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 والنهي عنذ االصىليني األمرصيغة اخلرب مبعىن ورود 
 

 مجيد رمود شاكحد. م
 كمية القانون جامعة كركوك /

 
 ملخص البحث

والصحيح من  ،ىو القرآن الكريم العربية المغة قة فيو ثالمصادر المو اىم  ان من
يو ما فلو  ،وذلك لما فيو من نظم دقيق ومتناسق -صمى اهلل عميو وسمم–احاديث الرسول 

ترد مرة بأسموب الحقيقية  ،ومعاني كثيرة اً تحمل في طياتيا اسرار من مفردات وصيغ بميغة 
 ،ىذه االسرار البالغيةومرة اخرى بأسموب المجاز وىذا البحث ييدف الى كشف سر من 

ومن ثم يبين الباحث في ىذه الصفحات  ،التي تدل عمى انو وحي منزل من عند اهلل تعالى
 ،خصوصا في ىذا المجاليود عمماء الشريعة عموما وعمماء االصول القميمة شيأ من ج

أصمون يث تراىم يبح ،باحث المغوية دراسة معمقة في طيات كتبيممالنيم يدرسون ىذه ال
وذلك بأيراد  ،اتىا من الجزئيغير و ليذه الجزئية المغوية  جاجتحباال المسألة تأصيال محكماً 

وايراد  ،ان عالقة المجازفي ىذه الصيغة بالحقيقة المغويةأدلة منقولة ومعقولة في اثباتيا وبي
 -صمى اهلل عميو وسمم–مع تطبيقات ليا من االيات القرانية واحاديث رسول اهلل  ،فوائدىا

ومن ثم ان وجدت. وابراز المادة والمعاني البالغية التي تكمن في ثنايا ىذه الصيغ 
  .المجتيدبيا العالم و  زوديتقواعد لغوية استدالل العمماء بيا عمى احكام فقيية ومعان و 

 
 املقذمة

وعملى اللو وصلحبو  ،عملى سليد المرسلمين موالصالة والسلال ،الحمد هلل رب العالمين
وذلللك بمللا جللاء  ،فللأن مللن اىللم اعجللاز القللرآن الكللريم ىللو اعجللازه المغللوي –أجمعلين امللا بعللد 

مللن المعللاني ممللا يللدل  فيللو مللن مفللردات واشللارات واسللاليب ونظللم تحمللل فللي طياتيللا الكثيللر
   .وىذا ما شيدت بو فحول العرب في الجاىمية وبعد الجاىمية ،عمى انو وحي سماوي
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وليذا لعمماء المغة والشريعة تلأمالت كثيلرة  ،برواياتيم حةوكتب السير والتاريخ طاف
وىذا ما لفت نظري عند قراءتي لكتب التفسير واالصلول فأخلذت  ،في دراستيم لمقرآن الكريم

لغلة  –وجيلود العمملاء  ،وىو يكشلف جلزءام ملن ىلذا االعجلاز المغلوي ،كتابة ىذا البحثفي 
ودقللة عممللاء االصللول وبللادرتيم فللي ىللذا  –فللي دراسللتيم ليللذه الظللاىرة القرآنيللة  –وشللريعة 
وابلللراز عالقتيلللا  ،اج ليلللاجلللوذللللك باالحت ،اصلللوليام اً تعقيلللد المسلللألةتعقيلللد لوأخلللذىم  ،المجلللال

 –المطمللب االول  –وليللذا كللان البحللث فللي ثالثللة مطالللب  .ر فوائللدىاوذكلل ،بالحقيقللة المغويللة
ورودىللا عنلللد  –والمطملللب الثللاني  –ورورد ىللذه الصلليغة عنللد عمملللاء المغللة واسللتدالليم بيللا 

كللان فللي تطبيللق ىللذه القاعللدة  –والمطمللب الثالللث  –وفيللو سللت مسللائل  –عممللاء االصللول 
تتمثللل فلللي بعللض االيلللات  .مسلللائل سللتوفيلللو  .القرآنيللةالمغويللة االصلللولية عمللى النصلللوص 

ث و البحلل مللن غيللرهوييللديني الللى  ،واخيللرام ادعللوا اهلل ان يجعمللو فللي ميللزان حسللناتي.القرآنيللة
 .خدمة ليذا العمم

   
 املطلب االول 

 علماء العربية ورود صيغة اخلرب مبعىن االمر والنهي عنذ
وذلك لكريم ن اآىو القر  –وشعراء وكتاب لغويون  -ان اىم كتاب عرفو العمماء :

عدد من  لذا توقف ،سنعرف شيئا منو الحقاً كما  .لما فيو من اسرار لغوية وبالغية وادبية
والصيغ التي  األلفاظأليات القرآن عند كثير من  المغويين والبالغيين القدماء في تأمالتيم

مراعاة  ،بخالف مقتضى الظاىر ،استعمل الخطاب االليي بعضًا منيا مكان بعض
 دووفق الغرض المقصو او الواقع الحقيقي او الفني  ،ل المتكمم او المخاطبلمقتضى حا

 وكتاب (،ومن ىناك ظيرت عدد من الكتب في )معاني القرآن ،ايصالو الى المخاطب
واشار أصحابيا الى  .وغيرىا من الكتب الباحثة في ىذا الموضوعالبن فارس  (الصاحبي)

القرائن والسياق الى تمك لداللة  ،لى معان اخرىعل من معناىا الحقيقي امسألة : خروج الف
فأن يكون أمرًا )فاما المعاني التي يتحمميا لفظ االمر  (4)سوفيو يقول ابن فار  ،المعان

ويكون أمرًا والمعنى وعيد نحو قولو تعالى :  -الميم اغفر لي-والمعنى مسألة نحو : 
 . (8)((فسوف تعممونتمتعوا ف))
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غيون في دراساتيم المغوية والبالغية لمقرآن الكريم عمى ولم يقتصر النجاة والبال
وىو قدرتيا عمى التعبير عن االخبار  ،بل كشفوا عن سر من اسرار العربية ،ىذه المعاني

وقد جاءت ). (3)قال ابن جنى اذا دلت عمى ذلك القرائن والسياق ،االمر وبالعكس بمفظ
فمن الفاظ االمر  ،الخبر ويراد بيا االمركما جاءت الفاظ  ،ويراد بيا الخبرألفاظ االمر 

انما  .(1)((الضاللة فميمدد لو الرحمن مداً قل من كان في ))المراد بيا الخبر قولو تعالى: 
تؤمنون )قولو تعالى ) ،ومن الفاظ الخبر المراد بو االمر ،فسيمد لو الرحمن مداً معناه : 

يغفر )) بالجزم في قولو: وال تراه اجابا (،امنوا)ولو : فيذا في معنى ق ،(1)((باهلل ورسولو
العمماء في دراساتيم لالسموب  ىرأ)جمعة حسين:  ،ويقول الدكتور (1)((لكم ذنوبكم

عند العرب وورود ويراد بو الواحد وىو ماكان شائعًا  ،ورود المفظ بصيغة المثنى ،القراني
او يستعمل الفعل  ،اخرى وجمعًا مرة ،وربما يقع المفظ مفردًا مرة ،الجمع ويراد بو المثنى

 . (7)(أمرًا او العكسومقتضى الظاىر ان يكون ماضيًا او  ،المضارع
البالغية احث برًا ثريا بالمفكانت االيات القرانية سبيذه االشارات واالساليب 

وبعد ىذا العرض السريع لمموضوع  .م المغة العربيةخدويا كبيرًا لكل من اراد ان يومعينا لغ
 .الشريعةسنحاول التعرف عمى ىذه الصيغة عند عمماء  ،مغةعند عمماء ال

 
 املطلب الثاني 

 وفيو خمس مسائل :
 .ى االمر والنهي عند عمماء االصولورود صيغة الخبر بمعنالمسألة االولى : 
ان عمماء االصول ىم اول من اصل  –حسب اطالعي المتواضع  –يبدو لي 

 ،يل بحثا اصولياصالتأثنا لو في ذا سيكون بحولي ،ليذه المسألة من بين عمماء الشريعة
ويظير لي ان االمام ابن حزم  ،يل من ادلة لغوية وعقميةصمستدلين بما استدلوا بو في التأ

واليعني ىذا ان  .الظاىري كان ىو اول من اشار الى ىذه الصيغة من بين االصوليين
كما سنراىا في والفقو فسير ىم من العمماء لم يشيروا الييا بل اشار الييا عمماء التغير 

الى وكان اختالفيم  .الرغم من ذلك اختمفوا فيياوعمى  ،التطبيقات القرانية من ىذا البحث
  :قولين
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ىو ورود ىذه الصيغة في خطابات الشارع وفي غيرىا من الخطابات  –: األولالقول 

 ،والزمحشريوىو قول جميور عمماء التفسير والفقة واالصول منيم ابن عطية والبغوي 
 ىوالء اال ان من بين .(2)والسيوطي وابن نجيم وغيرىم ،وابن حزم والرازي والرزكشي

كفوي صاحب وال ،منيم االمام القرطبي ،الجميور من انكرىا في بعض االيات القرآنية
 .(9)والشوكاني (الكميات)كتاب 

 الثانيو فعموا افعل او ا بمفظ ترد عمى وجيين: ر الواجبةاالوام :(40)يقول ابن حزم
 ،وخبرواما بجممة ابتداء  ،الفعل وما يقتضيو من فاعل ومفعول بجممةاما  ،بمفظ الخبر

اقيموا الصالة وآتوا ))قولو تعالى  مثل ،فكثير واضح (افعل وافعموا)فاما الذي يرد بمفظ 
واما الذي يرد بمفظ  ،وما اشبو ذلك ،(48)(())خذ من امواليم صدقة وقولو (44)((الزكاة
وكقولو:  (43)((كتب عميكم الصيام)فكقولو تعالى: ) ،فعل وما يقتضيو بجممةو  ،الخبر

فكقولو  ،من ذلك بجممة لفظ ابتداء وخبر وردواما ما  (41)((ا حرم ربي الفواحشمان))
 .(41)((فكفارتو اطعام عشرة مساكين))تعالى: 

واالمر والنيي اذا اريد تأكيد الدعاء )ويقول الشيخ عز الدين بن عبد السالم: 
 . (41)(تجوز عنيا بالخبر الماضيعبر عنيا بالخبر المستقبل وان بالغ في التأكيد 

الخبر في معنى االمر او النيي في خطاب الشارع وىو  ىو انكار ورود -:القول الثاني
 واالمام ابن العربي المالكي (47)االصفياني مذىب لبعض العمماء ومنيم ابو بكر بن داود 

وحتى اذا ورد محتمال لالنشاء  ،الكالم ىو الحقيقةفي ذلك لقوليم ان االصل و . (42)
 .(49)الن وضعو لو ،واالخبار يجب حممو عمى االخبار

 
  .االقوالادلة  –المسألة الثانية 

 اصحاب ىذا القول بجممة ادلة منيا : استدل  –دليل القول االول 
ولذلك قالوا ان  ،الخمف ويمزم من ،قي ىناان حمل الكالم الخبري عمى معناه الحقي –اواًل 

الصيغ انما ىو من  ،استعمال الخبر بمعنى االمر او النيي في نصوص الشريعة
  .المستعممة في الوجوب
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 . (80) النسخ اواالخبار المحصنة اليمحقمي ،ولدخول النسخ في ىذه الصيغ –ثانيًا 
لوقوع المضارع  .عن االمر الحقيقيوالن االمر بصيغة الخبر اليختمف في داللتو  –ثالثًا 

 . (84)–افعل –مجزومًا في جوابو كما في جواب 
تؤمنون باهلل ورسولو وتجاىدون في سبيل )قال االمام الزمخشري في قولو تعالى )

كأنو  ،االمرومعناه  ،( لفظو لفظ الخبر(. وتجاىدون.تؤمنون)ان قولو ) (88) (......اهلل
جواب  والن ،( بالجزم(.. ويدخمكم.يغفر لكم))ولذلك قال  ((.. وجاىدوا.امنوا)قال : )

:  -اهلل عنو ضي ر  –وتدل عميو قراءة ابن مسعود  ،فيو محمول عمى المعنى ،االمر
 .(83)( بصيغة االمر (آمنوا باهلل ورسولو وجاىدوا))

 استدلوا بأدلة منها :  –القول الثاني  دليل
  (81)المجاز اال بدليل عمى  يحمل والان االصل في الكالم الحقيقية  - اوالً 

مفان حقيقية ويتضادان تيخالنيما  ،ى النيي ال وجود لياان صيغة الخبر بمعن –ثانيًا 
  .(81)وصفا

الن كون الخبر بمعنى االمر كثير  ،ىو قول جميور العمماء –والراجح عندي 
 .(81)كذلك بل صرحو بأن خبر المجتيد ،حتى كادوا يجمعون عميوفي عبارات العمماء 

  .يفرق عن الدعاء النو الو 
ان من القواعد المقررة انو اليعدل عن الحقيقية الى المجاز اال اذا  ل :يواذا ق
فكيف امكن حمل خطاب الشارع عمى المجاز مع عدم تعذر الحقيقة فيو  ،تعذرت الحقيقة

خبار عن الواقع بدليل انو الفائدة من اال ،الشرعية تعذرت الحقيقة في ىذه الخطابات أقول
 .من الخمف .ولما استدل بو الجميور –عموم لمناس في مقام بيان االحكام مال

 

 
 

  .تعريف المجاز وانواعه –المسألة الثالثة 
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فمن  كما سنراىا بعد قميلان العمماء عدوا ىذه الصيغة نوعا من انواع المجاز 
من أي نوع من انواع  لناثم اذكر انواعو حتى يتبين الضروري تعريف المجاز اصطالحًا 

 .المجاز ىي
ل: انو اسم يوق (87)يوجبو اصل المغةعما  فظاصطالحا : ىو عدول المجاز مفال

ة وقد ذكر كثير من عمماء البالغ (82)لما اريد بو غير ما وضع لو لمناسبة بينيما
في  فالذي يعنينا (89)واالصول لممجاز نوعين اثنين وىما المجاز العقمي والمجاز المغوي

ويسمى  ،المجاز لو سببان : احدىما الشبو)ي: شزركبحثنا ىذا ىو المجاز المغوي لقول ال
وىو الذي يتكمم فيو  ،المالبسةوالثاني :  ،ذي يتكمم فيو االصوليوىو ال ،المجاز المغوي

ان تستند الكممة الى غير ماىي لو اصالة ويسمى المجاز العقمي وىو  ،اىل المسان
 .(30)بضرب من التأويل 

 ،قرينةالعالقة مع  والمفظ المستعمل في غير ما وضع ل والمجاز المغوي: ىو
قد تكون  ،والمعنى المجازيوالعالقة بين المعنى الحقيقي  ،مانعة من ارادة المعنى الحقيقي

 . (34)حالية وقد تكون  ،والقرينة قد تكون لفظية ،وقد تكون غيرىا ،المشابية
 
 المجاز عالقة –المسالة الرابعة ا

ومن ىنا حاول  وفي اً جعميا العمماء شرطلذا  المجاز انظرًا الىمية العالقة في ىذ
المجاز في دراستيم ليذه الصيغ بشكل دقيق، وليذا نرى تحديد عالقة عمماء االصول 

وكأننا نطمع عمى كتاب بالغي اخذ اثناء قراءتنا ليذه المباحث في كتب االصول 
تومنون )مثاًل يقول االمام عز الدين والزركشي في قولو تعالى )ف .تطبيقاً و الموضوع دراسة 

يغفر )معناه: امنوا وجاىدوا. وكذلك اجيب بالجزم في قولو )( 31)(...باهلل ورسولو وتجاىدون
شبو الطمب في تأكيده  ،وىو من مجاز التشبيو ،و تأكيدفي( وىذا النوع (...لكم ذنوبكم

الى ان العالقة ىي المشابية قد اشارا ىنا  فيما( 38).وقوعو لصادق الذي البد منابخبر 
 .بين الجممتين

ان . (33)((...والوالدات يرضعن اوالدىن)االسنوي في قولو تعالى: )االمام  ويقول
والسبب في ىذا المجاز ان االمر والخبر يدالن عمى  ،االمر ادةر الخبر قد يستعمل ال
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لمدلولية فميذا يجوز اطالق احدىما عمى وىي ابين المعنين مشابية أي ان  ،وجود الفعل
ويقول في حديث . مشابية فنراه قد حدد عالقة المجاز بقولو: ان بين المعنين (االخر

ان المراد منو  .(31) (نفسيا  المرأة، وال المرأةتنكح  ال) -مى اهلل عميو وسممص–رسول اهلل 
 ،كان مجزومًا عمى االصلاذ لو كان فييا ل ،لوروده مضموم الحاء ،النيي بصيغة الخبر

  .(وىذا الخبر يدالن عمى عدم الفعل ،ان النيي –ووجو المجاز 

 
 .قد حدد العالقة بالمشابية والمدلوليةفالمام االسنوي ىنا 

ليذا نرى االصوليين ذىبوا في  ،ولكون االسموب المجازي فيو نوع من الغموض
زه ييوتم معرفة المجاز لتي تساعد عمىا في تحديد القرينة افأخذو  ،من ذلكدراستو الى ابعد 

بمفظ  االمر منويميز ما جاء ):  قولو  حزم في وىذا ما اشار اليو ابن ،ن الحقيقةع
ان قول اهلل تعالى ف .لقالع  بضرورة ،در ومعناه الخبر المج ،مما جاء بمفظ الخبر ،االخبار

ومن )ىو بمنزلة قولو تعالى ) .(31)( (فجزاؤه جينم خالدًا فييا ،ومن يقتل مومنا متعمداً ): )
اال ان احد المفظين  ،في ظاىر ورورد االمر .(37)( (مؤمنة فتحرير رقبة يقتل مؤمنا خطأ 

ومعناه معنى  ،واالخر لفظو لفظ الخبر ،ومعناه معنى الخبر ،لفظو لفظ الخبر ،خبر مجرد
ليس في  الن ذلك ،بجينم اليجوز ان نؤمر بواء جز الن ال ،وانما عممنا ذلك ،االمر
اليكمف اهلل نفسًا اال )وسعنا بقولو ) يمن ان يأمرنا بما ليس ف ،ىالتع وقد امننا اهلل ،وسعنا
فبضرورة العقل عممنا ان ذلك من  ،ةواما التحرير لمرقبة وتسميم الدي .(32)( (وسعيا
 روما كان منو مجردًا في الخب ،كان من الخبر معناه معنى االمر فبيذا يتميز ما ،مقدورنا

  .(39) (في لفظو ومعناه
ان السياق يدل ( (والمطمقات يتربصن بأنفسين)ويقول الزركشي في قولو تعالى )

ىنا ( 10)((خبر عن تربص المطمقات في العدة وال ان ،عمى ان اهلل تعالى امر بالتربص
اعم واشمل من غيره من االصوليين في تحديد القرينة حيث جعل كانت عبارة الزركشي 

كافة القرائن لغوية عن مجازية االسموب الن داللة السياق تشمل ىو الكاشف السياق 
  .(14) وغيرىا 
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 فوائدها :  –المسالة الخامسة 
بحثيا لذا  ،ومتكامالً  يدًا اصولياً قعدة تقعأصمة وممولكي تكون ىذه المسألة 

تدل عمى التي  ،حتى انيم ذكروا ليا مجموعة من الفوائد ،ون من جميع اصرافيااالصولي
 وىذه الفوائد ىي :  ،ابطبالغتيا وفنيتيا في الخ

 واالمر ال ،دهحدوثو وتجدان الحكم المخبر بو يوذن باستقرار االمر وثبوتو عمى  -اواًل :
بمنزلة ما قد ىو ابان ان ىذا المطموب فاذا ورد بصيغة الخبر  ،يتناول اال فعاًل حادثا

 .فيكون ادعى الى االمتثال ،حصل وتحقق
فاذا جيء  ،يتحمل االستحبابفقد  ،وان دلت عمى االيجاب ،ان صيغة االمر نيًا :ثا

  .فى احتمال االستحبابوانت ،عمم انو امر ثابت مستقر ،بصيغة الخبر
او النيي بصيغة  رفاذا جاء االم ،: تكميفي ووضعي نامسقان االحكام الشرعية  ثالثًا :

  .لوضعيةاالحكام ا من عمى انوالخبر كان فيو داللة 
الن النيي يتضمن  ،ال( اذا كانت نافية فيي ابمغ في الخطاب من النيي)ان حرف  رابعًا :

فمم  ،منتفيةوانيا كانت  ،والنفي يتضمن االخبار عن حالتو ،ان الحكم قد كان قارًا مستقراً 
 .(18)تكن ثابتة قبل ذلك 

: االخبار بمعنى النفي ابمغ فقال (مياتالك)ىذه الفائدة ذكرىا الكفوي في كتابو  خامسًا :
 –يام ان يلما فيو من ا ( 13)((يضار كاتب وال شييد وال)من صريح النيي كقولو تعالى : )

ن تذىب الى فال): كقولك ،وكذا االخبار في معنى االمر ،نيي مسارع الى االنتياءمال
 .(11) ريد االمرت (تقول : كذا كذا

 
 املطلب الثالث

االيات عمى ضوء ىذه استدالل العمماء ببعض  تدل عمى ،مسائل ستوفيو 
 .القاعدة

فمن فرض فيين الحج فال رفث  ،حج اشير معموماتال))في قولو تعالى: : المسألة االولى
 قال العمماء في ىذه االية امران :  ( 11)((...الحجوال جدال في وال  فسوق 

  .ان النفي فييا بمعنى النفي اواًل :
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ومما اليصمح  ،يوجد حتى كأنو  مما ال ،و يستبعد الوقوع في الحج: ان المنيي عن اً ثاني
 .(11)االخبار عنو بانو موجود

فحش من وال مقتضياتو من الجماع ومقدماتو وال  ،أي اذا احوم بالحج فال رفث
لتنابز بااللقاب االحرام من السباب وا القول وال فسوق ويحرم عميو ارتكاب محظورات

بل ينبغي ان يوجد فييا كل خير  ،اراة مع الرفقة والخدم وغيرىمموينيي عن الجدال والم
 .من االماكن واالوقاتغيرىا  منومستقيمًا ففي الحج افبح من الخيرات وان ما كان منكرًا 

(17). 
 

تعبدون اال  واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل ال)في قولو تعالى: ): ثانيةالمسألة ال
 .(12)((...اهلل

 ماىذ الميثاق من بني اسرائيل عمى امور عديدة منيا : انو نيان اهلل تعالى اخ
وذلك لكونيا من اساسيات  ،اكد من االمروىو  ،نييا بصيغة الخبر ،هعن عبادة غير 

  .العقيدة
الن الصيغة تاتي عندما يكون  ،ىذه االية ابمغ من صريح االمر:  قال العمماء

قراءة عبد اهلل بن  رهنصوت ،يخبر عنوفيو  ،قد سورع الى االمتثال واالنتياءالمأمور 
 .(19)( (التعبدوا)) -رضي اهلل عنو –  مسعود وابي بن كعبة

 
 .(10)((....وءقر  والمطمقات يتربصن بأنفسين ثالثة)في قولو تعالى ) -المسألة الثالثة :

 قال العمماء في ىذه االيو امران : 
ًا بأنو مما يجب ان يتعمق بالمسارعة اشعار ان التعبير بالخبر يفيد تأكيد االمر  –: االول

  .االمر بالتربص فيو يخبر عنو موجوداً  فكأنين امتثمن ،الى امتثالو
ان اهلل تعالى لو ذكر التربص بمفظ االمر لكان ذلك يوىم انو اليحصل  –: الثاني

وعمى ىذا لو مات الزوج ولم  ،المقصود اال اذا شرعت المراة في العدة بالقصد واالختيار
النيا لما كانت  ،وجب ان يكون ذلك في المقصودمم المراة ذلك حتى انقضت العدة تع

اما لما ذكر اهلل تعالى ىذا  ،ميفاال اذا قصدت اداء التك ،مأمورة بذلك لم تخرج عن العيدة
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ء اسو  ،وعرف انو ميما انقضت العدة حصل المقصود ،التكميف بمفظ الخبر زال ذلك الوىم
  .(14)شرعت في العدة بالرضا او بالغضب وسواء ،عممت ذلك او لم تعمم

 
 (18)(....والولدات يرضعن اوالدىن حولين كاممين)في قولو تعالى:  -المسألة الرابعة :

لممرأة المطمقة بأن  ،عمى جية االستحباب في االية الكريمة أمر –قال العمماء 
وذلك يحمل  ،حصل التباغض والتعادي ،ترضعن ولدىا وذلك الن الفرقة اذا حصمت

فتيمل  ،النيا ترغب في التزوج بآخر ،لتؤذي بو الزوج المطمق ،المرأة عمى ايذاء المولود
 ( 13)(واالىتمام بشأنيم ،فنذبت االية الوالدات المطمقات الى رعاية االطفال .امر الطفل

 

فما حصتم فذروه في   ،تزرعون سبع سنين دأبام)في قولو تعالى :  -المسألة الخامسة :
لرؤيا الممك  (عمى نبينا وعميو الصالة والسالم)ىذه في تأويل سيدنا يوسف  (11)( ...سنبمو
اني ارى سبع بقرات سمان يأكمين سبع عجاف وسبع سنبالت خضر )قال لقومو  ماعند

بترك الحنطة في سنبمو لتكون أبقى  –عميو السالم  –فأمرىم يوسف  (...وأخر يابسات
 .وانيم يأكمون منو بقدر حاجتيم ،عمى طول الزمان وال تفسد

ويخرج االمر في صورة الخبر  ،قال الزمخشري : ىذه االية خبر في معنى االمر
والدليل عمى كونو  ،فيجعل كأنو يوجد فيو يخبر عنو ،لممبالغة في ايجاب ايجاد األمور

 ( 11) (فذروه في سنبمو)قولو تعالى في االية نفسيا  ،في معنى االمر
 

وما تنفقون اال  ،وما تنفقوا من خير فأل نفسكم)في قولو تعالى : ) ادسة :المسألة الس
 .(11)( (ابتغاء وجو اهلل

تنفقوا الصدقات اال مرضاة هلل  ان معنى ىذه االية عمى قول بعض المفسرين: ال
  .(17)ورد بصيغة النفينيي  -أي : ىي  .وابتغاء لوجو الكريم

حصل  ،اال لوجو اهلل قي عن ان يقع االنفاانو لما ني –ومجازه  : قال ابو حيان
 .(12).بتغاء وجو اهلل تعالىالفال يقع انفاق الصدقات اال  ،واذا حصل االمتثال ،االمتثال
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 اخلامتة 
 -من خالل ىذا العرض المتواضع توصمت الى النتائج االتية :

 ،عممللاء المغللة كمللا اشللار اليللو ،أن ىللذا االسللموب كللان فنللام مللن فنللون الكللالم العربللي – اوال"
 .وبما ورد في القرآن الكريم ،يمور كالمثواستدلوا عميو من من

 ،مللن القللرآن الكللريم والسللنة المطيللرة ،ان ىللذه الصلليغة وردت فللي الخطللاب الشللرعي – ثانيااا"
 .وىو ما اتفق عميو جميور االصوليين والمفسرين

 ،ى االملر او النيليبمعن –عمماء الشريعة من خالف في ورود ىذه الصيغة من ان  -ثالثا"
   .النيما يختمفان ويتضادان

المجازيلة فلي  عالقتيلاواشاروا اللى  ،ان العمماء عدوا ىذه الصيغة نوعا من المجاز – رابعا"
 .وكيفية معرفتيا في الخطاب ،كتب االصول

فلي تفسلير بعلض االيلات  معلان واحكلام متعلددة ،بيلذه الصليغةالقول ترتب عمى  – خامسا"
 .القرآنية
ذكرىللا االصللوليون والمفسللرون  ،يترتللب عمللى االخللذ بيللا فوائللد اصللولية وبالغيللة – ا"سادساا

 .عند مرورىم بيذه الصيغة
 

 اهلىامش
 .421-421ص البي الحسين المعروف بأبن فارس  –في فقو المغة  –الصاحبي  -4
 .( سورة النحل11جرء من االية )  -8

بن جنللللي : البللللي الفللللتح عثمللللان المعللللروف بللللا ،المنصللللف شللللرح كتللللاب التصللللريف  -3
4/347. 

 .( سورة مريم71جرء من االية ) -1

 .( سورة الصف44جزء من االية )  -1

 .( سورة الصف44جزء من االية ) -1

 منشور عمى الشبكة االلكترونية  .د. حسين جمعة ،جمالية الخبر واالنشاء -7

 .4/107البراىيم الحنفي : ،االطول شرح التمخيصوينظر 
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 ،وتفسلير البغلوي .33-3/38البن حزم الظاىري:  ،كامينظر: االحكام في اصول االح -8
لمعالمللة جللار اهلل  ،وتفسللير الكشللاف ،4/814لمعالمللة الحسللين بللن مسللعود البغللوي : 

لمقاضلللي عبلللد  ،والمحلللرر اللللوجيز فلللي تفسلللير الكتلللاب العزيلللز ،122الزمخشلللري: ص
لمعالملللة محملللد بلللن  ،والبحلللر المحللليط فلللي اصلللول الفقلللو ،8/398الخلللالق بلللن عطيلللة: 

لمعالملللة احملللد بلللن عبلللد العزيلللز  ،وشلللرح الكوكلللب المنيلللر ،8/401در الزركشلللي: بيلللا
لمعالمللللة جمللللال الللللدين  ،وقطللللف االزىللللار فللللي كشللللف االسللللرار ،812الفتللللوحي : ص 

: ص لمعالمللة ابللن نجلليم ،والرسللائل الزينيللة فللي مللذىب الحنفيللة ،4/117السلليوطي : 
823-821. 

والجلللامع  ،901-142لكفلللوي : صالبلللي البقلللاء ايلللوب بلللن موسلللى ا ،الكميلللات ينظلللر : -9
لمعالملة محملد  ،وفتح القدير ،8/22لالمام محمد بن احمد القرطبي :  ،الحكام القرآن

 .4/301 بن عمي الشوكاني:
 .3/33البن حزم / ،االحكام في اصول االحكام -40
 .سورة البقرة ،13جزء من االية :  -44
 .سورة التوبة 403جزء من االية :  -48
 .سورة البقرة 423الية : جزء من ا -43
   .سورة االعراف 038جزء من االية :  -41
 .سورة االعراف 022جزء من االية :  -41
 .82لمعالمة عزالدين بن عبد السالم السممي : ص ،االشارة الى االيجاز -41
 .4/333،لمعالمة فخر الدين الرازي : نظر : المحصول في عمم اصول الفقوي -47
 .4/422البي بكر محمد بن عبد اهلل المعروف بابن العربي:  ،لقرآنينظر: احكام ا -42
 .8/380لمعالمة محمد بن بيادر الزركشي :  ،ينظر : البرىان في عموم القرآن -49
 .41/11الماوردي :  ينظر : الحاوي الكبير، لمعالمة ابي الحسن محمد حبيب -80
 .99لمزمخشري : ص ،ينظر : تفسير الكشاف -84
 .سورة الصف 44من االية : جزء  -88
 .99تفسير الكشاف : ص -83
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 .142البي البقاء الكفوي :ص (،الكميات)ينظر : كتاب -81
 .4/422البن العربي :  ،القرآن ينظر : احكام -81
 .821البو نجيم الحنفي : ص ،ينظر : الرسائل الزينية -81
 .149البي البقاء : ص ،ينظر : الكميات -87
 .313لمعالمة عبد القاىر الجرحاني : ص ،البالغة ينظر : اسرار -82

 .119البي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي : ص ،ومفتاح العموم      
البلي الثنلاء محملود بلن عبلد  ،ينظر : بيان المختصر في شرح مختصر ابلن الحاجلب -89

والتعريفلللات : لمشلللريف عملللي بلللن محملللد الحرجلللاني:  ،4/431اللللرحمن االصلللفياني : 
 .411ص

 .829- 8/811لمزركشي :  ،البرىان في عموم القرآن -30
لمزركشلللي :  ،والبرىلللان فلللي عملللوم القلللرآن ،411ص ،لمجرجلللاني ،ينظلللر : التعريفلللات – 34

8/829. 
والبرىلان فلي  ،82لالمام عزاللدين بلن عبلد السلالم : ص ،ينظر : االشارة الى االيجاز -38

 .4/829لمزركشي :  ،عموم القرآن
 .سورة البقرة 838:  جزء من االية -33
     لمعالمة جمال الدين بن عبد اللرحيم االسلنوي ،نياية السول في شرح منياج البيضاوي -31

:8/42. 
التللنكح )موقوفللا عمللى ابللي ىريللرة بمفللظ :  ،849رواه االمللام الشللافعي فللي مسللند : ص -31

قطنللي فللي  ر، ورواه الللدا(فللان البغللي انمللا تللنكح نفسلليا ،وال تللنكح المللراة نفسلليا ،المللراة
 .8/401والكناني في مصباح الزجاجة :  ،3/882سنتو : 

 .سورة النساء 93جزر من االية :  -31
 .سورة النساء 98جزء من االية :  -37
 .سورة البقرة 838جزء من االية :  -32
انلوار البلرق فلي  –وينظر : الفروق  ،3/33البن حزم :  ،االحكام في اصول االحكام -39

 .4/401/ لمعالمة شياب الدين احمد بن ادريس القرافي : انواء الفروق 
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 .8/380لمزركشي : ،البرىان في عموم القرآن -10
البلي قداقلو اشلرف بلن محملود الكنلاني :  ،ينظر : االدلة االستئناسلية عنلد االصلوليين -14

 .881ص
 .8/401لمزركشي : ،ينظر : البحر المحيط -18
 .ةسورة البقر  828جزء من االية :  -13
 .901البي البقاء الكفوي :ص ،الكميات -11
 .سورة البقرة 497جزء من االية /  -11
   8/418لمعالمة محمد بن يوسف الشيير بأبي حيان : ،تفسير البحر المحيط -11
 .8/440لمعالمة محمد القاسمي :  ،تفسير القاسمي -17
 .: سورة البقرة 23 جزء من االية -12
 .زمخشريلم ،تفسير الكشافينظر -19
 .سورة البقرة 882جزء من االية :  -10
لمعالمة الفخلر اللرازي  ،والتفسير الكبير ،438لمزمخشري : ص ،تفسير الكشافينظر  -14
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