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ملخ�ص البحث 

يهدف هذا البحث لبيان اإمكان ا�صتنباط احلكم ال�صرعي من اخلطاب ذي ال�صيغة 
اخلربية. 

لقد تكّلم الأ�صوليون على احلكم ال�صرعي: عن تعريفه وعن طرق ا�صتفادته...اإلخ، 
ذي  اخلطاب  من  ال�صرعي  احلكم  ل�صتنباط  متوجًها  ظاهره  اأو  كالمهم  غالب  وكان 
التاأمل يف كالمهم وتاأ�صيلهم وما قّرروه يظهر منه  اأن  اإل  ال�صيغة الإن�صائية الطلبية، 
عدم تفريقهم بني ال�صيغة الطلبية وال�صيغة اخلربية للخطاب من حيث �صالحية كٍل 
ل�صتفادة احلكم ال�صرعي، وهكذا النظر يف التطبيقات الفقهية و�صنيع الفقهاء عندما 

ا�صتنبطوا اأحكاًما من خطابات ذات �صياغة خربية. 
لقد جاء هذا البحث قا�صًدا بيان هذه امل�صاألة، واجلواب عن بع�ض الإ�صكالت التي 

تعرت�ض اأخذ احلكم ال�صرعي من اخلطاب ب�صيغته اخلربية.
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املقدمة

نبينا  واملر�صلني؛  الأنبياء  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
حممد، وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعني. 

اأما بعد:
 :s فاإن من اأعظم ِنعم اهلل تعاىل على عبده اأن يرزقه فقًها يف الدين، كما قال
»من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين«)))، ومن لوازم ح�صول ذلكم الفقه تقّدم العلم 

باأ�صوله، فمن ُحرم الأ�صول ُحرم الو�صول. 
وتتّم النعمة وَتْعُظم اإذا ُوّفق العبد لعلٍم �صالٍح ُيْبقي عمله مت�صاًل غري منقطٍع بعد وفاته.
ا لوجهه الكرمي، واأن يرزقنا العلم النافع والعمل  فن�صاأل اهلل اأن يجعل عملنا خال�صً

ال�صالح. 
وملا كان علم اأ�صول الفقه قائًما على الأدلة ال�صرعية، ودائًرا عليها من اأجل حتقيق 
فهمها ومن ثّم تاأ�صيل الو�صول منها اإىل الأحكام ال�صرعية، وما ي�صتلزم ذلك من فهم 
باأنواعها،  الأدلة  من  الأحكام  اأخذ  وكيفية  واأنواعها  اأق�صامها  ومعرفة  الألفاظ  دللت 
وكان علماء الأ�صول يف موؤلفاتهم و�صعوا اأ�ص�ض النظر يف تلك املباحث وامل�صائل، وقّدموا 
لنا علًما عظيًما مكتمل الأ�ص�ض، وكان من وظيفة املتاأخرين ممن جاء بعدهم زيادُة بياٍن 
اأ�صكل فهمه من كالمهم على بع�ض  ملا  اإي�صاٍح  اأو  اأجملوه  ملا  اأو تف�صيٍل  اإليه  ُيحتاج  ملا 

لوه وقّعدوه.  الناظرين، واإْن كان من جديٍد فبال�صتناد اإىل ما اأ�صّ
ولقد كنُت منذ تخ�ص�صي يف علم اأ�صول الفقه، ول�صنواٍت عديدة، ومن خالل نظري 
يف كتب اأ�صول الفقه، وكذا تفا�صري القراآن، و�صروح الأحاديث وكتب الفقه؛ اأرى اأن ما 

))) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب فر�ض اخُلم�ض، باب قوله تعاىل : )فاأن هلل خم�صه)، )49/4)، برقم )6))3)؛ وم�صلم 
 . يف �صحيحه، كتاب الزكاة، )9/2)7)، برقم )037))، من حديث معاوية 
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يحتاج اإىل نظٍر وبحٍث وزيادة بياٍن: م�صاألة "ا�شتنباط احلكم ال�شرعي من اخلطاب ذي 
هذا البحث واختياره.  فكرة  جاءت  هنا  ومن  ال�شيغة اخلربية"، 

اأهمية املو�شوع واأ�شباب اختياره:
املو�صوع،  اأهمية  بيان  يف  تقدميها  ميكن  التي  الأمور  فاإن  تقّدم  ما  اإىل  بالإ�صافة 

ولتكون �صبًبا يف اختياره ما ياأتي: 
الأ�صلي من . ) املق�صد  الذي هو  ال�صرعي  با�صتفادة احلكم  يتعّلق  املو�صوع  اأن هذا 

ق�صم كبري من اخلطابات ال�صرعية، األ وهو باب اخلرب ق�صيم الإن�صاء، اإذ غالب 
كالم الأ�صوليني متوجٌه يف ظاهره ل�صتفادة احلكم ال�صرعي من اخلطاب ال�صرعي 

ذي ال�صيغة الإن�صائية.
ثم اإن ا�صتنباط احلكم ال�صرعي من اخلطاب ذي ال�صيغة اخلربية مل يكن حمل . 2

وبني  بينه  تفريق  هناك  كان  اأو  وموا�صيعه،  جزئياته  كل  يف  الأ�صوليني  بني  وفاق 
غريه من اخلطابات ذات ال�صيغ الإن�صائية يف موا�صع اأخرى، ومن هنا جاء هذا 

البحث لبيان ذلك. 

الدرا�شات ال�شابقة:
ا�صتنباط احلكم  يتعلق مبو�صوع  ا  اأو بحًثا خا�صً اأجد فيما اطلعت عليه، درا�صة  مل 
اختيار  اأ�صباب  من  ا-  -اأي�صً هذا  ولعّل  اخلربية،  ال�صيغة  ذي  اخلطاب  من  ال�صرعي 
املو�صوع، ولكن ل بّد من الإ�صارة لدرا�صتني يف هذا املقام مع بيان الفرق بينهما وبني 

هذا البحث، وهاتان الدرا�صتان هما:
ال�صرعية"، . ) الأحكام  وا�صتنباط  ال�صتدلل  يف  واأثره  اخلربي  "الأ�صلوب  ر�صالة: 

وهي ر�صالة ماج�صتري اأعّدها الباحث/ حممد بن م�صبب اآل حبرت، وُقّدمت لق�صم 
وقد  425/4/27)هـ،  بتاريخ  وُنوق�صت  بالريا�ض،  ال�صريعة  بكلية  الفقه  اأ�صول 
من  ال�صرعية،  لالأدلة  لالأ�صاليب اخلربية  و�صفية  درا�صة  بتقدمي  الر�صالة  ُعنيت 
وال�صرط  التوكيد  كاأ�صلوب  التي خرجت عليها؛  اأركانها وحقيقتها و�صورها  حيث 
الر�صالة  تتطرق  اأن  دون  ونحوها،  والقرتان  والعموم  والنفي  واحلذف  والق�صر 

لق�صية ا�صتفادة احلكم ال�صرعي من اخلطاب ال�صرعي ذي ال�صيغة اخلربية. 
بحث بعنوان: "ال�صتدلل بالدليل يف غري ما �صيق له -درا�صة تاأ�صيلية تطبيقية"، . 2

يف  من�صوٌر  وهو  ال�صعالن،  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور/  الأ�صتاذ  اإعداد  من 
جملة اجلمعية الفقهية ال�صعودية يف عددها الرابع.
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ا- يف م�صمونه، خمت�ضٌّ بالنظر  والبحث، كما هو ظاهٌر من عنوانه، وبالنظر -اأي�صً
يف اأخذ احلكم ال�صرعي من اجلهة التي مل ُي�صْق لها الدليل ال�صرعي، ومل يتطرق لق�صية 
للدليل  البحث  بل توجه  ال�صيغة اخلربية،  ال�صرعي من اخلطاب ذي  ا�صتفادة احلكم 
الذي له معنى اآخر مل ي�صق له ومدى ا�صتفادة احلكم ال�صرعي من تلك اجلهة الثانية، 

وكان الكالم فيه متوجًها يف غالبه للخطاب ذي ال�صيغة الطلبية.
ويظهر من خالل العر�ض ال�صابق الفرق بني هاتني الدرا�صتني وبني بحثي هذا.

وقد راأيُت اأن يكون هذا البحث يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة:
اأما املقدمة، فت�صّمنت: الفتتاح، وبيان اأهمية املو�صوع، واأ�صباب اختياره، والدرا�صات 

ال�صابقة، وخطة البحث، ومنهجي فيه. 
التمهيد: يف بيان املراد باحلكم ال�صرعي وبال�صيغة اخلربية للخطاب. 

املبحث الأول: ا�صتنباط احلكم ال�صرعي من اخلرب مبعنى الطلب، وحتته مطلبان:
املطلب الأول: املراد باخلرب الذي معناه الطلب.

املطلب الثاين: نوع الدللة يف �صيغة اخلرب مبعنى الطلب واحلكم امل�صتفاد منها.
املبحث الثاين: ا�صتنباط احلكم ال�صرعي من اخلرب املح�ض، وحتته ثالثة مطالب:

املطلب الأول: املراد باخلرب املح�ض.
املطلب الثاين: نوع الدللة يف اخلرب املح�ض.

املطلب الثالث: خالف العلماء يف ا�صتنباط احلكم ال�صرعي من اخلرب املح�ض. 
اخلامتة: وت�صّمنت اأهّم النتائج امل�صتخل�صة من البحث. 

ول بّد من التنبيه على عدم دخول نوعني اآخرين مما قد ُيظّن دخولهما يف البحث، 
وهما:

• لالأمر 	 ال�صريحة  ال�صيغ غري  من  الأ�صوليني  بع�ض  اعتربها  التي  ال�صيغ  تلك 
والنهي، كدللة ذمِّ الفعل على حترميه، اأو ذّم الفاعل على حترمي ما فعله، اأو 
بيان عقوبة ذلك الفعل وختمه بالعقوبة اأو العذاب ونحوه، ويف ذلك دللة على 
حترمي ما فعله، ونحو تلك ال�صيغ، فمثل هذه ال�صيغ َبَحَثها بع�ض الأ�صوليني كما 
�صتاأتي الإ�صارة اإليها- عند حديثهم عن انق�صام �صيغ الطلب من اأمر ونهي اإىل 

�صريح وغري �صريح.
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• اهلل 	 واأن  �صرعًيا،  حكًما  وينقل  يفيد  الذي  اخلربية  ال�صيغة  ذو  الدليل  وكذلك 
تعاىل حرم كذا اأو اأوجب كذا اأو اأباح كذا، فاحلكم ال�صرعي هنا م�صّرٌح به واإْن 
جاء ب�صيغة اخلرب، وبحثنا ُيْعنى با�صتفادة احلكم ال�صرعي من ال�صيغة اخلربية 

ل احلكم ال�صرعي املُعرّب عنه ب�صيغة اخلرب.

منهجي يف البحث 

�صرُت يف هذا البحث وفق املنهج الآتي: 
ال�صتقراء التام للم�صادر واملراجع.. )
اأو . 2 النقل  هو  فيه  الباحث  عمدة  كان  فيما  الأ�صيلة  امل�صادر  على  العتماد 

القتبا�ض، مع احلر�ض على الإقالل من الإطالة يف النقل بالن�ض. 
ر�صم الآيات بر�صم امل�صحف، مع بيان اأرقامها، وعزوها اإىل �صورها. . 3
تخريج الأحاديث من م�صادرها من كتب ال�صنة، وبيان احلكم عليها اإن مل تكن يف . 4

ال�صحيحني، اأو اأحدهما.
حينئٍذ . 5 فاأوثق  التعذر،  عند  اإل  مبا�صرة  لكتبهم  واآرائهم  العلماء  ن�صو�ض  عزو 

بالوا�صطة. 
بيان معاين الألفاظ الغريبة من م�صادرها ومراجعها املنا�صبة. . 6
الرتجمة لالأعالم الوارد اأ�صماوؤهم يف منت �صلب البحث دون احلوا�صي، مع ذكر . 7

ولعل ذلك  الرتجمة موجزة،  تلك  تكون  اأن  املنت، وحر�صت  الَعَلم يف  وفاة  تاريخ 
الإيجاز بالقدر املنا�صب يعفي من انتقاد بع�ض القّراء لق�صية الرتجمة لكل علم، 
بحجة اأن بع�ض الأعالم اأ�صهر من اأن ُيرتجم لهم، ول �صيما اأن تلك ال�صهرة ق�صية 
ن�صبية، ولي�ض كل من �صيقراأ هذا البحث هو من املتخ�ص�صني يف علم اأ�صول الفقه، 

وامل�صهور عند اأحٍد قد ل يكون كذلك عند غريه. 
حر�صُت على اأن تكون درا�صتي لهذا املو�صوع درا�صة حتليلية، مع املحاولة بقدر . 8

امل�صتطاع توظيف امل�صائل املتفق عليها يف الو�صول اإىل املختار يف م�صائل اخلالف.
واهلل تعاىل اأ�صاأل اأن يوفقني لل�صواب يف هذه امل�صاألة ويف غريها من اأمور ديني ودنياي. 

واهلل امل�صتعان، ول حول ول قوة اإل باهلل، وما توفيقي اإل به.
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التمهيد

بيان املراد باحلكم ال�صرعي وبال�صيغة اخلربية للخطاب

: املراد باحلكم ال�شرعي اأولاً

احلكم يف اللغة: م�صدر من الفعل الثالثي "َحَكَم"، يقال: َحَكَم َيْحُكم ُحْكًما، وهو 
يف اللغة ياأتي مبعنى املنع.

ذلك  واأّول  املنع،  وهو  واحد،  اأ�صٌل  وامليم  والكاف  "احلاء  اللغة:  مقايي�ض  يف  قال 
احُلكم؛ وهو املنع من الظلم، و�ُصّميت َحَكَمة الدابة لأنها متنعها، يقال: َحَكْمُت الدابة 
واأَْحَكْمُتها، ويقال: حكمت ال�صفيه واأحكمته اإذا اأخذُت على يده... واحلكمة هذا قيا�صها؛ 

لأنها متنع من اجلهل..."))).
وجاء يف امل�صباح: "احُلكم: الق�صاء، واأ�صله املنع، يقال: َحَكْمُت عليه بكذا اإذا منعته 

من خالفه، فلم يقدر على اخلروج من ذلك، وحكمُت بني القوم ف�صلُت بينهم...")2).
اأما يف ال�صطالح فقد ُعّرف احلكم ال�صرعي بتعريفات عديدة، اأرجحها -يف نظري- 

قولهم: اإنه خطاب اهلل املتعلق باأفعال املكلفني بالقت�صاء اأو التخيري اأو الو�صع)3).

 واحلكم ال�شرعي ينق�شم اإىل ق�شمني:
اأ-  احلكم التكليفي، وهو: خطاب اهلل املتعّلق باأفعال املكّلفني بالقت�صاء اأو التخيري)4). 

))) مقايي�ض اللغة )2/)9). 
)2) امل�صباح املنري، �ض90.

)3) انظر تعريفات الأ�صوليني للحكم ال�صرعي يف: امل�صت�صفى ))/27))؛ والإحكام لالآمدي ))/95): واملنهاج مع �صرحه لالأ�صفهاين 
))/47)؛ والإبهاج ))/))))؛ و�صرح الكوكب املنري ))/333)؛ وتي�صري التحرير ))/29))؛ وفواحت الرحموت ))/49).

)4) وهذا هو تعريف ابن احلاجب يف املخت�صر ))/205) مع بيان املخت�صر.
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ا- اأحكام التكليف، وهذا من اإ�صافة ال�صيء اإىل �صببه؛ لأن  ويقال لالأحكام التكليفية -اأي�صً
التكليف �صبب ثبوت الأحكام اخلم�صة؛ الوجوب والندب والتحرمي والكراهة والإباحة))).

وقولهم يف التعريف: )خطاب اهلل) لإخراج خطاب غريه. 
وقولهم: )املتعّلق): اأي ما من �صاأنه اأن يتعّلق، من باب ت�صمية ال�صيء مبا يوؤول اإليه.

وقولهم: )باأفعال املكلفني): اأي اإنه ي�صرتط يف خطاب اهلل اأن يكون مرتبًطا بفعٍل من 
اأفعال املكلفني على وجه يبنّي �صفة هذا التعّلق؛ من كونه مطلوب الفعل اأو مطلوب 
الرتك ونحوه، والفعل واإن كان يف اللغة يطلق على مقابل القول والعتقاد والنية، اإل 
اأنه يف العرف ُيطلق على كّل ما �صدر من املكلف وتتعّلق به قدرته من قوٍل اأو فعٍل اأو 

نيٍة، وهو املراد يف هذا املقام.
اأو  العتقادات  فاإن  بالعمليات  متعّلٌق  والفقه  الفقه،  اأ�صول  مقام  كان  ملا  واملقام 

الأحكام العتقادية لي�صت مرادة هنا.
واحرُتز بقولهم: )باأفعال املكلفني) عن خطابات اهلل التي ل تتعّلق بذلك، مثل 
اأو  باجلماد  اأو  املكلف  بذات  اأو  واأفعاله،  بذات اهلل و�صفاته  املتعّلقة  اخلطابات 

احليوان.
وقولهم: )بالقت�صاء): القت�صاء هو الطلب، وهو ق�صمان: طلب فعل وطلب ترك، 

وكالهما قد يكون جازًما وقد ل يكون كذلك.
فاإن كان طلَب فعٍل جازٍم فهو الوجوب، واإن كان غري جازم فهو الندب.

واإن كان طلَب ترٍك جازٍم فهو التحرمي، واإن كان غري جازٍم فهو الكراهة.
وقولهم: )اأو التخيري): اأي ا�صتواء الطرفني؛ وهو الإباحة)2).

بو�صع  اأي  بالو�صع،  املكلفني  باأفعال  املتعّلق  اهلل  خطاب  وهو  الو�شعي:  احلكم  ب- 
ال�صيء �صبًبا ل�صيء اآخر اأو �صرًطا له اأو مانًعا منه)3).

و�صبب ت�صميته خطاب الو�صع؛ لأنه مت�صّمٌن لو�صع �صيء �صبًبا ل�صيء اآخر اأو �صرًطا 
اإن �صبب  الو�صع والإخبار، وقالوا:  الأ�صوليني بخطاب  اأو مانًعا منه، وي�صميه بع�ض  له 

والكراهة  التحرميية  والكراهة  والتحرمي  والإيجاب  الفر�ض  اأق�صام؛ وهي:  �صبعة  اإىل  التكليفي  فيق�صمون احلكم  اأما احلنفية   (((
التنزيهية والندب والإباحة. انظر هذه الق�صمة ووجهها عندهم يف: التو�صيح مع التلويح )22/2))؛ وفواحت الرحموت ))/52).

)2) انظر: امل�صت�صفى ))/27))؛ والإحكام لالآمدي ))/95)؛ والإبهاج ))/))))؛ و�صرح الكوكب املنري ))/333).
)3) انظر: خمت�صر املنتهى مع بيان املخت�صر ))/242)؛ ورو�صة الناظر ))/243)؛ و�صرح تنقيح الف�صول، �ض78؛ و�صرح 

الكوكب املنري ))/434).
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و�صبًبا  دلياًل  جعله  اأي  �صرائعه،  يف  ال�صارع  و�صعه  �صيء  لأنه  الو�صع؛  بخطاب  ت�صميته 
و�صرًطا، ل اأنه اأمر به عباده ول اأناطه باأفعالهم من حيث هو خطاب و�صع، ولذلك ل 

ي�صرتط العلم والقدرة يف اأكرث خطابات الو�صع، كالتوريث وال�صمان ونحوهما.
واأما معنى الإخبار فهو اأن ال�صارع بو�صعه هذه الأمور اأخربنا بوجود اأحكامه وانتفائها 
عند وجود تلك الأمور اأو انتفائها، كاأنه قال مثاًل: اإذا وجد الن�صاب الذي هو �صبب وجوب 
ين الذي هو مانع، فاعلموا اأين قد اأوجبت  الزكاة، واحلول الذي هو �صرطه، وانتفى الدَّ

عليكم الزكاة))).
وقد اختلف العلماء يف اأق�صام احلكم الو�صعي؛ هل هي ثالثة: ال�صبب وال�صرط واملانع، 
اأو هي اأكرث من ذلك؟ فيدخل حتتها: العلة وال�صحة واملانع والبطالن والعزمية والرخ�صة 

والق�صاء والإعادة والأداء والتقديرات ال�صرعية واحِلجاج)2).

ثانياًا: املراد بال�شيغة اخلربية للخطاب

املراد بذلك اأن يخرج اخلطاب ب�صيغة اخلرب ل �صيغة الإن�صاء، ومعلوم اأن العلماء 
ق�ّصموا الكالم اإىل اإن�صاء وخرب.

وق�ّصموا الإن�صاء اإىل اإن�صاء طلبي واإن�صاء غري طلبي.
والنداء،  والتمني  وال�صتفهام  والنهي  الأمر  من:  كاًل  الطلبي  الإن�صاء  حتت  وجعلوا 

ويجمعها اأن الإن�صاء فيها ي�صتدعي مطلوًبا غرَي حا�صٍل يف اعتقاد املتكّلم وقت الطلب.
اأما الإن�صاء غري الطلبي فجعلوا حتته: �صيغ املدح والذم والعقود والق�صم والتعجب 
والرجاء ونحوها مما كان الإن�صاء فيها ل ي�صتدعي مطلوًبا غري حا�صل وقت الطلب)3).

والذي يهّمنا يف هذا املقام هو احلديث عن اخلرب.
فاخلرب يف اللغة: ا�صم م�صدر من الفعل الرباعي )اأخرب اأو خرّب)، وامل�صدر من هذا 
الفعل هو الإخبار، يقال: اأخربه ُيْخربه اإخباًرا، وا�صم امل�صدر: اخلرب، وهو مبعنى النباأ.

))) انظر: �صرح تنقيح الف�صول، �ض79.
)2) انظر: الإحكام لالآمدي ))/27))؛ وخمت�صر املنتهى مع بيان املخت�صر ))/244)؛ ورو�صة الناظر ))/243)؛ والفروق 
)97/3))؛ و�صرح تنقيح الف�صول، �ض78؛ و�صرح خمت�صر الرو�صة ))/2)4)؛ والبحر املحيط ))/))3)؛ و�صرح الكوكب 

املنري ))/434)؛ وتي�صري التحرير ))/28)).
)3) انظر: الإي�صاح يف علوم البالغة، �ض0)؛ وجواهر البالغة، �ض)6؛ وخمت�صر ابن احلاجب مع �صرح الع�صد )45/2)؛ و�صرح 

املحلي على جمع اجلوامع )06/2))؛ و�صرح الكوكب املنري )300/2).
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وخرّبته  بكذا  واأخربته  الأخبار،  واحد  بالتحريك:  "اخلرب  ال�صحاح:  يف  قال 
مبعنًى، وال�صتخبار ال�صوؤال عن اخلرب، وكذلك التخرب"))). 

وقال يف القامو�ض: "اخَلرَبُ حمّركة: النباأ، وجمعه اأخبار، وجمع اجلمع اأخابري.... 
واأخربه خبوره اأنباأه ما عنده")2). 

) مبعنى َعِلَم، يقال: َخرَب الأمر َيْخرُبُه مبعنى َعِلمه،  وياأتي الفعل الثالثي )َخرَبَ
وامل�صدر حينئٍذ هو اخُلرْب ب�صم اخلاء.

اخُلرْب  وال�صم  َر،  َن�صَ وبابه  َعِلَمُه،  الأمر  وَخرَبَ   ..." ال�صحاح:  خمتار  يف  قال 
بال�صم، وهو الِعْلم بال�صيء، واخلبري العامل")3). 

وهكذا ُعّرف اخلرب بتعريفات كثريٍة، واأرجحها -يف نظري- قولهم: اإنه ما يحتمل 
الت�صديق اأو التكذيب لذاته)4). 

وقولهم: )ما يحتمل الت�صديق اأو التكذيب): اأي ما ي�صحُّ اأن يقال يف جوابه �صدٌق 
اأو كذٌب، فيخرج منه الأمر والنهي وال�صتفهام والتمني والدعاء، نحو: قْم، ول 
يقال يف جواب  اأن  اإذ ل ي�صحُّ  اأقْم فالًنا من �صرعته؛  واللهم  تقوم،  تقْم، وهل 

�صيء من ذلك: �صدق اأو كذب، بخالف نحو قولك: زيٌد قائم اأو قام زيٌد)5).
وقولهم: )لذاته): احتراٌز من خرب اهلل تعاىل، وخرب ر�صله، والأخبار البدهية؛ 
نحو: الواحد ن�صف الثنني، فاإنها ل تقبل اإل الت�صديق، وقولنا: الواحد ن�صف 
الع�صرة؛ فاإنها ل تقبل اإل التكذيب، لكن قبول هذه الأخبار لأحد الأمرين دون 
الآخر اإمنا جاءها من جهة املخرِب لكونه مع�صوًما، اأو مادته: املخرب عنها، اإذ 
تقبل  فاإنها  اأخباًرا  كونها  اإىل  بالنظر  اإذ  اأخباًرا،  لكونها  ل  كذا،  اإل  يحتمل  ل 

الت�صديق والتكذيب.
اأحدهما  اإل  يحتمل  ل  خرٌب  وقع  فاإن  الأمرين،  يحتمل  لذاته  اخلرب  اأن  الأمر  فحا�صل 
فذلك لأمٍر عار�ٍض خارٍج عن ذات اخلرب، اإما من جهة املخرِب اأو املخرَب عنه اأو غريهما اإن 

اأمكن)6).

))) ال�صحاح )2/)64)، مادة )خرب).
)2) القامو�ض املحيط )7/2))، مادة )خرب).

)3) خمتار ال�صحاح، �ض47).
)4) انظر يف تعريف اخلرب وخالف العلماء فيه: امل�صت�صفى ))/)25)؛ والإحكام لالآمدي )3/2)؛ واملح�صول )5/4)2)؛ 
وخمت�صر ابن احلاجب مع �صرح الع�صد )47/2)؛ ونهاية ال�صول ))/245)؛ وك�صف الأ�صرار للبخاري )360/2)؛ و�صرح 

خمت�صر الرو�صة )67/2). 
)5) انظر: �صرح خمت�صر الرو�صة )67/2).
)6) انظر: �صرح خمت�صر الرو�صة )70/2).
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واملراد باخلطاب ذي ال�صيغة اخلربية اأن يخرج اخلطاب ب�صيغة اخلرب ل ب�صيغة 
ال�صيغة  ذي  اخلطاب  ذلك  اأنواع  من  بنوعني  ا  خا�صً البحث  وجاء  والإن�صاء،  الطلب 

اخلربية، وهما: )اخلرب الذي اأُريد به الطلب، واخلرب املح�ض). 
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املبحث الأول
ا�صتنباط احلكم ال�صرعي من اخلرب مبعنى الطلب

املطلب الأول
املراد باخلرب الذي معناه الطلب

قد يخرج اللفظ خمرج اخلرب ويق�صد منه الطلب؛ اأي الأمر اأو النهي، مبعنى اأن يكون 
الق�صد من اخلرب ل جمرد الإخبار والإعالم بل المتثال مبقت�صاه من اأمر اأو نهي، فاللفظ 

لفظ اخلرب واملعنى هو الطلب.

ومن اأمثلة اخلرب مبعنى الأمر:

قوله تعاىل: )ہ  ہ(]البقرة:229[، فلفظ الآية خرٌب ولكن املق�صود منها الأمر 
باأن يكون الطالق على هذه الهيئة ليكون �صواًبا.

وقوله تعاىل: ) ڃ  ڃ     چ  چ  چ(]البقرة:228[، اأي ليرتب�صن.
وقوله تعاىل: )ھ  ھ  ھ   ھ  ے(]البقرة:233[، اأي لري�صعن.

تعاىل:  "وقوله  الثالث-:  الآيات  هذه  تف�صري  -يف  )ت370هـ)  الرازي)))  بكر  اأبو  يقول 
)ڃ   تعاىل:  كقوله  الأمر،  معناه  فاإن  اخلرب  ظاهره  كان  واإن  ہ(،  )ہ  
هذا  جرى  وما  ے(،  ھ   ھ    ھ   )ھ   چ(،  چ   چ   ڃ     

اإىل  انتقل  واأ�صولييهم،  اأبو بكر، وامل�صهور باجل�صا�ض، من كبار فقهاء احلنفية  الرازي احلنفي، كنيته  اأحمد بن علي  ))) هو 
بغداد يف �صغره، ودر�ض على علمائها كاأبي احل�صن الكرخي وغريه، كان زاهًدا ورًعا. من موؤلفاته: "الف�صول يف الأ�صول"، 

و"اأحكام القراآن"، و"�صرح اجلامع الكبري ملحمد بن احل�صن". 
انظر يف ترجمته: اجلواهر امل�صية ))/220)؛ ومفتاح ال�صعادة )52/2)؛ والأعالم ))/)7)).
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املجرى مما هو يف �صيغة اخلرب ومعناه الأمر، والدليل على اأنه اأمٌر ولي�ض بخرب اأنه لو كان 
رَبه على ما اأُخرب به؛ لأن اأخبار اهلل ل تنفك من وجود خمرباتها، فلما وجدنا  خرًبا لُوجد خُمْ
النا�ض قد ُيطّلقون الواحدة والثالث مًعا، ولو كان قوله تعاىل:  )ہ  ہ( ا�صًما للخرب 
ل�صتوعب جميع ما حتته، ثم وجدنا يف النا�ض من يطلق ل على الوجه املذكور يف الآية، علمنا 

اأنه مل ُيرْد اخلرب...."))).
ے( ھ   ھ    ھ   )ھ   تعاىل:  لقوله  تف�صريه  -يف  ا  اأي�صً وقال 
]البقرة:233[ -: "... ظاهره اخلرب، ولكنه معلوٌم من مفهوم اخلطاب اأنه مل ُيرد اخلرب؛ لأنه 
رَبُه، فلما كان يف الوالدات من ل ُير�صع، ُعلم اأنه مل يرْد به اخلرب،  لو كان خرًبا لُوجد خُمْ

ا يف اأنه مل يرد به اخلرب")2). ول خالف اأي�صً
وكذلك قال -يف تف�صريه لقوله تعاىل: )ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ(
]الأنفال:65[-: "واإن كان لفظه لفظ اخلرب فمعناه الأمر؛ كقوله تعاىل: )ھ  ھ  
چ( چ   چ   ڃ      ڃ    ( تعاىل:  وقوله  ے(،  ھ   ھ   
]البقرة:228[، ولي�ض هو اإخباًرا بوقوع ذلك، واإمنا هو اأمٌر باأن ل يفّر الواحد من الع�صرة، ولو 
كان هذا خرًبا ملا كان لقوله: ) ڱ  ڱ   ں  ں(]الأنفال:66[ معنى؛ لأن التخفيف اإمنا 

يكون يف املاأمور به ل يف املخرب عنه...")3). 
وكذلك قوله s: »خم�ض فوا�صق يقتلن يف احلل واحلرم، الغراب واحِلَداأة والفاأرة 
والعقرب والكلب العقور«)4)، فاحلديث واإن كان لفظه لفظ اخلرب اإل اأن املق�صود منه 

الطلب، اأي الأمر بقتل هذه الفوا�صق وحترمي اأكلها)5).

ومن اأمثلة اخلرب الذي معناه النهي: 

قوله تعاىل: )پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ(]البقرة:97)[، اأي فال ترفثوا 

))) اأحكام القراآن ))/6)5- 7)5).
)2) اأحكام القراآن ))/549).
)3) اأحكام القراآن )06/3)).

. )4) احلديث بهذا اللفظ اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب احلج )858/2)، برقم )98)))، من حديث عائ�صة 
)5) انظر: املغني لبن قدامة )3)/323)، والقول بتحرمي اأكل الفوا�صق اخلم�ض اأخًذا من الأمر بقتلها هو مذهب ال�صافعية واحلنابلة 
بها غريها من  ُيلحق  اأو لال�صتحباب؟ وهل  للوجوب  بقتلها  الأمر  امل�صائل: هل  تلك  امل�صائل، ومن  بع�ض  بينهم يف  على خالف 
اأن الأمر بقتل هذه اخلم�ض لأذيتها وتعديها على النا�ض،  اإىل  ُيقت�صر عليها فقط؟ وقد ذهب احلنفية واملالكية  اأو  احليوانات 
وبناء عليه ل يوؤخذ من الأمر بقتلها حترمي اأكلها، ولهذا ذهب الإمام مالك اإىل اإباحة اأكل العقرب واحلية والغراب، اأما حترمي 

هذه اخلم�ض عند احلنفية فالأدلة اأخرى، اإما لكونها من اخلبائث اأو من ال�صباع التي ورد الدليل بتحرمي اأكل كل ذي ناب منها.
انظر: العناية �صرح الهداية )83/3-84)؛ واملدونة ))/450)؛ واملجموع �صرح املهذب )23/9، 24)؛ وفتح الوهاب مع حا�صية 

اجلمل )273/5)؛ واملغني )3)/323). 
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ول تف�صقوا، فلفظه خرب ومعناه النهي؛ لأنه لو بقي على اخلرب لمتنع وقوعه يف احلج؛ 
لأن اإخبار اهلل تعاىل �صدٌق، مع اأن ذلك وقع كثرًيا))). 

وقوله تعاىل: )ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ(]النور:3[، اأي: ل تنكحوا، فلفظه لفظ 
اخلرب، ومعناه النهي)2). 

وكذلك حديث: »ل ت�صوُم املراأة وبعلها �صاهٌد اإل باإذنه«)3) -برواية الرفع)4)- فلفظه 
. لفظ اخلرب ومعناه النهي)5)، اأي ل يحلُّ

ا حديث: »ل ُتنكُح الأمّيُ حتى ُت�صتاأمر، ول ُتنكُح البكُر حتى ت�صتاأذن«)6)، اأي ل  واأي�صً
يحلُّ ذلك ول يجوز، فهو خرٌب ومعناه النهي عن ذلك)7).

عن  النهي  مبعنى  خرٌب  التقديرين  كال  على  فهو   ،(8( ظلٌم«  الغني  »َمْطُل  وحديث: 
الظلم)9). 

وقد اأطلق الأ�صوليون على هذه ال�صيغة �صيغة اخلرب مبعنى الطلب، اأو الطلب الوارد 
الإخبار  هو  الأ�صل يف اخلرب  لأن  املجاز؛  قبيل  من  ذلك  بع�صهم  وعّد  ب�صيغة اخلرب، 

والإعالم، وعندما ُيراد به الإن�صاء والطلب فاإنه يكون من قبيل املجاز حينئٍذ)0)). 

))) انظر: نهاية املحتاج اإىل �صرح املنهاج )340/3).
)2) انظر: البحر املحيط )369/3).

)3) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب النكاح، باب �صوم املراأة باإذن زوجها تطوًعا، )993/5))، برقم )4896)، من حديث 
. اأبي هريرة 

)4) قال احلافظ العراقي يف طرح الترثيب )40/4)): "قوله : )ل ت�صوُم املراأة) كذا هو يف روايتنا بالرفع، لفظه خرٌب ومعناه 
النهي، وهو يف �صحيح م�صلم بلفظ النهي )ل ت�صم) كما تقّدم يف �صحيح البخاري: )ل يحل للمراأة اأن ت�صوم)، وهو �صريٌح 

يف حترمي ذلك، وبه �صّرح ال�صافعية...".
)5) انظر: طرح الترثيب )40/4))، ورواية اجلزم )ل ت�صم املراأة وبعلها �صاهد اإل باإذنه)، وهي عند م�صلم يف �صحيحه، كتاب 

. الزكاة، )2/))7)، برقم )026)) من حديث اأبي هريرة 
)6) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب النكاح، باب ل ينكح الأب وغريه البكر والثيب اإل بر�صاهما، )974/5))، برقم )4843)؛ 

. وم�صلم يف �صحيحه، كتاب النكاح، )036/2))، برقم )9)4))، من حديث اأبي هريرة 
)7) انظر: املح�صول )35/2)، وقال ابن ال�صبكي يف الإبهاج )704/2) -عن احلديث الذي اأورده بلفظ : »ل ُتَزّوُج املراأة املراأة، 
ول ُتَزوُج املراأة نف�صها« وعزاه لبن ماجه وجّود اإ�صناده-: "فاإن �صيغته �صيغة اخلرب لوروده م�صموم اجليم، ولو كان نهًيا لكان 

جمزوًما مك�صوًرا للتقاء ال�صاكنني، واملراد به النهي".
)8) اأخرجه البخاري يف �صحيحه،  كتاب احلوالة، باب احلوالة وهل يرجع يف احلوالة، )23/3))، برقم )2287)؛ وم�صلم يف 

. �صحيحه، كتاب امل�صاقاة، )97/3)))، برقم )564)) من حديث اأبي هريرة 
)9) اختلف العلماء يف قوله s :)َمْطُل الغني)؛ هل هو من اإ�صافة امل�صدر اإىل الفاعل، فيكون املعنى: يحرم على الغني القادر اأن 
ميطل �صاحب الدين بخالف العاجز، اأو اأن ذلك من اإ�صافة امل�صدر اإىل املفعول، فيكون املعنى: اأنه يجب على امل�صتدين اأن يويّف 

�صاحب الدين ولو كان امل�صتحق للدين غنيًّا فاإن مطله ظلم، فكيف اإذا كان فقرًيا؛ فاإنه يكون ظلًما بالأوىل.
انظر: طرح الترثيب )6/)6))؛ و�صبل ال�صالم )87/2)؛ ونيل الأوطار )5/)28).

)0)) انظر: التو�صيح ملنت التنقيح ))/286)؛ والبحر املحيط )89/3)؛ و�صرح الكوكب املنري ))/78)).
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 يقول الفخر الرازي))) )ت606هـ) -مبّيًنا جواز ذلك ومبّيًنا عالقة هذا املجاز-:
املجاز: اأن الأمر يدل على وجود الفعل، كما اأن اخلرب يدل عليه  "وال�صبب يف جواز هذا 

ا، فبينهما م�صابهة من هذا الوجه، ف�صّح املجاز")2). اأي�صً
اإل اأن ابن العربي)3) )ت543هـ) ل يرت�صي التعبري باأن ال�صيغة �صيغة خرب ومعناها 
الطلب، بل يرى اأن ما يح�صل يف مثل الأمثلة ال�صابقة اإمنا هو من قبيل الإخبار عن حكم 

ال�صرع.
فيقول -مثاًل-: "... قال جماعة: قوله تعاىل: ) ڃ  ڃ     چ  چ  
فاإن  ال�صرع،  حكم  عن  خرٌب  هو  بل  باطٌل؛  وهذا  الأمر،  معناه  خرٌب  چ(]البقرة:228[: 
تعاىل  اهلل  خرب  وقوع  ذلك  من  يلزم  فال  ال�صرع،  من  فلي�ض  ترتب�ض  ل  مطلقة  وجدت 

ِه")4). رَبِ خالف خُمْ
بل اإنه يعترب ما تو�صل اإليه وما قّرره مما دّق وفات العلماء، حيث يقول: "قوله تعاىل: 
)پ  ڀ   ڀ  ڀ(]البقرة:97)[: اأراد نفيه م�صروًعا ل موجوًدا، فاإنا جند الرفث فيه 
ِه، فاإمنا يرجع النفي اإىل  رَبِ ون�صاهده، وخرب اهلل �صبحانه وتعاىل ل يجوز اأن يقع بخالف خُمْ

)ڃ  ڃ     چ   وجوده م�صروًعا ل اإىل وجوده حم�صو�ًصا، كقوله تعاىل: 
ا، فاإنا جند املطلقات ل يرتب�صّن، فعاد النفي  چ  چ(]البقرة:228[، معناه �صرًعا ل ح�صًّ

اإىل احلكم ال�صرعي ل اإىل الوجود احل�صي، وهذا كقوله تعاىل: ) پ  ڀ  ڀ        ڀ  
ه اأحٌد  ڀ(]الواقعة:79[ اإذا قلنا: اإنه وارٌد يف الآدميني)5)، وهو ال�صحيح اأن معناه ل مي�صُّ

))) هو حممد بن عمر بن احل�صني بن احل�صن بن علي، امللقب بفخر الدين، واملكنى باأبي عبداهلل الرازي، ن�صبة اإىل الرّي التي ولد 
فيها، وهو قر�صي الن�صب، ولد �صنة 544هـ، ون�صاأ يف بيت علم، وكان والده �صياء الدين عمر اأحد كبار علماء ال�صافعية، وخطيب 

الري وعاملها، وقد برع الفخر الرازي يف علم الكالم والأ�صول والتف�صري والأدب، وكان يلقب عند ال�صافعية والأ�صاعرة بالإمام.
من موؤلفاته: "املح�صول يف علم اأ�صول الفقه"، و"املنتخب"، و"املعامل"، واأّلف يف التف�صري كتاب "مفاتيح الغيب"، ويف اأ�صول 

الدين كتاب "املعامل".
انظر يف ترجمته: وفيات الأعيان )3/)38)؛ وطبقات ال�صافعية الكربى لبن ال�صبكي )33/5)؛ و�صذرات الذهب )5/)2)؛ 

والأعالم )3/9)3).
وهي  املعنى،  م�صابهة يف  املعنيني  بني  اأن  واأراد   ..." الرازي هذا-:  ًحا كالم  الأ�صنوي -مو�صّ وقال  املح�صول )35/2)،   (2(

املدلولية، فلهذا يجوز اإطالق ا�صم اأحدهما على الآخر". ا.هـ من نهاية ال�صول )23/2) مع مناهج العقول.
)3) هو حممد بن عبداهلل بن اأحمد املعافري، كنيته اأبو بكر، وامل�صهور بابن العربي، ولد باإ�صبيلية ثم انتقل منها اإىل بالد املغرب، 
ثم كانت رحلته يف طلب العلم اإىل م�صر وال�صام والعراق واحلجاز، كان من كبار علماء املالكية يف زمانه، وكان فقيًها حافًظا 
متبحًرا. من موؤلفاته: "اأحكام القراآن"، و"عار�صة الأحوذي �صرح جامع الرتمذي"، و"القب�ض على موطاأ مالك"، و"العوا�صم 

من القوا�صم".
انظر يف ترجمته: الديباج املذهب، �ض)28؛ و�صجرة النور الزكية، �ض36).

)4) اأحكام القراآن ))/253).
)5) ي�صري بذلك اإىل اخلالف امل�صهور يف تف�صري هذه الآية، ويف مرجع ال�صمري يف قوله تعاىل: ) پ  ڀ  ڀ        ڀ(،=
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منهم ب�صرع، فاإن وجد امل�ضُّ فعلى خالف حكم ال�صرع، وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء 
، ول ي�صحُّ اأن يوجد؛ فاإنهما  فقالوا: اإن اخلرب قد يكون مبعنى النهي، وما وجد ذلك قطُّ

يختلفان حقيقة ويت�صادان و�صًفا"))).
ڀ         ڀ   پ   تعاىل:)  لقوله  املف�صرين  بع�ض  اعتبار  وا�صًفا  ا-  -اأي�صً وقال 
ڀڀ( من قبيل اخلرب مبعنى الأمر: "... وقد بيّنا ف�صاد ذلك يف كتب الأ�صول، 
اإل  ه  مي�صُّ ل  اأي  ال�صرع،  عن  خرٌب  اأنه  وحّققنا  الكتاب،  هذا  يف  كالمنا  من  تقّدم  وفيما 

املطهرون �صرًعا، فاإْن ُوجد بخالف ذلك فهو غري ال�صرع")2).
واإذا كان لبن العربي )ت543هـ) احلق يف اختيار التعبري الذي يراه �صواًبا وحتقيًقا 
يف هذه امل�صاألة، اإل اأن و�صفه ملثل ما تو�صل اإليه وراآه باأنه قد فات العلماء، فيه قدٌر كبرٌي 
من املجازفة وعدم الّدقة، فاأبو بكر الرازي )ت370هـ) -مثاًل- عندما نفى اأن يكون قوله 
تعاىل: )ہ  ہ( من قبيل اخلرب املح�ض، اأ�صار اإىل القول باأنه املراد به الإخبار 
عن حكم ال�صرع يف امل�صاألة، حيث قال: "... ولو كان قوله تعاىل: )ہ  ہ( ا�صًما 
للخرب ل�صتوعب جميع ما حتته، ثم وجدنا يف النا�ض من يطّلُق ل على الوجه املذكور يف 
الآية، علمنا اأنه مل ُيِرد اخلرب، واأنه ت�صّمن اأحد معنيني: اإما الأمر بتفريق الطالق متى 

اأردنا الإيقاع، اأو الإخبار عن امل�صنون املندوب اإليه منه..")3). 
فتح�صل من ذلك اأن ما اختاره ابن العربي )ت543هـ) مل يكن غائًبا عن غريه من 

العلماء.
ومع التاأكيد اأن لبن العربي )ت543هـ) احلقَّ يف التعبري عن هذه ال�صيغة بـ: )اخلرب 
الأدلة  تلك  وبني  ال�صيغة  هذه  بني  الفرق  لنا  ح  يو�صّ اأن  عليه  اأن  اإل  ال�صرع)،  حكم  عن 
، مثل ما ورد يف بع�ض الأدلة  ال�صرعية التي ورد فيها الإخبار باأن اهلل تعاىل حكم باأمٍر معنّيٍ
ا هي من الإخبار  من اأن اهلل حرم كذا اأو اأوجب كذا اأو اأباح كذا، اإذ اإن هذه ال�صيغ اأي�صً

عن حكم ال�صرع.
واإذا تاأّملنا يف كالم ابن العربي )ت543هـ) يف هذه امل�صاألة، فيمكننا اعتبار خالفه 
فالأ�صوليون عندما عرّبوا عن  عبارة؛  اأو خالًفا يف  ا  لفظيًّ الأ�صوليني خالًفا  لغريه من 
هذه ال�صيغة باأنها من اخلرب الذي معناه الطلب، اأو الطلب الوارد ب�صيغة اخلرب، نظروا 

= وهل هو عائٌد اإىل اللوح املحفوظ، اأو اإىل م�صاحفنا، وهل املراد بامل�ض باليد اجلارحة اأم املراد مل يجد طعم نفعه اإل من 
كان طاهًرا من ال�صرك والذنوب. انظر: اأحكام القراآن لبن العربي )45/4)). 

))) اأحكام القراآن ))/88)).

)2) اأحكام القراآن )46/4)).

)3) اأحكام القراآن ))/7)5).



114

د. محمد بن سليمان العريني

اإىل جانب ال�صتعمال، فقالوا: اإن ذلك من ا�صتعمال �صيغة اخلرب يف الدللة على معنى 
الطلب، اأما ابن العربي )ت543هـ) فاإنه نظر اإىل وظيفة ذلك اخلرب، واأنه جاء ليخرب 
عن حكم ال�صرع، فهو خرٌب ناقٌل حلكٍم؛ من طلب فعل اأو ترك، وغريه من الأ�صوليني ل 
ينكرون ذلك، ولكنهم نظروا اإىل الأ�صلوب الذي خرج عليه الكالم، واأن اللفظ خرج خمرج 
اخلرب، واإن كان املق�صود من الطلب، ونظر هو اإىل الغر�ض من ذلك الأ�صلوب واملق�صود 
منه األ وهو الإخبار عن حكم ال�صرع، فنظرة غريه من الأ�صوليني كانت لالأ�صلوب وخمرج 

اللفظ، ونظرته كانت للمق�صود من ذلك اللفظ الذي خرج ذلك املخرج.

املطلب الثاين
نوع الدللة يف �صيغة اخلرب مبعنى الطلب واحلكم امل�صتفاد منها: 

�صيغة اخلرب مبعنى الطلب اإما اأن ترد بالإثبات اأو بالنفي، فاإن كانت ب�صيغة الإثبات 
اأي اأن يكون الكالم مثبًتا، فاخلرب مبعنى الأمر حينئٍذ، واإن كان منفيًّا فالنفي مبعنى النهي 

حينئٍذ.
واإذا نظرنا يف تعامل العلماء مع �صيغة اخلرب مبعنى الطلب جند اأنهم كانوا يقّدرون يف 
الكالم تقديًرا به ي�صحُّ الكالم وي�صتقيم، مبعنى اأن الكالم اإذا كان املق�صود منه الطلب 
وي�صحُّ  الكالم  به  ي�صتقيم  تقدير  بد حينئٍذ من  وال�صيغة �صيغة خرب، فال  نهًيا،  اأو  اأمًرا 

اللفظ ويتوافق مع املعنى، ولهذا قالوا: 

اأي  ے(]البقرة:233[  ھ   ھ    ھ   )ھ   تعاىل:  قوله  معنى  اإن 
لري�صعن))).

اأي  چ(]البقرة:228[  چ   چ   ڃ      )ڃ   تعاىل:  قوله  ومعنى 
ليرتب�صن)2).

اإل باإذنه«)3) اأي ل ي�صحُّ لها ذلك  s: »ل ت�صوُم املراأة وبعلها �صاهٌد  ومعنى قوله 
ول يحل)4).  

))) انظر: املب�صوط )5)/28))؛ وبدائع ال�صنائع )94/3)؛ والتلويح ))/288)؛ والبحر املحيط )282/3).
)2) انظر: بدائع ال�صنائع )94/3)؛ وك�صف الأ�صرار للبخاري ))/80)؛ والتلويح ))/)43)؛ والبحر املحيط )296/3).

. )3) احلديث بهذا اللفظ اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب احلج )858/2)، برقم )98)))، من حديث عائ�صة 
)4) انظر: طرح الترثيب )40/4))؛ ونيل الأوطار )252/6).
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يف  النهي  �صيغة  وقّدروا  املثبت،  اخلرب  يف  الأمر  �صيغة  قّدروا  اأنهم  مبعنى  وهكذا.. 
ُعّرفت  التي  القت�صاء  دللة  قبيل  ال�صيغ هي من  الدللة يف هذه  فكانت  املنفي،  اخلرب 
باأنها: دللة اللفظ على ما يلزم عنه، وكانت مق�صودة للمتكّلم، وتوّقف ال�صدق اأو ال�صحة 

العقلية اأو ال�صرعية عليه))). 
ويكون  ولي�صتقيم  الكالم  لت�صحيح  �صرورية  دللة  هي  القت�صاء  دللة  اأن  ومعلوم 
عاماًل، ولي�ض لها دللة م�صتقلة غري دللة اللفظ الذي �صّححته)2)، وعندما ي�صح الكالم 

وي�صتقيم بعد التقدير تكون دللته على احلكم من قبيل دللة املنطوق. 
اإل اأن هناك من ترّدد وتوّقف يف اإعطاء الأمر الوارد ب�صيغة اخلرب ما ُيعطى لالأمر 

ال�صريح الوارد ب�صيغة الطلب.
وقد ُن�صب مثل ذلك الرتّدد لبن دقيق العيد)3) )ت702هـ)؛ فقد ُنقل عنه اأنه ترّدد يف 
اإذا  م�صاألة ورود اخلرب مبعنى الأمر، فهل يرتتب عليه ما يرتتب على الأمر من الوجوب 
ا بال�صيغة املعينة وهي �صيغة )افعل)؟ اإل اأنه  قلنا: الأمر للوجوب، اأو يكون ذلك خم�صو�صً

مل يرّجح �صيًئا يف امل�صاألة)4). 
يف حني ذهب ابن الّزمّلكاين)5) )ت727هـ) -فيما نقل عنه- اإىل اأبعد من ذلك؛ جازًما 
بعدم اإعطاء الطلب الوارد ب�صيغة اخلرب ما ُيعطى للطلب ال�صريح، قا�صًرا الأمر للوجوب 
على الأمر ب�صيغة )افعل)، والنهي للتحرمي على النهي ب�صيغة )ل تفعل)، فذلك هو ما 
ي�صحُّ دعوى احلقيقة فيه، واأما ما كان مو�صوًعا حقيقة لغري الأمر والنهي، ويفيد معنى 
اأحدهما كاخلرب مبعنى الأمر، والنفي مبعنى النهي، فال ُيّدعى فيه اأنه حقيقة يف وجوب ول 
حترمي؛ لأنه ي�صتعمل يف غري مو�صوعه اإذا اأُريد به الأمر اأو النهي، فدعوى كونه حقيقة يف 

اإيجاب اأو حترمي وهو مو�صوع لغريهما مكابرة)6). 

ا:  -اأي�صً وانظر  الع�صد )2/)7))،  �صرح  مع  ابن احلاجب  انظر: خمت�صر  القت�صاء.  لدللة  ابن احلاجب  تعريف  هو  ))) هذا 
امل�صت�صفى )92/2))؛ والإحكام لالآمدي )64/3)، وانظر خلالف احلنفية يف تعريفهم لدللة القت�صاء يف: اأ�صول البزدوي 

مع ك�صف الأ�صرار )243/2)؛ واأ�صول ال�صرخ�صي ))/262)؛ وميزان الأ�صول ))/572).
)2) انظر: اأ�صول البزدوي مع ك�صف الأ�صرار )237/2)؛ واأ�صول ال�صرخ�صي ))/260)؛ واأ�صول الفقه ملحمد اأبو زهرة )47)).

)3) هو حممد بن علي بن وهب الق�صريي املنفلوطي املالكي ثم ال�صافعي، كنيته اأبو الفتح، ويلقب بتقي الدين، كان عاملًا زاهًدا ورًعا، 
برع يف الفقه والأ�صول واحلديث واللغة، وكان متقًنا للمذهب املالكي وال�صافعي.  من موؤلفاته: "الإملام يف اأحاديث الأحكام" 

و�صرحه: "الإمام"، و"القرتاح يف علوم احلديث"، و�صرح بع�ض خمت�صر املنتهى لبن احلاجب ومل يتّمه. 
انظر يف ترجمته: طبقات ال�صافعية لبن ال�صبكي )207/9)؛ و�صذرات الذهب )5/6)؛ والبدر الطالع )229/2).

)4) انظر: البحر املحيط )294/3)، وقد عزاه الزرك�صي لبن دقيق العيد يف كتاب "�صرح العنوان". 
اإىل زملكا قرية يف غوطة  ن�صبة  الّزملكاين،  الدين  ال�صافعي، امللقب بكمال  )5) هو حممد بن علي بن عبدالواحد بن عبدالكرمي 

دم�صق، برع يف الأ�صول واملناظرة والنحو، وقد ويل ق�صاء حلب وانتهت اإليه رئا�صة املذهب يف زمانه تدري�ًصا واإفتاًء ومناظرة.
من موؤلفاته: "�صرح منهاج الطالبني" ومل يكمله، و"الربهان يف اإعجاز القراآن"، و"تف�صيل الب�صر على املالئكة".

انظر يف ترجمته: طبقات ال�صافعية الكربى )90/9))؛ والبداية والنهاية )4)/)3))؛ و�صذرات الذهب )78/6).
)6) انظر: البحر املحيط )2/)37).
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بل اإنه اعترب اأن هذا املو�صع مما يغلط فيه كثرٌي من الفقهاء، ُمْرجًعا غلطهم ذلك 
يف  فاأدخلوا  للتحرمي،  والنهي  للوجوب  الأمر  لكون  الأ�صوليني  باإطالق  اغرتارهم  اإىل 
املراد  الذي يعرف  الفاهم  للمحّقق  رًجا  نهًيا، وخُمْ اأو  اأمًرا  اأفاد  ذلكم الإطالق كل ما 

وي�صع كل �صيء يف مو�صعه من الوقوع فيما اعتربه من قبيل الغلط والغرتار))).
وقد ذكر الزرك�صي)2) )ت794هـ) اأن ابن الّزمّلكاين )ت727هـ) �صّرح بهذا التفريق 
يف اأثناء منازعته لبن تيمية)3) )ت728هـ) يف م�صاألة الزيارة)4)، وا�صتدلله بتحرمي �صّد 

))) انظر: امل�صدر ال�صابق )2/)37).
)2) هو اأبو عبداهلل حممد بن بهادر بن عبداهلل امل�صري الزرك�صي ال�صافعي، امللقب ببدر الدين، ولد يف م�صر، وفيها تلقى علومه 
على يد طائفة من علماء ال�صافعية، منهم جمال الدين الأ�صنوي و�صراج الدين البلقيني، برع يف عدة علوم كالفقه والأ�صول 
الفقه"، و"ت�صنيف  اأ�صول  "البحر املحيط يف  القراآن، وكانت له رحالت يف �صماع احلديث. من موؤلفاته:  واحلديث وعلوم 

امل�صامع ب�صرح جمع اجلوامع"، و"املنثور يف القواعد"، و"الربهان يف علوم القراآن".
انظر يف ترجمته: اإنباه الغمر )38/3))؛ والنجوم الزاهرة )2)/34))؛ والدرر الكامنة )33/5))؛ و�صذرات الذهب )335/6).
)3) هو اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�صالم احلراين ثم الدم�صقي، املكنى باأبي العبا�ض، واملعروف بابن تيمية، ولد بحران ثم انتقل 
اأبرز علماء احلنابلة يف ع�صره، عالًما بالفقه والأ�صول واحلديث وغريها. من موؤلفاته:  اإىل دم�صق فنبغ وا�صتهر، وكان من 
"منهاج ال�صنة"، و"درء التعار�ض بني العقل والنقل"، و"ال�صتقامة"، و"اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم خمالفة اأ�صحاب اجلحيم".

انظر يف ترجمته: البداية والنهاية )4)/)4))؛ و�صذرات الذهب )80/6)؛ والذيل على طبقات احلنابلة )387/2). 
)4) هكذا �صّماها الزرك�صي بـ)م�صاألة الزيارة)، وهي من امل�صائل ال�صهرية، والتي �ُصنع فيها على �صيخ الإ�صالم ابن تيمية رحمه 
قول  و�صاًذا عن  لالإجماع  له خمالًفا  واعتبارهم  الأو�صاف،  باأ�صد  اإياه  وو�صفهم  عليه،  لت�صلط خ�صومه  �صبًبا  وكانت  اهلل، 
عامة الأمة واأئمتها، بل ذكر ابن عبدالهادي يف العقود الدرية )29) اأن هذه امل�صاألة هي �صبب �صجن ال�صيخ وموته يف حب�صه، 
وامل�صاألة طويلة الذيل، وكرث فيها ال�صتدلل والنقا�ض، واحلق اأن �صيخ الإ�صالم ابن تيمية ل مينع من زيارة القبور، واإمنا مينع 
من �صّد الرحال لزيارتها ولزيارة غريها بق�صد التعبد، اإل ما كان من زيارة امل�صاجد الثالثة، واأقواله ون�صو�صه يف بيان ذلك 
اأكرث من اأن حت�صى اأو اأن ينقل منها هنا ما يدل على حقيقة راأيه، بل اإنه يقول يف اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم )80/2)): 
الكفار..."، ثم بنّي اأن حمل النزاع اإمنا هو يف جواز ال�صفر لزيارتها، وذكر اأن  القبور جائزٌة يف اجلملة، حتى قبور  "وزيارة 

هذه امل�صاألة اختلف فيها احلنابلة على قولني:
القول الأول: املنع من ذلك، وامل�صافرة لزيارتها مع�صية، ول يجوز ق�صر ال�صالة فيها، ون�صب هذا القول لبن بطة وابن عقيل.
والقول الثاين: جواز ذلك، ون�صبه لطائفة من املتاأخرين كاأبي حامد الغزايل واأبي احل�صن بن عبدو�ض احلنبلي واأبي حممد بن 

قدامة املقد�صي وغريهم.
وقد ا�صتدل �صيخ الإ�صالم ل�صحة القول الأول بحديث: )ل ت�صدُّ الرحال اإل اإىل ثالثة)، معترًبا النهي الوارد فيه يعّم ال�صفر 
للم�صاجد وامل�صاهد وكل مكان يق�صد ال�صفر اإىل عينه للتقّرب، وا�صًفا ال�صفر بق�صد القربة لغري هذه امل�صاجد الثالثة من البدع 

التي مل تكن يف ع�صر ال�صلف.
وقال يف جمموع الفتاوى )26/27): "واأما اإذا كان ق�صده بال�صفر زيارة قرب النبي دون ال�صالة يف م�صجده فهذه امل�صاألة 
فيها خالف، فالذي عليه الأئمة واأكرث العلماء اأن هذا غري م�صروع، ول ماأمور به؛ لقوله s: »ل ت�صدُّ الرحال اإل اإىل ثالثة 

م�صاجد...«".
ا- يف جمموع الفتاوى )245/27): "واأما ما يدخل يف الأعمال ال�صرعية فهذا هو امل�صتحب ب�صنته الثابتة عنه  وقال -اأي�صً
وباإجماع اأمته، ثم من اأئمة العلم من ل ي�صمي هذا "زيارة لقربه"، بل يكره هذه الت�صمية، ف�صاًل عن اأن يقول: اإن ذلك �صفر 
اإىل قربه، وقد �صّرح من قال ذلك، مثل مالك وغريه، باأن امل�صافر اإىل هناك اإذا كان مق�صوده القرب اأنه �صفٌر منهٌي عنه 
داخٌل يف قوله : )ل ت�صد الرحال اإل اإىل ثالثة م�صاجد)، واأن ال�صفر الذي هو طاعة وقربة اأن يق�صد ال�صفر لأجل ال�صالة 

يف امل�صجد...". =
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الرحال لزيارة غري امل�صاجد الثالثة بحديث: »ل ُت�َصدُّ الرحال اإل اإىل ثالثة م�صاجد...«))) 
واعترب  النهي،  النفي مبعنى  وبني  ال�صريح  النهي  بني  تيمية  ابن  يفّرق  مل  اإذ  احلديث، 

النفي مبعنى النهي كالنهي ال�صريح يف دللته على التحرمي)2). 
واإذا اأردنا جتاوز مناق�صة هذه امل�صاألة من ناحية العقيدة؛ لأن لهذا اجلانب درا�صاته 
وبحوثه، واإمنا الرتكيز على جانب التاأ�صيل الفقهي لها؛ لأن هذا جمال التخ�ص�ض، واإذا 
ا- الوقوف على اأر�ض القائلني باملجاز ومثبتيه، وعدم اإنكاره من باب التحلل  اأردنا -اأي�صً
الّزمّلكاين )ت727هـ) ق�صر  ابن  اإن  القول:  فيمكن  املخالف،  اإيراد  املبا�صر من  ال�صريع 
الأمر الذي يفيد الوجوب على ما كان ب�صيغة )افعل)، وق�صر النهي الذي يفيد التحرمي 
على ما كان ب�صيغة )ل تفعل)، معترًبا الأمر ب�صيغة اخلرب مفيًدا لال�صتحباب ل الوجوب، 
اأن �صيغة اخلرب  اأ�صا�ض  اإىل  وم�صتنًدا  التحرمي،  ل  الكراهة  ب�صيغة اخلرب مفيًدا  والنهي 
ُو�صعت يف اللغة لالإعالم والإخبار، فا�صتعمالها يف الأمر والنهي ا�صتعماٌل لها يف غري ما 

ُو�صعت له، وهذا هو عني املجاز.

واإذا اأردنا مناق�شة هذه الوجهة، فيمكننا ذلك من عّدة اأوجٍه:

الأول: اأن هذه الوجهة اأغفلت النظر اإىل املق�صود الأ�صلي من �صيغة اخلرب املراد به 
الطلب ورّكزت النظر اإىل خمرج الكالم واأ�صلوبه و�صيغته اخلربية، واأنه خرٌب ا�صتعمل 

يف غري الإعالم والإخبار بل يف الطلب. 
وبعبارة اأخرى: اإن هذه الوجهة نظرت اإىل الدللة باللفظ على ح�صاب دللة اللفظ، 

وفرٌق بني املو�صعني)3).

ا- اأن هذه امل�صاألة مما طال فيها اخلالف يف زمانه، وا�صًفا منع �صيخ الإ�صالم ابن تيمية  = وقد ذكر احلافظ ابن حجر -اأي�صً
لق�صد زيارة القرب النبوي بالقول ال�صنيع، حيث يقول يف فتح الباري )79/3): "... قال الكرماين: وقع يف هذه امل�صاألة يف 
ّنف فيها ر�صائل من الطرفني، قلت: ي�صري اإىل ما رّد به ال�صيخ تقي الدين  ع�صرنا يف البالد ال�صامية مناظرات كثرية، و�صُ
ال�صبكي وغريه على ال�صيخ تقي الدين ابن تيمية وما انت�صر به احلافظ �صم�ض الدين ابن عبدالهادي وغريه لبن تيمية، وهي 
م�صهورة يف بالدنا، واحلا�صل اأنهم األزموا ابن تيمية بتحرمي �صد الرحال اإىل زيارة قرب �صيدنا ر�صول اهلل s، واأنكرنا �صورة 

ذلك، ويف �صرح ذلك من الطرفني طول، وهي اأب�صع امل�صائل املنقولة عن ابن تيمية". 
وقد اأ�صار العالمة ابن عبدالهادي اإىل اخللط املق�صود يف هذه امل�صاألة، فيقول يف ال�صارم املنكي يف الرد على ابن ال�صبكي 
)27): "وال�صفر اإىل زيارة القبور م�صاألة، وزيارتها من غري �صفر م�صاألة اأخرى، ومن خلط هذه امل�صاألة بهذه امل�صاألة وجعلهما 
م�صاألة واحدة وحكم عليهما بحكم واحد، واأخذ يف الت�صنيع على من فّرق بينهما، وبالغ يف التنفري عنه، فقد ُحرم التوفيق 

وحاد عن �صواء الطريق". 
))) احلديث اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب التهجد، باب التطوع يف البيت، ))/398)، برقم )32)))؛ وم�صلم يف �صحيحه، 

. كتاب احلج، )4/2)0))، برقم )397)) من حديث اأبي هريرة 
)2) انظر: البحر املحيط )2/)37).

)3) الدللة باللفظ هي: ا�صتعمال اللفظ يف مو�صعه، وهو احلقيقة، اأو يف غري مو�صعه وهو املجاز لعالقة بينهما.=
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الدللة على  رتبته من  انحطاط  بال�صرورة  يعني  الطلب ب�صيغة اخلرب ل  ورود  اإن 
الوجوب اأو التحرمي اإىل الندب اأو الكراهة، بل قد يكون العك�ض هو ال�صحيح، ول �صيما 
لة ذلك املخرج وذلك الأ�صلوب اجتماع اخلرب والطلب يف الدللة على الوجوب  اأن حم�صّ
والتحرمي، فاملق�صود من ذلك اخلرب اأن ال�صارع ياأمر بكذا اأو ينهى عن كذا، غاية ما 

هنالك اأن ذلك الوجوب وكذلك التحرمي ت�صافر للدللة عليهما خرٌب وطلٌب.

الثاين: ي�صهد لذلك ويوؤّكده اأن كثرًيا من العلماء قّرروا اأن ورود اخلرب املق�صود به 
الطلب اأ�صرح واأبلغ يف الدللة على الأمر والنهي من الأمر والنهي ال�صريحني.

وكثرٌي مّمن قّرر ذلك هم من القائلني باملجاز، بل من اأئّمة املقّررين واملنّظرين له، 
فالزخم�صري))) )ت538هـ) -مثاًل- يقول: "ورود اخلرب واملراد الأمر اأو النهي، اأبلغ من 

�صريح الأمر اأو النهي، كاأنه �ُصورع فيه اإىل المتثال واأخرب عنه")2). 

وقال ال�صرخ�صي)3) )ت490هـ) -عن النهي ب�صيغة اخلرب-: "... وهذا اأبلغ ما يكون 
من النهي، كما اأن الأمر قد يكون ب�صيغة اخلرب...")4).

= وقد ذكر الأ�صوليون فرًقا بني دللة اللفظ والدللة باللفظ من اأوجه عدة، اأبرزها خم�صة اأوجه، وذلك بالنظر اإىل جهة 
تعّلقهما، وهذه الأوجه هي:

اأوًل: من جهة املحل: فاإن حمل دللة اللفظ القلب، وحمل الدللة باللفظ الل�صان.
ثانًيا: من جهة الو�صف: فدللة اللفظ �صفة لل�صامع، والدللة باللفظ �صفة للمتكّلم.

ثالًثا: من جهة الوجود: فكّلما ُوجدت دللة اللفظ ُوجدت الدللة باللفظ، بخالف العك�ض؛ اإذ الو�صع �صابٌق على ال�صتعمال.
رابًعا: من جهة ال�صبب: فالدللة باللفظ �صبٌب، ودللة اللفظ م�صبٌب عنها.

خام�ًصا: من جهة الأنواع: فدللة اللفظ ثالثة اأنواع: مطابقٌة وت�صّمٌن والتزاٌم، والدللة باللفظ نوعان: حقيقٌة وجماٌز.
انظر: �صرح تنقيح الف�صول، �ض26؛ ونهاية ال�صول ))/243)؛ و�صرح الكوكب املنري ))/243)، وقد ذكر القرايف يف نفائ�ض 
الأ�صول )583/2) اأنه اأح�صى على الإمام الفخر الرازي اخللل يف نحو ثالثني مو�صًعا ب�صبب عدم مراعاته للفرق بني دللة 

اللفظ والدللة باللفظ.
�صر وهي من قرى خوارزم، برع  ))) هو اأبو القا�صم حممد بن عمر جار اهلل اخلوارزمي الزخم�صري احلنفي، ن�صبة اإىل َزخَمْ

يف التف�صري واللغة وعلم البيان، وكان من اأئّمة املعتزلة يف زمانه، وجاهر بذلك، وجاور يف مكة ولهذا �ُصمي جار اهلل.
من موؤلفاته: "الك�صاف يف تف�صري القراآن"، و"اأ�صا�ض البالغة"، و"املف�صل". 

انظر يف ترجمته: وفيات الأعيان )254/4)؛ و�صذرات الذهب )8/4)))؛ والأعالم )78/7)).
)2) الك�صاف ))/86)).

)3) هو حممد بن اأحمد بن اأبي �صهل ال�صرخ�صي، املكنى باأبي بكر، وامللقب ب�صم�ض الأئمة، ولد يف �صرخ�ض، بفتح ال�صني والراء، 
وقيل باإ�صكان الراء، وهي بلد عظيم بخر�صان، وهو من كبار فقهاء احلنفية واأ�صولييهم، ويعّد من طبقة املجتهدين يف امل�صائل 

التي ل رواية فيها عن �صاحب املذهب.
من موؤلفاته: كتابه املعروف بـ: "اأ�صول ال�صرخ�صي"، ويف الفقه كتاب "املب�صوط يف الفروع"، و"املحيط يف الفروع". 

انظر يف ترجمته: اجلواهر امل�صية )78/3)؛ ومفتاح ال�صعادة )54/2)؛ وهدية العارفني )56/2). 
)4) املب�صوط )95/4)).
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وقال ابن ال�صبكي))) )ت)77هـ): "قد ُي�صتعمل اخلرب وُيراد به الأمر، مثل قوله تعاىل: 
)ھ  ھ  ھ( املعنى -واهلل اأعلم- لرت�صع الوالدات اأولدهّن، وهذا اأبلغ 

من عك�صه؛ لأن الناطق باخلرب مريًدا به الأمر كاأنه نّزل املاأمور به منزلة الواقع")2). 
وقال الزرك�صي )ت794هـ): "... وقال بع�صهم: )ل) اإذا كانت نافية اأبلغ يف اخلطاب 
ا قبل وروده، والنفي يت�صمن الإخبار  من النهي؛ لأن النهي يت�صّمن اأن احلكم قد كان قارًّ

عن حالته واأنها كانت منفية، فلم تكن ثابتة قبل ذلك")3). 
بل اإنه اعترب هذا القول -وهو اأن الأمر ب�صيغة اخلرب اأبلغ- اأنه القول امل�صهور، حيث 
قال: "فاإمنا يجيء الأمر بلفظ اخلرب احلا�صل حتقيًقا لثبوته، واأنه مما ينبغي اأن يكون 

واقًعا ول بّد، وهذا هو امل�صهور")4).
بل ذهب اأبعد من ذلك عند ذكره لفوائد العدول عن �صيغة الطلب اإىل �صيغة اخلرب، 
حيث قال: "... ومنها: اأن �صيغة الأمر واإن دلت على الإيجاب فقد يحتمل ال�صتحباب، 

فاإذا جيء ب�صيغة اخلرب ُعلم اأنه اأمٌر ثابٌت م�صتقٌر وانتفى احتمال ال�صتحباب")5).
تعاىل:  كقوله  ال�صارع  "واأخبار  )ت747هـ):  احلنفي)6)  ال�صريعة  �صدر  وقال 
)ھ  ھ  ھ   ھ  ے( اآكد من الإن�صاء؛ لأنه اأدلُّ على الوجوب.... 
كذب  يلزم  الأخبار  يف  يوجد  مل  اإن  به  املخرب  لأن  الإخبار؛  اإىل  الأمر  عن  عدل  واإمنا 
ال�صارع، واملاأمور به اإن مل يوجد يف الأمر ل يلزم ذلك، فاإذا اأُريد املبالغة يف وجود املاأمور 

به ُعِدل اإىل لفظ الإخبار جماًزا")7). 

))) هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف الأن�صاري ال�صافعي، اأبو ن�صر تاج الدين ال�صبكي، ن�صبة اإىل �صبك، وهي بلدة مب�صر، ولد 
يف القاهرة عام 727هـ، ثم انتقل اإىل دم�صق مع والده، واأخذ عن الإمام الذهبي، ثم ويل من�صب الق�صاء والتدري�ض واخلطابة 

باجلامع الأموي، برع يف الفقه والأ�صول والتاريخ والأدب، وتعر�ض ملحن و�صدائد واتهامات مل جتِر على قا�ٍض قبله.
من موؤلفاته: "جمع اجلوامع"، و"الإبهاج يف �صرح املنهاج"، و"رفع احلاجب عن خمت�صر ابن احلاجب"، و"�صرح املنهاج يف 

الفقه"، و"طبقات ال�صافعية الكربى والو�صطى وال�صغرى".
انظر يف ترجمته: الوفيات لبن رافع )363/2)؛ والنجوم الزاهرة )))/08))؛ والدرر الكامنة )232/3)؛ و�صذرات الذهب 

)6/)22)؛ والأعالم )84/4)).
)2) الإبهاج )704/2).

)3) البحر املحيط )2/)37).
)4) الربهان )3/)40).

)5) البحر املحيط )272/2).
احلنفية  فقهاء  من  الأ�صغر،  ال�صريعة  ب�صدر  امللقب  احلنفي،  املحبوبي  البخاري  حممد  بن  م�صعود  بن  اهلل  عبيد  هو   (6(

املتاأخرين، وهو اأ�صويل وجديل وحمدث ومف�صر ونحوي ومنطقي.
من موؤلفاته: "التو�صيح يف حّل غوام�ض التنقيح يف اأ�صول الفقه"، و"الو�صاح يف املعاين والبيان"، و"�صرح الوقاية يف الفقه 

احلنفي".
انظر يف ترجمته: مفتاح ال�صعادة )59/2)؛ والأعالم )97/4))؛ ومعجم املوؤلفني )46/6)).

)7) التو�صيح ))/286).
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ت�صد  »ل  حديث:  مع  احلال  هو  -كما  املنفي  اخلرب  ب�صيغة  الطلب  وبخ�صو�ض 
الرحال...«- فمن �صواهد قوة مثل هذه ال�صيغ و�صراحتها اأنه ملا اّدعى بع�ض الأ�صوليني 
الإجمال يف هذه الأدلة من جهة احتمالها لأن يكون املراد بها نفي ال�صورة اأو نفي احلكم، 
ونفي ال�صورة باطٌل لوجود املنفي يف الواقع وخرب ال�صارع ل يخالف الواقع، فكان ل بّد من 
حملها على نفي احلكم، والأحكام مرتددٌة بني نفي ال�صحة ونفي الكمال ونفي الإجزاء، 

ول يعلم اأيها املراد))).
وقد قيل حينها يف اجلواب عن هذه الوجهة وبيان �صعفها، بعدم الت�صليم بت�صاوي 
على  نحمل  فاإننا  عليها  احلمل  تعذر  واإذا  ال�صورة،  نفي  الأ�صل  لأن  الحتمالت؛  هذه 

اأقرب الحتمالت اإليها وهو نفي ال�صحة، فكان اأوىل من غريه)2).
واملق�صود من ال�صت�صهاد بهذه امل�صاألة الأ�صولية هو بيان قوة مثل هذه ال�صيغ اخلربية، 

التي جعلت احلمل على اأقرب الحتمالت لنفي الوقوع وال�صورة؛ األ وهو نفي ال�صحة.

وقال يف البحر الرائق -عن قوله تعاىل: )ڃ  ڃ     چ  چ  چ(
ذكره،  عن  فا�ْصُتغني  حمذوفٌة،  الأمر  ولم  ليرتب�صن،  الكالم  واأ�صل   ..." ]البقرة:228[-: 
واإخراج الأمر يف �صورة اخلرب تاأكيٌد، له ولالإ�صعار باأنه مما يتلقى بامل�صارعة اإىل امتثاله، 
نحو قولهم يف الدعاء: رحمك اهلل، اأُخرج يف �صورة اخلرب ثقًة بال�صتجابة، كاأن الرحمة 
)يرتب�ض  قيل:  ولو  التاأكيد،  زيادة  على  يدل  املبتداأ  على  وبناوؤه  عنها،  يخرب  فهو  ُوجدت 
والثبات بخالف  الدوام  الِوكادة؛ لأن اجلملة ال�صمية تدل على  بتلك  املطلقات) مل يكن 

الفعلية...")3).
من  ال�صريح  للطلب  ما  ياأخذ  الطلب  مبعنى  اخلرب  اأن  قّرروا  الأ�صوليني  اأن  ثالثاًا: 
الن�صُخ  يعر�ض  كما  الطلب  مبعنى  اخلرب  الن�صخ  يعر�ض  حيث  -مثاًل-  كالن�صخ  اأحكام، 
الطلب،  الأخبار ل يجري يف اخلرب مبعنى  ن�صخ  ال�صريح، وحينئٍذ فاخلالف يف  للطلب 
تفريقه بني  الّزمّلكاين )ت727هـ) -يف  ابن  الزرك�صي )ت794هـ) كالم  �صاق  ملا  ولهذا 
اخلرب مبعنى الطلب وبني الطلب ال�صريح، واعتباره للخرب مبعنى الطلب من قبيل املجاز 
القفال  �صّرح  قلت:   ..." قال:  الوجوب-  فيه  الأ�صل  باأن  القول  لأجله  ي�صتحق  ل  الذي 
على  الدليل  ومن  قال:  ال�صيغة،  ذي  بالأمر  واأحلقه  امل�صاألة،  بهذه  كتابه  يف  ال�صا�صي)4) 

))) انظر: رو�صة الناظر )575/2-579)؛ و�صرح خمت�صر الرو�صة )665-664/2).
)2) انظر: امل�صدرين ال�صابقني.

)3) البحر الرائق )40/4)).
اأبرز  ال�صا�صي، من  ال�صافعي، امللقب بفخر الإ�صالم، وامل�صهور بالقفال  ال�صا�صي  اأحمد بن احل�صني  اأبو بكر حممد بن  )4) هو 
علماء ال�صافعية بالعراق، وتتلمذ على اأبي ن�صر ال�صباغ، وتوىل التدري�ض باملدر�صة النظامية اإىل اأن تويف، وكان مهيًبا ورًعا 

متوا�صًعا زاهًدا.  =
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اأن معناه الأمر والنهي دخول الن�صخ فيه، والأخبار املح�صة ل يلحقها الن�صخ، ولأنه لو كان 
خرًبا مل يوجد خالفه"))). 

تعاىل:  قوله  مثل  اخلرب  بلفظ  الأمر  ورد  "اإذا  )ت489هـ):  ال�صمعاين)2)  ابن  وقال 
)ڃ  ڃ     چ  چ  چ(]البقرة:228[ فن�صخه جائٌز يف قول الأكرثين، 

ومنع منه من اأ�صحاب ال�صافعي اأبو بكر الدقاق)3)....")4). 
ثم بنّي ف�صاد هذا القول -املانع من ن�صخ اخلرب مبعنى الأمر- من وجهني يدلن على 

اأن الأمر بلفظ اخلرب ياأخذ حكم الأمر ال�صريح:

الوجه الأول: اخت�شا�ص الأمر بالإلزام واخلرب بالإعالم. 

الوجه الثاين: اخت�شا�ص اخلرب باملا�شي والأمر بامل�شتقبل.

وملا كان املق�صود من اخلرب مبعنى الطلب الإلزام باأمر م�صتقبل، دل على اأنه ياأخذ 
حكم الأمر ال�صريح)5).

اأي اإن اخلرب مبعنى الطلب يفيد ما يفيده الأمر ال�صريح من الإلزام باأمر م�صتقبل، 
ا. وحينئٍذ فاإنه ياأخذ حكمه من حيث الن�صخ اأي�صً

= من موؤلفاته: "حلية العلماء يف معرفة الفقهاء" املعروف بـ "امل�صتظهري"، و"�صرح خمت�صر املزين"، و"املعتمد".
تويف �صنة 507هـ.

انظر يف ترجمته: وفيات الأعيان )356/3)؛ وطبقات ال�صافعية لالأ�صنوي )87/2)؛ و�صذرات الذهب )6/4))؛ والأعالم 
.(2(6/5(

))) البحر املحيط )2/)27).
)2) هو من�صور بن حممد بن عبداجلبار بن اأحمد التميمي ال�صمعاين، كنيته اأبو املظفر، وال�صمعاين ن�صبة اإىل �صمعان وهو بطن من 
متيم، ن�صاأ يف بيت علم وف�صل، فوالده اأبو من�صور ال�صمعاين اأحد كبار م�صايخ احلنفية، وقد تلقى علومه الأوىل عليه ومتذهب 
على املذهب احلنفي، ثم ارحتل من مرو اإىل بغداد بعد وفاة والده، فاأخذ عن اأبي اإ�صحاق ال�صريازي وابن ال�صباغ ال�صافعيني، 
وناظرهما فتحّول اإىل مذهب ال�صافعي، فلما عاد اإىل مرو اأثار انتقاله اإىل مذهب ال�صافعية الكثري من امل�صاكل، فارحتل اإىل 

طو�ض واأقام بها مدة، ثم عاد اإىل مرو وا�صتقّر بها اإىل اأن تويف.
وُيعّد اأبو املظفر من كبار فقهاء ال�صافعية واأ�صولييهم، وحدث بينه وبني احلنفية، وعلى راأ�صهم اأبو زيد الدبو�صي، مناظرات 

طويلة. 
اخلالف"،  يف  و"الربهان  الدبو�صي"،  زيد  اأبي  على  الرد  يف  و"ال�صطالم  الأ�صول"،  يف  الأدلة  "قواطع  موؤلفاته:  من 

و"النت�صار لأ�صحاب اأهل احلديث".
انظر يف ترجمته: طبقات ال�صافعية الكربى )335/5)؛ و�صذرات الذهب )393/3)؛ ومقدمة قواطع الأدلة ))/9).

)3) هو حممد بن حممد بن جعفر الدقاق البغدادي ال�صافعي، من فقهاء ال�صافعية واأ�صولييهم، ويل ق�صاء الكرخ ببغداد. من 
موؤلفاته: كتاب يف اأ�صول الفقه. تويف �صنة 392هـ.

انظر يف ترجمته: طبقات ال�صافعية لالأ�صنوي ))/522)؛ وطبقات ال�صافعية لبن قا�صي �صهبة ))/70)).
)4) قواطع الأدلة ))/424). 

)5) انظر: امل�صدر ال�صابق
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وقد عّلل �صم�ض الدين الأ�صفهاين))) )ت749هـ) الت�صوية بني الأمر ال�صريح واخلرب 
باأن الن�صخ يف اخلرب مبعنى الطلب متوجٌه ملدلول الأمر  مبعنى الأمر يف جواز الن�صخ، 
ومقت�صاه، ل ملدلول اخلرب وما اأفاده، وهذا يدل على اأن اخلرب مبعنى الطلب كالطلب 

ال�صريح)2).
ا- ما قّرره الأ�صوليون القائلون بحجية مفهوم املخالفة، من اأن اخلرب  ومثل ذلك -اأي�صً
مبعنى الطلب �صاأنه �صاأن الطلب ال�صريح يف القول بحجية مفهوم املخالفة، ولهذا وجدنا 
العلماء يحتجون مبفهوم املخالفة يف الأخبار التي ُق�صد منها الإن�صاء، كاحتجاجهم مبفهوم 
املخالفة يف قوله تعاىل: )ڃ  ڃ     چ  چ  چ(]البقرة:228[، فمفهوم 
املخالفة من الآية اخت�صا�ض املطلقة بالعتداد بالقروء الثالثة، واأن ما عداها تعتدُّ بغري 

هذه العدة، وكذلك احتجاجهم مبفهوم املخالفة من قوله تعاىل: )ھ  ھ  ھ   
ھ  ے(]البقرة:233[، فمفهوم املخالفة من الآية اأن غري الوالدات ل يلزمهن مثل هذا 
احلكم، واإمنا وقع اخلالف بينهم يف مفهوم املخالفة من اخلرب املح�ض)3)، ولهذا قالوا: اإن 
فاإنه يخرج عن  الظلم  النهي عن  اإن كان خرًبا مبعنى  الغني ظلٌم))4)،  s: )مطل  قوله 
ا فاإنه داخٌل يف  حمل النزاع وُيعمل مبفهوم اخلالف منه بال اإ�صكال، واإن كان خرًبا حم�صً

حمل النزاع)5).

))) هو حممود بن عبدالرحمن بن اأحمد بن اأبي بكر الأ�صفهاين، املكنى باأبي الثناء، وامللقب ب�صم�ض الدين، ولد باأ�صفهان وفيها 
ن�صاأ وتعلم، ثم انتقل اإىل تربيز ثم ال�صام ثم ا�صتقر بالقاهرة، وبرع يف الفقه والأ�صول والتف�صري واملنطق وعلوم العربية.

من موؤلفاته: "بيان املخت�صر" �صرح فيه خمت�صر ابن احلاجب، و"�صرح منهاج الو�صول اإىل علم الأ�صول"، و"�صرح كافية 
ابن احلاجب يف النحو". 

انظر يف ترجمته: طبقات ال�صافعية لبن قا�صي �صهبة )94/3)؛ وطبقات ال�صافعية لبن ال�صبكي )0)/394)؛ وطبقات 
املف�صرين للداوودي )3/2)3)؛ وبغية الوعاة )278/2)؛ و�صذرات الذهب )65/6)).

)2) بيان املخت�صر )665/2).
)3) اختلف القائلون بحجية مفهوم املخالفة يف جريانه يف باب اخلرب املح�ض على قولني:

القول الأول: اأن الإخبار عن اإحدى ال�صورتني بخرب يدل على اأن امل�صكوت عنه على النقي�ض من ذلك.
وقال بهذا القول جمع من الأ�صوليني: كالقا�صي اأبي يعلى احلنبلي، واأبي اخلطاب وابن عقيل، وذكر اأن هذا هو 

املذهب عند احلنابلة، وانت�صر له التفتازاين.
القول الثاين: اأن الإخبار عن اإحدى ال�صورتني بخرب ل يدل على اأن امل�صكوت عنه على النقي�ض من ذلك، فلي�ض يف اخلرب تعر�ض 

له ل بنفي ول باإثبات.
وهذا اختيار ابن احلاجب وتبعه �صم�ض الدين الأ�صفهاين.

واأدلة الأقوال يف: العدة )476/3)؛ والتمهيد لأبي اخلطاب )8/2)2)؛ والوا�صح لبن عقيل  انظر للخالف يف هذه امل�صاألة 
التفتازاين على �صرح  )286/3)؛ وخمت�صر ابن احلاجب مع �صرح الع�صد )79/2))؛ وبيان املخت�صر )640/2)؛ وحا�صية 

الع�صد )79/2)).
وم�صلم يف  برقم )2287)؛  يرجع يف احلوالة، )23/3))،  باب احلوالة وهل  كتاب احلوالة،  البخاري يف �صحيحه،   اأخرجه   (4(
ا- للمعنيني اللذين قيال  . وانظر هناك -اأي�صً �صحيحه، كتاب امل�صاقاة، )97/3)))، برقم )564)) من حديث اأبي هريرة 

يف بيان معنى احلديث.
)5) انظر: حا�صية التفتازاين على �صرح الع�صد )79/2)).
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وهكذا جند العلماء عندما يتعاملون وي�صتنبطون من تلك الأدلة الواردة ب�صيغة اخلرب 
ومعناها الطلب، يتعاملون معها كالأدلة ال�صريحة يف الطلب، فيقولون عنها: اإن هذا اأمٌر 
والأ�صل فيه الوجوب، اأو اأن هذا نهٌي والأ�صل فيه التحرمي)))، ومل جند لهم متييًزا وتفريًقا 

بني تلك ال�صيغ و�صيغ الطلب ال�صريحة على حّد تفريق ابن الّزمّلكاين )ت727هـ).
على  )افعل)  �صيغة  دللة  عن  حتّدثوا  عندما  الأ�صوليني  كالم  يف  املتاأّمل  اأن  ا:  رابعاً
الوجوب، ورّدهم على القائلني بخالف ذلك من معاٍن، اأو القائلني بالتوقف، ل يجد اأنهم 
يق�صرون الوجوب على �صيغة )افعل) دون غريها، بل اإن حا�صل كالمهم وخال�صته: اأن 
الأ�صل يف �صيغة )افعل) حملها على الوجوب، واأن هذا هو املعنى احلقيقي، واأنها ل حُتَمل 
جتيز  بقرينة  اإل  اإلخ،  الإر�صاد...  اأو  التهديد  اأو  الإباحة  اأو  كالندب  اآخر  معنى  اأيِّ  على 
ال�صيغة هو حملها على  اإطالق هذه  للذهن عند  املتبادر  اإىل املجاز، لأن  ترك احلقيقة 
الوجوب، وهكذا و�صعها اأهل اللغة لهذا املعنى، ولكن لي�ض يف كالمهم ول كالم اأهل اللغة 
ما يفيد باأن الوجوب ل ي�صتفاد اإل من هذه ال�صيغة دون غريها، اأو اأنهم قالوا اإن �صيغ 
الطلب الأخرى ل حتمل على الوجوب ول على التحرمي، بل هي جماٌز فيهما، فاأين هذا 
الق�صر والتخ�صي�ض يف كتب الأ�صول؟!! بل ما يف كتب الأ�صول نقي�ض هذا، فقد قالوا: اإن 
امل�صدر املجعول جزاء ال�صرط بحرف الفاء، كقوله تعاىل: )ٺ  ٺ(]الن�صاء:92[، 
وقوله تعاىل: )ڎ  ڎ(]حممد:4[، وقوله تعاىل: )وئ   ۇئ  ۇئ(]البقرة:96)[ الآية، 
وقوله تعاىل: )چ   چ  ڇ  ڇڇ(]البقرة:84)[، ونحو ذلك من الآيات، اأنها من �صيغة 
اإنها  الأمر التي تفيد الوجوب)2)، وهكذا فهم منها الفقهاء الوجوب ومل يقْل اأحٌد منهم 
لال�صتحباب خلروجها عن �صيغة )افعل)، وما تلك ال�صيغ اإل من قبيل اخلرب الذي هو 

مبعنى الطلب، واإمنا خ�ّض الأ�صوليون )افعل) بالذكر؛ لكرثة دورانها يف الكالم)3).
وْلنقْل مثل ذلك يف الأدلة ال�صرعية الواردة ب�صيغة )اأمر ر�صول اهلل s بكذا)، اأو 
)نهى عن كذا)، التي يقال فيها اإنها حتمل على الوجوب والتحرمي حتى ياأتي ال�صارف 
لها عن ذلك، مع اأن هذه ال�صيغ هي من قبيل الإخبار عن الطلب، فما الفرق بينها وبني 
ما نحن فيه؟ اإذ اخلرب مبعنى الإن�صاء والطلب حا�صله اإخبار باأن ال�صارع اأمر بكذا اأو 
نهى عن كذا، فلماذا ل حتمل على الوجوب والتحرمي حتى ياأتي ال�شارف لها عن ذلك، 

كما فعلنا مع تلك ال�شيغ التي هي يف اأ�شلها خرٌب عن طلب ال�شارع؟

بل قد ُيْفهم تاأّكد الوجوب اأو التحرمي على وجٍه ل ميكن معه ورود ال�صارف عنهما من 

))) انظر: املب�صوط ))/95))؛ وفتح القدير لبن الهمام )326/4)؛ و�صرح منتهى الإرادات ))/2))).
)2) انظر: البحر املحيط )356/2).

)3) انظر: امل�صدر ال�صابق )357/3).
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بع�ض الأدلة ال�صرعية الواردة ب�صيغة اخلرب، وقد اأّلف العز بن عبدال�صالم))) )ت660هـ) 
كتابه: "الإمام يف بيان اأدلة الأحكام" ليبنّي ا�صتفادة احلكم ال�صرعي وطرق ذلك، �صواء 
من ال�صيغ الطلبية اأو ال�صيغ اخلربية، اأو مبا ُرّتب عليها من ثواب وعقاب، ولهذا يقول: 
بالإخبار وتارة مبا ُرّتب عليها يف العاجل  بال�صيغة وتارة  تارة  "... وي�صتدل على الأحكام 

.(2(" والآجل من خرٍي اأو �صرٍّ اأو �صرٍّ
ڇ     ڇ   چ   )چ       الزنا-:  �صاأن  -يف  تعاىل  كقوله  الفعل،  َمْقَت  فاإن  ولهذا 
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ      ( تعاىل:  وقوله  ڍ(]الن�صاء:22[،  ڇ   ڇ  
ڄ   ڄ         ڄ   )ڄ      تعاىل:  كقوله  فاعله،  َمْقَت  اأو  ھ(]ال�صف:3[،  ھ  
تعاىل:  كقوله  الفعل،  حمبة  نفي  اأو  چ(]غافر:0)[،  چ        ڃ   ڃ       ڃ   ڃ  

پ( پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   )ٻ   وقوله:  ک(]البقرة:205[،  ک   ڑ   )ڑ   
]الن�صاء:48)[، ونفي حمبة الفاعل، كقوله تعاىل: )حج  مج  جح  مح(]املائدة:64[، وقوله 

تعاىل: )حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب(]لقمان:8)[.
ال�صيغ  تلك  من  غريها  وذكر  عبدال�صالم  بن  العز  ذكرها  التي  ال�صيغ  تلك  ونحو 
اخلربية هي اأقوى يف دللتها على الطلب، اأمًرا اأو نهًيا، من �صيغة الأمر ال�صريح اأو النهي 

ال�صريح)3).
ل يحمل على  اأنه  ودعوى  ب�صيغة اخلرب  الطلب  التهوين من درجة  اإّن  ثم  ا:  خام�شاً
الوجوب بل على ال�صتحباب، بحجة اأنه ا�صتخداٌم للخرب يف غري ما ُو�صع له يقت�صي يف 
ا- اأن قول الرجل لزوجته: "طلقتك اأو لقد طلقتك" لي�ض �صريًحا يف الطالق  الفقه -اأي�صً
لأن هذا  الطالق؛  لإيقاع  الزوج  نية  للنظر يف  الكناية؛ وحينئٍذ يحتاج  قبيل  بل هو من 
باأن مثل عبارة: )طلقتك) ونحوها  ا- من قبيل اخلرب مبعنى الإن�صاء، ول قائل  -اأي�صً

مما �صيغته اخلرب هي من قبيل الكناية.
باأن  يقولوا  الثالثة مل  امل�صاجد  لغري  الرحال  �صدِّ  بعدم حترمي  القائلني  اأن  ا:  �شاد�شاً

))) هو عبدالعزيز بن عبدال�صالم بن اأبي القا�صم بن احل�صن ال�صلمي، املكنى باأبي حممد، امللقب بعز الدين، وامل�صهور ب�صلطان 
العلماء، ولد بدم�صق �صنة 577هـ، وقيل 578هـ، واأخذ عن علمائها، ثم رحل اإىل بغداد ثم رجع اإىل دم�صق واأخذ عنه ابن ع�صاكر 

والآمدي وح�صل له جملة من املحن.
ال�صغرى"، و"الإمام يف  الكربى"، وكتاب"القواعد  بـ"القواعد  املعروف  الأنام"،  الأحكام يف م�صالح  "قواعد  من موؤلفاته: 

بيان اأدلة الأحكام".
انظر يف ترجمته: فوات الوفيات ))/287)؛ وطبقات ال�صافعية الكربى لبن ال�صبكي )80/5)؛ والبداية والنهاية )2)/235). 

)2) الإمام )79).
)3) انظر: الإمام يف بيان اأدلة الأحكام، �ض08).
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هذه ال�صيغة - اأعني �صيغة اخلرب مبعنى الطلب -جماٌز يف الوجوب اأو التحرمي، ولهذا 
اإنهم مل ينطلقوا من  اأي  اختاروا عدم حترمي �صد الرحال لغري هذه امل�صاجد الثالثة، 
النهي  اأن  اأو  ال�صتحباب،  على  حممول  اخلرب  ب�صيغة  الأمر  باأن  تاأ�صيلية  منطلقات 
ب�صيغة اخلرب حممول على الكراهة، بل اإن بع�صهم ذهب ل�صتحباب زيارة ما عدا هذه 
امل�صاجد الثالثة، لكنهم انطلقوا من تاأويل احلديث واجلواب عنه باأجوبة متعّددة، مبعنى 
وعندنا  بتاأويالٍت،  نتاأّوله  ولكننا  التحرمي،  هو  ال�صيغة  هذه  يف  الأ�صل  اإن  قالوا:  اأنهم 
من ال�صوارف التي ت�صرف النهي عن التحرمي لغريه، ول �صك اأن هذه التاأويالت -مع 
اعرتافنا ب�صعفها وعدم قبولها-تبقى اأهون من دعوى ابن الّزمّلكاين )ت727هـ) باأن 
هذه ال�صيغة يف اأ�صلها ل تدل على الوجوب بل على ال�صتحباب)))، فمثل �صنيعه ُيعترب 
تاأوياًل يف الأ�صول، و�صنيعهم يعترب تاأوياًل يف الفروع، فال غرابة حينئٍذ اأن ل يجد اأحًدا 

من العلماء يوافقه يف مثل هذا التاأويل البعيد جًدا.

))) ومن التاأويالت التي قال بها من ل يرى حرمة �صّد الرحال لغري امل�صاجد الثالثة: قول بع�صهم: اإن املراد باحلديث اأن الف�صيلة 
التامة اإمّنا هي يف �صّد الرحال اإىل هذه امل�صاجد بخالف غريها فاإنه جائٌز، وقال بع�صهم: اإن النهي خم�صو�ض مبن نذر على 
نف�صه ال�صالة يف م�صجد من �صائر امل�صاجد غري الثالثة، فاإنه ل يجب الوفاء به، وقال اآخرون: اإن املراد حكم امل�صاجد فقط، 
واأنه ل ت�صّد الرحال اإىل م�صجد من امل�صاجد لل�صالة فيه غري هذه الثالثة، واأما ق�صد غري امل�صاجد لزيارة �صالح اأو قريب 
اأو �صاحب اأو طلب علم اأو جتارة اأو نزهة فال يدخل يف النهي، وو�صل احلال ببع�صهم اإىل اإدخال زيارة امل�صاهد والقبور يف 
ذلك، فقد قال البجريمي: "... فال ينايف اأنه ينبغي �صّد الرحال لغري هذه الثالثة لأجل الزيارة ك�صّدها لزيارة �صيدي اأحمد 
البدوي؛ لأن ال�صّد ملن يف املكان ل للمكان خالًفا لبع�ض اخلوارج حيث مت�صكوا بظاهر احلديث على عدم �صّن زيارة الأولياء 
بعد موتهم". ا.هـ من حا�صية البجريمي على املنهج )95/2)، ول �صك اأن من يقول بف�صيلة زيارة تلك امل�صاهد و�صّد الرحال 

ا، من باب اأوىل- با�صتحباب �صّد الرحال لزيارة القرب النبوي. لها يقول -اأي�صً
انظر هذه التاأويالت وغريها يف: طرح الترثيب )42/6)؛ وفتح الباري )78/3)؛ وحا�صية اجلمل )360/2).

اأن ن�صب القول بتحرمي �صّد الرحال لغري امل�صاجد الثالثة لأبي حممد  وقال ال�صنعاين يف �صبل ال�صالم ))/598) -بعد 
اجلويني والقا�صي عيا�ض وطائفة-: "... وذهب اجلمهور اإىل اأن ذلك غري حمرم، وا�صتدلوا مبا ل ينه�ض، وتاأّولوا اأحاديث 

الباب بتاآويل بعيدة، ول ينبغي التاأويل اإل بعد اأن ينه�ض على خالف ما اأّولوه الدليل...". 
وابن قدامة ملا تاأّول حديث: )ل ُت�صّد الرحال..) واأجاز زيارة القبور وامل�صاهد، ا�صتدل لذلك باأن قال: "لأن النبي s كان 
ياأتي قباء راكًبا وما�صًيا، وكان يزور القبور، وقال:»زوروها تذكركم الآخرة«، واأما قوله s: »ل ُت�صّد الرحال اإل اإىل ثالثة 

م�صاجد«، فُيحمل على نفي التف�صيل ل على التحرمي...". املغني )502/2). 
وقد اأجاب �صيخ الإ�صالم ابن تيمية عن مثل هذا ال�صتدلل بقوله: "... ول حجة لهم فيه؛ لأن قباء لي�صت م�صهًدا بل م�صجد، 
وهي منهيٌّ عن ال�صفر اإليها باتفاق الأئمة؛ لأن ذلك لي�ض ب�صفر م�صروع، بل لو �صافر اإىل قباء من دويرة اأهله مل يجز، ولكن 
لو �صافر اإىل امل�صجد النبوي ثم ذهب منه اإىل قباء فهذا ي�صتحب كما ي�صتحب زيارة قبور اأهل البقيع و�صهداء اأحد". جمموع 

الفتاوى )22/27).
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املبحث الثاين
ا�صتنباط احلكم ال�صرعي من اخلرب املح�ض

املطلب الأول

املراد باخلرب املح�ض

قد ل يكون املق�صود من اخلرب الطلب بل الإخبار والإعالم، مبعنى اأن يتمح�ض اخلرب 
لغًة، ول جمال حينها  ا�ُصتعمل يف مو�صوعه  قد  يكون اخلرب  لفًظا ومعنى منه، وحينئٍذ 

لورود القول باملجاز.
واحلديث عن مثل هذا النوع من اخلرب ي�صتلزم اإخراج مثل تلك الأخبار وال�صيغ التي 
ذكرها بع�ض الأ�صوليني، كالعز بن عبدال�صالم )ت660هـ)، وال�صاطبي))) )ت790هـ)، 
من �صيٍغ غري �صريحة لالأوامر والنواهي)2)، وهي تلك الأخبار التي وردت مبدح الفاعل اأو 
الفعل، ونحو ذلك يف الأوامر، اأو بذم الفاعل اأو الفعل وو�صفه ببع�ض الأو�صاف القبيحة، 
اإ�صكال  ال�صرعي من هذه ال�صيغ والأخبار ل  النواهي، فا�صتفادة احلكم  ونحو ذلك يف 
ال�صيغ  يقلُّ عن  ل  ما  والطلب  الدللة على احلكم  قوة  بع�صها من  يكون يف  وقد  فيها، 

ال�صريحة لالأمر والنهي، اإن مل تكن اأقوى.
ومع اإخراج هذا النوع من الأخبار فاإن اخلرب املح�ض ينتظم اأنواًعا عدة من الأخبار 
الأنبياء، وكذا  املا�صية، ومنها ق�ص�ض  الأمم  ال�صرعية؛ كالأخبار عن  الأدلة  الواردة يف 
ا الأمثلة امل�صروبة يف الأدلة  الأخبار عن اأ�صراط ال�صاعة وما �صيكون يف اآخر الزمان، واأي�صً

))) هو اإبراهيم بن مو�صى بن حممد اللخمي الغرناطي املالكي، املكنى باأبي اإ�صحاق، وال�صهري بال�صاطبي، عامل حمقق جمتهد، 
برع يف الفقه والأ�صول والتف�صري وعلوم العربية. 

من موؤلفاته: "املوافقات" و"العت�صام" و"الإفادات والإن�صادات". 
انظر يف ترجمته: نيل البتهاج ))/46)؛ و�صجرة النور الزكية ))23)؛ والأعالم ))/75). 

)2) انظر: الإمام يف بيان اأدلة الأحكام )08))؛ واملوافقات )422/3). 
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ال�صرعية لتقريب املراد وت�صويره �صورة املح�صو�ض، وت�صبيه املجهول باملعلوم، واإح�صاره 
يف نف�ض ال�صامع وذهنه ب�صورة املثال. 

واإذا كّنا ب�صدد بيان اإمكان ا�صتفادة احلكم ال�صرعي من الأخبار الواردة على هذا 
النحو فبالإمكان التمثيل مبا ميكن اعتباره من ذلك القبيل بالأمثلة التالية:

قوله s: »مثلكم ومثل اأهل الكتابني كمثل رجل ا�صتاأجر اأجراء، فقال: من يعمل . )
يل من غدوة اإىل ن�صف النهار على قرياط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل 
يل من ن�صف النهار اإىل �صالة الع�صر على قرياط؟ فعملت الن�صارى، ثم قال: 
من يعمل يل من الع�صر اإىل اأن تغيب ال�صم�ض على قرياطني؟ فاأنتم هم، فغ�صبت 
اليهود والن�صارى، فقالوا: ما لنا اأكرث عماًل واأقّل عطاًء؟ قال: هل نق�صتكم من 

حقكم؟ قالوا: ل، قال: فذلك ف�صلي اأوتيه من اأ�صاء«))).
فهذا احلديث من باب الأخبار امل�صروبة مثاًل لبيان ف�صيلة هذه الأمة على اأهل 
الكتاب من اليهود والن�صارى، اإل اأن اأبا حنيفة -رحمه اهلل- اأخذ من هذا احلديث 
واملثال حكًما �صرعيًّا وهو اأن وقت الظهر ينتهي عند م�صري ظّل كل �صيء مثليه؛ لأنه 
لو انتهى وقت الظهر ب�صريورة ظّل كل �صيء مثله، كما يرى جمهور العلماء، لكان 
الن�صارى  قال  للحديث، حيث  الظهر، وهذا خمالف  وقت  اأكرث من  الع�صر  وقت 
-الذين عملوا من الظهر اإىل الع�صر-: نحن اأكرث عماًل، وهذا يدل على اأن الوقت 

الذي بني الظهر اإىل الع�صر اأكرث من الوقت الذي بني الع�صر اإىل املغرب)2).
اإىل ن�صف  البخاري)3) )ت256هـ) لهذا احلديث حتت باب: الإجارة  وقد ترجم 

))) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب الإجارة ، باب الإجارة اإىل ن�صف النهار، )2/)79)، برقم )48)2)، من حديث ابن 
، وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )4/)52): "والقرياط: الن�صيب، وهو يف الأ�صل ن�صف دانق، والدانق  عمر 

�صد�ض درهم". 
)2) انظر: ك�صف الأ�صرار للبخاري )2/))2)؛ والبحر املحيط )97/3))؛ واإعالم املوقعني )365/2)؛ وحتفة الأحوذي ))/)44)، 
باأن وقت الظهر ينتهي عند م�صري ظل كل �صيء مثله هو قول جمهور العلماء من املالكية وال�صافعية واحلنابلة واأبي  والقول 
القدير  وفتح  تبيني احلقائق ))/79)؛  انظر:  اأبي حنيفة.  عند  الثانية  الرواية  وهو  بن احل�صن من احلنفية  يو�صف وحممد 
الكبري ))/76))؛ واملجموع �صرح املهذب )24/3)؛  ال�صرح  الد�صوقي على  ))/220)؛ وبداية املجتهد )6/2)))؛ وحا�صية 

واملغني )2/2)).
)3) هو حممد بن اإ�صماعيل، اأبو عبداهلل البخاري، اأ�صله فار�صي، وكان جده موىل لإ�صماعيل اجلعفي وايل بخارى، فانت�صب اإليه 
بعد اإ�صالمه، ولد اأبو عبداهلل ببخارى �صنة )94)هـ)، ون�صاأ يتيًما، وحفظ احلديث وهو دون ع�صر �صنني، كان عجيب احلفظ، 

وكان له رحلة يف طلب العلم، وكان من الأئمة املجتهدين، وله اآراء فقهية م�صهورة، وتنازعته معظم املذاهب الفقهية.
من موؤلفاته: "اجلامع ال�صحيح"، و"التاريخ"، و"خلق اأفعال العباد"، و"ال�صعفاء"، و"الأدب املفرد".

انظر يف ترجمته: تاريخ بغداد )4/2)؛ ووفيات الأعيان )329/3)؛ وطبقات ال�صافعية لبن ال�صبكي )2/2)2)؛ وطبقات 
احلنابلة ))/)27)؛ و�صذرات الذهب )34/2)).
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النهار، وقال احلافظ ابن حجر))) )ت852هـ) -معلًِّقا على هذه الرتجمة-: "قيل 
اأراد البخاري اإثبات �صحة الإجارة باأجر معلوم اإىل اأجل معلوم؛ من جهة اأن ال�صارع 
ذلك  كل  من  الغر�ض  يكون  اأن  ويحتمل  اأقّره،  ما  اجلواز  ولول  بذلك  املثل  �صرب 
اإثبات جواز ال�صتئجار لقطعة من النهار اإذا كانت معّينة، دفًعا لتوهم من يتوهم 

اأن اأقّل املعلوم اأن يكون يوًما كامال")2).
قوله s: »منعت العراق درهمها وقفيزها)3)، ومنعت ال�صام ُمْديها)4) ودينارها، . 2

ومنعت م�صر اإرَدّبها)5) ودينارها، وعُدمت من حيث بداأْمُت، وعدمُت من حيث بداأْمُت، 
وعدمُت من حيث بداأْمُت«)6).

فاحلديث �صيق م�صاق اخلرب املح�ض، وعرّب ر�صول اهلل s باملا�صي لتحقق وقوع 
اخلرب، وقد ا�صتنبط بع�ض العلماء من هذا اخلرب اأن الأر�ض التي ي�صتويل عليها 
الفاحتون من اأر�ض العدو ل توّزع على الغامنني، واإمنا تبقى باأيدي اأهلها ملًكا لهم، 

ول ت�صري خراجّية؛ لأنها لو ُوّزعت ملا كان هناك �صيٌء مُينع)7).
ويف حديث جابر بن عبداهلل  اأن النبي s قال له: »هل لكم من اأمناط)8)؟ قال: . 3

اأقول لها -يعني امراأته-:  فاأنا  اإنها �صتكون لكم الأمناط، قال:  اأما  قلُت: ل، قال: 
اأّخري عّني اأمناطك، فتقول له: اأمل يقل النبي s �صتكون لكم الأمناط؟ فاأدعها«)9). 
ففهم ال�صحابة  مما اأخرب به النبي  s عن اأ�صراط ال�صاعة جواز اتخاذ 

الأمناط)0)). 

))) هو اأحمد بن علي بن حممد بن حجر الكناين الع�صقالين، كنيته اأبو الف�صل، اأ�صله من ع�صقالن بفل�صطني، ولد بالقاهرة �صنة 
773هـ، وحفظ القراآن وهو ابن ت�صع �صنني، اأخذ عن جمع من العلماء كابن امللقن وابن جماعة والبلقيني، وبرع يف احلديث 

وعلومه، و�صهد له اأهل ع�صره باحلفظ والثقة.
من موؤلفاته: "فتح الباري �صرح �صحيح البخاري"، و"ل�صان امليزان"، و"تقريب التهذيب"، و"بلوغ املرام".

انظر يف ترجمته: ال�صوء الالمع )36/2)؛ والبدر الطالع ))/87)؛ والأعالم ))/78)). 
)2) فتح الباري )4/)52).

)3) القفيز: مكيال معروف لأهل العراق، ونقل النووي عن الأزهري اأنه ثمانية مكاكيك، واأن املكوك �صاع ون�صف. انظر: �صرح 
النووي ل�صحيح م�صلم )8)/345).

)4) املدي: ب�صم امليم على وزن قفل، وهو مكيال معروف لأهل ال�صام، قال العلماء: ي�صع خم�صة ع�صر مكوًكا. انظر �صرح النووي 
ل�صحيح م�صلم )8)/345). 

)5) الإْردّب: مكيال معروف عند اأهل م�صر، ي�صع اأربعة وع�صرين �صاًعا. انظر �صرح النووي ل�صحيح م�صلم )8)/345).
. )6) احلديث اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب الفنت واأ�صراط ال�صاعة، )2220/4)، برقم )2896)، من حديث اأبي هريرة 

)7) انظر: نيل الأوطار )8/8))؛ واأمايل الدللت )9))).
َط. انظر: النهاية لبن الأثري )9/5))).  )8) الأمناط: �صرٌب من الُب�صط له َخْمل رقيق، واحدها: مَنَ

)9) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�صالم، )328/3))، برقم )3432)؛ وم�صلم يف �صحيحه، 
كتاب اللبا�ض والزينة، )650/3))، برقم )2083).

)0)) انظر: البحر املحيط )354/4).
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وعن اأبي هريرة  عن النبي s قال: »مل يتكلم يف املهد اإل ثالثة: عي�صى، . 4
وكان يف بني اإ�صرائيل رجٌل يقال له جريج كان ي�صلي، فجاءته اأمه فدعته، فقال: 
اأجيبها اأو اأُ�صّلي؟ فقالت: اللهم ل مُتته حتى تريه وجوه املوم�صات، وكان جريج 
يف �صومعته، فتعّر�صت له امراأٌة وكلمته فاأبى، فاأتت راعًيا فاأمكنته من نف�صها، 
و�صّبوه،  واأنزلوه  �صومعته  فك�صروا  فاأتوه  جريج،  ِمن  فقالت:  غالًما،  فولدت 
قالوا:  الراعي،  قال:  يا غالم؟  اأبوك  فقال: من  الغالم  اأتى  ثم  و�صّلى،  فتو�صاأ 

نبني �صومعتك من ذهب؟ فقال: ل، اإل من طني...«))) احلديث.
فقد ذكر احلافظ ابن حجر )ت852هـ) جملة من الأحكام ال�صرعية التي ا�صتنبطها 

العلماء من هذا احلديث، ومنها:
اإيثار اإجابة الأم على �صالة التطوع؛ لأن ال�صتمرار فيها نافلة واإجابة الأم وبّرها واجب.
ومنها: الرفق بالتابع اإذا جرى منه ما يقت�صي التاأديب؛ لأن اأّم جريج مع غ�صبها منه مل 
تدُع عليه اإل مبا دعت به خا�صة، ولول طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاح�صة اأو القتل.

ومنها: جواز الأخذ بالأ�صد يف العبادة ملن علم من نف�صه قوة على ذلك.
ومنها: اأن مرتكب الفاح�صة ل تبقى له حرمة.

زنى  من  باأن  غالم؟)  يا  اأبوك  )من  جريج:  بقول  املالكية  بع�ض  ا�صتدلل  ومنها: 
اأن  الدللة:  ووجه  لل�صافعية،  البنت خالًفا  بتلك  التزوج  له  يحل  ل  بنًتا  فولدت  بامراأة 
جريًجا ن�صب ابن الزنا للزاين، و�صّدق اهلُل ن�صبته مبا خرق له من العادة يف نطق املولود 
اأن  الن�صبة �صحيحة، فيلزم  تلك  الراعي، فكانت  اأبي فالٌن  له بذلك، وقوله:  ب�صهادته 
اأحكام الأبّوة والبنوة، وخرج التوارث والولء بدليل، فبقي ما عدا ذلك  يجري بينهما 

على حكمه.
ومنها: اأن الو�صوء ل يخت�ضُّ بهذه الأمة، خالًفا ملن زعم ذلك، واإمنا الذي يخت�ضُّ 

بها الغرة والتحجيل يف الآخرة)2).

)ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ   تعاىل:  قوله  باب  الأنبياء،  اأحاديث  كتاب  البخاري يف �صحيحه،  اأخرجه   (((
چ(، )268/3))، برقم )3253).

)2) انظر: فتح الباري )556/6).
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املطلب الثاين

نوع الدللة يف اخلرب املح�ض

عندما يوؤخذ احلكم ال�صرعي من اخلرب املح�ض -كما يف الأمثلة ال�صابقة- فاإن دللة 
اللفظ حينئٍذ لي�صت من قبيل املنطوق؛ لأن منطوق الدليل هو الإخبار والإعالم عن اأمٍر 
معني، فالدللة حينئٍذ لي�صت من قبيل دللة املطابقة ول الت�صّمن، ومن ا�صتدل بالدليل ذي 
ال�صيغة اخلربية املح�صة على حكٍم �صرعي اإمنا اأخذ احلكم من دللة اللتزام، منطلًقا 

ا. من اأن لزم احلق حقٌّ اأي�صً
اإذ  الدليل؛  �صوق  لي�صت مق�صودة من  ال�صرعي حينئٍذ  اللفظ على احلكم  اإن دللة 

املق�صود هو الإخبار والإعالم فح�صب، واحلكم اأ�صتفيد تبًعا ل ق�صًدا.
وبناء عليه: فاإن دللة اخلرب املح�ض على احلكم ال�صرعي هي من قبيل دللة الإ�صارة، 
اأو ما ي�صّميها احلنفية باإ�صارة الن�ض، التي ُتعّرف باأنها دللة اللفظ على معنى التزامي 

غري مق�صوٍد من �صوق الكالم))).

املطلب الثالث

خالف العلماء يف ا�صتنباط احلكم ال�صرعي من اخلرب املح�ض

عندما تكّلم الأ�صوليون على احلكم ال�صرعي وعّرفوه باأنه: خطاب اهلل املتعّلق باأفعال 
املكلفني بالقت�صاء اأو التخيري اأو الو�صع، مل جند اأنهم ق�صروا ا�صتفادة الأحكام ال�صرعية 
على تلك اخلطابات ذات ال�صيغة الإن�صائية، اأو بعبارة اأخرى: ل جند قوًل م�صتقالًّ �صريًحا 
يف ق�صر ا�صتفادة الأحكام ال�صرعية على ال�صيغة الإن�صائية، بل اإن الواقع العملي التطبيقي 
يدل على اأن العلماء كانوا ياأخذون الأحكام من الأخبار املح�صة متى ظهر لهم �صحة ذلك.
الأقل- بني اخلطاب ب�صيغته  ولكننا مع ذلك وجدناهم يفّرقون -اأو بع�صهم على 

الطلبية واخلطاب ب�صيغته اخلربية يف موا�صع من اأ�صول الفقه: 

والإحكام  )93/2))؛  وامل�صت�صفى  ))/249)؛  ال�صرخ�صي  واأ�صول  ))/68)؛  الأ�صرار  ك�صف  مع  البزدوي  اأ�صول  انظر:   (((
لالآمدي )63/3)؛ وخمت�صر ابن احلاجب مع �صرح الع�صد وحا�صية التفتازاين )2/)7)).
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فقد ُنقل عن بع�ض الأ�صوليني توقفهم عن القول بعموم الأخبار مع قولهم بالعموم يف 
الأوامر)))، م�صتندين اإىل اأننا يف الأمر متعبَّدون بتنفيذه، ولو �صاغ الوقف فيه جلاز لكل 
واحد اأن يقول لعّلي مل اأُْعَن بهذا الأمر، فيتخّلف بذلك عن اأدائه، فيوؤدي ذلك اإىل اإ�صقاط 
الفر�ض عن اجلملة، فتبطل فائدة الكالم، ولي�ض كذلك اخلرب؛ لأن كلَّ من �صمعه اإذا مل 
يعلم اأهو على اخل�صو�ض اأو العموم مل يكن فيه اإ�صقاط فائدته، ولأّنا غري متقيدين فيه 
ا، وذلك ل يلزم به تكليف، ول  بتنفيذ �صيء، فاخلرب اإما اأن يكون وعًدا اأو وعيًدا اأو ق�ص�صً

يقت�صي اإيجاب �صيء)2).
اإن العموم اإمنا ا�صتفيد من جهة اللفظ، وهو  ومما قيل يف اجلواب عن هذا القول: 
اأمٌر ل يختلف فيه الأمر عن اخلرب، وال�صتناد يف نفي جريان العموم يف اخلرب اأو التوقف 
فيه على اأنه ل تكليف يف الأخبار غري �صحيح؛ لأنه يلزمنا اعتقاد خمربه على ح�صب ما 
انتظمه لفظه، ثم اإن اخلرب هو قوام التكليف؛ اإذ تبنى عليه العتقادات والوعد والوعيد، 
وهي من اأكرب م�صالح التكليف، وهي احلادية للمكّلف اإىل الطاعة والنقياد، ولو ُعدمت 
مل تنقد النفو�ض، واختالف الفائدة بني مدلول اخلرب ومدلول الأمر ل يعني حرمان اخلرب 
من جريان العموم، كما اأن الأوامر تختلف بني ندٍب هو اأدنى، واإيجاٍب هو اأعلى، وذلك 

التفاوت مل ُيْوِجب تفريًقا يف اقت�صاء العموم)3).
وهكذا ا�صتهر القول بعدم عرو�ض الن�صخ للخرب املح�ض يف كتب الأ�صول مفّرقني بينه 
وبني جريانه يف الأوامر والنواهي، على اأ�صا�ض اأن القول بن�صخ اخلرب يف�صي اإىل الكذب، 
حني ُيخرب بال�صيء ثم بنقي�صه، وهو حمال ل ميكن قبوله يف اأخبار ال�صارع، على تفا�صيل 

م�صهورة لهم يف هذا الباب)4).
مفهوم  م�صاألة  يف  والنواهي  الأوامر  وبني  اخلرب  بني  التفريق  هذا  مثل  ُنقل  وهكذا 
املخالفة، اإذ ذهب بع�ض القائلني بحجية مفهوم املخالفة اإىل اإنكار ثبوته يف باب اخلرب، 
مع انت�صارهم له يف باب الأمر والنهي)5)، م�صتندين يف هذا الإنكار وذلك التفريق اإىل اأن 

))) وهذا القول ُن�صب لأبي احل�صن الكرخي، وقد نفاه عنه تلميذه اأبو بكر اجل�صا�ض، ومع ذلك نقل عن اأبي الطيب ابن �صهاب احلنفي 
-وهو ممن كان يجل�ض مع الكرخي وغريه من علماء احلنفية- اإثباته لن�صبة هذا القول للكرخي، كما ُنقل عن اأبي �صعيد الربدعي 

توّقفه عن القول بالعموم يف الأوامر والأخبار جميًعا. انظر: الف�صول يف الأ�صول ))/0))؛ والوا�صح لبن عقيل )345/3).
)2) انظر: الف�صول يف الأ�صول ))/)3))؛ والوا�صح لبن عقيل )347/3).

)3) انظر: الف�صول يف الأ�صول ))/32))؛ والوا�صح )347/3).
)4) انظر يف تفا�صيل م�صاألة ن�صخ اخلرب يف: العدة )825/3)؛ اأ�صول ال�صرخ�صي )60/2)؛ والإحكام لالآمدي )44/3))؛ و�صرح 
و�صرح  املحيط )98/4)؛  والبحر  وامل�صودة )96))؛  املحلى على جمع اجلوامع )86/2)؛  و�صرح  الف�صول )309)؛  تنقيح 

الكوكب املنري )543/3)؛ والتلويح )33/2)؛ وتي�صري التحرير )96/3)).
)5) ومن القائلني باأن الإخبار عن اإحدى ال�صورتني بخرب ل يدل على اأن امل�صكوت عنه على النقي�ض من ذلك، ابن احلاجب، وتبعه 
�صم�ض الدين الأ�صفهاين. انظر: خمت�صر ابن احلاجب مع �صرح الع�صد )79/2))؛ وبيان املخت�صر )640/2). وانظر �ض)3 

من هذا البحث.
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النفي مالزٌم لالإثبات يف باب الأمر والنهي بخالف اخلرب؛ لأن املخرِب عن �صيٍء مو�صوٍف 
ب�صفٍة، لي�ض من �صرطه اأن يكون عاملًا مبا لي�ض على تلك ال�صفة، فاإذا قال قائٌل: "راأيت 
خبًزا �صميًذا، وحلًما طريًّا، ورطًبا جنيًّا"، فال يلزم من روؤيته لذلك اأن يكون قد �صاهد 
ما لي�ض على هذه ال�صفة، بخالف ما لو قال: "ا�صرت يل خبًزا �صميًذا، وحلًما طريًّا، ورطًبا 
البايت، مما يباع يف  اأن اخلبز اخل�صكار، واللحم والرطب  جنيًّا"، فالقائل حينئٍذ يعلم 
ال�صوق، فقوله ذلك ق�صد به البيان والتمييز ملا ُي�صرتى عّما ل ُي�صرتى، فكان النفي مالزًما 

لالإثبات يف الأمر والنهي بخالف اخلرب))).
وهكذا ُنقل عن بع�ض الأ�صوليني اإنكارهم اأخذ الأحكام ال�صرعية من بع�ض اأنواع اخلرب، 
فقد نقل الزرك�صي )ت794هـ) عن بع�صهم اأن الأحكام ل توؤخذ من الأحاديث التي تاأتي 
ل�صرب الأمثال؛ لأنها مو�صع جتّوز، وذكر اأن هذا القول حكاه ابن العربي )ت543هـ) عن 
اإمام احلرمني اجلويني)2) )ت478هـ)، واأنه رّد بذلك احتجاج احلنفية بحديث: »مثلكم 

ومثل اأهل الكتاب...« احلديث على تقدير وقت الع�صر.
 s وقد ُنوق�ض هذا القول: باأن الأمثال واإن كانت مو�صع جتّوز وتو�صع، اإل اأن ر�صول اهلل

ا، متّثل اأو تو�ّصع)3). ل يقول اإل حقًّ
ثم قال: والتعليل بالتو�صع باطل؛ لأنه مع�صوم، ولو قال: لأن اللفظ مل يظهر منه ق�صد 

الت�صريع، فيكون قرينة �صارفة عن احلكم، مل يبعد)4).
اأن التقدير واأمثاله يجري على ل�صان النبي  "... ول تظنن  وجاء يف حتفة الأحوذي: 
s جزاًفا ول بالتفاق، بل ل�صرٍّ اأدركه ون�صبٍة اأحاط بها علمه؛ فاإنه s ما ينطق عن 

الهوى اإن هو اإل وحٌي يوحى")5).
ا- اأن اجلواز ل يوؤخذ مما  كما نقل الزرك�صي )ت794هـ) عن بع�ض الأ�صوليني -اأي�صً

))) انظر: الوا�صح لبن عقيل )286/3)؛ والإحكام لالآمدي )82/3).
اأبو  كنيته  ال�صافعي،  الني�صابوري  اجلويني  يو�صف  بن  عبداهلل  بن  عبدامللك  هو  واجلويني   .(354/4( املحيط  البحر  انظر:   (2(
املعايل، ولقبه �صياء الدين، وامل�صهور باإمام احلرمني، من كبار فقهاء ال�صافعية واأ�صولييهم، تتلمذ على يد والده عبداهلل بن 
يو�صف، واأخذ عن جماعة من علماء ع�صره، وناظر املبتدعة وبرز يف علم الكالم. من موؤلفاته: "الربهان" يف اأ�صول الفقه، 

و"الورقات" يف اأ�صول الفقه، و"ال�صامل" يف اأ�صول الدين، و"الإر�صاد اإىل قواطع الأدلة" يف العتقاد.
انظر يف ترجمته: طبقات ال�صافعية الكربى )249/3)؛ وطبقات ال�صافعية لبن هداية اهلل )74))؛ و�صذرات الذهب )358/3).
)3) وهذا اجلواب نقله الزرك�صي عن ابن العربي. انظر: البحر املحيط )354/4). وقال الكفوي يف الكليات، �ض852: "ومتّثل 
بال�صيء: �صربه مثال"، وما ُنقل عن اإمام احلرمني من اعرتا�ض على ال�صتدلل بهذا احلديث على تقدير وقت �صالة الع�صر 

هو اأحد اعرتا�صات عديدة اأُوردت على ال�صتدلل به، وقد �صاقها م�صتوفاة �صاحب حتفة الأحوذي ))/443).
)4) انظر: البحر املحيط )354/4).

)5) حتفة الأحوذي )56/7)، وقد نقل �صاحب التحفة هذا الكالم عن جامع الأ�صول.
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اأُخرب به عن اأ�صراط ال�صاعة ونحوها، كاحتجاج بع�ض ال�صافعية على اأن املْحرم ل ُي�صرتط 
يف احلج بحديث: »لرتينَّ الظعينة))) ترحل من احلرية)2) حتى تطوف بالكعبة ل تخاف 
اإل اهلل«)3)، فقد قدح بع�ض العلماء بهذا ال�صتدلل باأنه خرٌب منه s باأن ذلك يقع بعُد، 
ومل يقل: اإن ذلك يجوز، وهذا مثل حديث: »ل تقوم ال�صاعة حتى ميّر الرجل بقرب الرجل، 
فيقول: يا ليتني كنت مكانه«)4)، وهذا، واإن كان فيه متني املوت املنهي عنه، لكنه خرٌب منه 

s من غري تعّر�ٍض جلوازه، كالإخبار باأ�صراط ال�صاعة ونحوها.
وقد اأجاب الزرك�صي )ت794هـ) عن هذا القول من وجهني:

اأن حديث الظعينة ذكره النبي s يف معر�ض املدح والمتنان باإظهار الدين، . )
ولهذا اأخرب يف احلديث باإنفاق كنوز ك�صرى يف �صبيل اهلل)5). 

اجلواز، . 2 الأ�صراط  عن  به  اأخرب  مما  يفهمون  كانوا  ال�صحابة   اأن  الأهم:  وهو 
وي�صهد لذلك ما جاء يف حديث جابر بن عبداهلل   اأن النبي s قال له: »هل 
لكم من اأمناط؟ قال: قلُت: ل، قال: اأما اإنها �صتكون لكم الأمناط، قال: فاأنا اأقول 
لها - يعني امراأته -: اأّخري عّني اأمناطك، فتقول له: اأمل يقل النبي s �صتكون لكم 
ا)7). الأمناط؟ فاأدعها«)6)، ففهم ال�صحابة مما اأخرب به عن الأ�صراط اجلواز اأي�صً

"املوافقات")8) اأن الأحكام ال�صرعية  كما ُيفهم من كالم ال�صاطبي )ت790هـ) يف 
ل توؤخذ من هذا النوع من الأخبار، فعندما تكّلم عن عالقة ال�صنة بالقراآن، واأن ال�صنة 
جاءت مبّينة له، ق�ّصم ال�صنة اإىل ق�صمني: ق�صٌم جاء بالأمر والنهي والإذن اأو ما يقت�صي 

ذلك، وباجلملة ما يتعّلق باأفعال املكلفني من جهة التكليف.

))) اأ�صل الظعينة: الراحلة التي ُيرحل عليها وُيظعن، وقيل للمراأة ظعينة؛ لأنها تظعن مع زوجها حيثما ظعن، وقيل الظعينة: املراأة 
يف الهودج، ثم قيل للهودج بال امراأة، وللمراأة بال هودج. انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر لبن الأثري )57/3)).

)2) قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )709/6): "احلرية بك�صر املهملة و�صكون التحتانية وفتح الراء، كانت بلد ملوك العرب 
الذين حتت حكم اآل فار�ض"، وجاء يف املْغرب، �ض35): "واحلرية بالك�صر مدينة كان ي�صكنها النعمان بن املنذر، وهي على 

راأ�ض ميل من الكوفة".
اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�صالم، )6/3)3))، برقم )340)، من حديث   (3(

. عدي بن حامت 
)4) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب الفنت، باب ل تقوم ال�صاعة حتى ُيغبط اأهل القبور، )2604/6)، برقم )6698)؛ وم�صلم 

. يف �صحيحه، كتاب الفنت واأ�صراط ال�صاعة، )4/)223)، برقم )2907)، من حديث اأبي هريرة 
)5) لأنه جاء يف حديث عدي –ال�صابق-: »ولئن طالت بك حياٌة لتفتحنَّ كنوز ك�صرى...«.

يف  وم�صلم  )3432)؛  برقم   ،((328/3( الإ�صالم،  يف  النبوة  عالمات  باب  املناقب،  كتاب  �صحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   (6(
�صحيحه، كتاب اللبا�ض والزينة، )650/3))، برقم )2083).

)7) انظر: البحر املحيط )354/4).
)8) انظر: املوافقات )8-406/4)4).
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فهذا الق�صم ل اإ�صكال يف اعتباره من بيان القراآن واأن الأحكام توؤخذ منه.
والق�صم الثاين من ال�صنة: ما خرج عن ذلك من الأخبار عّما كان اأو ما يكون مما ل 

ا: يتعّلق به اأمٌر ول نهٌي ول اإذٌن، فهذا على �صربني اأي�صً
بيان  اأنه  نظر يف  ل  فهذا  للقراآن،  التف�صري  موقع  ال�صنة  يقع يف  اأن  الأول:  ال�صرب 

ٺ( ٺ   ڀ   ڀ   )ڀ   تعاىل:  قوله  يف  كما  اأمثلة:  عّدة  له  َرَب  و�صَ له، 
]البقرة:58[)))، قال: »دخلوا يزحفون على اأوراكهم«، ويف قوله: )ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ(]البقرة:59[)2)، قال: »قالوا: حّبة يف �صعرة«)3). 
نوٌح  »يدعى  قال:  ڤ(]البقرة:43)[)4)،  ڤ   ڤ   )ڤ   تعاىل:  قوله  ويف 
فيقال: هل بّلغَت؟ فيقول: نعم، فيدعى قوُمه فيقال: هل بّلغكم؟ فيقولون: ما اأتانا من نذير 
وما اأتانا من اأحد، فيقال: من �صهودك؟ فيقول: حممٌد واأمته، قال: فُيوؤتى بكم ت�صهدون 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ( اهلل:  قول  فذلك  بّلغ،  قد  اأنه 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ()5).

اأرواحهم يف حوا�صل  »اإن  )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ(]اآل عمران:69)[)6)،  ويف قوله: 
طري خ�صر ت�صرح يف اجلنة حيث �صاءت وتاأوي اإىل قناديل معّلقة بالعر�ض«)7)، احلديث.

وقال: »ثالث اإذا خرجن )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ(]الأنعام:58)[)8)؛ 
الدجال والدابة وطلوع ال�صم�ض من مغربها«)9).

وقال: »احلمد هلل اأّم القراآن واأّم الكتاب وال�صبع املثاين«)0)). 

))) انظر تف�صري الآية يف: تف�صري القراآن العظيم ))/85)؛ وفتح القدير لل�صوكاين ))/40)).
)2) انظر تف�صري الآية يف: تف�صري القراآن العظيم ))/86)؛ وفتح القدير ))/)4)).

)3) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب التف�صري، باب )ٺ  ٺ(، )4/)70))، برقم )4365)؛ وم�صلم يف �صحيحه، كتاب 
، ولفظهما: »قيل لبني اإ�صرائيل ادخلوا الباب �صجًدا وقولوا  التف�صري، )2/4)23)، برقم )5)30)، من حديث اأبي هريرة 

حّطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على اأ�صتاههم وقالوا: حبة يف �صعرة«.
)4) انظر تف�صري الآية يف: تف�صري القراآن العظيم ))/65))؛ وفتح القدير ))/233).

)5) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب الأنبياء، باب قول اهلل عز وجل: )ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ( ، )4/3)2))، برقم ))6)3)، 
. من حديث اأبي �صعيد اخلدري 

)6) انظر تف�صري الآية يف: تف�صري القراآن العظيم ))/375)؛ وفتح القدير ))/600).
. )7) اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب الإمارة، )502/3))، برقم )887))، من حديث ابن م�صعود 

)8) انظر تف�صري الآية يف: تف�صري القراآن العظيم ))/79))، وفتح القدير )264/2).
. )9) اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب الإميان، ))/38))، برقم )58))، من حديث اأبي هريرة 

)0)) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب التف�صري، باب: )ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ(، )738/4))، برقم 
، ولفظه: »احلمد هلل رب العاملني هي ال�صبع املثاين والقراآن العظيم الذي اأُوتيته«.   )4426)، من حديث اأبي �صعيد املعلى 

واحلديث باللفظ الذي ذكره ال�صاطبي هو عند الرتمذي يف �صننه، كتاب تف�صري القراآن عن ر�صول اهلل s، باب =
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ال�صرب الثاين: اأن ل يقع موقع التف�صري، ول فيه معنى تكليف اعتقادي اأو عملي، فال 
يلزم اأن يكون له اأ�صل يف القراآن؛ لأنه اأمر زائد على مواقع التكليف، واإمنا اأُنزل القراآن 

لذلك، فال�صنة اإذا خرجت عن ذلك فال حرج.
وقد مّثل لهذا الق�صم بحديث الأبر�ض والأقرع والأعمى)))، وحديث جريج العابد)2)، 
وخرب وفاة مو�صى)3) ÷، ونحوها من ق�ص�ض الأنبياء عليهم ال�صالم والأمم املا�صية.
ثم قال وا�صًفا هذا ال�صرب: "... مما ل ينبني عليه عمٌل ولكن يف ذلك من العتبار نحٌو 
مما يف الق�ص�ض القراآين، وهو منٌط رمبا رجع اإىل الرتغيب والرتهيب، فهو خادٌم لالأمر 

والنهي، معدوٌد يف املكمالت ل�صرورة الت�صريع، فلم يخرج بالكلية عن الق�صم الأول")4). 
اإمنا هو  ال�صرب  الواردة على هذا  ال�صنن  يوؤخذ من  ما  اأن غاية  ويظهر من كالمه 
العتبار)5)، وكونها خادمة لالأمر والنهي يف ترغيبها لفعل املاأمورات وترهيبها من فعل 

لة مكملة لالأوامر والنواهي ل م�صدر حكٍم �صرعي. املحرمات، فهي يف املح�صّ

، وقال عنه الرتمذي: هذا حديث ح�صن �صحيح. = �صورة احلجر، )297/5)، برقم )23)3)، من حديث اأبي هريرة 
))) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب اأحاديث الأنبياء، باب حديث اأبر�ض واأعمى واأقرع يف بني اإ�صرائيل، )276/3))، برقم 

. )3277)؛ وم�صلم يف �صحيحه، كتاب الزهد، )2275/4)، برقم )2964)، من حديث اأبي هريرة 
ڃ  ڃ     ڃ  چ(،  ڃ   )ڄ  ڄ  ڄ    تعاىل:  قوله  باب  الأنبياء،  اأحاديث  كتاب  �صحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   (2(

)268/3))، برقم )3253).
)3) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب اجلنائز، باب من اأحب الدفن يف الأر�ض املقد�صة اأو نحوها، ))/449)، برقم )274))؛ 
 :s ولفظه: قال ر�صول اهلل ، وم�صلم يف �صحيحه، كتاب الف�صائل، )822/4))، برقم )2372)، من حديث اأبي هريرة 
»جاء ملك املوت اإىل مو�صى ÷ فقال له: اأجب ربك، قال: فلطم مو�صى عني ملك املوت ففقاأها، قال: فرجع امللك اإىل اهلل 
عز وجل، فقال: اإنك اأر�صلتني اإىل عبد ل يريد املوت وقد فقاأ عيني، قال: فرّد اهلل عز وجل اإليه عينه، وقال: ارجع اإىل عبدي 
فقل: احلياة تريد؟ فاإن كنت تريد احلياة ف�صع يدك على منت ثوٍر فما توارت بيدك من �صعره فاإنك تعي�ض بها �صنة، قال: ثم 

مه؟ قال: متوت، قال: فالآن من قريب، قال: رب اأدنني من الأر�ض املقد�صة رمية بحجر« احلديث.
)4) املوافقات )8/4)4).

)5) قال اجلرجاين يف التعريفات، �ض34: "العتبار: هو النظر يف احلكم الثابت اأنه لأيِّ معنى ثبت، واإحلاق نظريه به، وهذا غري 
�ُصّميت  ولهذا  اإىل �صيء،  واملجاوزة من �صيء  العبور  ماأخوٌذ من  "العتبار: هو  الكلّيات، �ض47):  الكفوي يف  وقال  القيا�ض"، 
العربة عربًة واملعرب معرًبا واللفظ عبارة، ويقال: ال�صعيد من اعترب بغريه، وال�صقي من اعترب به غريه، ولهذا قال املف�صرون: 
العتبار هو النظر يف حقائق الأ�صياء وجهات دللتها، لُيعرف بالنظر فيها �صيٌء اآخر من جن�صها، وقيل: العتبار هو التدبر 
وقيا�ض ما غاب على ما ظهر، ويكون مبعنى الختبار والمتحان، ومبعنى العتداد بال�صيء يف ترتب احلكم، نحو قول الفقهاء: 

العتبار بالعقب اأي العتداد يف التقّدم به....". 
واحلا�صل مّما تقدم، ومن النظر يف ا�صتعمالت الفقهاء والأ�صوليني لكلمة العتبار، فاإن الغالب اأنهم عندما ي�صتعملونها يف 
مقابل العتماد وال�صتناد، فاإنهم يعنون بها ال�صتئنا�ض بال�صيء ومراعاته دون اأن يكون له التاأثري يف الدللة وال�صتنباط، اأو 
مبعنى اآخر اأن العتبار بال�صيء هو مراعاته وال�صتئنا�ض به دون العتماد عليه، ولهذا فاإن العتبار ياأتي يف مرتبة متاأخرة وتاليٍة 
لال�صتدلل بال�صيء والنطالق منه، ويف كالم ال�صاطبي نف�صه ما ي�صهد لهذا املعنى عند حديثه عن بع�ض التف�صريات الإ�صارية 
املنقولة عن بع�ض املت�صّوفة مّما حتمل معاين �صحيحة ل تخالف الأدلة ال�صرعية ول يزعم اأنها هي بذاتها املراد بكالم اهلل 
تعاىل، واأنه يف حال القول ب�صحة مثل تلك التف�صريات فاإمنا هو من باب العتبار بها ولي�ض على اأنها تف�صري لتلك الآيات؛ لأن 
الناظر قد ياأخذ من معنى الآية معنى اآخر من باب العتبار، فيجريه فيما مل ُتنّزل فيه؛ لأنه يجامعه يف الق�صد اأو ما يقاربه. 

انظر: املوافقات )243/4).
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واإذا كان ا�صتفادة احلكم ال�صرعي من باب اخلرب املح�ض هو من قبيل دللة الإ�صارة اأو 
اإ�صارة الن�ض، كما تقّدم، مبعنى اأن ذلك احلكم ال�صرعي م�صتفاٌد تبًعا من املعنى الأ�صلي، 
فاإن موقف ال�صاطبي )ت790هـ) من ال�صرب الثاين -الذي ل يقع موقع التف�صري واعتباره 
له خادًما لالأمر والنهي، وراجًعا للرتغيب والرتهيب، وي�صتفاد منه يف باب العتبار فح�صب 
ل ال�صتنباِط وا�صتفادِة احلكم ال�صرعي- من�صجٌم متام الن�صجام مع ما اختاره يف مو�صٍع 
اأن يكون موؤَّكًدا ومقّوًيا  بّد  التبعي ل  اأن املعنى  "املوافقات" عندما قّرر  متقّدٍم من كتابه 
ًحا وخادًما للمعنى الأ�صلي، اأما اإن كان زائًدا على املعنى الأ�صلي فال يكون مقبوًل،  ومو�صّ
وهذه الوجهة اختارها عندما تناول م�صاألة اجلهة التي ُت�صتفاد منها الأحكام، وهل تخت�ض 
ا- جهة املعنى التبعي؟ مبّيًنا اأن جهة املعنى الأ�صلي ل  بجهة املعنى الأ�صلي؟ اأو تعّم -اأي�صً
اإ�صكال يف �صحة اعتبارها يف الدللة على الأحكام باإطالق، ول ي�صع فيها خالف بحال، كما 
يف �صيغ الأوامر والنواهي، والعمومات واخل�صو�صات، وما اأ�صبه ذلك جمّرًدا من القرائن 
املعنى  فهو يف جهة  والإ�صكال  الرتدد  اأما حمل  الأول،  الو�صع  مقت�صى  لها عن  ال�صارفة 
الأحكام  ل�صتفادة  �صامٌل  الأ�صلي -وكالمه  املعنى  على  زائدة  معاٍن  منه  ُفهم  اإذا  التبعي 
ال�صرعية تبًعا حتى واإن كان املعنى الأ�صلي م�صتفاًدا من دليل ب�صيغٍة طلبية- فهل ي�صحُّ 
اعتبارها يف الدللة على الأحكام؟ وقد جعل اخلالف يف هذه اجلهة بني طرفني؛ م�صحح 

ومانع، دون اأن ين�صب اأيًّا من القولني لأحد، ومنت�صًرا للقول باملنع.
خادمة  بالفر�ض  هي  التبعي  املعنى  جهة  اأن  حا�صله:  مبا  باملنع  للقول  ا�صتدل  وقد 
لالأُوىل وبالتبع لها، فدللتها على معنى اإمنا يكون من حيث هي موؤّكدة لالأوىل ومقّوية لها 
حة ملعناها وُمْوِقعة لها من الأ�صماع موقع القبول، ومن العقول موقع الفهم، ولو كان  ومو�صّ
جلهة املعنى التبعي مو�صع خ�صو�ض حكم ُيقّرر �صرًعا دون الأُوىل لكانت هي الأوىل، اإذ 
يكون تقرير ذلك املعنى مق�صوًدا بحق الأ�صل، فتكون العبارة عنه من اجلهة الأوىل ل من 
الثانية، وقد فر�صناه من الثانية وهذا ُخْلٌف ل ميكن، ثم اإن جهة املعنى غري املق�صود اإذا 
كانت تابعة للمعنى املق�صود فاإن ذلك يقت�صي اأن ما توؤديه من املعنى ل ي�صحُّ اأن يوؤخذ اإل 
من جهة املعنى الأ�صلي، ودللتها على حكٍم زائٍد على ما يف الأُوىل خروٌج لها عن كونها 
تبًعا لالأُوىل، فيكون ا�صتفادة احلكم من جهتها على غري فهٍم عربي، وذلك غري �صحيح، 

فما اأّدى اإليه مثله))).
وقد اأيـّد هذا التوّجه بت�صبيهه مبو�صوع املقا�صد الأ�صلية والتبعية؛ لأن املقا�صد التبعّية 
ل تكون اإل موؤّكدة ومقّوية للمقا�صد الأ�صلية ومعّززة لها، ول ت�صّح اأن تكون خارجًة عنها)2). 

))) انظر: املوافقات )2/)5)-62)).
)2) انظر: املوافقات )60/2)). واملقا�صد الأ�صلية هي التي ق�صدها ال�صارع ابتداًء، وهي الغايات العليا لالأحكام، والغالب اأن 

ل حّظ للمكلف فيها، بل هو ملزٌم بها وبحفظها، اأحّب ذلك اأم كرهه، اأما املقا�صد التابعة: فهي التي ق�صدها ال�صارع =
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اإن ذلكم التوّجه من ال�صاطبي )ت790هـ) ظاهر التاأثر مبو�صوع املقا�صد- التي هو 
اأحد اأعالمها واأقطابها ومنظريها- ويقوم على اأ�صا�ض اعتبار املعاين التبعية يف الألفاظ 

ل بّد اأن تكون موؤّكدة ومقّوية للمعاين الأ�صلية لها، �صاأن الألفاظ يف ذلك �صاأن املقا�صد.

مناق�شة هذا ال�شتدلل:

وميكن مناق�صة هذا التوّجه وا�صتدلله باأن عدم الت�صليم به اأمٌر قريب متوجٌه؛ فال يلزم 
اأن يكون املعنى التبعي للفظ مكماًل للمعنى الأ�صلي له؛ فالتبعية يف معاين الألفاظ خمتلفة 
قيل:  فاإذا  وا�صتفادة،  ا�صتناد  تبعيُة  هي  الألفاظ  معاين  فتبعية  املقا�صد،  يف  التبعية  عن 
اإن ذلك املعنى للفظ هو معنى تبعي، فذلك يعني اأنه تابع يف ا�صتناده لذلك اللفظ الذي 
ًدا للمعنى الأ�صلي وقد ل يكون  ا�صتند اإليه املعنى الأ�صلي، وذلك املعنى التبعي قد يكون موؤكِّ
كذلك، واإمنا �ُصّمي تبعًيا لأنه ياأتي يف مرتبة تالية للمعنى الأ�صلي من حيث ا�صتناده على 
ذلك اللفظ، وهذا بخالف التبعية يف املقا�صد، فهي تبعية تعزيز وتقوية وتاأكيد وتكميل، 
ول ميكن اأن تكون خارجة عن ذلك، والنظر يف الدللت اللفظية التي ذكرها الأ�صوليون 
كدللة مفهوم املخالفة ودللة الإ�صارة مما يعتربونها دللت لفظية تبعية وما يوؤخذ من 
اأحكام �صرعية عن طريق تلك الدللت مما ل يكون بال�صرورة موؤّكًدا للمعنى الأ�صلي للفظ 

يوؤّكد ذلك التباين بني تبعية دللت الألفاظ وتبعية املقا�صد.
)ت790هـ)  ال�صاطبي  نظر  لوجهة  التف�صيلية  املناق�صة  يف  التعّمق  عدم  اأردنا  واإذا 
باب اخلرب  ال�صرعي يف  با�صتفادة احلكم  تخت�ضُّ  ل  الوجهة  اأن هذه  �صيما  ول  وتوجهه، 
املح�ض -وهو مو�صوع بحثنا- واإمنا هي عامة يف كلِّ معنى تبعي يوؤخذ من الدليل، �صواء 
ا، فاإن من الأن�صب والأجدر العودة اإىل الق�صايا  اأكان الدليل طلبي ال�صيغة اأم كان خربيًّ

التاأ�صيلية والتنظري املبدئي لهذا املو�صوع، بحيث يقال: 
اإن ا�صتفادة احلكم ال�صرعي من اخلرب املح�ض الذي ُق�صد منه الإعالم والإخبار هو يف 
حقيقته اأخٌذ مبعنى التزامي مل يكن مق�صوًدا اأ�صالة، بل تبًعا من �صوق الكالم الذي خرج 
بق�صد الإعالم والإخبار، اأيًّا كان ذلك املخرب عنه؛ مثاًل اأو �صرًطا من اأ�صراط ال�صاعة اأو 
ما كان اأو ما �صيكون، فدللة اللفظ على ذلك املعنى اللتزامي غري املق�صود من قبيل دللة 

الإ�صارة اأو اإ�صارة الن�ض.
وال�صابط يف دللة الإ�صارة اأو الأ�صا�ض الذي تقوم عليه: هو وجود ارتباط بني املفهومني 

= لتقوية وتكملة وتوكيد املقا�صد الأ�صلية، وروعي فيها حظ املكلف.
ومثال ذلك: املق�صد الأ�صلي من النكاح هو التنا�صل، واملق�صد التبعي منه هو ال�صتمتاع بالزوجة وطلب ال�صكن والتعاون على 

امل�صالح الدنيوية والأخروية... اإلخ. انظر: املوافقات )39/3)).
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اإىل  اأحدهما  النتقال من  به  ي�صحُّ  املق�صود،  واملعنى غري  املق�صود  املعنى  املعنيني؛  اأو 
الآخر، �صواء كان ذلك الرتباط م�صتنًدا اإىل العقل اأو العرف اأو ال�صرع اأو غريها))). 

اإن ذلكم الرتباط بني املعنى الأ�صلي واملعنى التبعي اللتزامي هو امل�صّوغ لال�صتناد 
على اللفظ واعتبار ذلك املعنى اللتزامي من مدلولت اللفظ. 

ومتى وجد ذلك الرتباط بني املدلول الأ�صلي للخرب، الذي هو الإعالم والإخبار، وبني 
املعنى التبعي الذي هو احلكم ال�صرعي امل�صتفاد منه، �صّح اأخذ ذلك احلكم من اخلرب، 
و�صحَّ اعتبار ذلك احلكم من مدلولت اخلرب وم�صمولته بطريق دللة اللتزام؛ لأن لزم 

احلق حقٌّ كما هو متقّرٌر معلوم.
ال�صاطبي  اللفظ، متجاوزين خالف  التبعية من  املعاين  اأخذ  قّررنا �صحة  اإذا  ونحن 
)ت790هـ) فيها، وجتاوزنا احلديث عن ق�صية ال�صتدلل ب�صرع من قبلنا وعدم الوقوف 
قبلنا مفرو�صة يف  اإن �صرع من  ثم  القبيل،  الأخبار من هذا  لي�ض كل  اإذ  عندها طوياًل؛ 
اأخذ احلكم الثابت مبنطوق الدليل الثابت يف �صرع من قبلنا واعتباره من �صرعنا وديننا، 
وحديثنا اإمنا هو يف ما وراء دللة املنطوق بحيث يكون احلكم املاأخوذ تبًعا ل عالقة له 
باحلكم الثابت يف �صرع من قبلنا، وعلى كل حال فلمن ينكر �صرع من قبلنا اأن ُيخرج ما 
كان من هذا القبيل من دائرة الكالم هنا، اإل اأين راأيُت اأنه لي�ض من املنا�صب التن�صي�ض 
على اإخراج هذه الق�صية من حمل النزاع، اإذ لي�صت يف نظري داخلة فيه حتى ُتخرج، لكن 

تذكر على �صبيل التحّرز والتنبيه فح�صب.
ينبغي احلديث عنه هو اجلواب  ما  فاإن  الأمرين،  واإذا جتاوزنا احلديث عن هذين 
عن ا�صت�صكال اأخذ احلكم ال�صرعي من خرٍب حم�ٍض ورد لالإخبار والإعالم مبا كان اأو ما 
اأمر للذهن وت�صويره بحيث قد يعرتيه �صيء من التجّوز  اأو �صرب مثاًل لتقريب  �صيكون 
والت�صامح يف العبارات والألفاظ، اأو ما قد يقال باأن اللفظ مل يظهر منه ق�صد الت�صريع 

فيكون ذلك مانًعا من ا�صتفادة احلكم من باب اخلرب.
اإن احلكم ال�صرعي عندما يوؤخذ من اخلرب املح�ض فهو ل يوؤخذ من منطوق اخلرب اأو 
املعنى الأ�صلي املق�صود منه، الذي هو الإخبار والإعالم، واإمنا يوؤخذ من جهة ثانية تبعية 
ذلك اخلرب يف  على  ال�صتناد  �صّوغ  ما  �صحة  النظر يف  ويبقى  الإخبار،  لي�صت هي جهة 
الو�صول لذلك احلكم، اأو مبعنى اآخر: �صحة الرابط بني اخلرب وبني احلكم امل�صتفاد منه. 

))) انظر: �صرح الع�صد على خمت�صر ابن احلاجب مع حا�صية التفتازاين ))/)2))؛ و�صرح املحلي على جمع اجلوامع مع حا�صية 
التو�صيح  على  والتلويح  ))/62))؛  امل�صامع  وت�صنيف  )40/2)؛  املحيط  والبحر  ))/238)؛  ال�صربيني  وتقريرات  البناين 

))/)3))؛ وتي�صري التحرير ))/)8)؛ ومراآة الأ�صول مع حا�صية الأزمريي )73/2).
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وعلى من ا�صتفاد حكًما �صرعيًّا من خرٍب على ذلكم النحو، بيان وجه كون احلكم لزًما 
اإىل ذلك املعنى اللتزامي، ويكون املحك  اللفظ  اأن يبنّي م�صّوغ النتقال من  اأي  للفظ، 
اختالف  فيه  يت�صور  اأمٌر  وهو  اإليه من حكم،  تو�صل  ملا  تقّبل غريه  حينئٍذ هو يف مدى 
وجهات النظر، ول �صيما اإذا كان ذلك املعنى التبعي على درجة عالية من اخلفاء الذي 
قد يو�صف بالبعد، ول �صيما عند عدم قبول �صحة الرتباط الذي اّدعاه امل�صتدل، بل اإنك 
قد تت�صور اأحياًنا اأن ي�صتند راأيان متقابالن على خرٍب واحٍد يف اإثبات حكمني متقابلني، 
اإل اأن ذلك ل يعني عدم �صحة ال�صتناد على اخلرب يف ا�صتفادة احلكم تاأ�صياًل، اإذ يبقى 

دور املجتهد يف ترجيح ما تو�صل اإليه على ما تو�صل اإليه غريه من ذات اخلرب. 
الأمة  تلد  »اأن  ال�صاعة:  اأمارات  عن   s قوله  -عند  )ت676هـ)  النووي)))  يقول 
ربتها«)2)-: "واعلم اأن هذا احلديث لي�ض فيه دليل على اإباحة بيع اأمهات الأولد، ول منع 
بيعهن، وقد ا�صتدل اإمامان من كبار العلماء به على ذلك، فا�صتدل اأحدهما على الإباحة 
والآخر على املنع، وذلك عجٌب منهما، وقد اأُنكر عليهما؛ فاإنه لي�ض كل ما اأخرب s بكونه 
من عالمات ال�صاعة يكون حمرًما اأو مذموًما؛ فاإن تطاول الرعاء يف البنيان، وف�صّو املال، 
وكون خم�صني امراأة لهّن قّيٌم واحٌد، لي�ض بحرام بال �صك، واإمنا هذه عالمات، والعالمة ل 
ي�صرتط فيها �صيء من ذلك، بل تكون باخلري وال�صر واملباح واملحرم والواجب وغريه")3). 

))) هو يحيى بن �صرف بن مري بن ح�صن النووي ال�صافعي، املكنى باأبي زكريا، وامللقب مبحيي الدين، والنووي ن�صبة اإىل قرية 
نوى من قرى حوران بال�صام، حيث ولد وتعلم القراآن، ثم انتقل اإىل دم�صق واأخذ عن علمائها، برع يف احلديث والفقه، وكان 

زاهًدا ورًعا �صابًرا على تلقي العلم.
من موؤلفاته: "املجموع �صرح املهذب يف الفقه ال�صافعي"، و"ريا�ض ال�صاحلني"، و"�صرح �صحيح م�صلم"، و"تهذيب الأ�صماء 

واللغات". 
و�صذرات  )225)؛  احل�صيني  اهلل  هداية  لبن  ال�صافعية  وطبقات  )65/5))؛  الكربى  ال�صافعية  طبقات  ترجمته:  يف  انظر 

الذهب )354/5)؛ والأعالم )49/8)).
؛ واأخرجه البخاري يف  )2) اأخرجه بهذا اللفظ م�صلم يف �صحيحه، كتاب الإميان، ))/37)، برقم )8) من حديث ابن عمر 
وعلم  والإح�صان  والإ�صالم  الإميان  s عن  النبي  �صوؤال جربيل  باب  الإميان،  كتاب  ربها«،  الأمة  ولدت  »اإذا  بلفظ:  �صحيحه 

 . ال�صاعة، ))/27)، برقم )50)، من حديث اأبي هريرة 
)3) �صرح النووي على �صحيح م�صلم ))/33)). ومل ي�صّرح النووي با�صم هذين العاملني، وقد نقل احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 
ا، ولكنه زاد تو�صيح وجه ا�صتدلل كل منهما على ما ذهبا اإليه،  )95/5)) كالم النووي بن�صه، ومل ي�صم هذين العاملني اأي�صً
فذكر اأن من قال باجلواز ا�صتند على اأن املراد بـ)ربها) هو �صيدها؛ لأن ولدها من �صيدها ينزل منزلة �صيدها؛ مل�صري مال 
الإن�صان اإىل ولده غالًبا، واأما من ا�صتدل به على منع بيع اأمهات الأولد فقال: ل �صك اأن الأولد من الإماء كانوا موجودين يف 
عهد النبي s وعهد اأ�صحابه كثرًيا، واحلديث م�صوٌق للعالمات التي ُقْرب قيام ال�صاعة، فدل على حدوث قدٍر زائٍد على جمّرد 
الت�صري، قال: واملراد اأن اجلهل يغلب يف اآخر الزمان حتى تباع اأمهات الأولد فيكرث ترداد الأمة يف الأيدي حتى ي�صرتيها ولدها 

وهو ل يدري، فيكون اإ�صارة اإىل حترمي بيع اأمهات الأولد.
قال احلافظ ابن حجر: "ول يخفى تكلف ال�صتدلل من الطرفني". 

وكان احلافظ ابن حجر ذكر يف الفتح ))/49)) اختالف العلماء قدمًيا وحديًثا يف بيان معنى: )اأن تلد الأمة ربها) على 
اأقوال كثرية، منها: "اأن معناه ات�صاع الإ�صالم وا�صتيالء اأهله على بالد ال�صرك و�صبي ذراريهم، فاإذا ملك الرجل اجلارية =



140

د. محمد بن سليمان العريني

اأنه مل مينع اأخذ احلكم ال�صرعي من اخلرب باأمارات ال�صاعة،  واحلا�صل من كالمه 
ولكنه انتقد ال�صتناد على كون ال�صيء اأمارة من اأمارات ال�صاعة، ومن ثم القول بتحرميه، 
ودعوى  ال�صتناد  على  يعرت�ض  فهو  م�صّلم،  ول  �صحيح  غري  املّدعى  الرتباط  هذا  فمثل 

الرتباط، ول يعرت�ض على تاأ�صيل ال�صتناد على اخلرب يف ا�صتفادة احلكم ال�صرعي. 
اأما دعوى عرو�ض املجاز لالأخبار فال اخت�صا�ض لالأخبار بذلك دون �صيغة القت�صاء 
ال�صتناد عليه يف  ملا مل يكن مانًعا من  الطلب  للكالم ب�صيغة  املجاز  والطلب، فعرو�ض 
ال�صتنباط تاأ�صياًل، فكذلك يقال يف الكالم ب�صيغة اخلرب املح�ض، فيما يقال يف ال�صيغة 

الطلبية يقال يف ال�صيغة اخلربية كذلك.
ا�صتنباط حكم �صرعي بعد حتّققه من  ا�صتند على خرٍب حم�ٍض يف  اإّن على من  ثم 
�صّحة الرتباط وال�صتناد على اخلرب، وكون ذلكم الرابط وامل�صّوغ الذي اأبداه �صحيًحا، 
اأن يتحّقق من عدم وجود معار�ٍض اأقوى- ل ي�صحُّ معه ال�صتناد- من منطوق دليل اآخر 

ُيقّدم على دللة الإ�صارة التي اأخذ بها يف مقامه ذلك:
• اأجراء...«))) 	 اأهل الكتاب كمثل رجل ا�صتاأجر  فال�صتدلل بحديث: »مثلكم ومثل 

على اأن وقت الظهر اأطول من وقت الع�صر، بحيث ميتدُّ اإىل م�صري ظل كل �صيء 
-عليه  جربيل  اإمامة  حديث  منطوق  من  عار�صه  ما  لول  تاأ�صياًل  �صحيٌح  مثليه 
ال�صم�ض،  اليوم الأول حني زالت  s، حيث �صّلى به الظهر يف  ال�صالم- بالنبي 
و�صّلى به اليوم الثاين حيث �صار ظل كل �صيء مثله، ثم قال: »الوقت بني هذين«)2)، 

=  وا�صتولدها كان الولد منها مبنزلة ربها؛ لأنه ولد �صيدها، ولكنه نّظر هذا القول من جهة اأن ال�صتيالد كان موجوًدا حني 
املقالة، و�صياق الكالم يقت�صي الإ�صارة اإىل وقوع ما مل يقع مما �صيقع قرب قيام ال�صاعة.

- وقيل اإن املراد اأن تبيع ال�صادة اأمهات اأولدهم ويكرث ذلك، فيتداول املالك امل�صتولدة حتى ي�صرتيها ولدها وهو ل ي�صعر 
بذلك.

- وقيل اإن املراد اأن الإماء يلدن امللوك فت�صري الأم من جملة الرعية وامللك �صيد رعيته.
- وقيل اإن املعنى اأن يكرث العقوق يف الأولد فيعامل الولد اأمه معاملة ال�صيد اأمته؛ من الإهانة بال�صب وال�صرب وال�صتخدام، 
فاأُطلق عليه ربها جماًزا لذلك، وعّد هذا القول اأوجه الأقوال؛ لعمومه، ولأن املقام يدل على اأن املراد حالة تكون مع كونها 
له الإ�صارة اإىل اأن ال�صاعة يقرب قيامها عند انعكا�ض الأمور بحيث ي�صري املربي  تدل على ف�صاد الأحوال م�صتغربة، وحم�صّ

ُمَربَّى وال�صافل عالًيا. 
، وقال  ))) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب الإجارة ، باب الإجارة اإىل ن�صف النهار، )2/)79)، برقم )48)2)، من حديث ابن عمر 

احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )4/)52): "والقرياط: الن�صيب، وهو يف الأ�صل ن�صف دانق، والدانق �صد�ض درهم".
اأحمد يف م�صنده )330/3)؛ والرتمذي يف �صننه، كتاب ال�صالة، باب ما  اأخرجه من حديث جابر بن عبداهلل  الإمام   (2(
جاء يف مواقيت ال�صالة، ))/)28)، برقم )50))؛ والن�صائي يف �صننه، كتاب ال�صالة، باب اآخر وقت الع�صر، ))/255)، 
برقم )3)5)؛ والداراقطني يف �صننه، كتاب ال�صالة، باب اإمامة جربائيل، ))/257)، برقم )))؛ واحلاكم يف م�صتدركه، 
))/95))، و�صّححه ووافقه الذهبي، وقال الرتمذي: "هذا احلديث ح�صن �صحيح غريب... وقال حممد -يعني البخاري-: 

اأ�صحُّ �صيء يف املواقيت حديث جابر..."، و�صححه الألباين يف اإرواء الغليل ))/70). 
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فهو �صريٌح يف انتهاء وقت الظهر مب�صري ظل كل �صيء مثله، واملنطوق مقّدم على 
دللة الإ�صارة.

• وكذلك ال�صتدلل بحديث: »لرتيّن الظعينة ترحل من احلرية حتى تطوف بالكعبة 	
ل تخاف اإل اهلل«))) على عدم ا�صرتاط املْحرم يف احلج هو ا�صتدلٌل �صحيح من 
حيث التاأ�صيل، لكن عار�صه منطوق حديث: »ل ت�صافر املراأة اإل مع ذي حمرم«)2)، 

وهو �صريح يف ا�صرتاط املحرم وُيقّدم على دللة اإ�صارة احلديث الذي قبله. 
وهكذا؛ قد يخفى على بع�ض الناظرين يف الأخبار وجه اأخذ احلكم ال�صرعي وا�صتفادته 
منها، ويكون للمعرت�ض حق العرتا�ض على وجه ال�صتناد والرتباط الذي اّدعاه امل�صتدل، 
ذلكم اخلرب،  ال�صتناد على  اأ�صل  على  العرتا�ض  ل  ال�صتناد،  واإبداء عدم �صّحة ذلك 
فالعرتا�ض على وجه ال�صتناد ورابطه ل على تاأ�صيله، مع ا�صتح�صار اأن الأدلة ال�صرعية 
من كتاب و�صنة هي م�صدر ا�صتنباط واأحكام واأن غريه قد يتّنبه حلكم من خرب مل يتنّبه هو 
اإليه، وعدم ح�صول ذلك ال�صتدلل له ل يعني عدم �صحته، فذلكم اخلفاء حا�صل لغريه 
)ت730هـ):  البخاري)3)  عبدالعزيز  يقول  ولهذا  وعلًما،  رتبة  منه  اأعلى  يكون  قد  ممن 
"وقد �صادفنا من املتاأخرين من يتنّبه يف اآية اأو خرب لفوائد مل يتنّبه لها اأهل الأع�صار 
ال�صابقة من العلماء املحّققني، فعلمنا اأنه ل يجب اأن يقف ال�صامع على جميع فوائد اللفظ 
يف احلال، واإن كان فقيًها ذكيًّا، مع اأنه عليه ال�صالم قد اأُوتي جوامع الكلم، وكان اأف�صح 

العرب ل�صاًنا واأح�صنها بياًنا...")4). 

اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف الإ�صالم، )6/3)3))، برقم )340)، من حديث   (((
. عدي بن حامت 

)2) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب احلج، باب حج الن�صاء، )658/2)، برقم )763))؛ وم�صلم يف �صحيحه، كتاب احلج، 
. )978/2)، برقم ))34))، من حديث ابن عبا�ض 

)3) هو عبدالعزيز بن اأحمد بن حممد البخاري احلنفي، فقيه وحمدث واأ�صويل، كان من اأبرز اأئمة وحمققي احلنفية املتاأخرين.
من موؤلفاته: "التحقيق �صرح منتخب الأ�صول"، و"�صرح الهداية" ومل يكمله، و" ك�صف الأ�صرار عن اأ�صول فخر الإ�صالم 

البزدوي".
انظر يف ترجمته: اجلواهر امل�صية )428/2)؛ وتاج الرتاجم، �ض27)؛ ومفتاح ال�صعادة )65/2)).

)4) ك�صف الأ�صرار )57/3). 
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اخلامتة

من اأبرز النتائج امل�صتخل�صة من البحث ما ياأتي:
الأحكام ال�صرعية ت�صتنبط من اخلطابات ال�صرعية، �صواء بطريق دللة املنطوق . )

اأو بغريها من الدللت اللتزامية. 
ل اإ�صكال يف اأخذ الأحكام ال�صرعية من اخلطاب ال�صرعي الوارد ب�صيغة الطلب . 2

والإن�صاء.
 قد يخرج اللفظ ال�صرعي خمرج اخلرب ويكون املق�صود منه الطلب، فخروجه . 3

ذلك املخرج حينئٍذ اأ�صرح واأقوى يف اإفادته للطلب؛ لأنه يت�صمن اأن احلكم قد 
ا قبل وروده، فكاأنه نّزل املاأمور به منزلة الواقع، فينتفي عن الطلب  كان م�صتقرًّ

حينئٍذ احتمال ال�صتحباب الوارد على الطلب ال�صريح.
عليه . 4 املدلول  هو  املعنى  وهذا  والإعالم،  الإخبار  منه  ُيق�صد  املح�ض  اخلرب 

�صراحة من لفظ اخلرب، ولكن مع ذلك هناك معاٍن اأخرى تبعية التزامية ميكن 
اأخذها من اخلرب املح�ض. 

ومن تلك املعاين التبعية التي ميكن ا�صتفادتها من الأخبار املح�صة اأحكاٌم �صرعية. . 5
باب . 6 من  ا�صتفادته  مينعوا  مل  لوه  واأ�صّ ال�صرعي  احلكم  الأ�صوليون  عّرف  عندما 

اخلرب املح�ض، بل قّرروا ا�صتفادته من اخلطاب ال�صرعي مطلًقا بال تقييد بال�صيغة 
الطلبية للخطاب. 

وا�صتفادة احلكم ال�صرعي من اخلطاب ذي ال�صيغة اخلربية متوقٌف على �صحة . 7
ال�صتناد والرتباط بني ذلك اخلرب وبني احلكم ال�صرعي امل�صتفاد منه، وذلك باأن 

يبنّي امل�صتدل �صحة ا�صتناده على اخلرب يف ا�صتفادة احلكم.
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الأحاديث . 8 و�صراح  الفقهاء  و�صنيع  الفقهية  وال�صتنباطات  للتطبيقات  النظر  اإن 
عندما اأخذوا وا�صتنبطوا اأحكاًما من اأدلة ذات �صياغة خربية اأقوى �صاهد وموؤيٍد 
على �صالحية الدليل ذي ال�صيغة اخلربية ل�صتفادة احلكم ال�صرعي منه، ول �صيما 
اإذا نظرنا اإىل اأن اعرتا�صات من يعرت�ض على ا�صتنباط حكم �صرعي من خطاب 
واإمنا  تاأ�صياًل،  ذلك  من  املنع  اإىل  متوجهة  غالبها  يف  تكن  مل  خربية  �صيغة  ذي 
اعرتا�ض على وجه اأخذ ذلك احلكم من ذلك اخلطاب لعدم و�صوح وقبول م�صتند 

ذلك ال�صتنباط. 
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فهر�ص امل�شادر واملراجع

ال�صافعي، . ) العّبادي  قا�صم  بن  اأحمد  اجلوامع:  جمع  �صرح  على  البينات  الآيات 
�صبط وتعليق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة الأوىل، 

7)4)هـ/996)م.
الإبهاج يف �صرح املنهاج: تقي الدين علي بن عبدالكايف ال�صبكي، واأمّته ابنه: تاج . 2

الدين عبدالوهاب، حتقيق �صعبان حممد اإ�صماعيل، دار ابن حزم، بريوت- لبنان، 
الطبعة الأوىل، 425)هـ/ 2004م. 

اأحكام القراآن: حممد بن عبداهلل املعافري الأندل�صي )امل�صهور بابن العربي)، . 3
دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان.

اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي احلنفي )امل�صهور باجل�صا�ض)، . 4 اأحكام القراآن: 
دار الفكر، دم�صق.

تعليق عبدالرزاق عفيفي، . 5 الآمدي،  اأ�صول الأحكام: علي بن حممد  الإحكام يف 
املكتب الإ�صالمي، الطبعة الثانية، 402)هـ. 

اأخبار اأبي حنيفة واأ�صحابه: اأبو عبداهلل ح�صن بن علي ال�صيمري، دار الكتاب . 6
العربي، ت�صوير من طبعة وزارة املعارف بالهند، الطبعة الثانية، 976)م.

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�صبيل: حممد نا�صر الدين الألباين، باإ�صراف: . 7
حممد زهري ال�صاوي�ض، املكتب الإ�صالمي، الطبعة الثانية، 405)هـ/985)م.

�صرف . 8 بن  يحيى  زكريا  اأبو  النبوية:  ال�صحيحة  الأحاديث  يف  النووية  الأربعون 
النووي، مكتبة دار ال�صالم، الريا�ض، بدون تاريخ.

حتقيق . 9 احلنبلي،  املقد�صي  مفلح  بن  حممد  الدين  �صم�ض  مفلح:  ابن  اأ�صول 
وتعليق: د. فهد بن حممد ال�صدحان، مكتبة العبيكان، الريا�ض، الطبعة الأوىل، 

420)هـ/999)م.
الكتاب . 0) البزدوي احلنفي، دار  الإ�صالم حممد بن حممد  البزدوي: فخر  اأ�صول 

الإ�صالمي، القاهرة، بدون تاريخ، مطبوع مع �صرحه: ك�صف الأ�صرار لعبدالعزيز 
البخاري.

اأ�صول اجل�صا�ض )الف�صول يف الأ�صول): اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي احلنفي . ))
وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  الن�صمي،  عجيل  د.  حتقيق:  باجل�صا�ض)،  )امل�صهور 

الإ�صالمية بالكويت، الطبعة الثانية، 4)4)هـ /994)م.
اأ�صول ال�صرخ�صي: �صم�ض الأئمة حممد بن اأحمد بن اأبي �صهل ال�صرخ�صي، حتقيق: . 2)

د. رفيق العجم، دار املعرفة، بريوت - لبنان، الطبعة الأوىل، 8)4)هـ/997)م. 
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اأ�صول الفقه: حممد بن اأحمد اأبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ.. 3)
الأعالم: خري الدين بن حممود الدم�صقي الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت- . 4)

لبنان، الطبعة اخلام�صة، عام 980)م.
اإعالم املوقعني عن رب العاملني: �صم�ض الدين حممد بن اأبي بكر بن اأيوب الزرعي . 5)

املعت�صم  حممد  وتعليق:  �صبط  القيم)،  بابن  )امل�صهور  احلنبلي  الدم�صقي 
الأوىل،  الطبعة  لبنان،   - بريوت  العربي،  الكتاب  دار  النا�صر:  البغدادي،  باهلل 

6)4)هـ/996)م. 
اإنباه الرواة على اأنباء النحاة: جمال الدين علي بن يو�صف القفطي، حتقيق: حممد . 6)

اأبو الف�صل اإبراهيم، طبعة دار الكتب، القاهرة، طبعة عام 374)هـ/ 955)م.
اإنباه الغمر باأبناء العمر: اأحمد بن علي بن حجر الع�صقالين، مبراقبة: عبدالوهاب . 7)

البخاري، باإعانة: وزارة املعارف الهندية، ت�صوير: دار الكتب العلمية، بريوت- 
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الأرناوؤوط، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت- لبنان، الطبعة الثانية، 4)4)هـ/993)م. 

البخاري . 79 اإ�صماعيل  بن  حممد  املخت�صر):  ال�صحيح  )اجلامع  البخاري  �صحيح 
بريوت-  اليمامة،  ودار  كثري  ابن  دار  البغا،  ديب  م�صطفى  حتقيق:  اجلعفي، 

لبنان، الطبعة الثالثة، 407)هـ/987)م.
فوؤاد . 80 حممد  حتقيق:  الني�صابوري،  الق�صريي  احلجاج  بن  م�صلم  م�صلم:  �صحيح 

عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 
ال�صوء الالمع لأهل القرن التا�صع: �صم�ض الدين حممد بن عبدالرحمن ال�صخاوي، . )8

مكتبة احلياة، بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 
حامد . 82 حممد  حتقيق:  احلنبلي،  الفراء  يعلى  اأبي  بن  حممد  احلنابلة:  طبقات 

الفقي، دار املعرفة، بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 
طبقات ال�صافعية: اأبو بكر بن هداية اهلل احل�صيني، حتقيق: د.عادل نويه�ض، دار . 83

الآفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة الأوىل، 397)هـ/977)م.
طبقات ال�صافعية: جمال الدين عبدالرحيم بن احل�صن الأ�صنوي، حتقيق: د.عبداهلل . 84

اجلبوري، ن�صر: دار العلوم للطباعة والن�صر، الريا�ض، طبعة عام )40)هـ/)98)م. 
قا�صي . 85 بابن  )امل�صهور  ال�صافعي  حممد  بن  اأحمد  الكربى:  ال�صافعية  طبقات 

�صهبة)، تعليق: عبدالعليم خان، دار الندوة اجلديدة للطباعة، بريوت- لبنان، 
بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 

حتقيق: . 86 ال�صبكي،  علي  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  الكربى:  ال�صافعية  طبقات 
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القاهرة،  احللبي،  البابي  عي�صى  طبعة  الطناحي،  وحممود  احللو  عبدالفتاح 
الطبعة الأوىل، عام 964)م.

د.اإح�صان . 87 حتقيق:  ال�صريازي،  علي  بن  اإبراهيم  اإ�صحاق  اأبو  الفقهاء:  طبقات 
عبا�ض، ن�صر: دار الرائد العربي، بريوت- لبنان، طبعة عام 978)م.

طبقات املف�صرين: �صم�ض الدين حممد بن علي بن اأحمد الداوودي، حتقيق: علي . 88
حممد عمر، طبع مطبعة ال�صتقالل الكربى، القاهرة، ن�صر: مكتبة وهبة، الطبعة 

الأوىل، عام 392)هـ/ 972)م.
طرح الترثيب: عبدالرحيم بن ح�صني العراقي، دار اإحياء الكتب العربية، بدون . 89

رقم طبعة اأو تاريخ.
فتح الباري ب�صرح �صحيح البخاري: اأحمد بن علي بن حجر الع�صقالين، اإ�صراف: . 90

للرتاث،  الريان  دار  باز،  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  وتعليق:  اخلطيب،  الدين  حمب 
القاهرة، الطبعة الأوىل، 407)هـ/986)م. 

فتح الغفار ب�صرح املنار )م�صكاة الأنوار يف اأ�صول املنار): زين الدين ابن اإبراهيم . )9
لبنان،  بريوت-  العلمية،  الكتب  دار  جنيم)،  بابن  )امل�صهور  احلنفي  حممد  ابن 
البحراوي  عبدالرحمن  ال�صيخ  حوا�صي  )ومعه  )200م  422)هـ/  الأوىل،  الطبعة 

احلنفي).
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�صري: حممد بن علي . 92

ابن حممد ال�صوكاين، حتقيق: �صعيد حممد اللحام، دار الفكر للطباعة والن�صر، 
بريوت- لبنان، الطبعة الثانية، 4)4)هـ/993)م.

العناية �صرح الهداية: اأكمل الدين حممد بن حممد بن حممود البابرتي احلنفي، . 93
دار الفكر، بدون رقم طبعة اأو تاريخ.

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�صري: حممد بن علي . 94
بن حممد ال�صوكاين، حتقيق: �صعيد حممد اللحام، دار الفكر للطباعة والن�صر، 

بريوت- لبنان، الطبعة الثانية، 4)4)هـ/993)م.
ال�صوا�صي . 95 عبدالواحد  بن  حممد  الدين  كمال  الفقري:  للعاجز  القدير  فتح 

ال�صكندري احلنفي )امل�صهور بابن الهمام)، دار الفكر، بدون رقم طبعة اأو تاريخ.
فتح الوهاب ب�صرح منهج الطالب: اأبو يحيى زكريا بن حممد بن زكريا الأن�صاري، . 96

دار الفكر، بدون رقم طبعة اأو تاريخ )مطبوع مع حا�صية اجلمل).
الفوائد البهّية من تراجم احلنفية: اأبو احل�صنات حممد بن عبداحلي اللكنوي، . 97

ت�صحيح: حممد النع�صاين، مطبعة ال�صعادة، م�صر، الطبعة الأوىل، 324)هـ. 
بن . 98 حممد  عبدالعلي  احلنفية:  فروع  يف  الثبوت  م�صّلم  ب�صرح  الرحموت  فواحت 
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نظام الدين الأن�صاري الهندي، طبعة دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت- لبنان، 
الطبعة الأوىل، 8)4)هـ/998)م. 

القامو�ض املحيط: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي، مطبعة م�صطفى . 99
البابي احللبي واأولده، م�صر، الطبعة الثانية، )37)هـ/952)م.

قواطع الأدلة يف الأ�صول: اأبو املظفر من�صور بن حممد ال�صمعاين، حتقيق: حممد . 00)
الأوىل،  الطبعة  لبنان،   - العلمية، بريوت  الكتب  دار  ال�صافعي،  اإ�صماعيل  ح�صن 

8)4)هـ/997)م. 
ك�صاف ا�صطالحات الفنون: حممد بن علي التهانوي احلنفي، و�صع حوا�صيه اأحمد . )0)

ح�صن ب�صبح، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة الأوىل، 8)4)هـ/998)م. 
عمر . 02) بن  حممود  القا�صم  اأبو  اهلل  جار  التنزيل:  غوام�ض  حقائق  عن  الك�صاف 

الزخم�صري، حتقيق: عادل عبداملوجود وعلي معّو�ض، مكتبة العبيكان، الريا�ض، 
الطبعة الأوىل، 8)4)هـ.

عبدالعزيز . 03) الدين  عالء  البزدوي:  الإ�صالم  فخر  اأ�صول  عن  الأ�صرار  ك�صف 
البخاري، ن�صر: دار الكتاب الإ�صالمي، القاهرة، بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 

اأبو بركات عبداهلل بن اأحمد الن�صفي . 04) ك�صف الأ�صرار �صرح امل�صنف على املنار: 
احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة الأوىل، 406)هـ/986)م. 

الّنا�ض: . 05) األ�صنة  على  الأحاديث  من  ا�صتهر  عّما  الإلبا�ض  ومزيل  اخلفاء  ك�صف 
اإ�صماعيل بن حممد العجلوين، طبع باإ�صراف: اأحمد الفال�ض، موؤ�ص�صة الر�صالة، 

بريوت- لبنان، الطبعة الرابعة، 405)هـ. 
اأ�صامي الكتب والفنون: م�صطفى بن عبداهلل الق�صطنطيني . 06) ك�صف الظنون عن 

دار  ا- بحاجي خليفة)،  -اأي�صً واملعروف  كاتب اجللبي  باملال  )امل�صهور  احلنفي 
الكتب العلمية، بريوت- لبنان، طبعة عام 3)4)هـ/992)م. 

عدنان . 07) للطبع:  اأعده  الكفوي،  احل�صيني  مو�صى  بن  اأيوب  البقاء  اأبو  الكلّيات: 
دروي�ض وحممد امل�صري، موؤ�ص�صة الر�صالة، الطبعة الثانية، 9)4)هـ/998)م. 

الأفريقي . 08) منظور  بن  مكرم  بن  حممد  الدين  جمال  الف�صل  اأبو  العرب:  ل�صان 
العرب،  ل�صان  دار  مرع�صلي،  وندمي  خياط  يو�صف  وت�صنيف:  اإعداد  امل�صري، 

بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة اأو تاريخ.
املب�صوط: حممد بن اأحمد بن اأبي �صهل ال�صرخ�صي احلنفي، طبعة دار املعرفة، . 09)

طبع عام 409)هـ/989)م.
للرتاث . 0)) الريان  دار  الهيثمي،  بكر  اأبي  بن  علي  الفوائد:  ومنبع  الزوائد  جممع 

بالقاهرة، ودار الكتاب العربي، بريوت، طبعة عام 407)هـ. 
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تيمية . ))) بن  عبدال�صالم  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  الدين  تقي  الفتاوى:  جمموع 
النجدي،  العا�صمي  قا�صم  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  وترتيب:  جمع  احلراين، 
النبوية، طبعة عام  باملدينة  ال�صريف  امل�صحف  لطباعة  فهد  امللك  طبع مبجمع 

6)4)هـ/ 995)م.
حممد . 2)) حتقيق:  النووي،  �صرف  بن  يحيى  الدين  حميي  املهذب:  �صرح  املجموع 

جنيب املطيعي، ملكتبة العاملية بالفجالة، بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 
الرازي، . 3)) احل�صني  بن  عمر  بن  حممد  الدين  فخر  الأ�صول:  علم  يف  املح�صول 

الطبعة  بريوت،  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  طبعة  العلواين،  فيا�ض  جابر  د.طه  حتقيق: 
الثانية، 2)4)هـ/992)م. 

اأحمد بن �صعيد بن حزم الأندل�صي، حتقيق: . 4)) اأبو حممد علي بن  املحلى بالآثار: 
د.عبدالغفار البنداري، دار الفكر، بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 

خمتار ال�صحاح: حممد بن اأبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان، بريوت، . 5))
طبعة عام 989)م.

خمت�صر ابن احلاجب )خمت�صر املنتهى): جمال الدين عثمان بن عمر بن اأبي . 6))
بكر املالكي )امل�صهور بابن احلاجب)، النا�صر: مكتبة الكليات الأزهرية، م�صر، 

طبعة عام 393)هـ/ 973)م )مطبوع مع �صرح الع�صد وحا�صية التفتازاين). 
�صعيد . 7)) بن  �صحنون  رواية  الأ�صبحي،  اأن�ض  بن  مالك  الإمام  الكربى:  املدونة 

التنوخي، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة الأوىل، 5)4)هـ/995)م.
بن . 8)) فرامرز  بن  حممد  الفقه:  اأ�صول  يف  الو�صول  مرقاة  �صرح  يف  الأ�صول  مراآة 

علي احلنفي )امل�صهور مبال خ�صرو)، النا�صر: املكتبة الأزهرية للرتاث، القاهرة، 
بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 

امل�صتدرك على ال�صحيحني: اأبو عبداهلل حممد بن عبداهلل الني�صابوري )امل�صهور . 9))
باحلاكم)،  دار الكتاب العربي، بريوت- لبنان، بدون رقم طبعة اأو تاريخ )وبذيله 

التلخي�ض للذهبي).
)امل�صهور . 20) الطو�صي  حممد  بن  حممد  حامد  اأبو  الأ�صول:  علم  من  امل�صت�صفى   

بريوت-  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  الأ�صقر،  �صليمان  بن  حممد  د.  حتقيق  بالغزايل)، 
لبنان، الطبعة الأوىل، 7)4)هـ/ 997)م. 

بدون . )2) م�صر،  قرطبة،  موؤ�ص�صة  ال�صيباين،  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  اأحمد:  م�صند 
رقم طبعة اأو تاريخ. 

امل�صّودة: تتابع على تاأليفها ثالثة اأئمة من اآل تيمية، حتقيق: حممد حميي الدين . 22)
عبداحلميد، ن�صر: دار الكتاب العربي، بريوت-لبنان، بدون رقم طبعة اأو تاريخ. 



154

د. محمد بن سليمان العريني

امل�صباح املنري يف غريب ال�صرح الكبري: اأحمد بن حممد الفيومي، دار احلديث، . 23)
القاهرة، الطبعة الأوىل، )42)هـ/2000م. 

معجم الأدباء )اإر�صاد الأريب اإىل معرفة الأديب): ياقوت بن عبداهلل احلموي . 24)
الرومي، باإ�صراف: د.اأحمد فريد الرفاعي، مطبعة املاأمون، القاهرة، طبعة عام 

357)هـ/ 938)هـ. 
معجم املوؤلفني: عمر ر�صا كحالة، مطبعة الرتقي، دم�صق، طبعة عام 957)م. . 25)
املغرب: اأبو املكارم نا�صر بن عبدال�صالم املطّرزي احلنفي، دار الكتاب العربي، . 26)

بريوت- لبنان، بدون طبعة اأو تاريخ.
املغني: موفق الدين اأبو حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة احلنبلي، . 27)

حتقيق: د.عبداهلل الرتكي وعبدالفتاح احللو، دار عامل الكتب، الريا�ض، الطبعة 
الثالثة، 7)4)هـ/997)م. 

املغني يف اأ�صول الفقه: جالل الدين اخلبازي، حتقيق: حممد مظهر بقا، ن�صر: . 28)
مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث، كلية ال�صريعة والدرا�صات الإ�صالمية، مكة 

املكرمة، الطبعة الأوىل، 403)هـ. 
مفتاح ال�صعادة وم�صباح ال�صيادة يف مو�صوعات العلوم: املوىل اأحمد بن م�صطفى . 29)

بـ طا�ض كربي زاده)، مطبعة جمل�ض دائرة املعارف العثمانية، حيدر  )امل�صهور 
اأباد الدكن، طبعة عام 394)هـ/ 937)م. 

املقا�صد احل�صنة يف بيان كثري من الأحاديث امل�صتهرة على الأل�صنة: �صم�ض الدين . 30)
حممد بن عبدالرحمن ال�صخاوي، ت�صحيح وتعليق: عبداهلل بن حممد ال�صديق، 

دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة الأوىل، 407)هـ/ 987)م.
مقايي�ض اللغة: اأبو احل�صني اأحمد بن فار�ض بن زكريا الرازي، حتقيق: عبدال�صالم . )3)

هارون، دار اجليل، بريوت- لبنان، طبعة عام 420)هـ/ 999)م. 
املنار يف اأ�صول الفقه: اأبو الربكات عبداهلل بن اأحمد الن�صفي احلنفي، دار الكتب . 32)

�صرح:  مع  )مطبوع  986)م  406)هـ/  الأوىل،  الطبعة  لبنان،  بريوت-  العلمية، 
ك�صف الأ�صرار للموؤلف).

عمر . 33) بن  عبداهلل  الدين  نا�صر  الأ�صول):  علم  اإىل  الأ�صول  )منهاج  املنهاج 
اإ�صماعيل، دار ابن حزم، بريوت- لبنان، الطبعة  البي�صاوي، حتقيق: د.�صعبان 

الأوىل، 425)هـ/ 2004م )مطبوع مع �صرحه الإبهاج). 
املوافقات: اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن مو�صى اللخمي ال�صاطبي، �صبط وتعليق: م�صهور . 34)

ابن ح�صن اآل �صلمان، دار ابن عفان، اخلرب، الطبعة الأوىل، 7)4)هـ/997)م.
ال�صمرقندي احلنفي، حتقيق: د. . 35) العقول: عالء الدين  ميزان الأ�صول يف نتائج 
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بدولة قطر،  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  اإ�صدار:  زكي عبدالرب،  حممد 
الطبعة الثانية، 8)4)هـ/997)م، ت�صويًرا عن الطبعة الأوىل، 404)هـ/984)م. 

النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة: يو�صف بن تغري بردي الأتابك، دار . 36)
الكتب امل�صرية، الطبعة الأوىل، )39)هـ.

عادل . 37) حتقيق:  القرايف،  اإدري�ض  بن  اأحمد  املح�صول:  �صرح  يف  الأ�صول  نفائ�ض 
عبداملوجود وعلي معّو�ض، مكتبة نزار الباز، مكة، الطبعة الأوىل، 6)4)هـ.

التلم�صاين، . 38) املقري  حممد  بن  اأحمد  الرطيب:  الأندل�ض  غ�صن  يف  الطيب  نفح 
حتقيق: يو�صف ال�صيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، الطبعة الأوىل، 406)هـ.

اجلزري . 39) حممد  بن  املبارك  الدين  جمد  والأثر:  احلديث  غريب  يف  النهاية 
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