولم یرد في صیغتھ مدح لفعلھ أو ذم على تركھ اْلُمَكلََّف بین 

  . )١(فھو ُمَباٌح

، )٢("كل فعل خیر الشارع فیھ مع استواء طرفیھ أو أخبر عن تلك التسویة فھو مباح"فـ
وھذا التعبیر ، بیان للتخییر" یرد في صیغتھ مدح لفعلھ أو ذم على تركھ "واشتراط أال 

وھو قید مخرج لباقي األحكاَم ، ح ال یمدح وال یذم فاعلھ وال تاركھیدل على أن المبا
  .التكلیفّیة الباقیة سواء كانت عند جمھور األصولیین، أو األصولیین من الحنفیة

أو ،  فإذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب الكریمالِحل والحالل: الصیغة األولى
ُأِحلَّ َلُكْم :الحالل وما اشتق منھما كقولھ تعالىالسنة النبویة یخبر عن فعل بلفظ الحل، و

  . )٣(َلْیَلَة الصَِّیاِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم

  .)٤(إباحة الجماع وسائر أنواع االستمتاع للصائم لیًال : في اآلیة

إذا اختار أحد ھذه األشیاء على : كل ما ورد مباًحا كاآلیة السابقة یكون مباحا بالجزء؛ أي
واھا؛ فذلك جائز، أو تركھا الرجل في بعض األحوال أو األزمان أو تركھا بعض ما س

فلو فرضنا ترك الناس كلھم ذلك؛ لكان ترًكا لما ھو من ، الناس؛ لم یقدح ذلك
  .)٥("الضروریات المأمور بھا، فكان الدخول فیھا واجبا بالكل

أو ، شارع من الكتاب الكریمفإذا ورد َنصٌّ في خطاب ال :الجواز والجائز: الصیغة الثانیة
الصُّْلُح َجاِئٌز َبْیَن الُمْسِلِمیَن، ِإلَّا ُصْلًحا «:السنة النبویة یخبر عن الفعل بأنھ جائز، كقولھ 

َحرََّم َحَلاًلا، َأْو َأَحلَّ َحَراًما، َوالُمْسِلُموَن َعَلى ُشُروِطِھْم، ِإلَّا َشْرًطا َحرََّم َحَلاًلا، َأْو َأَحلَّ 
  .)٦(»ًماَحَرا

فإذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب  :مطلق التخییر واإلذن: الصیغة الثالثة
: أو السنة النبویة یخبر عن الفعل بمطلق التخییر، أو اإلذن العام ومنھ  قولھ تعالى، الكریم

ُھَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْلَأْرِض َجِمیًعا)ي األشیاء  واستدل بھ على أن األصل ف)٧
  .)٨(اإلباحة إال ما ورد الشرع بتحریمھ

                                                           

 .٥٢/ ١؛ نھایة السول لإلسنوي ١/٦٠؛ اإلبھاج البن السبكي ١/١٦٨ام لآلمدي اإلحك :ینظر) ١(
 .٨٢: اإلمام في بیان أدلة األحكام ص :ینظر) ٢(
 ].١٨٧: سورة البقرة[) ٣(
 .٤١: اإلكلیل في استنباط التنزیل للسیوطي ص :ینظر) ٤(
 .٢٠٩/ ١الموافقات للشاطبي  :ینظر) ٥(
مذي في سننھ، عن َكِثیُر ْبُن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف الُمَزِنيُّ، َعْن أخرجھ اإلمام التر: الحدیث) ٦(

سنن الترمذي . ١٣٥٢ في الصلح بین الناس، حدیث رقم َأِبیِھ، َعْن َجدِِّه، باب ما ذكر عن رسول اهللا 
٦٢٧/ ٣. 
 ].٢٩: سورة البقرة[) ٧(
 .٢٧: وطي صاإلكلیل في استنباط التنزیل، للسی :ینظر) ٨(
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فإذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب  :أو معفّو عنھ، العفو: الصیغة الرابعة
َعِن اْبِن َعبَّاٍس، : أو السنة النبویة یخبر عن الفعل بأنھ عفو، أو معفو عنھ، مثالھ، الكریم

 َفَبَعَث اللَُّھ َتَعاَلى َنِبیَُّھ، » ُلوَن َأْشَیاَء َوَیْتُرُكوَن َأْشَیاَء َتَقذًُّرا،َكاَن َأْھُل اْلَجاِھِلیَِّة َیْأُك«: َقاَل
َوَأْنَزَل ِكَتاَبُھ، َوَأَحلَّ َحَلاَلُھ، َوَحرََّم َحَراَمُھ، َفَما َأَحلَّ َفُھَو َحَلاٌل، َوَما َحرََّم َفُھَو َحَراٌم، َوَما 

  .)١( ِإَلى آِخِر اْلآَیِةُقْل َلا َأِجُد ِفیَما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما: َلاَوَت" َسَكَت َعْنُھ َفُھَو َعْفٌو

نفي الحرج أي ال حرج في فعلھ وال تركھ، فإذا ورد َنصٌّ في خطاب : الصیغة الخامسة
أو السنة النبویة یخبر عن الفعل بأنھ منفي الحرج عن فعلھ، ، الشارع من الكتاب الكریم

 َفَقاَلْت َیا َرُسوَل اللَِّھ َواللَِّھ َما َكاَن َعَلى َشَة َقاَلْت َجاَءْت ِھْنٌد ِإَلى النَِّبىِّ َعْن َعاِئ: مثالھ
َظْھِر اَألْرِض َأْھُل ِخَباٍء َأَحبَّ ِإَلىَّ ِمْن َأْن ُیِذلَُّھُم اللَُّھ ِمْن َأْھِل ِخَباِئَك َوَما َعَلى َظْھِر 

َوَأْیًضا  « َفَقاَل النَِّبىُّ . َلىَّ ِمْن َأْن ُیِعزَُّھُم اللَُّھ ِمْن َأْھِل ِخَباِئَكاَألْرِض َأْھُل ِخَباٍء َأَحبَّ ِإ
ُثمَّ َقاَلْت َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنَّ َأَبا ُسْفَیاَن َرُجٌل ُمْمِسٌك َفَھْل َعَلىَّ َحَرٌج َأْن . »َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه 

َال َحَرَج َعَلْیِك َأْن ُتْنِفِقى َعَلْیِھْم «: ِھ ِبَغْیِر ِإْذِنِھ َفَقاَل النَِّبىُّ ُأْنِفَق َعَلى ِعَیاِلِھ ِمْن َماِل
  .)٢(»ِباْلَمْعُروِف

أو ، فإذا ورد َنصٌّ في خطاب الشارع من الكتاب الكریم نفي الجناح: الصیغة السادسة
َمَر َقاَل َأَصاَب ُعَمُر َعِن اْبِن ُع: السنة النبویة یخبر عن الفعل بنفي الجناح عن الفعل مثالھ

 َیْسَتْأِمُرُه ِفیَھا َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنِّى -صلى اهللا علیھ وسلم-َأْرًضا ِبَخْیَبَر َفَأَتى النَِّبىَّ 
«  َقاَل َأَصْبُت َأْرًضا ِبَخْیَبَر َلْم ُأِصْب َماًال َقطُّ ُھَو َأْنَفُس ِعْنِدى ِمْنُھ ى ِمْنُھ َفَما َتْأُمُرِنى ِبِھ

َقاَل َفَتَصدََّق ِبَھا ُعَمُر َأنَُّھ َال ُیَباُع َأْصُلَھا َوَال . »ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَھا َوَتَصدَّْقَت ِبَھا 
َقاَل َفَتَصدََّق ُعَمُر ِفى اْلُفَقَراِء َوِفى اْلُقْرَبى َوِفى الرَِّقاِب َوِفى . ُیْبَتاُع َوَال ُیوَرُث َوَال ُیوَھُب

ِل اللَِّھ َواْبِن السَِّبیِل َوالضَّْیِف َال ُجَناَح َعَلى َمْن َوِلَیَھا َأْن َیْأُكَل ِمْنَھا ِباْلَمْعُروِف َأْو ُیْطِعَم َسِبی
  .)٣(»َصِدیًقا َغْیَر ُمَتَموٍِّل ِفیِھ

تمنن الرب بما خلق في األعیان : "قال العز : )٤(االمتنان دلیل اإلباحة : الصیغة السابعة
 إذ ال یصح التمنن بممنوع مثالھ كقولھ - داللة عرفیة-افع یدل على اإلباحة من المن

َواللَُّھ َجَعَل َلُكْم ِمْن ُبُیوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اْلَأْنَعاِم ُبُیوًتا َتْسَتِخفُّوَنَھا َیْوَم :تعالى
َواللَُّھ َجَعَل * َوَأْوَباِرَھا َوَأْشَعاِرَھا َأَثاًثا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحیٍن َظْعِنُكْم َوَیْوَم ِإَقاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَھا 

َلُكْم ِممَّا َخَلَق ِظَلاًلا َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلِجَباِل َأْكَناًنا َوَجَعَل َلُكْم َسَراِبیَل َتِقیُكُم اْلَحرَّ َوَسَراِبیَل 
  .)٥(َتُھ َعَلْیُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَنَتِقیُكْم َبْأَسُكْم َكَذِلَك ُیِتمُّ ِنْعَم

                                                           

أخرجھ اإلمام الترمذي في سننھ، عن ابن عباس، باب ما لم یذكر تحریمھ، حدیث رقم :  الحدیث)١(
 .٣٥٥/ ٣سنن أبي داود : ، والحدیث صحیح، ینظر.٣٨٠٠

حدیِث عائشة أم المؤمنین، باب قضیة ھند، حدیث رقم أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ من : الحدیث) ٢(
 .٥/١٣٠م صحیح مسل: ینظر. ٤٥٧٦

حدیِث عبداهللا بن عمر، باب الوقف، حدیث رقم أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ من :  الحدیث) ٣(
 .٥/١٣٠، صحیح مسلم ٤٣١١

 .، بتصرف٣/٥٢٤الموافقات للشاطبي :  ینظر)٤(
 ].٨١، ٨٠: سورة النحل[) ٥(
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  :على أن االمتنان دلیل اإلباحة: فرع

  )١(إزالة النجاسة بالمائعات

  :اختلف الفقھاء في إزالة النجاسات بالمائعات على قولین

  .)٢(جواز إزالة النجاسات بالمائعات، وھو قول الحنفیة : القول األول

  :الطھارة؛ ألن الطھارة على نوعین: النجاسةبأن المقصود من إزالة : استدلوا

طھارة : حقیقیة، وحكمیة، أما الحقیقیة فھي الطھارة عن النجاسة حقیقة، وھي ثالثة أنواع
: وأما الحكمیة. البدن، والمكان، والثیاب وھذا المعنى یحصل بالمائعات كما یحصل بالماء

غسل، ؛ وھما شرًعا لرفع الوضوء وال: فھي الطھارة عن النجاسة حكمًا، وھي نوعان
  .)٣(الحدث حكًما، فال یرفع إال بالماء المطلق

  .)٤(عدم جواز إزالة النجاسات بالمائعات وھو قول الشافعي: القول الثاني

  .)٥(َوُیَنزُِّل َعَلْیُكْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُیَطھَِّرُكْم ِبِھ: استدل الشافعي بقول اهللا تعالى

  :دالل باآلیة من وجھیناالست: وجھ الداللة

أن اهللا تعالى أخرج ھذا مخرج الفضیلة للماء، واالمتنان بھ فلو شاركھ غیره فیھ : أحدھما
  .لبطلت فائدة االمتنان

أنھ لو أراد بالنص على الماء التنبیھ على ما سواه لنص على أدون المائعات، : والثاني
لى المائعات علم أن اختصاصھ لیكون تنبیھا على أعالھا فلما نص على الماء وعلى أع

  .)٦ (.بالحكم

                                                           

ماع : كتھ، یقالجمع مائع، مشتق من میع، وھو یدل على جریان شيء واضطرابھ وحر: المائعات) ١(
  .الخل، وماء الورد، وغیرھا: مثل. كل شيء ذائب: جرى على وجھ األرض، والمائع: الشيء
 ).میع: (معجم مقاییس اللغة، مادة: ینظر

 .٣٤/ ١؛ الھدایة على شرح بدایة المبتدي للمیرغاني ١/٢٦٦بدائع الصنائع للكاساني  :ینظر) ٢(
 .١/٣تحفة الفقھاء للسمرقندي :  ینظر) ٣(
 .١١/ ١؛  المھذب في فقھ اِإلمام الشافعي للشیرازي ٤/ ١األم للشافعي  :ینظر) ٤(
 ].١١آیة : سورة األنفال [) ٥(
واستدل الشیرازي على عدم جواز الغسل بغیر الماء، بقولھ سبحانھ . ٤٤/ ١الحاوي الكبیر : ینظر) ٦(

  .، وبأدلة أخرى)٦: المائدة (َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا: وتعالى
وإذا تمھدت ھذه القاعدة فنقول الشافعي :  على اعتبار التعلیل والتعبد فقال-رحمھ اهللا–وخرج الزنجاني 

رضي اهللا عنھ حیث رأى أن التعبد في األحكام ھو األصل غلب احتمال التعبد وبني مسائلھ في الفروع 
صل بنى مسائلھ في الفروع علیھ فتفرع علیھ، وأبو حنیفة رضي اهللا عنھ حیث رأى أن التعلیل ھو األ

منھا أن الماء یتعین إلزالة النجاسة عند الشافعي رضي اهللا عنھ وال : عن األصلین المذكورین مسائل
یلحق غیره بھ تغلیبا للتعبد، وقال أبو حنیفة رضي اهللا عنھ یلحق بھ كل مائع طاھر مزیل للعین واألثر 

  .تغلیبا للتعلیل
: المتوفى(لمحمود بن أحمد شھاب الدین الزَّْنجاني . ٤١: ع على األصول صتخریج الفرو: ینظر
 .ـھ١٣٩٨الثانیة، :  بیروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : محمد أدیب صالح، الناشر. د: ، المحقق)ھـ٦٥٦
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راب اطا  

باطا و واا را   

، وأن إخراجھما )١(صّرح األصولیون بأن الخبر یقع موقع الطلب من األمر والنھي
، وقد عّبر الطاھر بن عاشور )٢(بصورة الخبر مع كونھ مجاًزا، إال أنھ تأكید للمأمور بھ

  .، مخرًجا للخبر یأتي لیس مراًدا بھ التشریع)٣("ألخبار المراد بھا التشریعا: "عنھا بأنھا

وصّرح األصولیون أن التفریق بین األوامر بلفظ األخبار، وبین األخبار المجردة تحكمھ 
فبضرورة العقل علمنا أن ذلك من مقدوراتنا، ومما ال : "ضرورة العقل، قال ابن حزم 
فاعل منا، فبھذا یتمیز ما كان الخبر معناه األمر، وما كان یفعلھ اهللا عز وجل دون توسط 

إال أن سعة : ورغم أن الخبر واإلنشاء قسیمان. )٤("منھ مجرًدا للخبر في معناه ولفظھ
المجاز اتسعت لھما إلطالق أحدھما على اآلخر، وذلك في الصیغ التي تكون خبریة من 

  .ناحیة اللفظ إنشائیة من حیث المعنى

  .)٥(َوِللَِّھ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًلا: قولھ تعالى: مثال ذلك

  :ھل ھي من مجمل القرآن أو من عامھ على قولین مشھورین: اختلف الناس في ھذه اآلیة

وقد أجمع . قول مالك وأكثر الفقھاء أنھا عامة، واآلیة األخرى خبر في معنى األمر
  .)٦( أن على اإلنسان في عمره حجة واحدة إذا كان مستطیًعاى  علالعلماء

كذلك قّعد األصولیون أن الخبر الذي یدل على األمر والنھي حكمھ كحكم األمر والنھي 
الصریحین في جمیع أحكامھما؛ فما ورد من األوامر والنواھي على ھذا النحو فھو فرض 

أو أنھ مخصوص، أو أنھ ندب، أو أنھ أبًدا، ما لم یرد نص أو إجماع على أنھ منسوخ، 
فما ثبت ، بعض الوجوه الخارجة عن اإللزام؛ ألن الحكم تابع للمعنى الذي دل علیھ اللفظ

  .)٧("للمعنى فھو ثابت

َوَلُھ اْلَحْمُد ِفي السََّماَواِت * َفُسْبَحاَن اللَِّھ ِحیَن ُتْمُسوَن َوِحیَن ُتْصِبُحوَن:  ومنھ قولھ تعالى
  .)٨( َوَعِشیا َوِحیَن ُتْظِھُروَنَواْلَأْرِض

، خبر في معنى األمر بتنزیھ اهللا تعالى وحمده، وأمر َفُسْبَحاَن: قولھ تعالى: وجھ الداللة
بالتسبیح من خلقھ، فإذا كان ھو تعالى ینزه ذاتھ عن كّل ما ال یلیق بھا فعباده مأمورون 

وقات التي تظھر فیھا قدرتھ، وتتجدد أي الثناء علیھ في ھذه األ. بال ریب في تحقیق ذلك
                                                           

 .١/٢٨١شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح للسعد التفتازاني  :ینظر) ١(
 .١/٢٩٨التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل الكشاف عن حقائق  :ینظر) ٢(
 .٢/٢٣٠اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  :ینظر) ٣(
 .٣/٢٩٨المرجع السابق : ینظر) ٤(
 ].٩٧: سورة آل عمران[) ٥(
 .٢٧/ ٢أحكام القرآن البن الفرس  :ینظر) ٦(
 . بتصرف.٣/٦٦ شرح الكوكب المنیر البن النجار، و٢٩٨/ ٣اإلحكام البن حزم  :ینظر) ٧(
 ].١٨، ١٧: سورة الروم[) ٨(
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فإذا كان اهللا تعالى ینزه ذاتھ عن كل ما ال یلیق بھا فعباده مأمورون بال ریب . فیھا نعمتھ
في تحقیق ذلك، وكذا حمده لذاتھ، واإلخبار عنھ فیھ إرشاد وأمر لحمده على أبلغ وجھ 

جوبھ على الممیزین من واإلخبار بثبوت الحمد لھ وو): ھـ٩٨٢ت(قال أبو السعود . وآكده
أھل السموات واألرض، في معنى األمر بھ على أبلغ وجھ وآكده، وتوسیطھ بین أوقات 

  . )١(التسبیح، لالعتناء بشأنھ، واإلشعار بأن حقھما أن یجمع بینھما 

 فقد  لالستفادة من األخبار في استخراج أحكام الجزئیات،توجیھ النبي : ویستفاد أیضا
 الوقائع لعمومات األخبار في القرآن الكریم وتنزیلھا في الواقع؛ فقد  یرد أحكامكان 
ما أنزل علّي في الحمر «: یا رسول اهللا فالحمر قال: قیل: "  عن زكاة الُحُمرُسِئَل 

 َوَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل* َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َیَرُه  : شيء إال ھذه اآلیة الفاذة الجامعة
  . )٢(َذرٍَّة َشرا َیَرُه

التامة؛ المتناولة لكل : القلیلة النظیر؛ والجامعة أي: ومعنى الفاذة: "قال الحافظ العراقي
لم ینزل علي فیھا نص بعینھا؛ لكن نزلت ھذه اآلیة العامة، وفیھ : خیر ومعروف، أي

-ة رضي اهللا عنھم من ھذا التوجیھ النبوي انبرى الصحاب. )٣("إشارة إلى التمسك بالعموم
، والمجتھدین من العلماء في االستفادة القصوى من النص الحكیم على جمیع مستویاتھ 

  .في ضبط الواقع بنور الوحي الشریف

ولما كانت القصص واألمثال ضرًبا من ضروب األخبار، فقد عّد الشافعي العلم بھا مما 
رفة ما ضرب فیھ من األمثال ثم مع: "یجب على المجتھد معرفتھ من علوم القرآن، فقال

الدوال على طاعتھ المثبتة؛ الجتناب معصیتھ وترك الغفلة عن الحفظ واالزدیاد من نوافل 
  .)٤("الفضل

 إدناء للمعقول من َوَیْضِرُب اللَُّھ اْلَأْمثاَل ِللنَّاِس: "في قولھ تعالى: وقال البیضاوي
 معقوًال كان أو محسوسًا ظاھرًا كان ٍء َعِلیٌمَواللَُّھ ِبُكلِّ َشْي. المحسوس توضیحًا وبیانًا

  .)٥("أو خفیًا، وفیھ وعد ووعید لمن تدبرھا ولمن لم یكترث بھا

إما أن یكون االختیار فیھا بجري األمور على المعتاد : الحكم واألمثال: "وقال الزركشي
وطن النفس فیھا، وإما بزوالھا في وقت عن المعتاد عن جھة الغرابة أو الندور فقط؛ لت

بذلك على ما ال یمكنھا التحرز منھ، إذ ال یحسن منھا التحرز من ذلك؛ ولتحذر ما یمكنھا 
التحرز منھ ویحسن بھا ذلك؛ ولترغب فیما یجب أن یرغب فیھ، وترھب فیما یجب أن 
ترھبھ؛ ولیقرب عندھا ما تستبعده ویبعد لدیھا ما تستقر بھ؛ ولیبین لھا أسباب األمور 

                                                           

 .٨/ ٨، ومحاسن التأویل القاسمي ٧/٥٤تفسیر أبي السعود  :ینظر) ١(
 ).٢٣٣٧: (إثم مانع الزكاة، حدیث رقم: ، باب٣/٧٠الحدیث أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ ) ٢(
، الطبعة ٤/١٥ن العراقيطرح التثریب في شرح تقریب األسانید وترتیب المسانید  لزین الدی: ینظر) ٣(

 وصورتھا دور عدة منھا دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، ودار - المصریة القدیمة 
 .الفكر العربي

 .٤٨٦/ ١البرھان في علوم القرآن : ینظر) ٤(
بیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، لناصر الدین عبد اهللا بن عمر بن محمد الشیرازي ال: ینظر) ٥(

 . ھـ١٤١٨ - األولى :  بیروت، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي: محمد المرعشلي، الناشر: المحقق
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اقات البعیدة االتفاق بھا فھذه قوانین األحكام واألمثال قلما یشذ عنھا من وجھات االتف
  .)١("جزئیاتھا شيء

وكذلك كل إشارة مفھمة ال توصف على الحقیقة بخبر وال إنشاء؛ ألن اإلشارة ال تسمى 
كالًما، ومع ذلك فقد یوصف فاعلھا بأنھ أخبر بكذا، وھو تجوز واتساع في إطالق لفظ 

اسم الخبر قد یطلق على : " ھذه األمور تقوم مقام الكالم، قال اآلمديالخبر سوغھ أن
عیناك تخبرني بكذا، وقد یطلق على : اإلشارات الحالیة، والدالئل المعنویة كما في قولھم

  .)٢("قول مخصوص لكنھ مجاز في األول، وحقیقة في الثاني

إلقرار كما فعل المرداوّي، ومثال الداللة المعنویة بالفعل النبوي، ولإلشارة الحالیة با
أن الفعل النبوي دال على الحكم الشرعي، فكأنھ خبر عنھ، وكذا اإلقرار فإنھ : وتعلیل ذلك

إشارة إلى الحكم، ومع ذلك فكل منھا لیس خبًرا حقیقة؛ ألنھ لیس كالًما، وإنما یسمى 
ِلَم : إن قلت: قال لھذا السؤال، ف- رحمھ اهللا–وتنبھ السبكي . )٣(خبًرا اتساًعا في اإلطالق

   أخباًرا ومعظمھا أوامر ونواھي؟َسمَّى األصولیون ما ُنِقل عن النبي 

  :أجاب القاضي بوجھین: قلت

أنَّ حاصل جمیعھا آیل إلى الخبر، فالمأمور بھ في حكم الُمْخَبر عن وجوبھ، : أحدھما
ل وإنما اآلمر   لیس آمًرا على سبیل االستقالوالسر فیھ أنھ . وكذا القول في النواھي

  . في حكم اإلخبار عن اهللا تعالىحًقا اهللا تعالى، وِصَیغ األمر من المصطفى 

أنھا سمیت أخباًرا لنقل المتوسطین، وھم یخبرون عمن یروي لھم، وَمْن عاصر : والثاني
 إذا - أمرنا، فالمنقول : ، بل یقولأخبرنا رسول اهللا :  كان إذا بلغھ أمر، ال یقولالنبي 
  .)٤( اسم الخبر في المرتبة الثانیة إلى حیث انتھى -د استج

                                                           

 .٤٩١/ ١البرھان في علوم القرآن  للزركشي  :ینظر) ١(
 .٢/٣اإلحكام لآلمدي   :ینظر) ٢(
 .٦٩األسلوب الخبري ص  :ینظر) ٣(
 .٥٦٣/ ٣اإلبھاج في شرح المنھاج ط دبي : ینظر) ٤(
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  بحث الثالثامل

  )١(مظان الصيغ اخلربية الدالة على مطلق الطلب 

  :تمھید

  :لما كانت دائرة الحاكمیة في خطاب التكلیف تدور على أربعة أقطاب

ل فع: الحاكم وھو اهللا تعالى، والحكم وھو الخطاب، والمحكوم بھ، والمحكوم فیھ وھو
المكلف، ومادة األخبار تدور على ما یریده الشارع، من أفعال المكلفین، فباستقراء 
نصوص الشریعة ظھر أن ھناك صیغ خبریة دالة على طلب الفعل، وصیغ خبریة دالة 
على ترك الفعل، وصیغ خبریة دالة على األمرین، كما أن ھناك صیغ خبریة تستثمر فیما 

 والذم إما أن یكون من جھة مدح الفعل، أو من جھة مدح والمدح. كاإلباحة: ال طلب فیھ
  .الفاعل، أو من جھة الحاكم وھو اهللا ورسولھ 

إخبار عما حكم بھ الشرع على فعل : وذلك أن الجملة الخبریة المبینة للحكم الشرعي ھي
المكلف، وتتكون من محكوم فیھ وھو فعل الكلف، ومحكوم بھ وھو الوصف الذي وصف 

  .بھ الفعل

كنصب : وتتسع صیغ األخبار التي بمعنى األمر لتشمل الداللة على الحكم الوضعي أیضا
األسباب، واستكمال الشرائط، ووضع الموانع، والحكم بالصحة والفساد، وضرب 

  .اآلجال، وتقدیر األوقات مما سنمثل لھ

ن وكذا تقاسیم الواجبات من الحكم باألداء والقضاء، والتوسعة والتضییق، والتعیی
على حّد ما عدد العز بن –ونحو ذلك من األحكام الوضعیة الخبریة .. والتخییر

  .)٢(عبدالسالم

                                                           

اإلمام في بیان أدلة :  أصول ھذه الصیغ واألوصاف في كتابھ-رحمھ اهللا–وضع العز بن عبدالسالم ) ١(
على نحو ما بینت في جھود األصولیین في االھتمام بالصیغ الخبریة، وذكر أمثلة لھذه الصور " األحكام

 .لصیغ في الفروع الفقھیةمن الكتاب الكریم، والسنة النبویة ما یدل على ما قّعد، وبقي استثمار ھذه ا
 .، بتصرف٧٧: اإلمام في بیان أدلة األحكام ص :ینظر) ٢(
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  اطب اول

ن اظلب اط  داا را   

باالستقراء تدل من جھتین إما من جھة مدح الفعل، أو من جھة مدح الفاعل، وكلھا تدور 
ث المدح، والذم، المترتب علیھما الثواب حول جھة الحاكم وھو اهللا ورسولھ من حی

  .والعقاب

 :لالصیغ الخبریة من جھة مدح الفع: أوًلا

كأن یوصف بالعظمة، أو یوصف : كل فعل كسبي جاء سیاقھ المدح من الشارع -
بالفرح بھ، أو یوصف بالحّب لھ، أو یوصف بالرضا بھ أو عنھ، أو یوصف 

 .یب، أو یوصف بالمعروفباالستقامة، أو یوصف بالبركة، أو یوصف بالط
كل فعل كسبي نصبھ الشارع سبًبا لمحبتھ، أو سبًبا لذكر اهللا، أو لشكر اهللا، أو لھدایة  -

، أو نصبھ سبًبا لثواب عاجل في الدنیا، أو آجل في اهللا، أو سبًبا لوالیة اهللا ورسولھ 
 .اآلخرة

 .كل فعل كسبي أقسم بھ الشارع، أو في سیاق القسم -

  :لخبریة الدالة على طلب الفعل من جھة الفاعلالصیغ ا: ثانًیا

التعظیم للفاعل، أو الحب الفاعل، أو : كل فعل كسبي جاء سیاقھ المدح من الشارع -
أو الھدایة لھ، أو نفي الحزن عنھ، أو نفي الخوف، أو وصف الفاعل ، الرضا عنھ

 . بالحیاة، والنور، والنقاء، وصف عضو منھ بالوجل
إلرضاء فاعلھ، أو سبًبا لمغفرة ذنب فاعلھ، أو : ارع سبًباكل فعل كسبي نصبھ الش -

سبًبا للنصرة لھ، أو سبًبا للبشارة لھ، أو سبًبا للخوف علیھ، أو سبًبا لوعد فاعلھ 
 .باألمن

 أو صف صاحبھ باإلسالم، أو اإلیمان، أو اإلحسان، أو مع الرسول 
 .)١(كل فعل كسبي أقسم الشارع بفاعلھ، أو ذكره سیاق القسم  -

وتعدد اإلخبارات وتكراراھا، وصیغھا، واستعماالتھا تضیف ترتیب الفعل في الكبیرة 
 .والصغیرة

كل ھذه األدلة عائدة إلى المدح، والوعد، ولكن لما اختلفت :"وقال العّز بن عبدالسالم
 .)٢("أنواع الوعود والمدائح عددت ھذه األنواع؛ لینتفع بھا المتدرب في مضانھا

                                                           

 .٨٧: اإلمام في بیان أدلة األحكام ص :ینظر) ١(
 .١٠٣: المرجع السابق ص :ینظر) ٢(
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ب اطا  

  ر ادا  طب رك ال ظن ا ا

  .إما من جھة ذم الفعل، أو من جھة ذم الفاعل: باالستقراء أیضا تدل من جھتین

  :الصیغ الخبریة الدالة على الكف عن الفعل من جھة الفاعل: أوال

أخبر الشارع عن محاربتھ، أو أخبر اهللا عن : كل فعل كسبي جاء في سیاق الذم -
فاعلھ ألجلھ، وصف الرب نفسھ بالغیرة منھ، أو أن اهللا یكرھھ، أو وصف اهللا المقت ل

نفسھ بالصبر على ھذا الفعل، أو وصف اهللا نفسھ بالحلم علیھ، أو وصف اهللا نفسھ 
بالصفح عنھ، أو وصف اهللا نفسھ بالعفو عنھ، أو وصف اهللا نفسھ بالمغفرة لفاعلھ، أو 

 . الرضا عن فاعلھأخبر بنفي محبة فاعلھ، أو أخبر بنفي
كل فعل كسبي جاء في سیاق الذم واستعاذ األنبیاء من الفاعل، أو بغض األنبیاء  -

لفاعلھ، أو تبرئ األنبیاء من فاعلھ، أو شكوى األنبیاء إلى اهللا من فاعلھ، أو مجاھرة 
األنبیاء فاعلھ بالبراءة والعداوة، أو نھي األنبیاء عن األسى والحزن على فاعلھ، أو 

 .ألنبیاء عن الدعاء لفاعلھنھي ا

 :لالصیغ الخبریة الدالة من جھة ذم الفع

كأن یوصف بعداوة اهللا، أو یوصف : كل فعل كسبي جاء سیاقھ الذم من الشارع -
بالترك، أو یوصف بالعتب على فعلھ، أو یوصف بالمقت لھ، أو وصف الفعل 

في -أو أن یوصف بالخبث، أو الرجس أو النجس، أو باإلثم، أو الفسق، أو بالمرض، 
 بالتوبة منھ، أو أن یوصف الفعل بالظلم، أن یوصف بالقتل، تشبیھ -أكثر المواضع

 .الفعل بفعل البھائم، أو الشیاطین
 أو المؤمنین، و كل فعل كسبي نصبھ الشارع سبًبا في االستھزاء من اهللا، ورسولھ  -

سبًبا لعداوة اهللا تعالى، أو سبًبا في سخریة اهللا تعالى، أو سبًبا في نسیان اهللا لفاعلھ، 
، أو عداوة مالئكتھ، أو سبًبا لنفي الفالح، أو سبًبا للعذاب العاجل في عداوة رسولھ

الدنیا، أو اآلجل في اآلخرة، أو سبًبا للوم، أو سبًبا للضاللة، أو سبًبا للمعصیة، أو 
ا لزوال النعمة، أو سبًبا لإلثم، أو سبًبا للزجر، أو سبًبا للعن، أو سبًبا للغضب، أو سبًب

سبًبا لحلول النقمة، أو سبًبا في وجوب حد من الحدود، أو سبًبا الرتھان النفوس، أو 
سبًبا للقسوة، أو للخزي العاجل في الدنیا،  أو الخزي اآلجل في اآلخرة، أو للتوبیخ 

 .العاجل أو اآلجل أو سبًبا للخیبة العاجلة أو اآلجلة
ًعا من الھدى، أو مانًعا من القبول، أو وصفھ بأنھ كل فعل كسبي نصبھ الشارع مان -

فعل سوء، أو فعل مكروه، أو رتب على الفعل حرمان الجنة، أو رتب على الفعل 
 . إبعاد عنھ،  أو طرد من رحمة اهللا

 :لالصیغ الخبریة الدالة من جھة ذم الفاع

ف بأن وصف فاعلھ بالخبث، أو وص: كل فعل كسبي جاء سیاقھ الذم من الشارع -
فاعلھ باالحتقار، أو وصف فاعلھ بنسبھ إلى عمل الشیطان، أو تزیینھ، أو تولي 
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الشیطان فاعلھ، وصف فاعلھ بالعداوة هللا، أو وصف بأن فاعلھ یحمل إثم غیره، أو 
 یتالعن فاعلوه في 

اآلخرة، وصف فاعلھ بالضاللة، أو أن یتبرأ فاعلوه بعضھم من بعض في اآلخرة، أو 
 .)١(ى بعضأن یدعو بعضھم عل

وكل ما ذكرناه عائد إلى الذم أو الوعید ولكنھ نوع ترھیًبا وتحذیًرا وإذا : قال العز
 .)٢("تواردت ھذه الدالئل على فعل دلت على تأكده في بابھ

  اطب اث

وم ا را ق ا  

 الحكم التكلیفي، مع الصیغ الخبریة تفید في استنباط الحكم الوضعي، كما تفي في استنباط
أن المفھوم من الحكم الوضعي تعلق شيء بشيء آخر، والمفھوم من الحكم التكلیفي لیس 

  .)٣(ھذا

خطاب اللَّھ تعالى المتعلق بجعل الشيء سبًبا لفعل المكلف، أو : "ھو: والحكم الوضعي 
ل الشيء شرًطا لھ، أو مانًعا، أو صحیًحا، أو فاسًدا، أو رخصة، أو عزیمة، فالوضع جع

  . )٤("مرتبًطا بشيء آخر

أنَّ السَّرقَة : ألنھ موضوٌع من ِقبِل الشَّارِع، فھَو الَّذي قرََّر مثًال: وُسمِّي حكما وضعیا
سبٌب لقطِع الَیِد، والوضوَء شرٌط لصحَِّة الصَّالِة، وقتَل الوارِث مورِّثھ مانٌع من المیراِث، 

  .من غیِر أن یتعلََّق بطلٍب من المكلَِّف

سھولة معرفة ما ُكلفنا بھ من فعٍل أو ترك بنصب المعرِّف عالمة : "وفائدة التكلیف بھ
لذلك، في كل واقعة بعد انقطاع الوحي؛ لئال تخلو أكثر الوقائع من األحكام، مع ما فیھ من 
حكمة االختصار، فكل واقعة ُعِرف حكمھا بعالمتھا ال بدلیٍل آخر، فللَّھ تعالى فیھا 

  : حكمان

  .)٥(الحكم علیھا بكونھا معرِّفة لھ: الحكم المعرِّف بھا، والثاني: ولاأل

والحكم الوضعي لیس مبنیا على ُقدرِة المكلَِّف أو عدِم ُقدرِتھ، إنما ھو قراُر الشَّریعِة في 
 كنصب الزنا أو )٦(فیجوز أن یعلق بسبب كسبي. "اعتباِر األشیاِء أو عدِم اعتباِرَھا

                                                           

 .٨٧: اإلمام في بیان أدلة األحكام ص :ینظر) ١(
 .١٢٥: المرجع السابق  ص: ینظر) ٢(
 .٢٥/ ١وامض التنقیح لصدر الشریعة الحنفي التوضیح في حل ع :ینظر) ٣(
دار الخیر :  الناشر٣٨٧/ ١لمحمد الزحیلي  : الوجیز في أصول الفقھ اإلسالمي، للدكتور :ینظر) ٤(

 . م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧الثانیة، :  سوریا، الطبعة–للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 
 .٧٩: اإلمام في بیان أدلة األحكام ص :ینظر) ٥(
، وأكثر المتكلمین "ھو كل فعل صدر عن اختیار المكلف، أفضى لجلب نفع، أو دفع ضرر :سبالك) ٦(

  .على أن التكلیف ال یمكن أن یتعلق إال بما ھو من كسب العبد من الفعل أو الترك
 .١/١٤٧، واإلحكام لآلمدي ٩٧التعریفات للجرجاني ص : ینظر
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والقطع، وكنصب القتل سببا للقصاص، ویجوز أن یعلق بما لیس السرقة سببا للحد 
بكسبي كنصب الزوال سبًبا إلیجاب الظھر والصبح سبًبا إلیجاب الفجر، ورؤیة الھالل 

وھو من الفوارق المھمة بین خطاب التكلیف، : قلت )١("إلیجاب الصیام وجل األحكام
   .وخطاب الوضع

مر بلفظ األخبار مما جاء بلفظ الخبر ومعناه الخبر ویمیز ما جاء في األوا: "قال ابن حزم
  .)٢("المجرد بضرورة العقل

  :  كالقتل سببا للقصاص، والكفارة:استثمار صیغ الخبر في معرفة السبب: مثال

ِھ َوَلَعَنُھ َوَمْن َیْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه َجَھنَُّم َخاِلًدا ِفیَھا َوَغِضَب اللَُّھ َعَلْی: قولھ تعالى
  . )٣(َوَأَعدَّ َلُھ َعَذاًبا َعِظیًما

اآلیة لفظھا لفظ الخبر، ومعناه معنى األمر، وإنما علمنا ذلك؛ ألن : وجھ الداللة من اآلیة
الجزاء بجھنم ال یجوز أن نؤمن نحن بھ؛ ألن ذلك لیس في وسعنا، وقد أمننا اهللا من أن 

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َیْقُتَل ُمْؤِمًنا : زلة قولھ تعالىوھذا لیس بمن .یأمرنا بما لیس في وسعنا
  . )٥(فھذه اآلیة خبر مجرد، لفظھ لفظ الخبر، ومعناه معنى الخبر )٤(ِإلَّا َخَطًأ

  .مع أن كال اآلیتین متعاقبتین في الورود والنزول، متفقتین في موضوعھما

إنََّما  «:قولھ :  والبطالنومثال استثمار صیغ الخبر في معرفة الصحة والفساد
اَألْعَماُل ِبالنِّیَِّة، َوإنََّما الْمِرٍئ َما َنَوى َفَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ إلى اهللا ورسولِھ، َفِھْجَرُتُھ إلى اهللا 

َما َھاَجَر ورسولِھ، َوَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ إلى ُدْنَیا ُیِصْیُبَھا، َأو اْمَرَأٍة َیَتَزوَُّجَھا، َفِھْجَرُتُھ إلى 
  .وھو خبر لكنھ أفاد قضیة صحة األعمال وبطالنھا من خطاب الشارع. )٦(»ِإلْیھ 

  .)٧ (أن األعمال تكون صحیحة أو معتبرة أو مقبولة إال بالنیات: وجھ الداللة

ومعناه أن مجرد األعمال من حیث ھي محسوسة فقط غیر معتبرة شرًعا، على حال إال "
  .)٨(ه في باب خطاب الوضع خاصةما قام الدلیل على اعتبار

                                                           

 .١٠٥: زكیة، البن الوزیر صالفصول اللؤلؤیة في أصول فقھ العترة ال :ینظر) ١(
 .٢٩٦/ ٣اإلحكام البن حزم  :ینظر) ٢(
 ].٩٣: سورة النساء[) ٣(
 ].٩٢: سورة النساء[) ٤(
 .٢٩٧/ ٣اإلحكام البن حزم : ینظر) ٥(
 كیف بدء الوحي إلى رسول اهللا :  في كتاب بدء الوحي، باب٩/ ١أخرجھ البخاري : الحدیث) ٦(

" إنما األعمال بالنیة: " في كتاب اإلمارة، باب قولھ ١٥١٦- ١٥١٥/ ٣وأخرجھ مسلم " ١"حدیث 
 شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منھ، واتفق لیس في أخبار النبي : قال أبو عبیدة " ١٩٠٧/ ١٥٥"

األئمة على أنھ ثلث العلم بأن كسب العبد یقع بقلبھ ولسانھ وجوارحھ فالنیة أحد أقسامھا الثالثة 
   وأرجحھا؛ ألنھا قد تكون

 .عبادة مستقلة وغیرھا یحتاج إلیھا
 بتصرف. ١/٦٤جامع العلوم والحكم البن رجب  :ینظر) ٧(
 .١٥٣/ ٣أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي  :ینظر) ٨(
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  : ومثال استثمار صیغ الخبر في معرفة المانع

عن المجنوِن المغُلوِب على عقِلِھ حتَّى یْبَرأ، وعن النَّائِم : ُرفع القلُم عن ثالثٍة: "قولھ 
  . )١("حتَّى یستیقَظ، وعن الصَّبيِّ حتَّى یحتِلَم

ألنھ " لة في رفع أحكام التكلیف عنھمفجمیع ھؤالء ال قصد لھم، وھي ع: "قال القرافي
  . )٢(الجنون، والنوم، وعدم البلوغ من موانع من التكلیف

ألن ؛ اتفق العقالء على أن شرط المكلف أن یكون عاقًلا فاھما للتكلیف: "وقال اآلمدي
التكلیف وخطاب من ال عقل لھ وال فھم محال كالجماد، ومن وجد لھ أصل الفھم ألصل 

اصیلھ من كونھ أمًرا ونھًیا، ومقتضًیا للثواب والعقاب ومن كون اآلمر الخطاب، دون تف
بھ ھو اهللا تعالى، وأنھ واجب الطاعة، وكون المأمور بھ على صفة كذا وكذا، كالمجنون 
والصبي الذي ال یمیز، فھو بالنظر إلى فھم التفاصیل كالجماد بالنظر إلى فھم أصل 

  .)٣("الخطاب، ویتعذر تكلیفھ

  .فادة األحكام الوضعیة من الصیغ الخبریة في خطابات الشارع قرآنا، وسّنةفظھر است

راب اطا  

  ق ا ار  واد

قرر األصولیون أن مصالح الدار اآلخرة ومفاسدھا ال تعرف إال بالنقل، وكذا تفاوت 
 والتوسط، والدنّو، رتب مصالح الدنیا ومفاسدھا؛ وأن المصالح والمفاسد توصف بالعلو،

ومنھا المتفق علیھ والمختلف فیھ، رجعوا في ھذا التقریر إلى نصوص الكتاب الكریم، 
  .والسنة المطھرة

معظم مقاصد القرآن أمر باكتساب المصالح وأسبابھا، وزجر عن اكتساب : "قال العز
عنھ ففیھ المفاسد وأسبابھا فكل مأمور بھ ففیھ مصلحة الدارین أو إحداھما، وكل منھي 

  .)٤("مفسدة فیھما أو في إحداھما

 فما كان من أفعال العباد المكتسبة یحصل أعلى المصالح التي تضافرت علیھا 
النصوص، فھو أفضل األعمال، وما كان من أفعال العباد المكتسبة یحصل أقبح المفاسد 

قرار ومن ھنا نرتب أفضلیة األعمال، كمعرفة اهللا تعالى واإل. فھو أكفر األعمال
، ونرتب بوحدانیتھ، واإلیمان بكل ما جاءنا عنھ، وطاعتھ فیما أمر بھ وأمر رسولھ 

  . أقبح األعمال كالكفر باهللا، والكبائر، والعصیان

                                                           

، واإلمام الترمذي في سننھ حدیث رقم ٤٣٩٨رواه اإلمام أبو داود في سننھ حدیث رقم  :ینظر) ١(
: قال السیوطي. ، عن عائشة وعلي وعمر بألفاظ متقاربة٢٠٤١رقم ، وابن ماجة في سننھ حدیث ١٤٢٣

 .٦٥٨/ ١، سنن ابن ماجة ٦٨٥/ ٤، سنن الترمذي ١٩٨/ ٤سنن أبي داود : ینظر. حدیث صحیح
 .١٥٤/ ٣أنوار البروق في أنواع الفروق  :ینظر) ٢(
 . بتصرف.١٥٠/ ١اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي : ینظر) ٣(
 .٨/ ١األحكام في مصالح األنام قواعد  :ینظر) ٤(
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كما أن الصیغ الخبریة تفیدنا في استنباط تفاوت الثواب في اآلخرة بتفاوت المصالح في 
ألن مصالح : "ب، وعلل العز ذلك فقالاألغلب، ویتفاوت عقابھا بتفاوت المفاسد في األغل

اآلخرة بالخلود في الجنان ورضا الرحمن، مع النظر إلى وجھھ الكریم، فیا لھ من نعیم 
مقیم، ومفاسدھا خلود النیران وسخط الدیان مع الحجب عن النظر إلى وجھھ الكریم، فیا 

  .)١(لھ من عذاب ألیم

  :روفائدة ھذه الصیغ ھي ذكر أنواع المنافع والمضا

لیعلم العباد ما ھم صائرون إلیھ من أنواع بّره وإنعامھ، أو من أنواع تعذیبھ وانتقامھ، "
فإنھ لو اقتصر على ذلك النفع والضر لما أنبأ عما ینبىء عنھ لفظ المحبة والبغض، ولفظ 
الرضا والسخط، والتقریب واإلبعاد، والشقاوة واإلسعاد، فإن اللذة واأللم تتفاوت بھذه 

 تفاوتا شدیًدا، ولھذه األوصاف آثار ال یخفى تفاوتھا على حّد، فلذلك عول إلیھا األسباب
لیقف عباده على درجاتھم، ودركاتھم من عالم خفیاتھم، فسبحان من رتب خیر الدارین 

َأَلا َلُھ اْلَخْلُق َواْلَأْمُر َتَباَرَك : على معرفتھ وطاعتھ وشر الدارین على معصیتة ومخالفتھ
  .)٢(بُّ اْلَعاَلِمیَناللَُّھ َر

ُحكم علیھا بما ، عوائد األمم متى اشتملت على مصلحة أو مفسدة ضروریة أو حاجیةف
، )٣(فما یظھر في الناس من عوائد ومعامالت وتصرفاتیناسبھا من وجوب أو تحریم، 

بناء على ما فیھ من ، ھفقد ُیحكم بوجوبھ أو بتحریم، إذا لم یكن فیھ نص ینطبق علیھ
  .وخاصة إذا كانت ترقى إلى درجة الضروریات والحاجیات، مصالح أو مفاسد

َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْیَھا : قولھ تعالى في حكایتھ عن المشركین: وحجة ذلك
ِباْلَفْحَشاِء أَتُقوُلوَن َعَلى اللَِّھ َما َلا َتْعَلُموَن ُقْل َأَمَر آَباَءَنا َواللَُّھ َأَمَرَنا ِبَھا ُقْل ِإنَّ اللََّھ َلا َیْأُمُر 

   )٤(َربِّي ِباْلِقْسِط

 لما زعم المشركون أن ما یقومون بھ من أعمال فاسدة ھو من أمر اهللا :وجھ الداللة
فرد علیھم بأن ھذا الزعم غیر ممكن أصًلا وغیر قابل للتصدیق؛ ألنھ سبحانھ ال ، وحكمھ

وإنما یأمر بالقسط والصالح والخیر، فكّل ما خرج ، ر أبًدا بالفحشاء والمنكر والفسادیأم
  .)٥(وإنما ھو من أوامر الشیطان ، ال یمكن أن یكون من أمر اهللا تعالى، عن ھذا وخالفھ

                                                           

 .٨/ ١المرجع السابق  :ینظر) ١(
 .٨١: اإلمام في بیان أدلة األحكام ص :ینظر]. ٥٤: سورة األعراف[ )٢(
 .٢٦٧مقاصد الشریعة اإلسالمیة البن عاشور ص :ینظر) ٣(
 ].٢٩ - ٢٨-سورة األعراف[ )٤(
، وما ٣/٣٥١أحمد الریسوني /  تتبع المفاسد، داألوامر تتبع المصالح كما أن النواھي: قاعدة :ینظر) ٥(

 .بعدھا
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  املبحث الثالث

  حجية الصيغ اخلربية

  :ویشتمل على أربعة مطالب

  اطب اول

 ،را ا ف وا  

اختلف األصولیون في ورود الخبر بمعنى األمر، ھل یترتب علیھ ما یترتب على األمر 
األمر للوجوب، أو یكون ذلك مخصوًصا بالصیغة المعنیة بالوضع : من الوجوب إذا قلنا

  :؟ وذلك على ثالثة أقوال"افعل" وھي صیغة 

أو صیاغتھا، ، علیھما بمادتھاسواء دلت ، أن الخبر یقع موقع األمر والنھي: القول األول
وھو قول جمھور األصولیین، . وداللتھا علیھما من قبیل المجاز ال من قبیل الحقیقة

وصّرح القفال الشاشي بذلك، وألحق ھذه الصیغ باألمر، والنھي ذي الصیغة، واّدعي ابن 
  .)١(على حّد تعبیر الزركشي–تیمیة عدم الفرق 

لغة، أن یرد األمر بلفظ الخبر، وبلفظ االستفھام، موجود في كل : "حتى قال ابن حزم
وإنما ذلك أن الخبر عن الشيء إیجاب لما یخبر بھ عنھ، واألمر إیجاب لفعل المأمور بھ، 

فالداللة على األمر والنھي باألسلوب . )٢("فھذا اشتراك بین صیغة الخبر وصیغة األمر
لنھي واقًعا ملتزًما تخبر عنھ، ولكنھ الخبري من التعبیرات البالغیة والتي تعتبر األمر وا

  .)٣(مع ذلك ال یكون أمًرا ونھًیا صریًحا، بل یستعمل على سبیل المجاز

 منع ورود الخبر مراًدا بھ األمر والنھي، وھو باق على خبریتھ، فال یدعى :القول الثاني
 وھو .فیھما أنھما حقیقة في وجوب، وال تحریم؛ ألنھما یستعمالن في غیر ما وضعا لھ

دعوى كونھ حقیقة في : " تلمیذ ابن الحاجب في كتاب البرھان)٤(قول ابن الزملكاني

                                                           

 .٢٩٤/ ٣البحر المحیط في أصول الفقھ  :ینظر) ١(
 .٧٢/ ٤اإلحكام في أصول األحكام البن حزم : ینظر) ٢(
 .٦١ - ٦٠األوامر والنواھي للكتور حسن مرعي ص  :ینظر) ٣(
كریم، كمال الدین الزملكاني، ابن  ھو محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد ال:ابن الزمالكاني) ٤(

خطیب زملكا، فقیھ، أصولي، مناظر القاضي، منسوب إلى زملكا قریة في غوطة دمشق الشرقیة، من 
غیر كامل، " شرح منھاج الطالبین"و" الرد على ابن تیمیة في مسألتي الطالق والزیارة: "مصنفاتھ

ھـ، ودفن بجوار تربة ٧٢٧ال مصر سنة ، مات بمدینة بلبیس من أعم"البرھان في إعجاز القران"و
، البدر الطالع ٤/١٩٢، الدرر الكامنة ٩/١٩٠طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي : ینظر. اإلمام الشافعي

 .١/٣٢٠، حسن المحاضرة ٢/٤٩٤
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، وحكى الزركشي عن القاضي أبي "إیجاب أو تحریم، وھو موضوع لغیرھما مكابرة
  .)٢("إنھ ال یلزم الخلف بالنسبة إلى العصاة: "، حتى قال)١(بكر الباقالني، والسھیلي

الترجیح، إذا ورد الخبر بمعنى األمر، فھل یترتب علیھ ما التوقف وعدم : القول الثالث
األمر للوجوب، أو یكون ذلك مخصوًصا : یترتب على األمر من الوجوب إذا قلنا

فیھ نظر ولم : "قال: ؟ وھو قول ابن دقیق العید"افعل"بالّصیغة المعنیة وھي صیغة 
عتمدت في نسبة القول ، وا"شرح العنوان"یرجح شیًئا، وھو بحث دقیق عقده في كتابھ 

  .)٣(لحكایة الزركشي عنھ

  :أدلة أصحاب القول األول

استدل أصحاب القول األول باالستقراء؛ للسان العرب، ونصوص الكتاب الكریم، والسنة 
فصورتھا ، المشرفة، انك تجد كثیًرا من األوامر والنواھي قد وردت مورد األخبار

  .لكن معناھا األمر أو النھي، صورة الخبر

وحسبك .جمع رجل علیھ ثیابھ: قولھم: )٤( ذكر ابن الشجري:استقراء لسان العرب: أوًال
ھذا قول أھل اللسان من غیر : اكتف بدرھم، أنھا أخبار أرید بھا األمر، وقال: درھم، أي

رحمك اللَّھ، أخرج في : اتفاق أھل اللغة أن قول القائل في الدعاء.  ")٥("خالف بینھم
االستجابة، كأنما وجدت الرحمة فھو یخبر عنھا، وبناؤه على المبتدأ صورة الخبر ثقة ب

  .)٦(مما زاده أیضًا فضل تأكید

أن الحكم المخبر بھ یؤذن باستقرار األمر وثبوتھ : "وكذا ما قطع بھ أھل اللغة، والبالغة
، آذن على حدوثھ وتجدده، فإن األمر ال یتناول إال فعًلا حادًثا فإذا أمر بالشيء بلفظ الخبر

ذلك بأن ھذا المطلوب في وجوب فعلھ ولزومھ بمنزلة ما قد حصل وتحقق، فیكون ذلك 
  .)٧(أدعى إلى االمتثال

                                                           

ھو عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد، الخثعمي األندلسي المالكي الضریر، أدیب، نحوي، : السھیلي) ١(
الروض : " في لسان العرب، عارف بعلم الكالم وأصول الفقھ، والتاریخ، من مصنفاتھمفسر، إمام

ومسألة رؤیة اهللا في "، "ونتائج الفكر"، "التعریف واإلعالم في مبھمات القرآن"في السیرة، و" األنف
 ، إنباه٣٢٤/ ٢، وفیات األعیان ١٣٤٨/ ٤تذكرة الحفاظ :   ینظر.ھـ بمراكش٥٨١ن توفي سنة "المنام

 ١٦٢/ ٢الرواة 
  .٢٩٢/ ٣البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي : ینظر) ٢(
 .المرجع السابق نفس الصفحة: ینظر) ٣(
من أئمة العلم : ھبة اهللا بن علي بن محمد الحسني، المعروف بابن الشجري: ھو: ابن الشجري) ٤(

: طالبیین بالكرخ، من كتبھھـ ببغداد، وكان نقیب ال٤٥٠باللغة واألدب وأحوال العرب، مولده سنة 
، األعالم ١٤٦: ٩الكامل البن األثیر : ینظر. ھـ٥٤٢ببغداد  توفي في جزأین،"  مطبوع-األمالي"

 .٧٤/ ٨للزركلي 
 .١١٢/ ٣الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  :ینظر) ٥(
 .المرجع السابق نفس الصفحة :ینظر) ٦(
 .٢٩٥/ ٣البحر المحیط في أصول الفقھ  :ینظر) ٧(
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  :استقراء نصوص الكتاب الكریم: ثانًیا

  .)١(َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوَالَدُھنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن:  ومنھ قول اهللا تعالى -

ھو : بر في معنى األمٌر، للوالدات بإرضاع أوالدھن، فقیلفي اآلیة خ ":وجھ الداللة
ما دامت في العصمة، وقیل لو مات : للوجوب مطلقًا، وقیل: للندب ال للوجوب، وقیل

  .)٢("األب أو كان معسرًا وال مال لإلبن

  .)٣(الَِّذیَن آَمُنوا ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ: ومنھ قولھ تعالى -

 خبر في معنى األمر وإن كان حقیقة لزم علیھ أحد األمرین إما الخلف  ھذا:وجھ الداللة
في الخبر؛ ألن بعض المؤمنین یقاتل لیأخذ الغنیمة ویقاتل للحمیة، وإظھار القوة 

أن من قاتل ولم یخلص النیة في قتالھ هللا : والشجاعة واالنتقام من عدوه، ومذھب المعتزلة
  .)٤(معنى األمر، وھذه اآلیة احتراز یكون غیر مؤمن، فالصواب أنھ خبر في 

  :استقراء نصوص السنة النبویة المشرفة: ثالثا

وكونوا عباد اهللا «: یمكن أن یستدل بما أخرجھ البخاري ومسلم في قولھ  -
  .)٥(»إخوانا

كونوا كإخوان النسب في الشفقة، والمحبة، والرحمة، والمواساة :  أي:وجھ الداللة 
یحتمل أن » :كما أمركم اهللا«ولھ في بعض طرقھ في الصحیح والمعاونة، والنصیحة، وق

 ھو أمر اهللا، وھو مبلغ ؛ ألن أمره »:وكونوا إخوانا«یرید بھ ھذا األمر الذي ھو قولھ 
، فإنھ خبر عن المشروعیة )٦(إنما المؤمنون إخوة: ویحتمل أن یرید بذلك قولھ تعالى

  . )٧("معنى األمرالتي ینبغي للمؤمنین أن یكونوا علیھا ففیھا 

: َقاَلْت اْلَأْنَصاُر ِللنَّبّي : َقاَل«ویمكن أن یستدل بحدیث البخاري عن أبي ھریرة،  -
. »َلا، َتْكُفوَنَنا الْمَؤوَنَة، وُنْشرِكَكْم ِفي الثََّمَرِة«: َقاَل. اْقِسْم َبْیَنَنا َوَبْیَن ِإْخَواَنَنا النَِّخیَل

   )٨(»َسِمْعَنا ِوَأَطْعَنا: َقاُلوا

                                                           

 ]٢٣٣: سورة البقرة[) ١(
 .٥٧: اإلكلیل في استنباط التنزیل ص :ینظر) ٢(
 ].٧٦جزء األیة : سورة النساء[) ٣(
 .٣٩/ ٢تفسیر ابن عرفة  :ینظر) ٤(
 أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ، باب ما ینھي عن التحاسد والتدابر حدیث رقم :الحدیث) ٥(

اإلمام مسلم في صحیحھ، باب تحریم التحاسد ، وأخرجھ ٦٠٧٦، وباب الھجرة، حدیث رقم ٦٠٦٥
 .٤/١٩٨٣، وصحیح مسلم ١٠/٤٨١صحیح البخاري: ینظر. ٢٥٥٩والبتاغض والتدابر، حدیث رقم 

 ]١٠: سورة الحجرات[) ٦(
 .٩٧/ ٨طرح التثریب في شرح التقریب : ینظر) ٧(
  اكفني مئونة النخل : قالأخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ من روایة أبي ھریرة، باب إذا : الحدیث) ٨(

 .١٠٤/ ٣صحیح البخاري . ٢٣٢٥وغیره، وتشركني في الثمر، حدیث رقم 
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اكفونا تعب القیام بتأبیر النخل، :  الحدیث خبر في معنى األمر، ومعناه:وجھ الداللة
» سمعنا وأطعنا«األنصار والمھاجرون كلھم : قال. وسقیھا، وما یتوقف علیھ صالحھا

  .)١( فیما أشار إلیھ امتثلنا أمر النبي : أي

اكفونا تعب القیام :  األمر، والمعنىخبر في معنى» َتْكُفوَنَنا « : قولھ " في: قال الطَّیبي
بتأبیر النخل وسقیھا، وما یتوقف علیھ صالحھا، وھو استئناف في غایة الجزالة؛ حیث 

 لم یخرجھ مخرج األمر؛ لیفید الوجوب، ، ثم جبر ذلك بأنھ »ال«: رّد ما التمسوه بقولھ
 رتفاع منزلتھ وأتى بصیغة اإلخبار لیقابل التماسھم ذلك، وإن كان في صیغة األمر ا

علیھم مع رعایة غبطتھم؛ لئال ینخلعوا عن أموالھم، وإذا قضى المھاجرون أوطارھم 
  .)٢("ووسع اهللا علیھم بما وسع، یكون لھم األصل والثمر

، ما یفید األمر، وإن لم یكن بصیغة افعل، وھو »َسِمْعَنا ِوَأَطْعَنا«: وفي قول المھاجرین
ِإنََّما : ق الخبر الوارد في الحدیث، مصداقا لقولھ تعالىمن االستدالل باللحاق على سیا

َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم َأْن َیُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَك 
  .)٣( ْخَش اللََّھ َوَیتَّْقِھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَفاِئُزوَنَوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَی) ٥١(ُھُم اْلُمْفِلُحوَن 

  : بفعل الصحابة-ویستدل أیضا

:  حین بعث سیدنا عمار بن یاسر، إلى الكوفة، وكتب إلى أھلھاعن عمر بن الخطاب 
إني قد بعثت عمار بن یاسر أمیرًا، و عبد اهللا بن مسعود معلمًا ووزیرًا، وھما من "

، من أھل بدر، فاقتدوا بھما، وأطیعوا واسمعوا حاب رسول اهللا النجباء من أص
   ).٤("قولھما

 عن -رضي اهللا عنھما–أنھ لما عزل عمر بن الخطاب عمار بن یاسر : وجھ الداللة
 إنھ ال یحتمل ما ھو فیھ، وسبب ذلك شكوى أھل الكوفة لعمر . الكوفة واستعمل غیره

: وقال عمر لعمار. ري على ما استعملتھ فعزلھوأنھ غیر كاٍف وعالم بالسیاسة وال ید
قد : فقال لھ عمر. ما سرني حین استعملت ولقد ساءني حین عزلت: أساءك العزل؟ قال

َوُنِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذیَن : علمت ما أنت بصاحب عمل ولكني تأولت قول اهللا
  .)٥( َوَنَجْعَلَھُم اْلَواِرِثیَناْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض، َوَنْجَعَلُھْم َأِئمًَّة، 

                                                           

 .١٧٥/ ٤إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطالني  :ینظر) ١(
 .٢١٨٤/ ٧شرح الطیبي على مشكاة المصابیح، :ینظر) ٢(
 ].٥٢، ٥١: سورة النور[) ٣(
سن علي بن أبي الكرم محمد الشیباني الجزري، عز الدین ابن ألبي الح ،١٧٣/ ٢أسد الغابة  :ینظر) ٤(

م، تاریخ أصبھان ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩:  بیروتن عام النشر–دار الفكر : ، الناشر)ھـ٦٣٠: المتوفى(األثیر 
 .١٦: ص

 ]٥: سورة القصص[) ٥(
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، ما یفید تنزیل الصیغ الخبریة منزلة »ولكني تأولت«: وفي قول سیدنا عمر بن الخطاب
األمر في تولیة المستضعفین من المھاجرین، مع إطباق المفسرین أنھا نزلت في بني 

  .)١(إسرائیل

بخالف األخبار ، خ علیھأن الخبر الذي في معنى األمر والنھي یجوز دخول النس: رابعا
وإذا كان كذلك ، فإنھا ال یدخلھا النسخ، المحضة التي ال تدل بمعناھا على أمر وال نھي

  .)٢(ویرد بمعناھما، دّل على أنھ یقع موقع األمر والنھي

ب اطا  

ا ر واا   ر ا  

  :حكى الماوردي الخالف في ھذه المسألة، على قولین

  .)٣( یجوز أن یتوجھ النسخ إلى األمر بلفظ الخبر، فیحمل على حكم األمر:لقول األولا

وبرھن القّفال الّشاِشي على إلحاق صیغة الخبر یراد بھ األمر والنھي باألمر والنھي، 
ومن الدلیل على أن معناه األمر والنھي ُدُخوُل النَّْسِخ ِفیِھ، واألخبار المحضة ال : "فقال

  . )٤("سخ؛ وألنھ لو كان خبًرا لم یوجد خالفھیلحقھا الن

إلى أن ما ورد بلفظ الخبر لم یجز أن یتوجھ إلیھ نسخ كالخبر، وعزاه : القول الثاني
ھذا فاسد ألنھ في معنى األمر فكان : فقال:  ورّد الماوردي ھذا القول.)٥(لبعض الشافعیة

  :ثم بین فساده من وجھین. )٦("على حكمھ

  .ألخبار باألعالم واختصاص األوامر باإللزاماختصاص ا: أحدھما

اختصاص األخبار بالماضي واألوامر بالمستقبل ولما تعلق بما ورد من األوامر : والثاني
  .)٧("بلفظ األخبار أحكام األوامر دون األخبار، ومن ھذین الوجھین، كذلك في حكم النسخ

األمر، أو النھي؛ ألن الكالم النسخ ال یجوز إال في الكالم الذي معناه : "قال ابن حزم
أمر، ورغبة، وخبر، واستفھام؛ فاالستفھام، والخبر، والرغبة، ال یقع : ینقسم أربعة أقسام

استدراًكا، وأما الرجوع عن : فیھا نسخ، وإنما یسمى الرجوع عن الخبر، وعن االستفھام
أمر غیره فیسمى الرغبة فإنما یسمى استقالًة أو تنزًھا، فبقي الرجوع عن األمر بإحداث 

                                                           

 .٢٨٨: اإلشارات اإللھیة إلي المباحث األصولیة ص: ما قالھ الطوفي في كتابھ: ینظر) ١(
 .٣/٦٦شرح الكوكب المنیر البن النجار  :ینظر) ٢(
 .٥٦/ ١٦الحاوي الكبیر للماوردي  :ینظر) ٣(
 .٢٩٤/ ٣البحر المحیط في أصول الفقھ : ینظر) ٤(
 .٢٩٤/ ٣المرجع السابق  :ینظر) ٥(
 .٥٦/ ١٦الحاوي الكبیر للماوردي  :ینظر) ٦(
 .٧٧/ ١٦المرجع السابق  :ینظر) ٧(
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فعل من علم أن سیرفع أمره ویحیلھ، فإذا ورد الكالم لفظھ لفظ الخبر ومعناه : نسًخا، وھو
  .)١(معنى األمر جاز النسخ فیھ

یمكن أن یستدل بالفرق بین خبر الخالق، وخبر المخلوق، من حیث إن خبر : خامًسا
 واهللا تعالى منزه عن المخلوق محتمل للصدق والكذب، وأما خبر الخالق فھو صدق كلھ،

َوَمْن : ، وقال تعالى)٢(َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل: ، لقولھ تعالىالكذب، وكذا رسولھ 
  .)٣(َأْصَدُق ِمَن اللَِّھ َحِدیًثا

الصِّْدُق والكذب أصلھما في القول، ماضًیا كان أو مستقبًلـا، : "-رحمھ اهللا–وقال الراغب 
 وال یكونان بالقصد األّول إّلا في القول، وال یكونان في القول إّلا في وعًدا كان أو غیره،

  .)٤(َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّھ ِقیًلا :الخبر دون غیره من أصناف الكالم، وقولھ تعالى

من ال یوجد خبره بخالف : بل بّین ابن العربي معنى اسم اهللا الصادق بأنھ: قلت
  .)٥("مخبره

یر من األوامر ترد كما ترى بمفعول لم یسم فاعلھ، ولكن لما قال عز و كث: "قال ابن حزم
، علمنا )٦(ِإْن ُھَو ِإلَّا َوْحٌي ُیوَحى* َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى : جل وقولھ الحق على نبیھ 

 فكان السكوت -تعالى- ال ینقل أمًرا وال نھًیا إال عن ربھ یقینا ال مجال للریب فیھ، أنھ 
 وذكره سواء في صحة فھمنا أن المراد بأحكام -وجل–میة اآلمر والناھي عز عن تس

  .)٧("الشریعة ھو اهللا تعالى وحده ال من سواه

  : استدل أصحاب ھذا القول بأدلة منھا:أدلة القول الثاني

وقوع الخبر بمعنى األمر ال یفید أمرا وال نھیا حقیقة، وإنما ھو خبر عن : الدلیل األول
َواْلُمَطلَّقاُت َیَتَربَّْصَن : قولھ تعالى: قال ابن العربي قال جماعة. ال غیرحكم الشرع 

خبر معناه األمر، وھذا باطل؛ بل ھو خبر عن حكم الشرع؛ "، )٨(ِبَأْنُفِسِھنَّ َثالَثَة ُقُروٍء
فإن وجدت مطلقة ال تتربص فلیس من الشرع، فال یلزم من ذلك وقوع خبر اهللا تعالى 

  . ، وبھذا حّل ابن العربي اإلشكال في ھذه النقطة)٩("خالف مخبره

                                                           

 .٤٧٤/ ٤بن حزم اإلحكام ال :ینظر) ١(
 ].٨٤: سورة ص[) ٢(
 ].٨٧: سورة النساء[) ٣(
  ].١٢٢: سورة النساء[) ٤(

 .٤٧٨: المفردات في غریب القرآن، للراغب األصفھاني ص: ینظر
 ما جاء على لفظھ في كتاب -تعالى-ومن أسماء اهللا : "فقد ذكر ابن العربي في كتابھ أحكام القرآن) ٥(

أخذ من فعل، ومنھا ما جاء مضافا فذكره مجردا عن اإلضافة، وكذلك اهللا وسنة رسولھ، ومنھا ما 
المرجع : ینظر "وجدناه في سائر األسماء المتقدمة؛ فھذه ھي األسماء المعدودة بصفاتھا قرآنا وسنة

 .٣٤٧/ ٢السابق 
 ].٤، ٣: سورة النجم[) ٦(
 .٢٩٥/ ٣اإلحكام البن حزم : ینظر) ٧(
 ].٢٢٨: سورة البقرة[)٨(
 .١٨٦/ ١أحكام القرآن، البن العربي المالكي : رینظ) ٩(
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ھو خبر في : فما معنى اإلخبار عنھن بالتربص؟ قلت: "وطرح الزمخشري سؤاًلا فقال
، وإخراج األمر في صورة الخبر "ولیتربص المطلقات: "معنى األمر، وأصل الكالم

لھ، فكأنھن امتثلن األمر تأكید لألمر، وإشعار بأنھ مما یجب أن یتلقى بالمسارعة إلى امتثا
  .)١(ویتربص المطلقات، لم یكن بتلك الوكادة: ولو قیل. بالتربص، فھو یخبر عنھ موجودًا

 خبٌر في َمْعنى األمِر مفیٌد للتأكید بإشعاره بأن المأمور بھ َیَتَربَّْصَن: وقال أبو السعود
ألمر فتخبر بھ موجودًا مما یجب أن یتلقى بالمسارعة إلى اإلیتان بھ؛ فكأنھن امتثلن با

  .)٢("متحققًا وبناؤه على المبتدأ مفیٌد لزیادة تأكید

ال "والنھي بصیغة " افعل"الذي یصح دعوى الحقیقة فیھ، األمر بصیغة : الدلیل الثاني
؛ وأما ما كان موضوًعا حقیقة لغیر األمر والنھي، ویفید معنى أحدھما كالخبر "تفعل

نھي فال یدعى فیھ أنھ حقیقة في وجوب، وال تحریم؛ ألنھ بمعنى األمر، والنفي بمعنى ال
یستعمل في غیر موضعھ إذا أرید بھ األمر أو النھي، فدعوى كونھ حقیقة في إیجاب أو 

  .)٣("تحریم، وھو موضوع لغیرھما مكابرة

ھذا َمْوِضٌع َیْغَلُط كثیر من الفقھاء، ویغترون بإطالق : " حتى شنع ابن الزملكاني فقال
یین، َوُیْدِخُلوَن فیھ كل ما أفاد  َنْھًیا َأْو َأْمًرا، والمحقق الفاھم یعرف المراد، األصول

  .)٤("ویضع كل شيء في موضعھ

أنھ لو كان الخبر یفید األمر للزم الُخلف بالنسبة إلى العصاة، فلما لم یلزم : الدلیل الثالث
  .)٥(سھیليدّل أنھ ال یفید األمر، وھو ما صّرح بھ القاضي أبو بكر، وال

  :أدلة القول الثالث

وھو أنھ إذا ورد الخبر : "نعم ھاھنا بحث دقیق أشار إلیھ ابن دقیق العید في شرح العنوان
األمر للوجوب، : بمعنى األمر فھل یترتب علیھ ما یترتب على األمر من الوجوب إذا قلنا

  .)٦(یًئا؟ ولم یرجح ش"افعل " أو یكون ذلك مخصوصا بالصیغة المعنیة وھي صیغة 

إحكام اإلحكام شرح عمدة «: وقد رجح استعمال صیغة اإلخبار بمعنى األمر في كتابھ
َیْغِسُل بضم الالم على صیغة : "فقال» َیْغِسُل َذَكَرُه«، في تعلیقھ على حدیث »األحكام

اإلخبار وھو استعمال لصیغة اإلخبار بمعنى األمر، واستعمال صیغة اإلخبار بمعنى 
  .)٧(" ازا؛ لما یشتركان فیھ من معنى اإلثبات للشيءاألمر جائز مج

                                                           

 .١/٢٧٠الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري  :ینظر) ١(
 .٢٢٥/ ١إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، ألبي السعود  :ینظر) ٢(
 .٢٩٤/ ٣البحر المحیط في أصول الفقھ : ینظر) ٣(
 ٢٩٤/ ٣المرجع السابق  :ینظر) ٤(
 .المرجع السابق نفس الجزء، والصفحة: نظری) ٥(
 .٢٩٤/ ٣المرجع السابق  :ینظر) ٦(
 .١١٦/ ١إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  :ینظر) ٧(
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 أن الخبر الذي یدل على األمر والنھي حكمھ كحكم األمر والنھي :والرأي المقرر
الصریحین في جمیع أحكامھما؛ فما ورد من األوامر والنواھي على ھذا النحو فھو فرض 

 أو أنھ ندب، أو أنھ أبًدا، ما لم یرد نص أو إجماع على أنھ منسوخ، أو أنھ مخصوص،
فما ثبت ، بعض الوجوه الخارجة عن اإللزام، ألن الحكم تابع للمعنى الذي دل علیھ اللفظ

  .)١("للمعنى فھو ثابت

اعلم ) ألنھ أدّل على الوجود(أي من اإلنشاء؛ ) وأخبار الشارع آكد: "(قال صدر الشریعة
ارع عن األمر إلى اإلخبار؛ ألن أن إخبار الشارع یراد بھ األمر مجاًزا، وإنما َعَدل الش

، والمأمور بھ إن لم یوجد -  وحاشاه-المخبر بھ إن لم یوجد في األخبار یلزم كذب الشارع
في األمر ال یلزم ذلك فإذا أرید المبالغة في وجود المأمور بھ َعَدل إلى لفظ اإلخبار 

  .)٢("مجاًزا

دّل علیھ اللفظ دون صورة حكم األمر الصریح؛ ألن الحكم تابع للمعنى الذي : وحكمھ
  .)٣("اللفظ، وكذا النھي بلفظ الخبر

واعلم أن القول في ھذه اآلیة، : "فقال: وحكى السیوطي ما یقارب حكایة اإلجماع
وأمثالھا، بأنھا خبر بمعنى النھي قد كثر في عبارات العلماء حتى كادوا یجمعون 

  .)٤("علیھ

  اطب اث

   ر ال أره ف  

یتمسك فریق من العلمانیین والمالحدة بأن أخبار اهللا في القرآن الكریم تقع على خالف ما 
قاعدة كلیة ضروریة من قواعد الدین وجبت بلسان القرآن، وھي امتناع أخبر بھ، وھذه 

 بورود صیغ خبریة وتقع في الطبیعة :أن یأتي في الشریعة خبر بخالف مخبره، واستدلوا
َیْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَھا َشَراٌب ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُھ ِفیِھ ِشَفاٌء ِللنَّاِس ِإنَّ : ا في قولھ تعالىكمخالفھا 

قد تبین ألھل الطب أن العسل فیھ شفاء من علل : فیقولوا. )٥( ِفي َذِلَك َلآَیًة ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّرون
س، ویحصل ھذا بالتجربة  ضررا من بعض الوجوه، ولبعض النا-أیضا–كثیرة، وأن فیھ 

  .العادیة التي أجراھا اهللا في الدنیا

 بأن العلماء قیدوا ذلك بما اقتضتھ التجربة، بناء على أن النص ال یقتضي الحصر : یجاب
، بأنھ تعالى لم یقل فیھ الشفاء   ِفیِھ ِشَفاٌء ِللنَّاِس: في أنھ شفاء فقط؛ بدلیل تنكیر قولھ

                                                           

 . بتصرف.٣/٦٦شرح الكوكب المنیر البن النجار ، و٢٩٨/ ٣اإلحكام البن حزم  :ینظر) ١(
 .٢٨٦/ ١شرح التلویح على التوضیح  :ینظر) ٢(
، لتقي الدین محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن ٦٦/ ٣ التحریر شرح الكوكب المنیر مختصر :ینظر) ٣(

 - ھـ ١٤١٨مكتبة العبیكان، الطبعة الثانیة : محمد الزحیلي ونزیھ حماد، الناشر: علي الفتوحي، المحقق
 . م١٩٩٧

 .٤٢٣/ ٢نواھد األبكار وشوارد األفكار للسیوطي  :ینظر) ٤(
 .]٦٩، ٦٨: سورة النحل[) ٥(
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ض بأن كثیرین یأكلون العسل وال یشفون مما ألـّم بھم، ومن لكل الناس فاندفع االعترا
، فأعملوا القاعدة الشرعیة "أن النكرة في سیاق اإلثبات ال تفید العموم: "القواعد األصولیة

المعارض؛ ألن العسل ضار لمن غلبت علیھ الصفراء،  الكلیة، وحكموا بھا على الجزئي
  .)١( شفاءفمن لم یكن كذلك؛ فھو لھ شفاء، أو فیھ لھ

َجاَء َرُجٌل : ومثلھ ما أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ من حدیث َأِبى َسِعیٍد اْلُخْدِرىِّ َقاَل
َفَسَقاُه . »اْسِقِھ َعَسًال  « - -َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ .  َفَقاَل ِإنَّ َأِخى اْسَتْطَلَق َبْطُنُھ- -ِإَلى النَِّبىِّ 

َفَقاَل َلُھ َثَالَث َمرَّاٍت ُثمَّ َجاَء الرَّاِبَعَة . ْیُتُھ َعَسًال َفَلْم َیِزْدُه ِإالَّ اْسِتْطَالًقاُثمَّ َجاَءُه َفَقاَل ِإنِّى َسَق
 « - -َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ . َفَقاَل َلَقْد َسَقْیُتُھ َفَلْم َیِزْدُه ِإالَّ اْسِتْطَالًقا. »اْسِقِھ َعَسًال « َفَقاَل 

  .)٢(»، َفَسَقاُه َفَبَرَأ »ْطُن َأِخیَك َصَدَق اللَُّھ َوَكَذَب َب

 أن ھذه األخبار وردت مورد الطلب الشرعي، وأن مقصد الخبر ھو :وجواب المسألة
ھو أن ھذه األحكام وجوه مشروًعا ال محسوًسا، وفائدة اإلتیان بھ على ھذه الصورة 

ال یتناول إال المخبر بھا تؤذن باستقرار األمر وثبوتھ على حدوثھ وتجدده، فإن األمر 
فعال حادًثا فإذا أمر بالشيء بلفظ الخبر، آذن ذلك بأن ھذا المطلوب في وجوب فعلھ 
ولزومھ بمنزلة ما قد حصل وتحقق، فیكون ذلك أدعى إلى االمتثال، كما سنذكره في 

  .فوائد اإلتیان بھذه الصیغ

  :تنبیھ القاضي أبو بكر ابن العربي على المسألة

وھي أن أخبار اهللا ال : ابن العربي تنبیًھا دقیقة حول ھذه المسألةنّبھ القاضي أبو بكر 
یجوز أن تقع بخالف مخبره، وإنما یرجع الخبر فیھا إلى وجوده مشروًعا، ال إلى وجوده 

إن الخبر یكون : ھذه الدقیقة التي فاتت العلماء حین قالوا: قال: "محسوًسا، حیث قال
 أن یوجد، فإنھما یختلفان حقیقة، ویتباینان بمعنى النھي، وما وجد ذلك قط وال یصح

، وھذه قضیة إنما تصح في خبر لفظة ال تحتمل التخصیص، وأما إذا كان عاًما )٣("وضًعا
  .)٤("یمكن أن یخصص على وجھ یخرج من أن یكون كذبا فاّدعاء ذلك فیھ لیس بواجب

ال ھذا الوجود على بأن األخبار الشرعیة قد جاءت بأحو: وفسر الشاطبي ھذا الكالم فقال
أنھا دائمة غیر مختلفة إلى قیام الساعة، كاإلخبار عن السماوات واألرض وما بینھما وما 
فیھما من المنافع، كمنافع الشمس، والقمر وسائر الكواكب، والماء والنار، واألرض وما 

مور األسباب والمسببات في ھذه األ: علیھا، والبحار وما فیھا، والتصاریف واألحوال أي
وفي أفعال اإلنسان والحیوان، وما ینشأ عن ذلك، واألحوال، أي من الحیاة، والموت، 
والصحة، والمرض، والمالذ والشھوات، إلى غیر ذلك من السنن الكونیة التي ربط بھا 

                                                           

 .١٨١/ ٣لموافقات ا:  ینظر)١(
عن أبي سعید الخدري، باب التداوي بسقي العسل، حدیث  أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ : الحدیث) ٢(

 .٢٦/ ٧صحیح مسلم : ، ینظر٥٩٠١رقم 
 .١/١٨٩أحكام القرآن البن العربي : ینظر) ٣(
 .٤٢٤/ ٢نواھد األبكار وشوارد األفكار  :ینظر) ٤(
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الخالق ھذه الكائنات، فجاء بإلزام الشرائع على ذلك الوزان أیضا، والخبر من الصادق ال 
  .)١("محال"بحال، فإن الخالف بینھما یكون بخالف مخبره 

  : ویتخرج على ھذه المسألة عدد من الفروع

اْلَحجُّ َأْشُھٌر :  قولھ تعالى:في إخبار اهللا تعالى عن محظورات اإلحرام: الفرع األول
، مع تحقق )٢( َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجَّ َفَلا َرَفَث َوَلا ُفُسوَق َوَلا ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ

  .ذلك في الواقع

، فھي أخبار أرید بھا النھي، َفَلا َرَفَث َوَلا ُفُسوَق َوَلا ِجَداَل:أن قولھ تعالى: جواب ذلك 
ال ترفثوا، وال تفسقوا، وال تجادلوا، ولیس المقصود من اآلیة نفي لوجود : فیكون المعنى

اس، وأخبار اهللا ال یجوز أن الرفث، بل نفى لمشروعیتھ فإن الرفث یوجد من بعض الن
  .)٣(تقع بخالف مخبره، وإنما یرجع النفي إلى وجوده مشروًعا ال إلى وجوده محسوًسا

أنھ یحرم على الُمْحِرم الجماع ودواعیھ الفعلیة أو : واستدل الفقھاء بھذه الصیغة على
إلى القولیة، وقضاء الشھوة بأي طریق، والجماع أشد المحظورات حظًرا؛ ألنھ یؤدي 

 .فساد النسك، وھذا باتفاق العلماء وإجماع األمة، فتكون اآلیة نصا بالحرمة فیھ

من باب األولى؛ : كما أنھ یحرم ما دون الجماع على المحرم بطریق داللة النص، أي
ألنھ إذا حرم ما دون الجماع،كان تحریمھ معلوًما بطریق األولى؛ ألنھ لما كان ذكر إتیان 

  .ا فالداللة على حرمة الجماع من باب األولى لدخولھ في عمومھاالنساء بالقول محظوًر

َواْلُمَطلََّقاُت : في قولھ تعالى:في إخبار اهللا تعالى بتربص المطلقات: الفرع الثاني
  .مع أن بعض المطلقات ال تتربص في الواقع. )٤(َیَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِھنَّ َثَلاَثَة ُقُروٍء

لیتربصن، فأخبر : خبر أرید بھ األمر، ومعناه َیَتَربَّْصَن:لىفي قولھ تعا: جواب ذلك
تعالى عن أن التربص مشروع ال محسوس، فإنا نجد بعض المطلقات ال یتربصن، فعاد 

؛ ألن خبر اهللا  معلوم الصدق فوجب )٥(النفي إلى الحكم الشرعي ال إلى الوجود الحسي
ھ بصیغة األمر؛ ألن الناطق بالخبر صرفھ إلى األمر، وھذا أبلغ في الداللة على طلب
  . )٦(مریدا بھ األمر، كأنھ نّزل المأمور بھ منزلة الواقع 

َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن :  قولھ تعالىفي إخبار اهللا تعالى عن إرضاع الوالدات: الفرع الثالث
  .، مع أن بعض الوالدات ال یرضعن)٧(َةَأْوَلاَدُھنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُیِتمَّ الرََّضاَع

                                                           

 .٤٨٣/ ٢فقات للشاطبيالموا :ینظر) ١(
 ].١٩٧: سورة البقرة[) ٢(
 .، بتصرف٤٠٧/ ٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي : ینظر) ٣(
 ].٢٢٨: سورة البقرة[) ٤(
معناه لیتربصن، فحذف : ، وقیل"وھذا خبر والمراد األمر: "وتابع القرطبي شیخھ ابن العربي فقال )٥(

 .١٨٩/ ١لعلمیة أحكام القرآن البن العربي ط ا: ینظر". الالم
 )٤٢٣/ ٢(نواھد األبكار وشوارد األفكار على تفسیر البیضاوي : ینظر) ٦(
 ].٢٣٣: سورة البقرة[) ٧(
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، خبر في معنى األمر المؤكد، وھذا َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن: في قولھ تعالى: جواب ذلك
، ولو َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُھنَّ ُأُجوَرُھنَّ: األمر على سبیل الندب، بدلیل قولھ تعالى
وإنما كان ندًبا من حیث إن تربیة الطفل بلبن وجب علیھا اإلرضاع لم تستحق األجرة، 

األم أصلح؛ وألن شفقتھا أكثر، وھذه اآلیة مما یمكن فیھ ذلك أخبر تعالى أن حكم اهللا في 
  :ذلك أن الوالدات أحق بإرضاع أوالدھن، وعلى ھذا

  .)١(فال یجوز استئجار األم عند أبي حنیفة ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح

األم، وھي زوجتھ غیر مطلقة، أو معتدتھ من : ولو استأجرھا أي: "نھرقال في مجمع األ
طالق رجعي؛ لترضع ولدھا ال یجوز االستئجار، ولم تستحق األجرة؛ ألن اإلرضاع 

  .)٢(َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوَلاَدُھنَّ َحْوَلْیِن مستحق علیھا دیانة، بقولھ تعالى 

واستئجار الشخص ألمر مستحق علیھ ال یجوز، وإنما وھو أمر بصیغة الخبر، وھو آكد 
  .)٣("ال تجبر علیھ الحتمال عجزھا فعذرت فإذا أقدمت علیھ ظھر قدرتھا فال تعذر

  .)٤(وعند اإلمام الشافعي یجوز، فإذا انقضت عدتھا جاز باالتفاق

 ھو أمر، أن التخفیف ال یدخل إال فیما: "وعّلل ابن الرفعة داللة اآلیة على الوجوب بـــــ
، وقد یفضي األمر إلى الوجوب إذا لم یقبل الصبي )٥(وال یدخل في اإلخبار إال عن متقدم

  . )٦(إال ثدي أمھ، أو لم توجد لھ ظئر، أو كان األب عاجًزا عن االستئجار

ذكر جماعة من الفقھاء أن یرضعن أمر، وإن كان : "وقد نقل عن الراغب مثل ذلك فقال
، وھذه قضیة إنما تصح في خبر "عل خبًرا لم یقع بخالف مخبرهلفظھ خبرًا، ألنھ لو ج

لفظھ ال تحتمل التخصیص، وأما إذا كان عاًما یمكن أن یخصص على وجھ یخرج من أن 

                                                           

معناه لیرضعن، فھو أمر بصیغة الخبر، واألمر یفید الوجوب فظاھره یقتضي أن : "قال السرخسي) ١(
المبسوط للسرخسي : ینظر. یجوزیكون اإلرضاع واجبا علیھا شرعا واالستئجار على مثل ھذا العمل ال 

لم یجز؛ ألن ) وإن استأجرھا وھي زوجتھ أو معتدتھ لترضع ولدھا : "قال: وفي فتح القدیر. ٢٣٢/ ١٥
 .٥٠٠/ ٩فتح القدیر : ینظر" اإلرضاع مستحق علیھا دیانة

 ].٢٣٣: سورة البقرة[) ٢(
 بن سلیمان الكلیبولي المدعو مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، لعبد الرحمن بن محمد :ینظر) ٣(

 -ھـ ١٤١٩بشیخي زاده تحقیق خلیل عمران المنصور، الناشر دار الكتب العلمیة، بیروت سنة النشر 
 .م١٩٩٨

، ألبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف ١٦٢/ ٣المھذب في فقة اإلمام الشافعي للشیرازي  :ینظر) ٤(
 .ب العلمیة، بدوندار الكت: ، الناشر)ھـ٤٧٦: المتوفى(الشیرازي 

؛ ألحمد بن محمد بن علي األنصاري، المعروف بابن ٤١٣/ ١٦كفایة النبیھ في شرح التنبیھ  :ینظر) ٥(
: دار الكتب العلمیة، الطبعة: مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر: ، المحقق)ھـ٧١٠: المتوفى(الرفعة 
 .م٢٠٠٩األولى، 

 .٢٧٩ /١الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  :ینظر) ٦(
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یكون كذًبا، فادعاء ذلك فیھ لیس بواجب، وھذه اآلیة مما یمكن فیھ ذلك أخبر تعالى أن 
  .)١(حكم اهللا في ذلك أن الوالدات أحق بإرضاع أوالدھن

                                                           

، ألبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب ٤٨١/ ١تفسیر الراغب األصفھاني : ینظر) ١(
 ھـ ١٤٢٠: ١ جامعة طنطا، ط -كلیة اآلداب: محمد عبد العزیز بسیوني،  الناشر. د: األصفھانى، تحقیق

 . م١٩٩٩ -
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راب اطا  

را  فد اوا  

  :في إیراد التكلیف بالصیغ الخبریة فوائد ذكرھا األصولیون، وإیرادھا كما یأتي

أن الحكم المخبر بھ یؤذن باستقرار األمر وثبوتھ على حدوثھ وتجدده، فإن : الفائدة األولى
بلفظ الخبر آذن ذلك بأن ھذا المطلوب في األمر ال یتناول إال فعًلا حادًثا فإذا أمر بالشيء 

  .وجوب فعلھ ولزومھ بمنزلة ما قد حصل وتحقق، فیكون ذلك أدعى إلى االمتثال

 أن صیغة األمر وإن دلت على اإلیجاب فقد یحتمل االستحباب، فإذا جيء :الفائدة الثانیة 
  . بصیغة الخبر علم أنھ أمر ثابت مستقر، وانتفى احتمال االستحباب

خطاب وضع، وأخبار، وھو جعل الشيء سبًبا وشرًطا : أن األحكام قسمان: ئدة الثالثةالفا
ومانًعا، وھذا من النوع فإن الطالق سبب لوجوب العدة، فإذا جيء بصیغة الخبر كان فیھ 
داللة على أنھ من قبیل خطاب الوضع، واألخبار الممتازة عن سائر خطاب التكلیف، 

  .)١(نت مجنونة ثبت حكم العدة في حقھا وإن لم تكن مكلفةویوضح ھذا أن المطلقة لو كا

وال یمدح الشرع شیًئا من أفعال وال یذمھ، وال : إفادة الكسبیة لألفعال: الفائدة الرابعة
یمدح فاعلھ، وال یذمھ، وال یوبخ علیھ، وال ینكره، وال یعد علیھ بثواب وال عقاب، إال أن 

  .)٢("یكون كسبیا

ووجھ وقوع ھذا النوع من األخبار وإن كان مجاًزا،  تشبیھ ما ھو : الفائدة الخامسة
أو " رحمك اهللا: "مطلوب الوقوع بما ھو متحقق الوقوع في الماضي، كما في قول القائل

ثم إنھ ال یعطى حكم األمر في جعلھ جملة : في المستقبل والحال، كما في ھذا المثال، قال
بتقدیر القول؛ ألن ذلك ال یبقى معھ ما أرید في ھذا إنشائیة حتى ال یكون خبر المبتدأ إال 

  .)٣(المقام من التأكید

وورود األمر عندھم بصیغة الخبر أبلغ القتضائھ ثبوت الشيء المأمور : الفائدة السادسة
  .)٤(بھ ووقوعھ في الوجود حتى صار مخبًرا عنھ بذلك

رك آكد في ذلك من مجرد أو طلب الت، واستعمال الجملة الخبریة للداللة على طلب الفعل
استعمال صیغة األمر أو صیغة النھي في الداللة علیھ؛ ألنھ یدل على حرص الطالب 

فإذا لم یفعل ، على تحقیق مطلوبھ؛ وذلك ألن الجملة الخبریة تحتمل الصدق والكذب
 كان تكذیًبا لمن وجھ إلیھ -المخاطب بمقتضى الطلب الذي جاء على صیغة الخبر 

  . الخطاب

                                                           

 .٢٩٤/ ٣البحر المحیط في أصول الفقھ  :ینظر) ١(
 .٧٧:  بیان أدلة األحكام صاإلمام في :ینظر) ٢(
 .٤٢٢/ ٢نواھد األبكار وشوارد األفكار  :ینظر) ٣(
 .٦٩٢/ ٢تفسیر ابن عرفة  :ینظر) ٤(
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وقد نوع الشارع ذلك أنواًعا كثیرة ترغیًبا لعباده وترھیًبا وتقریًبا إلى : ئدة السابعةالفا
أفھامھم فتارة یرغب في الفعل یمدحھ أو یمدح فاعلھ أو بما رتبھ على الفعل من خیر 
الدنیا واآلخرة وتارة یحذر من الفعل بذمھ، أو ذم فاعلھ، أو توعده على الفعل بشر عاجل 

  .)١(ك راجع إلى المنافع والمضارأو أجل وكّل ذل

وإخراج األمر في صورة الخبر تأكید لألمر، وللمبالغة في إیجاب : "الفائدة الثامنة
المأمور بھ، ولإلشعار بأنھ مما یجب أن یتلقى بالمسارعة واالمتثال، فھو یخبر عنھ كأنھ 

باالستجابة، رحمك اللَّھ، أخرج في صورة الخبر ثقة : موجود، ونحوه قولھم في الدعاء
  .)٢(كأنما وجدت الرحمة فھو یخبر عنھا

                                                           

 .٨٠: اإلمام في بیان أدلة األحكام ص :ینظر) ١(
 . بتصرف٢٧٠/ ١الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  :ینظر) ٢(
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  الفصل الثاني

  الدراسة التطبيقية للصيغ اخلربية، واألمثال، والقصص 

  :ویشتمل على ثالثة مباحث

  املبحث األول

     الدراسة التطبيقية للصيغ اخلربية

  :ویشتمل على تسعة مطالب

  اطب اول

 وا ردو، و توب او فزوم ا  

ِإْن َیُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن صاِبُروَن َیْغِلُبوا ِماَئَتْیِن، َوِإْن َیُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة : یستدل بقولھ تعالى
ْم اْلآَن َخفََّف اللَُّھ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفیُك* َیْغِلُبوا َأْلفًا ِمَن الَِّذیَن َكَفُروا ِبَأنَُّھْم َقْوٌم ال َیْفَقُھوَن 

َضْعفًا، َفِإْن َیُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة صاِبَرٌة َیْغِلُبوا ِماَئَتْیِن َوِإْن َیُكْن ِمْنُكْم َأْلٌف َیْغِلُبوا َأْلَفْیِن ِبِإْذِن اللَِّھ 
  .في وجوب الثبات للعدو .)١(َواللَُّھ َمَع الصَّاِبِریَن 

مام العدو المقاتل، وإیجاب فرض التعبیر بالخبر في اآلیة یفید حكم الثبات أ: وجھ الداللة
القتال، ووجوب ثبات المقاتل المؤمن أمام رجلین من الكفار، فإن زاد عدد الكفار على 

  .اثنین، فیجوز للواحد التحیز إلى فئة من المسلمین فیھا نصرة لھ

وھذا أمر بلفظ الخبر، ألنھ لو كان خبًرا لم یقع الخبر بخالف المخبر، فدّل : "قال النووي
ى أنھ أمر المائة بمصابرة المائتین، وأمر األلف بمصابرة األلفین، وال یجوز لمن تعین عل

علیھ أن یولى إال منحرفا لقتال، وھو أن ینتقل من مكان إلى مكان أمكن للقتال أو متحیًزا 
  .)٢("إلى فئة، وھو أن ینضم إلى قوم لیعود معھم إلى القتال

خل إال فیما ھو أمر، وال یدخل في اإلخبار إال أن التخفیف ال ید: " ویدل على الوجوب
ِإْن َیُكْن ِمْنُكْم : َنَزَلْت:  قالعن متقدم، ویعضده ما روى أبو داود عن ابن عباس 

، َفَشقَّ َذِلَك َعَلى اْلُمْسِلِمیَن ِحیَن َفَرَض اُهللا َعَلیِھْم َأالَّ َیِفرَّ ِعْشُروَن َصاِبُروَن َیْغِلُبوا ِماَئَتْیِن
 َفَلمَّا ُخفَِّف َعْنُھْم ِمَن اآلَن َخفََّف اللَُّھ َعنُكْم: اِحٌد ِمْن َعْشَرة، ُثمَّ ِإنَُّھ َجاَء َتْخِفیٌف، َفَقاَلَو

  .)٣(العدة، نقص ِمَن الصَّْبِر ِبَقْدِر َما ُخفَِّف َعْنُھْم 

                                                           

 ].٦٦-٦٥: سورة األنفال[)١(
 .٢٩٠/ ١٩ھذب المجموع شرح الم: ینظر) ٢(
 .٤١٣/ ١٦كفایة النبیھ في شرح التنبیھ  :ینظر) ٣(
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 َفَقْد باَء -رِّفًا ِلِقتاٍل َأْو ُمَتَحیِّزًا ِإلى ِفَئٍةَوَمْن ُیَولِِّھْم َیْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإلَّا ُمَتَح: ویستدل بقولھ تعالى
  ، على حرمة التولي یوم الزحف)١(ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّھ، َوَمْأواُه َجَھنَُّم َوِبْئَس اْلَمِصیُر

التعبیر بالخبر في اآلیة فیھ شّدة في التحذیر، وتغلیظ في العقوبة، وتھدید : وجھ الداللة
ى في النار، وفیھ تعبیر عن الھزیمة في صورتھا الحسیة، مع التقبیح بغضب من اهللا ومأو

فدل ھذا الوعید على " والتشنیع، والتعریض بإعطاء األدبار لألعداء وھي صورة مقززة،
 الكبائر، فذكر فیھا أن الھزیمة لغیر ھذین من كبائر المعاصي، وقد ذكر رسول اهللا 

خبر، وإال لوقع خالف الخبر، وھو في حقھ   وھذا أمر بلفظ ال)٢("الفرار من الزحف
  .تعالى محال

وفي اآلیة تحریم الفرار من الزحف، وأنھ من الكبائر، إال من ولى : "قال السیوطي
  .متحرفًا لقتال بأن یریھم الفرة وھو یرید الكرة أو متحیزًا إلى جماعة یستنجد بھا

یة خاصة بیوم بدر لقولھ اآل: وذھب قوم إلى أن الفرار من الزحف غیر محّرم، وقالوا
  .)٣("، وھو استدالل بالسیاق، وقرینة الحالَوَمْن ُیَولِِّھْم َیْوَمِئٍذ ُدُبَرُه: تعالى

   ااطب

  ر س اف ر اطر

، )٤(ُروَنالَّ َیَمسُُّھ ِإالَّ اْلُمَطھَّ*  ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن *ِإنَُّھ َلُقْرآٌن َكِریٌم : یستدل بقولھ تعالى
  :وفي المسألة خالف. على حرمة مس المصحف لغیر الطاھر

  :تحریر محل النزاع

ھو إخبار معنى كما ھو : المراد من الكتاب اللوح المحفوظ، وھو األصح، قال:  إذا قلنا
المراد المصحف اختلف في : إن المضمر في یمسھ للكتاب، ومن قال: إخبار لفًظا، إذا قلنا

  .)٥(قولھ

ال : "أنھ نھي لفًظا ومعنى، وجلبت إلیھ ضمة الھاء ال لإلعراب فقال: ن ابن عطیةونقل ع
َیَمسُُّھ إخبار مضمنھ النھي، وضمة السین على ھذا ضمة إعراب، وقال بعض ھذه 

فال یمس المصحف من : بل الكالم نھي، وضمة السین ضمة بناء، قال جمیعھم: الفرقة
  .)٦("لجنابة، والحدث األصغرجمیع بني آدم إال الطاھر من الكفر وا

  . )٧(بأنھ وجھ ضعیف : ورّد الرازي قول ابن عطیة

                                                           

 ].١٦: سورة األنفال [)١(
 .١٨٢/ ١٤الحاوي الكبیر للماوري  :ینظر) ٢(
 .١٣٤: اإلكلیل في استنباط التنزیل للسیوطي ص :ینظر) ٣(
 ].٧٩ -٧٨-٧٧: سورة الواقعة[) ٤(
 .٤٣١/ ٢٩مفاتیح الغیب للرازي : ینظر) ٥(
 .٢٥٢/ ٥المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ابن عطیة  :ینظر) ٦(
 .٤٣١/ ٢٩مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر : ینظر) ٧(
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 فمعناه ال یمسھ أحد منھم شرًعا، - وھو الصحیح-إن اآلیة واردة في اآلدمیین: ثم إذا قلنا
َلا تمسوه ِإلَّا على : ، فھو خبر ِبَمْعنى النَّْھي َأي)١(فإن وجد المس فعلى خالف حكم الشرع

ال یمس القرآن إال المطھرون، لكن الخالف في أنھ : والصیغة إخبار، ومعناه. )٢(ةالطََّھاَر
، وأن التعبیر بالخبر في اآلیة یفید حكم حرمة مس المصحف لمن )٣(ھل ھو بمعنى النھي

فھو نھي ، إال أنھ نھي في المعنى، لم یكن على طھارة، فھو  وإن كان خبًرا في الصورة
وما ذكر في أن اآلیة خبر واقع موقع النھي ، باًعا للضمیرولكن ضمت السین إت، مجزوم

  .)٤(ھو المشھور فیھا 

  .وقد أنكر بعض الناس أن یكون الخبر في اآلیة نھًیا

  ".یمسھ"بأنھ لو كان نھًیا لكان بفتح السین : واستدلوا

بأن النھي یصح مع ضم السین؛ ألن الفعل المضاعف إذا كان مجزوًما أو اتصل بھ : ورّد
یر المفرد المذكر ضّم عند التقاء الساكنین إتباًعا لحركة الضمیر، وإذا جعلناه خبًرا ضم

وإذا كان لمجّرد اإلخبار . فیحتمل أن یقصد بھ مجرد اإلخبار، أو یكون خبًرا بمعنى النھي
  .)٥("ھذا حقھ وإن وقع خالف ذلك: ال ینبغي أن یمسھ إال المطھرون، أي: فالمعنى أنھ

أنھ ال یجوز لمن أحدث حدثا أكبر، مس المصحف كلھ أو بعضھ عند : ھاءوعلیھ قرر الفق
، روي ذلك عن ابن عمر رضي اهللا عنھما، والقاسم بن محمد، )٦(فقھاء المذاھب األربعة

وال نعلم مخالًفا في : ، قال ابن قدامة - رحمھم اهللا–والحسن، وقتادة وعطاء، والشعبي 
  ذلك، 

واء في ذلك الجنابة والحیض والنفاس، فال یجوز ألحد من  وس)٧(إال داود فإنھ أباح مّسھ
  .)٨(أصحاب ھذه األحداث أن یمس المصحف حتى یتطھر

                                                           

 .٤٠٧/ ٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي : ینظر) ١(
   .٣٥٩/ ٥تفسیر السمعاني  :ینظر) ٢(
 .٤٣١/ ٢٩مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر للرازي  :ینظر) ٣(
 .٣٣٩/ ٢تسھیل لعلوم التنزیل البن جزي ال :ینظر) ٤(
 .٣٣٩/ ٢المرجع السابق  :ینظر) ٥(
إن المس بطھر صفة من : "ووجھ الرازي طریقة الشافعي في اآلیة عن طریق االستنباط، فقال) ٦(

الصفات الدالة على التعظیم، والمس بغیر طھور نوع إھانة في المعنى، وذلك ألن األضداد ینبغي أن 
اد، فالمس بالمطھر في مقابلة المس على غیر طھر، وكذلك اإلكرام في مقابلة اإلھانة، ففي تقابل باألضد

-المس بالطھر التعظیم، وفي المس على الحدث اإلھانة فال تجوز، وھو معنى دقیق یلیق بالشافعي 
 .٤٣١/ ٢٩مفاتیح الغیب  :ینظر.  ومن یقرب منھ في الدرجة-رحمھ اهللا

 .١٠٨/ ١دامة المغني البن ق :ینظر) ٧(
، ١٢٥/ ١، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ١١٦/ ١رد المحتار على الدر المختار  :ینظر) ٨(

 .٧٢ / ١، وشرح منتھى اإلرادات ٣٥/ ١وحاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلي 



 - ٤٧٤٠ -

   اثاطب

إ  م رمرج ا دب او  بن ار  

  :اختلف الفقھاء في من ارتكب ما یوجب الحّد خارج الحرم ثم لجأ إلیھ على قولین

وفى ممن ارتكب ما یوجب الحّد ثم لجأ إلى الحرم، وھو قول أنھ ال یست: القول األول
جمھور الفقھاء، والھادویة، وروي ذلك عن جماعة من السلف، وھذا قول ابن عباس، 
وعطاء، وعبید بن عمیر، والزھري، ومجاھد، وإسحاق، والشعبي، وأبي حنیفة، 

  .)١(وأصحابھ 

 یعني الحرم، والخبر أرید بھ األمر؛ )٢( آِمًناَوَمْن َدَخَلُھ َكاَن: بقول اهللا تعالى: واستدلوا
  . ألنھ لو أرید بھ الخبر، ألفضى إلى وقوع الخبر خالف المخبر

صورة اآلیة خبر ومعناھا أمر، تقدیرھا ومن دخلھ فأمنوه، وبنى اإلمام أبو : وجھ الداللة
 ھذا الدخول، من اقترف ذنًبا واستوجب بھ حدا، ثم لجأ إلى الحرم عصمھ: حنیفة قولھ أن

  .)٣(وأن اهللا تعالى أوجب األمن لمن دخلھ

  :وكل من قال ھذا فقد وھم من جھات:" وأجاب ابن العربي عن ھذا االستدالل فقال

  .أنھ لم یفھم من اآلیة أنھا خبر عما مضى، ولم یقصد بھا إثبات حكم مستقبل: األولى

القتال قد وقع بعد ذلك فیھا، وخبر أنھ لم یعلم أن ذلك األمن قد ذھب، وأن القتل و: الثانیة
  . اهللا ال یقع بخالف مخبره، فدل ذلك على أنھ كان في الماضي ھذا

إذا لجأ إلى الحرم ال یطعم وال یسقى وال : أن أبا حنیفة قد ناقض استداللھ فقال: الثالثة
وروي عنھ . یعامل وال یكلم حتى یخرج، فاضطراره إلى الخروج لیس یصح معھ أمن

  .)٤("یقع القصاص في األطراف في الحرم وال أمن أیضا مع ھذا: أنھ قال

أن الحدود تستوفى في الحرم، بل في كل زمان ومكان، وھو قول المالكیة : القول الثاني
  . )٥(والشافعیة

بأنھ یستوفى ممن ارتكب ما یوجب الحد ثم لجأ للحرم؛ لعموم األمر بجلد : واستدلوا
  .)٦(ء القصاص من غیر تخصیص بمكان دون مكانالزاني، وقطع السارق، واستیفا

                                                           

، وروضة الطالبین ٢٢٣/ ٢، وجواھر اإلكلیل شرح مختصر خلیل ٦٠/ ٧بدائع الصنائع  :ینظر) ١(
 .٤٧٩/ ٢، سبل السالم ٨٠ / ٦، كشاف القناع ١٧٣/ ١٠نووي لل
وھو قول حسن، : قال النحاس. ذلك أیضا من آیات الحرم: قال قتادة]. ٩٧، ٩٦: سورة آل عمران[) ٢(

 .١٤٠/ ٤تفسیر القرطبي : ینظر. ألن الناس كانوا یتخطفون من حوالیھ، وال یصل إلیھ جبار
 .١٤٠/ ٢مشكل اآلثار، لجمال الدین الملطي المعتصر من المختصر من  :ینظر) ٣(
 .١٤٠/ ٤تفسیر القرطبي  :ینظر) ٤(
 .١٠٠/ ٩، و المغني البن قدامة ٥٤ / ٤السالم شرح بلوغ المرام  سبل :ینظر) ٥(
 .١٠١/ ٩المغني البن قدامة : ینظر) ٦(
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 والذي أمیل إلیھ من خالل عرض اآلراء واألدلة، والمناقشة لھا أرى أنھ :الرأي الراجح
ال یستوفى ممن ارتكب ما یوجب الحّد ثم لجأ إلى الحرم، یعني الحرم، ألن الخبر في 

  .  الخبر خالف المخبراألیة أرید بھ األمر؛ ألنھ لو أرید بھ الخبر، ألفضى إلى وقوع

   ارااطب

  طب اران رض

  .)١(ُھَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اْلَأْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فیھا: استدل بقول اهللا تعالى

وفیھ الداللة على وجوب عمارة األرض للزراعة، والغراس، : قال الجصاص
  .)٢("واألبنیة

واجب، : في اآلیة الكریمة أمر بالعمارة، والعمارة فعل یتنوع حكمھ إلى: وجھ الداللة
االستعمار طلب العمارة، : قال بعض علماء الشافعیة: وندب، ومباح، قال ابن عربي

  . )٣("والطلب المطلق من اهللا تعالى على الوجوب

، وطلب فإنھ جاء بلفظ استفعل، وھو استدعاء الفعل بالقول ممن ھو دونھ إذا كان أمرا
  للفعل 

  .)٤(إذا كان من األدنى إلى األعلى رغبة

  اطب اس

،زاح ازاوا   

الزَّاِني َلا َیْنِكُح ِإلَّا َزاِنَیًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَیُة َلا َیْنِكُحَھا ِإلَّا َزاٍن َأْو : یستدل بقولھ تعالى
 على حرمة نكاح الزانیة والزاني لألطھار )٥(ْشِرَكًةُمْشِرٌك ال َینِكُح إالَّ َزاِنَیًة َأْو ُم

  . العفیفات والعكس

  :اختلف في توجیھ اآلیة على قولین

وذلك ، ال أن في اآلیة نھي، أن سیاق الخبر في اآلیة محمول على التنفیر: القول األول
  .)٦(إبعاًدا للقول بالنسخ عن اآلیة، وھو قول الثعالبي، والطیبي

                                                           

 .٤٠٧/ ٢الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري : ینظر) ١(
 .٣٧٨/ ٤قمحاوي : قرآن للجصاص،  تحقیقأحكام ال :ینظر) ٢(
 .٥٦/ ٩تفسیر القرطبي  :ینظر) ٣(
 .٥٧/ ٩المرجع السابق  :ینظر) ٤(
 ].٣: سورة النور[) ٥(
، لمحمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي ١/٩الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي: ینظر) ٦(

 .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦ -األولى : بیروت، الطبعة-علمیة دار الكتب ال: الثعالبي الجعفري الفاسي، الناشر
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یجوز أن یكون خبرًا محضًا، وذلك على أن عادتھم جاریة على ذلك، و: "قال الطیبي
  .)١("الفاسق الخبیث الذي من شأنھ الزنا، والتقحب ال یرغب في نكاح الصوالح: وكما قال

 -  بفتح التاء-ال تنكحوا زانیة أو مشركة: أي، اآلیة لفظھا خبر ومعناه النھي: القول الثاني
ھي إما أن یفید التحریم فقط، وإما الكراھة فقط، وإما ھو  بضم التاء، والن-وال تنكحوھما

  .)٢("مشترك بینھما أو ھي مشتركة بینھما

اعلم أننا نكره للعفیف : "فقال: وصور الماوردي عدد المسائل التي یستدل لھا بھذه اآلیة
ي أن یتزوج بالزانیة، ونكره للعفیفة أن تتزوج بالزاني، لعموم النھي في اآلیة، فالكالم ف

  :نكاح الزانیة یشتمل على ثالثة فصول

  في الرجل إذا زنا بامرأة ھل یحل لھ نكاحھا أم ال؟: أحدھا

  في زوجة الرجل إذا زنت ھل یبطل نكاحھا أم ال؟: والثاني

  .)٣(في الزنا ھل یتعلق علیھ شيء من أحكام النكاح أم ال؟: والثالث

 الزانیة حتى تستتاب، فإن تابت واستدل بھ اإلمام أحمد على أن العفیف ال یصح نكاحھ
  .)٤(صّح العقد علیھا، وإال فال وعكسھ 

  دس ااطب

  وا ارل  ارأة

حافظ علیھ وراعى مصالحھ، ومن : من قام على الشيء یقوم قیاًما، أي: القوامة في اللغة
قیم بمعنى القوام وال: ذلك القیم وھو الذي یقوم على شأن شيء ویلیھ ویصلحھ، قال البغوي

  .)٥(واحد، والقوام أبلغ وھو القائم بالمصالح والتدبیر والتأدیب

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّھ َبْعَضُھْم : ویستدل على القوامة بقولھ تعالى
  .)٦(َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِھْم

                                                           

 .٤١٤/ ٣ -حاشیة الطیبي على الكشاف-فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب : ینظر) ١(
 .٣٦٩/ ٣البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي  :ینظر) ٢(
  :یشتمل على مسألتین:  والكالم في الفصل الثالث) ٣(

 حرمتھ في تحریم المصاھرة حتى تحرم علیھ أمھاتھا وبناتھا، ویحرم ھل ینتشر عنھ: في الزنا: أحدھما
ھل لما ذكرناه : الفصل الثاني. على آبائھ وأبنائھ أم ال؟ والكالم في ھذا باب مفرد یأتي نحن نذكره فیھ

 .١٩١ -٩/١٨٩الحاوي الكبیر : حرمة تجب بھا العدة أم ال؟ ینظر
 .١٨٨: سیوطي صاإلكلیل في استنباط التنزیل لل :ینظر) ٤(
 .٤٢٢ / ١، وتفسیر البغوي ٧٦٨/ ٢قام " المعجم الوسیط، مادة : ینظر) ٥(
 ].٣٤: سورة النساء[) ٦(
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ة أنھ حكم، فھو خبر في معنى األمر، والدلیل اقترانھ بعلتھ، فالفاء  ظاھر اآلی:وجھ الداللة
للسببیة، ولو كان خبر حقیقة للزم الخلف علیھ في الخبر؛ ألن بعض النَّاس على العكس 

  :وصور السیوطي عدد المسائل التي یستدل لھا بھذه اآلیة. )١("یكون النساء قوامات علیھم

 .ھ، وتأدیبھا، ومنعھا من الخروج إال بإذنھأن الزوج القیام بتدبیر أمر زوجت -
 وأن على الزوجة طاعة إال في معصیة؛ وأن ذلك ألجل ما یجب لھا علیھ من النفقة،  -

ففھم العلماء من ھذا أنھ متى عجز عن نفقتھا لم یكن قوامًا علیھا وسقط مالھ من 
 .منعھا من الخروج

فقتھا؛ ألنھ إذا خرج عن واستدل باآلیة من أجاز للزوجة الفسخ حین عجزه عن ن -
 .كونھ قوامًا علیھا خرج عن الغرض المقصود بالنكاح

واستدل باآلیة من جعل للزوج الحجر على زوجتھ في نفسھا ومالھا فال تتصرف فیھ  -
 .إال بإذنھ ألنھ جعلھ قوامًا بصیغة المبالغة وھو الناظر في الشيء الحافظ لھ

 أن تلي القضاء، واإلمامة العظمى؛ ألنھ واستدل باآلیة على أن المرأة ال یجوز لھا -
  .)٢(جعل الرجال قوامین على النساء، فلم یجز أن یقمن على الرجال

ب اطا  

  رذان اا  

اْلِبْكُر «: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم:  فیما رواه أبو ُھَرْیَرَة، َقاَلیستدل بقولھ 
ُسُكوُتَھا «: َیا َرُسوَل اللَِّھ، ِإنَّ اْلِبْكَر َتْسَتِحي َقاَل: ، ِقیَل»ْأَمُر، َوالثَّیُِّب ُتَشاَوُرُتْسَت

  .)٥( وھو خبر في معنى األمر)٤(»َواْلِبْكُر َیْسَتْأِمُرَھا َأُبوَھا«: وقولھ . )٣(»ِرَضاَھا

 یجوز تزویج البكر على أنھ یجب استئمار البكر في الزواج، وأنھ ال: واستدل بالحدیث
فھو خبر ، إال أنھ وقع موقع األمر،  وإن ورد في صورة الخبر؛ ألن قولھ ،بدون إذنھا

  .فیمنع تزویجھا رغًما عنھا، واألمر للوجوب ، صورة أمر في المعنى

فاستئمار البكر البالغة العاقلة مندوب عند الجمھور؛ ألن لولیھا الحق في إجبارھا على 
  .)٦(د الحنفیة ؛ ألنھ لیس لولیھا حق اإلجباروسنة عن. النكاح

                                                           

، لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد اهللا، ٢٥/ ٢تفسیر ابن عرفة  :ینظر) ١(
 . م١٩٨٦األولى، :  تونس، الطبعة–نیة مركز البحوث بالكلیة الزیتو: حسن المناعي، الناشر. د: المحقق

 .٩١: اإلكلیل في استنباط التنزیل ص: ینظر) ٢(
مسند أحمد : ینظر. ٧١٣١ حدیث رقم أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده، عن أبي ھریرة  :  الحدیث) ٣(

 .١٨١/ ١، سنن سعید بن منصور ٥٥٤، وسعید ابن منصور في سننھ، حدیث رقم ٣٣/ ١٢مخرجا 
، باب اْسِتْئَماُر اْلَأِب اْلِبْكَر ِفي َنْفِسَھا، أخرجھ اإلمام النسائي في سننھن عن ابن عباس : ثالحدی) ٤(

   . ٣٩٣/ ٦سنن النسائي بشرح السیوطي وحاشیة السندي : ینظر.٣٢٦٤حدیث رقم 
 .٥٢٨/ ١٦نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار  :ینظر) ٥(
، و ٢٢٤/ ٢ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر٢٩٨ / ٢محتار على الدر المختار رد ال :ینظر) ٦(

 .٤٣ / ٧، و المغني البن قدامة ٢٢٤/ ٦نھایة المحتاج 
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ال نعلم خالًفا في استحباب . ولو استأذن البكر البالغة والدھا، كان حسنا: "قال ابن قدامة
 قد أمر بھ، ونھى عن النكاح بدونھ، وأقل أحوال ذلك االستحباب، استئذانھا، فإن النبي 

  .)١(وألن فیھ تطییب قلبھا، وخروجا من الخالف 

د أوجب المالكیة استأذان أنواع من األبكار ال یكتفى بصمتھن، بل ال بد من إذنھن وق
  .)٢(بالقول عند استئذانھن في النكاح 

  اطب ان

  ر ار ء  اة

اٌم َیْرَفُعوَن َلَیْنَتِھَینَّ َأْقَو« : یستدل بما رواه مسلم َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ 
، على النھي عن رفع األبصار )٣(»َأْبَصاَرُھْم ِإَلى السََّماِء ِفى الصََّالِة َأْو َال َتْرِجُع ِإَلْیِھْم

  .للسماء

الالم فیھ للتأكید، وھو في نفس األمر، جواب القسم » َلَیْنَتِھَینَّ«:  قولھ :وجھ الداللة
في الحدیث " أو"ى السماء في الصالة، والمحذوف، وفي الحدیث نھي عن رفع البصر إل

لیكونن منكم االنتھاء عن رفع : للتخییر تھدیًدا، وھو خبر في معنى األمر، والمعنى
  .البصر، أو خطف األبصار من اهللا تعالى عند الرفع

والحاصل فیھ أن الحال ال تخلو عن أحد األمرین أما االنتھاء عنھ أو خطف البصر الذي 
ما لم یوجد دل على أن الرفع للبصر في الصالة ممنوع شرًعا، ال ول: قلت. ھو العمى

  .موجود حسا

إن : حین نرى عامة الخلق یرفعون أبصارھم إلى السماء وھي سالمة: "قال الحطاب
المراد بالخطف أخذھا عن االعتبار حتى تعتبر بآیات السماء واألرض وھو معرض وھو 

اهللا أكبر تحرم علیھ األفعال بالجوارح : ليونكتة ذلك أن قول المص: قال. أشد الخطف

                                                           

 .٤٣/ ٧المغني البن قدامة  :ینظر) ١(
  :وقد نص المالكیة على حاالت یجب استأمارھن، وھن) ٢(
بیھا علیھا ؛ لما قام بھا من حسن التصرف بكر رشدھا أبوھا أو وصیھ بعد بلوغھا ؛ ألنھ ال جبر أل  -  أ

 بكر مجبرة عضلھا أبوھا، أي منعھا من النكاح ال لمصلحتھا، بل - ب . على المعروف في المذھب
 بكر یتیمة مھملة -ج . لإلضرار بھا، فرفعت أمرھا للحاكم، فأراد تزویجھا المتناع أبیھا، وزوجھا

 أو عدم حاضن شرعي في قول، والمعتمد أنھا ال أب لھا وال وصي، خیف فسادھا بفقر أو زنى
 - وھو غیر األب ووصیھ - بكر غیر مجبرة، افتیت علیھا، زوجھا ولیھا غیر المجبر -د . تجبر

 بكر أرید تزویجھا لذي عیب موجب لخیارھا، -ھـ . بغیر إذنھا، ثم أنھى إلیھا الخبر فرضیت
  .كجنون وجذام وبرص

 .٢٢٤ / ٢الكبیر حاشیة الدسوقي على الشرح :  ینظر
، باب النَّْھِى َعْن َرْفِع اْلَبَصِر ِإَلى أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ عن جابر بن سمره  :الحدیث) ٣(

 .٢٩/ ٢صحیح مسلم : ینظر.٩٩٤السََّماِء ِفى الصََّالِة، حدیث رقم 
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والكالم باللسان ونیة الصالة تحرم علیھ الخواطر القلبیة واالسترسال في األفكار إال أن 
  .)١("الشارع لما علم أن ضبط السر یفوت طوق البشر تسمح فیھ

  .نھي أكید، ووعید شدید، وذلك یقتضي أن یكون حراًما: وفي الحدیث

وال یحل للمصلي أن یرفع بصره إلى السماء، وال عند : "حزم حتى قالكما جزم بھ ابن 
الدعاء في غیر الصالة ھذا وعید شدید، والوعید ال یكون إال على كبیرة من الحرام، ال 

  )٢(على مباح مكروه أصًلا، وال على صغیرة مغفورة، وقال بھذا طائفة من السلف

  .)٣("خالف في خارج الصالة عند الدعاءلكن اإلجماع انعقد على كراھتھ في الصالة وال

والممنوع أن یرفع بصره في الصالة إلى السماء، فإنھ لم یؤمر أن : "قال ابن العربي
یستقبل السماء، وإنما أمر أن یستقبل الجھة الكعبیة، فإذا رفع بصره فھو إعراض عن 

  .)٤("الجھة التي أمر بھا

ب اطا  

  ، وا  ازواج ن ارأة و

َلا ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة َعَلى «:  َقاَل َعْن َرُسوِل اللَِّھ  یستدل بما روي عن َأِبي ُھَرْیَرَة 
 - صلى اهللا علیھ وسلم- وما روي َعْن َأِبى ُھَرْیَرَة َعِن النَِّبىِّ .)٥(»َعمَِّتَھا، َوَلا َعَلى َخاَلِتَھا

َلى َعمَِّتَھا َوَال َعَلى َخاَلِتَھا َوَال َتْسَأُل اْلَمْرَأُة َطَالَق ُأْخِتَھا ِلَتْكَتِفَئ َوَال ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة َع«َقاَل 
، على حرمة الجمع بین المرأة وعمتھا )٦(»َصْحَفَتَھا، َوْلَتْنِكْح َفِإنََّما َلَھا َما َكَتَب اللَُّھ َلَھا

  .وخالتھا

عن حكم الشرع ال خبًرا عن الواقع اختلف في الخبر ھل في معنى األمر، ویكون خبرا 
  .)٧(وھي طریقة المحققین، أو خبر محض

أن الحدیث دلیل على حرمة نكاح المرأة على عمتھا وخالتھا؛ ألن ھذا النھي : والمختار
بصیغة الخیر، وھذا أبلغ ما یكون من النھي، ثم ذكر ھذا النھي من الجانبین إما للمبالغة 

اإلشكال فربما یظن ظان أن نكاح بنت األخ على العمة ال في بیان التحریم، أو إلزالة 

                                                           

 .٥٥٠/ ١مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  :ینظر) ١(
 .٣٣١/ ٢ن حزم الظاھري المحلى باآلثار الب: ینظر) ٢(
 .٣٠٩/ ٥عمدة القاري شرح صحیح البخاري  :ینظر) ٣(
 .٣١٣/ ٣أحكام القرآن البن العربي ط العلمیة : ینظر) ٤(
باب ال تنكح المرأة على عمتھا، : ، كتاب النكاح١٦٠/ ٩أخرجھ البخاري في صحیحھ :  الحدیث)٥(

باب تحریم الجمع بین المرأة : ب النكاح، كتا١٠٢٨/ ٢، وأخرجھ مسلم في صحیحھ ٥١٠٩حدیث رقم 
 .١٤٠٨/ ٣٣وعمتھا أو خالتھا، حدیث 

أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتھا، َأْو َخاَلِتَھا ِفى : الحدیث) ٦(
 .١٣٥/ ٤صحیح مسلم : ، ینظر٣٥٠٨النَِّكاِح، حدیث رقم 

 .٨٥/ ٦عون المعبود وحاشیة ابن القیم : ینظر) ٧(
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 ثبوت ھذه یجوز ونكاح العمة على بنت األخ یجوز لتفضیل العمة، فبین رسول اهللا 
  .الحرمة من الجانبین

وقد اشتمل الحدیث على الحتم، والوعظ، والندب، حتى إذا فعل ذلك لم یجز النكاح عند 
  :  نھي بصیغة الخبر ولھ تأویالنالحدیث: وجھ الداللة. )١(الحنفیة

إما أن یكون المراد بھ األخت دینا بأن تكون امرأتان تحت رجل وھو یحسن : أحدھما
طّلق صاحبتي لیتحول نصیبھا إلیھا، وھذا : إلیھما فتجيء إلى الزوج إحداھما وتقول

  .منھي عنھ؛ ألنھ سبب للتحاسد والتنافر

؛ بأن تأتي المرأة إلى زوج أختھا وتقول فارقھا أن یكون المراد بھ األخت نسًبا: الثاني
وتزوجني فإني أوفق لك وھذا منھي عنھ؛ ألنھ سبب لقطیعة الرحم بینھما وقطیعة الرحم 

  . )٢(من المالعن

أجمع العلماء على القول بھذا الحدیث، فال یجوز عند : "-رحمھ اهللا-قال ابن عبد البّر
 وال على ابنة أختھا وإن سفلت، وال على جمیعھم نكاح المرأة على عمتھا وإن علت،

  .)٣("خالتھا وإن علت، وال على ابنة أخیھا وإن سفلت، والرضاعة في ذلك كالنسب

                                                           

 .٣٥٤/ ٤المبسوط للسرخسي  :ینظر) ١(
 .٣٥٤/ ٤المرجع السابق  :ینظر) ٢(
 .٢٧٧/ ١٨التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید البن عبدالبر : ینظر) ٣(
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  املبحث الثاني

  األمثال الشرعية حجيتها، وداللتها على األحكام الشرعية

  :ویشتمل على أربعة مطالب

  اطب اول

رل اف ار  

  :لتعریف األمثا: أوال

مثل ومثل ومثیل، كشبھ :یقال. الشبیھ والنظیر: ، وھو)الِمْثل(بمعنى ) َمَثل( یطلق : لغة
  .)١(المشابھة: وشبھ وشبیھ، وھو مأخوذ من المماثلة، أي

 واألصل في ھذا النوع من األمثال قائم على تشبیھ شيء بشيء، لوجود عنصر تشابھ، 
  :بھ أربعة معانأو أكثر أو تماثل بینھما، ویطلق المثل ویراد 

  . بمعنى القول السائر: األول 

  .بمعنى وصف الشيء، أو الجامع ألوصاف الشيء وحقائقھ: الثاني

  . بمعنى الِمثل وھو النظیر: الثالث

  .)٢(بمعنى الِمثال أو األنموذج من ذي أفراد متعددة: الرابع

 فیھا، ثّم تداولھا المثل قسم من الِحَكم، یرد في واقعة لمناسبة اقتضت وروده: واصطالحا
الناس فیما یشبھھا من الوقائع دون أدنى تغییر لما فیھ من وجازة وغرابة ودقة في 

  .التصویر

  .)٣(القول السائر مطلًقا سواء كان استعارة، أو تشبیھا، أو حقیقة: وقیل 

  : تعریف األمثال الشرعیة

كم، أو وصفھ بمدح وھي عبارة عن تشبیھ فعل من األفعال بفعل آخر حكم ربنا علیھ بح
أو ذم، وعْقد المثل للتسویة بینھما في الحكم، ومنھا أقیسة القرآن الكریم عقلیة تغلفت 
بالتشبیھ الذي ھو شعبة من قیاس التمثیل، وقد عّد ابن القیم ما یقارب نیًفا وأربعین مثاًلا 

                                                           

، وأنوار التنزیل ٤٦٢، والمفردات لألصفھاني ص ٨/١١٠تاج العروس للزبیدي  :ینظر) ١(
 .١/٢٧للبیضاوي

 .١/٣١ القرآنیة القیاسیة للجربوع األمثال :ینظر) ٢(
 .٢٩/ ١٩التحریر والتنویر  :ینظر) ٣(
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 لغة في خطاب القرآن الكریم، وأن السنة النبویة أیًضا ذاخرة بھذا الفن من فنون
  .)١("العرب

  :ورود األمثال في القرآن والسنة بالصیغ الخبریة

عّد ضرب األمثال نوًعا متمیًزا من الصیغ الخبریة التي زخرت بھا خطابات الشارع ی
الحكیم في القرآن والسنة، سواء وردت في مسائل العقیدة، أم في قضایا األخالق، ونرید 

لة على األحكام الشرعیة؛ من حیث إن في ھذا المبحث أن نستثمر ھذه الصیغ للدال
، )٢("فیھا زیادة إفھام، وتذكیر، وتصویر للمعاني"األمثال عبارة عن صیغ أخبار، 

ومعتمدة على التشبیھ، إما بصورة ممدوحة أو مذمومة، والمدح والذم من أركان الطلب 
  .الشرعي بالفعل أو الكف

النبویة لما حوتھ من المعاني الحسنة، ھي أمثال القرآن الكریم، والسنة : وأحسن األمثال
القرآن "والدالئل العمیقة، المتضمنة للحكمة، ودالئل الحق في المطالب العالیة؛ وألن 

الكریم قد جاء بأسلوب في األدب غض جدید، صالح لكل العقول، متفنن إلى أفانین 
ھجة، فتضمن أغراض الحیاة كلھا، معط لكل فن ما یلیق بھ من المعاني، واأللفاظ، والل

الكلم الجوامع، والقصص، والتوصیف، : المحاورة، والخطابة، والجدل، واألمثال أي
  .)٣("والروایة

 أكثر اللَّھ في كتابھ المبین أمثالھ، وفشت في كالم -یعلمھا الحكیم الخبیر-ولحكمة ّما 
ب عباده،  كما خاط، وخاطب اهللا تعالى نبیھ )٤( وكالم األنبیاء، والحكماءرسول اللَّھ 

وضرب لھ األمثال، وأمره بالتدبر واالعتبار وھو أجل المتفكرین في آیات اهللا، وأعظم 
  .)٥(المعتبرین بھا

إصالح النفوس، وصقل الضمائر، وتھذیب األخالق، وتقویم : وغایة األمثال الشرعیة
ح المسالك، وتصحیح العقائد، وتنویر البصائر، والھدایة إلى ما فیھ خیر الفرد، وصال

الجماعة، والتنبیھ إلى المساوئ لتجتنب، وإلى المحاسن لتقبل علیھا النفوس الطیبة، 
  .)٦("والقلوب الزكیة

                                                           

 .بتصرف. ١٠٢-١/١٠١إعالم الموقعین عن رب العالمین، البن القیم  :ینظر) ١(
 .٥٥٣/ ٢الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري  :ینظر) ٢(
 .١٠٤/ ١احون أمثال ونماذج بشریة من القرآن الكریم، أحمد بن محمد ط :ینظر) ٣(
والذین صنفوا في األمثال، كأبي عبیدة، والزمخشري، وابن قتیبة، والمیداني، وابن األنباري، وابن  ) ٤(

 . ھالل، والماوردي وغیرھم، جمعوا من األمثال حمل بعیر
 .٥٠٣/ ٤البحر المحیط في أصول الفقھ : ینظر) ٥(
 .١٠٤/ ١د بن محمد طاحون أمثال ونماذج بشریة من القرآن الكریم، أحم :ینظر) ٦(
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  :استثمارھا األمثال في استنباط األحكام الشرعیة: ثانیا

إنما ضرب اهللا األمثال في القرآن تذكیرًا ووعظًا، فما اشتمل ": قال العز بن عبدالسالم
ثواب، أو على إحباط عمل، أو على مدح، أو ذم، أو نحوه، فإّنھ منھا على تفاوت في ال

  .)١("یدلُّ على األحكام

كتضعیف األجر، أو مدح : ومن األمثال التي ترجع إلى المدح االستفادة الطلب منھ -
 الفعل، أو مدح الفاعل

كإحباط العمل، أو ذم : ومن األمثال التي ترجع إلى الذم الستفادة طلب الترك منھ -
، أو ذم الفاعل، أو الوعید علیھ بالعذاب العاجل، أو األجل، أو من االستفادة، أو الفعل

  .تسفیھ الفاعل، وذمھ ووصفھ بسخافة العقل، أو تزھید وتحقیر المزھد فیھ

ھو الشعر، وقرر أن اهللا نفى ھذا : استثنى الشاطبي ضرًبا واحًدا من ضروب األمثالو
َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َیْنَبِغي َلُھ ِإْن ُھَو ِإلَّا ِذْكٌر : الضرب وبرأ الشریعة منھ، ولذلك قال

َأَلْم َتَر * َوالشَُّعَراُء َیتَِّبُعُھُم اْلَغاُووَن :  وبّین معنى ذلك في قولھ تعالى،)٢(َوُقْرآٌن ُمِبیٌن
  .)٣(ْفَعُلوَن َوَأنَُّھْم َیُقوُلوَن َما َلا َی* َأنَُّھْم ِفي ُكلِّ َواٍد َیِھیُموَن 

ظھر أن الشعر لیس مبنیا على أصل، ولكنھ ھیمان على غیر تحصیل، : وجھ الداللة
  .)٤(وقول ال یصدقھ فعل، وھذا مضاد لما جاءت بھ الشریعة إال ما استثنى اهللا تعالى

وضرب األمثال واستحضار الُمُثل والنَّظائر شأن لیس بالخفي في إبراز خبّیات المعاني، 
 المتخیل في صورة المحقق، -ھذه األمثال–ستار عن الحقائق، حتى تریك ورفع األ

  . )٥(والمتوھم في معرض المتیقن، والغائب كأنھ مشاھد

                                                           

 .١٣١/ ٢اإلتقان للسیوطي نقال عن العز بن عبدالسالم   :ینظر) ١(
 ].٦٩: سورة یس[) ٢(
 ].٢٢٦ - ٢٢٤: الشعراء[) ٣(
 .١٢٢/ ٢الموافقات  للشاطبي  :ینظر) ٤(
 .٧٢/ ١الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري : ینظر) ٥(
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ب اطا  

رم اا  د  لا   

اختلف األصولیون في استنباط األحكام من الصیغ الشرعیة التي جاءت في سیاق ضرب 
  :على قولیناألمثال 

األحكام تستفاد من الصیغ الخبریة التي تأتي لضرب األمثال، وھو قول أن : القول األول
  :استدل أصحاب ھذا االتجاه، بأدلة من الكتاب، والمعقول.)١(عامة األصولیین

  .)٢(عاِلُموَنَوِتْلَك اْلَأْمثاُل َنْضِرُبھا ِللنَّاِس َوما َیْعِقُلھا ِإلَّا اْل :قولھ تعالى: الدلیل األول

اسم اإلشارة للتنویھ باألمثال المضروبة في القرآن الجملة الخبریة مستعملة : "وجھ الداللة
في االمتنان والطول؛ ألن في ضرب األمثال تقریبا لفھم األمور الدقیقة، واسم اإلشارة 

مع واإلشارة إلى حاضر في األذھان فإن كل من س. یبینھ االسم المبدل منھ وھو األمثال
ال یعقل صحتھا وحسنھا وفائدتھا إال ھم؛ ألّن : القرآن حصل في ذھنھ بعض األمثال، أي

األمثال والتشبیھات إنما ھي الطرق إلى المعاني المحتجبة في األستار حتى تبرزھا 
  .)٣(وتكشف عنھا وتصّورھا لألفھام

اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّھْم َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس ِفي َھَذا :قولھ تعالى: الدلیل الثاني
فما ، إنما ضرب اهللا تعالى األمثال في كتابھ تذكیرا وعظا: "وجھ الداللة. )٤(َیَتَذكَُّروَن

اشتمل من األمثال على تفاوت في ثواب، أو على إحباط عمل، أو على مدح، أو ذم، أو 
  .)٥(" على األحكام بحسب ذلكعلى تفخیم، أو تحقیر، أو على ثواب، أو عقاب، فإنھ یدل

َلْو َأْنَزْلَنا َھَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرَأْیَتُھ َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَیِة اللَِّھ َوِتْلَك : الدلیل الثالث
  .)٦(اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَھا ِللنَّاِس َلَعلَُّھْم َیَتَفكَُّروَن

 قلبھ وقلة تخشعھ عند تالوة القرآن، وتدبر قوارعھ وبخ اإلنسان على قسوة: وجھ الداللة
  .)٧(وزواجره،  َوِتْلَك اْلَأْمثاُل إشارة إلى ھذا المثل وإلى أمثالھ في مواضع من التنزیل

عھد في لغات الناس أنھ ما زال الناس یضربون األمثال بما ھو مشاھد : الدلیل الرابع
حشرات والھوام، والتمثیل بھذه كالبھائم، والطیور، وأحناش األرض، وال: محسوس

  .)١("األشیاء وبأحقر منھا مما ال تغنى استقامتھ وصحتھ على من بھ أدنى مسكة

                                                           

، و ٢٧٠/ ٢، وإعالم الموقعین عن رب العالمین ١٢٧/ ١شرائع فصول البدائع في أصول ال :ینظر) ١(
 .١٧٨: ، االتجاھات الفقھیة عند أصحاب الحدیث في القرن الثالث الھجري ص١١٢: الغیث الھامع ص

 ].٤٣: سورة العنكبوت[) ٢(
 .٢٥٦/ ٢٠التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور :ینظر) ٣(
 ].٥٨: سورة الروم[) ٤(
 .١٤٣:  في بیان أدلة األحكام للعز بن عبدالسالم صاإلمام :ینظر) ٥(
 ].٢١: سورة الحشر[) ٦(
 .٥٠٩/ ٤الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري  :ینظر) ٧(
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األحكام ال تؤخذ من األحادیث التي تأتي لضرب األمثال، وھو قول إمام  :القول الثاني
  . )٢(الحرمین الجویني

  .)٣( ِللَِّھ اْلَأْمثاَلَفال َتْضِرُبوا :ویمكن أن یستدل لھذا القول بقولھ تعالى

نھى اهللا عن ضرب األمثال؛ ألّن من یضرب األمثال مشبھ حاًلا بحال : وجھ الداللة
وقصة بقصة ِإنَّ اللََّھ َیْعَلُم كنھ ما تفعلون وعظمھ، وھو معاقبكم علیھ بما یوازیھ في 

 عقابھ، فذاك ھو الذي العظم؛ ألّن العقاب على مقدار اإلثم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن كنھھ وكنھ
فال تضربوا هللا : ویجوز أن یراد. جّركم إلیھ وجرأكم علیھ، فھو تعلیل للنھى عن الشرك

  .)٤("األمثال، إّن اهللا یعلم كیف یضرب األمثال، وأنتم ال تعلمون

أن اآلیة لیست نھیا عن ضرب األمثال، وإنما نھي مخصوص باألمثال التي : أجیب عنھ
ال تضربوا هللا مثًلا یقتضي : دث أو نسبة النقص إلیھ تعالى، ومعناهتوجب مشابھتھ للحوا

  .)٥(وصفھ تعالى بما ال شبیھ لھ وال نظیر: نقًصا وتشبیًھا بالخلق، واألصل

بأن الصیغ الموردة مورد ضرب األمثال موضع تجّوز : واستدل أصحاب ھذا القول
  .)٦(وتوسع

رد ضرب األمثال وإن كان موضع سلمنا بأن الصیغ الموردة مو: أجاب ابن العربي
  . ال یقول إال حقا َتمثَّل أو َتَوسََّعتجوز وتوسع، إال أن رسول اهللا 

  : ودعم الزركشي جواب ابن العربي من وجوه

  . معصوم، وال یقول إال صدًقاأن التعلیل بالتوسع باطل؛ ألنھ : األول

  . بعث لبیان الشرعیات، فیحمل خطابھ على ذلكوأنھ : الثاني

بأن الصیغ الموردة مورد ضرب األمثال لم یظھر منھا : أن إمام الحرمین لو علل: الثالث
قصد التشریع، فیكون ذلك قرینة صارفة عن الحكم لم یكن بعیًدا، كالعام إذا لم یظھر منھ 

  .)٧(قصد التعمیم، فال یكون عاًما؛ لكونھ غیر مقصود

                                                                                                                                                          

 .١١٢/ ١المرجع السابق  :ینظر) ١(
  .ھذا القول حكاه الزركشي عن ابن العربي عن إمام الحرمین، ونقلھ ابن حجر العسقالني في الفتح )٢(

   .٣٩/ ٢، وفتح الباري البن حجر ٣/٤٠٩ البحر المحیط :ینظر
 ].٧٤: سورة النحل[) ٣(
 .٦٢١/ ٢الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  :ینظر) ٤(
 .١٠/١١٩تفسیر القرطبي : ینظر) ٥(
الحدیث الذي شبھ أمة اإلسالم بأجیر عمل من وقت العصر إلى المغرب فحصل على أجر الیوم ) ٦(

یستنبط من ھذا الحدیث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس، وأقرب األعمال : قال ابن المنیركلھ، 
فھو من قبیل اإلشارة ال من صریح العبارة فإن الحدیث مثال : المشھورة بھذا الوقت صالة العصر، قال

ولیس المراد العمل الخاص بھذا الوقت بل ھو شامل لسائر األعمال من الطاعات في بقیة األمھال إلى 
  .ام الساعةقی

 .٣٩/ ٢فتح الباري البن حجر : ینظر
 .٢٦٧/ ٦البحر المحیط في أصول الفقھ  :ینظر) ٧(
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لتي تأتي بالحدیث عن أشراط الساعة األحكام ال یؤخذ من األحادیث ا: القول الثالث
وھو مختص بالحدیث دون الكتاب : قلت. )١(ونحوھا، وحكاه الزركشي بصیغة التمریض

  .الكریم

  : ویخرج على ھذا القول

  اختلف الفقھاء في وجوب حج :وجوب الحج عدم المحرم، مع وجود الرفقة المأمونة
  :ْحَرًما، وذلك  على قولینالفریضة على المرأة مع الرفقة المأمونة ولم یكن َم

 وجوب الحج علیھا إذا وجدت زوًجا أو َمْحَرًما أو رفقة مأمونة، وھو مذھب :القول األول
َوَتُقوُم َمَقاَم اْلَمْحَرِم ، الرُّْفَقَة اْلَمْأُموَنَة ُیْكَتَفى ِبَھا : "قال الشیخ خلیل. )٢(المالكیة والشافعیة

َأْو اْمِتَناِعِھَما َأْو ، ِعْنَد َعَدِم الزَّْوِج َواْلَمْحَرِم : ِفي النَّْفِل َأْي َأْو الزَّْوِج ِفي اْلَفْرِض ال 
  .)٣("َوال ُبدَّ َأْن َتُكوَن ِھَي َمْأُموَنًة َعَلى َنْفِسَھا، َعْجِزِھَما 

ُه َرُجٌل َفَشَكا ِإَلْیِھ  َوَأَتاَبْیَنا َأَنا ِعْنَد النَِّبىِّ :  َقاَل َعْن َعِدىِّ ْبِن َحاِتٍم : واستدلوا بحدیث
َلْم : ُقْلُت. »َیا َعِدىُّ ْبَن َحاِتٍم َھْل َرَأْیَت اْلِحیَرَة « :اْلَفاَقَة َوَأَتاُه آَخُر َفَشَكا َقْطَع السَِّبیِل َقاَل 

َتِحُل ِمَن اْلِحیَرِة َحتَّى  َتْر)٤(َفِإْن َطاَلْت ِبَك َحَیاٌة َلَتَرَینَّ الظَِّعیَنَة«: َأَرَھا َوَقْد ُأْنِبْئُت َعْنَھا َقاَل
َفَرَأْیُت الظَِّعیَنَة َتْرَتِحُل ِمَن الِحیَرِة : َقاَل َعِديٌّ... »َتُطوَف ِباْلَكْعَبِة َال َتَخاُف َأَحًدا ِإالَّ اللََّھ
وقد بلغنا أن ابن عمر سافر : قال الشافعى. )٥(»َحتَّى َتُطوَف ِبالَكْعَبِة َال َتَخاُف ِإلَّا اللََّھ

  .)٦(بموالة لھ لیس ھو لھا بمحرم وال معھا محرم

ال یجب الحج على المرأة إال إذا وجدت زوًجا أو محرًما، وال یعتد بالرفقة : القول الثاني
  .المأمونة

  . )٧(وھو مذھب الحنفیة والحنابلة

 بأن ذلك یقع بعد، ولم یقل إن ذلك وقدح بعضھم بأن ھذا خبر منھ : "قال السیوطي
 ذلك في معرض المدح واالمتنان بإظھار الدین، أنھ إنما ذكر النبي : ابھوجو". یجوز

                                                           

 .٢٦٧/ ٦المرجع السابق  :ینظر) ١(
 .١/٢٨٧، وشرح مختصر خلیل للخرشي ٨٩ / ٢حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلي  :ینظر) ٢(
 .٢٨٧\١شرح مختصر خلیل للخرشي  :ینظر) ٣(
وقیل للمرأة َظعینة ألنھا َتْظَعن مع الزَّوج . أي ُیسار: الرَّاحَلُة التي ُیْرَحل وُیْظَعن علیھا: نةالظَِّعی )٤(

الَمرأُة في الھودج ثم قیل للَھوَدج بال : وقیل الظَِّعیَنة. َحیُثما َظَعن أو ألنَّھا ُتْحَمل على الرَّاِحَلة إذا َظَعنت
النھایة في : ینظر. ُظْعن وُظُعن وَظَعائن وأْظَعان:  وجمع الظَِّعَینة.َظِعَینة: اْمَرأة ولِلَمرأة بال َھوَدج

 .٣٥٠/ ٣غریب األثر 
أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ عن عدي بن حاتم، باب عالمات النبوة في اإلسالم، : الحدیث) ٥(

 .١٩٧/ ٤، صحیح البخاري ٣٥٩٥حدیث رقم 
 .٢٢٥/ ٥ر النقي الكبرى للبیھقي وفي ذیلھ الجوھ السنن :ینظر) ٦(
 .٣٩٤ / ٢، وكشاف القناع ١٤٦ - ١٤٥ / ٢رد المحتار على الدر المختار  :ینظر) ٧(
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ولھذا أخبر في ھذا الحدیث بإنفاق كنوز كسرى في سبیل اهللا، ففھم مما أخبر بھ من 
  .)١(األشراط الجواز

  اطب اث

د اوارعب اط  لا  ر  

 العقل؛ االماصدقات الملموسة للناس، فیتقبلھاألمثال تبرز التصورات في صورة : أوًلا
. ألن المعانى المعقولة ال تستقر في األذھان إال إذا صیغت في صورة حسیة قریبة الفھم

َفَمَثُلُھ َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْیِھ ُتَراٌب َفَأَصاَبُھ َواِبٌل َفَتَرَكُھ َصْلدًا ال َیْقِدُروَن : مثل قولھ تعالى
  .)٢(ا َكَسُبواَعَلى َشْيٍء ِممَّ

: األمثال تكشف عن الحقائق، وتعرض الغائب في معرض المشاھد، كقولھ تعالى:  ثانًیا
ِّالَِّذیَن َیْأُكُلوَن الرِّبا ال َیُقوُموَن ِإلَّا َكَما َیُقوُم الَِّذي َیَتَخبَُّطُھ الشَّْیَطاُن ِمَن اْلَمس)٣(.  

لترغیب في الممثَّل حیث یكون الممثَّل بھ مما ویضرب األمثال لمدح الممثَّل، أو ل: ثالًثا
ترغب فیھ النفوس، كما ضرب اهللا مثًلا لحال المنفق في سبیل اهللا حیث یعود علیھ اإلنفاق 

َمَثُل الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع : بخیر كثیر، كقولھ تعالى
  .)٤(َل ِفي ُكلِّ ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّھ ُیَضاِعُف ِلَمْن َیَشاُء َواللَُّھ َواِسٌع َعِلیٌمَسَناِب

وتضرب األمثال للتنفیر واالستھجان، مما تستقبحھ النفوس حیث یكون الممثَّل بھ : رابعا
ى في النھي مما تكرھھ النفوس، حیث یكون للمثَّل بھ صفة یستقبحھا الناس، كقولھ تعال

  .)٥(َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َیْأُكَل َلْحَم َأِخیِھ َمْیتًا َفَكِرْھُتُموُه: عن الغیبة

  ومدار األمثلة إما على بیان الحقیقة وانكشافھا مما یضع المكلف على حقیقة ما ینفعھ : قلت

لفعل أو  وإما على المدح سواء في ا-وھو عین اعتبار المصلحة والمفسدة - وما یضره، 
الفاعل، أو المدح من الفعل أو الفاعل لكن بصورة التشبیھ لیكون أبلغ في النفوس، أو 

  .التشبیھ على مصلحة أو شبھھا، أو التشبیھ علة مضرة أو شبھھا

                                                           

 .٢٦٨/ ٦البحر المحیط في أصول الفقھ  :ینظر) ١(
 ].٢٦٤: سورة البقرة[) ٢(
 ].٢٧٥: سورة البقرة[) ٣(
 ].٢٦١: سورة البقرة[) ٤(
 ].١٢: سورة الحجرات[) ٥(
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  ارااطب 

رل ار اا  رروع اا  

  :إثبات على حجیة القیاس باألمثال: الفرع األول

فجمیع األمثال الواردة في الكتاب والسنة دلیل "تخریج األصول على األصول، وھذا من 
على القیاس لما فیھا من اعتبار الشيء بنظیره، ولو أنھ تم االستدالل باآلیات التي وقعت 

  .موقع األمثال والتشبیھ في القرآن والسنة لكان أیسر

ِإنَّ :  َفَقاَل ِمْن َبِنى َفَزاَرَة ِإَلى النَِّبىِّ ما روي َعْن َأِبى ُھَرْیَرَة َقاَل َجاَء َرُجٌل: ومنھا
َفَما «َقاَل . َنَعْم: ؟ َقاَل»َھْل َلَك ِمْن ِإِبٍل«: َفَقاَل النَِّبىُّ . اْمَرَأِتى َوَلَدْت ُغَالًما َأْسَوَد

َفَأنَّى َأَتاَھا «َقاَل . ا َلُوْرًقاَقاَل ِإنَّ ِفیَھ. »َھْل ِفیَھا ِمْن َأْوَرَق؟«: َقاَل. ُحْمٌر: َقاَل. »َأْلَواُنَھا؟
  .)١(»َوَھَذا َعَسى َأْن َیُكوَن َنَزَعُھ ِعْرٌق«: َقاَل. َعَسى َأْن َیُكوَن َنَزَعُھ ِعْرٌق: َقاَل. »َذِلَك؟

 قاس الغالم األسود من أبوین أبیضین على الجمل األورق أن النبي : وجھ االستدالل
ل یحتمل أن یكون نزعھ عرق من عروق أجداده، من اإلبل الحمر، فكما أن ذلك الجم

فكذلك الغالم، وھذا من قیاس العكس الَجلّي البّین، وھو إثبات نقیض حكم األصل في 
  .)٢("الفرع لثبوت ضد علتھ فیھ

ما : "حتى أن من أنكر القیاس لم ینكر ضرب األمثال واألشباه، فابن حزم قد اعتبره فقال
 األمثال في إدبار -عز و جل-إال كافر، بل قد ضرب اهللا أنكر ضرب اهللا تعالى األمثال 

الدنیا بالزرع، وفي أعمال الكفار بسراب بقیعة، وفي الظالمین باألمم السالفین فھذا ال 
  .)٣("یعقلھ ویغبط بھ إال العالمون

  فاألمثال كلھا قیاسات یعلم منھا حكم الممثل من الممثل بھ، وقد اشتمل القرآن على بضعة 

ن مثًلا تتضمن تشبیھ الشيء بنظیره، والتسویة بینھما في الحكم، فالقیاس بضرب وأربعی
األمثال من خاصة العقل، وقد ركز اهللا في فطر الناس وعقولھم التسویة بین المتماثلین 

  .وإنكار التفریق بینھما، والفرق بین المختلفین وإنكار الجمع بینھما

اثلین والتفریق بین المختلفین، فإنھ إما استدالل  فمدار االستدالل على التسویة بین المتم
بمعین على معین، أو بمعین على عام، أو بعام على معین، أو بعام على عام، فھذه 

  .)٤("األربعة ھي مجامع ضروب االستدالل

                                                           

باب إذا عرض بنفي الولد، : كتاب الطالق:  البخاري في صحیحھ فيأخرجھ اإلمام: الحدیث) ١(
 .٢١١/ ٤صحیح مسلم : ، ینظر٣٨٣٩ حدیث رقم وأخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة 

 .٣٤١/ ٢إعالم الموقعین عن رب العالمین ت مشھور  :ینظر) ٢(
 .٤٠٨/ ٧اإلحكام في أصول األحكام البن حزم  :ینظر) ٣(
 .١٨٣/ ٤أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي  :ینظر) ٤(



 - ٤٧٥٥ -

  :استنابة من یخرج الزكاة خوف المحمدة: الفرع الثاني

  : حمدة على قولیناختلف الفقھاء في استنابة من یخرج الزكاة خوف الم

 یستحب للمزكي أن یولي غیره تفریقھا؛ لئال تحبط بالمن واألذى والشكر :القول األول
والثناء والمكافأة بالخدمة من المعطى، ویكره أن یعطي الرجل زكاتھ ألقاربھ؛ لئال 
یعتاض منھم الحمد والثناء، ویظھر منتھ علیھم ویكافئوه علیھا فال تخلص لوجھ اهللا 

  .)١(وھو قول المالكیةتعالى، 

َفَمَثُلُھ َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْیِھ ُتَراٌب َفَأَصاَبُھ َواِبٌل َفَتَرَكُھ : ویمكن أن یستدل لذلك بقولھ تعالى
  . )٢(َصْلدًا ال َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا

بتة طیبة، فإذا مثل ھذا المنفق بصفوان علیھ تراب فیظنھ الظان أرضا من ":وجھ الداللة
فالمن واألذى . أصابھ وابل من المطر أذھب عنھ التراب وبقي صلًدا، فكذلك ھذا المرائي

  .)٣("والریاء تكشف عن النیة في اآلخرة فتبطل الصدقة كما یكشف الوابل عن الصفوان

َوَقْد (َمْحَمَدِة َخْوَف َقْصِد اْل) االْسِتَناَبُة(ُنِدَب ِلْلَماِلِك : "-رحمھ اهللا–قال الشیخ الدردیر 
َأْي ِحیَن ) ِحیَنِئٍذ(َأْي ِللنَّاِئِب ) ُكِرَه َلُھ(إْن َعِلَم ِمْن َنْفِسِھ َذِلَك َأْو َجِھَل َمْن َیْسَتِحقَُّھا ) َتِجُب

 َنَفَقُتُھ َأْي َقِریِب َربِّ اْلَماِل َوَكَذا َقِریُبُھ ُھَو إْن َكاَن ال َتْلَزُمُھ) َتْخِصیُص َقِریِبِھ(االْسِتَناَبِة 
  .)٤("َوِإال ُمِنَع

أن إخراج المزكي الزكاة بنفسھ أفضل من التوكیل ؛ ألنھ بفعل نفسھ أوثق، : القول الثاني
  .وھو قول الشافعیة

ِلَیَراُه َغْیُرُه َفَیْعَمُل َعَمَلُھ َوِلَئال ُیَساَء ؛ اَألْفَضُل ِفي الزََّكاِة إْظَھاُر إْخَراِجَھا  : "قال النووي
َوِإنََّما ُیْسَتَحبُّ اِإلْخَفاُء ِفي ، َوَھَذا َكَما َأنَّ الصَّالَة اْلَمْفُروَضَة ُیْسَتَحبُّ إْظَھاُرَھا، نُّ ِبِھالظَّ

  .)٥("َنَواِفِل الصَّالِة َوالصَّْوِم

                                                           

 .٣١٢/ ٣تفسیر القرطبي : ینظر) ١(
 ].٢٦٤: سورة البقرة[) ٢(
 .٣١٢/ ٣الجامع ألحكام القرآن القرطبي  :ینظر) ٣(
 .٤٩٨/ ١حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  :ینظر) ٤(
 .٢٣٣/ ٦المجموع شرح المھذب  :ینظر) ٥(



 - ٤٧٥٦ -

  املبحث الرابع

  خطاب الشارع وداللته على األحكامالقصص الوارد يف 

  :تمھید

من مقدمات تفسیره » المقّدمة السابعة«ر في أورد الشیخ محمد الطاھر بن عاشو
، ومعرفة فوائد إیراد القرآن الكریم لھذا القصص، فقد ذكر »قصص القرآن«موضوع 

عشرة فوائد إلیراد تلك القصص، أكد في الفائدة األولى على أن إیراد تلك القصص ھو 
ان المسلمون أو التي ك» األمیَّة«التحدي للراسخین في العلم من أھل الكتاب، وأن صفة 

العرب یوصفون بھا قد زالت حین شاركوا أھل الكتاب بل تفوقوا علیھم في معرفة تلك 
  .القصص واألخبار

َنْحُن َنُقصُّ َعَلْیَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبما َأْوَحْینا ِإَلْیَك :  بقولھامتن اهللا على رسولھ : "فقال
  ، )١(َلِمَن اْلغاِفِلیَنھَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن َقْبِلِھ 

، أن القصص القرآنیة لم تسق مساق االستئناس، َأْحَسَنعلمنا من قولھ  :وجھ الداللة
وما یحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خیر أو شر؛ ألن غرض القرآن أسمى 
وأعلى من ھذا، ولو كان من قبیل االستئناس لساوى قصص القرآن كثیًرا من قصص 

  .)٢("الحسنة الصادقة فما كان جدیًرا بالتفضیل على كل جنس القصصاألخبار 

والذي یمكن أن یضاف إلى َما ذكره ابن عاشور من الفوائد العشرة أموٌر كثیرة لعّل 
  :أھمھا

مراجعة تلك القصص، وكشف التزویر والتحریف الَِّذي دخلھا على أیدي أھل الكتاب، 
 األنبیاء والرسل من جمیع َما أضافوه إلیھم ونسبوه  وتبرئة-كّلھ-ونقدھا وتنقیتھا من ذلك 

، »األسوة والقدوة«لتاریخھم وسیرھم من أباطل أخلت بعصمتھم، وأزالت عنھم صفة 
وإعادة عرض قصصھم وسیرھم بصدق ونقاء، وإدراجھا تحت الھیمنة القرآنّیة، لتعصم 

لبشرّیة، ولتلك النماذج وتحفظ فال تنالھا ید التحریف مرة أخرى حفًظا للتاریخ الدینّي ل
التي أرسلھا اهللا لتبّین وتھدي، وتقدم نفسھا بوصفھا نماذج صالحة لذلك التأسي وأن 

  .)٣("البشرّیة لم تطالب بما ال تتسع لھ طاقاتھا، أو تستوعبھ قدراتھا

                                                           

 ].٣: وسفسورة ی[) ١(
 .٦٤/ ١التحریر والتنویر للشیخ محمد الطاھر بن عاشور  :ینظر) ٢(
، طباعة ٥طھ جابر العلواني ص : مقرر دراسي في اتجاھات التفسیر وعلوم القرآن للدكتور :ینظر) ٣(

 .المعھد العالمي للفكر اإلسالمي تحت الطبع



 - ٤٧٥٧ -

  اطب اول

زاو رص اف ار  

  :مصدر  یطلق على عدة معان: القصص

قصصُت : ، فیقال)١(َقِصیٌص: لما یبقى من الكِأل فیتتّبع أثره: ثر، ومنھ قیلتتبع األ: أولھا
رجعا یقصان : ، أي)٢(َفاْرَتدَّا َعَلى آَثاِرِھَما َقَصًصا: أي تتبعتھ، ومنھ قولھ تعالى: أثره

ه تتبعي أثر: أي، )٣(َوَقاَلْت ُألْخِتِھ ُقصِّیِھ: األثر الذي جاءا بھ، وقال على لسان أم موسى
  .حتى تنظري من یأخذه

َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِھْم ِعْبَرٌة لُِّأْوِلي اَألْلَباِب َما َكاَن : األخبار المتتبعة، قال تعالى: وثانیھا
َحِدیًثا ُیْفَتَرى َوَلِكن َتْصِدیَق الَِّذي َبْیَن َیَدْیِھ َوَتْفِصیَل ُكلَّ َشْيٍء َوُھًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم 

  .األمر، والخبر، والشأن، والحال: وتطلق القصة أیضا على.  )٤(ُیْؤِمُنوَن

: القاف والصاد أصل صحیح یدل على تتبع الشيء، من ذلك قولھم: "قال ابن فارس
اقتصصت األثر، إذا تتبعتھ، ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنھ یفعل بھ 

ة والقصص، كل ذلك یتتبع مثل فعلھ باألول، فكأنھ اقتص أثره، ومن الباب القص
  .)٥("فیذكر

أخباره عن أحوال األمم الماضیة، والنبوات السابقة، والحوادث :  ھيوقصص القرآن
  .)٦(توجیھات، وإرشادات وما رتبھ على ھذا القصص من وعظ، و الواقعة،

وقد اشتمل القرآن على كثیر من وقائع الماضي، وتاریخ األمم، وذكر البالد والعباد، 
  .آثار كل قوم، وحكى عنھم صورة ناطقة لما كانوا علیھوتتبع 

الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بھا، فلیس ما في : بینما یرى ابن عاشور أن القصة
ذكر وقائع المسلمین مع : القرآن من ذكر األحوال الحاضرة في زمن نزولھ قصًصا، مثل

  .)٧(عدوھم

المذكورة في القرآن من محال االستنباط فعلى األول یكون الحكایات واألحوال النبویة 
  .  والتخریج

                                                           

ط لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادي ، القاموس المحی٦٧١: المفردات في غریب القرآن ص :ینظر) ١(
/ ٧، لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور  ٩٨/ ١٨، تاج العروس من جواھر القاموس ٨٠٩: ص
٧٣. 

 ].٦٤: سورة الكھف[) ٢(
 ].١١: سورة القصص[) ٣(
 ]١١١: سورة یوسف [)٤(
 .٥/١١قاییس اللغة معجم م :ینظر) ٥(
مصطفى عبد : ن كثیر القرشي البصري، تحقیققصص األنبیاء، إلسماعیل بن عمر ب :ینظر) ٦(

 .بتصرف.  م١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨األولى، :  القاھرة، الطبعة–مطبعة دار التألیف : الواحد، الناشر
 .٦٤/ ١التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور  :ینظر) ٧(



 - ٤٧٥٨ -

  :ما یمتاز بھ قصص القرآن: ثانیا

لتمام مطابقتھ ، )١(ِإنَّ َھَذا َلُھَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ: أنھ أصدق القصص؛ لقولھ تعالى -
  .للواقع

َحْیَنا ِإَلْیَك َنْحُن َنُقصُّ َعَلْیَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْو:أنھ أحسن القصص؛ لقولھ تعالى -
، وذلك الشتمالھا على أعلى درجات )٢(َھَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن َقْبِلِھ َلِمَن اْلَغاِفِلیَن

الكمال في البالغة، وجالل المعنى، وذكر ما یحتاج لذكره، مما ال یحتاج إلیھ، 
 على فالقصص بث بأسلوب بدیع إذ یجيء سیاقھ في مظان االتعاظ، مع المحافظة

  .)٣(الغرض األصلي الذي جاء بھ القرآن من تشریع وتفریع
َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِھْم ِعْبَرٌة لُِّأْوِلي اَألْلَباِب َما َكاَن :أنھ أنفع القصص؛ لقولھ تعالى -

َمًة لَِّقْوٍم َحِدیًثا ُیْفَتَرى َوَلِكن َتْصِدیَق الَِّذي َبْیَن َیَدْیِھ َوَتْفِصیَل ُكلَّ َشْيٍء َوُھًدى َوَرْح
فلما اجتمع . وذلك لقوة تأثیرھا في إصالح القلوب واألعمال واألخالق، )٤(ُیْؤِمُنوَن

في قصص القرآن صدقھ، وحسنھ، ونفعھ، فتأتي القصص متنوعة بدون تناقض كان 
  .قمن أن یستنبط منھ أحكام الشرع

 االعتبار، لكونھ بحثا عن األحكام في محال: " طرافة البحث في القصص القرآني -
 .ومواضع التسلي، ومواقع الترویح

في دراسة القصص القرآني فحًصا لسیاقات القصص من األحكام، لقوانین االستنباط،  -
 .)٥(والبحث عن كیفیة تحقیق الداللة االصطالحیة على نصوص القصص القرآني

 .  وھو نوع من الخطاب الخبري بل ھو أصلھ، فاندرج في البحث
ار القوانین والسنن الوقعة في قصص القرآن الكریم، والنماذج  معین على فھم آث -

 كیف یتفاعل -لو أحسنَّا التدبُّر-التاریخیَّة التي قدَّمھا ولفت األنظار إلیھا، مما ُیغنینا 
الوحي اإللھيُّ مع نسبیَّة الواقع البشريِّ في تجارب النبوَّات كافَّة، ومنھا الرسالة 

 .)٦("تھا االتجاھات الحصریَّة في الرساالت السابقةالخاتمة التي نسخت بعالمیَّ
نسج نظمھ قصص القرآن وأسلوبھا على اإلیجاز لیكون شبھھا بالتذكیر، أقوى من  -

  .)٧(شبھھا بالقصص، وذلك كطي ما یقتضیھ الكالم الوارد في القصص

                                                           

 ].٦٢: سورة آل عمران [)١(
ستاذ الدكتور أسامة محمد عبدالعظیم ، لأل٤ص   القصص القرآني وأثره في استنباط األحكام:ینظر) ٢(

  -ھـ١٤١٨دار الفتح: حمزة، أستاذ أصول الفقھ، وعضو اللجنة العلمیة لترقیة األساتذة، ط األولى
 .م١٩٩٧

 .٦٥/ ١التحریر والتنویر الطاھر بن عاشور  :ینظر) ٣(
 .]١١١: سورة یوسف [)٤(
 .٥ص  القصص القرآني وأثره في استنباط األحكام :ینظر) ٥(
 .٢نحو التألیف بین القلوب الدكتور طھ جابر العلواني ص  :ینظر) ٦(
ذكر الطاھر بن عاشور في مقدمات تفسیره مجموعة ھامة من فوائد القصص القرآني فلتراجع في ) ٧(

 . وما بعدھا٦٥/ ١التحریر والتنویر  :ینظر. مواضعھا من تفسیره
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ب اطا  

رآص اواع اأ  

  :یتنوع القصص في القرآن على ثالثة أنواع 

 قصص األنبیاء، ویتضمن دعوتھم إلى قومھم، والمعجزات التي أیدھم اهللا :لنوع األولا
بھا، وموقف المعاندین منھم، ومراحل الدعوة وتطورھا، وعاقبة المؤمنین والمكذبین، 
كقصص أولي العزم وغیرھم من األنبیاء والمرسلین، علیھم جمیًعا أفضل الصالة 

  .والسالم

ي یتعلق بحوادث غابرة، وأشخاص لم تثبت ثبوتھم، كقصة قصص قرآن: النوع الثاني
الذین أخرجوا من دیارھم وھم ألوف حذر الموت، وطالوت وجالوت، وابني آدم، وأھل 

  . الكھف، وذي القرنین، وأصحاب السبت، وأصحاب األخدود، وأصحاب الفیل ونحوھم

قات ھذه القصص على وھذان النوعان یتوقف االستنباط منھما، والعمل على ما تفیده سیا
  . »شرع من قبلنا، ھل ھو شرع لنا أم ال؟«خالف األصولیین في مسألة 

قصص یتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول اهللا كغزوة بدر وُاحد : النوع الثالث
في سورة آل عمران، وغزوة حنین وتبوك في التوبة، وغزوة األحزاب في سورة 

  األحزاب، والھجرة، 

   .حو ذلكواإلسراء، ون

من االستفادة من صیغ األحكام الواردة فیھ، ودرجاتھا، ومحالھا، وھذا النوع ال خالف 
وكذا ما تضیفھ السنة النبویة المطھرة من بیان مجمل ھذا القصص، وھو محور ھام من 

  .محاور التقاء الكتاب الكریم، والسنة النبویة المشرفة
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  اطب اث

 ن رع   

ما جاء بھ الرسل من الشرائع إلى األمم التي أرسلوا إلیھا قبل مبعث : قبلنا ھوشرع من 
باب التعلق : وعبر عن الجویني عن المسألة بقولھ. )١("  ونقل إلینا بخبر صحیحالنبي 

ھل ھو شرع لنا أم » شرع من قبلنا«، واختلف األصولیون في حجیة )٢(بشرائع السابقین
  ال؟

   :لمسألةتحریر محل النزاع في ا

اتفق األصولیون أن الشرائع واحدة في أصول الدیانات كالتوحید ونحوه، وأن اختصاص 
  .)٣(كل أمة بشرعة إنما ھو في فروع التكالیف

   : ولما كان شرع من قبلنا متوقفا على نقلھ وثبوتھ، فھو بین حالتین

ألسنة أتباع تلك أو على ، أن ینقل شرع من قبلنا إلینا في كتب الشرائع السابقة: أولھا
وھذا ال حجة فیھ باتفاق، وال یؤخذ بھ في تقریر األحكام وال أي طریق من ، الشرائع

  . طرق اإلثبات

وھذا ، أو ما صّح من السنة النبویة، أن یرد ذكر شرع من قبلنا في القرآن الكریم: وثانیھا
   :یعتریھ ثالثة أحوال، كقسمة حاصرة

ینا، وینقل معھ ما یدل على أنھ قد نسخ، ولم یعد  أن ینقل شرع من قبلنا إل:األولى
  . مشروًعا في حقنا؛ فحكمھ أنھ منسوخ

 أن ینقل شرع من قبلنا إلینا في القرآن الكریم أو السنة النبویة المشرفة وینقل معھ :لثانیةا
فتكون مشروعة في حقنا بالدلیل الدال على ، ما یدل على أنھا مشروعة في حقنا

  . تبار أنھا من شرائعھممشروعیتھا ال باع

 أن ینقل شرع من قبلنا إلینا في القرآن الكریم أو السنة النبویة المشرفة وال ینقل :الثالثة
فھي مطلقة عن اإلقرار أو ، معھا ما یدل على أنھا مشروعة في حقنا أو لیست مشروعة

ِھْم ِفیَھا َأنَّ النَّْفَس َوَكَتْبَنا َعَلْیكقولھ تعالى ، وإنما وردت فقط على سبیل الحكایة، النسخ
ِبالنَّْفِس َواْلَعْیَن ِباْلَعْیِن َواْلَأْنَف ِباْلَأْنِف َواْلُأُذَن ِباْلُأُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن 

  .)٤(  ُھُم الظَّاِلُموَنَتَصدََّق ِبِھ َفُھَو َكفَّاَرٌة َلُھ َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك

                                                           

/ ٢معجم المصطلحات واأللفاظ الفقھیة  و،١٦٣التبصرة في أصول الفقھ للشیرازي ص :ینظر) ١(
٣٢٨. 

 .١٨٩ - ١/١٨٨البرھان في أصول الفقھ إلمام الحرمین  :ینظر) ٢(
 .٣٤٦/ ٤البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي  :ینظر) ٣(
 ].٤٥: سورة المائدة[)٤(
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وھو الذي ینصرف إلیھ إطالق البحث في ، وھذا الحالة ھي محل النزاع بین العلماء
  .المسألة

محل النزاع ھو الحكم الذي ال دلیل عندنا فیھ، وھو موجود : "-رحمھ اهللا–قال الطوفي 
  .)١("في شرع من قبلنا، ولم یرد شرعنا بنسخھ

  :األصولیون في ھذه المسألة على أقوالاختلف : األقوال في المسألة

أن شرع من قبلنا إلینا فیما ورد في القرآن الكریم أو السنة النبویة المشرفة : القول األول
: ولم ینقل معھا نسخ لھ، ولم ینقل معھا أنھا مشروعة في حقنا، أم ال، فھو شرع لنا أي

وھو اختیار ، المتكلمینوطائفة من ، والحنفیة، ، وھذا قول كثیر من الشافعیة»حجة«
ونسب لإلمامین أبي حنیفة، وأحمد في ، )٣(، وكثیر من المالكیة)٢(الشیخ أبي إسحاق

  . )٤(روایة، والحنابلة

الشافعي میلھ إلى ھذا القول، وأنھ بنى علیھ أصًلا من أصولھ في : "وحكى الجویني عن
  . )٥("األطعمة، وأن معظم أصحابھ تابعوه: كتاب

 - استصحاب ما ورد من أحكام في شرائع األنبیاء السابقین: ھذا القولوقد عنى أصحاب 
فإذا لم یوجد ذلك المغیر؛ كان األمر على ،  حتى یوجد المغیِّر من شریعتنا-علیھم السالم
  . أننا نكون موافقین لھا ال متابعین: والمعنى على ذلك، ما ھو  علیھ

 في -وغیره ،  األستاذ أبي منصور كما نقلھ الزركشي عن-وتظھر فائدة الخالف : ھذا
ولھا حكم شرعي معلوم في شرٍع ، موضوع القاعدة في حادثة لیس فیھا نص وال إجماع

  ، قبل ھذا الشرع

  .)٦(ھل یجوز األخذ بھ أم ال؟

أن شرع من قبلنا فیما ورد في القرآن الكریم، أو السنة النبویة المشرفة ولم : القول الثاني
ال حجة « ینقل معھا أنھا مشروعة في حقنا، أم ال، لیس شرعا لنا ینقل معھا نسخ لھ، ولم

، )٩(والكلوذاني من الحنابلة، )٨(وقول الفخر الرازي، )٧(  وھو اختیار اإلمام الغزالي،»فیھ

                                                           

 .٢١٩: اإلشارات اإللھیة إلي المباحث األصولیة ص :ینظر) ١(
 . وما بعدھا١٦٣؛ التبصرة للشیرازي ص٣٤ صاللمع للشیرازي :ینظر) ٢(
 .٤٠٥، ١/٤٠٠إحكام الفصول للباجي  :واختار ھذا القول اإلمام مالك كما في كتاب الدیات، ینظر) ٣(
في قصة السیدة : أومأ إلیھا اإلمام أحمد في مسألة القرعة، وقد وردت في موضعین في القرآن)  ٤(

 وما ٣/١٦٩شرح مختصر الروضة  :ة القصاص، ینظر، وكذا في مسأل مریم، وقصة سیدنا یونس
 .٤/١٤٤٠،١٤٤٩؛ وأصول الفقھ البن مفلح ١٩٤، ١٩٣بعدھا، والمسودة آلل تیمیة ص

 .١/١٨٩البرھان في أصول الفقھ :ینظر) ٥(
 .٦/٤٦البحر المحیط للزركشي  :ینظر) ٦(
 .٣١٧، ٣١٦جاني ص، تخریج الفروع على األصول للزن١/٣٩٢،٣٩٩المستصفى للغزالي  :ینظر) ٧(
 وما بعدھا ؛ والبحر المحیط ٥٤١، والتمھید لإلسنوي ص٢٧٥، ٣/٢٦٥المحصول للرازي : ینظر) ٨(

 .٦/٤١،٤٨في أصول الفقھ للزركشي 
 .٢/٣١٦قواطع األدلة في األصول البن السمعاني : ینظر) ٩(



 - ٤٧٦٢ -

، والروایة الثانیة )١(والجویني عن المعتزلة فقط، ونقلھ اآلمدي عن األشاعرة والمعتزلة
  .)٢(ھريوھو مذھب ابن حزم الظا، ألحمد

ال یمتنع عقلـًا ولكنھ ممنوع شرًعا، وھو مذھب إمام الحرمین الجویني، : القول الثالث
أن العقل ال یحیل إیجاب اتباع أحكام شرع من قلنا إذا لم یرد : والمختار عندنا: "حیث قال

  .)٣("في شرعنا ناسخ لھ، ولكن ثبت عندنا شرعا أنا لسنا متعبدین بأحكام الشرائع المتقدمة

  .التوقف، وھو یرجع من الناحیة العملیة إلى القول الثاني:  القول الرابع

  :استدل أصحاب القول األول الذین قالوا بحجیة شرع من قبلنا بأدلة من: أدلة القول األول

ْسَئُلُكْم ُأولِئَك الَِّذیَن َھَدى اُهللا َفِبُھداُھُم ِاْقَتِدْه ُقْل ال َأ: قولھ تعالى: من الكتاب الكریم: أولـًا
  .)٤( َعَلْیِھ َأْجرًا ِإْن ُھَو ِإّال ِذْكرى ِلْلعاَلِمیَن

 باالقتداء بمن ھدى اهللا، والھدى اسم اإلیمان أن اهللا تعالى أمر نبیھ :  وجھ االستدالل
؛ وألن الھدى عام ألنھ مفرد مضاف فیشمل )٥(والشرائع جمیًعا ألن االھتداء بھا كلھا

  .)٦(فھجمیع الھدى ما لم یرد خال

  .)٧(ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفیَھا ُھدًى َوُنوٌر َیْحُكُم ِبَھا النَِّبیُّوَن الَِّذیَن َأْسَلُموا: قولھ تعالى 

، وقیل أنھ أن النبیون في اآلیة عام في الذین أسلموا قد دخل فیھا النبي : وجھ االستدالل
  .)٨(" على الخصوصأراد بھا النبي 

أن أھل األدیان حّرفوا كتبھم وغیروھا على الوجوه التي نزلت علیھا، وھل ب: اعترض
واألشبھ أنھم جمعوا بینھما، : تحریفھم لذلك تحریف تبدیل أو تحریف تأویل؟ فیھ قوالن

ِمَن : فبدلوا بعضا وتأولوا على غیر وجھھ بعضا، وثبت ذلك بنص القرآن كقولھ تعالى
ْلَكِلَم َعْن َمواِضِعِھ َوَیُقوُلوَن َسِمْعنا َوَعَصْینا َوِاْسَمْع َغْیَر ُمْسَمٍع الَِّذیَن ھاُدوا ُیَحرُِّفوَن ا

  .)٩(َوراِعنا َلیا ِبَأْلِسَنِتِھْم َوَطْعنًا ِفي الدِّیِن

  : ویمكن أن یجاب عنھ من وجھین

  .أنھ ال یجب التتبع للشرائع المتقدمة كلیة اللتباسھا وإنذًرا: األول

                                                           

 .كتب اإلسالمي الم١٤٨، ٤/١٤٠اإلحكام لآلمدي ، و١٨٩/ ١البرھان في أصول الفقھ  :ینظر) ١(
 مكتبة الباز بمكة المكرمة، وإجابة ١٧٩، ٥/١٥٣اإلحكام في أصول األحكام البن حزم  :ینظر) ٢(

 .٢١٩السائل شرح بغیة اآلمل للصنعاني ص
 .١٨٩/ ١البرھان في أصول الفقھ  :ینظر) ٣(
 ].٩٠: سورة األنعام[)٤(
 .٣١٧/ ١قواطع األدلة في األصول : ینظر) ٥(
 .١١٩: لیل في استنباط التنزیل صاإلك :ینظر) ٦(
 ]٤٤: سورة المائدة [) ٧(
 .٢٧٣/ ٣، والمحصول للرازي ٣١٧/ ١قواطع األدلة في األصول : ینظر) ٨(
 .١٨٩/ ١البرھان في أصول الفقھ : ینظر) ٩(
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ام أرید بھ الخاص؛ ألنھم لم یحرفوا جمیع كلم التوراة، وال جمیع ما اآلیة ع: الثاني
: على الطور، وإنما حرفوا بعضھ، وھو ما لھم في تحریفھ-عز وجل- سمعوه من كالم اهللا

  .)١(- -مصلحة كتخفیف التكلیف الثقیل، وتغییر صفات النبي

  .)٢(ًاَشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّیِن َما َوصَّى ِبِھ ُنوح: قولھ تعالى

أن الدین اسم لما یدان اهللا بھ من الشرائع؛ وألن ما أنزلھ اهللا تعالى من : وجھ االستدالل
الشرع شرع ثبت لكل الناس ما لم یثبت نسخھ، ولیس فى بعث الرسول الثانى ما یدل 
على نسخ ما كان شرعا من قبل لما بینا أنھ غیر ممتنع، أن یكون شرع األول شرًعا 

ا شرائع من قبلنا شرائع اهللا تعالى ولم یعرف نسخھا ثبت حقا وشرعا إلى للثانى فعلى ھذ
  .)٣(أن یعرف نسخھا 

 بأن المراد بسیاق ھذه اآلیات الرد على :اعترض من نفوا حجیة شرائع من قبلنا
 على مسلكھ المشركین، وبیان إطباق رساالت النبیین على التوحید، وكان إبراھیم 

 بھم جرت اآلیات المشتملة على  األوثان، فلما بلى رسول اهللا المعروف رادا على عبدة
  .)٤(" في تأیید التوحید والرد على عبدة األوثانذكر إبراھیم 

 استدل أصحاب القول الثاني الذین قالوا بحجیة شرع من قبلنا بأدلة :أدلة القول الثاني
  :من

  .)٥(َھاًجاِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْن:قولھ تعالى

دلت اآلیة  على أن كل واحد من األنبیاء لھ شریعة ینفرد بشرعھا، ال : وجھ االستدالل
استدل بھ قال إن شرع من قبلنا لیس شرعًا : "قال السیوطي. یشاركھ فیھ نبي غیره

  .)٦("لنا

وھذا ال یقتضي ، بأن اآلیة تقتضي أن كل نبي یختص بطریقة لم تكن لألول: ویجاب عنھ
  .اخ شریعة األول كلھا؛ ألن ذلك یفضي إلى نقض األحكامانتس

بأن اختصاص كل أمة بشرعة إنما ھو في فروع التكالیف، أما التوحید : وأجیب أیًضا
ونحوه من أصول الدیانات فالشرائع فیھ واحدة، ثم إن اآلیة لیست في محل النزاع؛ إذ ما 

بلنا، إنما محل النزاع ھو الحكم كان لنا فیھ شرعة ومنھاج ال یحتاج فیھ إلى شرع من ق
الذي ال دلیل عندنا فیھ، وھو موجود في شرع من قبلنا، ولم یرد شرعنا بنسخھ، واآلیة 

  .لیست في ذلك

                                                           

 .٦٠: ص اإلشارات اإللھیة إلي المباحث األصولیة :ینظر) ١(
 ].١٣: سورة الشورى[) ٢(
 .٣١٧/ ١، وقواطع األدلة في األصول ٥٦٤:  اإللھیة إلي المباحث األصولیة صاإلشارات: ینظر) ٣(
 ١٩٠/ ١البرھان في أصول الفقھ  :ینظر) ٤(
 ].٤٨: سورة المائدة[) ٥(
 .١١٢: اإلكلیل في استنباط التنزیل ص :ینظر) ٦(
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استدلوا بما رواه َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َأَتى النَِّبيَّ : استدلوا من السنة
ِمْن َبْعِض َأْھِل اْلُكُتِب، َفَقَرَأُه َعَلى النَِّبيُّ  ِبِكَتاٍب َأَصاَبُھ َأُمَتَھوُِّكوَن «:  َفَغِضَب َوَقاَل

ِفیَھا َیا اْبَن اْلَخطَّاِب، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلَقْد ِجْئُتُكْم ِبَھا َبْیَضاَء َنِقیًَّة، َلا َتْسَأُلوُھْم َعْن َشْيٍء 
َكذُِّبوا ِبِھ، َأْو ِبَباِطٍل َفُتَصدُِّقوا ِبِھ، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلْو َأنَّ ُموَسى َكاَن َفُیْخِبُروُكْم ِبَحقٍّ َفُت

  .)١(»َحیا، َما َوِسَعُھ ِإلَّا َأْن َیتَِّبَعِني

 بمنزلة واحد من أمتھ لو كان حیا  سیدنا موسى فقد جعل النبي : وجھ االستدالل
  .)٢(ثھفھذا نص أن شریعتھ انتھت ببع

لنبھنا الشارع على مواقع التلبیس حتى » شرع من قبلنا«لو كان لنا متعلق في : استدلوا
  .)٣("ال یتعطل علینا مرجعا، وأصال من أصول األحكام

  :  أدلة أصحاب القول الثالث

  : بأدلة-رحمھ اهللا–استدل إمام الحرمین 

تاب، والسنة، وإلى  كانوا یرجعون في الحوادث إلى الكأن أصحاب الرسول  :منھا
-االجتھاد إذا لم یجدوا متعلًقا من الكتاب والسنة، ویدل على ھذا األصل حدیث معاذ 

  .وكانوا ال یبحثون عن أحكام الكتب المنزلة على النبیین والمرسلین قبل نبینا علیھم 

أن ذلك لو ُقدَِّر ألشعر بحطیطة في شریعتنا؛ : "قال إمام الحرمین نقال عن المعتزلة
 وھذا حطٌّ من - أي من أھل الشرائع-ولتضمن ذلك أیضا إثبات حاجة إلى مراجعة من قلنا

  .)٤("مرتبة الشریعة وغض من منصب المصطفى 

أن من أسلم من أحبار ورھبان الشرائع السابقة، المطلعین على مواقع التغییر بین : ومنھا
ا، وأسلم كعب األحبار في  وأنزل فیھ قرآنالشرائع، عبد اهللا بن سالم في زمن النبي 

، وكان المنتھى في علوم األدیان السابقة، واإلحاطة بالكتب المنزلة قبل زمن عمر 
القرآن،  وبالجملة لم یثبت قط رجوع إمام في عصر من األعصار إلى تتبع األحكام من 

  .)٥("الملل السابقة فانتھض ما ذكرناه قاطًعا شرعیا

جل -أن اهللا :"ین الدكتور طھ جابر العلواني حیث قالوتابعھ من األصولیین المعاصر
، ولكن لم یوّحد )٦(إنَّ َھِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة:  وّحد بین أّمة األنبیاء فقال تعالى-شأنھ

، فإن تخلط الخلطة بھذا الشكل )٧(ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَھاًجا:شرائعھم فقال تعالى

                                                           

لد بن سعد ،وقال الحافظ الھیثمي فیھ مجا١٥١٦٤ ح ٣/٤٧٣أخرجھ اإلمام أحمد المسند : الحدیث) ١(
 ١/١٧٩ینظر مجمع الزوائد . ضعفھ أحمد ویحیى بن سعید وغیرھما وعزاه أیضا إلى أبي یعلى والبزار

٨/٢٦٥. 
 .٣١٨/ ١قواطع األدلة في األصول : ینظر) ٢(
 .١/١٩٠البرھان في أصول الفقھ  :ینظر) ٣(
 .١٨٩/ ١المرجع السابق  :ینظر) ٤(
 .١٩٠/ ١نفس المرجع  :ینظر) ٥(
 ].٩٢:ة األنبیاءسور[ ) ٦(
 ]٤٨:المائدةسورة  [) ٧(
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إنھ شرع لنا ما لم یرد ناسخ، یعني على أن أخذ الناسخ أولـًا حتى نتجاوز شرع من : اللیق
  .قبلنا

نحن نعرف أن شرائعھم قومّیة، اصطفائّیة محصورة، في بلدان وفي أقوام معّینین ال 
ولذلك سرعان ما تنازلوا عنھا وبدأوا یأخذون من . تتجاوزھم، نعم تشریعات قبلّیة

لبابلیین، والتوراة بّدلت كلھا وما بقي منھا إال القلیل، فكیف یمكن تشریعات حمورابي وا
  .)١("إنھ شيء یمكن أن ینسب إلى سّیدنا موسى: أن یقال

 أن ھذا باب من باب المراجعات في أصول األحكام -رحمھ اهللا–بل طالب العلواني 
الفقھي البحث عن األسباب الحقیقیة التي جعلت ھذه الموضوعات تدخل دوائر البحث 

  واألصولي في البیئة المسلمة، ھل شرع َمْن قبلنا شرع لنا ؟ 

سؤال ال یتوقع طرحھ في وسط أمة من المعلوم لدیھا بالضرورة أنَّ شریعتھا : "فقال
، والنسخ الكلي للشرائع السابقة، كما أنَّ والكمال والشمول،تحمل خصائص العموم، 

ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم :  القطب بشرعة ومنھاجالقرآن الكریم ینصُّ على اختصاص ھذه األمة
، وقد حددت خصائص وممیزات ھذه الشریعة، وأھمھا التخفیف عن )٢(ِشْرَعًة َوِمْنَھاًجا

، ورفع اإلصر واألغالل ونسخ )٣(َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج: الخلق
محفوظ المعصوم، وختم النبوة التوحید، وتركیز شرائعھما، والتحاكم إلى الكتاب الكریم ال

المرجعیة في كتاب اهللا الحاكم، الخاتم، المیسر للتالوة، والذكر، والتدبر، والمصدِّق لما 
  .)٤("بین یدیھ والمھیمن على كل ما عداه

:الرأي الراجح  

الذي یبدو راجًحا بعض عرض المذاھب، وأدلتھا، والمناقشات، قول أصحاب المذھب 
أن شرع من قبلنا فیما ورد بھ القرآن الكریم، أو السنة النبویة المشرفة، ولم : ل القائلاألو

  .ینقل معھا نسخ لھا، ولم ینقل معھا أنھا مشروعة في حقنا، أم ال، فھو حجة

راب اطا   

  ن  أ اوان

ِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفیِھ َغَنُم اْلَقْوِم َوَداُووَد َوُسَلْیَماَن ِإْذ َیْحُكَما: یستدل بقولھ َعزَّ وَجلَّ
  .، في ضمان ما أتلفھ الحیوان)٥(َوُكنَّا ِلُحْكِمِھْم َشاِھِدیَن

                                                           

طھ جابر العلواني، طبعة دار الھادي : ، الدكتور١١٨: مقدمة في إسالمیة المعرفة ص :ینظر) ١(
 .م٢٠٠١

 ]٤٨:سورة المائدة[) ٢(
 ]٧٨:سورة الحج[) ٣(
نویر ، الدكتور طھ العلواني، دار ت٥١ ص - نحو التجدید واالجتھاد أوال الفقھ وأصولھ :ینظر) ٤(

 .م٢٠٠٨
 ].٧٨: سورة األنبیاء[) ٥(
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  : اختلف الفقھاء في اعتبار وقت الضمان لما أتلفھ الحیوان على قولین

  .)١(والشافعّيأن ضمان ما أفسده الحیوان باللیل دون النھار؛ ھذا قول ماِلٌك : القول األول

العتبار القصة وأن شریعة من قبلنا شریعة لنا مالم یرد ناسخ، وداللة لفظة النفش في 
  .اآلیة

  .)٢(أن تنتشر الغنم باللیل ترعى بال راع: النفش: قال ابن السكیت

 في ناقة فقضى النبي «: بأن شریًحا إنما قضى بھذا لما ورد من أن النبي : اعتراض
 دخلت حائط قوم، فأفسدت،  أن على أھل المواشي حفظھا باللیل، للبراء بن عازب 

  .)٣(»وعلى أھل األموال حفظھا بالنھار

بأن االستدالل باآلیة توضیحھ أن النفش كان باللیل یوحي بأنھ یعتبر شرع من : جوابھ
علیھما –لورود ھذه القصة في شریعة داوود وسلیمان ، قبلنا شرعا لنا ما لم ینسخھ ناسخ

  .مالسال

إن ذھبت "قال الحنفیة إن اعتبار الضمان عند الشافعي بالعرف والعادة، : اعتراض ثان
  .)٤("لیًلا ضمن، ألن العادة حفظھا فیھ، فھو مفرط

  . ال مانع من تزاحم القواعد األصولیة على فرع واحد، وھذا أدعى العتبار الحكم: قلنا

َغْزًلا : اًة َأَكَلْت َعِجیًنا َوَقاَل اْلآَخُرَأنَّ َش«: بأن القاضي شریح في أقضیتھ: ویرد أیضا
  .)٦(»، ِإنََّما َكاَن النَّْفُش ِباللَّْیِل)٥(ِإْذ َنَفَشْت ِفیِھ َغَنُم اْلَقْوِم: َنَھاًرا، َفَأْبَطَلُھ ُشَرْیٌح َوَقَرَأ

 یعتبر أن شرع من قبلنا شرع أن ھذا الحكم یظھر أن شریًحا : وجھ الداللة من األثر
وأن على أھل الماشیة ما أصابت ، لما قضى بأن حفظ األموال على أھلھا بالنھار، لنا

وإال لما كان ، ولذلك فإنھ لم یضمن أصحاب الشاة شیًئا؛ ألن إفسادھا كان نھاًرا، باللیل
  .الستداللھ باآلیة الكریمة الواردة معنى من حیث االستدالل بھا

  .)٧(وھو قول أبي حنیفة وأصحابھإھدار ما أتلفتھ الحیوان، : القول الثاني

                                                           

 .٤٦٦/ ١٣، والحاوي الكبیر للماوردي ٢٤٢/ ٢بدایة المجتھد البن رشد : ینظر) ١(
 .٣١٥/ ١١، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ٣٥٧/ ٦لسان العرب  :ینظر) ٢(
المواشي : بابالبیع واإلجارات، : رواه أبو داود في سننھ، عن البراء بن عازب، كتاب :الحدیث) ٣(

الحكم فیما : ، وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب األحكام، باب)٣٥٦٩(تفسد زرع قوم، حدیث رقم 
 ).٢٣٣٢(أفسدت المواشي، 

 .١٨١/ ١تكملة حاشیة رد المحتار : ینظر) ٤(
 ].٧٨: سورة األنبیاء[ )٥(
ن صاحب الماشیة عن أخرج ابن أبي شیبة في مصنفھ بسنده عن الشعبي مسألة فیما یضم :األثر) ٦(

 .٣٠٤/ ٧مصنف ابن أبي شیبة :  ینظر٣٦٣٠٢ماشیتھ، حدیث رقم 
 .٦/١٧٠، وبدائع الصنائع للكاساني ٢٠١/ ٤الھدایة للمرغینانى  :ینظر) ٧(
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  .)١(» اْلَعْجَماُء ُجَباٌر«:  بعموم قولھ :استدلوا

وأما المسیبة فھي التي یسیبھا صاحبھا في المرعى فأصابت شیًئا، فأھلكتھ : "قال الحنفیة
  .)٢(فال ضمان في شيء من ذلك، وحكمھا حكم المنفلتة بعینھا عمًلـا بالحدیث 

لحدیث جملة من الكالم العام المخرج الذي یراد بھ الخاص، فلما ا: جواب ھذا االستدالل
قضى فیما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال، دّل ذلك على أن ما أصابت من 

  .)٣(جرح وغیره في حال جبار، وفي حال غیر جبار

الذي یبدو راجًحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث قول أصحاب المذھب : والراجح
أن ضمان ما أفسده الحیوان باللیل دون النھار، العتباره للصیغة الخبریة : ائلاألول، الق

  .الواردة في قصة داوود وسلیمان، واعتبار شرع من قبلنا شرع لنا مالم یرد فیھ ناسخ

  اطب اس

  إطق ب اك  ار

، على )٤(یَم ِفي َربِِّھ َأْن آَتاُه اللَُّھ اْلُمْلَكَأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِھ : یستدل بقولھ تعالى
ھذه اآلیة تدل على جواز تسمیة الكافر َمِلًكا إذا آتاه الملك "فـ .جواز تسمیة الكافر َمِلًكا
  .)٥(وھو قول إلكیا الھراسي من الشافعیة، والقرطبي من المالكیة" والعز والرفعة في الدنیا

  : رینوھذا االستدالل مبني على أم

إلى نمروذ، وھو قول جمھور : صحة عود الضمیر في قولھ تعالى: األمر األول
  .المفسرین

لو لم یكن النمروذ ملًكا لما : ثانیھما. أن إبراھیم لم یعرف بملك: أولھما:   ویدل على ذلك
قثبت أن القتل . جاء برجلین للمحاجة فقتل أحدھما، وأحیا اآلخر مدعیا أنھ یحي ویمیت

  .ملكبصفة ال

  صحة استنباط جواز ذلك اإلطالق في حقنا؛ لثبوت ذلك من جھة اهللا تعالى، : األمر الثاني

  .)٦(وھو مما ال شك فیھ، وال تردد بطریق مفھوم الموافقة 

                                                           

، ٢/١٣٧أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس  :جزء حدیث) ١(
، وأخرجھ ٣/١٣٣٤د باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار وأخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الحدو

 .٤٦٢/ ٣أبو داود في سننھ كتاب الخراج واإلمارة والفيء باب ما جاء في الركاز 
، تحقیق المحامي ٦٥٥النتف في الفتاوى ألبي الحسن علي بن الحسین بن محمد السعدي ص :ینظر) ٢(

 .م١٩٨٤ – ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، سنة النشر / قان الدكتور صالح الدین الناھي، الناشر دار الفر
 .٥٦٧ - ٥٦٦: للشافعي ص" اختالف الحدیث: ینظر) ٣(
 ].٢٥٨: سورة البقرة[) ٤(
 .٢٢٥/ ١، وأحكام القرآن للكیا الھراسي ٢٨٦/ ٣تفسیر القرطبي  :ینظر) ٥(
 .٤٦األحكام ص  ستنباط، القصص القرآني وأثره في ا٢١/ ٧مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر : ینظر) ٦(
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  اطب ادس

  ال  اد، وإزال ارة ز ام

 قاَل آَیُتَك َأّال ُتَكلَِّم الّناَس َثالَثَة َأّیاٍم ِإّال َرْمزًا قاَل َربِّ ِاْجَعْل ِلي آَیًة: یستدل بقولھ تعالى
، على جواز جعل العلة الشرعیة أمًرا سلبیا )١(َوُاْذُكْر َربََّك َكِثیرًا َوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َواْلِإْبكاِر

  .أن اإلشارة تنزل منزلة الكالم: ، ویستدل بھا)٢(عدمیا

  :على األمرینووجھ الداللة من اآلیة 

جواز جعل العلة الشرعیة أمرا سلبیا عدمیا نحو؛ لیس : "یستدل باآلیة على: قال الطوفي
 جعل لھ األمارة على والدة -عز وجل-أن اهللا: بمكیل فال یجرى فیھ الربا ونحوه، ودلیلھ

امرأة زكریا عدم كالمھ ثالثة أیام، وإذا جاز ذلك في معجز نبوّي فھو في حكم فرعي 
  .)٣(جوزأ

إن الرمز من الكالم، وأن من خلف أن ال یكلم فالنًا : واستدل بھ من قال: قال السیوطي
  .)٤(فأشار إلیھ یحنث؛ ألنھ استثناء منھ والمستثنى من جنس المستثنى منھ

أن اهللا تعالى لما جعل لزكریا اإلشارة وسیلة من وسائل التعبیر عوضا عن : وتقریر ذلك
  .)٥(منزلة الكالم مطلقا رة تنزلالكالم، ثبت أن اإلشا

                                                           

 ].٤١: سورة آل عمران [) ١(
  : ال یخرج عن أربع صور- باعتبار الوجودي والعدمي -: التعلیل بالنظر إلى ما ُیعلَّل بھ أي) ٢(
مثل تعلیل تحریم الخمر بعلة . بالوصف الوجودي) الثبوتي(تعلیل الحكم الوجودي : الصورة األولى 

  . طعماإلسكار، أو ثبوت الربا بعلة ال
تعلیل عدم نفاذ تصرف المجنون بعلة عدم : مثل. تعلیل الحكم العدمي بالوصف العدمي: الصورة الثانیة

فھاتان الصورتان ُحِكي اإلجماع على جوازھما، أما . العقل، أو عدم صحة البیع لعدم الرضا
  .فنعم، وأما الثانیة فُنقل عن الحنفیة َمْنُعھم من التعلیل بالعدم مطلقًا.األولى

بالتعلیل بالمانع كتعلیل : تعلیل الحكم العدمي بالوصف الثبوتي، وھو ما یسّمیھ الفقھاء: الصورة الثالثة
اختلفوا فیھ، ھل من . بثبوت الدین، وتعلیل عدم نفاذ التصرف باإلسراف أو السفھ عدم وجوب الزكاة

 / ٧(البحر المحیط : ظرین. شرطھ وجود المقتضي أم ال؟ وادَّعى الزركشي في االتفاق على جوازه
١٨٩(  

، "التعلیل بالعدم "  تعلیل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، كما سماھا المصنف ھنا :الصورة الرابعة
كتعلیل استقرار الملك لعدم الفسخ في زمن الخیار، وكتحریم الذبیحة لعدم التسمیة، وتعلیل إجبار البكر 

جواز التعلیل وھو للجمھور، وعدم : یھا النزاع على قولینھذه الصورة وقع ف. على الزواج لعدم الثیوبة
  . الجواز وھو لألحناف ومختار اآلمدي وابن الحاجب وابن السبكي وغیرھم

/ ٥، المحصول للرازي ٤/٤٨، التمھید ألبي الخطاب ٢/٨٤٠شرح اللمع للشیرازي : ینظر المسألة في
 .٤١٨، المسودة ص ١٦٩، منتھى السول واألمل ص٣/٢٠٦اإلحكام لآلمدي . ٢٩٥

 .١٣٢: اإلشارات اإللھیة إلي المباحث األصولیة  للطوفي ص :ینظر) ٣(
 .٦٩: اإلكلیل في استنباط التنزیل للسیوطي ص :ینظر) ٤(
 .٥١القصص القرآني وأثره في االستنباط ص  :ینظر) ٥(
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  في رّد النبي : اختلفوا: رّد المصلي للسالم باإلشارة في الصالة: ویتفرع على ذلك
  :السالم باإلشارة في الصالة على قولین

أن رد السالم باإلشارة كالكالم، علل بذلك ورد النھي عنھ، وھو اتفاق : القول األول
  .)١( بالقول في الصالة مبطل لھااألئمة األربعة على أن رد السالم

أن الحركة بالید لیست كالمًا، والنھي عن الكالم في الصالة المراد بھ كالم : القول الثاني
  .)٢(الناس في الصالة

  :السالم على األصم، واألبكم والسالم منھ: ویتفرع أیضا

م یجب فلو سلم على أصم جمع بین اللفظ واإلشارة، فإن لم یجمع ل: "قال ابن مفلح
  . الجواب، فإن سلم علیھ أصم جمع بین اللفظ واإلشارة في الرد والجواب

ویؤخذ من المسألة قبلھا أن من . سالم األخرس باإلشارة، وكذلك جوابھ: ویتفرع أیضا
سلم على أخرس أو رد سالمھ جمع بین اللفظ واإلشارة وھو متوجھ والواجب منھ رفع 

  .)٣(دل على خالف ھذاالصوت بھ قدر اإلبالغ وقد ورد ما ی

صحة وصیة األخرس إذا فھمت إشارتھ؛ ألنھا أقیمت مقام نطقھ  : ویتفرع على ذلك أیضا
وھذا قول أبي حنیفة، . في طالقھ ولعانھ وغیرھما، فإن لم تفھم إشارتھ، فال حكم لھا

 لسانھ، فعرضت علیھ وصیتھ، فأشار بھا، )٤(والناطق إذا اعتقل. والشافعي، وغیرھما
تصح وصیتھ؛ ألنھ غیر قادر على الكالم، :  إشارتھ، قال الشافعي، وابن المنذروفھمت

  .)٥(وقال الثوري، واألوزاعي، وأبو حنیفة لم تصح وصیتھ. أشبھ األخرس

                                                           

 والمغني ٤٤ /٢، ونھایة المحتاج ١/١٨٣، شرح منح الجلیل ١/٤١٥وحاشیة ابن عابدین  :ینظر) ١(
 .١/٨١٥البن قدامة مع الشرح الكبیر 

 .٦/ ٤٧شرح بلوغ المرام للشیخ عطیة محمد سالم : ینظر) ٢(
 .٣٧٨/ ١اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة البن مفلح  : ینظر) ٣(
 .٤٨٧/ ١الصحاح في اللغة : إذا لم یقدر على الكالم ینظر:   اْعُتِقَل لسانھ)٤(
 .٢١٧/ ٦قدامة المغني البن : ینظر) ٥(
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 الخاتمة   

الحمد هللا رب العالمین حمًدا یوافي نعمھ، ویدافع نقمھ، ویكافئ مزیده، لھ الحمد في 
إلیھ ترجعون، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا، وأشھد أن محمد األولي واآلخرة، ولھ الحكم و

  .عبده ورسولھ

  :أن أتم اهللا ھذا البحث توصلت لعدد من النتائج منھا: وبعد

 تنوع نصوص الوحیین القرآن الكریم، والسنة النبویة المطھرة، في بیان ما كلفنا اهللا 
 والخبر بأنواعھ كاألمثال، بھ، وتنوعت الصیغ بین اإلنشاء كاألمر، والنھي، والدعاء،

  .والقصص

 اعتبار لغة العرب في فھم كالم اهللا تعالى، وأن ذلك یتطلب النظر في مساقات 
النصوص لمعرفة ما یجب، وما یستحب، وما یباح، والنظر فیما یرتبط بھا من القرائن 

  .السیاقیة، وھو أمر جار علي سنن العرب في كالمھا، حسب ما قعد األصولیون

حصول التمایز بین مصادر وصیغ األمر، اإلنشائیة، والخبریة، فالصیغ ورة  ضر
الخبریة تعد جّل األسالیب اللغویة، مع أنھا تعد من مجاز الطلب، وفیھا من الفوائد ما ال 

  .یحصى

 أن صیغ التي تفید مطلق الطلب سواء كانت طلًبا للفعل، أم طلًبا للترك، وسواء أكانت 
من -ة، مغایرة في الحقیقة لماھیة الخبر، من حیث إن الخبر دالٌّ جازمة، أم غیر جازم

 على حصول أمر فى الخارج، فإن كان مطابًقا لھ فھو الصدق، وإال فھو الكذب، -قبل
  .وھذا یخالف اإلنشاء من وجوه

 ،أن للصیغ الخبریة دور فعال في عملیة االستدالل، وأنھا اإلطار المالئم واألغزر 
  .لوحي في صورة قضایا منتجة وھو ما یعرف باالستدالللترتیبھ نصوص ا

 استثمار الصیغ الخبریة، واألمثال، والقصص القرآنّي والنبوي، الشتملھما  ضرورة
، وأحكام وتشریعات، كما تشتمل على خالصة التجارب، والخبرات، وسنن على علم كثیر

 آیات األحكام والتشریع اهللا التي ال تتخلف وال تتبدل، وإن جاءت على غیر ما عھد في
  .من أسالیب

 كأحد " علوم القرآن" جعل الشافعي األمثال جزءًا مما یجب على المجتھد معرفتھ من
 معرفة ما ضرب فیھ: "حیث قال: واعتبره من مؤّھالت المجتھد العلمیَّةالصیغ الخبریة، 

  ". من األمثال الدوال على طاعتھ، المثبتة الجتناب معصیتھ

 ى الحاصل بإیراد الطلب الشرعي بالجملة الخبریة الواردة عن الشارع وإن أن المعن
كان وقع بأسلوب مجازي؛ إال أن الشارع أراد المبالغة في وجوب المأمور بھ، فَعَدَل إلي 
الجملة الخبریة؛ ألن المخبَر بھ إن لم یوجد في الخبر فقد یلزم بذلك كذب الشارع، أما إذا 

  .األمر فال یلزم ذلكلم یوجد المأمور بھ في 

 أن كل كلمة، وكل : تأسیس نظریة الوحدة البنائّیة في الدراسات األصولیة، وُیعني بھا
آیة، وكل سورة، یعتبر كأنھ جملة واحدة، وأن القرآن المجید لھ وحدة، بحیث ال یقبل 
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یرفض بناؤه وإحكام آیاتھ التعّدد فیھ، أو التجزئة في آیاتھ، أو التعضیة؛ فیقبل بعضھ و
بعضھ اآلخر، كما ال یقبل التناقض أو التعارض وغیرھما من عیوب الكالم، وأن 

  .االستفادة الحاصلة بھدي القرآن تكون بھ كّلھ

  مجرد آیات للتالوة، أو قصًصا لإلنذار، ومعلومات عن لیست أن قصص القرآن
ھالكھم، أو مادة اآلخرة، وعن أحداثھا الغیبیة، أو أخبار عما سلف من األمم في حیاتھم و

لإلعجاز للغوي فقط، أو مجرد رقى یسترقى بھا المرضى، أو تقرأ على الموتى دون أن 
  .یكون لھا موضع األصل والصدارة في صیاغة أفعال العباد والحكم علیھا

 أن شرع من قبلنا إلینا فیما ورد في القرآن الكریم أو السنة النبویة المشرفة ولم ینقل 
، »حجة«: م ینقل معھا أنھا مشروعة في حقنا، أم ال، فھو شرع لنا أيمعھا نسخ لھ، ول

وھو اختار الشیخ أبي ، وطائفة من المتكلمین، والحنفیة، وھذا قول كثیر من الشافعیة
ونسب لإلمامین أبي حنیفة، وأحمد في روایة، والحنابلة، ، إسحاق، وكثیر من المالكیة

  .وأنھ أصل یتخرج علیھ فروع كثیرة
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 فھرس أھم المراجع 

  القرآن الكریم -

  :كتب التفاسیر، وعلوم القرآن

: اإلتقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي المتوفى -
: محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة: ھـ، تحقیق٩١١

 .م١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤
دار : محمد حسن إسماعیل، الناشر: األصولیة، تحقیقاإلشارات اإللھیة إلي المباحث  -

 . م٢٠٠٥- ھـ١٤٢٦األولى، :  لبنان، الطبعة-الكتب العلمیة، بیروت 
 .اإلكلیل في استنباط التنزیل  للسیوطي مطابع دار الكتاب العالمي بدون -
رضوان مختار غربیة، : اإلمام في بیان أدلة األحكام للعز ابن عبدالسالم، تحقیق -

 .ھـ١٤٠٧ دار البشائر اإلسالمیة، ط األولي، بیروت،
أنوار التنزیل وأسرار التأویل، لناصر الدین عبد اهللا بن عمر بن محمد الشیرازي  -

دار إحیاء التراث : محمد المرعشلي، الناشر: المحقق)ھـ٦٨٥:  المتوفى(البیضاوي 
 . ھـ١٤١٨ - األولى : العربي بیروت، الطبعة

: بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي المتوفىالبرھان في علوم القرآن، ل -
 م، ١٩٥٧ - ھـ١٣٧٦األولى، : محمد أبو الفضل إبراھیم، الطبعة: ھـ، المحقق٧٩٤

 .دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركاه: الناشر
تفسیر ابن عرفة، لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد  -

 تونس، –مركز البحوث بالكلیة الزیتونیة : حسن المناعي، الناشر. د: اهللا، المحقق
   م١٩٨٦األولى، : الطبعة

تفسیر الراغب األصفھاني، ألبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  -
محمد عبد العزیز بسیوني،  . د: ، تحقیق ودراسة)ھـ٥٠٢: المتوفى(األصفھانى 

 . م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠:  جامعة طنطا، الطبعة األولى-كلیة اآلداب : الناشر
تفسیر الماتریدي المسمى تأویالت أھل السنة، لمحمد بن محمد بن محمود، أبو  -

دار : مجدي باسلوم، الناشر. د: ، المحقق)ھـ٣٣٣: المتوفى(منصور الماتریدي 
 . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦األولى، :  بیروت، لبنان، الطبعة-الكتب العلمیة 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : ف عن حقائق غوامض التنزیل، المؤلفالكشا -
 بیروت،  –دار الكتاب العربي : ، الناشر)ھـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار اهللا 

 . ھـ١٤٠٧ - الثالثة : الطبعة

  :كتب السنة وشروحھا

دیة، ، طبعة السنة المحم٦٣/ ١إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقیق العید  -
 .بدون طبعة وال تاریخ

 - صلى اهللا علیھ وسلم -الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  -
محمد زھیر : وسننھ وأیامھ، لمحمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، المحقق
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مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم (دار طوق النجاة : بن ناصر الناصر، الناشر
 . ھـ١٤٢٢األولى، : ، الطبعة)فؤاد عبد الباقيترقیم محمد 

، ) ھـ١١٨٢: المتوفى(سبل السالم، محمد بن إسماعیل الكحالني األمیر الصنعاني  -
 .بدون طبعة، بدون تاریخ: دار الحدیث، مصر، الطبعة: الناشر

شرح الطیبي على مشكاة المصابیح، المسمى بالكاشف عن حقائق السنن، لشرف  -
مكتبة : عبد الحمید ھنداوي،  الناشر. د: بد اهللا الطیبي، المحققالدین الحسین بن ع

 .نزار الباز مكة المكرمة
طرح التثریب في شرح تقریب األسانید وترتیب المسانید، لزین الدین العراقي،  -

 وصورتھا دور عدة منھا دار إحیاء التراث العربي، -الطبعة المصریة القدیمة 
 .لفكر العربيومؤسسة التاریخ العربي، ودار ا

 صلى اهللا علیھ -المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا  -
)  ھـ٢٦١: المتوفى(، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري -وسلم 
 .دار إحیاء التراث العربي: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: المحقق

عصام : ، تحقیق) ھـ١٢٥٠: المتوفى(مني نیل األوطار، محمد بن علي الشوكاني الی -
. م١٩٩٣- ھـ١٤١٣األولى، : دار الحدیث، مصر، الطبعة: الدین الصبابطي، الناشر

    

  :كتب أصول الفقھ، والقواعد الفقھیة

إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول، لمحمد بن علي الشوكاني الیمني  -
:  كفر بطنا، قدم لھ-زو عنایة، دمشق الشیخ أحمد ع: ، المحقق) ھـ١٢٥٠: المتوفى(

دار الكتاب العربي : الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور، الناشر
  . م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : الطبعة

محمد : األسلوب الخبري، وأثره في االستدالل، واستنباط األحكام الشرعیة، للباحث -
    .٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩محدثین، بن مشبب حنبتر عسیدي، طبعة دار ال

، ) ھـ٧٩٠: المتوفى(االعتصام، إلبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي بالشاطبي  -
األولى، : دار ابن عفان، السعودیة، الطبعة: سلیم بن عید الھاللي، الناشر: تحقیق
  . م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢

ي القاسم بن اإلمام في بیان أدلة األحكام، ألبي محمد عبد العزیز بن عبد السالم بن أب -
: ، المحقق)ھـ٦٦٠: المتوفى(الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 

:  بیروت، الطبعة–دار البشائر اإلسالمیة : رضوان مختار بن غربیة، الناشر
  .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧األولى، 

بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد اهللا : البحر المحیط في أصول الفقھ، تألیف -
األولى، :  م، الطبعة٢٠٠٠بیروت، /  لبنان- دار الكتب العلمیة /بعةالزركشي، ط

  .محمد محمد تامر. د: ضبط نصوصھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ
: المتوفى(تخریج الفروع على األصول لمحمود بن أحمد شھاب الدین الزَّْنجاني  -

 بیروت، –مؤسسة الرسالة : محمد أدیب صالح، الناشر. د: ، المحقق)ھـ٦٥٦
  .ه١٣٩٨الثانیة، : بعةالط



 - ٤٧٧٤ -

تعلیق اللؤلؤ الموصول إلي واسطة عقد معاني جوھرة األصول، لعبداهللا بن الحسن  -
 ھـ، رسالة ماجستیر نوقشت في كلیة ٩١٠الیماني الصعدي الدواري المتوفي سنة 

  .بدون طباعة- مجموعة من الباحثین -الشریعة والقانون بالقاھرة 
: ف بن سعد القرطبي الباجي األندلسي تحقیقالحدود في األصول، لسلیمان بن خل -

األولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : محمد حسن إسماعیل، الناشر
  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤

محمود توفیق :  األستاذ الدكتور-دراسة بیانیة ناقدة–داللة األلفاظ عند األصولیین  -
 -ھـ١٤٠٧ الخیمة،  شبرا-ةمحمد سعد عضو ھیئة كبار العلماء، مطبعة األمان

  .م١٩٨٧
لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني . ٢٨٦/ ١شرح التلویح على التوضیح  -

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: مكتبة صبیح بمصر، الطبعة: الناشر) ھـ٧٩٣: المتوفى(
شرح العضد علي مختصر المنتھي األصولي لعضد الدین عبدالرحمن بن أحمد  -

دار الكتب العلمیة : اشیھ فادي نصیف، وطارق یحیي طاإلیجي، ضبطھ ووضع حو
  . م٢٠٠٠الطبعة األولي 

للمنصور باهللا عبد اهللا بن حمزة بن سلیمان المتوفى ، صفوة االختیار في أصول الفقھ -
 الطبعة األولى - الیمن–مركز أھل البیت للدراسات اإلسالمیة بصعدة : ھـ ط٦٤١سنة
  .م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣: سنة 

في تاریخ الفقھ اإلسالمي، لمحمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الفكر السامي  -
: بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة : الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي، الناشر

  .م١٩٩٥ - ھـ١٤١٦ -األولى 
القصص القرآني وأثره في استنباط األحكام، لألستاذ الدكتور أسامة محمد عبدالعظیم  -

دار : ، وعضو اللجنة العلمیة لترقیة األساتذة، ط األولىحمزة، أستاذ أصول الفقھ
  .م١٩٩٧  -ھـ١٤١٨الفتح 

مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر، لتقي الدین محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن  -
محمد : ، المحقق)ھـ٩٧٢: المتوفى(علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 

 - ھـ ١٤١٨عبیكان،السعودیة،  الطبعة الثانیة مكتبة ال: الزحیلي ونزیھ حماد، الناشر
  . م١٩٩٧

: معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي تحقیق -
األولى، : مصر، الطبعة/  القاھرة -مكتبة اآلداب : د محمد إبراھیم عبادة،  الناشر. أ

  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤
)  ھـ١٣٩٣: المتوفى(طاھر بن عاشور التونسي مقاصد الشریعة اإلسالمیة، لمحمد ال -

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، : محمد الحبیب ابن الخوجة، الناشر: المحقق
  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥: قطر، عام النشر

  .م٢٠٠١طھ جابر العلواني، طبعة دار الھادي : مقدمة في إسالمیة المعرفة، الدكتور -
 ٧٩٠: المتوفى(إبراھیم بن موسى الشاطبي : فالموافقات في أصول الشریعة، المؤل -

: دار ابن عفان، الطبعة: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، الناشر: ، المحقق)ھـ
  . م١٩٩٧/  ھـ١٤١٧الطبعة األولى 



 - ٤٧٧٥ -

  .م٢٠٠٨نحو التجدید واالجتھاد أوال الفقھ وأصولھ، الدكتور طھ العلواني، دار تنویر  -
، مكتبة الشروق ١٠طھ جابر العلواني ص : ، الدكتورالوحدة البنائیة للقرآن المجید -

 . م٢٠٠٦الدولیة، القاھرة، سنة النشر 

  :كتب الفقھ المذھبي

االنتصار على علماء األمصار، في تقریر المختار من مذاھب األئمة، وأقاویل  -
علماء األمة، لإلمام المؤید باهللا یحیى بن حمزة بن إبراھیم بن علي الحسیني المتوفى 

طبعة .  ه، تحقیق عبدالوھاب بن علي المؤید، وعلي بن أحمد مفضل٧٤٩سنة 
 . م٢٠٠٥- ھـ١٤٢٥صنعاء الجمھوریة الیمنیة - مؤسسة اإلمام زید بن علي الثقافیة

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف -
 .ار الكتاب اإلسالمي، بدوند: ، الناشر) ھـ٩٧٠: المتوفى(بابن نجیم المصري 

كفایة النبیھ في شرح التنبیھ؛ ألحمد بن محمد بن علي األنصاري، المعروف بابن  -
دار الكتب : مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر: ، المحقق)ھـ٧١٠: المتوفى(الرفعة 

 .م٢٠٠٩األولى، : العلمیة، الطبعة
 ٤٨٣: المتوفى(ي المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخس -

 - ھـ ١٤١٤: بدون طبعة، تاریخ النشر:  بیروت، الطبعة-دار المعرفة : ، الناشر)ھـ
  . م١٩٩٣

مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي  -
المدعو بشیخي زاده تحقیق خلیل عمران المنصور، الناشر دار الكتب العلمیة، 

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩شر بیروت سنة الن
المھذب في فقة اإلمام الشافعي للشیرازي؛ ألبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف  -

  .دار الكتب العلمیة، بدون: ، الناشر)ھـ٤٧٦: المتوفى(الشیرازي 
النتف في الفتاوى ألبي الحسن علي بن الحسین بن محمد السعدي، تحقیق المحامي  -

مؤسسة الرسالة، سنة النشر / ر دار الفرقان الدكتور صالح الدین الناھي، الناش
  .م١٩٨٤ – ١٤٠٤

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، لمحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین  -
 -ط أخیرة : دار الفكر، بیروت، الطبعة: ، الناشر) ھـ١٠٠٤: المتوفى(الرملي 
 . م١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤

  :علوم اللغة العربیة

بي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري ألأدب الدنیا والدین،  -
  .م١٩٨٦، دار مكتبة الحیاة، )ھـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي، الشھیر بالماوردي 

شرح نھج البالغة، لعبد الحمید بن ھبة اهللا بن محمد بن الحسین بن أبي الحدید،  -
یم، محمد أبو الفضل إبراھ: ، تحقیق )ھـ٦٥٦: المتوفى (أبو حامد، عز الدین 

  .دار إحیاء الكتب العربیة: الناشر 



 - ٤٧٧٦ -

الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، للمؤید باللَّھ یحیى بن حمزة بن  -
،المكتبة )ھـ٧٤٥: المتوفى(علي بن إبراھیم، الحسیني العلوّي الطالبي الملقب 

  .ھـ١٤٢٣األولى، : العصریة بیروت، الطبعة
 بیروت -  دار الفكر-ق عبد السالم ھارونمعجم مقاییس اللغة البن فارس، تحقی -

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: ط
حسن : المقابسات، ألبي حیان التوحیدي، علي بن محمد بن العباس، المحقق -

  . م١٩٩٢الثانیة، : دار سعاد الصباح، الطبعة: السندوبي، الناشر

  :كتب الطبقات والتراجم

ني الجزري، عز الدین ابن  أسد الغابة، ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشیبا -
 - ھـ ١٤٠٩:  بیروتن عام النشر–دار الفكر : ، الناشر)ھـ٦٣٠: المتوفى(األثیر 
 .م١٩٨٩

الدّر المنضد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد، لمجیر الدین العلیمي الحنبلي، تحقیق  -
 .م١٩٩٢ - ھـ١٤١٢عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین، دار مكتبة التوبة، السعودیة 

مصطفى عبد : نبیاء، إلسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري، تحقیققصص األ -
 ١٩٦٨ -  ھـ ١٣٨٨األولى، :  القاھرة، الطبعة–مطبعة دار التألیف : الواحد، الناشر

 .م

 

  

 




