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 األوامر غري الصرحية يف القرآن الكريم
 

 د. عبد الغفور محمد الصيادي
 أستاذ الفقه واألصول المساعد

 جامعة صنعاء -كمية التربية/ عمران 
 

 مقذمة
وأصدم  وأسددمم  مدد سدديدنا محمدد الممعددول رحمدة، لمعددالمي ،  ،الحمدد   ر  العددالمي 

 حسا  إلد يوم الدي ، أما معد:و مد آله وأصحامه الغر الميامي ، و مد م  تمعهم مإ
فإ َّ م  يمع  النظر فد  التكداليا العدر ية يجدد أ  أكذدر لدذا التكداليا إدد أتدد إمدا 

ّمدددا  ددد  قريدددم الندددوال ، لدددذا نجدددد أ   ممدددا  ا صدددو  إدددد أولدددوا (ٔ) ددد  قريدددم ا وامدددر ، وا 
 مماحل ا وامر والنوال  التماما، كميرا،.

 يقو : (ٕ)س نجد عمس ا ئمة السرخ -أيضا،  -ولهذا
 تدتم وممعرفتهمدا ،مهمدا االمدتء  معظدم     ،والنه ا مر الميا  ف  مه يمدأ ما أحم"
 .(ٖ")الحرام م  الحء  ويتميز ا حكام معرفة

ولمددا كانددت ا وامددر الددواردر فدد  القددرآ  الكددريم إددد جددا ت  مددد نددو ي : إمددا صددريحة، 
مددا ريدددر صددريحة، ولمدددا كددا  تركيدددز ا صددوليي  والتمدددامه م منصددما،  مدددد دراسددة ا وامدددر وا 

 الصريحة، و دم التركيز  مد
فقد كا  حظهدا مد  الدراسدة فد  كتد   -أ ن  ا وامر رير الصريحة  -النوع الذان 

ا صو  إميء،، فنجد ا صوليي  ف  الغال  ال يذكرو  لها إال مذداال، واحددا، أو مذدالي أل و   
 م .أحدا، لم يفرد لذا الموضوع مالمحل ف  حدود  م

لكددد  مدددا تقددددم أحممدددت أ  أكتددد  فددد  لدددذا الموضدددوع،  جمددد  حقيقتددده، ليسدددتفيد منددده 
 الماحذو . 

 وإد جعمت لذا المحل  مد: تمهيد، وذءذة مماحل.



 ا وامر رير الصريحة ف  القرآ  الكريم
 د.  مد الغفور محمد الصيادي

 ٕٚ 

أمددا التمهيددد فتحدددذت فيدده  دد  تعريددا ا مددر وتقسدديم ا وامددر فدد  القددرآ  الكددريم إلددد 
 صريحة، ورير صريحة.

  وامر رير الصريحة ف  القرآ  الكريم.وأما الممحل ا و  فقد أفردته لصيغ ا
 وأما الممحل الذان  فتحدذت فيه    داللة ا وامر رير الصريحة.

وأما الممحل الذالل فقد خصصته لوضع ضامٍق لتمييز صيغة الخمر الدواردر ممعندد 
 ا مر    صيغة الخمر الواردر ممعند الخمر.

 
 متهيذ

نعدددددرا ا مدددددر فددددد  اصددددددقء  وإمددددد  أ  نتعدددددرم  ندددددواع ا مدددددر يحسدددددد  مندددددا أ  
 ا صوليي ، فنقو :

 .(ٗ")لو المفظ الدا   مد قم  الفع   مد جهة المزوم واالستعء   "ا مر: 
ولددددو تتمعنددددا ا وامددددر فدددد  القددددرآ  الكددددريم  لفينددددا أنهددددا إددددد أتددددت  مددددد نددددو ي : أوامددددر 

 .  (٘)صريحة، وأوامر رير صريحة
 فأما ا وامر الصريحة فمها أرمع صيغ:

َكداَر َواْرَكُعدوا َمدَع الدرَّاِكِعي َ مدر: نحدو إولده تعدالد: فع  ا  -ٔ دءَر َوآتُدوا الزَّ َوَأِإيُمدوا الصَّ
(ٙ) ،

 .(ٚ) ُخْذ ِمْ  َأْمَواِلِهْم َصَدَإة، ُتَقهٍُّرُلْم َوُتَزكٍّيِهْم ِمَهاوإوله تعالد: 
ِذيَ  آَمُندوا ِإَذا تَدَداَيْنتُْم َيدا َأيهَهدا الَّد الفع  المضارع المقتر  مءم ا مدر: نحدو إولده تعدالد: -ٕ

ِمَدْيٍ  ِإَلد َأَجٍ  ُمَسّمد، َفاْكتُُموُا َوْلَيْكُتْ  َمْيَنُكْم َكاِتٌ  ِماْلَعْد ِ 
ِلُيْنِفدْم ُذو وإوله تعدالد:  ،(ٛ)

َسَعٍة ِمْ  َسَعِتهِ 
(ٜ)  . 

ُكْم اسم فع  ا مر: كقوله تعالد:  -ٖ َمْ  َض َّ ِإَذا اْلَتَدْيتُمْ َ َمْيُكْم َأْنُفَسُكْم ال َيُضره
(ٔٓ)   

َوِماْلَواِلدَدْيِ  ِإْحَسدانا،  المصدر النائ     فع  ا مر: نحو إوله تعدالد: -ٗ
. والمعندد: (ٔٔ)

َفدددددِإَذا َلِقيدددددتُُم الَّدددددِذيَ  َكَفدددددُروا َفَضدددددْرَ  وأحسدددددنوا إلدددددد الوالددددددي  إحسدددددانا، وكقولددددده تعدددددالد: 
َإا ِ  الرٍّ

(ٕٔ)  . 

 م  الفجا ر: ونحو إو  العا ر: إقري
 فصبرًا في مجال الموت صبرًا    فما نيـل الخمـود بمستطاع
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وا مذمة  مد لذا الصيغ )ا مر الصريح( كذيرر ومتوافرر ف  القرآ  الكريم والسنة 
 المقهرر وكءم العر . وإد تعرضت لها كت  ا صو  مالعر  والتوضيح وذكر ا مذمة.

ها قميعدة الددنظم القرآند ، فددإ  القدرآ  الكددريم وأمدا ا وامدر ريددر الصدريحة، فقددد اإتضدت
مرا تدده فدد  تصددريا القددو  وذروتدده فدد  أفدداني  مأسددمومه الفريددد فدد  اسددتعما  ا لفدداظ، وم تميددز
ومعند لدذا أنده يدورد المعندد الواحدد مألفداظ ومقدرم مختمفدة ممقددرر فائقدة تنققدع فد   ،الكءم

 .  (ٖٔ)حممتها أنفاس المولومي  م  الفصحا  والممغا 
ولدو أ  تدأت  مصديغة  -إلقا  نظرر ف  القرآ  الكريم  مد ا وامدر ريدر الصدريحة وم

 نجد أنها تأت   مد أرمعة أنواع: -ومعنالا ا مر ال الخمر (ٗٔ)الخمر
 أولها: تأت   مد عك  جممة فعمية.

 وذانيها: تأت   مد عك  جممة اسمية.
 وذالذها: تأت   مد عك  جممة عرقية.

   جممة لزومية.ورامعها: تأت   مد عك
 

 املبحث األول
 صيغ األوامر غري الصرحية

 : وتأت   مد أإسام:الصيغة األولى: الجممة الفعمية
 أ  تأت  مصريح مادر ا مر: -ٔ

 وم  أمذمته مايأت :
 :(٘ٔ)اِإ َّ المََّه َيْأُمُرُكْم َأْ  ُتَؤدهوا اْ ََماَناِت ِإَلد َأْلِمهَ إوله تعالد:  -أ

صدمد ا   إولده فد  النهد  صدراحة مذد  والوجدو  ا مدر فد  صدريحة فاآلية الكريمدة
والسدديما أ  اآليددة صدددرت  .(ٙٔ)(مآمددائكم تحمفددوا أ  ينهدداكم ا  إ ) :الحددديل فدد  ميدده وسددمم 

يدراد ا مدر  مدد صدورر اإلخمدار ظهار االسم الجمي  وا  وتنزيد  ا مدر مهدذا  ،مكممه التحقيم وا 
أكيددد وجددو  االمتذددا  مدده والداللددة  مددد اال تنددا  تفيدده  -أ ندد   مددد صددورر الخمددر -الصددورر

 حتددد العدد  يقمدد  ال الخمددر مذدد  أ  لظهددور مددالخمر االلتمددام ، و  معددأنه مددا ال مزيددد  ميدده
ولددو خقددا  يعددم ، سددوا   واإلنعددا فهددو ،ادوجددو   دد  ال عدد  إيجدداد  دد  إخمددار  ندده ،يؤكددد
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 د.  مد الغفور محمد الصيادي
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هم مد  حقدوم ا  مالمتعمقدة مدذم الحقدوم تعم جميعَ  كما أ  ا ماناتِ  ،المكمفي  إاقمة هُ مُ كْ حُ 
   .(ٚٔ)ا تقادية مإولية أ مكانت فعمية أأسوا   ،تعالد وحقوم العماد

 
يتَاِ  ِذي اْلُقْرَمدإوله تعالد:  -  ْحَساِ  َواِ  ِإ َّ المََّه َيْأُمُر ِماْلَعْدِ  َواْ ِ

(ٔٛ) : 

  مدادا  مدد فيده  دد  تعدالد ا     ،الواج  لو العد دلت اآلية الكريمة  مد أ  
نما ،الند  فهو  مد اإلحسا أما و  ،قاإتهم تحت ا، واإع  ميهم فرضه ما فجع   أمدرا  مم وا 
 ا  رسدو  إدا  ولدذل  ألالندد  فيجمدرا تفدريق فيده يقدع أ  مد  مدد ال الفدرم    جميعدا مهما

 أفمددح: "  نقدد أ والأزيددد  مددد لدذا  ال وا إدا : " الفددرائم  ممدده لمد  وسددمم  ميدده ا  صدمد
 .(ٕٓ)التفريق م  والسءمة الصدم معرق الفء  فعقد (ٜٔ") صدم  إ
 أو تأت  ممفظ أ  الفع  مكتو   مد المكمفي : -ٕ

 ومنه أمذمة لذا النوع ما يأت :
ُكِتَ  َ َمْيُكُم اْلِقتَا ُ إوله تعالد:  -أ

(ٕٔ): 
  :العا ر  و إمنه و  ،فرم (ت كُ ) :تعالد إولهفمعند 

 لالذيو جر الغانيات وعمى     عمينا والقتال القتل كتب
 

 عدددر يكفدددوا أ  المسدددممي   مدددد لمجهددداد تعدددالد ا  إيجدددا  دلدددت اآليدددة الكريمدددة  مدددد
   .اإلسءم حوزر    ا  دا 

 .(ٕٕ)ا حوا  مقرائ  لهم معموما،  كا  ولذا ،الكفار م  ا  دا  إتا  مالقتا  والمراد
ُكِتَ  َ َمْيُكُم اْلِقَصاُ  إوله تعالد:  - 

(ٕٖ): 
ولدددو ظدددالر فددد   ، مددديكم فدددرم( فددد  اآليدددة الكريمدددة أيضدددا:  مددديكم كتددد ) معنددددف

 سدائر مد  تمدواإُ  لم  تمواإَ  إذا المؤمني   مد (ٕٗ)القصا  مد إيجا   اآلية الوجو ، فدلت
   .(ٕ٘)المقتولي  لفظ لعموم ،المقتولي 

َيامُ إوله تعالد:  -ج ُكِتَ  َ َمْيُكُم الصٍّ
(ٕٙ): 
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 مد  الدذي   مدد فدرم كمدا ،الصديام  مديكم فدرم آمندوا  الدذي أيهدا يدا:  اآليدة معند
 لمحكدم توكيدد وفيده ،السدءم  ميده آدم لدد  مد  وا مدم ا نميدا  يعند ، الكتدا  ألد  مد  إممكم

 .(ٕٚ)منفسل  يوتقي الفع  ف  وترري 
 أو يأت  ممفظ أ  الفع  مفروم  مد المكمفي : -ٖ

َنا َ َمْيِهْم ِف  َأْزَواِجِهْم َوَمدا َمَمَكدْت َأْيَمداُنُهْم َإْد َ ِمْمَنا َما َفَرضْ وم  أمذمته إوله تعالد: 
ا ِلَكْيَء َيُكوَ  َ َمْيَ  َحَرٌج َوَكاَ  المَُّه َرُفور،ا َرِحيم،

(ٕٛ)
: 

مدددد  ا حكددددام أ  ال  : أوجمنددددا  مددددد المددددؤمني ، ِفدددد  َأْزَواِجِهددددمْ ومعنددددد اآليددددة الكريمددددة
 . (ٜٕ)عهود ومهر يتزوجوا أكذر م  أرمع وال يتزوجوا إال مول  و 

 أو يأت  ممفظ الوصية مالفع : -ٗ
(ٖٓ)ا ُنذََيْي ِ  َحظٍّ  ِمْذ ُ  ِلمذََّكرِ  َأْواَلِدُكمْ  ِف  الّمهُ  ُيوِصيُكمُ كقوله تعالد: 

: 
ر أ  يوصد  لموالددي  وا إدرمي  متدوفير مدا أوصدد ضدتحكت   مد المومعند اآلية: 

تصدددير ،    (ٖٔ)  تفيددد ا مددر مددذل  ، فهددهمئمدده ا  لهددم  مدديهم وأ  ال يددنق  مدد  أنصددما
أّ  الوصدداية لدد  ا مددر ممددا فيدده نفددع المددأمور وفيدده ( يددد   مددد يوصدديكم)تعددريعها مقولدده : 

فيمدا يصدنع مأمنائده وممالده  ،ولدذل  سدّم  مدا يعهدد مده اإلنسدا  ،التمام اآلمدر لعدّدر صدءحه
 .(ٕٖ)وصية  ،ومذاته معد الموت

 ذكر الفع  مقرونا، مو د: -٘
ا الّمهَ  ُيْقِرُم  الَِّذي َذا مَّ عالد: كقوله ت َكِذيَرر،  َأْضَعاف،ا َلهُ  َفُيَضاِ َفهُ  َحَسن،ا َإْرض،

(ٖٖ): 
يحدددل  مدددادا  مدددد اإلنفدددام فددد  فدددا  تعدددالد  ولندددا لددددينا صددديغة خمدددر ممعندددد ا مدددر،

 أكذددر مدد  وإددد كددرر تعددالد لددذا اآليددة فدد  كتامدده العزيددز فدد فمعنددد اآليددة: أإرضددوا، سددميمه، 
المراد م  لذا القرم اإلنفام الواجد  فد   أ أ  معم العمما  ذل  إلد  لذا نجد، موضع

َلْيدددِه ُتْرَجُعدددو َ )سدددمي  ا ، واحدددتق  مدددد إولددده مأنددده تعدددالد ذكدددر فددد  آخدددر اآليدددة:  وذلددد   (،َواِ 
   .(ٖٗ)كالزجر، ولو إنما يميم مالواج 

    قريم التحضيم  مد الفع : -ٙ
ا تَُقاِتُمو َ  َأالَ كقوله تعالد:  الرَُّسو ِ  ِمِإْخَراجِ  َوَلمهواْ  َأْيَماَنُهمْ  نََّكُذواْ  َإْوم،

(ٖ٘): 
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ولعدّ   ،الحدّم  مدد القتدا   مدد سدمي  الممالغدة  تَُقداِتُمو َ  َأالَ  د إولده تعدالد:ومعند
موج  لذا التفّن  ف  التحدذير مد  التهداو  مقتدالهم مدع ميدا  اسدتحقاإهم إيداا : أ  كذيدرا، مد  

فرحوا مالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلد اجتندا  ذمدرر السدمم، ماإلإمدا   مدد  المسممي  كانوا إد
فمدذل  لّمدا أمدروا مقتدا  لدؤال  المعدركي  كدانوا مظّندة التذاإد   نده  ،إصء  أحدوالهم وأمدوالهم

 . (ٖٙ)معد أ  فازوا مُسمعة النصر  ،خعية الهزيمة
 إيقاع الفع  منفيا، معقوفا،  ق  استفهام: -ٚ

َتَذكَُّرو َ  َأَفء َيْخُممُ  الَّ  َكَم  َيْخُممُ  َأَفَم  كقوله تعالد:
 .أي: تذكروا.(ٖٚ)

 وإوع الفع  جواما، لقم : -ٛ
َلددْ  َأُدلهُكددْم َ َمددد ِتَجدداَرٍر تُْنِجدديُكْم ِمددْ  َ ددَذاٍ  َأِلدديٍم ُتْؤِمُنددوَ   ومدد  أمذمتدده إولدده تعددالد: 

ِمَالمَِّه َوَرُسوِلهِ 
(ٖٛ): 

ومعنالددا ا مددر، يددد   مددد ذلدد  أندده تعددالد إددا  معدددلا: اآليددة جددا ت مصدديغة الخمددر 
، لوإدوع "تؤمندو "جدوا  ِ   "يغفدْر ")يغفْر لكم(، فالمعند: آمنوا مدا  ورسدوله يغفدْر لكدم، فدإ  

" لدد  أدلكدددم "  مدددد حددد إولددده : لددد   وال يصددح أ  يكدددو  جوامدددا  ِ ، "آمندددوا"موإدددع  "تؤمنددو "
نما تج  ماإليما  ،تأتين  أكرم أل    المغفرر ال تج  مالداللة   .(ٜٖ)وا 

 
 الصيغة الثانية: الجممة االسمية:
 ولذا النوع يأت   مد أإسام:

 اإلخمار    المكما مالفع  المقمو  منه: -ٔ
 وم  أمذمة لذا القسم ما يأت :

َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَ  َأْوالَدُل َّ َحْوَلْيِ  َكاِمَمْي إوله تعالد:  -أ
(ٗٓ): 

ارع إال أندده جددا  ليددد   مددد ا مددر، ولددذا إحددد  صدديغ ا مددر فعدد  )يرضددع ( مضددالف
الددرازي: "والخمددر إددد يقددام مقددام ا مددر، ومددالعكسأل اإلمددام مالجممددة الخمريددة، إددا   التدد  تددأت 

لدذا المجداز أ  ا مدر يدد   مدد وجدود الفعد ، كمدا أ  الخمدر يدد   ميده  والسدم  فد  جدواز
 .(ٔٗ)"زمعامهة م  لذا الوجه، فصح المجا اأيضا، فمينهم
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فد   فاآلية الكريمة وا   جدا ت فد  جممدة خمريدة إال أنهدا إامدت مقدام ا مدر، لمممالغدة
 :لمعند وا  أ مدمفداحيل أمر المولد تمدار  وتعدالد ا مهدات أ  يرضدع  أوالدلد أل  تقريرا،
ولدو ،لده مدن  القرآ تعدالد ا      الرضدا ة حدم الولدد أوجمدهو  ،الوالددات أوالدلد  ليرضدعِ 

 .(ٕٗ)، كما ذل  إليه جمهور العمما د الوجو أمر د   م
َواْلُمَقمََّقاُت َيَتَرمَّْصَ  ِمَأْنُفِسِه َّ َذءَذَة ُإُرو ٍ إوله تعالد:  - 

(ٖٗ): 
فهو خمر ممعند ا مر، فالفع  )يترمص ( وا   كا  لفظه لفظ الخمدر، فدإ  المدراد مده 

ر ووق  آخدر،    خمدر ا مر، أي: )ليترمص ( أي يكففد  ويحمسد  أنفسده   د  نكدا  آخد
ا  تعدددالد ال يكدددو  مخدددءا ُمخَمدددرا، وذلددد  أنندددا ندددر  مددد  المقمقدددات مددد  ال تتدددرم  ذءذدددة 

 .(ٗٗ)إرو ، فد  ذل   مد أنه محمو   مد ا مر
والفائدر م  إخراج ا مر ف  صيغة الخمر فد  لدذا اآليدة الكريمدة تأكيدد لهدذا ا مدر، 

عدددعار مأنددده مددد  ا وامدددر التددد  ينمغددد  أ  تت مقدددد مالمسدددار ة إلدددد امتذالهدددا، ولدددو أممدددغ مددد  وا 
، وال سديما (٘ٗ)صريح ا مدر،    المدتكمم لعددر قممده ندز  المقمدو  ممنزلدة الواإدع ال محالدة

أ  ا مر لنا إد من   مد الممتدأ، ومناؤا  مدد الممتددأ أيضدا، يدد   مدد زيدادر التأكيددأل وذلد  
الفعميدددة التددد  تدددد   مدددد التجددددد     الجممدددة االسدددمية تدددد   مدددد الددددوام والذمدددوت، مخدددءا

، ومد  المعمدوم أ  الددوام والذمدوت أإدو  مد  التجددد والحددول، ومهدذا تكدو  صدديغة والحددول
 .(ٙٗ)الخمر الت  يراد مها ا مر أد   مد المقمو 

َأْرَمَعدددَة َأْعدددُهٍر  َوالَّدددِذيَ  ُيَتَوفَّدددْوَ  ِمدددْنُكْم َوَيدددَذُروَ  َأْزَواجدددا، َيَتَرمَّْصدددَ  ِمَأْنُفِسدددِه َّ إولددده تعدددالد:  -ج
َوَ ْعرا، 

(ٗٚ): 
دلت اآلية الكريمة  مد أ  ا  تعدالد أوجد   مدد المتدوفد  نهدا زوجهدا  ددر أرمعدة 

 يقتضددد  ظالرلددا    أعددهر و عددرا،، لدديس لهددا الخيددار فددد  الخددروج منهددا وال النكددا  إممهدداأل
، إال حامد  رَ ريد مأ حدامء كاندتأ سدوا  لدذا المددر، زوجهدا  نها المتوفد  مد العدر وجو 

 فمدا  ،الحمد  أوالت خد  (ٛٗ)(َوُأوالُت اْ َْحَماِ  َأَجُمهُد َّ َأْ  َيَضدْعَ  َحْمَمهُد َّ ) :تعالد إوله أ 
 .(ٜٗ)التخصي  دخمه الذي العام م  أنها
 :(ٓ٘)(َوُأوالُت اْ َْحَماِ  َأَجُمُه َّ َأْ  َيَضْعَ  َحْمَمُه َّ إوله تعالد:  -د
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  حكدددم  ددددر الحامددد  المتدددوفد  نهدددا زوجهدددا، وإدددد جدددا ت جددا ت اآليدددة الكريمدددة لتمدددي
 وأمدا واضدح،ف:  الممتددأ أمدا أيضا، مصيغة الخمر والمراد ا مر، ول  مؤلفة م  ممتدأ وخمدر،

 :أي ،مضدداا مصدددر تأويدد  فدد ولددو  - (َأْ  َيَضددْعَ  َحْمَمهُدد َّ ) :تعددالد إولدده ولددو - الخمددر
 فددد  الذدددان  حصدددر ذلددد  اإتضدددد رفتي معدد كاندددا إذا والخمدددر والممتددددأ ،حممهددد  وضدددع أجمهدد 
 (اْلَحِميددُ  اْلَغِند ه  ُلدوَ  َوالمَّدهُ  المَّدهِ  ِإَلدد اْلُفَقدَرا  َأندتُمُ  النَّداُس  َأيهَهدا َيدا): تعدالد كقولده ا و 

(٘ٔ). 

 وضددع  دددتها زوجهددا  نهددا المتددوفد الحامدد  أ   مددد الصددحامة جمهددور احددتق ومهددذا
 لسدميعة وسدمم  ميه ا  صمد النم  مه أفتد اكم ،المغتس   مد والزوج وضعته ولو ،حممها

 مقامقدا،  ا  كتدا  مد  معدتقا، صدمد ا   ميده وسدمم  منده والفتدو  الحكدم لدذا وكا  ،ا سممية
 .(ٕ٘)له

َفَكفَّاَرتُدددُه ِإْقَعددداُم َ َعدددَرِر َمَسددداِكيَ  ِمدددْ  َأْوَسدددِق َمدددا ُتْقِعُمدددوَ  َأْلِمددديُكْم َأْو  إولددده تعدددالد:  -لدددد 
َفُظدوا َأْو َتْحِريُر َرَإَمٍة َفَمْ  َلْم َيِجْد َفِصَياُم َذءَذِة َأيَّاٍم َذِلدَ  َكفَّداَرُر َأْيَمداِنُكْم ِإَذا َحَمْفدتُْم َواحْ  ِكْسَوُتُهمْ 

َأْيَماَنُكْم َكَذِلَ  ُيَميٍُّ  المَُّه َلُكْم آَياِتِه َلَعمَُّكْم َتْعُكُرو َ 
(ٖ٘): 
المعندددد: ِلُيَكفٍّدددْر مأحددد لدددذا ا مدددور، وإدددد  ولنددا أيضدددا، لددددينا خمدددر ممعنددد ا مدددر،   

 قددا الكسددوَر وتحريددَر الرإمددة  ميدده فيقتضدد  ذلدد  إيجامهددا أيضددا،، فيكددو  كدد  منهمددا واجمددا، 
 .(ٗ٘) مد المد  ال الجمع، الإتضا  كممة )أو( ذل 

َفَتْحِريُر َرَإَمةٍ  َوالَِّذيَ  ُيَظاِلُروَ  ِمْ  ِنَساِئِهْم ذُمَّ َيُعوُدوَ  ِلَما َإاُلواإوله تعالد:  -و
(٘٘): 

ول  أيضا، م  الصيغ الخمرية الت  يقصدد مهدا ا مدرأل فاآليدة الكريمدة دلدت  مدد أ  
 .(ٙ٘)الواج  ف  كفارر الظهار إ تام رإمة

اْلُجُروَ  ِإَصاٌ  وَ إوله تعالد:  -ز
(٘ٚ):   

 قتضدد ت  نهددا، (ٛ٘)فاآليددة الكريمددة وا   وردت مصدديغة الخمددر إال أنهددا ممعنددد ا مددر
يجامد مر مالقصا  و ا   مدد تودلد ،فيهدا المذد  اسدتيفا  يمكد  التد  الجراحدات سدائر فد ه ا 

 (إصدددا  والجدددرو ) تعدددالد: إولددده    ،فيددده المذددد  اسدددتيفا  يمكددد  ال فيمدددا القصدددا  نفددد 
ذا و  المماذمة، يقتض   .(ٜ٘)مقصا  فميس ذمهامتتحقم الم لما 

ا النٍّسَ  َ َمد َإوَّاُمو َ  الرٍَّجا ُ إوله تعالد:  - 
(ٙٓ): 
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ولنا أيضا، جا ت لذا اآلية مصيغة الخمر ومعناا ا مر، فقد أفادت ا مدر مدأ  لدذا 
 القوامة لمرجا . 

َوَرُسوُلهُ  الّمهُ  َوِليهُكمُ  ِإنََّماإوله تعالد:  -ق
(ٙٔ): 

ولددذا اآليددة أيضددا، جددا ت مصدديغة الخمددر ومعنالددا ا مددر، فهدد  تتضددم  أمددرا، متقريددر 
 .(ٕٙ) لذا الوالية

 إلخمار مأ  الفع   مد المكما:ا -ٕ
 وم  أمذمة لذا القسم ما يأت :

َوِلمَِّه َ َمدد النَّداِس ِحدقه اْلَمْيدِت َمدِ  اْسدَتَقاَع ِإَلْيدِه َسدِميء، َوَمدْ  َكَفدَر َفدِإ َّ المَّدَه  إوله تعالد:  -أ
َرِن ٌّ َ ِ  اْلَعاَلِمي َ 

(ٖٙ): 
ذ التقدير: م  اسدتقاع فمديحق، أو فالصيغة ف  اآلية صيغة الخمر ومعنالا ا مر، إ

، فاآليدة الكريمدة دليد   مدد وجدو  الحدق،    لدذا التعميدر القرآند  مد  (ٗٙ)ليحق المسدتقيع
 أوكد ألفاظ الوجو   ند العر ، وال سيما أ  لذا اآلية إد اعتممت  مد أنواع م  التأكيد:

حدم واجد    فد  رإدا   ، ولدذا يعند  أ  الحدق(َوِلمَِّه َ َمد النَّاسِ منها إوله تعالد: )
النددداس،   ) مدددد( لولدددزام واإليجدددا ، ولهدددذا إذا إدددا  العرمددد : لفدددء   مددد  كدددذا فقدددد أكددددا 

 وأوجمه.
وفد  لددذا اإلمددا  نو ددا   َمدِ  اْسددَتَقاَع()ومنهدا أنده تعددالد َذَكدَر الندداس ذدم أمددد  منده  

اإليضا  معدد اإلمهدام،  م  التوكيد: أحدلما: أ  اإلمدا  تنميه لممراد وتكرير له، والذان : أ 
 والتفصي  معد اإلجما ، إيراد له ف  صورتي  مختمفتي .

( ولددم يقدد  )ومدد  لددم يحددق( تغميظددا،  مددد تددار  الحددق، َوَمددْ  َكَفددرَ ومنهددا إولدده تعددالد ) 
ولهذا إدا   ميده الصدءر والسدءم: " مد  مدات ولدم  ،ليمي  أ  م  لم يعتقد وجومه فهو كافرو 

 .(٘ٙ)"أو نصرانيا،  يحق فميمت إ  عا  يهوديا، 
 ومنها ذكرا االستغنا ، ولذا يد   مد السخق والخذال   مد م  تر  الحق.

ولددم يقدد  ) ندده(،  ندده إذا اسددتغند  دد  العددالمي   َ ددِ  اْلَعدداَلِميَ (ومنهددا إولدده تعددالد )
فإ  لذا االستغنا  إد تناوله إقعا،، و نه يد   مدد االسدتغنا  الكامد  فكدا  أدَ   مدد  ظدم 
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، ولكددذا نجددد أ  ا  تعددالد ذكددر الحددق مددأممغ ألفدداظ الوجددو ، تأكيدددا، لحقدده، وتعظيمددا، السددخق
 .(ٙٙ)لحرمته، وتقوية، لفرضه

َوَ َمد اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُإُه َّ َوِكْسَوُتُه َّ ِماْلَمْعُرواِ إوله تعالد:  - 
(ٙٚ): 

إذا أ  الرجد   ولنا لدينا صيغة خمر ممعند ا مر، فقد دلت لذا اآليدة الكريمدة  مدد
 مدالمعروا، اقمََّم زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولدا، وج   مد الوالد نفقتها وكسدوته

مدد  ريددر إسددراا وال إإتددار، محسدد  إدرتدده فدد   افدد  ممدددل ا: ممددا جددرت مدده  ددادر أمذالهدديأ
إتددارا،  َمددْ  إُددِدَر ِلُيْنِفددْم ُذو َسددَعٍة ِمددْ  َسددَعِتِه وَ تعددالد:  د   مددد ذلدد  إولددهيسددارا وتوسددقه وا 

ددا ِإال َمددا آتَاَلددا َسددَيْجَعُ  المَّددُه َمْعددَد  ددا آتَدداُا المَّددُه ال ُيَكمٍّددُا المَّددُه َنْفس، ُ ْسددٍر َ َمْيددِه ِرْزإُددُه َفْمُيْنِفددْم ِممَّ
 .(ٜٙ) (ٛٙ) ُيْسر،ا
 :َوَ َمد اْلَواِرِل ِمْذُ  َذِل َ إوله تعالد:  -ج

أ  مددر ممعنددد ا مددر، فقددد دلددت  مددد ولددذا اآليددة كاآليددة التدد  إممهددا، إذ لدد  أيضددا، خ
يعندد  إ  مددات  ،المولددود لدده إ  مددات فعمددد وارذدده مذدد  مددا وجدد   ميدده مدد  الددرزم والكسددور

المولددود لدده لددزم وارذدده أ  يقددوم مقامدده فدد  اإلنفددام  مددد والدددر القفدد ، والقيددام محقوإهددا و دددم 
 .(ٓٚ)مالمعرواأ  يرزإها ويكسولا و اإلضرار مها 

 م لقائفة:اإلخمار مأ  الفع  ح -ٖ
(ٔٚ)َوِلْمُمَقمََّقاِت َمتَاٌع ِماْلَمْعُروِا َحّقا، َ َمد اْلُمتَِّقي َ ومنه أمذمته إوله تعالد: 

:   
 المتعدة وجدو  مدد  العممدا  مد  كذيدر يدةاآل مهدذا استد  قدلنا أيضا، خمر ممعند ا مر، فو 

 ،مهددا مدددخوال مأ المسدديس إمدد  مقمقددة مأ لهددا مفروضددا، أم  مفوضددة كانددتأ سددوا  ،مقمقددة لكدد 
ليه ،ا  رحمه العافع     إو  ولو  لدذا واختدار السدما مد  وريرا جمير م  سعيد ذل  وا 
   .(ٕٚ)القمري جرير ام 

 ومما يؤكد أ  الخمر لنا المراد مه ا مر، وأنه يفيد الوجو  أمور:
 يقتضددد  وا مدددر أمدددر  نددده أل َوَمتٍُّعدددوُل َّ فددد  اآليدددة ا خدددر :  تعدددالد إولددده :أحددددلا

 .الند   مد الداللة تقوم حتد جو الو 
ددا) :تعددالد إولدده :والذددان   إذ ،إليجامدده تأكيددد( اْلُمْحِسددِني َ  َ َمددد َحقًّددا ِمدداْلَمْعُرواِ  َمتَا ،

: تعددالد إولدده وكددذل  ،المحسددني  مدد  يكددو  أ  أحددد كدد  و مددد اإلحسددا  عددرق مدد  جعمهددا
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 (المتقددي   مددد حقددا، ) :تعددالد وإولدده ،الوجددو   مددد (حقددا، ) إولدده د  إددد (َحّقددا، َ َمددد اْلُمتَِّقددي َ )
 .(ٖٚ)إليجامها تأكيدُ 

إال أ  مقدارلا  مد مقدار يسار الرج  وا  سارا، ومقددارلا ريدر معمدوم إال مد  جهدة 
 .(ٗٚ)أرم  الرأي وأكمر الظ 

 
 الصيغة الثالثة: الجممة الشرطية:

 ول  الجممة الت  يترت  الفع  فيها  مد عرٍق إممه:
 يأت : وم  أمذمة لذا القسم ما

ْ  َيُكدددْ  ِمدددْنُكْم ِماَئدددٌة   :إولددده تعدددالد -ٔ ِإْ  َيُكدددْ  ِمدددْنُكْم ِ ْعدددُروَ  َصددداِمُروَ  َيْغِمُمدددوا ِمددداَئتَْيِ  َواِ 
َيْغِمُموا َأْلفا، ِمَ  الَِّذيَ  َكَفُروا ِمَأنَُّهْم َإْوٌم ال َيْفَقُهو َ 

(ٚ٘): 
  ميدده واذمتددوا لددذا لتزمددواا د:معنددم ،ا مددر امعنالددو لفددظ الخمددر  الفظهدد فاآليددة الكريمددة

نمدا لدو أمدر مدأ  ال يفدر الواحدد مد  الععدرر ،موإدوع ذلد  ا، إخمدار  وليسدت، محسمه واصمروا  ،وا 
 ،المدددؤمني  مددد   عدددري  الكفدددار مددد  مئتدددا  إدددق يغمددد َ  ال أ  مدددزمل خمدددرا،  الكدددءم كدددا إذ لدددو 
    ألمعنددددد (مْ اآْلَ  َخفَّددددَا المَّدددُه َ ددددْنكُ ) تعددددالد: كددددا  لقولددده ولمددددا ،كدددذل  لدددديس أندددده ومعمدددوم

ومعمدوم أيضدا أ  القدوم الدذي  كدانوا  ،التخفيا إنما يكو  ف  المأمور مه ال ف  المخمدر  نده
اآْلَ  تعدددالد:  داخمدددو  فددد  إولددده -مدددأموري  مدددأ  يقددداوم الواحدددد مدددنهم  عدددرر مددد  المعدددركي 

 .(ٙٚ)معد ذل  فعمم أ  لذا الحكم نسخ ،َخفََّا المَُّه َ ْنُكْم َوَ ِمَم َأ َّ ِفيُكْم َضْعفا، 
َوَمْ  َإَتَ  ُمْؤِمنا، َخَقأ، َفَتْحِريُر َرَإَمٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسمََّمٌة ِإَلد َأْلِمهِ  إوله تعالد:  -ٕ

(ٚٚ): 
 أمرا : الخقأ قت دلت اآلية الكريمة أ   مد أنه يج   ميه ف  ال

 تكدو  أ  رقهاعد ومد  ،خقدأ،  كا  وا   العظيم الذن  م  ارتكمه لما الكفارر :أحدلما
   .الكافرر تجز   فء مؤمنة رإمة  تم

 مد  فداتهم  مدا لهم  وضا،  القتي  وأل  القات  مي  فيما ألمه إلدفع الدية د ذانيهما:و 
 .(ٛٚ)هممإتي
ْ  َقمَّْقُتُموُل َّ ِمْ  َإْمِ  َأْ  َتَمسهوُل َّ َوَإْد َفَرْضدتُْم َلهُد َّ َفِريَضدة، َفِنْصدُا إوله تعالد:  -ٖ َمدا َواِ 

َفَرْضتُْم ِإالَّ َأْ  َيْعُفوَ  َأْو َيْعُفَو الَِّذي ِمَيِدِا ُ ْقَدُر النٍَّكا ِ 
(ٜٚ)  : 
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 ٕٛ 

، وذلد  مهرلدا نصداَ  المدرأر إلدد مَ مٍّ سَ يُ  أ يج   ميه  الرج  أ   مد اآلية لذا فدلت
 وندد  ،مالهدا  د  تعفدوَ  أ   مددإ  وإع القدءم معدد أ  فدرم لهدا المهدر، وإمد  الددخو ، 

 مد  يجدوز فيمدا والمدرأر الرجد  مدي  وسدو  ،لمتقدو  أإدر  أنده وذكر ،العفو إلد وج   ز ا 
 .(ٓٛ)له وج  ما منهما واحد ك   فو
ِفيِه آَياٌت َميٍَّناٌت َمَقاُم ِإْمَراِليَم َوَمْ  َدَخَمُه َكاَ  آِمنا، إوله تعالد:  -ٗ

(ٛٔ): 
أي مقمددددو  مدددد   ،ولنددددا أيضددددا، وردت اآليددددة الكريمددددة مصدددديغة الخمددددر والمددددراد ا مددددر

لفظده  :(ٕٛ)إدا  القاضد  أمدو يعمددالمخاقمي  تأمي  مد  دخد  الحدرم مد  أ  يصدا  مدأذ ، 
ولدو  دام فديم  جندد جنايدة إمد  دخولده  ،مد  دخمده فدأمنوا: تقديرا، لفظ الخمر ومعناا ا مر

 ندده  ،ال أ  اإلجمدداع انقعددد  مددد أ  مدد  جنددد فيدده ال يددؤم ، إوفدديم  جنددد فيدده معددد دخولدده
مندددده ذددددم لجددددأ إلددددد  فمقدددد  حكددددم اآليددددة فدددديم  جنددددد خارجددددا،  ،الحددددرم ورد ا مددددا  لتدددد  حرمددددة

 .(ٖٛ)الحرم
ْ  َكددداَ  ُذو ُ ْسدددَرٍر َفَنِظدددَرٌر ِإَلدددد َمْيَسدددَرٍر َوَأْ  َتَصددددَُّإوا َخْيدددٌر َلُكدددْم ِإْ  ُكْندددتُْم إولددده تعدددالد:  -٘ َواِ 

(َتْعَمُمو َ 

(ٛٗ): 

 ميددده  وا   كدددا  الدددذي المعند:ولدددذا اآليدددة أيضدددا، صددديغتها الخمدددر ومعنالدددا ا مدددر، فددد
مالصدمر تعدالد فدأمرلم  ،َأْنِظُروا إلد اليسدار، والسَّدعة  :الدَّي  معسرا،، َفَنِظَرٌر إلد َمْيَسَرٍر، يعن

، ال كما كا  أل  الجالمية يقدو  أحددلم لمدينده: إمدا أ    مد المعسر، الذي ال يجد وفا ،  ،ً
مددا أ  ُتْرمدد ، ذددم   والذددوا َ  الخيددرَ  ذلدد   مددد  دددو و  ، ندده الوضددع إلددد تعددالد نددد تقضدد ، وا 

 مالكميددة المددا  رأس تتركددوا وأ  :أي (َوَأْ  َتَصدددَُّإوا َخْيددٌر َلُكددْم ِإْ  ُكْنددتُْم َتْعَمُمددو َ ) :فقددا  الجزيدد َ 
 .(٘ٛ)المدي     وتضعوا

اْلَهْديِ  ِم َ  اْستَْيَسرَ  َفَما ُأْحِصْرتُمْ  َفِإ ْ   إوله تعالد: -6
(ٛٙ) : 

 اْلَهدْديِ  ِمد َ  اْستَْيَسدرَ  َفَمدا خمدر ممعندد ا مدر، فمعندد إولده تعدالد:ولنا أيضا، لددينا 
و مددد  ،،فمددا استيسددر مدد  الهدددي نحددرا واجدد  :معندداا ، أوفددانحروا مددا استيسددر مدد  الهدددي

التقددديري  ذمددت أ  لددذا اآليددة دالددة  مددد أ  نحددر الهدددي واجدد   مددد المحصددر سددوا  كددا  
 .(ٚٛ)محصرا، ف  الح  أو ف  الحرم 
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 غة الرابعة: الجممة المزومية:الصي
ول  ما يعمر  نها ا صوليو  مقا در: النه     ع   أمدر مضددا: ومقتضدد لدذا 
القا دددر أ  العددارع إذا نهددد  دد  عدد  ، فددإ  كددا  لدده ضددد واحددد فهددو أمددر مددذل  الضددد، وا   
كا  له أضداد فهدو أمدر مكد  ضدد مد  أضدداداأل  نده ال يتوصد  إلدد تدر  المنهد   نده إال 

 مه.
   أمذمة لذا النوع ما يأت :وم

َواَل َتُكوُنددوا َكالَّددِذيَ  َخَرُجددوا ِمددْ  ِدَيدداِرِلْم َمَقددر،ا َوِرَئدداَ  النَّدداِس َوَيُصدددهوَ  َ ددْ   إولدده تعددالد: -ٔ
َسِميِ  المَِّه َوالمَُّه ِمَما َيْعَمُموَ  ُمِحيقٌ 

(ٛٛ): 
و ، الددذي  إدداتموا : لددم المعددركفدد  لددذا اآليددة الددذي  خرُجددوا مدد  ديددارلموالمقصددود م 

وذلدد  أنهددم لمددا ممغددوا الجحفددة أتددالم رسددوُ  أمدد  ر، رسددو  ا  صددمد ا   ميدده وسددمم يددوم مددد
 ،فقددا  أمددو جهدد  : ال وا  حتددد نددأت  مدددرا،  ،سددفيا ، يقددو  لهددم : ارجعددوا فقددد سددممت  يددركم

فتسددمع منددا  ،ونقعددم مهدا مدد  حضددرنا مد  العددر  ،وتغند   مينددا القيددا  ،ونعدر  مهددا الخمددور
فنهدددد ا   ، ممهددم، وردلددم  مدددد أ قددامهم سددائر العددر ، فتهاُمندددا، فوافولددا، ولكدد  أحدددمق ا 

  مأ مدددالهم صدددادي   ددد  سدددمي  ا ، وأمدددرلم أ  ئيأمذدددالهم مقدددري  مدددرا واالمدددؤمني  أ  يكونددد
خء ،    النه     الع     .(ٜٛ)، كما تقدممٌر مضداأيكونوا أل  تقو  وا 

ِمع اْلَهَو  َفُيِضمَّ  َ ْ  َسِمي  المَّهَواَل تَتَّ   إوله تعالد: -ٕ
(ٜٓ): 

وأ  اتمداع الهدو ،  ، د  اتمداع الهدو د ا  تعالد داود  ميه السدءم نهف  لذا اآلية 
فف  النه   د  الهدو  أمدر  ،  النه     الع   أمر مضدا   مة لمضء     سمي  ا ،

   .مالحكم مالحم
فيضددمه  دد  سددمي   ،وال يتمددع الهددو  ،الحددمال يحكددم مغيددر  ،ومعمددوم أ  نمدد  ا  داود

 .(ٜٔ)ليعرع  ممهم  ،وينهالم ،يأمر أنميا ا  ميهم الصءر والسءم ،ولك  ا  تعالد ،ا 
اَل ُتَصدد ٍّ َ َمددد َأَحددٍد ِمددْنُهْم َمدداَت َأَمددد،ا َواَل تَقُددْم َ َمددد َإْمددِرِا ِإنَّهُددْم َكَفددُروا ِمالمَّددِه  إولدده تعددالد:َ  -ٖ

َماُتوا َوُلْم َفاِسُقو َ َوَرُسوِلِه وَ 
(ٜٕ): 

وذلدد   مددد مهدذا اآليددة،  مددد وجدو  الصددءر  مددد المدؤمني ،  معددم العممددا اسدتد  
 . (ٖٜ)النه     الع   أمر مضداأل    ضد النه     الصءر أمر مها  إا در:
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َواَل َيْعِصيَن  ِف  َمْعُرواٍ  إوله تعالد: -ٗ
(ٜٗ): 

يجامو  ةدلدددت اآليدددة الكريمدددة  مدددد ا مدددر مالقا ددد أل فدددإ  النهددد   ددد  العددد   أمدددر هددداا 
 .(ٜ٘)إما لفظا أو معند كما ذكرنا،مضدا،

 
 املبحث الثاني

 داللة األوامر غري الصرحية
 ؟الوجو يد   مد    ا مر رير الصريحلوالمقصود مهذا العنوا : 
 اختما العمما  ف  ذل :

مددر ريددر إلددد أ  ا  - (ٜٚ)، وامدد  تيميددة(ٜٙ)ومددنهم القفددا  العاعدد  -فددذل  معضددهم 
 الصريح يد   مد الوجو ، وأنه ال فرم مينه ومي  ا مر الصريح.

 ويمك  أ  يستد  لهم مأدلة، منها:
، ولدو إ  ورد مصديغة (ٜٛ") " ال تعد الرحدا  إال إلدد ذدءل :قوله صمد ا   ميه وسممم -ٔ

أ  لتحددريم كمددا ا يددد   مددد والنهدد  ،الرحددا  تعدددوا ال :ممعنددد ،فدد  معنددد النهدد  الخمددر فهددو
 .  (ٜٜ)لوجو يد   مد ا ا مر

فدد  الحددديل العددريا إنمددا لددو  النفدد  إلددد النهدد   دد  العدددو  يعضددد لددذا أ  فائدددرو 
وذلد      ،وجده مألقا حم  أممغَ  التر   مد السامع لحم  أو ،وإو ه ف  الررمة إلظهار
 المقدددداع لددددذا إال مالزيددددارر يقصددددد أ  يسددددتقيم ال :إددددا  كأندددده ،النهدددد  صددددريح مدددد  أممددددغ النفدددد 

 . (ٓٓٔ)مه اختصت مما الختصاصها

ال يمسه إال المقهرو  قوله تعالد:وم -ٕ
 فإ  )ال( لنا نافية، لك  معنالدا النهد ، .(ٔٓٔ)

ف  الخقا  م  النهد  أل    النهد  يتضدم  أ  الحكدم إدد  أممغَ كانت كانت نافية  اإذ (ال)و
فمدم تكد  ذامتدة  ،وأنهدا كاندت منفيدة .والنف  يتضم  اإلخمار    حالته ،إم  ورودا ذامتا،  كا 

 إم  ذل .
معمددوم أ  و  ،معندداا ا مددر دخددو  النسددخ فيددها مددر ريددر الصددريح ومدد  الدددلي   مددد أ   -ٖ

 .(ٕٓٔ)لم يوجد خءفه و نه لو كا  خمرا،  ،ا خمار المحضة ال يمحقها النسخ
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إلددد أ  ا مددر ريددر الصددريح ال يددد   - (ٖٓٔ)مددنهم امدد  الزممكددان  -وذلدد  آخددرو 
 د الوجو . م

" لدددذا محمدددو   مدددد ا مدددر مصددديغة امددد  الزممكدددان ، معمدددرا،  ددد  وجهدددة نظدددرا: إدددا  
وأما مدا كدا   ،أل إذ لو الذي يصح د و  الحقيقة فيه(ال تفع ) و مد النه  مصيغة (فع ا)

والنفدد   ،ويفيددد معنددد أحدددلما كددالخمر ممعنددد ا مددر ،حقيقددة لغيددر ا مددر والنهدد  موضددو ا، 
 ندده يسددتعم  فدد  ريددر  ألوال تحددريم ،د فيدده أندده حقيقددة فدد  وجددو فددء يددد  ،ممعنددد النهدد 

ولدددو  ،فدددد و  كونددده حقيقدددة فددد  إيجدددا  أو تحدددريم ،موضدددعه إذا أريدددد مددده ا مدددر أو النهددد 
كذيدر مدد  الفقهدا  ويغتددرو  فيدده إددا  : ولدذا موضددع يغمدق  إلدد أ  .موضدوع لغيرلمدا مكددامرر

والمحقددم الفددالم يعددرا المددراد  ،أمددرا،  أو ويدددخمو  فيدده كدد  مددا أفدداد نهيددا،  ،مددإقءم ا صددوليي 
 . (ٗٓٔ")ويضع ك  ع   ف  موضعه

ولدددو أ  ا مدددر ريدددر )والدددذي أميددد  إليددده أ  مدددا ذلددد  إليددده أصدددحا  المدددذل  ا و  
فدد  العدددو   دد  صدديغة  لددو الددراجحأل وذلدد  لقددور أدلددتهم، و   (الصددريح يددد   مددد الوجددو 

 :   ، منهاالقم  إلد صيغة الخمر فوائد
فدإ  ا مدر ال  ،خمدر مده يدؤذ  ماسدتقرار ا مدر وذموتده  مدد حدوذده وتجددداأ  الحكم الم -ٔ

فددإذا أمددر مالعدد   ممفددظ الخمددر آذ  ذلدد  مددأ  لددذا المقمددو  فدد   ،حادذددا،  يتندداو  إال فعددء، 
   .فيكو  ذل  أد د إلد االمتذا  ،وجو  فعمه ولزومه ممنزلة ما إد حص  وتحقم

فدإذا جد   مصديغة  ،حتمد  االسدتحما ت فقدد ،أ  صديغة ا مدر وا   دلدت  مدد اإليجدا  -ٕ
 وانتفد احتما  االستحما .  ،أنه أمر ذامت مستقر مَ مِ الخمر  ُ 

 لدو جعد  العد  خقدا  الوضدع و  ،أخمارخقا  و  ،خقا  وضع :أ  ا حكام إسما  -ٖ
فإذا جد   مصديغة  ،سم  لوجو  العدر -مذء،  - فإ  القءم ،مانعا،  وأ عرقا،  وسمما، أ

متداز  د  سدائر تا خمدار     ، مد أنه م  إميد  خقدا  الوضدع لةٌ الخمر كا  فيه دال
ويوضدح لدذا أ  المقمقدة لدو كاندت مجنوندة ذمدت حكدم العددر فد  حقهدا  ،خقا  التكميا

 .(٘ٓٔ)وا   لم تك  مكمفة
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 متذدا اال إلدد فيده سورع كأنه ألا مر صريح م  أممغ ا مرمه  والمراد الخمر ورودو    -ٗ
ا مددددر الصددددريح يددددد   مددددد الوجددددو ، فداللددددة ا مددددر ريددددر  ، وممددددا أ (ٙٓٔ) ندددده وأخمددددر

 الصريح  مد الوجو  أولد م  داللة ا مر الصريح، وا  أ مم. 
 

 املبحث الثالث
 ضابط يف التمييز بني اخلرب مبعىن اخلرب واخلرب مبعىن األمر

إد تقدم م  خء  المحل أ  آياٍت كذيرر، وردت ف  القدرآ  الكدريم مصديغة الخمدر، إال 
  معنالددا ا مددر، وإددد وردت أيضددا، فدد  القددرآ  الكددريم آيدداٌت ممفددظ الخمددر ومعنالددا الخمددر، أ

 فكيا لنا أ  نميز مي  مدلو  الصيغتي ؟
 ا  إدو  فدإ  ،العقد  مضدروررالصديغتي   ولوجامة    لذا نقو : يمكد  التمييدز مدي 

نَُّم َخاِلدا، ِفيَها َوَرِضَ  المَُّه َ َمْيدِه َوَلَعَندُه َوَأَ ددَّ َوَمْ  َيْقُتْ  ُمْؤِمنا، ُمَتَعمٍّدا، َفَجَزاُؤُا َجهَ  :وج   ز
َلُه َ َذاما، َ ِظيما، 

َوَمدا َكداَ  ِلُمدْؤِمٍ  َأْ  َيْقتُدَ  ُمْؤِمندا، ِإالَّ َخَقدأ،  :تعدالد إولده ممنزلدة لو ،(ٚٓٔ)
دددَُّإوا َفددِإْ  َكدداَ  َوَمددْ  َإَتددَ  ُمْؤِمنددا، َخَقددأ، َفَتْحِريددُر َرَإَمددٍة ُمْؤِمَنددٍة َوِدَيددٌة ُمَسدد مََّمٌة ِإَلددد َأْلِمددِه ِإالَّ َأْ  َيصَّ

ْ  َكاَ  ِمْ  َإْوٍم َمْيَنُكْم َوَمْيَنُهْم مِ  يذَداٌم َفِدَيدٌة ِمْ  َإْوٍم َ ُدوٍّ َلُكْم َوُلَو ُمْؤِمٌ  َفَتْحِريُر َرَإَمٍة ُمْؤِمَنٍة َواِ 
ِمَنددٍة َفَمددْ  َلددْم َيِجددْد َفِصددَياُم َعددْهَرْيِ  ُمتَتَدداِمَعْيِ  َتْوَمددة، ِمددَ  المَّددِه ُمَسددمََّمٌة ِإَلددد َأْلِمددِه َوَتْحِريددُر َرَإَمددٍة ُمؤْ 

َوَكدداَ  المَّددُه َ ِميمددا، َحِكيمددا، 
وذلدد     كددءًّ مدد  اآليتددي  الكددريمتي  ورد ممفددظ الخمددر مدد   .(ٛٓٔ)

 حيل الظالر.
  اآليدة الذانيدة أمدا فدو  ،الخمر معناافإ   الخمر مفظم ه ف  اآلية ا ولد وا   وردأن إال

 .ا مر ومعناا الخمر لفظ لفظهفإ َّ 
نما خفدا  وإددوال ف  مقددورلم،  المعر وسع ف  ليس مجهنم الجزا     ذل   ممنا وا 

ال ُيَكمٍّدُا  :وجد   دز هلدو إا  تعالد  مدد  مدادا، فمدم يكمفهدم ممدا ال يقدام، د   مدد ذلد  
َمْت َوَ َمْيَهدا َمدا اْكَتَسدَمْت َرمََّندا ال ُتَؤاِخدْذَنا ِإْ  َنِسديَنا َأْو َأْخَقْأَندا المَُّه َنْفسدا، ِإالَّ ُوْسدَعَها َلَهدا َمدا َكَسد

ْمَنا َما ال قَ  اَإَة َلَندا ِمدِه َرمََّنا َوال َتْحِمْ  َ َمْيَنا ِإْصرا، َكَما َحَمْمَتُه َ َمد الَِّذيَ  ِمْ  َإْمِمَنا َرمََّنا َوال ُتَحمٍّ
َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنا َفاْنُصْرَنا َ َمد اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَ (َواْ ُا َ نَّا َواْرِفْر 

(ٜٔٓ). 



 موم اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٛٚ 

 ،نار مقدددو  فدد  ذلدد  أ  العقدد  مضددروررفقددد  ممنددا  ،الديددة وتسددميم لمرإمددة التحريددر وأمددا
، يقددو  اإلمددام العددافع : " إ  ا  جدد  منددا فا دد  توسددق دو  وجدد   ددز ا  يفعمدده ال وممددا

ًُ ذنداؤا َمدد َّ  مدد  ًُ السدميَ  إلددد  العمدداد معقدو ، فدددلهم مهدا  مددد الفدرم مددي  المختِمدا، ولددداُلُم
 لمخمدر مجدردا،  منه كا  وما ا مر معناا الخمر كا  ما يتميز فمهذا (ٓٔٔ)الحم نصاًّ وِداللة، "

 .(ٔٔٔ)، وا  أ ممولفظه معناا ف 
 

 ملخص البحث
يم إدددد أتدددت  مدددد إدددد اتضدددح لندددا مددد  خدددء  لدددذا المحدددل أ  ا وامدددر فددد  القدددرآ  الكدددر 

 نو ي : أوامر صريحة، وأوامر رير صريحة.
أمدددا ا وامدددر الصدددريحة فمهدددا صددديغ معروفدددة، وا مذمدددة  ميهدددا كذيدددرر جددددا، فددد  القدددرآ  

 الكريم.
فدد  القددرآ  الكددريم، فقددد جددا ت مصدديغة الخمددر ومعندداا  وأمددا ا وامددر ريددر الصددريحة

 ا مر، ول : 
أو جممدددددة  -ٖجممدددددة اسدددددميةأو  -ٕجممدددددة فعميدددددة -ٔمجددددد   الخمدددددر  مدددددد عدددددك : 

 أو جممة التزامية. -ٗعرقية
لددد  تددد   مدددد  وإددد حصدد  خدددءا مددي  العممددا  فددد  داللددة ا وامدددر ريددر الصددريحة

 ؟ الوجو 
إلددد أنهددا تددد   مددد الوجددو ، وذلدد  آخددرو  إلددد أنهددا ال تددد   مددد  فددذل  معضددهم

 الوجو .
ريدددر  ولدددو أ  ا مدددر)المدددذل  ا و   -مددد  خدددء  المحدددل  -وإدددد تدددرجح لمماحدددل 
 وذل  لقور أدلته، منها: (الصريح يد   مد الوجو 

فدإ  ا مدر ال  ،أ  الحكم المخمدر مده يدؤذ  ماسدتقرار ا مدر وذموتده  مدد حدوذده وتجدددا -ٔ
فددإذا أمددر مالعدد   ممفددظ الخمددر آذ  ذلدد  مددأ  لددذا المقمددو  فدد   ،حادذددا،  يتندداو  إال فعددء، 

   .ذل  أد د إلد االمتذا  فيكو  ،وجو  فعمه ولزومه ممنزلة ما إد حص  وتحقم
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 متذدا اال إلدد فيده سورع كأنه ألا مر صريح م  أممغ ا مرمه  والمراد الخمر ورودو    -ٕ
، وممددا أ  ا مددر الصددريح يددد   مددد الوجددو ، فداللددة ا مددر ريددر الصددريح  ندده وأخمددر

  مد الوجو  أولد م  داللة ا مر الصريح، وا  أ مم. 
كددريم مصدديغة الخمددر ومعنالددا الخمددر، فقددد احتجنددا لضددامق ولددورود آيددات فدد  القددرآ  ال

 يميز مي  الصيغتي .
ولذا الضامق لو العقد ، إذ العقد  يميدز مدي  ا مدور التد  ممقددور المكمدا، وا مدور 
التدد  ليسددت ممقدددورا. لهددذا نجددد امدد  حددزم يقددو : " إ  العقددء  متفقددو   مددد أ  فدد   قولنددا 

والمناإعة، ف  صحة الفكرر أو  دمها، ومتفقدو   مدد  أوليات مديهية، نتخذلا أساسا، لممحل
صدددم لددذا ا وليددات المديهيددة، كممدددأ العميددة، والتددرجيح مددء مددرجح، واسددتحالة الدددور، وكددو  

 .(ٕٔٔ)قرف  النقيم أحدلما صدإا، واآلخر كذما ولكذا "
فمددا يدددر  العقدد  منهددا ولدد  ممقدددورا، فهددذا ممعنددد ا مددر، وأمددا التدد  ال يمكدد  لمعقدد  

 يدركها فتكو  ممعند الخمر، وإد تقدمت ا مذمة  مد ذل .أ  
والحمددد   ر  العددالمي ، وصددمد ا  تعددالد ومددار   مددد أعددرا خمقدده سدديدنا محمددد 

 و مد آله وأصحامه أجمعي .
 

 اهلىامش
                                           

نما جمع ا مر لندا  مدد أوامدر،    ا مدر مد  ا لفداظ المعدتركة، فقدد ( ٔ) وا وامر جمع أمر، وا 
  العدر : أمدر فدء  سدديد مسدتقيم، أي يعمرو     الفعد  ممفدظ ا مدر، ومد  لدذا القميد  إدو 

ذا ذمددت أ  ا مدر يعمددر مده  دد  الفعد  كدا  حقيقددة فيده، وإددد يعمدرو  مددا مر  حالده وأفعالده، وا 
 د  القدو ، لهدذا فدإ  العدر  تفدرم مدي  جمدع ا مدر الدذي لدو القدو  فيجمعونده  مدد أوامدر، 

الجمعدي  داللدة  مدد أ  وأما ا مر الذي لو الفع  فقالوا ف  جمعه أمور، فف  التفريدم مدي  
 . ٕٔ/ٔك  واحد منه حقيقة. ينظر: أصو  السرخس  

لو محمد م  أحمد م  سه  أمو مكر عمس ا ئمدة مد  كمدار إضدار الحنفيدة، يقدا  أنده وصد  ( ٕ)
فدد  الفقدده  "الممسددوق  "درجددة االجتهدداد، مدد  ألدد  سددرخس فدد  خراسددا . مدد  ألددم مصددنفاته: 

ذءذو  جز ا، أمءلا ولو سدجي  فد  الجد  فد  أوزجيدد لمحاكم العهيد، ولو  "الكاف   "عر  
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 ")مفر انة(، وكا  سم  سجنه صدد ه مدالحم وا مدر مدالمعروا والنهد   د  المنكدر، ولده: 
عدر  "لومام محمد أيضا،، و "عر  السير الكمير"أيضا،، و "عر  الجامع الكمير لومام محمد 

 لد.ٖٛٗة ف  أصو  الفقه. توف  سن "ا صو "، و"مختصر القحاوي

 .ٔٔ/ٔأصو  السرخس  ( ٖ)

 .ٚٚ/ٕمختصر المنتهد الم  الحاج  مع عر  العضد ( ٗ)

 .ٜٕٔ/ٖينظر: الموافقات ( ٘)

 .ٖٗالمقرر: ( ٙ)
 .ٖٓٔالتومة: ( ٚ)

 .ٕٕٛالمقرر: ( ٛ)

 .ٚالقءم: ( ٜ)

 .٘ٓٔالمائدر: ( ٓٔ)

 .ٖٛالمقرر: ( ٔٔ)

 .ٗمحمد: ( ٕٔ)

 .ٜٕٕ/ٕينظر: منال  العرفا  ( ٖٔ)

لخمر ف  اصقء   مما  المءرة لو: مدا يحتمد  الصددم والكدذ ، وأمدا اإلنعدا  فهدو: مدا ا( ٗٔ)
ال يحتمددددد  الصددددددم والكدددددذ . ينظدددددر: القدددددراز المتضدددددم   سدددددرار المءردددددة و مدددددوم حقدددددائم 
اإل جدداز، لومددام يحيددد مدد  حمددزر مدد  إمددراليم العمددوي اليمندد ، تحقيددم  مددد الحميددد لنددداوي، 

 .ٕٙٔ/ٖالعصرية ميروت لمنا  م، المكتمة ٕٕٓٓلد _ ٖٕٗٔ، ٔق

 .ٛ٘النسا : ( ٘ٔ)

 .ٕٙٙٔ/ٖ، صحيح مسمم ٕ٘ٙ٘/٘صحيح المخاري ( ٙٔ)

 .ٜٜٙ/ٔ، التحرير والتنوير ٕٜٔ/ٕينظر: إرعاد العق  السميم إلد مزايا القرآ  الكريم ( ٚٔ)
لددذا مددا دلددت  ميدده اآليددة، وا   ورد فدد  عددأ   ذمددا  مدد  قمحددة مدد   مددد الدددار سدداد  الكعمددة 

وذل  أ  رسو  ا  صمد ا   ميه وسمم حي  دخ  مكة يدوم الفدتح أرمدم  ذمدا  المعظمة، 
رض  ا   نه ما  الكعمة وصدعد السدقح وأمدد أ  يددفع المفتدا  إليده وإدا : لدو  ممدت أنده 
رسددو  ا  لددم أمنعدده، فمددو   مدد  مدد  أمدد  قالدد  يدددا وأخددذا مندده وفددتح، ودخدد  النمدد  وصددمد 

  يعقيده المفتدا  ويجمدع لده السدقاية والسددانة فنزلدت لدذا ركعتي ، فمما خدرج سدأله العمداس أ
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اآليددة، فددأمر  ميددا، أ  يددردا إلددد  ذمددا  ويعتددذر إليدده، فقددا   ذمددا : أعددهد أ  ال إلدده إال ا  
وأعددددهد أ  محمدددددا، رسددددو  ا ، فهددددمق جمريدددد   ميدددده الصددددءر والسددددءم وأخمددددر رسددددو  ا  أ  

 . فالعمرر معموم المفظ ال مخصو  السم .ٕٓٙ/ٔالسدانة ف  أوالد  ذما  أمدا،. الكعاا 

 .ٜٓالنح : ( ٛٔ)

 .ٕ٘/ٔصحيح المخاري ( ٜٔ)

 .٘ٙٙٔينظر الكعاا لمزمخعري ( ٕٓ)

 .ٕٙٔالمقرر: ( ٕٔ)

 .ٜٕٖ/ٔ، فتح القدير لمعوكان  ٖٛ/ٖينظر: الجامع  حكام القرآ  الم  العرم  ( ٕٕ)

 .ٛٚٔالمقرر: ( ٖٕ)

الدددم يقصدو ، أي يتمعددو  أذدر القاتدد . المجيرمدد  إنمدا سددم  القصدا  إصاصددا،،    أوليدا  ( ٕٗ)
 .ٕٓٔ/ٗ مد الخقي  

والقصددا  الددذي لددو موجدد  الجنايددة أحددد الكميددات الخمددس التدد  عددر ت: لحفددظ الددنفس، والنسدد ، 
 والعق ، والما ، والدي ، ولهذا عر ت الحدود حفظا، لهذا ا مور:

 ِتَ  انكا    القت .فعرع القصا  حفظا، لمنفس، فإذا  مم القات  أنه إذا إَتَ  إُ 
 وعرع حد الزنا حفظا، لألنسا ، فإذا  مم العخ  أنه إذا زند رجم، أو جمد انكا    الزنا.
 وعرع حد العر  حفظا، لمعق ، فإذا  مم العخ  أنه إذا عر  المسكرُحدَّ انكا    العر .

   السرإة.وعرع حد السرإة حفظا، لمما ، فإذا  مم السارم أنه إذا سرم إقعت يدا انكا  
وعرع إت  المرتد حفظا، لمدي ، فإذا  مم أنده إذا ارتدد ُإتِدَ  انكدا  د  الدردر. ينظدر: المجيرمد   مدد 

 .ٙٔٔ/ٗالخقي  

 .ٛٓ٘/ٔ، التحرير والتنوير ٗٙٔ/ٔينظر:  أحكام القرآ  لمجصا  ( ٕ٘)

 .ٖٛٔالمقرر: ( ٕٙ)

 .ٕٗٔ/ٔ، تفسير الميضاوي ٖٗٔ/ٕينظر: جامع الميا  لمقمري ( ٕٚ)

 .ٓ٘ا حزا :   (ٕٛ)
 .ٜٚ/ٖٔالمما  الم   اد ، تفسير ٕٗٔ/ ٗٔينظر: تفسير القرقم   (ٜٕ)

ة معدا  : ا و  : فدرم ممعندد أوجد ، كهدذا  مد ذءذدف  القرآ  « َفَرَم » ورد لفظ وإد 
 [ أي أوجمتم. ٖٕٚ] المقرر :  َفِنْصُا َما َفَرْضُتْم   :اآلية الكريمة، ومذمه



 موم اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمع
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 ٕ] التحدريم :  َإْد َفَرَم ا  َلُكْم َتِحمَّدَة َأْيَمداِنُكْم  ، إا  تعالد : ذان  : فرم ممعند ميَّ اال
 [. ٔ[ ومذمه } ُسوَرٌر َأنَزْلَناَلا َوَفَرْضَناَلا { ] النور : 
[  ٘ٛ] القصد  :  ِإ َّ الذي َفَرَم َ َمْيدَ   الذالل : فرم : ممعند أنز أل إا  تعالد : 

 .ٕٙٗ/ٕما  ينظر: تفسير المأي : أنز .

 .ٔٔالنسا :  ( ٖٓ)

 .٘ٚ/ٖينظر: تفسير الرازي  ( ٖٔ)
 .ٖٗٗ/ٖينظر: التحرير والتنوير  ( ٕٖ)
 .ٕ٘ٗالمقرر:  ( ٖٖ)

 .ٕٙٙ/ٔ، تفسير القرآ  العظيم الم  كذير ٜٜٖ/ٖينظر: مفاتيح الغي  لمرازي ( ٖٗ)

 .ٖٔالتومة:  ( ٖ٘)

 .ٕٖٔ/ٓٔينظر: التحرير والتنوير  ( ٖٙ)

 .ٚٔالنح :  ( ٖٚ)

 .ٓٔالصا: ( ٖٛ)

 .ٛٛ/ٙينظر: المحر المحيق لمزركع  ( ٜٖ)

 .ٖٖٕالمقرر: ( ٓٗ)

 .ٕ٘/ٕالمحصو  لمرازي ( ٔٗ)

، ٕٛٔ/٘ٔ، الممسددوق لمسرخسدد  ٖٕٕ، القددواني  الفقهيددة المدد  جددزي ٕٔ/ٕينظددر: اإلمهدداج ( ٕٗ)
 .ٙٙ/ٖٗ، فتاو  ام  تيمية ٕٖٔ/ٜالمغن  الم  إدامة 

 .ٕٕٛالمقرر: ( ٖٗ)

، عددر  التمددويح  مددد التوضدديح لمتفتددازان  ٓٛ/ٔلعمددد العزيددز المخداري  ينظدر: كعددا ا سددرار( ٗٗ)
ٔ/ٖٗ. 

 .ٓٗٔ/ٗينظر: عر  الكوك  المنير الم  النجار الفتوح  ( ٘ٗ)

 .ٓٗٔ/ٗينظر: المحر الرائم عر  كنز الدإائم ( ٙٗ)

 .ٖٕٗالمقرر: ( ٚٗ)

 .ٗالقءم: ( ٛٗ)
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، كعدددا ا سدددرار ٕ٘ٚ/ٔجدددوزي ، زاد المسدددير المددد  الٜٖٕ/٘ينظدددر: ا م لومدددام العدددافع  ( ٜٗ)
ٖ/ٔ٘ٛ. 

وإد روي     م  م  أم  قالد  وامد   مداس رضد  ا   نهمدا: أنهدا تعتدد مأمعدد ا جمدي : 
 .ٖٙٙ/ٔوضع الحم ، أو أرمعة أعهر و عرا،، لمجمع مي  اآليتي . ينظر: تفسير ام  كذير 

 .ٗالقءم: ( ٓ٘)

 .٘ٔفاقر: ( ٔ٘)

 .ٕٚ٘/٘ينظر: زاد المعاد ( ٕ٘)

 .ٜٛر: المائد( ٖ٘)

، التقريدر والتحميددر فد  عدر  التحريددر ٕٙٓ/ٔينظدر: عدر  التمدويح  مددد التوضديح لمتفتدازان  ( ٗ٘)
ٕ/ٖٔٗ. 

 .ٖالمجادلة: ( ٘٘)

 .ٕٚٗ/ٔينظر: زاد المسير الم  الجوزي ( ٙ٘)

 .٘ٗالمائدر: ( ٚ٘)

 .ٖٚ/٘ينظر: المحر المحيق لمزركع  ( ٛ٘)

، إرعدداد الفحددو  ٖٛٙ/ٕالمدد  الجددوزي ، زاد المسددير ٜ٘/ٗينظددر: أحكددام القددرآ  لمجصددا  ( ٜ٘)
 .ٕٕ٘/ٔلمعوكان  

 .ٖٗالنسا :  ( ٓٙ)

 .ٙ٘المائدر:  ( ٔٙ)

 .ٜٖٕ/ٙينظر التحرير والتنوير:  ( ٕٙ)

 .ٜٚآ   مرا  ( ٖٙ)

 .ٜٕ٘/ٔ، مجمع ا نهر ٙٚ/ٕ، عر  العمدر ٖٗٚ/ٔينظر: أحكام القرآ  الم  العرم  ( ٗٙ)

 .ٖٖٗ/ٗسن  الميهق  الكمر  ( ٘ٙ)

 .ٜ٘ٔ/ٔ، الكعاا ٖٗٚ/ٔام القرآ  الم  العرم  ينظر: أحك( ٙٙ)

 .ٖٖٕالمقرر: ( ٚٙ)
 .ٚالقءم:( ٛٙ)

 .ٖٗٙ/ٔينظر: تفسير القرآ  العظيم الم  كذير ( ٜٙ)
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 .ٖٖ٘/ٖينظر:مفاتيح الغي  لمرازي ( ٓٚ)
 .ٕٗٗالمقرر: ( ٔٚ)

 .ٜٕٛ/ٔ، تفسير القرآ  العظيم الم  كذير ٗٗٔ/ٔينظر: الكعاا ( ٕٚ)

 .ٖٚٔ/ٕ  لمجصا  ينظر: أحكام القرآ( ٖٚ)

 .ٖٖٕ/ٗينظر: الفصو  ف  ا صو  ( ٗٚ)

 .٘ٙٔا نفا : ( ٘ٚ)

، تفسددير ٔٓٗ/ٖ، الجددامع  حكددام القدرآ  لمقرقمدد  ٘ٓٔ/ٖينظدر: أحكددام القددرآ  لمجصدا  ( ٙٚ)
 .ٖٔ/ٓٔ، رو  المعان  ٖٕٙ/ٔالذعالم  

 .ٕٜالنسا : ( ٚٚ)

 .ٖ٘٘/ٔينظر: تفسير القرآ  العظيم الم  كذير ( ٛٚ)

 .ٖٕٚ المقرر:( ٜٚ)

 .ٜٖٔينظر: أحكام القرآ  لمعافع  ( ٓٛ)

 .ٜٚآ   مرا : ( ٔٛ)

لدددو محمدددد مددد  الحسدددي  مددد  محمدددد مددد  خمدددا مددد  أحمدددد مددد  الفدددرا ، القاضددد  الكميدددر، إمدددام ( ٕٛ)
لدددد. و نددده انتعدددر ٖٓٛالحناممددة، كدددا   دددالم زمانددده، وفريدددد  صدددرا، ونسدديق وحددددا، ولدددد سدددنة 

 لد.ٛ٘ٗالقدم العال ، توف  سنة مذل  اإلمام أحمد، وكا  له ف  ا صو  والفروع 
 ."مجتهد المذل ، م  المجتهد المقمم "إا  فيه ام  مدرا : 

، المدخ  المد  ٕٚٙ، رإم ٛٓٔ_ ٘ٓٔ/ٕ، المنهق ٖٕٓ_ ٖٜٔ/ٕينظر: قمقات الحناممة 
 .ٕٓٔمدرا  

 .ٕٔٚ/ٔ، التحرير والتنوير ٕٚٗ/ٔينظر: زاد المسير ( ٖٛ)

 .ٕٓٛالمقرر: ( ٗٛ)

 .ٖٗ٘/ٖ، المما ٕٛٛ/ٔيرينظر: زاد المس( ٘ٛ)

 .ٜٙٔالمقرر: ( ٙٛ)

 .ٙٙٔ/ٖينظر: تفسير مفاتيح الغي  لمرازي ( ٚٛ)

 .ٚٗا نفا : ( ٛٛ)
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، أضوا  الميا  ٖٚ/ٗ، تفسير القرآ  العظيم الم  كذيرٖٖٙ/ٕينظر: المحر المديد  ( ٜٛ)
ٜ/ٖٜٓ. 

(ٜٓ ): ٕٙ. 

 .ٗ/ٚ، أضوا  الميا  ٜٛٔ/ٕٓينظر: فتح الماري  ( ٜٔ)

 .٘ٛالتومة: ( ٕٜ)

 .ٕٖٗ/ٕينظر: المصدر السامم  ( ٖٜ)

 .ٕٔالممتحنة: ( ٜٗ)

 .ٕٕٖ/ٚينظر: ا حكام الم  العرم   ( ٜ٘)

لو اإلمام محمد م   م  م  إسدما ي  القفدا  الكميدر، العاعد ، أحدد أئمدة الددلر، ذو المداع ( ٜٙ)
مغدة، الواسع فد  العمدوم، كدا  إمامدا، فد  التفسدير، والحدديل، والكدءم، وا صدو ، والفدروع، وال

 لد.ٖ٘ٙوالععر، كا  إمام  صرا مما ورا  النهر لمعافعيي ، توف  سنة 
، وفيددات ٔٔٔ/ٕ، النجددوم الزالددرر ٔ٘/ٖ، عددذرات الددذل  ٕٓٓ/ٖينظددر: قمقددات العددافعية 

 .ٖٖٛ/ٖا  يا  

لو أمو العماس، أحمد م   مد الحميم مد   مدد السدءم الحراند  ذدم الدمعدق ، تقد  الددي  امد  ( ٜٚ)
لد، وتحو  مه أموا إلد ٔٙٙم الحافظ المجتهد عيخ اإلسءم، ولد ف  حرا  سنة تيمية، اإلما

دمعم، فنمغ واعتهر، وقم  إلد مصر مد  أجد  فتدو  أفتدد مهدا، فقصددلا، فتعصد   ميده 
جما ددة مدد  ألمهددا، فسددج  مدددر، ونقدد  إلددد اإلسددكندرية، ذددم أقمددم، فسددافر إلددد دمعددم سددنة 

لدد، ٕٛٚأ يدد، مدات معدتقء، مقمعدة دمعدم سدنة  لد، وأقمم ذمٕٓٚلد، وا تق  مها سنة ٕٔٚ
 فخرجت دمعم كمها ف  جنازته.

م  مؤلفاته: الفتاو ، وموافقدة صدحيح المنقدو  لصدحيح المعقدو ، واإليمدا ، ومنهداج السدنة، 
 وريرلا كذير.

، ٜٛٗٔ_ ٜٙٗٔ/ٕ، تدددذكرر الحفددداظ ٛٓٗ_ ٖٚٛ/ٕينظدددر: الدددذي   مدددد قمقدددات الحناممدددة 
 .ٔٗٔ_ ٓٗٔ/ٔا  ءم 

 .ٗٔٓٔ/ٕ، صحيح مسمم ٜٖٛ/ٔصحيح المخاري ( ٜٛ)

 .ٜٕٗ/ٖ، المحر المحيق لمزركع  ٕٕٔ/ٕٚينظر: مجموع فتاو  ام  تيمية ( ٜٜ)

 .ٕٕ٘/ٚينظر:  مدر القاري ( ٓٓٔ)
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 .ٜٚالواإعة: ( ٔٓٔ)

 فما معدلا. ٜٕٗ/ٖينظر: المحر المحيق لمزركع  ( ٕٓٔ)

لزممكدان ، ولدد فد  عدوا  سدنة لو إاض  القضار كما  الدي  أمو المعال  المعروا مدام  ا( ٖٓٔ)
سدددمع وإيددد  سدددت وسدددتي  وسدددتمائة، مدددرع فددد   مدددوم الفقددده وا صدددو  والحدددديل، مددد  مؤلفاتددده: 

تفضددي  الممدد   مددد "رد فيدده  مددد امدد  تيميددة، وكتددا   "العمدد  المقمددو  فدد  زيددارر الرسددو  "
 ، وله كتا  ف  أصدو  الفقده، وريدر ذلد  كذيدر، تدوف  فد " جالة الراك  "، وكتا  "المعر 

 لد.ٖٓٚمكة المكرمة سنة 
 .ٜٕٔ/ٕينظر: قمقات العافعية 

 .ٜٕٗ/ٖالمحر المحيق لمزركع  ( ٗٓٔ)

 فما معدلا. ٜٕ٘/ٖينظر المصدر السامم ( ٘ٓٔ)

 .ٜٚ/ٔينظر: الكعاا ( ٙٓٔ)

 .ٖٜالنسا : ( ٚٓٔ)

 .ٕٜالنسا : ( ٛٓٔ)

 .ٕٙٛالمقرر: ( ٜٓٔ)

 .ٔٓ٘الرسالة:  ( ٓٔٔ)

 فما معدلا. ٜٕٙ/ٖم  حزم ينظر: إحكام ا حكام ف  أصو  ا حكام ال( ٔٔٔ)

 .ٙٔ/ٔإحكام ا حكام ( ٕٔٔ)
 
 

 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.

  لدددد، تحقيدددم جما دددة مددد  ٙ٘ٚاإلمهددداج، لعمددد  مددد   مدددد الكددداف  السدددمك ، المتدددوفد سدددنة
 لد، قمعة دار الكت  العممية _ ميروت.ٗٓٗٔ، ٔالعمما ، ق

  م، ٜٔ٘ٔ، ٖالددي  السديوق ،ق اإلتقا  ف   موم القرآ ، لعمد الرحم  م  الكما  جء
 مقمعة مصقفد الحمم  ممصر.
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  أحكدددام القدددرآ ،  حمدددد مددد   مددد  الدددرازي الجصدددا  أمددد  مكدددر، تحقيدددم محمدددد الصدددادم
 .لد ٘ٓٗٔميروت،  -إمحاوي، دار إحيا  الترال العرم  

  ،اإلحكام فد  أصدو  ا حكدام،  مد  محمدد  مد  مد  أحمدد مد  سدعيد مد  حدزم الظدالري
 م، دار الكت  العممية _ ميروت.ٜ٘ٛٔلد _ ٘ٓٗٔ، ٔد، قلٙ٘ٗالمتوفد سنة 

  ،إرعدداد العقدد  السددميم إلددد مزايددا القددرآ  الكددريم، لمحمددد مدد  محمددد العمددادي أمدد  السددعود
 دار إحيا  الترال العرم  _ ميروت. ،لدٜٔ٘المتوفد سنة 

  إرعدددداد الفحددددو  إلددددد تحقيددددم الحددددم مدددد   مددددم ا صددددو ، لمحمددددد مدددد   مدددد  مدددد  محمددددد
م، دار الفكدر _ ٕٜٜٔ، ٔلد، تحقيم محمد سعيد المدري، قٕٓ٘ٔمتوفد العوكان ، ال

 ميروت.

  لمحمددددد مدددد  أحمددددد مدددد  أمدددد  سدددده  السرخسدددد  أمدددد  مكددددر، المتددددوفد  ،أصددددو  السرخسدددد
 لد، قمعة دار الكتا  العرم .ٜٓٗ

 القالرر.ٕا  ءم، لخير الدي  الزركم ، ق ، 

  .ا م، لومام محمد م  إدريس العافع ، قمعة موالم 
 محر الرائدم عدر  كندز الددإائم، لدزي  الددي  مد  إمدراليم )مد  نجديم(، قمعدة دار الكتدا  ال

 .اإلسءم 

  ٔلد، قٜٗٚالمحر المحيق،  م   مد ا  محمد م  يوسا أم  حيا ، المتوفد سنة. 
 هادر الزركع ، قمعة دار الكتم .المحر المحيق، لمدر الدي  م  محمد م 
 جيمة م المحر المديد، ال . 
 لددد، دار سددحنو  لمنعددر ٖٜٖٔريددر والتنددوير، لمحمددد القددالر مدد   اعددور، المتددوفد التح

 والتوزيع متونس. 
 قمعة دار إحيا  الترال العرم  _ ميروت. ٗتذكرر الحفاظ، لومام الذلم ، ق ، 
 لددد، تحقيددم عددفيم  مددد القدددر ٜٔٚتفسددير الميضدداوي، لمقاضدد  الميضدداوي، المتددوفد سددنة

 كر _ ميروت.م، قمعة دار الفٜٜٙٔ رفات، 
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  تفسير القرآ  العظيم، إلسما ي  م   مدر مد  كذيدر الدمعدق  أمد  الفددا ، المتدوفد سدنة
 لد، قمعة دار الفكر _ ميروت.ٔٓٗٔلد، ٗٚٚ

  التقرير والتحمير ف  عر  التحرير، لمحمدد مد  محمدد مد  محمدد مد  أميدر الحداج، قمعدة
 .دار الكت  العممية

 حمددد مدد  جريددر مدد  يزيددد مدد  خالددد القمددري أمدد  جددامع الميددا   دد  تأويدد  آي القددرآ ، لم
 لد، القمعة اليمنية المصرية، وقمعة أحمد عاكر. ٖٓٔجعفر، المتوفد سنة 

  ، الجددامع  حكددام القددرآ ، لمحمددد مدد  أحمددد مدد  أمدد  مكددر مدد  فددر  القرقمدد  أمدد   مددد ا
 قمعة دار الكت  المصرية مالقالرر.

  لدددد،ٖٗ٘المتدددوفد سدددنة  ، مددد  العرمددد الجدددامع  حكدددام القرآ ،اإلمدددام محمدددد مددد   مددددا 
 م.ٜٗٚٔلد، ٜٖٗٔ، تحقيم  م  محمد المجاوي،مقمعة  يسد المام  الحمم 

  ، الجدددوالر الحسدددا  فددد  تفسدددير القدددرآ ، لعمدددد الدددرحم  مددد  محمدددد مددد  مخمدددوا الذعدددالم
 مؤسسة ا  مم  ميروت. 

 ر.حاعية المجيرم   مد الخقي ، لسميما  م  محمد المجيرم ، قمعة دار الفك 

  ،لد.ٕٖٚٔالذي   مد قمقات الحناممة، الم  رج ، مقمعة السنة المحمدية 
  لدد، تحقيدم أحمدد ٕٗٓالرسالة، لومام محمد م  إدريس أم   مد ا  العدافع ، المتدوفد

 م.ٜٖٜٔلد _ ٖ٘ٛٔمحمد عاكر، قمعة القالرر، 
  الفضدد ،  رو  المعددان  فدد  تفسددير القددرآ  العظدديم والسددمع المذددان ، لمحمددد اآللوسدد  أمدد

 قمعة دار إحيا  الترال العرم  _ ميروت. 

 المكتدد  ٖزاد المسددير فدد   مددم التفسددير، لعمددد الددرحم  مدد   مدد  مدد  محمددد الجددوزي، ق ،
 .اإلسءم  _ ميروت

  ، زاد المعددداد فددد  لددددي خيدددر العمددداد، لمحمدددد مددد  أمددد  مكدددر أيدددو  الزر ددد  أمددد   مدددد ا
م، ٜٙٛٔلدددددد _ ٚٓٗٔ، ٗٔق مدددددد القدددددادر ا رنددددداؤوق،  -تحقيدددددم عدددددعي  ا رنددددداؤوق 

 مؤسسة الرسالة _ ميروت، مكتمة المنار اإلسءمية _ الكويت. 
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  تحقيدم محمدد  مدد  لدد،ٛ٘ٗسن  الميهق  الكمر ،  حمد م  الحسي  م   م ، المتدوفد
 م.ٜٜٗٔلد _ ٗٔٗٔالماإ   قا، قمعة مكتمة دار الماز ممكة المكرمة، 

 لد، قمعة المقدس . ٜٛٓٔسنة  عذرات الذل ، الم  العماد الحنمم ، المتوفد 
 .عر  التمويح  مد التوضيح، لمسعود م   مر التفتازان ، مكتمة صميح ممصر 

  ، عدددر  العمددددر، لعددديخ اإلسدددءم أمددد  العمددداس أحمدددد مددد   مدددد الحمددديم مددد  تيميدددة الحرانددد
، قمعددة مكتمددة لدددٖٔٗٔ، ٔلددد، تحقيددم سددعود صددالح الققيعددا ، قٕٛٚالمتددوفد سددنة 

 العميكا  مالريام.
 ر  الكوك  المنير، لتق  الدي  ام  النجار الفتوح ، مقمعة السنة المحمدية.ع 

  صددحيح المخددداري، لمحمددد مددد  إسدددما ي  أمدد   مدددد ا  المخددداري الجعفدد ، المتدددوفد سدددنة
م، دار امدددد  كذيددددر، ٜٚٛٔلددددد _ ٚٓٗٔ، ٖلددددد، تحقيددددم مصددددقفد ديدددد  المغددددا، قٕٙ٘

 ميروت. 
 عددديري النيسددداموري، المتدددوفد سدددنة صدددحيح مسدددمم، لمسدددمم مددد  الحجددداج أمددد  الحسدددي  الق

 ميروت. –لد، تحقيم محمد فؤاد  مد الماإ ، دار إحيا  الترال العرم  ٕٔٙ

  قمقددات الحناممددة، لمقاضدد  أمدد  الحسددي  محمددد مدد  محمددد مدد  أمدد  يعمددد، مقمعددة السددنة
 .لدٖٔٚٔالمحمدية ماالقالرر، 

  ،المتدوفد سدنة قمقات العافعية،  مد  مكدر مد  أحمدد مد  محمدد مد   مدر إاضد  عدهمة
  الم الكت  _ ميروت. ،لدٚٓٗٔ ،ٔتحقيم الحافظ  مد العميم خا ، ق ،لدٔ٘ٛ

   القددراز المتضددم   سددرار المءرددة و مددوم حقددائم اإل جدداز، لومددام يحيددد مدد  حمددزر مدد
م، المكتمدة ٕٕٓٓلدد _ ٖٕٗٔ، ٔإمراليم العموي اليمن ، تحقيم  مد الحميد لنداوي، ق

 العصرية ميروت لمنا .
  لد، قمعة المنيرية.٘٘ٛالقاري عر  صحيح المخاري، لمعين ، المتوفد سنة  مدر 
  لد، قمعة مقامع الريام ا ولد.ٕٛٚالفتاو  الكمر ، الم  تيمية، المتوفد سنة 

   فددددتح القدددددير الجددددامع مددددي  فندددد  الروايددددة والدرايددددة فدددد   مددددم التفسددددير، لمحمددددد مدددد   مدددد
 لد.ٕ٘٘ٔالعوكان ، المتوفد سنة 
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 لدددد، قمعددة ميدددروت، وقمعدددة دار العمدددم ٔٗٚيدددة، المددد  جددزي، المتدددوفد سدددنةالقددواني  الفقه
 لممءيي . 

  لدد، قمعدة االسدتقامة ٕٛ٘الكعاا، لجار ا  محمد م   مر الزمخعدري، المتدوفد سدنة
 مالقالرر.

 المخاري، دار الكتا  اإلسءم . كعا ا سرار، لعمد العزيز م  أحمد م  محمد 
   سه  السرخس ، قمعة دار المعرفة. الممسوق، لمحمد م  أحمد م  أم 
   مجمع ا نهر فد  عدر  ممتقدد ا محدر، لعمدد الدرحم  مد  محمدد عديخ  زادر، دار إحيدا

 الترال العرم .
  مجمددوع فتدداو  امدد  تيميددة، لعدديخ اإلسددءم أمدد  العمدداس أحمددد مدد   مددد الحمدديم مدد  تيميددة

 كتمة ام  تيمية. لد، تحقيم  مد الرحم  العاصم ، قمعة مٕٛٚالحران ، المتوفد سنة 
  المحصددو  فدد   مددم ا صددو ، لمحمددد مدد   مددر مدد  الحسددي  الددرازي، تحقيددم قدده جددامر

، قمعدددة جامعدددة اإلمدددام محمدددد مددد  سدددعود اإلسدددءمية _ الريدددام، ٔفيدددام العمدددوان ،ق
 .لدٓٓٗٔ

  مختصدددر المنتهدددد،  مددد   مدددرو جمدددا  الددددي  مددد   مدددر مددد  الحاجددد ، المتدددوفد سدددنة
 مموالم. لد، قمعة المقمعة ا ميريةٙٗٙ

  المدخ  إلد مذل  اإلمام أحمد م  حنم ، لعمد القادر مد  مددرا  الدمعدق ، تحقيدم  مدد
 ، مؤسسة الرسالة _ ميروت.لدٔٓٗٔ، ٕا  م   مد المحس  الترك ، ق

 الممقدد  التيمدد  الحسددي  مدد  الحسدد  مدد   مددر مدد  محمددد ا   مددد  مدد  ،الغيدد  مفدداتيح 
 .ٔد، قلٙٓٙ، المتوفد سنة الرازي الدي  مفخر

 ٔمنال  العرفدا ، لمحمدد  مدد العظديم الزرإدان ، تحقيدم مكتد  المحدول والدراسدات، ق ،
 م. ٜٜٙٔدار الفكر _ ميروت، 

  لدد، قمعدة  دالم ٕٜٛالمنهق ا حمد ف  تراجم أصحا  اإلمام أحمد، لمعميم ، المتدوفد
 الكت  ميروت. 
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 ق  المدالك ، المتدوفد الموافقات ف  أصو  العريعة، إلمراليم مد  موسدد المخمد  الغرندا
 ، المكتمة التوفيقية مالقالرر.ٔلد، عر  وتعميم العيخ  مد ا  دراز، قٜٓٚسنة 

 لد، قمعة دار الكت  المصرية.ٗٚٛالنجوم الزالرر، الم  تغري مردي، المتوفد سنة 
  وفيدات ا  يدا  وأنمدا  أمندا  الزمدا ،  حمدد مدد  محمدد مد  أمد  مكدر مد  خمكدا ، تحقيددم

 مكتمة النهضة المصرية مالقالرر.  مد الحميد،محي  الدي  

 
Research summary 

It is clear to us from this research that the orders in the holy 

Qura’an are of two types:Stated orders and unstated orders. 

The stated orders have known forms, it has alot of examples 

in the holy Qura’an. 

But the unstated orders in the holy Qura’an came in the form 

of clause means order, and it is: 

 verbal sentence. 

 none verbal sentence. 

 conditional clause. 

 a must clause. 

There was a despute between experts in indicating over the 

unstated orders.Does it have to be a must? 

Some said it must be obligatory, and some said that it is not 

an obligatory. 

It was clear for the researcher_through this research_the first 

case (and it is that the unstated orders don’t show the obligatory) 

because of its clear evidence. 

If the verses in the holy Qura'an came in a clause and its 

meaning is a clause we would need for an organizer to diffrenciate 

between the two and this organizer is the brain, the brain should 

know what is known and this means the order and what is not 

known by the brain known as the clause. 
 


