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االستهالل
قالّهللاّتعال ّّ :
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اإلهـــــداء ّ
ّ

إل ّروحّوالديّرحمهّهللا ّ
وإل ّوالدتيّأطالّهللاّعمرها
اللّذيّنّربيّانيّأحسنّتربية ّ
وإل ّزوجتيّوإل ّأبنائي ّ
وجــمــــــيعّأســـــرتي ّ
أهديّثوابّهذاّالعمل .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

شكر وعرفان
أشكر ّالمول ّعزّ ّوجلّ ّعل ّجميع ّنعمائه ّالظّاهرة ّوالباطنة ّّ ،سبحانك ّالّ
نحصي ّثناء ّعليك ّّ ،كما ّأثنيت ّأنت ّعل ّنفسك ّّ ،وأتقدّم ّبجزيل ّالشّكرّ
والعرفان ّلمعالي ّرئيس ّجامعة ّالنّيلين ّبالسّودان ّّ ،عل ّإنجازاته ّالباهرة ّّ،
وعل ّأياديه ّالكريمة ّلجميع ّالدارسين ّفي ّهذه ّالجامعة ّّ ،وتوطيده ّلمسيرةّ
التّعليمّفيّالسّودانّوفيّالعالمّاإلسالميّوالعربيّوغيرهّّ .
وأخصّ ّبالشّكرّالجزيلّّ،للبروفيسورّ/عبّاسّمحجوبّمحمود ّالمشرفّعل ّ
هذاّالبحثّعل ّإرشاداتهّالطّيبةّّ،وتصويباتهّالقيّمةّّ،التيّأنارتّليّالطّريقّ
للبحثّّ،فكانّنعمّالمرشدّوالمربيّّ .
كماّأشكرّجميعّاألساتذةّوالدّكاترةّفيّالجامعةّالذينّبذلواّكلّ ّماّعندهمّمنّ
العلومّوالمعرفةّفيّسبيلّبناءّأجيالّيشعشعّمنهمّأنوارّالمعرفةّّ .
والشكر ّأجزله ّلزوجتي ّالعزيزة ّالفاضلة ّ،السّيدة ّّ /سعاد ّدمحم ّمحمود ّّ ،التّيّ
وقفتّمعيّوشجعتنيّكثيراّّ،وذللتّّالصعابّوأتاحتّليّسبلّالراحةّأثناءّ
ضا ّّ ،للخال ّّ /آدم ّمحمود ّآدم ّأبوبكرّ ،وأسرتهّ
البحث ّّ .وجزيل ّالشكر ّأي ً
الكريمةّّ،الذينّقدمواّليّأعماالّجليلةّمنّأجلّإكمالّالبحثّّ .
كما ّال ّيفوتني ّأن ّاشكر ّكل ّمن ّعلّمني ّمن ّبداية ّمسيرتي ّالتّعليمية ّّ ،منّ
مشايخ ّوأساتذة ّوعلماء ّمحفظين ّلكتاب ّهللا ّعزّ ّوجل ّّ ،أخص ّبالذكر ّمنهمّ
الشيخّالمربيّالمغفورّلهّباذنّهللاّّ/أبوناّالشريفّأحمدّعبدالقادرّ،المعروفّ
بشيخّركركةّّ،والشيخّالمحفظّالمغفورّلهّباذنّهللاّّ/أحمدّعبدهللاّآدمّّ،وإل ّ
ّ،الذيّأعاننيّكثيراّفيّهذهّالمرحلةّّ ،وإل ّ
ًّ
ابنيّاألستاذّ/آدمّطاهرّإبراهيمّ
جميعّزمالئيّأخصّمنهمّ/معلميّالمدينةّالقرآنيةّب(كرل) ّومشايخّومعلميّ
خالويّمبروكةّّ،وإل ّكلّّمنّأعاننيّماديّاّوفكريّاّّ،وبالمصادرّوالمراجعّّ،
وذلّلّليّالصّعابّحت ّإكمالّالبحثّّ .

يرا ّ
أقولّلهمّجمي ًعاّجزاكمّهللاّخ ًّ
ّ
ج

المستخلص
إنّهذهّالدّراسةّتهدفّإل ّبيانّاألساليبّالطّلبيةّفيّأحاديثّكتابّمّوطّأّمالكّّ،
ودراسةّوتحليلّبعضّالجوانبّالفنيّةّالبالغيّةّّ،وبروزّجانبّمنّالدّورّالكبيرّالذيّ
قدّمهّاإلمامّمالكّّ،خدمةّللدينّوللمجتمعّّ .
تناولتّالدّراسةّصورّاإلنشاءّالطّلبيّفيّأحاديثّالمّوطّأّّ،متّخذةّمنّالجملّالنّحويةّ
والبالغيّةّفيّاألحاديثّمادّةّعلميّةّّ،قسمتّالبحثّإل ّستّةّفصولّّ،اتخذتّفيّمقدّمةّ
كلّفصلّإطاراًّنظرياًّّ،بينتّفيهّالقواعدّالبالغيّةّالنّحويةّالمتعلّقةّبالفصلّّ،وشرحّ
مفاهيمهّمنّخاللّماّذكرهّعلماءّالنّحوّوالبالغةّّ،ثمّتّبعّاإلطارّالنّظريّالجزءّ
التطبيقيّبمناقشةّاألحاديثّّ،وتحليلّمعانيّالجملّاإلنشائيةّّ،وذكرّالمحتوىّالدّالليّ
فيّالجملةّالنحويةّّوالبالغيّةّّ،والموازنةّبينّالمعانيّالحقيقيةّوالمجازيةّّ .
تناولّالبحثّفيّالفصلّاألولّّ:حياةّاإلمامّمالكّّ،أيّالدّراسةّالتاريخيةّلهّولكتابهّ
ومذهبهّّ .
ّأماّفيّالفصلّالثانيّّ:فناقشّوحللّالشّواهدّالتّيّوردتّفيهاّاألساليبّاالستفهاميةّ
النحويةّّ،وماّخرجّمنهاّإل ّالمعانيّالمجازيةّّ،مثلّّ:التقريرّواإلنكارّواللومّّ
وغيرهاّّ .
ّوفيّفصلّاألمرّ،جاءتّالدراسةّفيّالشواهدّاإلنشائيةّالمتعلقةّبالبابّّ،وأساليبهاّّ،
والوصولّإل ّبعضّاألغراضّالمجازيةّفيّهذاّاألسلوبّّ،والموازنةّبينّمعانيهاّ
وفيّفصلّالنهيّّ:أتتّالدّراسةّفيّصيغّالنهيّالواردةّفيّأحاديثّالموطأّّ،مثلّّ:
النهيّبلفظّ(ّحرامّّ،إياكمّ)ّوالجوابّب(ال)ّوالصيغّالتيّأتتّبالمعن ّالمجازيّّ،مثلّ
نهيّاإلرشادّّ،والدعاءّّ،والرّجاءّّ،وغيرهاّّ ّ.
وتناولّفصلّالنداءّّ،دراسةّمواضعّالنداءّفيّأحاديثّكتابناّ(ّالموطأّ)ّوأنواعهّّ،
مثلّّّ:نداءّالمفردّالعلمّّ،نداءّالمعشرّّ،وماّإل ّذلكّّ،وماّخرجّإل ّالمعانيّالبالغيةّ
مثلّّ:النداءّإلظهارّالحقّّ،ولإلشفاقّّ .
أماّالفصلّاألخيرّّ:فتناولّدراسةّوتحليلّاألساليبّاإلنشائيةّالطّلبيةّالنحويةّوالبالغيةّ
والموازنةّبينهماّّ،وننوّهّإل ّأنّالمادةّالعلميةّلهذاّالفصلّقليلةّجدّاّمقارنةّبسابقاتهاّ ّ.
ّهذاّماّحوتهّهذهّالدراسةّبإيجازّّ،ونتمن ّأنّنكونّقدّأضفناّشيئاّللبحثّالعلمي ّ
ّ
ّ
ّ

د

Abstract
This study is aimed to illustrate the methods in Malik’s Muwata’a
Book talks, to study & to analyze some technical types of eloquence and
to show the big role that was carried by Imam Malik for the service of
Islam & Muslims’ nation.
The study dealt with the types of request construction in Muwata’a
talks, using the grammar sentences & eloquence in talks as scientific subject,
the study divided into six chapters. It was used an introduction for every
chapter as methodological & theoretical frame work in which the eloquence
& grammar rules concerned,

and then followed the theoretical the

implementing part through discussion & analyzing of its meanings and
mentioning the prove in the grammatical sentence & eloquence , contrasting
between the true meaning & the Metaphorical sense.
This research, in chapter one, dealt with Imam Malik’s life , that
means the historical study to his Book & Ideology,

but in chapter two;

discussed and analyzed the evidence that included in the grammatical
interrogative methods and that was come out to the Metaphorical sense for
instance; admitting , denying , blaming & others. In the “Do it” Chapter,
the study had come out with construction proves concerned in the chapter
and its methods. And reaching to some Metaphorical purposes in this
method, and comparing between its meanings, in chapter of Prevention
come out with prohibition contained formulas in Muwata’a , for example; in
terms like” Sacred, Beware” and the answer “No” and the phrases which
were come with artificial meanings ,like : no for guidance , request, call &
other.

In chapter Call “Nida’a”

studied the positions of “Nida’a” Call in

the talks of our book “Muwata’a” and its types,

هـ

for example; call for

singular ,call in addition, call for plural and so on. And that was come out
in eloquence meaning, for example the call to show the true & sympathy.
And in the last chapter , the study dealt with analysis of the
request

construction methods of grammar and eloquence

between them. Would like to inform that the

balancing

scientific subject in this

chapter was very little compared with the previous chapters.
And this research was reached to results, the important one as following:1- Some grammar elements

like : (

what, when , who

) in the

interrogative was used in the admitting, as per some of grammarian,
so that the interrogative can only be with “Hamaza “ may be they
wanted to a number for that.
2- The various phrases of “Do it” and may be

through admitting,

pointing to, also its various sense, in terms of time & quantity.
3- The true meaning of construction is more and its proves strong
Maybe it's in terms of rules and legislation for people through the
Hadith, but the Metaphorical sense while carrying gloss aesthetic of
art , splendid with widely simple which couldn’t find in true sense.
Allah Knows,
This was contained by the study in brief, Ask Him to help and guide the
others benefit from it and that he is able to do it, and God bless him and
Prophet Muhammad, peace and blessings.
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و

المقدّمــــــة
ّ
الحمد هلل رب العالمٌن حمد الشاكرٌن  ،وأصلً وأسلم على نبٌه المصطفى المبعوث
رحمة للعالمٌن  ،وعلى آله وصحبه أجمعٌن والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن .
أما بعد :
ما من شك أن الببلؼة زٌنة الكبلم ال ٌستؽنى عنها أحد سواء كان كاتبا ً أو خطٌبًا أو
شاعرا  ،وكٌؾ ٌستؽنى عنها وهً تعتمد على المنطق الخبلب  ،والبٌان الجذاب ،
ً
والكبلم الذي ٌملك النفوس  ،وروابع األسلوب  ،وإعجاز الصٌاؼة .
وما اكتسبته من أسلوب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بٌانه الساحر ،وحكمه البالؽة  ،وببلؼته المإثرة ،
وقدرته الفابقة على االختراع والتشقٌق لضروب الكبلم وتصوٌر المعانً بؤروع
الصور.
وقد قدم العلماء قدٌما وحدٌثا جهودا جبارة فً هذا المجال أضافوا إلٌها إضافات حقٌقٌة
ومع ذلك فإن علوم الببلؼة فً حاجة إلى بحوث عدٌدة لكشؾ أسرارها اإلعجازٌة .
وبما أن القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ من أهم روافد علوم الببلؼة  ،اخ ِتٌر أن
ٌكون هذا البحث المقدم لنٌل درجة الدكتوراه فً الببلؼة والنقد فً موضوع من
موضوعات الحدٌث النبوي العظٌم .
بعنوانّّ(ّ:اإلنشاءّالطلبًّوأغراضهّالبالغٌةّفًّموطأّاإلمامّمالكّ) ّ
(دراسة تحلٌلٌة موازنة)
أّ/دوافعّاختٌارّالموضوعّّ :
 1ـ الرؼبة الصادقة فً تدقٌق جانب من علوم الببلؼة
 2ـ معرفة الدالالت النحوٌة والببلؼٌة الجمالٌة فً أسلوب الحدٌث النبوي الشرٌؾ
 3ـ تطبٌق دراسة البحث على كتاب الموطؤ بؤكمله مما ٌثري البحث إثراء كبٌرا
 4ـ معرفة حٌاة اإلمام مالك وتراثه العلمٌة
بّ/أهمٌةّالبحثّّ :
تكمن أهمٌة البحث فً اآلتً :
 1ـ ارتباط البحث بالحدٌث النبوي الشرٌؾ
 2ـ ٌساعد الباحث على فتح آفاقه العلمٌة وٌوسع مداركه فً علوم الببلؼة
1

 3ـ ٌساعد على معرفة مواطن اإلنشاء الحقٌقً والمجازي  ،والموازنة بٌنهما
 4ـ تحرٌك عجلة التقدم العلمً فً مجال علوم الببلؼة
جّّّ/أهــدافّالبحثّّ :
 1ـ دراسة اإلنشاء وأؼراضه الببلؼٌة من خبلل األحادٌث النبوٌة الشرٌفة
 2ـ التعامل مع األحادٌث النبوٌة لما للتعامل معه من فوابد عظٌمة
 3ـ محاولة إبراز األسرار الببلؼٌة فً بعض األحادٌث النبوٌة ألستفٌد وٌستفاد منه إن
شاء هللا تعالى .
 4ـ رفع الكفاءة العلمٌة من خبلل استخدام أدوات ومنهج البحث العلمً ومن خبلل
االطبلع على المكتبة العلمٌة اإلسبلمٌة والعربٌة .
 5ـ المساهمة فً الموروث الثقافً اإلسبلمً والعربً
دّ/الدراساتّالسّابقةّحولّالموضوعّ :
إن البحث حول الدراس ات السابقة لهذا الموضوع لهً من أهم األعمال التً قمنا بها ،
وبعد البحث والتتبع فً المكتبات ما عثر إال على بحث واحد فقط ٌ ،حمل عنوان :
(أسالٌبّالطلبّفًّالحدٌثّالنبويّالشرٌف) ّ
لكاتبه  /دمحم سعٌد عبدهللا  ،وقد بذل فٌه مجهودا كبٌرا  ،حٌث قسم كتابه إلى أربعة
فصول  ،ففً الفصل األول تحدث عن حٌاة اإلمام مالك وآثاره  ،وتناول موقؾ علماء
العربٌة األوابل من االحتجاج بالحدٌث الشرٌؾ  ،وحاول جاهدا تفسٌر هذا الموقؾ
وتقوٌمه  ،وتناول أٌضا آراء العلماء من رواٌة الحدٌث باللفظ أو المعنى  ،وفً الفصل
الثانً  :تحدث عن االستفه ام وأسالٌبه  ،وأسالٌب الجواب وكٌؾ أنه ٌضع كل جواب
محله  ،وفً الفصل الثالث  :تحدث عن األمر والنهً كل واحد فً مبحث  ،فدرس
صٌؽهما فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ  ،وأشار إلى بعض المجاز التً خرج إلٌهما ،
وفً الفصل الرابع  :تناول دراسة النداء  ،واألسالٌب األخرى ( العرض والتحضٌض ،
والترجً  ،والتمنً ) كل ذلك فً مبحثٌن  .وبحق أقول إن بحثه قٌم جدا  ،وقد استفدت
منه كثٌرا  ،وما حملنً على المواصلة فً البحث  ،أنً وجدت اختبلفا فً الدراسة وفً
إحصاء األسالٌب اإلنشابٌة الواردة فً الموطؤ
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هـّّ/مشكلةّالبحثّّ :
تكمن مشكلة هذا البحث فً اآلتً :
 1ـ عدم وجود كتب أو بحوث كافٌة تبرز الجانب الببلؼً وأهمٌته فً الحدٌث النبوي
الشرٌؾ  ،وخاصة أسالٌب الطلب فً موطؤ اإلمام مالك
 2ـ عدم وجود بحوث فً بٌان الموازنات بٌن المعانً الحقٌقٌة والمجازٌة فً األحادٌث
النبوٌة .
 3ـ عزوؾ كثٌر من الباحثٌن عن البحث حول قضاٌا وأسرار الحدٌث النبوي .
وّ/فــروضّحــلّالمشكلــةّّ :
إن فروض حل مشكلة البحث ٌمكن أن ٌتمثل فً اآلتً :
 1ـ البحث عن المسؤلة وتحلٌل معانٌها لمعرفة ما فٌها من األسرار الجمالٌة والحكم
 2ـ إجراء مقاببلت بٌن مضمون معانً الجمل الحقٌقٌة والمجازٌة فً األحادٌث النبوٌة
 3ـ محاولة معرفة بعض الخباٌا من أسالٌب أحادٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص
زّ/حدودّالبحثّّ :
ترتكز حدود البحث ألسالٌب الطلب فً الموطؤ  ،عبر الخطوات التالٌة :
 1ـ تحدٌد مواطن أسالٌب الطلب فً الموطؤ
 2ـ إٌراد المعنى الداللً للجملة النحوٌة
 3ـ إٌراد المحتوى الببلؼً للجملة اإلنشابٌة
 4ـ المقارنة بٌن معانً األسلوبٌن النحوي والمجازي
وتم ذلك عن طرٌق االستعانة بمصادر النحو والببلؼة  ،والبحوث فً هذا المجال ،
وإعمال العقل .
حّّ/منهجّالبحثّّ :
األسلوب أو الطرٌق التً ِسرنا على ضوبها فً الكشؾ عن الحقابق العلمٌة فً هذا
البحث هو:
 1ـ المنهج الوصفً لمعرفة حٌاة اإلمام مالك
 2ـ المنهج االستقرابً فً جمع المادة العلمٌة للبحث
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 3ـ المنهج التحلٌلً فً تحلٌل معانً األسالٌب الحقٌقٌة والمجازٌة والموازنة بٌنهما
طّّ/هٌكلـــةّالبحـــثّّ :
تتكون خطة البحث من المواضٌع التالٌة :
مقدمة تتضمن دوافع اختٌارالموضوع  ،وأهمٌة البحث  ،والدراسات السابقة حول
ِ
الموضوع  ،ومشكلة البحث  ،وفروض حل المشكلة  ،وحدود البحث  ،ومنهج البحث ،
وستة فصول.
الفصلّاألول ٌ :تكون من مبحثٌن  ،المبحث األول  :تناول نسب اإلمام مالك  ،وأدبه
و عقله  ،وأخبلقه  ،وصبره فً طلب العلم  ،وإجماع الناس علٌه  ،نشره للعلم  ،ما
أكرمه هللا من الهٌبة  ،تمسكه بالسنن وكراهٌته البدع  ،عبادته وورعه  ،شدته فً إقامة
حدود هللا  ،بعض حكمه ووصاٌاه  ،والمبحث الثانً  :ورد فٌه ذكر فضل كتابه الموطؤ
شروح الموطؤ  ،كتبه ؼٌر الموطؤ  ،شٌوخه وأقرانه  ،أصول مذهبه .
الفصلّالثانً  :مكون من ثبلثة مباحث  :المبحث األول  :تناول االستفهام وأدواته ،
ومواضع االستفهام فً الموطؤ مع دراسة تحلٌلٌة لبعض الشواهد  ،والمبحث الثانً :
جاء متضمنا األؼراض الببلؼٌة التً خرج إلٌها أسالٌب االستفهام فً الموطؤ والمبحث
الثالث  :عقد فٌه الموازنة بٌن المعانً الحقٌقٌة والمجازٌة ألسالٌب االستفهام
الفصل ّالثّالث ٌ :تكون من ثبلثة مباحث  ،المبحث األول  :ورد فٌه التعرٌؾ باألمر
وأدواته وصٌؽه  ،وأنواعه  ،والمبحث الثانً  :تناول األؼراض الببلؼٌة التً خرج
إلٌها أسالٌب األمر ،مثل  :اإلباحة والندب واإلرشاد والدعاء والتخٌٌر والرجاء
وااللتماس  ،وظواهر أسلوبٌة تضمنها األمر ،والمبحث الثالث  :خصص للموازنة بٌن
المعانً الحقٌقٌة والمجازٌة ألسالٌب األمر.
الفصل ّالرّابع ٌ :تكون من ثبلثة مباحث  :المبحث األول  :تناول النهً وصٌؽه ،
وخروجه إلى معان أخري  ،صٌػ النهً فً الموطؤ  ،ما جاء مستعمبل لنهً الؽابب ،
ورود النهً بصٌؽة الخبر ،المبحث الثانً ٌ :تناول أسالٌب النهً المجازي  ،مثل النهً
للتنزٌه  ،والنهً للدعاء  ،والنهً للرجاء  ،وؼٌر ذلك  ،والمبحث الثالث  :فً الموازنة
بٌن المدلول الحقٌقً والمجازي ألسالٌب النهً .
الفصل ّالخامس  :وٌحتوي على ثبلثة مباحث  ،المبحث األول  :فً النداء وتعرٌفه
وأدواته وأقسامه ،المبحث الثانً  :األؼراض الببلؼٌة التً خرج ألٌها أسالٌب النداء فً
الموطؤ  ،وأسلوب نداء الصحابة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،وتقدم جملة االستفهام على جملة النداء ،
وتوسط النداء جملة االستفهام  ،والنداء مع جملة األمر ،والمبحث الثالث  :الموازنة بٌن
المعنى الحقٌقً والمجازي ألسالٌب النداء .
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الفصل ّالسّادس  :وٌحتوي على ثبلثة مباحث  ،المبحث األول  :فً التمنً وتعرٌفه
وأدواته  ،ومواضعه فً الموطؤ  ،المبحث الثانً  :األسالٌب الببلؼٌة ألسلوب التمنً
فً الموطؤ  ،المبحث الثالث  :الموازنة بٌن الدالالت الحقٌقٌة والمجازٌة ألسلوب التمنً
ثمّ ّالخاتمة  :تحتوي على النتابج والتوصٌات  ،ثم فهرس اآلٌات القرآنٌة  ،ثم فهرس
األبٌات الشعرٌة  ،ثم فهرس األعبلم  ،ثم فهرس المصادر والمراجع  ،ثم فهرس
الموضوعات .
أسؤل هللا أن ٌتقبل منً هذا العمل  ،إنه تعالى سمٌع قرٌب مجٌب الدعاء
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الفصــــــلّاألوّل
حٌــــــاةّاإلمـــــامّمــــالك ّ
وٌتضمّنّمبحثٌنّّ :
المبحثّاألوّلّّ:اإلمامّمالكّبنّأنس ّ
المبحثّالثّانًّّ:اإلمامّمالكّآثارهّومذهبه
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ّالمبحثّاألوّلّّ:اإلمامّمالكّبنّأنس ّ
 نسب اإلمام مالك
( هو :شٌخ اإلسبلم  ،وحجة األم ة  ،إمام دار الهجرة  ،أبو عبدهللا  ،مالك بن أنس بن
مالك بن أبً عامر بن عمرو بن الحارث بن ؼٌمان بن خثٌْل بن عمرو بن الحارث
وهو ذو إصبح بن عوؾ بن مالك بن زٌد بن شداد بن زرعة  ،وهو ِح ْمٌر األصؽر
الحمٌري ثم اإلصبحً ثم المدنً )()1
قال القاضً عٌاض :
(ؼٌمان) بالؽٌن المعجمة المفتوحة والٌاء الساكنة باثنتٌن من أسفل  ،ذكر ذلك ؼٌر واحد
وكذا قٌ ده األمٌر أبو نصر بن ما كوال  ،وحكاه عن إسماعٌل بن أبً أوٌس  ،و(خثٌل)
بخاء معجمة مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة وٌاء باثنتٌن من أسفل ساكنة هذا هو الصحٌح
وقال أبو الحسن الدار قطنً وؼٌره  ،جثٌل بالجٌم ()2
( وأما ذو إصبح فقد اختلؾ فً نسبه اختبلفا كثٌرا  ،فقٌل  :ذو إصبح بن سوٌد بن عمر
ابن سعد بن عوؾ بن عدي بن مالك بن زٌد بن سدد بن حمٌر األصؽر بن سبؤ
األصؽر ...وقال ؼٌره  ،ذو إصبح بن عوؾ بن مالك بن ٌزٌد بن شداد بن زرعة وهو
ِح ْمٌر األصؽر بن سبؤ األصؽر بن حمٌر األكبر بن سبؤ األكبر بن ٌشجب بن ٌعرب بن
قحطان  ،وقٌل ؼٌره )()3
قال ابن فرحون :
( قال ابن عبد البر  :ال أعلم أن أحدًا أنكر أن مالك بن أنس ومن ولده كانوا حلفاء لبنً
ت ٌْم بن مرة وال خبلؾ فٌه إال ما ذكر عن ابن إسحاق أنه من موالٌهم  ،قال  :ور ِوي
عن ابن شهاب أنه قال  :حدثنً نافع قال  :مالك مولى الت ٌْمٌٌن  ،وهذا عندنا ال ٌصح
عن ابن شهاب  ،قال القاضً عٌاض  :قول ابن شهاب هذا فً صحٌح البخاري أول
الحلؾ والتناصر ،فلعله ما أراد
كتاب الصٌام  ،وتعرؾ المولى فً لسان العرب بمعنى ِ
ابن شهاب ) ()4
( وروي عن مالك أنه لما بلؽه قول ابن شهاب هذا قال  ( :لٌته لم ٌرو عنه شٌبا ) قال
أبو سهٌل  ،عم مالك  :نحن قوم من ذي إصبح قدم جدنا المدٌنة فتزوج فً التٌمٌٌن
فكان معهم فنسبنا إلٌهم .
ـ سٌر أعبلم النببلء  ،تؤلٌؾ  :دمحم بن أحمد بن عثمان الذهبً  ،مإسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع  ،ط 1412( ، 9 ،هـ 1992م )
بٌروت ـ لبنان  ،ج  ، 8 ،ص . 48 :
2
ـ ترتٌب المدارك وتقرٌب المسالك لمعرفة أعبلم مذهب مالك  ،تؤلٌؾ  :القاضً عٌاض بن موسى الٌحصبً  ،صححه  ،دمحم سالم هاشم ،
دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ـ لبنان  ،ط  1418( ، 1 ،هـ  1998م )  ،م  ، 1 ،ص . 44 :
3
ـ المصدر السابق ،م  ، 1 ،ص . 44 :
4
ـ الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهب  ،تؤلٌؾ  :إبراهٌم بن نور الدٌن المعروؾ بابن فرحون المالكً  ،تحقٌق  :مؤمون بن
محً الدٌن الجنان  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ـ لبنان  ،ط  1417( ، 1 ،هـ  1996م)  ،ص . 56 :
1
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وقال الربٌع بن مالك  :أخو أبً سهل عن أبٌه  :قال لً عبدالرحمن بن أخً طلحة
ونحن بطرٌق مكة ٌا مالك  ،هل لك إلى ما دعانا إلٌه ؼٌرك فؤبٌناه ؟ أن ٌكون دمنا
دمك وهدمنا هدمك ما بل بحر صوفة ؟ فؤجبته إلى ذلك .
وقد روي عنه أنه لم ٌجبه وقال له ال حاجة لً به  ،واألول أصح وأشهر ،واآلثار فً
هذا كثٌرة ومتشعبة ) ()1
(قال القاضً عٌاض  :وقٌل أن أبا عامر إنما حالؾ فً الجاهلٌة بن جدعان  ،قال ابن
أبً أوٌس  :نحن أصبحٌون حلفاء بنً تٌم  ،ننتمً إلى قرٌش أحب إلٌنا من الٌمن ) ()2
 أمـــــهّ:
قال ابن فرحون:
(قال الزبٌر :هً  ،العالٌة بنت شرٌك بن عبدالرحمن األزدٌة  ،وقال ابن عابشة  :هً
طلٌحة موالة عبٌدهللا بن عمر) ()3
 الحمــلّبهّومولــدهّوعمره
قال القاضً عٌاض :
( اختلؾ فً حمل أمه به فقال ابن نافع الصابػ  ،والوا قدي  ،ومعن  ،ودمحم بن الضحاك
حملت به أمه ثبلث سنٌن .وقال نحوه  :بكار بن عبدهللا الزبٌري  ،وقال أنضجته وهللا
الرحم .
حمل ِأمه به سنتان ) ()4
قال ابن المنذر وهو المعروؾ  ،وروي عن الواقدي أٌضا أن ْ
قال القاضً عٌاض :
( اختلؾ فً مولده رحمه هللا تعالى اختبلفا كثٌرا  ،فاألشهر فً ما روي  ،من ذلك قول
ٌحٌى بن بكر أن مولده سنة ثبلث وتسعٌن من الهجرة فً خبلفة سلٌمان بن عبدالملك
ابن مروان .
و قال إسماعٌل بن أبً أوٌس كان فً خبلفة الولٌد بن عبدالملك .
وروي عن دمحم بن عبدالحكم أن مولده سنة أربع وتسعٌن  ،وقٌل سنة ست وتسعٌن ،
وقٌل سنة تسعٌن  ،وقٌل سنة سبع وتسعٌن  ،وقال أبو داود السجستانً سنة ثبلث
وتسعٌن  ،وقال أبو إسحاق الشٌرازي سنة خمس وتسعٌن ) ()5
ـ الدٌباج المذهب  ،مرجع سبق  ،ص . 57 :
2
ـ ترتٌب المدارك ،م  ، 1 ،ص . 47 :
 3ـ المصدر األسبق  ،ص . 57 :
4
ـ المصدر نفسه  ،م  ، 1 ،ص  49 :ــ . 55
5
ـ ترتٌب المدارك  ،م  ، 1 ،ص . 49 :
1
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 ذكــرّآلّبٌتـــهّ:
قال القاضً عٌاض :
( ذكر القاضً بكر بن عبلء القشٌري  ،أن أبا عامر بن عمر  ،وجد أبً مالك رحمه
هللا من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،قال وشهد المؽازي كلها مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص خبل بدرا  ،وابنه
مالك كنٌته أبو أنس من كبار التابعٌن ذكر ذلك ؼٌر واحد  ،وٌروي عن طلحة وعمر
وعابشة وأبً هرٌرة وحسان بن ثابت  ،وكان من أفاضل الناس وعلمابهم وهو أحد
األربعة الذٌن حملوا عثمان لٌبل إلى قبره وؼسلوه ودفنوه ) ()1
قال القاضً عٌاض أٌضا :
( ذكر أبو دمحم الضراب ( )2أن عثمان بن عفان رضً هللا عنه أؼزاه أفرٌقٌا ففتحها ،
وروى التستري دمحم بن أحمد القاضً  ،أنه كان ممن ٌكتب المصاحؾ حٌن جمع عثمان
المصاحؾ  ،وكان عمر بن عبدالعزٌز ٌستشٌره  ،وقد ذكر ذلك مالك فً موطبه
قال أبو القاسم اإللكانً الحافظ  :كان ألبً أنس بن مالك بن ربٌعة  ،أربعة بنٌن ،
أحدهم  :أنس أبو مالك الفقٌه  ،قال ؼٌره وبه كان ٌكنى  ،وروى عنه ابنه مالك  ،قال
أبو إسحاق بن شعبان  :روى مــالك عن أبٌــه عن جـــده عن عمر حدٌث الؽسل
واللباس ) ()3
قال القاضً عٌاض :
( قال اإللكانً  :الثانً من أبنابه نافع أبو سهٌل  ،روى عنه مالك أٌضا وإسماعٌل
ودمحم أبناء جعفر بن أبً كثٌر والدا وردي( )4وؼٌرهم  .والثالث  :أوٌس وهو جد أبً
أوٌس أبً إسماعٌل وأبً بكر ،روى عنه أبوه  ،وزعم الضراب أنه روى عنه ابن
شهاب أٌضا  ،والرابع :الربٌع  ،قال إسماعٌل ( )5جالسته  ،وقال أبو حاتم ( )6لم ٌرو
عنه العلم  .وقد روى أربعتهم عن أبٌهم مالك بن أبً عامر  ،وقد خرج أهل الصحٌح ،
البخاري ومسلم ومن بعدهم عن مالك بن أبً عامر و أبً سهٌل ابنه كثٌرا ) ()7

ـ ترتٌب المدارك  ،م  ، 1 ،ص . 47 :
2
ـ الضراب  ،هو :الحسن بن إسماعٌل المصري المحدث  ،روى عن الدٌنوري  ،توفً فً ربٌع اآلخر وله تسع وسبعون سنة  .الدٌباج ،
ص . 155 :
3
ـ المصدر نفسه  ،م  ، 1 ،ص . 47 :
4
ـ هو :أبو دمحم بن عبدالعزٌز بن دمحم بن عبٌد  ،وٌقال  :االندراوندي أٌضا منسوب إلى دراوند فً ببلد فارس  ،وقٌل قرٌة بخراسان  ،ثقة
من أصحاب مالك ،توفً سنة(187:هـ)  ،ترتٌب المدارك  ،م  ، 1 ،ص . 161 :
5
ـ هو :إسماعٌل بن أبً أوٌس  ،أبو عبدهللا  ،ابن أخت اإلمام مالك بن أنس  ،وتزوج ابنته  ،توفً سنة ( 226هـ ) الدٌباج  ،ص  155 :ــ
. 151
6
ـ هو  :أبو حاتم الرازي اإلمام الحافظ الكبٌر ،دمحم إدرٌس بن المنذر الحنظلً أحد األعبلم  ،ولد سنة ( 195هـ ) وتوفً سنة ( 277هـ )
تذكرة الحفاظ  ،ج  ، 2 ،ص . 112 :
7
ـ ترتٌب المدارك  ،م  ، 1 ،ص . 48 :
1
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 أبنـــــاؤهّ:
قال ابن فرحون :
( كان لمالك رضً هللا عنه ابنان ٌ :حٌى ودمحم  ،وابنة تسمى فاطمة  :زوج ابن أخته
وابن عمه  :إسماعٌل بن أبً أوٌس .
قال ابن شعبان (ٌ )1حٌى بن مالك ٌ :روي عن أبٌه نسخة من الموطؤ  ،وذكر أنه تروى
عنه بالٌمن  ،وروى عنه دمحم بن مسلمة  ،وابنه دمحم ق ِدم مصر  ،وكتب عنه  ،وحدث
الحارث بن مسكٌن  ،وقال ابن عبدالبر  :كان لمالك رحمه هللا أربعة بنٌن ٌ :حٌى ودمحم
وحماد وأم البهاء  .فؤما ٌحٌى وأم البهاء فلم ٌوص بهما إلى أحد  ،وأوصى باآلخرٌْن
إلى إبراهٌم بن حبٌب  ،رجل من أهل المدٌنة ) ()2
 صفـاتـــــهّوخلقــــهّ
قال القاضً عٌاض :
( قال عٌسى بن عمر المدٌنً  :ما رأٌت قط بٌاضا وال حمرة أحسن من وجه مالك ،
وال أشد بٌاض ثوب منه .
ووصفه ؼٌر واحد من أصحابه  ،منهم مطرؾ  ،وإسماعٌل  ،والشافعً  ،وبعضهم
ٌزٌد على بعض  .قالوا كان طوٌبل جسٌما عظٌم الهامة أبٌض الرأس واللحٌة شدٌد
البٌاض إلى الصفرة  ،أعٌن  ،حسن الصورة  ،أصلع  ،أشم ( )3عظٌم اللحٌة تامها ،
تبلػ صدره ذات سعة وطول .
وكان ٌترك له سبلتٌن ( )4وٌحتج بفتلة عمر لشاربه  ،إذا أهمه األمر ،ووصفه
أبو حنٌفة بؤنه أزرق أشقر ) ()5
( قال القاضً عٌاض  :قال مصعب الزبٌري  ،كان مالك من أحسن الناس وجها ،
وأحبلهم عٌنا  ،وأنقاهم بٌاضا وأتمهم طوال فً جودة بدن .
وقال ؼٌره  :دخلت على مالك فرأٌته فً إزار  ،وكان فً أذنٌه كبر كؤنهما كؾ إنسان
أو دون ذلك .
ـ هو  :دمحم بن عبدالعزٌز بن عبدالملك بن شعبان اللخمً  ،حجة الدٌن الو القً  ،شاعر أندلسً األصل قرطبً من أهل اإلسكندرٌة ،
األعبلم  ،للزركلً  ،ج  ، 8 ،ص . 258 :
2
ـ الدٌباج  ،ص . 58 :
3
ـ وهو الذي  :ترتفع قصبته مع استواء وٌكون فً أرنبته شًء من ارتفاع ؼٌر كثٌرٌ ،قال  :رجل أشم  ،وامرأة شماء  ،الجراثٌم  ،البن
قتٌبة .
4
ـ السبلة جمع سبال  :ما على الشارب من الشعر الدابرة فً وسط الشفة العلٌا ٌ ،قال  :جاء وقد نشر سبلته  ،المنجد فً اللؽة واألعبلم ،
دار المشرق  ،بٌروت ــ لبنان ط  ، 42 ،ص . 325 :
5
ـ ترتٌب المدارك  ،م  ، 1 ،ص . 55 :
1
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قالوا ولم ٌكن ٌخضب  ،وٌحتج بعلً رضً هللا عنه  ،وهذا هو المشهور عنده  ،وقد
روي أن بعض والة المدٌنة قال له ِ :لم ال تخضب ٌا أبا عبدهللا ؟ فقال له  :هذا بقً
علٌك من العدل ) ()1
( قال القاضً عٌاض  :روى ابن وهب ( )2أنه رأى مالكا ٌخضب بالحناء  ،وروى
نحوه عبدالرحمن بن واقد ولم ٌقل بالحناء  ،وقال الواقدي  :عاش مالك تسعٌن سنة لم
ٌخضب شٌبته  ،وال دخل الحمام وال حلق  ،وفً رواٌة وال حلق قفاه ) ()3
 ملبسهّومسكنهّومطعمهّ:
قال القاضً عٌاض :
( قال ابن وهب  :رأٌت على مالك رٌطة ( )4عدنٌة مصبوؼة بمشق خفٌؾ  ،وقال لنا :
هو صبػ أحبه ولكن أهلً أكثروا زعفرانها فتركته  ،وقال لنا ما أدركت أحدا ٌلبس هذه
الثٌاب الرقاق  ،وإنما كانوا ٌلبسون الصفاق  ،إال ربٌعة  :فإنه كان ٌلبس مثل هذا
وأشار إلى قمٌص علٌه عدنً رقٌق .
قال الزبٌري :كان مالك ٌلبس الثٌاب العدنٌة الجٌاد والخرسانٌة والمصرٌة المرتفعة
البٌض  ،وٌتطٌب بطٌب جٌد وٌقول  :ما أ حب ألحد أنعم هللا علٌه إال أن ٌرى أثر
نعمته علٌه  .وكان ٌقول  :أحب للقارئ أن ٌكون أبٌض الثٌاب ) ()5
( قال القاضً عٌاض  :قال دمحم الضحاك  :كان مالك جمٌل الوجه نقً الثوب رقٌقه
ٌكره اختبلؾ اللبوس .
قال خالد بن خداش ( )6رأٌت على مالك طٌلسانا طرازٌا وقلنسوة وثٌابا مر ِوٌة جٌادا
وفً بٌته وسابد وأصحابه علٌها قعود  ،فقلت له ٌا أبا عبدهللا الذي أرى شٌبا حدثته أم
وجدت الناس علٌه ؟ قال رأٌت الناس علٌه ) ()7
( قال القاضً عٌاض  :قال أشهب ( )8كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وأسدل
طرفها بٌن كت فٌه  ،وكان مالك إذا اكتحل لضرورة جلس فً بٌته  ،وكان ٌكرهه إال لعلة
ـ ترتٌب المدارك  ،م  ، 1ص . 51 :
2
ـ هو :عبدهللا بن وهب بن مسلم  ،اإلمام الحافظ  ،أبو دمحم الفهري المصري الفقٌه أحد األبمة األعبلم  ،ولد سنة (129ه ) وتوفً سنة
( 197هـ ) تذكرة الحفاظ  ،م  ، 1 ،ص  222 :ــ . 223
3
ـ المصدر األسبق  ،م  ، 1 ،ص . 51 :
4
ـ الرٌطة  :المبلءة إذا كانت قطعة واحدة  ،ولم تكن لفقٌن  ،والجمع رٌط ورٌاط  ،مختار الصحاح  ،لدمحم بن أبً بكر بن عبدالقادر الرازي
 ،عنً بترتٌبه محمود خاطر  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت ــ لبنان  ،طبعة ( 1425ــ 1426هـ ) مادة  :ري ط
5
ـ ترتٌب المدارك  ،م  ، 1 ،ص . 51 :
6
ـ هو  :خالد بن خداش بن عجبلن األزدي المهلبً البصري أبو الهٌثم مإرخ  ،توفً سنة (  223ه ) الفهرست البن الندٌم  ،ج  ، 1 ،ص
. 159:
7
ـ ترتٌب المدارك  ،م  ، 1 ،ص . 51 :
8
ـ هو  :أشهب بن عبدالعزٌز بن داود بن إبراهٌم أبو عمر القٌسً العامري الجعدي  ،روى عن مالك واللٌث والفضٌل  ،فقٌه ورع ولد
(145هـ ) ومات ( 254هـ ) الدٌباج  ،ص . 162 :
1
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قال ابن أبً أوٌس  :ما رأٌت فً ثوب مالك ِحبرا قط  .قال أشهب كان مالك ٌستعمل
الطٌب الجٌد المسك وؼٌره .
قال الواقدي  :كان مالك ٌجلس فً منزله على خماع ونمارق مطروحة ٌمنة وٌسرة فً
سابر البٌت لمن ٌؤتٌه من قرٌش واألنصار ،ووجوه الناس.
قال ابن نافع األكبر ومطرؾ وإسماعٌل  :كان خاتم مالك الذي مات وهو فً ٌده فصة
حجر أسود نقشه سطران فٌهما  :حسبنا هللا ونعم الوكٌل  ،بكتاب جلٌل  .وكان ٌلبسه
فً ٌساره وربما خرج علٌنا وهو فً ٌمٌنه  ،ال نشك أنه إذا توضؤ حوله فً ٌمٌنه ) ()1
( وسؤله مطرؾ عن اختٌاره لما نقش فٌه فقال  :سمعت هللا تعالى ٌقول{:وقالواْح ْسبناالل
الل والل
الل وفضْل لَّ ْم ٌ ْمس ْسه ْم سوء واتَّبعواْ ِرضْوان ِ
و ِن ْعم ْالو ِكٌل فانقلبواْ ِب ِن ْعمة ِمن ِ
ذوفضْل ع ِظٌم} ( )2قال مطرؾ  :فحولت خاتمً وصٌرته كذالك ) ()3
قال ابن فرحون :
( قال أحمد بن صالح ( )4كان مالك قلٌل المشً ٌ ،ظهر التجمل  ،ضٌق األمر ،ولم
ٌكن له منزل  ،كان ٌسكن بكراء إلى أن مات  ،رحمة هللا علٌه .
قال ؼٌره  :وكان على بابه مكتوب ما شاء هللا فسبل عن ذلك فقال  :قال هللا تعالى :
الل ِإن تر ِن أنا أق َّل ِمنك ماالً وولدا ً} ()5
{ ول ْوال ِإ ْذ دخ ْلت جنَّتك ق ْلت ماشاء َّ
الل الق َّوة ِإ َّال ِب َّ ِ
والجنة الدار ،وكانت داره التً ٌنزلها بالمدٌنة دار عبد هللا بن مسعود  ،وكان مكانه من
المسجد مكان عمر بن الخطاب ،رضً هللا عنه  ،وهو المكان الذي ٌوضع فٌه فراش
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا اعتكؾ .
وقال إسماعٌل بن أبً أوٌس  :كان لمالك كل ٌوم فً لحمه درهمان  ،وكان ٌؤمر خبازه
كثٌرا .
فً كل جمعة أن ٌعمل له ولعٌاله طعا ًما ً
قال مطرؾ  :لولم ٌجد كل ٌوم درهمٌن ٌبتاع بهما لحما إال أن ٌبٌع فً ذلك بعض
متاعه لفعل ) ()6

ـ ترتٌب المدارك  ،م  ، 1 ،ص . 51 :
2
ـ سورة آل عمران  ،اآلٌة  173 :ـ . 174
3
ـ المصدر األسبق  ،م . 52 ، 1 ،
4
ـ أحمد بن صالح ٌ ،عرؾ بابن الطبري ٌ ،كنى بؤبً جعفر  ،ثقة  ،ثبت  ،مؤمون  ،صاحب سنة  ،الدٌباج  ،الدٌباج  ،ص  84 :ــ . 85
5
ـ سورة الكهؾ  ،اآلٌة . 39 :
6
ـ الدٌباج  ،ص . 61 :
1
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قال ابن فرحون :
(قال ابن أبً حازم ( : )1قلت لمالك ما شرابك ٌا أبا عبد هللا ؟ قال :فً الصٌؾ السكر
 ،وفً الشتاء العسل  .وقال ابنه دمحم  :كانت عمتً معه فً منزله تهٌا له فطوره خبزا
وزٌتا  ،وكان ابتداء أمره ضٌق الحال ثم انتقلت حاله  .قال ابن القاسم  :كان لمالك أربع
مبة دٌنار ٌتجر له بها فمنها كان قوام عٌشه )(()2وكان مالك ٌعجبه الموز  ،وٌقول :لم
ٌمسه ذباب والبد ،والشًء أشبه بثمر الجنة منه  ،التطلبه فً شتاء والصٌؾ إال
وجدته ) (. )3
 عقلهّوأدبهّوحسنّمعاشرتهّوبعضّشمائلهّ
قال الرازي  ( :حدثنا عبد الرحمن حدثنا علً بن الحسٌن حدثنا عبد هللا بن أحمد بن
شٌبوٌه حدثنا عمرو بن الصاب الروزي قال سمعت عبدالرحمن بن مهدي ٌقول  :ما
رأٌت محدثا أحسن عقبل من مالك بن أنس) ()4
قال القاضً عٌاض:
( قالوا كان ربٌعة ٌقول  :إذا جاء مالك قد جاء العاقل  ،وقال ابن مهدي لقٌت أربعة :
مالكا وسفٌان وشعبة وابن المبارك  ،فكان مالك أشدهم عقبل .وقال  :ما رأت عٌناي
أحدا أهٌب من هٌبة مالك وال أتم عقبل وال أشد تقوى وال أوفر دماؼا من مالك  .وقال
هارون الرشٌد عنه  ،ما رأٌت أعقل منه .وقال ابن وهب  :الذي تعلمنا من أدب مالك
أكثر مما تعلمنا من علمه .وقال الزٌاد بن ٌونس :كان وهللا مالك أعظم الخلق مروءة
وأكثرهم صمتا ) ()5
( قال ابن المبارك ( :)6كان مالك أشد الناس مداراة للناس وترك ما ال ٌعنٌه  .قال
الزهرانً( : )7كان مالك إذا أصبح لبس ثٌابه وتعمم والٌراه أحد من أهله وال أصدقابه
إال متعمما البسا ثٌابه  ،ومارآه أحد قط أكل أوشرب حٌث ٌراه الناس وال ٌضحك وال
ٌتكلم فٌما الٌعنٌه  .قال أحمد بن حنبل  :قال مالك ما جالست سفٌها قط ) ()8

هو :عبدالعزٌز ابن أبً حازم سلمة ابن دٌنار المدنً  ،أبو تمام  ،فقٌه محدث  ،قال ابن حنبل  :لم ٌكن بالمدٌنة بعد مالك افقه من ابنأبً حازم ولد سنة (157هـ 184 -هـ) األعبلم للزركلً  ،ج ،4،ص.18:
2
 الدٌباج  ،ص.62 :3
 ترتٌب المدارك  ،م،1 ،ص.52:4
 كتاب ال جرح والتعدٌل تؤلٌؾ عبد الرحمن ابن أبً حاتم دمحم ابن إدرٌس ابن المنذر التمٌمً  ،الرازي  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت،ط ،1م ،1،ص27:
5
 المرجع األسبق  ،م ،1 ،ص53 :6
 هو عبدهللا ابن المبارك ابن واضح الحنظلً بالوالء  ،التمٌمً  ،الحافظ شٌخ اإلسبلم  ،المجاهد التاجر صاحب التصانٌؾ والرحبلت .األعبلم للزركلً  ،ج،4ص.115
7
 هو أبو الربٌع سلٌمان ابن داوود األزدي البصري الحافظ الثقة المقرئ  ،ت (234هـ) .8
 ترتٌب المدارك ،م  ،1ص53:1
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قال الذهبً :
( قال الشافعً  :إذا ذكر العلماء فمالك النجم  ،قال ابن مهدي  :مالك أفقه من الحكم
وحماد  ،وقال  :لوال مالك وابن عٌٌنة لذهب علم الحجاز ،قال عبدالرحمن بن واقد  :قد
رأٌت باب مالك بالمدٌنة كؤنه باب األمٌر ،قال أحمد بن الخلٌل سمعت إسحاق بن
إبراهٌم ٌقول  :إذا اجتمع الثوري ومالك واألوزاعً على أمر فهو سنة وإن لم ٌكن فٌه
نص ) ()1
قال الذهبً أٌضا  (:قال مطرؾ قال لً مالك  :ما ٌقول الناس فً ؟ قلت  :أما الصدٌق
فٌثنً  ،وأما العدو فٌقع  ،قال  :ما زال الناس كذلك ولكن نعوذ باهلل من تتابع األلسنة
كلها  ،وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لؽٌره  :أحدها طول العمر وعلو
الراٌة  ،و ثانٌتها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم  ،وثالثتها اتفاق األبمة على أنه حجة
صحٌح الرواٌة ،ورابعتها تجمعهم على دٌنه وعدالته وإتباعه السنن  ،وخامستها تقدمه
فً الفقه والفتوى  ،صحة قواعده ) ()2
 طلبهّللعلمّوصبرهّعلٌهّوتحرٌهّفٌمنٌّأخذّعنه
قال الذهبً :
( طلب مالك العلم وهوابن بضع عشرة سنة  ،وتؤهل للفتٌا  ،وجلس لئلفادةوله إحدى
وعشرون سنة  ،وحدث عنه جماعة وهو شاب طري وقصده طلبة العلم من اآلفاق فً
آخر دولة أبً جعفر المنصور ،وما بعد ذلك  ،وازدحموا علٌه فً خبلفة الرشٌد )()3
قال القاضً عٌاض :
( قال مالك رحمه هللا كانت أمً تعممنً وتقول لً اذهب إلى ربٌعة  ،فتعلم من أدبه
قبل علمه .
قال ابن القاسم  :أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقؾ بٌته فباع خشبه ثم مالت
علٌه الدنٌا بعد .
قال مالك كان لً أخ فً سن ابن شهاب فؤلقى أبً ٌوما مسؤلة فؤصاب أخً وأخطؤت ،
فقال لً أبً ألهتك الحمام عن طلب العلم فؽضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنٌن
 .وفً رواٌة ثمان سنٌن لم اخلط بؽٌره  .وكنت أجعل فً كفً تمرا وأناوله صبٌانه ،
وأقول لهم إن سؤلكم أحد عن الشٌخ فقولوا مشؽول ) ()4
ـ كتاب تذكرة الحفاظ  ،ل دمحم بن أحمد بن عثمان الذهبً  ،ت 748( ،هـ) تحقٌق :الشٌخ زكرٌا عمٌرات  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ،
ط  1419( ، 1 ،هـ ــ 1998م ) م  ، 1 ،ج  ، 1 ،ص  154 :ــ . 157
2
ـ المصدر السابق  ،م  ، 1 ،ج  ، 1 ،ص . 157 :
3
ـ سٌر أعبلم النببلء  ،ج . 55 ، 8 ،
4
ـ ترتٌب المدارك  ،م  ، 1ص  54 :ــ. 5 5
1
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( وكان مالك اتخذ تبانا محشوا للجلوس على باب ابن هرمز ٌتقً به برد حجر هناك ،
وقٌل من برد صحن المسجد وفٌه كان مجلس ابن هرمز .قال مالك كنا نجلس إلى
الزهري  ،وإلى دمحم بن المنكدر ،فٌقول الزهري  :قال ابن عمر كذا كذا فإذا كان بعد
ذلك جلسنا إلٌه وقلنا له الذي ذكرت عن ابن عمر من حدثك به  ،فٌقول ابنه سالم ) ()1
( قال مصعب  ،كان مالك ٌقود نافعا من منزله إلى المسجد وكان كؾ بصره فٌسؤله
فٌحدثه  ،وكان منزل نافع بناحٌة البقٌع  ،قال مالك  :كنت آتً نافعا مولى ابن عمر وأنا
ٌومبذ ؼبلم ومعً ؼبلم لً وٌنزل إلً من درجة له فٌقعدنً معه فحدثنً .
وقال  :كنت آتً نافعا نصؾ النهاروما تظلنً الشجر من الشمس إلى خروجه  ،فإذا
خرج أدعه ساعة كؤنً لم أرده  ،ثم أتعرض له فؤسلم علٌه وأدعه حتى إذا دخل الببلط
وأقول له كٌؾ قال ابن عمر فً كذا وكذا فٌجٌبنً ثم اجلس ع وكان فٌه حدة ) ()2
قال دمحم بن علوي :
(قال الزبٌري  :رأٌت مالكا فً حلقة ربٌعة وفً أذنه شنؾ  ،وهذا ٌدل على مبلزمته
الطلب عن الشٌوخ من صؽره ) ()3
قال القاضً عٌاض:
( قال ابن زنبر سمعت مالكا ٌقول  :كتبت بٌـدي مبة ألؾ حــدٌث ) ()4
قال ابن فرحون :
( وروي عن مالك أنه قال  :حدثنً ابن شهاب بؤربعٌن حدٌثا ونٌؾ  ،منها حدٌث
السقٌفة  ،فحفظت  ،ثم قلت  :أعدها علً  ،فإنً نسٌت النٌؾ على األربعٌن  ،فؤبى ،
فقلت  :أما كنت تحب أن ٌعاد علٌك قال بلى  ،فؤعاد فإذا هو كما حفظت .
وفً رواٌة أن ابن شهاب قال له ما استفهمت عالما قط ثم استرجع  .وقد ساء حفظ
الناس  ،لقد كنت آتً سعٌد بن المسٌب  ،وعروة  ،والقاسم  ،وأبا سلمة  ،وحمٌدا وسالما
وعد جماعة  ،فؤدور علٌهم أسمع من كل واحد من الخمسٌن إلى المبة ثم انصرؾ  ،وقد
حفظته كله من ؼٌر أن أخلط حدٌث هذا بحدٌث هذا  .وفً رواٌة أخرى  :لقد ذهب
حفظ الناس ما استودعت قلبً شٌبا قط فنسٌته ) ()5

ـ المصدر السابق ،م ، 1ص . 55 :
2
ـ المصدر نفسه ،م ، 1ص . 55 :
3
ـ إمام دار الهجرة  ،مالك بن أنس  ،لدمحم بن علوي بن عباس المالكً  ،دار الفكر  ،ط 1397( ، 1 ،هـ) مكة المكرمة  ،ص . 8 :
4
ـ المصدر األسبق  ،م ،1ص . 55 :
5
ـ الدٌباج  ،ص . 64 :
1
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قال القاضً عٌاض :
( وفً رواٌة ابن قٌس ( : )1كان أشهب إذا جلس ٌحدث ثبلثٌن حدٌثا فحدث ٌوما
وعقدت حدٌثه فؤنسٌت منها حدٌثا  ،فلقٌته فسؤلته عنها فقال ألم تكن فً المجلس قلت
بلى قال فمالك لم تحفظ قلت ثبلثون إنما ذهب عنً منها واحد فقال لقد ذهب حفظ الناس
ما استودعت قلبً شٌبا فنسٌته هات ما عندك فسؤلته فؤنبؤنً فانصرفت ) ()2
قال ابن عبدالبر:
[ حدثنا خلؾ بن أحمد  ،حدثنا أحمد بن سعٌد  ،حدثنا سعٌد بن عثمان  ،حدثنا دمحم بن
عبدالواحد الخوالنً  ،حدثنا دمحم بن عبدهللا بن عبدالرحٌم البرقً  ،حدثنا عمر بن أبً
سلمة الدمشقً  ،عن ابن كنانة  ،عن مالك قال  :ربما جلس إلٌنا الشٌخ  ،فٌحدث كل
نهاره ما نؤخذ عنه حدٌثا واحدا وما بنا أن نتهمه  ،ولكنه لٌس من أهل الحدٌث ]()3
( حدثنا أبو عثمان سعٌد بن نصر ،وأبو القاسم عبدا لوارث بن سفٌان قاال حدثنا قاسم
بن اصبػ قال  :حدثنا أبوقبلبة دمحم بن عبدالملك الرقاشً  ،قال :حدثنا بشر بن عمر قال
سؤلت مالك بن أنس عن رجل فقال  :هل رأٌته فً كتبً ؟ قلت  :ال  ،قال  :لو كان ثقة
لراٌته فً كتبً .
ومما ٌإٌد مالك رحمه هللا أنه ال ٌؤخذ عن الكذاب فً أحادٌث الناس وإن لم ٌكذب فً
حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ما رواه عبدا لرزاق عن معمر ،عن موسى الجندي  ،قال  :رد
رسول هللا شهادة رجل فً كذبة كذبها  .قال معمر :ال أدري أكذب على هللا أو على
رسوله أو كذب على أحد من الناس ) ()4
قال الذهبً :
( قال الحارث بن مسكٌن  :أخبرنا ابن القاسم  ،قال :قٌل لمالك ِ :لم ل ْم تؤخذ عن عمرو
بن دٌنار ؟ قال  :أتٌته  ،فوجدته ٌؤخذون عنه قٌاما فؤجللت حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن آخذه
قابما  .قال إبراهٌم بن المنذر :حدثنا معن وؼٌره  ،عن مالك  ،قال  :ال ٌإخذ العلم عن
أربعة  :سفٌه ٌعلن السفه  ،وإن كان أروى الناس  ،وصاحب بدعة ٌدعو إلى هواه ،
ومن ٌكذب فً حدٌث الناس  ،وإن كنت ال أتهمه فً الحدٌث  ،وصالح عابد فاضل إذا
كان ال ٌحفظ ما ٌحدث به ) ()5
ـ هو :عبدهللا بن قٌس بن شرٌح بن مالك  ،من بنً عامر بن لإي  :شاعر قرٌش فً العصر األموي  ،كان مقٌما فً المدٌنة وخرج مع
مصعب الزبٌر علً عبدالملك بن مروان  ،ولقب بابن قٌس الرقٌات ألنه كان ٌتؽزل بثبلث نسوة اسم كل واحدة منهن رقٌة  ،األعبلم
للزركلً ،ج ، 4ص . 196 :
2
ـ ترتٌب المدارك  ،م ،1ج ،1ص . 56 :
3
ـ ا لتمهٌد لما فً الموطؤ من المعانً والمسانٌد  ،ل ٌوسؾ بن عبدهللا بن دمحم بن عبدالبر القرطبً  ،ت 463( ،هـ ) تحقٌق  :دمحم عبدالقادر
عطا  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ــ لبنان  ،م  ، 1ص  55 :ــ . 56
4
ـ المصدر السابق  ،م ،1ص . 56 :
5
ـ سٌر أعبلم النببلء  ،ج ،8ص  67 :ــ . 68
1
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قال القاضً عٌاض :
( قال ابن أبً أوٌس سمعت مالكا ٌقول  :إن هذا العلم دٌن فانظروا عمن تؤخذونه  ،لقد
أدركت سبعٌن ممن ٌقول قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند هذه األساطٌن  ،وأشار إلى المسجد ،
فما أخذت عنهم شٌبا  ،وإن أحدهم لو أإتمن على بٌت مال لكان أمٌنا إال أنهم لم ٌكونوا
من أهل هذا الشؤن .
وفً رواٌة ابن وهب عنه  :أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقً بهم القطر لسقوا ،قد
سمعوا العلم والحدٌث كثٌرا  ،ما حدثت عن أحد منهم شٌباألنهم كانوا ألزموا أنفسهم
خوؾ هللا والزهد  ،وهذا الشؤن ٌعنً الحدٌث والفتٌا ٌحتاج إلى رجل معه تقى وورع
وصٌانة وإتقان وعلم وفهم  ،فٌعلم ما ٌخرج من رأسه وما ٌصل إلٌه ؼدا  .فؤما رجل
ببل إتقان وال معرفة فبل ٌنتفع به  ،وال هو حجة وال ٌإخذ عنه ) ()1
( قال مالك كنا نزدحم على درج ابن شهاب حتى ٌسقط بعضنا على بعض  ،قال وكانت
ْ
ذهبت  ،لو بقٌت لكان أحب إلً من أهلً ومالً .
عندي صنادٌق من كتب
قال ابن عٌٌنة ما رأٌت أحدًا أجود أخذًا للعلم من مالك  :وقال رحم هللا مالكا ما كان
أشدانتقاده للعلماء.
وقال أحمد بن صالح  :ما أعلم أحدًا أشد تنقٌا للرجال والعلماء من مالك ،ما أعلمه روى
عن أحد فٌه شًء ) ()2
( ٌقول مالك بن انس  :شهدت العٌد فقلت هذا ٌوم ٌخلو فٌه ابن شهاب فانصرفت من
المصلى  ،حتى جلست على بابه  ،فسمعته ٌقول لجارٌته  :انظري من بالباب  ،فنظرت
فسمعتها تقول  :موالك األشقر مالك  ،قال  :أدخلٌه  ،فدخلت فقال  :ما أراك انصرفت
بعد إلى منزلك ؟ قلت  :ال  ،قال  :أطعم  ،قلت  :ال حاجة لً فٌه  ،قال  :فما ترٌد ؟
قلت  :تحدثنً  .قال لً  :هات فؤخرجت ألواحً  ،فحدثنً بؤربعٌن حدٌثا  ،فقلت
زدنً  :قال  :حسبك  ،إن كنت روٌت هذه األحادٌث فؤنت من الحفاظ  ،قلت  :قد
روٌتها  ،فجبذ األلواح من ٌدي ثم قال  :حدث  ،فحدثته بها فردها إلً وقال  ،قم فؤنت
من أوعٌة العلم ) ()3

ـ ترتٌب المدارك  ،م ، 1ج  ، 1ص . 57 :
2
ـ المصدر السابق  ،م ،1ج ،1ص . 58:
3
ـ األبمة األربعة حٌاتهم مواقفهم وآرابهم تؤلٌؾ  :عبد العزٌز الشناوي  ،مكتبة اإلٌمان بالمنصورة  ،ط 2556( ، 1م) ص  15 :ـ . 11
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 شهادةّأهلّالعلمّلهّباإلمامةّفًّالعلمّبالكتابّوالسنةّوالفقهّوإجماعّالناسّعلٌهّ ّ

قال ابن فرحون :
( قال ابن مهدي  :ما بقً على وجه األرض آمن على حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم من مالك  ،قال ابن هرمز لجارٌته ٌوما  :من بالباب ؟ فلم تر إال مالكا ،
فذكرت ْذلك له  ،فقال  :أدعٌه فإنه عالم الناس  ،وقال بعضهم  :سمعت بقٌة بن الولٌد
فً جماعة ممن ٌطلب الحدٌث  ،ومشٌخة من أهل المدٌنة ٌقولون ما بقً على ظهرها
ٌعنً األرض أعلم بسنة ماضٌة أو باقٌة منك ٌا مالك .
وقال دمحم بن عبدالحكم  :إذا انفرد مالك بقول لم ٌقله من قبله فقوله حجة ال توجب
االختبلؾ ألنه إمام ) ()1
( وقال أبو داود ( )2أصح حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،مالك  ،عن نافع  ،عن ابن عمر
رضً هللا عنهما  .ثم مالك عن الزهري  ،عن سالم  ،عن أبٌه  ،ثم مالك عن أبً الزناد
عن األعرج  ،عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه  .لم ٌذكر شٌبا عن ؼٌر مالك  .وقال
مراسٌل مالك أصح من مراسٌل سعٌد بن المسٌب  ،ومن مراسٌل الحسن  ،ومالك أصح
الناس مرسبل .
وقال سفٌان :
إذا قال مالك بلؽنً فهو إسناد قوي  .وقال مطروح بن ساكن  :جلس بن شهاب وربٌعة
ومالك  ،فؤلقى ابن شهاب مسؤلة  ،فؤجاب فٌها ربٌعة وسكت مالك  .فقال ابن شهاب  :لم
ال تجٌب  ،قال قد أجاب األستاذ أو نحوه  .فقال ابن شهاب  :ما نفترق حتى تجٌـب ،
فؤجاب بخبلؾ جواب ربٌعة  ،قال ابن شهاب  :ارجعوا بنا إلى قول مالك ) ()3
قال ابن خلكان  (:قال الشافعً  :قال لً دمحم بن الحسن  :أٌهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم
ٌعنً أبا حنٌفة ومال ًكا رضً هللا عنهما  .قال  :قلت  :على ا إلنصاؾ قال نعم  :قلت
ناشدتك هللا من أعلم بالقرآن صاحبنا أم صاحبكم قال :اللهم صاحبكم  .قال  :قلت
ناشدتك هللا من أعلم بالسنة صاحبنا أم صاحبكم  .قال  :اللهم صاحبكم  .قال  :قلت
ناشدتك هللا من أعلم بؤقاوٌل أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المتقدمٌن  ،صاحبنا أم صاحبكم .
قال  :اللهم صاحبكم  .قال الشافعً  :فلم ٌبق إال القٌاس  ،والقٌاس ال ٌكون إال على هذه
األشٌاء  .فعلى أي شًء نقٌس ) ()4

ـ الدٌباج  ،ص . 66 :
2
ـ هو :سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشٌر ،السجستانً  ،اإلمام الثبت  ،الحافظ  ،صاحب السنن ولد وتوفً (  252ــ 275هـ ) تذكرة
الحفاظ  ،ج  ، 2ص  127 :ــ . 128
3
ـ المصدر األسبق  ،ص . 66:
4
ـ وفٌات األعٌان وأنباء الزمان  ،ألحمد بن أحمد بن دمحم بن أبً بكر بن خلكان ( 658ــ 681هـ ) تحقٌق  :إحسان عباس  ،دار صادر ،
بٌروت  ،م  ، 4ص  135 :ــ . 136
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( قال سفٌان بن عٌٌنة  :ما نحن عند مالك  ،إنما نتبع آثار مالك  ،قال  :ومالك سٌد أهل
المدٌنة  ،قال  :ومالك سٌد المسلمٌن  ،قال  :ومالك إمام  ،وقال  :مالك عالم أهل
الحجاز  ،وقال  :كان مالك سراجا  ،ومالك حجة فً زمانه ) ()1
 الٌّفتىّومالكّبالمدٌنةّ:
( ماتت امرأة من نساء مدٌنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فجًء لها بالمؽسلة لتؽسلها  ،ولما وضع
جثمان المرأة لٌؽسل وأقبلت المؽسلة تصب الماء على جسد المٌتة قالت  :كثٌرا ما زنى
هذا الفرج  .فالتصقت ٌدها بجسم المٌتة  ،ولم تعد تستطٌع تحرٌك ٌدها  ،فؤؼلقت الباب
بٌدها األخرى حتى ال ٌراها أحد وهً على هذه الحال  ،وكان أهل المٌتة خارج
الحجرة ٌنتظرون تكفٌن المٌتة  ،فقالوا  :أنحضر الكفن ؟ فقالت المؽسلة فً صوت
مرتجؾ  :مهبل  .وكرروا علٌها القول فعادت تقول  :مهبل  .فدخلت إحدى النسوة فرأت
ما رأت  ،وأخذ أهل المدٌنة رأي العلماء وفقهاء المدٌنة  ،فقال أحدهم  :تقطع ٌد
المؽسلة لتدفن المٌتة  .وقال بعضهم  :بل نقطع قطعة من جسد المٌتة لنخلص ٌد
المؽسلة  ،ألن الحً أولى من المٌت  .واحتدم الخبلؾ  ،وكان هذا بسبب كلمة  ،وٌا لها
من كلمة .
ولما رأى أهل المدٌنة حٌرة علماء المدٌنة  ،قال زوج المٌتة  :أٌن أنتم من إمام دار
الهجرة ؟ وانطلق إلى اإلمام مالك بن أنس  ،وسؤل المؽسلة من وراء حجاب ماذا قالت
فً المٌتة ؟
قالت المؽسلة ٌ :ا أبا عبدهللا  :رمٌتها بالزنا .
قال اإلمام مالك :
( تدخل بعض النسوة على المؽسلة وتجلدها ثمانٌن جلدة  ،مصـداقا لقـول هللا تعالى :
اج ِلدوه ْم ثما ِنٌن ج ْلدة ً والت ْقبلواله ْم
ت ث َّم ل ْم ٌؤْتوا ِبؤ ْربع ِة شهداء ف ْ
{ والَّ ِذٌن ٌ ْرمون ْالم ْحصنا ِ
2
شهادة ً أبدا ً وأ ْول ِبك هم ْالفا ِسقون}( )
ْ
وجلدت المرأة المؽسلة القاذفة  ،وبعد تمام الجلدة الثمانٌن رفعت ٌدها عن
فدخلت النساء
3
جسد المٌتة  .قال الحاضرون  :ال ٌفتى ومالك فً المدٌنة ) ( )
 مجلسهّللفتوىّونشرّالتعلٌمّوتوقٌرهّحدٌثّالنبًّملسو هيلع هللا ىلص ّ
( قال الفقٌه القاضً عٌاض رحمة هللا علٌه  ،قال الواقدي  :كان مالك ٌجلس على
ضجاع ونمارق مطروحة فً منزله ٌمنة وٌسرة لمن ٌؤتً من قرٌش واألنصار والناس
ـ المصدر السابق  ،ص . 136 :
2
ـ سورة النور  ،اآلٌة . 4 :
3
ـ األبمة األربعة للشناوي  ،ص . 14 :
1
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وكان مجلسه مجلس وقار وعلم  ،وكان رجبل مصٌبا نبٌبل لٌس فً مجلسه شًء من
المرآء واللؽط وال رفع صوت  ،إذا سبل عن شًء فؤجاب سابله لم ٌقل من أٌن رأٌت
بجنبتً
هذا  .قال إسماعٌل بن حماد  :أتٌت مالكا فرأٌته جالسا فً صدر بٌته وأصحابه
ْ
البٌت وقال أبو مصعب وابن الضحاك ومطرؾ والمهدي وعبد الملك وابن سلمة وؼٌر
واحد من أصحابه كان جلساء مالك كؤنما على رءوسهم الطٌر ،تسمتا وأدبا ) ()1
( قال حبٌب كان مالك إذا جلس جلسة لم ٌتحول عنها حتى ٌقوم  ،وكان مالك إذا أتاه
الناس خرجت الجارٌة فتقول لهم ٌ :قول لكم الشٌخ ترٌدون الحدٌث أو المسابل  ،فإن
قالوا المسابل  ،خرج إلٌهم فؤتاهم  ،وإن قالوا :الحدٌث  ،قال لهم أجلسوا ودخل مؽتسله
فاؼتسل وتطٌب ولبس ثٌابا جددا  ،ولبس ساجه وتع َّمم  ،وتلقى له المنضدة فٌخرج إلٌهم
وقد لبس وتطٌب وعلٌه الخشوع  ،وٌوضع عود فبل ٌزال ٌبخر حتى ٌفرغ من حدٌث
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) ()2
( حدثنا عبدالرحمن حدثنا علً بن الحسن قال سمعت أبا مصعب ٌقول كانوا ٌزدحمون
على باب مال ك فٌقتتلون على الباب من الزحام  ،وكنا نكون عند مالك فبل ٌكلم ذا ذا وال
ٌلتفت ذا إلى ذا  ،والناس قابلون برءوسهم هكذا ) ()3
قال الذهبً :
( كان مالك عظٌـم المحبة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،مبالؽا فً تعظٌم حدٌثه حتى كان ال ٌركب
فً المدٌنة مع ضعفه وكبر سنه  ،وٌقول ال أركب فً بلد فٌها جسد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
مدفون ) ()4
( قال عبدهللا بن المبارك  :كنت عند مالك  ،وهو ٌحدثنا حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فلدؼته
عقرب  ،ست عشرة مرة ومالك ٌتؽٌر لونه وٌصفر وال ٌقطع حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،
فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت ٌ :ا أبا عبدهللا لقد رأٌت الٌوم منك عجبا ؟ فقال
نعم إنما صبرت إجبلال لحدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) ()5
 ماّأكرمهّهللاّبهّمنّالهٌبةّوالمجد
قال القاضً عٌاض  ( :قال زٌاد بن ٌونس  :ما رأٌت قط عالما وال عابدا وال شاطرا
وال ولٌا أهٌب من مالك رحمه هللا تعالى .

ـ ترتٌب المدارك  ،م ،1ج  ، 1ص . 76 :
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قال ابن الماجشون ( )1دخلت على أمٌر المإمنٌن المهدي  ،فما كان بٌنً وبٌنه إال
خاد مه فما هبته هٌبتً مالكا  ،وقال مثله الداوردي  .قال سعٌد بن أبً مرٌم ( )2ما
رأٌت أشد هٌبة من مالك لقد كانت هٌبته أشد من هٌبة السلطان  .وقال مصعب الزبٌري
ما رأٌت قط أهٌب من مالك إال الخلٌفة .
وقال سعٌد بن أبً هند ( )3ما هبت أحدا هٌبتً عبدالرحمن بن معاوٌة ٌرٌد ملك
األندلس حتى حججت فدخلت على مالك فهبته هٌبة شدٌدة صؽرت هٌبة ابن معاوٌة
قال الشافعً  :ما هبت أحدا قط هٌبتً مالك بن أنس حٌن نظرت إلٌه  ،وقٌل كان
الثوري فً مجلسه فلما رأى إجبلل الناس له وإجبلله للعلم أنشد )4( :
ٌؤبى الجواب فبل ٌراجع هٌبة

فالسابلون نواكس األ ذقان

أدب الوقار وعز سلطان التقً

فهو المهٌب ولٌس ذا سلطان

قال ابن حنبل  :كان مالك مصٌبا فً مجلسه ال ٌرد إعظاما له ) ()5
 تمسكهّبالسننّوكراهٌتهّالمحدثاتّوقولهّفًّأهلّالسنةّواألهواء ّ
قال ابن حنبل  :إذا رأٌت الرجل ٌبؽض مالكا فاعلم أنه مبتدع  :وقال مالك  :المراء
والجدال فً العلم ٌذهب بنور العلم من قلب العبد  .وقال  :إنه ٌقسً القلب وٌورث
الضؽن .
قال الزهري  :رأٌت مال ًكا وقوما ٌتجادلون عنده  ،فقام ونفض رداءه وقال إنما أنتم
حرب  .وقال الهٌثم بن جمٌل قٌل لمالك  :الرجل عالم بالسنة ٌجادل عنها ؟ قال:ال ولكن
ٌخبر بالسنة  ،فإن قبل منه وإال سكت .
قال أبو طالب المكً  :كان مالك أبعد الناس عن مذاهب المتكلمٌن وأشدهم نقضا
للعراقٌٌن :وألزمهم لسنَّة السالفٌن من الصحابة والتابعٌن ) ()6
الر ْحمن على ْالع ْر ِش ا ْستوى} ()7
( قال سفٌان بن عٌٌنة  :سؤل رجل مالكا فقال َّ { :
كٌؾ استوى ٌا أبا عبدهللا ؟ فسكت مالك ملٌا حتى عبله الرحضاء  ،وما رأٌنا مالكا وجد
من شًء و ْجده من مقالته  ،وجعل الناس ٌنتظرون ما ٌؤمر به  ،ثم س ِري عنه فقال :
ـ هو :عبدالعزٌز بن عبدهللا بن أبً سلمة  ،أبو عبدهللا  ،اإلمام  ،التٌمً المدنً الفقٌه  ،ثقة  ،توفً سنة ( 164هـ) تذكرة الحفاظ  ،ج ، 1
ص  163 :ــ . 164
2
ـ هو :سعٌد بن الحكم بن دمحم بن سالم أبو دمحم الجمحً  ،محدث بلده  ،الحافظ الشهٌر  ،أخذ عنه ابن معٌن والبخاري  ،وخلق كثٌر  ،ولد
وتوفً سنة ( 144ــ  224هـ ) تذكرة الحفاظ  ،م  ، 1ج ، 1ص . 287 :
3
ـ هو :أبو عثمان عبالوهاب  ،أصله من طلٌطلة وسكن قرطبة  ،سمع مالكا وكان له مكرما  ،وكان ٌسمٌه حكٌم األندلس  ،توفً سنة
( 255هـ ) ترتٌب المدارك  ،م  ، 1ج  ، 1ص . 253 :
4
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االستواء معلوم  ،والكٌؾ منه ؼٌر معقول  ،والسإال عن هذا بدعة  ،واإلٌمان به
واجب  ،وإنً ألظنك ضاال اخرجوه عنً .
فناداه الرجل ٌا أبا عبدهللا وهللا الذي ال إله ؼٌره لقد سؤلت عن هذه المسؤلة أهل البصرة
والكوفة والعراق فلم أجد أحدًا و ِفق لما وفقت له ) ()1
( قال ابن وهب  :سمعت مالكا ٌقول  :إذا جاءه أحد من أهل األهواء  ،أما أنا فعلى بٌنة
من ربً  .وأما أنت فشاك  ،فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه  ،ثم قرأ قوله تعالى:
الل وما أنا ْ ِمن
صٌرة أنا ْ وم ِن اتَّبع ِنً وسبْحان ِ
{ ق ْل هـ ِذ ِه س ِبٌ ِلً أدْعو ِإلى ِ
الل على ب ِ
ْالم ْش ِر ِكٌن} ()2
قال ابن فرحون :
( وكان مالك ٌ :قول إذا ذكر عنده أحد من أهل األهواء  :قال عمر بن عبدالعزٌز
رضً هللا عنه َّ ،
سن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ووالة األمر بعده سننا  ،األخذ بها إتباع لكتاب هللا
تعالى  ،واستكمال لطاعة هللا تعالى  ،وقوة على دٌن هللا  ،لٌس ألحد بعد هإالء تبدٌلها
وال النظر فً شًء خالفها  ،من اهتدى بها فهو مهتد  ،ومن استنصر بها فهو منصور
ومن تركها اتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن  ،واله هللا ما تولى  ،وأصبله جهنم وساءت
مصٌرا.وكان مالك إذا تحدث بها أرتج سرورا .
وجاءه رجل من أهل المؽرب فقال  :إن أهل األهواء كثرت فً ببلدنا  ،فجعلت على
نفسً إن أنا رأٌتك أن آخذ بما تؤمرنً به .
فوصؾ له مالك رحمه هللا شرابع اإلسبلم  ،الصبلة  ،والزكاة  ،والصوم  ،والحج  ،ثم
قال  :خذ بها وال تخاصم أحدًا ) ()3
 عبــادةّمالكّوورعـــه
( قال المؽٌرة  :خرجت لٌلة بعد أن هجع الناس هجعة فمررت بمالك بن أنس فإذا أنا به
قابم ٌصلً  ،فلما فرغ من الحمد هلل ابتدأ بالها كم التكاثر ،حتى بلػ ثم لتسؤلن ٌومبذ عن
النعٌم  ،فبكى بكاء طوٌبل  ،وجعل ٌرددها وٌبكً  ،وشؽلنً ما سمعت ورأٌت منه عن
حاجتً التً خرجت إلٌها فلم أزل قابما  ،وجعل ٌرددها وٌبكً حتى طلع الفجر.
فلما تبٌن له ركع فصرت إلى منزلً فتوضؤت ثم أتٌت المسجد فإذا به فً مجلسه
والناس حوله فلما أصبح نظرت فإذا أنا بوجهه قد عبله نور حسن .

ـ الدٌباج . 71 ،
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قال القاضً عٌاض  :قال الزبٌر بن حبٌب كنت أرى مالكا إذا دخل الشهر أحٌا أول
لٌلة منه  .وكنت أظن إنما ٌفعل هذا لٌفتتح به الشهر.
وقالت فاطمة بنت مالك  :كان مالك ٌصلً كل لٌلة حزبه فإذا كانت لٌلة الجمعة أحٌاها
كلها ) ()1
( قال ا بن وهب  :كان فً كم مالك مندٌل مطوي على أربع طاقات  ،فإذا سجد سجد
علٌه فقٌل له فً ذلك فقال  :أفعله لببل ٌإثر الخط على جبهتً فٌظن الناس أنً أقوم
باللٌل .
وقال ابن وهب أٌضا  :كان أكثر عبادة مالك فً السر باللٌل والنهار حٌث ال ٌراه أحد
قال أبو بكر األ لوسً  :كان مالك قد أدام النظر فً المصحؾ قبل موته بسنٌن وكان
كثٌر القراءة طوٌل البكاء .
عا من أفراس خراسان وبؽال مصر فقلت ما
قال الشافعً  :رأٌت بباب مالك كرا ً
أحسنها ؟ فقال هً هبة منً إلٌك .
فقلت دع لنفسك منها دابة تركبها  .قال أنا أستحًٌ من هللا أن أطؤ تربة نبً هللا بحافر
دابة ) ()2
(قال الواقدي  ،ومصعب بن عبدهللا  :كان مالك ٌحضر المسجد وٌشهد الجمعة والجنابز
وٌعود المرضى  ،وٌجٌب الدعوة  ،وٌقضً الحقوق زمانا  ،ثم ترك الجلوس فً
المسجد  ،فكان ٌصلً وٌنصرؾ  ،ثم ترك عٌادة المرضى وشهود الجنابز ،فكان ٌؤتً
أصحابها وٌعزٌهم  ،ثم ترك مجالسة الناس ومخالطتهم والصبلة فً مسجد النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،
حتى الجمعة  ،وال ٌعزي أحدًا  ،وال ٌقضً له حقا  ،فكان ٌقال فً ذلك فٌقول :ما ٌتهٌؤ
لكل أحد أن ٌذكر ما فٌه) ()3
فاحتمل الناس له كل ذلك  ،وكانوا
( وفً بعض الرواٌة  :من األعذار أعذار ال تذكرْ .
أرؼب من كانوا فٌه وأشده تعظٌما له حتى مات على ذلك .
قال عتٌق بن ٌعقوب ومصعب  :فلما حضرته الوفاة سبل عن تخلفه عن المسجد ،
فقال  :لوال أنً فً آخر ٌوم من الدنٌا وأوله من اآلخرة ما أخبرتكم  .سلس بولً ،
فكرهت أن آتً مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على ؼٌر طهارة استخفافا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكرهت
أن أذكر علتً فاشكو ربً ) ()4
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 شدتهّفًّإقامةّحدودّهللاّتعالىّ
قال القاضً عٌاض  ( :قال عبدالجبار بن عمر  ،حضرت مالكا وقد احضره الوالً فً
جماعة من أهل العلم فسؤلهم عن رجل عدى على أخٌه حتى إذا أدركه فً ببر وأخذ
رداءه  ،وأبوا الؽبلمٌن حاضران  ،فقال جماعة من أهل العلم  :الخٌار للوالدٌن فً
العفو أو القصاص  .فقال مالك أرى أن تضرب عنقه الساعة  .فقال األبوان  :لٌقتل ابن
باألمس ونفجع فً آخر الٌوم ؟ نحن أولٌاء الدم وقد عفونا .
فقال الوالً ٌ :ا أبا عبدهللا لٌس ث َّم طالب ؼٌرهما  ،وقد عفوا ’ فقال مالك  :وهللا الذي ال
إله إال هو ال تكلمت فً العلم أبدا أو تضرب عنقه  ،وسكت .
وكلم فلم ٌتكلم فارت َّجت المدٌنة وصاح الناس  ،إذا سكت مالك فمن ٌسؤل وٌجٌب ؟
وكثر اللؽط  ،وقالوا ال احد بمصر من األمصار مثله  ،وال ٌقوم مقامه فً العلم
والفضل .فلما رأى عزمه على السكوت قدم الؽبلم فضرب عنقه  ،فلما سقط رأسه ،
التفت إلى من حضر وقال  :إنما قتلته بالحرابة حٌن أخذ ثوب أخٌه ولم أقتله قـودا إذ
عفا أبواه ) ()1
( قال حفص بن ؼٌاث ( )2كان مالك ٌجلس عند الوالً فٌعرض علٌه أهل السجن فٌقول
اقطع هذا  ،واضرب هذا مبة  ،وهذا مبتٌن  ،وأصلب هذا  .كؤنه أنزل علٌه كتاب .
قال أشهب  :دعا بعض األمراء مالكا ٌستشٌره فً شًء فدخل علٌه وأشار بقطع قوم ،
اص حٌاة ٌاْأو ِل ًْ
وقتل قوم  ،وخرج علٌنا وهو ٌتبسم وٌقرأ قوله تعالى {:ولك ْم ِفً ْال ِقص ِ
ب لعلَّك ْم تتَّقون} ()4( )3
األ ْلبا ِ
 بعضّحكمهّووصاٌاه
قال القاضً عٌاض  ( :قال مالك رحمه هللا  :شر العلم الؽرٌب وخٌر العلم الظاهر
الذي قد رواه الناس  .وقال لٌس العلم بكثرة الرواٌة وإنما العلم نور ٌضعه هللا فً
القلوب .
وقال حقا  :على من طلب العلم أن ٌكون فٌه وقار وسكٌنة وخشٌة وأن ٌكون متبعا
آلثار من مضى وٌنبؽً ألهل العلم أن ٌخلوا أنفسهم من المزاح وبخاصة إذا ذكروا هللا
وقال سفٌان :دخلت على مالك فقلت له :إن العلم كثٌر  :فقال العلم شجرة أصلها بمكة

ـ المصدر عٌنه ،م  ، 1ج  ، 1ص . 96 :
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وأ ؼصانها بالمدٌنة و أوراقها بالعراق وثمرتها بخراسان فقال  :اكتب ٌا ؼبلم فهذه من
طرابؾ مالك ) ()1
قال الذهبً :
( عن حرملة  :قال حدثنا بن وهب  :سمعت مالكا ٌقول  :ما تعلمت العلم إال لنفسً ،
وما تعلمت لٌحتاج الناس إلً  ،وكذلك كان الناس  ،وٌقول مالك  :لٌس هذا الجدل من
الدٌن بشًء ) ()2
( قال الهٌثم بن جمٌل  :شهدت مالك بن أنس سبل عن ثمان وأربعٌن مسؤلة  ،فقال  :فً
اثنٌن وثبلثٌن منها الأدري .
قال أبو زرعة  :وحدثنً سلٌم عن عبدالرحمن  ،قال حدثنا ابن وهب عن مالك قال :
سمعت ابن هرمز ٌقول ٌ :نبؽً للعالم أن ٌورث جلساءه من بعده ال أدري  ،حتى ٌكون
أصبل فً أٌدٌهم  ،فإذا سبل عما ال ٌعلم قال  :ال أدري ) ()3
( حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبدالرحمن بن مهدي ٌقول :كنا عند مالك بن انس ،
فجاء رجل فقال ٌ :ا أبا عبدهللا جبتك مسٌرة ستة أشهر  ،حملنً أهل ببلدي مسؤلة
أسؤلك عنها  .قال  :فسل  ،قال فسؤل الرجل عن أشٌاء  ،فقال  :ال أحسن  ،قال فقطع
بالرجل كؤنه قد جاء إلى من ٌعلم كل شًء  ،قال  :وأي شًء أقول ألهل ببلدي إذا
رجعت إلٌهم ؟ قال تقول لهم قال مالك بن أنس  :ال أحسن ) ()4
 مرضهّووفاته
قال ابن عبدالبر(:قال أبو رفاعة عمارة بن وثٌمة بن موسى  :ولد مالك فً ربٌع األول
سنة ( 94هـ ) وتوفً بالمدٌنة لعشر خلون من ربٌع األول سنة (179هـ) مرض ٌوم
األحد ،ومات ٌوم األحد لتمام اثنٌن وعشرٌن ٌوما ،وؼسله بن كنانة  ،وسعٌد بن داود
ابن زنبر.
وأوصى مالك رحمه هللا أن ٌكفن فً ثٌاب بٌض  ،وٌصلى علٌه فً موضع الجنابز،
فصلى علٌه عبدالعزٌز بن دمحم بن إبراهٌم بن دمحم بن علً بن عبدهللا بن عباس  ،كان
والًٌ ا على المدٌنة  ،من قبل أبٌه  :دمحم بن إبراهٌم بن علً  ،وحضر جنازته ماشٌا ،
وكان أحد من حمل نعشه  ،وبلػ كفنه خمسة دنانٌر) ()5
ـ المصدر السابق ،م  ، 1ج  ، 1ص . 98 :
2
ـ سٌر أعبلم النببلء  ،ج ، 8ص . 67 :
3
ـ التمهٌد  ،ج  ، 1ص. 58 :
4
ـ الجرح والتعدٌل  ،م  ، 1ص . 18 :
5
ـ التمهٌد  ،م  ، 1ص . 67 :
1
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المبحــثّالثانـً ّ
اإلمامّمالكّآثارهّومذهبه ّ
 ما ذكر فً فضل الموطؤ وتؤلٌفه إٌاه
قال ابن فرحون :
( روى أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال لمالك  :ضع للناس كتابا أحملهم علٌه
فكلمه مالك  ،فقال  :ضعه فما أحد الٌوم أعلم منك  ،فوضع الموطؤ  ،فلم ٌفرغ منه حتى
مات أبو جعفر.
ودون كتابا وجنب فٌه
وفً رواٌة أن المنصور قال له ٌ :ا أبا عبدهللا ضع هذا العلم ِ ،
شدابد عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما  ،ورخص عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما
وشواذ ابن مسعود رضً هللا عنه  ،واقصد أواسط األمور وما أجمع علٌه الصحابة
واألبمة ) (.)1
( وفً رواٌة أنه قال له  :اجعل هذا العلم علما واحدا  .فقال له  :إن أصحاب رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص تفرقوا فً الببلد  ،فؤفتى كل فً مصره بما رأى ،فؤلهل المدٌنة قول .
فقال  :أما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفا وال عدال  ،وإنما العلم علم أهل المدٌنة
فضع للناس العلم ) ()2
( وقال أبومصعب  :سمعت مالكا ٌقول دخلت على أبً جعفر بالؽداة حٌن وقعت
رذوتان ( )3قابمتان من حٌن دخلت إلى
الشمس باألرض وقد نزل عن شماله إلى بساط ب َّ
حٌن خرجت ال ٌبوالن وال ٌروثان أدبا وإذا بصبً ٌخرج ثم ٌرجع  ،فقال  :أتدري من
هذا ؟ قلت ال  .قال هو ابنً وإنما ٌفزع من شٌبتك .
وفً رواٌة إنه استنكر قرب مجلسك منً ولم ٌر به أحد قط .وحقٌق أنت بكل خٌر
وخلٌق بكل إكرام  ،وقد كان أدناه إلٌه وألصق بركبتٌه فلم ٌزل ٌسؤلنً حتى أتاه المإذن
بالظهر ،فقال لً أنت أعلم الناس .
وفً رواٌة أهل األرض  ،أي  :أعلم أهل األرض  ،فقلت ال وهللا ٌا أمٌر المإمنٌن ،
قال بلى  .ولكنك تكتم ذلك .وفً رواٌة فما أحد أعلم منك الٌوم بعد أمٌر المإمنٌن ،
ولبن بقٌت ألكتبن كتابك بماء الذهب .

ـ الدٌباج  ،ص . 72 :
2
ـ المصدر السابق . 72 ،
3
ـ البرذون  :الدابة  ،معروؾ  ،واألنثى برذونة  ،وجمعه براذٌن  .البراذٌن من الخٌل  :ما كان من ؼٌر شاج العراب  ،وبرذن الفرس :
مشى مشً البراذٌن  ،لسان العرب  ،البن منظور 635( ،ــ 711ه ـ) تحقٌق ٌ :اسر سلٌمان أبو شادي ومجدي فتحً السٌد  ،المكتبة
التوفٌقٌة  ،القاهرة ،مصر  ،ج  ، 1ص . 455 :
1

26

وفً رواٌة كما تكتب المصاحؾ ثم أعلقها فً الكعبة وأحمل الناس علٌها  ،فقلت ٌا
أمٌر المإمنٌن  :ال تفعل فإن فً كتابً حدٌث رسول هللا وقول الصحابة وقول التابعٌن
ورأٌا هواجماع أهل المدٌنة لم اخرج عنهم  ،ؼٌر أنً ال أرى أن ٌعلق فً الكعبة .
قال عتٌق الزبٌري  :وضع مالك الموطؤ على نحو من عشرة آالؾ حدٌث فلم ٌزل
ٌنظر فٌه سنة وٌسقط منه حتى بقً هذا ولو بقً قلٌبل ألسقطه كله .
قال سلٌمان بن ببلل :لقد وضع مالك الموطؤ وفٌه أربعة آالؾ حدٌث أو قال أكثر ،
فمات وهً ألؾ حدٌث ونٌؾ ٌلخصها عاما عاما بقدر ما ٌرى أنه أصلح للمسلمٌن
وأمثل فً الدٌن ) ()1
قال القاضً عٌاض  ( :قال ابن مهدي  :ما كتاب بعد كتاب هللا أنفع من الموطؤ  .وقال
ال أعلم من علم اإلسبلم بعد القرآن أصح من موطؤ مالك) ()2
قال ابن عبدالبر:
( حدثنا أحمد بن عبدهللا قال  :حدثنا عبدالرحمن بن دمحم  ،قال  :حدثنا أحمد بن الحسٌن
قال  :حدثنا علً بن حٌون  ،قال حدثنا هارون بن سعٌد األٌلً  ،قال  :سمعت الشافعً
قال  :ما كتاب أكثر صوابا بعد كتاب هللا من كتاب مالك ٌعنً الموطؤ .
أنبؤنا عبدهللا بن دمحم بن ٌحٌى  ،قال حدثنا أبو عبدهللا دمحم بن أحمد بن دمحم بن عمرو
القاضً المالكً  ،قال أنبؤنا إبراهٌم بن حماد  ،قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا صفوان ،
عن عمر بن عبدالواحد صاحب األوزاعً  ،قال عرضنا على مالك الموطؤ فً أربعٌن
ٌوما فقال  :كتاب ألفته فً أربعٌن سنة أخذتموه فً أربعٌن ٌوما قلما تفهمون فٌه ) ()3
( ٌعد الموطؤ األول فً التؤلٌؾ فً الفقه والحدٌث معا  ،فقد كان الناس فً العصر قبله
ٌعتمدون على الذاكرة أكثر مما ٌعتمدون على الكتاب  ،وٌعتمدون فً العلم على السماع
والتلقً  ،ال على المكتوب المدون  .لم ٌحفظ التارٌخ مؤثورا فً الحدٌث والفقه ٌ ،قرإه
الناس إلى الٌوم أقدم من الموطؤ  ،ولقد كان عصر مالك ٌوعز بالتؤلٌؾ ألن الفرق وأهل
األهواء كما ٌسمٌهم األثرٌون كمالك وؼٌره كانوا ٌدونون مقاالتهم  ،وٌدافعون عنها ،
فكان البد أن ٌتجه األثرٌون إلى تدوٌن الحدٌث  ،وأقوال الصحابة والتابعٌن  ،وألن
الذاكرة أخذت تثقل بعظٌم ما ٌجب أن ٌحفظه  .فكان ال بد من االستعانة بالكتاب  ،كما
فعل ابن شهاب عندما كان ٌحرض تبلمٌذه على كتابة ما ٌسمعون خشٌة نسٌانه وألن
كثرة ادعاء الفرق المختلفة األحادٌث  ،أوجب تمٌٌز صحٌحها بتدوٌنه  ،لٌكون معلوما
للناس فبل ٌضلوا) ()4
ـ ترتٌب المدارك  ،م  ، 2ج  ، 1ص  151 :ــ . 152
2
ـ المصدر السابق  ،م ، 2ج  ، 1ص  155ــ . 151
3
ـ التمهٌد  ،ج  ، 1ص . 65 :
4
ـ األبمة األربعة  ،ص  53 :ــ . 54
1
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 تسمٌةّالموطأ
قال الزرقانً :
( قال أبو عبدهللا دمحم بن إبراهٌم الكتانً األصفهانً  :قلت ألبً حاتم الرازي  :موطؤ
مالك ِلم س ِمً الموطؤ فقال  :شًء صنعه ووطؤه للناس حتى قٌل موطؤ مالك  ،كما قٌل ،
جامع سفٌان .
وروى أبو الحسن بن فهر عن علً بن أحمد الخلنجً :سمعت بعض المشاٌخ ٌقول :قال
مالك  :عرضت كتابً على سبعٌن فقٌها من فقهاء المدٌنة فكلهم واطؤنً علٌه فسمٌته
الموطؤ .
قال ابن فهر  :لم ٌسبق مالكا أحد إلى هذه التسمٌة  ،فإن من ألؾ فً زمانه بعضهم
س َّمى بالجامع  ،وبعضهم سمى بالمصنؾ  ،وبعضهم بالمإلؾ  ،ولفظة الموطؤ بمعنى
الممهد المنقح ) ()1
 عددّالمروٌاتّفًّالموطأ
( اختلؾ العلماء فً عدد المروٌات التً فً الموطؤ تبعا الختبلؾ نسخه وأكثر أقوالهم
إنما هو عن نسخة ٌحٌى بن ٌحٌى اللٌثً المحمودي .
قال أبوبكر األبهري  :جملة ما فً الموطؤ من اآلثار عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وعن الصحابة
والتابعٌن ألؾ وسبع مبة وعشرون حدٌثا  ،منها :
المسند ( : )2ست مبة حدٌث
والمرسل ( : )3مبتان واثنان وعشرون حدٌثا
والموقوؾ ( :)4ست مبة وثبلثة عشر حدٌثا
ومن أقوال التابعٌن  :مبتان وخمسة وثمانون حدٌثا
وقال بعض العلماء ؼٌر هذا ) ()5

ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ل  ،دمحم بن عبدالباقً بن ٌوسؾ بن احمد بن علوان الزرقانً المصري األزهري المالكً  ،مكتبة الثقافة
الدٌنٌة  ،القاهرة  ،ج  ، 1ص . 62 :
2
ـ المسند هو  :ما اتصل سنده إلى منتهاه  ،هوحدٌث حسن عند المحدثٌن  ،تدرٌب الراوي فً شرح النواوي  ،لجبلل الدٌن بن أبً بكر
السٌوطً  ،حققه عبد الوهاب عبداللطٌؾ  ،دار الكتب الحدٌثة  ،القاهرة  ،ط  ، 2ص .182 :
3
ـ المرسل  :قول التابعً  ،قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كذا أو فعله  ،لٌس بحجة  ،المصدرالسابق  ،ص . 195:
4
ـ الموقوؾ  :وهو المروي عن الصحابة قوال لهم أوفعبل أو نحوه متصبل كان أو منقطعا  ،وهو لٌس بحجة على األصح  ،المصدر نفسه ،
ص . 184 :
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 11 :
1
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 شروحّالموطأ
لموطؤ مالك شروح عدٌدة من أهمها :
.1
.2
.3
.4
.5
.6


االستذكار لمذهب علماء األمصار فٌما تضمنه الموطؤ من معانً الرأي واألثار،
ألفه أبو عمر ٌوسؾ بن عمر ابن عبدالبر.
تنوٌر الحوالك شرح على موطؤ مالك ،لئلمام جبلل الدٌن السٌوطً .
إسعاؾ المبطؤ برجال الموطؤ  ،لئلمام السٌوطً أٌضا .
شرح الزرقانً على موطؤ اإلمام مالك  ،لدمحم بن عبدالباقً :
شرح الموطؤ  ،ألبً بكر بن العربً األندلسً .
شرح المـــوطؤ  ،ألبً الولٌـــد هشام الو قشــً عنى بتفسٌر لؽـــات المـــوطؤ
وؼراببه ) ()1
كتبّاإلمامّمالكّغٌرّالموطأ

( اعلم أن لمالك رحمه هللا أوضاعا شرٌفة مروٌة عنه  ،أكثرها بؤسانٌد صحٌحة لكنها
لم ٌشتهر عنه منها  ،وال واظب على إسماعه ،ورواٌته ؼٌر الموطؤ  ،مع حذفه منه ،
وسابر مصنفاته إنما رواه عنه من كتب بها إلٌه أو سؤله إٌاها .
فمن أشهرها فً هذا الباب رسالته فً القدر والرد على القدرٌة  ،وهو من خٌار الكتب
الدالة على سعة علمه .
ومنها  :كتابه فً النجوم  ،وحسان مدار الزمان ،ومنازل القمر ،وهو كتاب مفٌد جدا ،
قد اعتمد الناس علٌه فً هذا الباب وجعلوه أصبل .
ومن ذلك رسالته فً األقضٌة  :كتب بها إلى بعض القضاة  :عشرة أجزاء ورسابل
أخرى كثٌرة فً الفتوى واآلداب والمواعظ ) ()2
 شٌوخـــهّ ّ
عاش مالك أكثر من نصؾ قرن من الزمان  ،وكان طٌلة عمره شؽوفا بالعلم وتحصٌله
 ،فجلس إلى شٌوخ بلده وأخذ عنهم  ،كما أخذ عن ؼٌرهم من العلماء القادمٌن إلى بلده ،
قال الزرقانً  ( :أخذ مالك على تسع مبة شٌخ  ،منهم ثبلث مبة من التابعٌن  ،وست
مبة من تابعٌهم ) ()3
وذكر صاحب سٌر أعبلم النببلء أسماء الذٌن أخذ عنهم مالك  ،وإلى جانب كل واحد

ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص  12 :ــ . 13
2
ـ ترتٌب المدارك  ،ج  ، 1ص  159 :ــ . 115
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 28 :
1
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منهم عدد ما روى مالك فً الموطؤ فبلػ (مبة وخمسة وثبلثون) شٌخا ()1
ومن أشهرهم :
 .1ربٌعةّ:
( هو  :ربٌعة بن عبدالرحمن التٌمً  ،أبو عثمان المدنً  ،المعروؾ بربٌعة الرأي ،
واسم أبٌه فروخ  ،ثقة فقٌه مشهور  ،وسمً ربٌعة الرأي لكثرة آرابه الفقهٌة  ،روى
عن أنس بن مالك  ،والسابب بن ٌزٌد وحنظلة بن قٌس وسعٌد بن المسٌب وؼٌرهم ،
وأخذ عنه سفٌان ومالك واألوزاعً وسلٌمان بن ببلل وؼٌرهم ) ()2
 .2الزهريّ:
( هو :أبوبكر دمحم بن دمحم بن مسلم بن عبٌدهللا بن عبدهللا بن شهاب بن عبدهللا بن
الحارث بن زهرة بن كبلب القرشً الزهري المدنً اإلمام  ،أعلم الحفاظ  ،حدث عن
ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربٌع وسعٌد بن المسٌب  ،وعنه
أخذ عقٌل وٌونس والزبٌدي وصالح بن كٌسان ومعمر وشعٌب بن أبً حمزة
واألوزاعً واللٌث ومالك وابن أبً ذبب وعمروبن الحارث وأمم سواهم .
ولد سنة خمسٌن  ،وتوفً فً رمضان سنة أربع وعشرٌن ومبة هجرٌة  ،وقٌل ،
(123هـ) وقٌل (125هـ) .
قال مكحول  :ما بقً على ظهرها أعلم بسنة ماضٌة من الزهري  ،ومن اللٌث .
قال  :ما رأٌت عالما أجمع من ابن شهاب وال أكثرعلما منه  ،وكان قوي الحفظ .قال :
ما استودعت قلبً شٌبا فنسٌته  ،وقد أكثر اإلمام مالك من مبلزمته والرواٌة عنه حتى
أنه ٌؤتٌه فً أٌام العٌد كما تقدم ذكره واستفاد من علمه وفقهه) ()3
 .3نافـــعّ:
( هو :أبو عبدهللا  ،نافع المدنً  ،مولى ابن عمر اإلمام العلم  ،حدث عن ابن عمر
وعابشة وأبً هرٌرة وأم سلمة ورافع بن خدٌج وأبً لبابة وطابفة وأخذ عنه أٌوب
وعبٌدهللا بن عمر وابن عون وابن جرٌج واألوزاعً ومالك  ،وخلق  .قال البخاري
وؼٌره :أصح األسانٌد مالك عن نافع عن ابن عمر  ،مات سنة ( 117هـ ) ()4

ـ سٌر أعبلم النببلء  ،ج  ، 8 ،ص  49 :ــ ، 52
2
ـ تذكرة الحفاظ  ،م  ، 1ص . 118 :
3
ـ المصدر السابق ،ج  ، 1ص  83 :ــ . 85
4
ـ المصدر نفسه  ،ج  ، 1ص  76 :ــ . 77
1

30

 .4ابنّهرمز:
( هو :عبدهللا بن ٌزٌد المخزومً  ،المدنً  ،المقرئ  ،األعور  ،مولى األسود بن
سفٌان  ،ثقة  ،روى عن أبً سلمة بن عبدالرحمن  ،وعروة الزبٌر وؼٌرهما  ،وهو من
الشٌوخ الذٌن أكثر مالك من مبلزمتهم  ،وقد روي أنه ممن الزمه فً بداٌة طلبه للعلم
سبع سنٌن أو ثمان لم ٌخلطه بؽٌره  ،وقد ورث مالك عن ابن هرمز  ،ال أدري ) ()1
أقــــرانـــهّ:
من أقرانه العلماء هم :
( أبوإسحاق الفزاري  ،وٌحٌى بن سعٌد القطان ،وعبدالرحمن بن مهدي  ،والحسن بن
الولٌد النٌسابوري  ،وروح بن عبادة  ،وزٌد بن الحباب  ،والشافعً وابن المبارك وابن
وهب وابن القاسم والقاسم بن ٌزٌد الجرمً،ومعن بن عٌسى وٌحٌى بن أٌوب المصري
 ،وأبو علً الحنفً وأبو نعٌـم وأبو عاصم وأبو الولٌـد الطٌالسً وؼٌرهم ) ()2
تالمـــٌذهّ:
لقد أدرك اإلمام مالك كبار العلماء وطال عمره وعبل درجته حتى أخذ عنه الموطؤ
الكثٌرون  ،وكان من بٌنهم شٌوخه وأقرانه  ،وقد عد َّ القاضً عٌاض منهم (ألؾ وثبلث
مبة ) رجبل  ،وذكر المشهورٌن منهم وترجم لهم فً ترتٌب المدارك ورتبهم على
البلدان والطبقات ()3
 التعرٌفّبأشهرّتالمٌذه
من أشهر تبلمٌذه هم :
ّ1ـّّابنّالقاسمّّ :
( هو :عبدالرحمن بن القاسم ،اإلمام فقٌه الدٌار المصرٌة أبو عبدهللا العتقى المصري ،
صاحب مالك  ،ثقة قال النسابً  ،ثقة مؤمون  ،وأنه كان ال ٌقبل جوابز السلطان  ،وكان
ورعا زاهدا ) ()4
ّ2ـّالشافعــًّّ :
(هو :أبو عبدهللا دمحم بن إدرٌس بن العباس بن عثمان بن شافع  ،اإلمام حبر األمة ،
القرشً المكً  ،حفظ الموطؤ وعرضه على مالك وقٌل كان عمره عشر سنٌن .

ـ تذكرة الحفاظ  ،ج  ، 1ص . 77 :
2
ـ تهذٌب التهذٌب  ،ج  ، 15ص . 6 :
3
ـ انظر ترتٌب المدارك  ،م  ، 1ج  ، 1ص . 141 :
4
ـ تذكرة الحفاظ  ،م  ، 1ص  265 :ــ . 261
1
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مس محبرة وال قلما إال للشافعً فً عنقه منة ) ()1
ٌقول أحمد بن حنبل  :ما أحد َّ
ّ3ـّابنّوهبّّ :
( هو عبدهللا بن وهب بن مسلم  ،اإلمام الحافظ  ،أبو دمحم الفهري المصري  ،الفقٌه ،
أحد األبمة األعبلم  ،طلب العلم وله سبع عشرة سنة  ،قال ابن ٌونس  :جمع ابن وهب
بٌ ن الفقه والحدٌث والعبادة  ،حدث عن مالك  ،وسفٌان واللٌث وخلق كثٌر  ،وكان ثقة
حجـة حافظا مجتهدا وال ٌقلـد أحدا  ،وقال أحمـد بن صالح  :ما رأٌت أحـدا أكثـر حدٌثا
منه ) ()2
 أصولّالمذهبّالمالكًّ
إن المذهب المالكً مبنً على قواعد وضوابط ٌتم تخرٌج الفروع منها .
( من أهم هذه القواعد ما ٌلً :













صا ظاهرا
القرآن الكرٌم ٌإخذ منه األحكام ن ً
الحدٌث النبوي الشرٌؾ
القٌاس
قول الصحابً أو فتواه
سد الذرابع
اإلجماع
إجماع أهل المدٌنة
االستحسان
المصالح المرسلة
مراعاة الخبلؾ
شرع من قبلنا
االستصحاب أو استصحاب الحال

هذه القواعد ٌرتكز علٌها مذهب اإلمام مالك رحمه هللا  ،وقد كان اإلمام مالك علٌه
رحمة هللا ٌمٌل بوجه عام إلى طرٌقة الحجازٌٌن فً الوقوؾ عند اآلثار ما أمكن ،
وٌكره التوسع بتقدٌر المسابل وفرضها قبل وقوعها على طرٌقة السلؾ ) ()3

ّ
ّ
ـ تذكرة الحفاظ  ،م  ، 1ص . 265 :
2
ـ المصدر السابق ،م  ، 1ص  222 :ــ . 223
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 44 :
1
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفصلّالثانً ّ
أسلوبّاالستفهامّفًّموطأّاإلمامّمالك ّ
وٌتكون من ثبلثة مباحث :
المبحث األول  :المحتوى الداللً فً الجملة النحوٌة ألسلوب االستفهام
المبحث الثانً  :المحتوى الداللً فً الجملة الببلؼٌة ألسلوب االستفهام
المبحث الثالث  :الموازنة بٌن المحتوى النحوي والببلؼً ألسلوب االستفهام
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المبحثّاألول ّ
المحتوىّالداللًّفًّالجملةّالنحوٌةّألسلوبّاالستفهام ّ
إن أسالٌب االستفهام فً األحادٌث النبوٌة  ،ال ٌختلؾ عن أسالٌب االستفهام القرآنً
العظٌم  ،وعن أسالٌب اللؽة العربٌة  ،فهو أسلوب لطلب الفهم  ،ؼٌر أنه فً بعض
األحٌان  ،تعتبر وسٌلة للتعبٌر عن المعانً المجازٌة التً ٌرٌد المتكلم توصٌلها
للمخاطب أو السامع .
فالمولى عز وجل ،ال ٌستفهم عباده فً كتابه الكرٌم إال لؽرض ٌرٌده  ،من إقرار  ،أو
تهوٌل أو تعجٌب أو توبٌخ  ،أو تفخٌم إلى ؼٌر ذلك من المعانً المجازٌة الببلؼٌة ،ألن
المولى عز وجل قد وسع علمه كل شًء ،فمن المستحٌل أن ٌطلب الفهم من أحد .
لذا قال بعض األبمة :
( وما جاء فً القرآن العظٌم على لفظ االستفهام  ،فإنما ٌقع فً خطاب هللا على معنى
أن المخاطب عنده علم ذلك اإلثبات أو النفً حاصل ) ()1
ففً قول هللا تعالى ْ { :الحاقَّة ،،م ْ
االحاقَّة} ()2
لٌس االستفهام هنا على الوجه الحقٌقً  ،وإنما خرج إلى معنى التهوٌل والتخوٌؾ ،
وكذا خرج االستفهام عن معناه الحقٌقً إلى معنى التنبٌه على الضبلل  ،فً قوله تعالى
{ فؤٌْن ت ْذهبون} ()3
واالستفهام القرآنً الوارد على لسان خلق هللا  ،أٌضا ٌؤتً قلٌل منه على حقٌقته .
ب
ففً قوله تعالى على لسان نبٌه إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم  {:و ِإ ْذقال ِإبْرا ِهٌم ر ِ
أ ِر ِنً كٌْؾ ت ْح ٌِـً ْالم ْوتى } ()4
قال الصابونً  (:سؤل الخلٌل عن الكٌفٌة مع إٌمانه الجازم بالقدرة الربانٌة  ،فكؤن ٌرٌد
أن ٌعلم بالعٌان ما كان ٌوقن به بالوجدان ) ()5
قال عبدالعلٌم السٌد :
( االستفهام الحقٌقً فً القرآن قلٌل  ،وكل ما وجدته من أسالٌبه بلػ (تسع عشرة)
ـ اإلتقان فً علوم القرآن  ،لجبلل الدٌن عبدالرحمن السٌوطً  ،تحقٌق  :أحمد بن علً  ،دار الحدٌث القاهرة  ،ط 256( ،م) ج  ، 3ص :
. 199
2
ـ سورة الحاقة  ،اآلٌة  1 :ــ. 2
3
ـ سورة التكوٌر  ،اآلٌة . 26 :
4
ـ سورة البقرة ’ اآلٌة . 259 :
5
ـ صفوة التفاسٌر  ،لدمحم علً الصابونً  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،لبنان  ( ،ب ـ ت )  ،ج  ، 1ص . 166 :
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أسلوبا  ،من مجموع االستفهام القرآنً البالػ (ألؾ ومبتان وستون) أسلوبا ) ()1
أما أسالٌب االستفهام فً أحادٌث موطؤ مالك  ،فمنه ما ورد على حقٌقته  ،ومنه ما ورد
على وجه المجاز.
ذلك ألن دراستنا ألسالٌب االستفهام  ،ال تقتصر على االستفهام الصادر عن رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص وعن المولى عز وجل فً األحادٌث القدسٌة  ،بل تشمل كل االستفهامات التً
صدرت من الصحابة رضوان هللا تعالى علٌهم .
فاالستفهام الذي وردعن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أؼلبه للمعنى الحقٌقً  ،وخرج بعض منه إلى
المعنى المجازي ،ذلك ألن االستفهام أكثر أسالٌب الكبلم تعبٌرا عن المعانً  ،لما له من
تؤثٌر فً نفوس الصحابة والناس جمٌعا  ،وحمل الناس على االلتزام بشرٌعة هللا  ،ولذا
كان ملسو هيلع هللا ىلص ٌستخدم أسالٌب االستفهام المتنوعة لٌمكن فً نفوس الصحابة المعانً التً
ٌرٌدها.
االستفهــــامّ:
تعرٌفه  ( :هو من أنواع اإلنشاء الطلبً  ،واألصل فٌه طلب اإلفهام واالستفسار لمعرفة
شًء مجهول لدى المستفهم أو السابل ) ()2
أدواتهّ (:الهمزة ـ ما ـ هل ـ من ـ متى ـ أٌن ـ كٌؾ ـ كم ـ أي ـ أٌان ـ أنى ) (ّ )3
وللحدٌث عن االستفهام الحقٌقً  ،ندرس أدوات االستفهام والجمل االستفهامٌة الحقٌقٌة
فً كتاب الموطؤ .
أوالّ:الهمزةّ:تعرٌفها  (:هً  :حرؾ مهمل ٌ ،كون لبلستفهام وللنداء ) ()4
( فالهمزة لطلب التصدٌق كقولك  :أقام زٌد ؟ وأزٌد قابم ؟ أو التصور  ،كقولك  :أدبس
فً اإلناء أم عسل ؟ ) ()5
والهمزة  :هً أصل أدوات االستفهام  ،وألصالتها استؤثرت بؤمور منها  :التصدٌر
بتقدمها على الفاء  ،والواو  ،وثم  ،فً نحو قوله تعالى { :أفبلت ْع ِقلون } ( )6وقوله
ـ أسالٌب االستفهام فً القرآن لعبد العلٌم السٌد فودة  ،المجلس األعلى لرعاٌة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعٌة  ،مصر (ب  ،ت ) ص
. 12 :
2
ـ الكافً فً الببلؼة  ،ألٌمن أمٌن عبدالؽنً  ،تقدٌم رشدي طعٌمة  ،وفتحً حجازي  ،وٌاسر برهامً  ،دار التوفٌقٌة للتراث ،القاهرة ،
ص . 245 :
3
ـ المصدر السابق  ،ص . 245 :
4
ـ الجنى الدانً  ،حروؾ المعانً  ،للحسن بن قاسم المرادي  ، ،تحقٌق  :فخرالدٌن قباوة ودمحم ندٌم فاضل  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ــ
لبنان  ،ط 1413( ، 1هـ ــ 1992م)  ،ص . 35 :
5
ـ ا إلٌضاح فً علوم الببلؼة لدمحم بن عبدالرحمن بن عمر  ،الخطٌب القزوٌنً  ،حققه وعلق علٌه  ،عبدالحمٌد هنداوي  ،مإسسة المختار
للنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،ط  1423( ، 2،ه ــ 2554م )  ،ص . 135 :
6
ـ سورة البقرة  ،اآلٌة . 44 :
1
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ض} ( )1وقوله تعالى  { :أث َّم ِإذاماوقع آم ْنتم ِب ِه} ()2
تعالى { :أول ْم ٌ ِسٌروا ِفً ْاأل ْر ِ
وكان األصل فً ذلك تقدٌم حرؾ العطؾ على الهمزة ،ألنها من الجملة المعطوفة ،
لكن رعوا أصالة الهمزة  ،فً استحقاق التصدر  ،فقدموها  ،بخبلؾ (هل) وسابر
أدوات االستفهام  ،والمراد بالهمزة هنا همزة قطع  ،ال همزة وصل ()3
 شكلّالهمزةّ:
هً ( :أن نضع فوق األلؾ رأس عٌن (ء) قطعت من العٌن  ،ولهذا تسمى (قطعة) أو
همزة قطع ) ()4
ورد أسالٌب االستفهام فً الموطؤ ( ثبلث مبة واثنتان وثبلثٌن ) مرة
 استعمالّالهمزةّللتصورّ:
همزة التصور هً  ( :همزة االستفهام التً ٌستفهم بها عن مفرد وٌلٌها المسإول عنه
دابما  ،وٌجب أن ٌذكر بعدها المعادل  ،ومعادل الشًء ما ٌساوٌه  ،ألن العدل هو
المساواة والبد أن ٌؤتً المعادل بعد أم التً من حروؾ العطؾ  ،مثل  :أزٌد مسافر أم
عمرو) ()5
وقد ورد االستفهام الحقٌقً بهمزة التصور فً الموطؤ (ست عشرة) مرة
وشواهده :
قوله ملسو هيلع هللا ىلص للذي جاء إلٌه  ،وقال إنه زنى فبعث إلى أهله وسؤلهم  [ :أٌشتكً أم به جنة ...
أبكر أم ثٌب ؟ ] ()6
قوله ( أبكر أم ثٌب ) هو بهمزة االستفهام ()7
فالهمزة هنا للتصور ،ألنها ولٌها المسإول عنه  ،وهو (بكر) وذكر لها معادل  ،وهو:
( ثٌب) وذكر قبلها (أم ) التً من حروؾ العطؾ  ،وهو :استفهام حقٌقً فً جملة
أسمٌة .

ـ سورة الروم  ،اآلٌة . 9 :
2
ـ سورة ٌونس  ،اآلٌة . 51 :
3
ـ الجنى الدانً  ،للمرادي  ،ص . 35 :
4
ـ المصدر السابق ،ص . 31 :
5
ـ ٌنظر :الببلؼة فنونها وأفنانها  ،علم المعانً  ،فضل حسن عباس  ،دار النفابس للنشر والتوزٌع  ،األردن  ،ط  1429( ، 12 ،هـ
2559م) ص  175 :ــ. 177
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1492ومسلم (. )16
7
ـ أوجز المسالك  ،لدمحم زكرٌا  ،ج  ، 13 ،ص . 273 :
1
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ومنـه :
السإال المقدم لمالك عن حكم الوقوؾ بعرفة للراكب  [ :أٌنزل أم ٌقؾ راكبا؟ بل ٌقؾ
راكبا إال أن ٌكون به أو بدابته علة ] ()1
قوله ( أٌنزل أم ٌقؾ راكبا ؟) أي  :أٌهما أفضل ()2
فالهمزة فً قوله ( أٌنزل ) همزة تصور ألنه ولٌها المسإول عنه كما ذكر لها معادل
وهو ٌقؾ وذكر قبلها (أم ) وهو استفهام حقٌقً ورد فً جملة فعلٌة مستقبلٌة .
وعلى نحو ما سبق الشواهد التالٌة :
[ أٌتٌمم لها أم ٌكفٌه تٌممه ذلك ؟ ] ()3
[ أٌقتله فتقتلونه أم كٌؾ ٌفعل ؟ ] ()4
[ أٌرفع هذا الحدٌث إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص أم ال ؟ ] ()5
[ أقصرت الصبلة أم نسٌت ٌارسول هللا ؟ ] ()6
[ أقرأ بؤم القرآن أم ال ؟ ] ()7
[ أٌصٌد الصٌد فٌؤكله أم ٌؤكل المٌتة ؟ ] ()8
[ أمن نعم الجزٌة هً أم من نعم الصدقة ؟ ] ()9
[ أمتتابعات أم ٌقطعها ] ()10
[ أركعتان أم أربع ؟ ] ()11
[ أطوعا أم كرها ؟ ] ()12
[ أواحدة أراد أم ثبلثا ؟ ] ()13

ـ رواٌة ٌحٌى ( )872وأبً مصعب (. )1342
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص .559 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )125وأبً مصعب (. )148
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1185وأبً مصعب ( )1618والبخاري ( )5259ومسلم (. )1492
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1838ومسلم (. )2588
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )215ومسلم (. )97
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )283والبخاري ( )1171ومسلم (. )724
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )785
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )617
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )677
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )955وأبً مصعب ()1363
12
ـ روٌة ٌحٌى ( )1134وأبً مصعب (. )1547
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1156وأبً مصعب (. )1576
1
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[ أمن ٌوم بنى بها أم من ٌوم ترافعه إلى السلطان ؟ ] ()1
[ أتقضً أم تربً ؟ ] ()2
[ أقبل النفقة أم بعدها ؟ ] ()3
 استعمالّالهمزةّللتصدٌق
وهمزة التصدٌق هً  ( :أن ٌطلب بها التصدٌق  ،أي  :إدراك نسبة ٌتردد العقل بٌن
ثبوتها ونفٌها  ،والكثٌر أن ٌكون ذلك بجملة فعلٌة  ،وٌقل أن ٌكون بجملة اسمٌة ) ()4
مثال الجملة الفعلٌة  :أقدم صدٌقك ؟
ومثال الجملة االسمٌة  :أقادم صدٌقك ؟
وٌجاب فً هذٌن  ،ببل أو نعم  ،وٌمتنع أن ٌذكر مع همزة التصدٌق معادل  ،فإن جاءت
أم بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى ( :بل)()5
ورد االستفهام باستخدام همزة التصدٌق فً الموطؤ (ست وأربعٌن) مرة  ،كله أفاد
المعنى الحقٌقً
وشواهدهّّ :
سإال للنبً ملسو هيلع هللا ىلص عن حكم مٌاه اآلبار [ :إنا نركب البحر ونحمل معنا القلٌل من الماء ،
فإن توضؤنا به عطشنا  ،أفنتوضؤ به ؟ ] ()6
( قوله ( أفنتوضؤ به ) سؤل عن الوضوء  ،ألن كل ما كان مزٌبل للحدث فمزٌل للخبث
ولعل منشؤ السإال موت الحٌوانات فٌه  ،وقٌل تؽٌٌر لونه وطعمه ) ()7
وواضح أن فً قوله ( أفنتوضؤ به) استفهام حقٌقً استعمل فٌها همزة التصدٌق  ،ألن
السابل ٌرٌد معرفة شًء ٌتردد العقل بٌن ثبوته ونفٌه  ،وهً جواز الوضوء من ماء
البحر أو عدم جوازه  ،فؤجٌب بقوله ملسو هيلع هللا ىلص ( هو الطهورماإه الحل مٌتته ) ()8
ومنـه :قول المإذن ألبً بكر الصدٌق  [:أتصلً للناس فؤقٌم ] ()9

ـ رواٌة ٌحٌى (. )1228
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1365وأبً مصعب (. 2675
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )659
4
ـ علوم الببلؼة  ،ألحمد مصطفى المراؼً  ،دار اآلفاق العربٌة  ،القاهرة  ،ط  1425( ، 1هـ  2555م)  ،ص . 77 :
5
ـ جواهر الببلؼة  ،للسٌد أحمد الهاشمً  ،ضبطه وعلق علٌه دمحم رضوان مهنً  ،مكتبة اإلٌمان  ،القاهرة  ،ط 1425 ( ، 1هـ 1999م )
ص . 61 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )41وأبو مصعب (. ) 53
7
ـ أوجز المسلك  ،م  ، 1ص . 318 :
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( ) 41وأبو مصعب (. ) 53
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )392وأبو مصعب (. )537
1
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قال الباجً  (:قوله  :أتصلً للناس فؤقٌم ؟ ) بٌان أن اإلقامة متصلة بالصبلة  ،ولذا
استفهمه هل ٌصلً بالناس لٌقٌم الصبلة  ،أو ٌترك اإلقامة إن لم ٌجبه ) ()1
فاالستفهام هنا حقٌقً استعمل فٌه همزة التصدٌق  ،ذلك ألن المستفهم ٌرٌد إدراك ما إذا
كان سٌدنا أبوبكر الصدٌق ٌ ،مكنه أن ٌإم الناس أم ال؟ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذهب لٌصلح بٌن
الناس  ،فؤجاب بقوله (نعم) .
ومنــه  :قول الصحابة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً شؤن الضب عندما رفع ٌده عن أكله [ أحرام
هو ٌا رسول هللا ؟)2( ] ...
قوله ( أحرام ) بهمزة االستفهام ()3
وظاهر أن الهمزة فً قوله ( أحرام) للتصدٌق  ،وقع بعدها جملة اسمٌة استفهامٌة
حقٌقٌة  ،ذلك ألن السابل ٌرٌد معرفة حكم أكل لحم الضب  ،عندما رأى أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ترك األكل  ،بعد ما أخبر أن األكل الذي أمامه من لحم ضب  ،فؤجابه ملسو هيلع هللا ىلص بقوله (ال) أي
لٌس بحرام  ،وذكر علة الترك (لم ٌكن بؤرض قومً فؤجدنً أعافه) .
وعلىّنحوّماّسبقّالشواهدّالتالٌةّّ :
[ أتؽتسل ؟ ] ()4
[ أأصلً فً عطن( )5اإلبل ] ()6
[ أفؤشرب من لبن إبله ] ()7
[ إن لً جمة ()8أ فؤرجلها ] ()9
[ أٌكون المإمن جبانا ؟ ...أٌكون المإمن بخٌبل ؟  ...أٌكون المإمن كذابا ؟ ] ()10
[ أفصلً معه ؟ ] ()11
[ أفؤصلً فً درع وخمار] ()12

ـ المنتقى  ،ج  ، 2ص  317 :ــ . 318
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1758وأبو مصعب ( )2537والبخاري (. )1945
3
ـ أوجز المسالك  ،ج  ، 15ص . 185 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )115ودمحم الشٌبانً (. )81
5
ـ العطن لئلبل  :كالوطن للناس  ،وقد ؼلب على مبركها حول الحوض  ،لسان العرب البن منظور ،ج  ، 9مادة  :عطن .
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )415
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1695
8
ـ الجمة  :من اإلنسان  ،مجتمع شعر ناصٌته وما ترامى من شعر الرأس على المنكبٌن  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :جم .
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1721وأبً مصعب (. )1994
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1815وأبً مصعب (. )2588
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )295
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )325
1
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[ أفؤصوم فً السفر؟ ] ()1
[ أأعتمر قبل أن أحج ؟ ] ()2
[ أفؤحج عنه ؟ ] ()3
[ أٌكفر هللا عنً خطاٌاي ؟ ] ()4
[ أٌتوضؤ ؟ ] ()5
[ أٌستؤنؾ الوضوء ؟ ] ()6
[ أفؤنصرؾ ؟ ] ()7
[ أتؽتسل ؟ ] ()8
[ أٌإم أصحابه وهم على وضوء ؟ ] ()9
[ أفـؤدع الصبلة ؟ ] ()10
[ أٌعٌد الصبلة معهم ؟ ] ()11
[ أٌتشهد معه فً الركعتٌن واألربع وإن كان ذلك له وترا ؟ ] ()12
[ أعلٌه أن ٌسجد معها ] ()13
[ أفؤإدٌه إلٌهم ] ()14
[ أعلٌه زكاة ؟ ] ()15
[ أٌشترٌها ] ()16

ـ رواٌة ٌحٌى (. )654
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )758وأبً مصعب (. )1156
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )795والبخاري ( )1513ومسلم (. )1334
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )987ومسلم (. )1885
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )53والبٌهقً (. )712 /1
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )74
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )87
8
ـ رواٌة ٌحٌى ()115
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )125
10
ـ رواٌة ٌحٌى (  )134والبخاري ( )228ومسلم (. )333
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )152وأبً داود (. )2455
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )256
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )485والبخاري (. )1577
14
ـ رواٌة ٌحً (. )561
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )594وأبً مصعب (. )675
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )623والبخاري ( )3552ومسلم (. )1621
1
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[ أٌقطر فً أذنه من البان الذي لم ٌطٌب وهو محرم ؟ ] ()1
[ أمعك مقصان ؟ ] ()2
[ أصاحبه بالخٌار فً ذلك ؟ ] ()3
[ ألهذا حج ٌارسول هللا ؟ ] ()4
[ أٌكون له سلبه بؽٌر إذن اإلمام ؟ ] ()5
[ أفؤهبها ألبنً ٌطإها ] ()6
[ أفؤعزل ؟ ] ()7
[ أفتكحلهما ؟ ] ()8
[ أتجوز شهادته ] ()9
[ أفاتصدق عنها ؟ ] ()10
[ أفٌوصً ؟ ] ()11
[ أفؤ تصدق بثلثً مالً ؟  ...أأخلؾ بعد أصحابً ؟ ] ()12
[ أفؤعتقها ؟ ] ()13
[ أٌنفعها أن اعتق عنها ] ()14
[ أتؽلظ الدٌة فً الشهر الحرام ؟ ] ()15
[ أنسقٌك ٌا رسول هللا من لبن عندنا ؟ ] ( [ )16أكذب امرأتً ٌا رسول هللا ؟ ] ()17

ـ رواٌة ٌحٌى (. )794
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )867
3
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب جامع الفدٌة .
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )944ومسلم (. )1336
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )975
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1127
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1255
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1257والبخاري ( )5334ومسلم (. )1486
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1396
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1445والبخاري (. )2765
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1449
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1455والبخاري ( )1295ومسلم (. )1628
13
ـ رواٌة ٌحٌى( )1462ومسلم (. ) 537
14
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1467
15
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1577
16
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1757
17
ـ رواٌة ٌحٌى ()1811
1
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 ورودّالهمزةّمعّالجملةّالفعلٌةّواالسمٌةّ
ورد الهمزة االستفهامٌة مع الجملة الفعلٌة أكثر من ورودها مع الجملة االسمٌة ،
وورودها مع الفعل المضارع أكثر من ورودها مع الفعل الماضً .
فقد استعمل الهمزة االستفهامٌة مع األفعال المضارعة ،فً الموطؤ (اثنٌن وأربعٌن) مرة
ومع الفعل الماضً مرتٌن .
كما ورد همزة االستفهام مع الجملة االسمٌة فً(اثنتً عشر) موضعا
ولعل السبب فً أن أكثر االستفهام أتى باألفعال المضارعة هو :أن ؼالب ما ٌستفهم
عنه أمور جدٌدة متعلقة بالدٌن اإلسبلمً والتً لم تكن معلومة من قبل .
 دخولّالهمزةّعلىّالجملةّالمنفٌة ّ
دخلت الهمزة االستفهامٌة على الجملة المنفٌة ب (لٌس) وأفادت كلها معنى التقرٌر،
ودخلت على الجملة المنفٌة ب (ألم ) و(أما) أفادت أٌضا التقرٌر المصحوب باللوم
واإلنكار ،وسنتطرق إلى ذلك بالتفصٌل فً المبحث المجازي .
ورودّالهمزةّمعّفعلّالرؤٌةّ(أرأٌت)
وردت الهمزة مع فعل الرإٌة فً (سبعة ) موضع
على األوجه التالٌة :
أ /ولً ( أرأٌت) استفهام بالهمزة فً( ثبلثة) مواضع
ومن شواهده :
[ أرأٌت رجبل وجد مع امرأته رجبل أٌقتله فتقتلونه أم كٌؾ ٌفعل ؟ ] ()1
( قوله ( أرأٌت رجبل) أي أخبرونً عن حكم رجل وعبر باإلبصار عن اإلخبار ألن
الرإٌة سبب العلم وبه ٌحصل اإلعبلم ) ()2
وقوله ( أٌقتله ) جملة استفهامٌة بالهمزة  ،ولً فعل الرإٌة  ،أفادت معنى حقٌقٌا .
وهناك شاهدان خرجا إلى المعنى معنى التقرٌر ،وسنذكرهما فً محلهما .
ب  /وقعت (أرأٌت ) فً ثبلثة مواضع  ،أعقبها استفهام مقدر.
وشواهده  [ :أرأٌت رجبل اشترى شارفا ( )3بعشرة شٌاه ] ()4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1185
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 15ص  145 :ــ . 141
3
ـ الشارؾ من اإلبل  :المسن والمسنة  ،والجمع شوارؾ  ،لسان العرب  ،البن منظور  ،مادة  :شرؾ .
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1347
1
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قال الزرقانً  (:قوله (أرأٌت رجبل) أي  :أخبري الحكم عن رجل ) ( )1فاالستفهام
المقدر هنا هو ( :أخبرنً ) .
ومنـه أٌضا :
[ أرأٌت الذي ٌموت وهو صؽٌر ؟ ] ()2
[ أرأٌت الحدٌث الذي ٌذكر عن رافع بن خدٌج ؟ ] ()3
ج  /ذكر ( أرأٌت ) فً موضع واحد متصلة بكاؾ الخطاب ( أرأٌتك ) وخرج إلى
المعنى المجازي .
( وذهب علماء اللؽة أن ( أرأٌت ) تكون لبلستفهام بمعنى ( أخبرنً ) وتكون للتعجب
وتكون للتنبٌه ) ()4
وٌرى الزركشً :
( أن همزة االستفهام إذا دخلت على ( أرأٌت ) امتنع من رإٌة البصر أو القلب
وصارت بمعنى أخبرنً ) ()5
 حذفّهمزةّاالستفهام
( الهمزة  :أصل أدوات االستفهام  ،خصت بؤحكام منها  :جواز حذفها إذا كان بعدها
(أم) المتصلة  ،لكثرته نظما ونثرا) ()6
فمن النظم قول الشاعر ()7
لعمرك  ،ما أدري  ،وإن كنت دارٌا

بسبع  ،رمٌن الجمر  ،أم بثمان

أراد أبسبع  .وٌجوز حذفها أٌضا إن لم تتقدم على ( أم ) ()8
كقول الكمٌت )9( :
طربت وما شوقا إلى البٌض أطرب

وال لعبا منً وذو الشٌب ٌلعب

ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3ص . 455 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )571
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1384
4
ـ معانً القرآن  ،ألبً زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفراء المتوفى ( 257هـ) وتحقٌق  :أحمد ٌوسؾ نجاتً ودمحم علً النجار ،دار السرور،
( ب ـ ط ـ ت ) ج  ، 1ص  . 333 :وإعراب ثبلثٌن سورة من القرآن الكرٌم  ،للحسٌن بن احمد بن خالوٌه  ،تحقٌق  :دمحم إبراهٌم سلٌم ،
مكتبة القرآن  ،للطبع والنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،ص .159 :
5
ـ البرهان فً علوم القرآن  ،تؤلٌؾ حمد بن عبدهللا الزركشً  ،المتوفى ( )794تخرٌج وتقدٌم وتعلٌق  :مصطفى عبدالقادر عطا  ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع لبنان  ،ج  ، 4ص . 252 :
6
ـ الجنى الدانً  ،ص  . 35 :ومؽنً اللبٌب  ،م  ، 1ص . 38 :
7
ـ البٌت من البحر الطوٌل  ،لعمر بن ربٌعة فً دٌوانه  ،ص . 266 :ومعنً اللبٌب  ،م  ، 1ص . 38 :
8
ـ مؽنً اللبٌب  ،م  ، 1ص 66:
9
ـ البٌت من البحر الطوٌل  ،للشاعر فً جواهر األدب  ،ص  36 :وخزانة األدب  ،ج  ، 4ص  313 :ومؽنً اللبٌب  ،ج  ، 1ص . 39 :
1
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أراد أو ذو الشٌب ٌلعب ؟ .
ومن النثر :قرآءة بن محٌص { :وسواءعل ٌْ ِه ْم أنذ ْرته ْم أ ْم ل ْم تن ِذ ْره ْم الٌإْ ِمنون} ()1
بحذؾ همزة (ءأنذرتهم ) ()2
وردّحذفّهمزةّاالستفهامّفًّالموطأّ(خمس)ّمرات ّ
منها :ما كان اقتطاعا للهمزة  ،ومنها  :ما كان حذفا لجملة استفهامٌة بالهمزة .
وشواهده :
قول سعد بن عبادة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص [ إن أمً ماتت وعلٌها نذر ولم تقضه ] ( )3أي :
أفاقضٌه عنها (.)4
وإنما حذؾ هذه الجملة للعلم به من خبلل إجراء السإال ونؽمته .
ومنـ ـه  [:أن سعٌد بن المسٌب وسلٌمان بن ٌسار ،سببل عن طبلق السكران ؟ ] ( ()5أي
أٌقع أم ال؟ ) ()6
ومنـه :قول عمرة  ،ألبً بكر بن دمحم بن حزم ٌ [:ا ابن أختً أخذت نبطٌا فً شًء
ٌسٌر ذكر لً فؤردت قطع ٌده ؟ ] ()7
أي  :أأخذت  ،أقتطع الهمزة للتخفٌؾ .
ومنـه :قول الصحابة ٌ [ :ا رسول هللا وإن لنا فً البهابم ألجرا ؟ ] ( ()8أي  :األمر كما
ذكرت ؟ ) ()9
ومنـ ه :قول الصحابة أٌضا  [:وإن كان شٌبا ٌسٌرا ٌا رسول هللا ؟ ] ()10والمعنى :
علٌه النار ؟
ثانٌاّّ:استعمالّ(ّماّ)ّلالستفهامّالحقٌقًّ ّ
قال السكاكً  ( :أما (ما) فللسإال عن الجنس ،تقول  :ما عندك ؟ بمعنى  :أي  :أجناس
األشٌاء عندك ؟ وجوابه إنسان أو حٌوان أو كتاب أو طعام  ،وللسإال عن الوصؾ ،
ـ سورة البقرة  ،اآلٌة . 6 :
2
ـ مؽنً اللبٌب  ،ص . 39 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1557وأبً مصعب (. )2191
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 9ص . 13 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1235وأبً مصعب (. )1755
6
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3ص . 313 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1528
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1679وأبً مصعب (. )1952
9
ـ أوجز المسالك  ،ج  ، 14ص . 355 :
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1454وأبً مصعب (. )2929
1
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حٌن سؤل فرعون موسى بقوله  { :قال ِف ْرع ْون ومارب ْالعال ِمٌن } ()2( )1
( وقد ٌسؤل بها عن ماهٌة المسمى )( )3مثل  :ما الببلؼة ؟ فتقول وصول المعنى إلى
القلب بؤحسن صورة .
( واألداة (ما) أكثر ما ٌستفهم بها عن ؼٌر العقبلء  ،وقد تكون لتعرٌؾ الشًء  ،وبٌان
معناه من حٌث اللؽة  ،كما ٌقال لك  :ما الؽضنفر ؟ فتقول األسد  ،وما البر ؟ فتقول
القمح ؟ ) ()4
وقد بلػ عدد االستفهام الحقٌقً باألداة ( ما) فً الموطؤ (ثمانٌة وثمانٌن) استفهاما
وقد جاء أكثر استعمالها مع الجملة االسمٌة فقد وقع االسم بعدها فً(خمسة وخمسٌن)
موضعا .
ولعل السبب فً ذلك مرده إلى كثرة أسبلة الصحابة عن حقٌقة أحكام الدٌن اإلسبلمً
وعن بعض العقبلء .
وقد وردت األداة (ما) بتراكٌب متعددة مع األسماء  ،منها :
أّ(ّ/ما)ّمعّأسماءّاإلشارة ّ
1ـ ماذا :
( الحرؾ (ما) استفهامٌة  ،والحرؾ (ذا) اسم إشارة ٌ ،شار بها إلى المفرد المذكر ،
ومذهب البصرٌٌن  ،أن األلؾ من نفس الكلمة  ،وذهب الكوفٌون إلى أنها زابدة ) ()5
ورد االستفهام ب (ماذا) فً(أحد عشر) موضعا ،
وبإضافة حرؾ العطؾ الفاء (فماذا)  ،فً (سبعة ) مواضع .
وقد ولٌها الفعل فً (خمسة عشر) موضعا  ،وولٌها االسم فً (ثبلثة) مواضع .
والشواهد على ذلك هً :
[ ما ذا علٌه ؟ ] ()6
ـ سورة الشعراء  ،اآلٌة . 23 :
2
ـ كتاب مفتاح العلـــوم  ،لٌوسؾ بن أبً بكــر محمـــد بن علً السكاكـــً  ،المتوفـــى (626هـ ) دار الكتب العلمـــٌة  ،بٌروت ـ لبنـــان ،
( ب ـ ط ـ ت )  ،ص . 134 :
3
ـ اإلٌضاح فً علوم الببلؼة  ،للخطٌب القزوٌنً  ،تحقٌق  :عبد الحمٌد هنداوي  ،مإسسة المختار للنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،ط ، 2
(1425هـ 2554م )  ،ص . 131 :
4
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها  ،علم المعانً  ،ص . 193 :
5
ـ شرح ابن عقٌل على ألفٌة بن مالك  ،لعبدهللا بن عقٌل العقٌلً الهمدانً المصري  ،تحقٌق  :الفاخوري  ،دار الجٌل  ،بٌروت  ،ط ، 5
( 1417هـ 1997م)  ،ج ، 1ص . 154 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )84والبخاري ( )132ومسلم (. )353
1
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[ ماذا ٌا رسول هللا ؟ ] ()1
[ ماذا كان ٌقرأ به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم الجمعة إثر سورة الجمعة ] ()2
[ ماذا تصلً فٌه المرأة من الثٌاب ؟ ] ()3
[ ماذا سمع من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً المار بٌن ٌدي المصلً ؟ ] ()4
[ ماذا أمرتهم به ؟ ] ()5
[ ماذا ٌتقى من الضحاٌا ؟ ] ()6
[ ماذا قال لك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ] ()7
[ ماذا سرق ؟ ] ()8
[ ماذا قٌل ؟] ()9
[ ماذا فً الضرس ؟ ] ()10
[ فماذا ترى ؟ ] ()11
[ فماذا ترى علً ؟ ] ()12
[ فماذا قٌل لك ؟ ] ()13
[ فماذا ترى ؟ ] ()14
[ فماذا ترى فً شؤنه ؟ ] ()15
[ فماذا تقول أنت ؟ ] ( [ )16فماذا ترى فٌها ؟ ] ()17

ـ رواٌة ٌحٌى ( )487والترمذي ( )2897والنسابً (. )175/2
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )243ومسلم (. )877
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )323وأبً داود (. )639
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )363والبخاري ( )515ومسلم (. )557
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )785وأبً مصعب (. )1145
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1526وأبً داود ( )2852والترمذي ( )1497وابن ماجة (. )3144
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1185والبخاري ( )5259ومسلم (. )1492
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )2526وأبً مصعب (. )1795
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1533ومسلم (. )1997
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1566وأبً مصعب (. )2284
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )933وأبً مصعب (. )1245
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1148وأبً مصعب (. )1571
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1149وأبً مصعب (. )1575
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1157وأبً مصعب (. )1458
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1276ومسلم (. )1453
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1278وأبً مصعب (. )1751
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1445وأبً مصعب (. )2977
1
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ّ2ـّماّهذاّّ :
( ما  ،لبلستفهام  ،و(ها) حرؾ تنبٌه مع اسم اإلشارة  ،نحو  :هذا ) ()1
وقد ورد االستفهام بهذا التركٌب فً (ثمانٌة) مواضع .
وشواهده :
[ فقلت ما هذا ؟ ] ( )2فالسإال عن ماهٌته .
[ وما هذا ؟] ()3
[ ما هذا ٌا أم سلمة ؟ ] ()4
[ ماهذا ٌا مؽٌرة ؟ ] ()5
[ ما هذا ٌا أنس ؟ ] ()6
[ ما هذا الثوب المصبوغ ؟ ] ()7
[ ٌا رب ما هذا ؟ ] ( [ )8ما هذا ؟ ] ()9
ّ3ـّماّلهذهّّ :
لبلستفهام والتنبٌه واإلشارة .
قال ابن عقٌل ٌ( :شار إلى المإنثة ب (ذي) و( ذه) بسكون الهاء  ،و(تً) و (تا) و(ذه )
بكسر الهاء باختبلس وبإشباع ) ()10
وقد جاء االستفهام بهذا التركٌب فً موضع واحد فً قوله ملسو هيلع هللا ىلص [ ما لهذه المرأة ؟ ] ()11
ّ4ـّماّذاكّّ:وماّذلكّّ :
(ما) لبلستفهام  ،و ( ذاك) إشارة للمتوسط  ،ألن حقٌقة اإلشارة اإلٌماء إلى حاضر فإذا
أرادوا اإلشارة إلى متنح متباعد زادوا كاؾ الخطاب وجعلوه عبلمة لتباعد المشار إلٌه
ـ الجنى الدانً  ،ص . 346 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى( )882والبخاري ( )1759ومسلم (. )1211
3
ـ رواٌة ٌحٌى( )524والبخاري (. )1387
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1262وأبً داود (. )2355
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1والبخاري ( )521ومسلم (. )615
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )56
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )712
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1665
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1693
10
ـ شرح ابن عقٌل  ،ج  ، 1ص . 154 :
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )642وأبً مصعب (. )782
1
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فقالوا (ذاك) فإن زاد بعد المشار إلٌه أتوا بالبلم مع الكاؾ فقالوا (ذالك) ()1
وقد ورد االستفهام ب (ما ذاك) مرتٌن و ب ( ما ذالك) مرة واحدة .
وشواهده :
[ جاء إعرابً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌضرب نحره وٌنتؾ شعره وهو ٌقول  :هلك األبعد
فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( وما ذاك) ()2
ومنه :قوله  [:وما ذالك ؟ ] ()3
[ وما ذاك ؟ ] ()4
بّّ/دخولّ(ما)ّعلىّالضمائر ّ
وردت األداة (ما) االستفهامٌة مع الضمابر اآلتٌة :
( ما هو ــ ما هً ــ ما هن ) وهً ضمابر منفصلة عن األسماء .
ــ هو :للؽابب المفرد المذكر
ــ هً  :للؽابب المفردة المإنث
ــ هن  :للؽابب المجموع المإنث ()5
وقد أتى االستفهام ب (ما ) مع الضمابر كاآلتً :
(ثبلث) مرات  ،بلفظ ( ما هو)
مرة واحدة  ،بلفظ (وما هً )
مرتان  ،بلفظ ( وما هن ) .
وشواهده :
[ لقد شق علً اختبلؾ أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً أمر إنً ألعظم أن استقبلك به فقالت :
ما هو؟ ] ( [ )6سمعت عبدهللا بن عمر وهو ٌسؤل عن الكنز ما هو؟ ] ()7

ـ شرح المفصل  ،لٌعٌش بن علً بن ٌعٌش  ،تحقٌق  :أحمد السٌد سٌد أحمد  ،المكتبة التوفٌقٌة  ،القاهرة  ،م  ،2ج  ، 3ص . 95 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )659وأبً مصعب ( . )853
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1532ومسلم (. )1971
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1715وأبً مصعب (. )1989
5
ـ المحرر فً النحو  ،لعمر بن عٌسى بن إسماعٌل الهرمً  ،المتوفى (752هـ) تحقٌق :منصور علً دمحم عبد السمٌع  ،دار السبلم للطباعة
والتوزٌع والترجمة  ،ط 1426( ، 1هـ 2555م)  ،م  ، 1ص  2517 :ــ . 2518
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )154ومسلم (. )349
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )596
1
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[ جبتك أستفتٌك فً أمر ،قال  ،وما هو ؟ ] ()1
[ األنفال التً قال هللا فً كتابه ما هً ؟ ] ()2
[ وما هن ٌا ابن جرٌج ؟ ] ()3
[ فقٌل له وما هن ؟ ] ()4
واالستفهام فً كله أفاد السإال عن ماهٌة الشًء .
جّّ/أسالٌبّاالستفهامّباألداةّ(ما)ّمعّمختلفّاألسماء ّ
أما أسالٌــب االستفهـــام باألداة (ما) أتى بتراكٌــــب متعــــددة  ،ومعانـــــً مختلفــــة
فً (ثمانٌة عشر) موضعا
ّنوردهّفًّالشواهدّاآلتٌةّّ :
[ ما علمك بهذا الرجل ؟ ] ()5
[ ما معك من القرآن ؟] ()6
[ ما معك ؟ ] ()7
[ وما الوجوب ؟ ] ()8
[ ما المسترٌح ؟ وما المستراح منه ؟ ] ()9
[ فما على الرجل شًء أن ٌطوؾ بهما ]()10
[ ما هدٌه ٌا أبا عبدالرحمن ؟  ...ما هدٌه ؟ ] ()11
[ وما النسك ؟ ] ()12
[ ما الؽبٌراء ؟ فقال  ،هً  :األسكركة ] ()13

ـ رواٌة ٌحٌى (. )561
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )975وأبً مصعب (. )941
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )734والبخاري( )166ومسلم (. )1187
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1727
5
ـ رواٌة ٌحٌى (  )448والبخاري ( )184ومسلم (. )955
6
ـ روٌة ٌحٌى ( )294ومسلم (. )656
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )424
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )554وأبً داود ( )3111والنسابً (. )13 /4
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )573والبخاري ( )6512ومسلم (. )955
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )828والبخاري ( )1795ومسلم (. )1277
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )868وأبً مصعب (. )1225
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )941
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1538
1
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[ فما المسكٌن ٌا رسول هللا ؟ ] ()1
[ وما المبشرات ٌا رسول هللا ؟ ] ()2
[ ما اسمك ؟  ...ما اسمك ؟  ...ما اسمك ؟ ()3
[ أن عمر بن الخطاب  ،قال لرجل  :ما اسمك ؟ ] ()4
[ ما الؽٌبة ؟ ] ()5
دّّ/اتصالّحروفّالجرّبّ(ما)ّاالستفهامٌة ّ
اتصل حروؾ الجر ،ب (ما) االستفهامٌة فً الموطؤ ( ،ثمانً) مرات .
(ست) مرات  ،اتصل الم الجر  ،بها .
مرة واحدة  ،اتصل الحرؾ  ،فً  ،بها .
مرة  ،اتصل الحرؾ  ،الباء  ،بها .
وشواهده :
[ قالوا لم ٌا أبا هرٌرة ؟] ()6
( قوله ( لم ٌا أبا هرٌرة ؟ ) استفهام باألداة (ما) حذؾ منها األلؾ التصاله بالبلم
الجارة .وفً هذا الشؤن  ،قال ابن هشام ٌ (:جب حذؾ ألؾ (ما) االستفهامٌة إذا جرت
وإبقاء الفتحة دلٌبل علٌها ) ()7
ومنــــه :قوله ملسو هيلع هللا ىلص [ ورأٌت النار فلم أر كالٌوم منظرا قط منه أفظع منه ،ورأٌت أكثر
أهلها النساء  ،قالوا لم ٌارسول هللا ؟ قال لكفرهن] ()8
( قوله (لم ٌا رسول هللا) استفهام أصله لما  ،بؤلؾ حذفت تخفٌفا ) ()9
وعلى حد ما سبق الشواهد التالٌة :
[ وسلنً لم ذالك ؟ ] ()10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1663وأبً مصعب (. )2281
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1736والبخاري (. )6995
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1772وأبً مصعب (. )2549
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1773وأبً مصعب (. )2555
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1856ومسلم (. )2589
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )63وأبً مصعب (. )78
7
ـ مؽنً اللبٌب  ،م  ، 1ص . 572 :
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )446والبخاري ( )1552ومسلم (. )957
9
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص .637 :
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )473
1
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[ لم خلعت نعلٌك ؟ ] ()1
[ لم رددته ؟ ] ()2
[ ٌا رسول هللا ولم ؟ ] ()3
[ ففٌم العمل ؟ ] ()4
[ بم ساررته ] ()5
هـّّ/ورودّ(ما)ّمعّالجملةّالفعلٌة ّ
ورد االستفهام باألداة (ما) مع الجملة الفعلٌة فً (احدى وعشرٌن) موضعا
المضارع منه فً( ثبلثة عشر) موضعا  ،والماضً منه فً( ثمانٌة ) مواضع .
وشواهد المضارع مع (ما) االستفهامٌة  ،هً :
قوله [:ما ٌوجب الؽسل ؟ ] ()6
قال الباجً  ( :سإال عما ٌوجـــب الؽسل عام ؼٌر أنها فهمت عنه أنه سؤل عن معنى
الجماع  ،وذك لم تجبه عن جمٌع ما ٌوجب الؽسل  ،وإنما جاوبته على ما ٌوجب
الؽسل بمعنى الوطء ) ()7
إذن فقوله ( ما ٌوجب الؽسل ) استفهام حقٌقً عن موجبات الؽسل .
وقول الصحابة ٌ [:ا رسول هللا وما تزهً ؟ ] ()8هو استفهام حقٌقً عن وصؾ ماال
ٌعقل .
وعلى نحو ما سبق الشواهد التالٌة :
[ ما ٌحل لً من امرأتً وهً حابض ] ()9
[ وما ترٌد ؟ ] ( [ )10ما ٌلبس المحرم من الثٌاب ؟] ()11

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1653وأبً مصعب (. )1921
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1835والبخاري ( )7164ومسلم (. )1545
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )219
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1613وأبً داود ( )4753والترمذي (. )3575
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1545ومسلم (. )1578
6
ـ رواٌة ٌحٌى( )153والترمذي (. )158
7
ـ المنتقى  ،ج  ،1ص . 188 :
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1292والبخاري ( )2198ومسلم (. )1555
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )124وأبً مصعب (. )159
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )424وأبً مصعب (. )585
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )715والبخاري ( )1542ومسلم (. )1177
1
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[ ما ٌضحك ٌا رسول هللا ؟ ٌ ...ا رسول هللا ما ٌضحك ؟ ] ()1
[ وما ترمً بالبعرة على رأس الحول ] ()2
[ وما ٌقول الناس فٌها ؟ ] ()3
[ ٌا رسول هللا وما ترى فً الضب ؟ ] ()4
االستفهامّباألداةّ(ما)ّمعّالفعلّالماضً ّ
ولً (ما) الفعل الماضً فً (ست) مواضع  ،ولم ٌخرج عن معانٌها الحقٌقٌة
وشواهده :
قوله [ ما كان عبدهللا بن عمـر ٌصنع بجـبلل( )5بدنه حٌن كسٌت الكـعبة هـذه الكسـوة ؟
قال كان ٌتصدق بها ] ()6
قال الباجً  (:ومعنى ذلك أن جبلل البدن كانت كسوة الكعبة وكانت أولى بها من ؼٌر
ذلك فلما كسٌت الكعبة رأى أن الصدقة بها أولى من ؼٌر ذلك ) ()7
فإذا نظرنا لهذه الجملة االستفهامٌة لوجدنا أنها سإال عن حقٌقٌة ما كان ٌفعله ابن عمر
بهذه الجبلل بعد كساء الكعبة  ،فؤجٌب بؤنه كان ٌتصدق بها .
ومنه  :سإال الصحابةعن مارآه الشٌطان ٌوم بدر[:ومارأى ٌوم بدر ٌارسول هللا ؟
قال  :أما إنه قد رأى جبرٌل ٌزع ( )8المبلبكة] ()9
قوله (وما رأى ) ببناء للمعلوم  ،أي  :قالت الصحابة وما رأى الشٌطان ٌوم بدر حتى
صار أسوأ حاالً ٌا رسول هللا ؟ ) ()10
وهو استفهام عن حقٌقة ما رآه الشٌطان فصار حزٌنا  ،فؤجٌب بؤنه لما رأى نزول
المبلبكة بالخٌر والنصر ألهل بدر على أعدابهم أدركه الصؽار والؽٌظ .
ّ
ّ
ـ رواٌة ٌحٌى ( )994والبخاري ( )2788ومسلم (. )1912
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1257والبخاري ( ) 5334ومسلم (. )1486
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1436
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1759والبخاري (. )5536
5
ـ الجل  ،الجمع  :جبلل وإجبلل  :للدابة كالثوب لئلنسان  ،المنجد  ،لسعد مخلوؾ  ،دار المشرق  ،بٌروت  ،ط  ، 42مادة  :جل .
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )848وأبً مصعب (. )1211
7
ـ المنتقى  ،ج  ، 3ص . 512 :
8
ـ ٌزع وزعا  ،الجٌش  :حبس أولهم على آخرهم ( رأٌته ٌزع الجٌش ) أي ٌ :رتبهم وٌسوٌهم للحرب  ،المنجد  ،مادة  :وزع .
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )945
10
ـ أوجز المسالك  ،م  ،7ص . 245 :
1
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وعلىّنحوّماّسبقّالشواهدّالتالٌةّّ :
[ ما صنع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ] ()1
[ ما أنزلك تحت هذه السرحة ؟ ()3( ])2
[ ما أردت بقولك  :حبلك على ؼاربك ] ()4
[ فما فعلتم به ] ()5
ثالثاّّ:استعمالّ(هل)ّلالستفهامّالحقٌقً ّ
(هل) حرؾ استفهام  :تدخل على األسماء واألفعال  ،لطلب التصدٌق الموجب ال ؼٌر ،
نحو  :هل قام زٌد ؟ وهل زٌد قابم ؟ ()6
( وأصله لبلستفهام  ،وقد ترد لمعان أخر) ()7
وجاء االستفهام باألداة (هل) فً الموطؤ (ثبلث وثمانٌن) مرة(اثنتان وستٌن) مرة مع
األفعال
(احدى وعشرٌن) مرة مع األسماء
وقد ولٌها الفعل المضارع فً (ثبلثة وخمسٌن) موضعا
وشواهده :
قوله  [:أن سعد بن عبادة قال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :إن أمً هلكت هل ٌنفعها أن اعتق عنها ؟
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :نعم ] ()8
( قوله  :هل ٌنفعها أن أتصدق عنها) هذا ٌدل على أنه سؤل العتق والصدقة معا ) ()9
وهً جملة استفهامٌة حقٌقٌة استعمل فٌها (هل) فؤفادت التصدٌق  ،ذلك ألن السابل ٌرٌد
معرفة حكم العتق بنٌة الصدقة هل تنفع عن أمه المتوفى .

ـ رواٌة ٌحٌى (. )996
2
ـ السرح  :شجر عظام  ،أو كل شجر ال شوك فٌها  ،القاموس المحٌط  ،لمجمد ٌعقوب بن دمحم إبراهٌم الفٌروز أبادي  ،تحقٌق ٌ :حٌى
مراد ،مإسسة المختار للنشر والتوزٌع  ،ط 1429( ، 1هـ 2558م) مادة  :سرح .
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )955والنسابً (. )248/5
4
ـ رواٌة ٌحٌى ()1252
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1459
6
ـ الجنى الدانً  ،ص . 341 :
7
ـ المرجع السابق  ،ص  343 :ــ . 346
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1487
9
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 15ص . 366
1
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ومنه :
[أن عبدهللا بن عمر :سبل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط ؟ فقال  :ال ؟ ] ()1
قال الباجً  (:من كانت علٌه رقبة واجبة عن كفارة أو نذر ال ٌجزبه ن ٌشترٌها بشرط
العتق لما احتج به اإلمام مالك من أن ٌحط عنه من ثمنها لما شرط علٌه من عتقها فلم
ٌعتق رقبة تامة ) ()2
وفً قوله (هل تشترى بشرط) استفهام تصدٌقً حقٌقً عن حكم شراء الرقبة الواجبة ،
هل ٌتم ذلك بشرط العتق أم ال؟ فؤجٌب بالنهً .
ومنـه  [:سبل أبو هرٌرة هل ٌصلً الرجل فً ثوب واحد ؟ فقال نعم ] ()3
قال الباجً ٌ( :حتمـل أن ٌكون السـابل ألبً هرٌرة ممن ال ٌجـد ثوبٌن فؤراد أن ٌطٌب
نفسـه وعلمـه بصحة إباحته وأنه ٌفعل ذلك مع قدرته على الثوبٌن فكٌؾ من ال ٌجد إال
ثوبا واحدا ) ()4
وإذا نظرنا إلى قوله ( هل ٌصلً الرجل فً ثوب واحد) نجد أنها جملة استفهامٌة تفٌد
التصدٌق  ،ذلك ألن السابل ٌرٌد معرفة حكم الصبلة فً ثوب واحد  ،فجاءت اإلجابة
بقوله (نعم) .
ومنـ ه  [:هل تؤكل المرأة مع ؼٌر ذي محرم منها  ،أو مع ؼبلمها ؟ فقال مالك  :لٌس
فً ذلك بؤس إذا كان ذلك على وجه ما ٌعرؾ للمرأة أن تؤكل معه من الرجال ] ()5
(قوله (هل تؤكل المرأة ) أي هل ٌجوز لها أن تؤكل ( مع ؼٌر ذي محرم منها ) ()6
فقوله (هل تؤكل المرأة ) ...هً جملة استفهامٌة لم تخرج عن معناها الحقٌقً  ،ألن
المستفهم ٌرٌد معرفة حكم أكل المرأة مع المحارم  ،ومع ؼٌر المحارم منها  ،فؤجٌبت
بؤن أكلها مع ؼٌر المحارم فبل ٌجوز  ،وٌجوز مع المحارم .
وعلىّنحوّماّسبقّالشواهدّاآلتٌةّّ :
[ هل ستطٌع أن ترٌنً كٌؾ كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ ؟ ] ()7
[ هل ترد السباع حوضك ؟ ] ()8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1466وأبً مصعب (. )2734
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 8ص . 358 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )318
4
ـ المنتقى  ،ص  ،ج  ، 2ص . 239 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1691وأبً مصعب (. )1968
6
ـ أوجز المسلك  ،م  ، 14ص . 397 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )32والبخاري ( )185ومسلم (. )235
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )43وأبً مصعب (. )55
1
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[ هل ٌطإهن جمٌعا قبل أن ٌؽتسل ؟ ] ()1
[ هل ٌتٌمم بالسباخ ؟  ...هل تكره الصبلة فً السباخ ؟ ] ()2
[ هل ٌصٌبها زوجها األول إذا رأت الطهر قبل أن تؽتسل ؟ ] ()3
[ هل تتٌمم ؟ ] ()4
[ هل ٌكون قبل أن ٌحل الوقت ؟ ] ()5
[ هل ٌقرأ أحد خلؾ اإلمام ؟ ] ()6
[ هل ٌصلً الرجل فً ثوب واحد ؟ ] ()7
[ هل ٌجمع بٌن الظهر والعصر فً السفر ؟ ] ()8
[ هل ترى بما أقول بؤسا ؟ ] ()9
[هل تستطٌع أن تعتق رقبـة ؟ فقال ال فقال :هل تستطٌع أن تهدي بدنة ؟ فقال :ال] ()10
[ هل ٌصوم أحد عن أحد أو ٌصلً أحد عن أحد ؟ ] ()11
[ هل ٌدخل لحاجته تحت سقؾ ؟ ] ()12
[ هل ٌحرم فٌه ؟ ] ()13
[ هل ٌؤكله المحرم ] ()14
[ هل ٌهل من جوؾ مكة بعمرة ؟ ] ()15
[ هل ٌحرم علٌه شًء ] ( [)16هل ٌخرج بالهدي ؼٌر محرم ؟ ] ()17

ـ رواٌة ٌحٌى ( )119وأبً مصعب (. )143
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )123وأبً مصعب (. )158
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )127وأبً مصعب (. )162
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )129وأبً مصعب (. )165
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )152وأبً مصعب ( )188وأبو داود (. )2455
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )191وأبً مصعب (. )251
7
ـرواٌة ٌحٌى (. )318
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )331
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )477والترمذي (. )3331
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )659وأبً مصعب (.)853
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )671وأبً مصعب (. )835
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )695وأبً مصعب (. )862
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( ) 713وأبً مصعب (. )1543
14
ـ رواٌة ٌحٌى (. )725
15
ـ رواٌة ٌحٌى (. )751
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )753وأبً مصعب (. )1597
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )754وأبً مصعب (. )1155
1

55

[ هل ٌبتاعه المحرم ؟ ] ()1
[ هل ٌقؾ الرجل فً الطواؾ بالبٌت الواجب علٌه ٌتحدث مع الرجل ؟ ] ()2
[ هل ٌقؾ الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو ٌرمً الجمار أو ٌسعى بٌن الصفا والمروة
وهو ؼٌر طاهر؟ ] ()3
[ هل ٌرمً عن الصبً والمرٌض ؟ ] ()4
[ هل تقـــرأ ســ ـورة المابدة ؟ قال  :ال  ،قال  :فهـــل تعرؾ هــذا الرجــل الذي حكــم
معً ؟ ] ()5
[ هل ٌحتش الرجل لدابته فً الحرم ؟ ] ()6
[ هل ٌكون فً أول مؽنم ؟ ] ()7
[ فهل ٌقسم لها كلها ؟ ] ()8
[ فهل ٌدعى أحد من هذه األبواب كلها ؟ ] ()9
[ هل ٌجزٌه من ذلك نذر واحد أو نذر مسماة ؟ ] ()10
[ هل ٌصلح لزوجها األول أن ٌتزوجها ؟ ] ()11
[ هل تحل له أمها ؟ ] ()12
[ فهل تحل له بملك الٌمٌن ؟ ] ()13
[هل ٌجمع بٌنهما ؟ ] ()14
[ هل ٌصلح لها أن تبٌت فٌه ؟ ] ()15

ـ رواٌة ٌحٌى (. )782
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )824
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )872
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )917وأبً مصعب (. )1425
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )933وأبً مصعب (. )1245
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )954
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )976
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )977
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1554والبخاري ( )1897ومسلم ()1527
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1512
11
ـ رواٌة ٌحٌى ()1157
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1111وأبً مصعب (. )1498
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1125وأبً مصعب (. )1515
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1123وأبً مصعب (. )1525
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1243وأبً مصعب (. )1759
1
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[ هل ٌتزوج الؽبلم الجارٌة ] ()1
[ هل ٌقضى الٌمٌن مع الشاهد ؟ ] ()2
[ هل ٌنفعها أن أتصدق عنها ؟ ] ()3
[ هل ٌعتق فٌها ابن زنا ؟ ] ()4
[ هل ٌجوز له أن ٌعتق ابن زنا ؟ ] ()5
[ هل ٌزاد فً الجرح كما ٌزاد فً النفس ؟ ] ()6
[ هل تتهمون له أحدا ؟ ] ()7
[ هل ٌسلم على المرأة ؟ ] ()8
[ هل ٌستقٌله ذلك ؟ ] ()9
[ هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شٌبا ال ٌسكر ؟ ] ()10
[ هل لها أن تسجد ؟ ] ( [)11هل لك أن أعطٌك هذا الجرو ] ()12
ولًّ(هل)ّالفعلّالماضًّفًّ(خمس)ّمواضعّ ّ
وشواهده :
[ سبل مالك عن ؼسل الفرج من البول والؽابط هل جاء فٌه أثر ؟ فقال :بلؽنً أن من
مضى كانوا ٌتوضبون من الؽابط  ،وأنا أحب أن أؼسل الفرج من البول ] ()13
قال الباجً  (:خص مالك ؼسل الفرج بالماء ألن البول مابع ال ٌكاد ٌسلم من االنتشار،
فلذلك رأى أنه أحق باستعمال الماء فٌه ) ()14
وفً قوله ( هل جاء فٌه أثر؟ ) جملة استفهامٌة ولً فٌها (هل) الفعل الماضً .
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1268والترمذي (. )1149
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1455وأبً مصعب (. )2913
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1444والنسابً (. )255/6
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1464
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1465وأبً مصعب (. )2732
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1577وأبً مصعب (. )2314
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1698والترمذي (. )4562
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1743وأبً مصعب (. )2525
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1744والبخاري ( )6257ومسلم (. )2164
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1542
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )485والبخاري (. )1577
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1559وأبً مصعب (. )2193
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )142وأبً مصعب (. )511
14
ـ المنتقى  ،ج  ، 1ص . 253 :
1
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ومنـه [:أن رجبل مر على أبً ذر بالربذة ( ،)1وأن أبا ذر سؤله  :أٌن ترٌد ؟ فقال :
أردت الحج  .فقال  :هل نزعك ؼٌره ؟ فقال  :ال .قال  :فؤتنؾ ( )2العمل ] ()3
( قوله (هل نزعك ) بزاي ومهملة  ،أي  :أخرجك ) ()4
ومنه قوله تعالى  { :ونزع ٌده} ( )5أي  :أخرجها من جٌبه ()6
وفً قوله (هل نزعك) جملة استفهامٌة فعلٌة ماضوٌة .
ومنـه :
[ هل رأى أحد منكم اللٌلة رإٌا ] ()7
[ هل ذكرت هذا ألحد ؼٌري ] ()8
[ هل كان فٌكم مؽربة خبر؟ ] ()9
استخدامّ(هل)ّللتصورّ :
خبلفا آلراء الببلؼٌٌن القاضً بؤن (هل) فً االستفهام تؤتً فقط للتصدٌق  ،وال ٌذكر
معها (أم) المعادلة لها المتصلة .
فقـــد ورد فً المـوطؤ بعض الجمــل االستفهامٌة باألداة (هل) ذكــر لها (أم) المعادلة
لها (أربع) مرات .
وشواهده :
[ سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن ناسا من أهل البادٌة ٌؤتوننا بلحمان ( )10وال ندري هل سموا
علٌها أم ال ؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :سموا هللا ثم كلوها ] ()11
قوله (هل سموا هللا علٌها أم ال؟ ) جملة فعلٌة استفهامٌة باألداة (هل) .
و(أم) هنا متصلة  ،ألن االنقطاع ٌعنً اإلضراب  ،واإلضراب ؼٌر سوي هنا ألن
المستفهمٌن لم ٌثبت عندهم عدم التسمٌة من الذٌن ٌؤتونهم باللحوم ولم ٌكن فً
ـ الربذة  :قرٌة قرب المدٌنة  ،وقٌل  :موضع به قبر أبً ذر الؽفاري رضً هللا تعالى عنه  ،لسان العرب  ،ج  ، 5مادة  :ربذ .
2
ـ فؤتنؾ العمل  :استقبله لؽفر ذنبك  ،ومراده  :أنه إذا لم ٌخرج إال للحج وحده كان أعظم آلجره  ،شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج ، 2
ص . 653 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )953وأبً مصعب (. )1454
4
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2ص . 653 :
5
ـ سورة األعراؾ  ،اآلٌة . 158 :
6
ـ تفسٌر الجبللٌن  ،لجبلل الدٌن عبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً ( 849ــ 911م ) وجبلل الدٌن دمحم بن أحمد بن دمحم المحلً ( 791ــ
864هـ) تحقٌق وتعلٌق  :مصطفى دٌب البؽا  ،دار العلوم اإلسبلمٌة  ،دمشق ( ،ب ـ ط ) ص :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1735وأبً داود (. )5517
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1492والبخاري ( )6815ومسلم (. )1691
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1459
10
ـ لحمان  :جمع  ،ألحم ولحوم ولحام ولحمان  ،واللحمة  ،القطعة منه  ،القاموس المحٌط  ،مادة  :اللحم .
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1545والبخاري (. )7398
1
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استطاعتهم تحدٌد أحد األمرٌن  ،التسمٌة أو عدمها لذا طلبوا من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ،حكم هذه
اللحوم  ،فقال لهم ( :سموا هللا علٌها ثم كلوها )
ومنـه  [:عن مالك أنه بلؽه أن عروة بن الزبٌر وسلٌمان بن ٌسار ،سببل عن رجل كاتب
على نفسه وعلى بنٌه  ،ثم مات هل ٌسعى بنوا المكاتب فً كتابة أبٌهم أم هم عبٌد ] ()1
قوله (هل ٌسعى بنوا المكاتب فً كتابة أبٌهم أم هم عبٌد) استفهام عن حقٌقٌة هذا الحكم
واستعمل فٌه (هل) ،وهللا أعلم  ،للتصور ،وذكر لها (أم) المعادل لها المتصلة  ،ألن
السابلٌن ال ٌدرون هل ٌستمر بنوا المكاتب فً عقد كتابة أبٌهم  ،أو ٌصٌروا عبٌدا بعد
موت أبٌهم  ،ولم ٌكن فً مقدورهم معرفة هذا الحكم  ،لذا سؤلوا عن ذلك طلبا للتعٌٌن .
وعلى هذا النحو الشاهدان اآلتٌان:
[ هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم ال ؟ ] ()2
[ وهل ٌإخر شٌبا من ذلك أم ٌفعله فً فوره ذلك ؟ ] ()3
وقد ذكر ابن مالك هذا  ،واستدل فً هذا الشؤن بقول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لجابر[ هل تزوجت بكرا
أم ثٌبا ؟ ] ()4
قال ابن مالك :
( هذا شاهد على أن (هل) قد تقع موقع الهمزة المستفهم بها عن التعٌٌن  ،فتكون (أم)
بعدها متصلة ؼٌر منقطعة ،ألن استفهام النبً ملسو هيلع هللا ىلص جابرا لم ٌكن إال بعد علمه بتزوجه
بكرا أم ثٌبا ،فطلب منه اإلعبلم للتعٌٌن ،وثبت بذلك أن (أم) المتصلة قد تقع بعد (هل)
كما تقطع بعد الهمزة ) ()5
والواضح أن (أم) فً قوله( هل تزوجت بكرا أم ثٌبا ) متصلة  ،ألن الرسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم قد علم بوقوع أحد األمرٌن  ،وإنما أراد التعٌٌن  ،حٌث أنه لو الهمزة
مكان (هل) لكان األمر كذلك  ،ولكنه ٌمكن أن تؤتً (هل) معادلة مع (أم) المتصلة طلبا
للتعٌٌن لكنه قلٌل ،كما فً مثل الشواهد السابقة الذكر ،وهللا أعلم .
استعمالّ(هل)ّمعّالجملةّاالسمٌةّّ :
جاء االستفهام باألداة (هل) مع الجملة االسمٌة (إحدى وعشرٌن) مرة .
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1485وأبً مصعب (. )2835
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1344وأبً مصعب (. )2612
3
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب جامع الفدٌة  ،وأبً مصعب (. )1267
4
ـ رواٌة أبً مصعب ( )168والبخاري ( )5579ومسلم (. )1468
5
ـ ٌنظر شواهد التوضٌح لمشكبلت الجامع الصحٌح  ،لدمحم بن عبدهللا الطابً  ،ابن مالك  ،تحقٌق  :دمحم فإاد عبد الباقً  ،عالم الكتب ،
بٌروت  ،ط 1453( ، 2هـ ــ 1983م )  ،ص  . 259 :وحاشٌة الصبان شرح االشمونً  ،لؤلشمونً  ،تحقٌق :محمود بن الجمٌل  ،مكتبة
الصفا  ،القاهرة  ،ط 1423( ، 1هـ 2552م)  ،ج  ، 2ص . 156 :
1
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وشواهده :
[ جاءت أم سلٌم  ،امرأة أبً طلحة األنصاري  ،إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت ٌارسول هللا
إن هللا ال ٌستحًٌ من الحق هل على المرأة من ؼسل إذا هً احتلمت؟ فقال :نعم  ،إذا
رأت الماء ] ()1
قال العٌنً :
ومن  ،فً (من ؼسل) زابدة  ،أي  :هل ؼسل ٌجب على المرأة) ()2
(هل) لبلستفهام ِ ،
وقال دمحم زكرٌا :
( قدم ْ
ت بذلك بٌن ٌدي كبلمها اعتذارا بؤن السإال عنه مما ٌستحًٌ بمثله ) ()3
وهً جملة استفهامٌة اسمٌة  ،ترٌد السابلة منها حكم احتبلم المرأة  ،أٌلزمها ؼسل أم ال
فؤجٌبت بقوله (نعم إذا رأت الماء) .
ومنـه :الحدٌث الطوٌل الذي ذكر فٌه الرجل الذي جاء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌسؤله عن اإلسبلم .
[ فقال له ملسو هيلع هللا ىلص ( خمس صلوات فً الٌوم واللٌلة ) فقال هل علً ؼٌرهن ؟ قال  ( :ال  :إال
أن تطوع ) قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( صٌام شهر رمضان ) قل  :هل علً ؼٌره ؟ قال  ( :ال
 :إال أن تطوع ) قال وذكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الزكاة  ،فقال  :هل علً ؼٌرها ؟ قال  ( :ال :
إال أن تطوع ) قال  :فؤدبر الرجل  ،وهو ٌقول  :وهللا ال أزٌد على هذا وال أنقص منه ،
فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( أفلح الرجل إن صدق) ] ()4
( قوله (قال) الرجل السابل (هل) ٌجب (علً) بتشدٌد الٌاء (ؼٌرهن) والجار خبر مقدم
وؼٌرهن مبتدأ مإخر ،وأراد السابل رفع اإلشكال ورفع احتمال المجاز بسإاله هل علً
ؼٌرهن ) ()5
وإذا نظرنا إلى قوله ( هل علً ؼٌرهن ) وقوله (هل علً ؼٌره ) وقوله (هل علً
ؼٌرها ؟ ) نجد أنها جمل اسمٌة استفهامٌة  ،لم تخرج عن معانٌها األصلٌة  ،استعمل
فٌها (هل) للتصدٌق  ،وجاءت اإلجابة فً كل منها  ،بالنفً واالستثناء .
وعلى نحو ما سبق الشواهد التالٌة :
[ هل علٌه وضوء ؟ ] ()6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )116والبخاري ( )135ومسلم (. )282
2
ـ عمدة القارئ شرح صحٌح البخاري  ،لمحمود بن أحمد العٌنً  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،ط 1425( ، 1هـ
2555م )  ،ج  ، 2ص . 213 :
3
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 1ص . 455 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )426والبخاري ( )46ومسلم (. )11
5
ـ ٌنظر  :أوجز المسالك  ،م  ، 3ص . 458 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )46وأبً مصعب (. )61
1
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[ هل فً القًء وضوء ؟ ] ()1
[ فهل علً من ؼسل ؟ ] ()2
[ هل علٌه زكاة ؟  ...هل عندك من مال وجبت علٌك فٌه الزكاة ؟ ] ()3
[ هل له أن ٌتطوع ؟ ] ()4
[ هل علٌه قضاء رمضان كله أو ٌجب علٌه قضاء الٌوم الذي أسلم فٌه ؟ ] ()5
[ هل معكم من لحمه شًء ؟ ] ()6
[ هل له رخصة فً أن ٌحلؾ بمكة ؟ ] ()7
[ هل ؼٌر ذلك ؟ ] ()8
[ هل فٌها من صدقة ؟ ] ()9
[ هل معك ؼٌرك ؟ ] ()10
[ هل عندك من شًء ؟ هل معك من القرآن شًء ؟ ] ()11
[ فهل عندك شًء ؟ ] ()12
[ هل لك فً سهل بن حنٌؾ ؟ ] ()13
رابعاّّ:استعمالّ(ّكٌف)ّلالستفهامّالحقٌقًّ ّ
و( كٌؾ) هً موضوعة لبلستفهام  ،فإنها سإال عن حقٌقة الحال وتصوره ()14
ب أ ِر ِنً كٌْؾ ت ْح ٌِـً ْالم ْوتى} ()15
وهً على حد قوله تعالى  { :ر ِ

ـ رواٌة ٌحٌى(. )47
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )522وأبً مصعب (. )1556
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )585وأبً مصعب (. )638
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )581وأبً مصعب (. )639
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )677وأبً مصعب (. )826
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )778والبخاري ( )5491ومسلم (. )1196
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )888
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )955والنسابً (. )248 /5
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )977والبخاري (. )2863
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1575وأبً داود ( )2894وابن ماجة (. )2724
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1596والبخاري ( )5135ومسلم (. )1425
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1675والبخاري ( )5381ومسلم (. )2545
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1698والترمذي (. )4562
14
ـ الطراز المتضمن ألسرار الببلؼة وعلوم حقابق اإلعجاز  ،لٌحٌى بن حمزة العلوي الٌمانً  ،المتوفى (745هـ) تحقٌق  :الشر بٌنً
شرٌدة  ،دار الحدٌث  ،القاهرة 1431( ،هـ 2515م)  ،ص . 236 :
15
ـ سورة البقرة  ،اآلٌة . 265 :
1
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قال الصابونً  (:فهو سإال مإمن مصدق ٌ ،رٌد أن ٌرى كٌفٌة اإلحٌاء) ()1
ومنه شعرا  :قول المتنبً فً سٌؾ الدولة :
وكٌؾ ٌتم بؤسك فً أناس

تصٌبهم فٌإ ِلمك المصاب ()2

وقد ورد االستفهام باألداة (كٌؾ) فً الموطؤ (ثبلثٌن) مرة
حٌث كان السابل جاهبل عن حال الشًء  .وقد أتى االستفهام بها على األسالٌب التالٌة :
(ثمانٌة عشرة) مرة مع الفعل المضارع
(ست) مرات مع الفعل الماضً
(ست) مرات مع االسم .
 ورودّ(كٌف)ّمعّالفعلّالمضارع
وشواهده :
[ سؤلت امرأة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت  :أرأٌت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحٌضة
كٌؾ تصنع فٌه ؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فٌه ] ()3
( قوله (كٌؾ تصنع فٌه) أي  :فً هذا الثوب هل تترك لبسه أو تقطع موضع الدم أو
تؽسله وكٌؾ تؽسله ) ()4
وواضح أن االستفهام هنا عن حال الثوب عندما ٌصٌبه الدم من الحٌضة  ،فؤجابها بقوله
(فلتقرضه ثم لتنضحه ثم لتصل فٌه ) .
ومنـ ه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :أسوأ السرقة الذي ٌسرق صبلته  ،قالوا وكٌؾ ٌسرق صبلته ٌا
رسول هللا ؟ قال  :ال ٌتم ركوعها وال سجودها ] ()5
قال الباجً :
( قوله (وكٌؾ ٌسرق صبلته ٌا رسول هللا ؟ ) سإال عن تفسٌر ما أجمله فقال ملسو هيلع هللا ىلص
مفسرا لذلك ( أن ال ٌتم ركوعها وال سجودها ) ()6وظاهر أن هذه جملة استفهامٌة عن
الحالة التً تكون الصبلة فٌها مسروقة .
ـ التفسٌر الواضح المٌسر  ،لدمحم علً الصابونً  ،توزٌع مإسسة الرٌان للطباعة والنشر  ،بٌروت  ،ونشر األفق للطباعة والنشر ،ط ، 1
ص . 531 :
2
ـ البٌت من البحر الكامل للشاعر أبً الطٌب المتنبا  ،فً دٌوانه  ،ص . 99:
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )133وأبً مصعب ( )166والبخاري ( )357ومسلم (. )291
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ،1ص . 495 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )453وأبً مصعب (. )554
6
ـ المنتقى  ،ج  ، 2ص  338 :ــ . 339
1
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ومنـه  [:أن الحارث بن هشام سؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص  :كٌؾ ٌؤتٌك الوحً ؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
أحٌانا ٌؤتٌنً مثل صلصلة الجرس  ،وهو أشده علً فٌنفصم عنً  ،وقد وعٌت ما قال
وأحٌانا ٌتمثل لً الملك رجبل فٌكلمنً فؤعً ما أقول ] ()1
قال الزرقانً :
( قوله ( كٌؾ ٌؤتٌك الوحً ؟ ) أي  :صفة الوحً  ،أوصفة حامله  ،أو أعم من ذلك ،
والسإال عن الكٌفٌة لطلب الطمؤنٌنة ال ٌقدح فً الٌقٌن  ،وجواز السإال عن أحوال
األنبٌاء من الوحً وؼٌره ) ()2
وهو سإال عن أٌة حالة ٌؤتٌه الوحً  ،فؤجابه ملسو هيلع هللا ىلص بؤن الوحً ٌؤتٌه على حالتٌن كما هو
واضح من نص الحدٌث .
وعلى نحو ما سبق الشواهد التالٌة :
[ كٌؾ تؽتسل المستحاضة ؟ ] ()3
[ كٌؾ نصلً علٌك ؟ ] ()4
[ فكٌؾ نصلً علٌك ؟ ] ()5
[ كٌؾ أصنع بهذه الكرابٌس ؟ ()7( ] )6
[ كٌؾ ترى فً قرآءة القرآن فً سبع ؟ ] ()8
[ كٌؾ تصلً على الجنازة ؟ ] ()9
[ كٌؾ أصنع فً أمرهم ؟ ] ()10
[ كٌؾ تؤكل من األرض ؟ ] ()11
[ كٌؾ تصنع فً صٌامها وصبلتها ؟ ] ()12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )476والبخاري ( )2ومسلم (. )2333
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2ص . 12 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )137وأبً مصعب (. )174
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )397والبخاري ( )3369ومسلم (. )457
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )398ومسلم (. )455
6
ـ الكرابٌس  :المراحٌض  ،واحدها كرباس  ،وقٌل تختص بمراحٌض الؽرؾ  ،وأما مراحٌض البٌوت  ،فإنما ٌقال لها الكنؾ  ،شرح
الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 657 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )455والبخاري ( )144ومسلم (. )264
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )473
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )535وأبً مصعب (. ) 1516
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )615
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )617
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )677
1
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[ فكٌؾ تؤمرنً أن أصنع ؟ ] ()1
[ كٌؾ ٌصنع بالطواؾ ؟ ] ()2
[ كٌؾ ٌكون فً هذه كفارة ؟ ] ()3
[ فكٌؾ تؤمرنً ٌا أبا عبدالرحمن ؟ ] ()4
[ ٌا أبت كٌؾ تجدك وٌا ببلل كٌؾ تجدك ؟ ] ()5
 ولًّ(كٌف)ّالفعلّالماضًّفًّ(ستة)ّمواضعّ
وشواهده :
[ أن عبدهللا بن حنٌن  ،قال ألبً أٌوب األنصاري  ،أرسلنً إلٌك عبدهللا بن عباس  ،أن
أسؤلك  ،كٌؾ كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ؽسل رأسه وهو محرم ؟ ] ()6
قال الزرقانً :
( قال ابن دقٌق  :هذا ٌشعر بؤن ابن عباس كان عنده علم بؤصل الؽسل  ،فإن السإال
عن كٌفٌة الشًء إنما ٌكون بعد العلم بؤصله  ،وأن ؼسل البدن كان عنده متقرر الجواز
إذ لم ٌسؤل عنه  ،وإنما سؤل عن كٌفٌة ؼسل الرأس ) ()7
إذن فهو سإال عن كٌفٌة حال ؼسل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأسه أثناء إحرامه.
وعلىّهذاّالنحوّالشواهدّالتالٌةّّ :
[ كٌؾ كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌصنع ؟ ] ()8
[ كٌؾ كانت صـبلة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً رمضان ؟ ] ()9
[ كٌؾ كنتم تصنعون فً هذا الٌوم مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ] ()10
[ كٌؾ قلت ؟ ] ( [ )11كٌؾ قلت ؟ ] ()12

ـ رواٌة ٌحٌى ( )722والبخاري ( )1536ومسلم (. )1185
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )751وأبً مصعب (. )1587
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1514وأبً مصعب (. )2215
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1368
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1651والبخاري ( )3926ومسلم (. )1375
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )756والبخاري ( )1845ومسلم (. )1255
7
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2ص . 335 :
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )197ومسلم (. )585
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )262والبخاري ( )1147ومسلم (. )738
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )743والبخاري ( )1659ومسلم (. )1258
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )987ومسلم (. )1885
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1241وأبً داود ( )2355والترمذي ( )1454والنسابً ( )199/6وابن ماجة (. )2531
1
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 ولًّ(كٌف)ّاالسمّفًّ(ستة)ّمواضع
وشواهده :
[ عن أنس بن مالك  :أنه سمع عمر بن الخطاب  ،وسلم علٌه رجل فرد علٌه السبلم ثم
سؤل عمـر الرجـل  :كٌؾ أنت ؟ فقال  :أحمـد إلٌك هللا  ،فقال عمـر :ذلك الـذي أردت
منك ] ()1
( قوله ( كٌؾ أنت ؟ ) أي  :ما حالك ؟ ) ()2وهو استفهام عن حال الرجل الذي سلم
على عمر بن الخطاب .
ومنـه :
[ كٌؾ هو ؟ ] ()3
[ كٌؾ التٌمم ؟ ] ()4
[ كٌؾ صبلتهم بعرفة ؟  ...وكٌؾ بؤمٌر الحاج إن كان من أهل مكة ؟  ...وكٌؾ صبلة
أهل مكة فً إقامتهم ؟ ] ()5
خامساّّ:استعمالّ(من)ّلالستفهام ّ
(من) من أدوات االستفهام  ،وٌسؤل بها عن ذوي العلم  ،أو بعبارة أخرى ٌسؤل بها عن
العقبلء ()6
( وٌطلب بها التصور والتصدٌق ألنه ٌتضمن أمرٌن أحدهما  :استقرار شخص أو
أشخاص عند المخاطب  ،وأن المتكلم عالم بذلك فبل ٌسؤل عنه  ،والثانً  :تعٌٌن ذلك
الشخص أو األشخاص وهو المطلوب بالسإال  ،فهو تصور محض ) ()7
( قٌل إنما كان (من) لمن ٌعقل و(ما) لما ال ٌعقل  ،ألن مواضع (ما) فً الكبلم أكثر
من مواضع (من) وما ال ٌعقل أكثر ممن ٌعقل  ،فؤعطوا ما كثرت مواضعه للكثٌر،
وأعطوا ما قلت مواضعه للقلٌل  ،وهو من ٌعقل للمشاكلة والمجانسة ) ()8
وأمثلته :
من عندك  ،أي  :أ ي األشخاص عندك .
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1746والبخاري ( )66ومسلم (. )2176
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4ص . 573 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )76
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )122
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )955
6
ـ البٌان والتبٌٌن  ،للطٌبً  ،ص  . 74 :وشروح التلخٌص  ،للدسوقً  ،م  ، 2ص . 87 :
7
ـ شروح التلخٌص  ،عروس األفراح  ،للسبكً  ،م  ، 1ج  ، 2ص . 531 :
8
ـ البرهان  ،للزركشً  ،ج  ، 4ص . 439 :
1

65

ومنه شعرا  ،قول امرئ القٌس )1(:
فمن ٌؤمن األٌام بعد ابن هرمز

نزلن به كما نزلن بقٌصرا

وهو على نحو قوله تعالى { :قالواٌاوٌْلنا من بعثنا ِمن َّم ْرق ِدنا} ()2
( وما علٌه جمهور المفسرٌن أن ( من بعثنا ) استفهام  ،قاله العكبري ) ()3
وقد جاء أسالٌب االستفهام فً الموطؤ  ،باستخدام (من) (،إحدى وعشرٌن) مرة .
(اثنتا عشرة) مرة مع االسم
(تسع) مرات مع الفعل المضارع
ولم ترد مع الفعل الماضً .
 ورودّ(من)ّاالستفهامٌةّمعّاالسم
وشواهده :
[سبل سعٌد بن المسٌب عن المرأة ٌطلقها زوجها وهً فً بٌت بكراء على من الكراء ؟
فقال :على زوجها ،قال فإن لم ٌكن عند زوجها ؟ قال فعلٌها ؟ قال :فإن لم ٌكن عندها ؟
قال  :فعلى األمٌر ] ()4
( قوله  :على من الكراء ) أي  :كراء البٌت فً مدة العدة ) ()5
وواضح أن هذا أسلوب لبلستفهام عن حقٌقة من ٌلزمه كراء البٌت  ،فؤجٌب بؤنه ٌلزمهم
بالتدرج  ،على الزوج  ،فإن لم ٌجد  ،فعلٌها  ،فإن لم تكن عندها  ،فعلى األمٌر .
ومن شواهده أٌضا :
[ ومن أول من سلم علٌه ؟ ] ()6
[ من هـذه ؟ ] ()7
[ من هـو ؟ ] ()8
ـ البٌت المرئ القٌس بن حجر الكندي  ،مالك بن أسد  ،شاعر جاهلً  ،ولد فً نجد عام (555م) وتوفً (545م) بؤنقرة  ،صاحب
المعلقة األولى  ،المنجد  ،ص  . 68 :البٌت فً دٌوانه  ،تعلٌق وتقدٌم  :إسماعٌل العقباوي  ،شركة القدس التجارٌة  ،القاهرة  ،ط ، 1
(1428هـ ــ2557م )  ،ص . 255 :
2
ـ سورة ٌس  ،اآلٌة . 52 :
3
ـ التبٌان فً أعراب القرآن  ،لعبدهللا بن الحسٌن بن عبدهللا العكبري 538(،هـ  616هـ) المكتبة التوفٌقٌة ( ،ب ـ ط ـ ت ) ج  ، 2ص :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1218
5
ـ أوجز المسلك  ،م  ، 15ص . 231 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )151وأبً داود (. )2455
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )257والبخاري ( )878ومسلم (. )845
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )294ومسلم (. )656
1
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[ من هـذه ؟ ] ()1
[ من هـذا ؟ ] ()2
[ من المتكلم آنفا ؟ ] ()3
[ من هـذه ؟ ] ()4
[ من هذا ؟ من هذا ؟ ] ()5
[ ابن من ؟  ...ممن ؟ ] ()6
 ولًّ(من)ّاالستفهامٌةّّ،الفعلّالمضارعّ(تسع)ّمراتّ.
وشواهده :
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :لتتركن المدٌنة على أحسن ما كانت حتى ٌدخل الكلب أو الذبب
فٌؽذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر ،فقالوا ٌا رسول هللا فلمن تكون
الثمار ذلك الزمان ؟ قال  :للعوافً الطٌر والسباع ] ()7
( قوله  :فلمن تكون الثمار ذلك الزمان) لعل منشؤ السإال االستفهام عن الترك باعتبار
أكثر األفراد  ،أو ٌكون انقطاع الناس عنها بالكلٌة  ،فؤشار ملسو هيلع هللا ىلص بالجواب إلى الثانً  ،قال
للعوافً الطٌر والسباع ) ()8
وظاهر أن االستفهام حقٌقً عن من ٌإول إلٌه أمر الثمار عندما تخلوا المدٌنة من أهلها
فكانت اإلجابة (للطٌر والسباع ) .
وعلى مثل ما سبق ذكره الشواهد التالٌة :
[ من ٌلٌنً على الماء الذي كان علٌه ] ()9
[ من ٌشهد لً ؟  ...من ٌشهد لً ؟ ] ()10
[ من ٌؤتٌنً بخبر سعد بن الربٌع ؟ ] ()11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )357والبخاري ( )357ومسلم (. )336
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )756والبخاري ( )1845ومسلم (. )1255
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )494والبخاري (. )799
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1181والبخاري (. )5276
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1658والبخاري ( )5952ومسلم (. )169
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1773وأبً مصعب (. )2555
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1595والبخاري ( )1874ومسلم (. )1389
8
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 14ص . 32 :
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )852وأبً مصعب (. )1166
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )974والبخاري ( )3142ومسلم (. )1751
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )996
1
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[ من ٌرثها ؟ ] ()1
[ من ٌحلب هذه ؟  ...من ٌحلب هذه ؟  ...من ٌحلب هذه ؟ ] ()2
سادساّّ:استعمالّ(كم)ّلالستفهامّالحقٌقً ّ
( كم) موضوعة لبلستفهام  ،وٌطلب بها تعٌٌن العدد  ،نحو :كم درهما لك ؟ وكم رجبل
رأٌت ؟ فكؤنك قلت أعشرون ؟ أم ثبلثون ؟ ()3
وذهب المرادي :
( أن (كم) اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار  ،ولٌست مركبة  ،خبلفا للكسابً والفراء
فإنها عندهما مركبة من كاؾ التشبٌه و(ما) االستفهامٌة محذوفة األلؾ  ،وسكنت مٌمها
لكثرة االستعمال ) ()4
وهً قسمان :استفهامٌة تحتاج إلى جواب  ،بمعنى أي  :عدد ؟ فٌنصب ما بعده  ،نحو:
كم رجبل ضربت ؟ وخبرٌة ال تحتاج إلى جواب  ،بمعنى عدد كثٌر  ،فٌجر ما بعدها ،
نحو  :كم مال ملكت ؟
( وقد تدخل علٌها (من) كقوله تعالى { :وكم ِمن ق ْرٌة أ ْهل ْكناها} ()5ولٌست االستفهامٌة
أصبل للخبرٌة  ،خبلفا الزمخشري  ،حٌـث رأى ذلك فً سورة ٌس ) ()6
حٌث قال الزمخشري :
ون أنَّه ْم ِإل ٌْ ِه ْم الٌ ْر ِجعون} ( )7ألم ٌعلموا
( عند قوله {أل ْم ٌر ْواك ْم أ ْهل ْكناقبْلهم ِم ْن ْالقر ِ
وهو معلق عن العمل فً (كم) ألن (كم) ال ٌعمل فٌها عامل قبلها  ،كانت لبلستفهام
أوللخبر  ،ألن أصلها االستفهام إال أن معناه نافذ فً الجملة  ،كما نفذ فً قولك  :ألم
ٌروا أن زٌدا لمنطلق  ،ولم ٌعمل فً لفظه ) ()8
ومنه شعرا )9( :
وكم القت األحبار منا محاسنًا

فعادت لها الجهال بالعً ( )10تحصر

وقد ورد االستفهام باستعمال األداة (كم) فً الموطؤ (اثنتً عشرة) مرة
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1583وأبً مصعب (. )3564
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1772وأبً مصعب (. )2549
3
ـ اإلٌضاح  ،للخطٌب القزوٌنً  ،ص . 133 ،
4
ـ الجنى الدانً  ،ص . 261 :
5
ـ سورة األعراؾ  ،اآلٌة . 6 :
6
ـ ٌنظر  :البرهان  ،للزركشً  ،ج  ، 4ص . 354 :
7
ـ سورة ٌس  ،اآلٌة . 31 :
8
ـ ٌنظر :الكشاؾ  ،ج  ، 4ص . 13 :
9
ـ البٌت من البحر الطوٌل  ،لبدرالدٌن الدمامٌنً  ،خزانة األدب وؼاٌة األرب  ،لدمحم علً  ،المعروؾ بابن حجة هللا الحموي  ،تقدٌم صبلح
الدٌن الهوا ري  ،المكتبة العصرٌة  ،بٌروت  ،ط 1426( ، 1هـ 2556م ) ج  ، 2ص . 355 :
10
ـ العً  :عجز عن الكبلم  ،القاموس المحٌط  ،مادة  :عً .
1
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(تسع) مرات ولٌها االسم
(ثبلث) مرات ولٌها الفعل الماضً  ،ولم ترد مع الفعل المضارع.
ومن شواهده :
[ سبل مالك عن صبلة االستسقاء  :كم هً ؟ فقال  :ركعتان ] ()1
( قوله ( صبلة االستسقاء كم هً ؟ ) أي عدد صبلة االستسقاء وعن كٌفٌتها ) ()2
فالسابل هنا ٌجهل عدد ركعات صبلة االستسقاء  ،فاستخدم األداة (كم) لطلب تعٌٌن
العدد فؤجٌب بؤنها ركعتان  ،وهو استفهام حقٌقً واضح من خبلل األسلوب وسٌاق
الكبلم .
وعلىّنحوّماّتقدمّالشواهدّالتالٌةّّ :
[ كم فً ذلك العرق ( )3من التمر ] ()4
[ كم الطعام ؟  ...وكم الصٌام ؟ ] ()5
[ كم ثمن ناقتك ؟ ] ()6
[ كم فً أصبع المرأة ؟  ...كم فً أصبعٌن ؟  ...كم فً ثبلث  ...كم فً أربع ؟ ] ()7
ورود الفعل الماضً االستفهام ب (كم) :
ومن شواهده :
[ أن عبدالرحمن بن عوؾ جاء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبه أثر صفرة  ،فسؤله رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص  ،فؤخبره أن تزوج  ،فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :كم سقت إلٌها ؟ فقال  :زنة نواة من
ذهب  ،فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :أولم ولو بشاة ] ()8
( قوله (كم سقت إلٌها ) أي  :مهرا  ،وفٌه أنه البد فً النكاح من المهر  ،وقد ٌشعر
ظهره احتٌاجه للتقدٌر  ،ألن (كم) موضوعة له  ،ففٌه حجة للمالكٌة والحنفٌة فً أن أقل
الصداق مقدر ) (. )9
وهً جملة استفهامٌة حٌث أن السابل ٌرٌد مقدار ما ساقه إلٌها .
ـ رواٌة ٌحٌى (  )449والبخاري ( )1522ومسلم (. )894
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 4ص . 98 :
3
ـ العرق من التمر  :دبسه  ،المنجد  ،مادة  :عرق  .والدبس  :عسل التمر ونحوه  ،المنجد  ،مادة :دبس .
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )897
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )941وأبً مصعب (. )1267
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1435وأبً مصعب (. )2955
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1562وأبً مصعب (. )2678
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1137والبخاري ( )5153ومسلم (. )1427
9
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3ص . 242 :
1
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ومنه أٌضا :
[ كم صلى أثبلثا أم أربعا ؟ ] ( [)1فً كم كفن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ] ()2
سابعاّّ:استعمالّ(أٌن)ّلالستفهامّالحقٌقًّفًّالموطأّ ّ
(أٌن) من أدوات االستفهام التً تستعمل فً التصور  ،وٌطلب بها تعٌٌن المكان ()3
نحو  :أٌن الكتاب ؟ .
( وتكون شرطا لمكان  ،نحو  :أٌن لقٌت زٌدا فكلمه؟ بمعنى فً أي مكان ) ()4
( وقٌل  :هً سإال عن بعض من كل  ،وتكون لمن ٌعقل ولما ال ٌعقل ) ()5
ورد أسالٌب االستفهام باألداة (أٌن) فً الموطؤ (تسع) مرات .
(أربع) مرات  ،وقع االسم بعدها
(أربع) مرات  ،وقع الفعل الماضً بعدها
مرة واحدة  ،وقع الفعل المضارع بعدها
 ورود (أٌن ) مع االسم :
وشواهده :
[ جاء رجل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فسؤله عن وقت صبلة الصبح  ،قال  :فسكت عنه
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،حتى إذا كان من الؽد صلى الصبح حٌن طلع الفجر  ،ثم صلى الصبح
من الؽد بعد أن أسفر ،ثم قال  :أٌن السابل عن وقت الصبلة ؟ قال ها أنذا ٌا رسول هللا
فقال  :ما بٌن هذٌن وقت ] ()6
( قوله  :أٌن السابل عن وقت الصبلة ) ٌقتضً اهتمامه ملسو هيلع هللا ىلص بتعلٌم السابل  ،وقد خص
السابل  ،لفضل اجتهاده وبحثه عن العلم ) ()7
قال ابن عبدالبر :
( وفً هذا الحدٌث من الفقه تؤخٌر البٌان عن وقت الصبلة  ،ووقت آخر ٌجب فٌه فعل
ذلك ) ()8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )214وأبو مصعب (. )475
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )524والبخاري (. )1387
3
ـ الطراز  ،للٌمانً  ،ج  ، 3ص . 237 :
4
ـ الصاحبً  ،البن فارس  ،ص . 251 :
5
ـ اللمع  ،ص . 227
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )3والنسابً (. )641
7
ـ المنتقى  ،ج  ، 1ص  . 13 :وأوجز المسالك  ،م  ، 1ص . 239 :
8
ـ االستذكار  ،م  ، 1ص . 35 :
1
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وواضح أن أسلوب االستفهام فً قوله ( أٌن السابل عن وقت الصبلة ) حقٌقً وقع
بعدها االسم لٌدل على قوة األسلوب  ،وقد جاء البٌان بالعمل  ،بعد أن صلى الصبح معه
مرتٌن  ،فً وقتٌن مختلفتٌن  ،فقال له  :ما بٌن هذٌن وقت ) .
ونحوهّالشواهدّالتالٌةّّ :
[ أٌن هــــذا ؟ ] ()1
[ أٌن أخوا المقتول ؟ ] ()2
[ أٌن مسكنك ؟ ] ()3
[ أٌن الح ْمل ] ( )4أي أجرة الحمل
 ورودّ(ّأٌنّ)ّمعّالفعلّالماضً
ذكرنا أن (أٌن) وقع بعدها الفعل الماضً  ،فً (أربعة) مواضع فً الموطؤ
ومن شواهده :
[ عن مالك  ،أنه سؤل عبدالرحمن بن القاسم  :من أٌن كان القاسم ٌرمً جمرة العقبة ؟
فقال  :من حٌث ما تٌسر] ()5
( قوله ( من أٌن كان القاسم ٌرمً جمرة العقبة ) أي  :من موضع كان أبوك القاسم بن
دمحم بن أبً بكر ٌرمً جمرة العقبة ) ()6
أسلوب االستفهام هنا حقٌقً عن معرفة المكان الذي كان ابن القاسم ٌرمً منه جمرة
العقبة  ،فؤجٌب بؤنه لٌس ثمة مكان محدد لذلك  ،بل كان ٌرمً من حٌث ما تٌسر له
ونحوه الشواهد اآلتٌة :
[ من أٌن أ قبلت ؟ ] ()7
[ أٌن كنت ؟ ] () 8
 ورودّ(أٌن)ّمعّالفعلّالمضارع
ذكرنا أن (أٌن) ورد مع الفعل المضارع مرة واحدة .
ـ رواٌة ٌحٌى (. )897
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1576والبخاري ( )7192ومسلم (. )1969
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1773وأبً مصعب ()2555
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1367
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )917
6
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 8ص . 75 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )239وأبً داود ( )1546والترمذي ( )491والنسابً (. )113/3
8
ـ روٌة ٌحٌى ( )268والبخاري ( )999ومسلم (. )755
1
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وشاهده :
[ أن عتبان بن مالك كان ٌإم قومه وهو أعمى  ،وأنه قال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :إنها تكون
الظلمة والمطر والسٌل  ،وأنا رجل ضرٌر البصر ،فصل ٌا رسول هللا فً بٌتً مكانا
أتخذه مصلى  ،فجاءه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقال  :أٌن تحب أن أصلً ؟ فؤشار إلى مكان فً
البٌت  ،فصلى فٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ] ()1
( قوله  :أٌن تحب أن أصلً ؟) ٌسؤله عن المكان الذي ٌجب أن ٌتخذه مصلى ) ()2
وهً جملة استفهامٌة حقٌقٌة استعمل فٌها األداة (أٌن) مع الفعل المضارع .
ثامناّّ:استعمالّ(ّأيّ)ّلالستفهامّّالحقٌقًّ ّ
( أي  :موضوعــة لبلستفهام  ،وٌطلب بهــا عما ٌمٌـــز أحد المتشـاركٌن فً أمر
ٌعمهما ) ()3
ونحوه قوله تعالى  { :أي ْالف ِرٌقٌ ِْن خٌْر َّمقاماًوأ ْحسن ن ِدٌا ً} ( )4أي  :نحن أم أصحاب دمحم
علٌه الصبلة والسبلم ()5
ونحوه :أي البلدٌن أدفؤ جوا  ،أنجمٌنا أم الخرطوم ؟ .
( وٌسؤل بها عن الزمان  ،نحو  :فً أي ٌوم تسافر؟ وعن المكان  ،نحو  :فً أي بٌت
تقٌم ؟ وٌسؤل بها عن الحال  ،نحو :أي صاحبك أحسن خلقا أعلً أم مصطفى ) ()6
وورد أسالٌب االستفهام ب ( أي ) فً أحادٌث الموطؤ (اثنتً عشرة) مرة :
فً(أربعة) مواضع  ،ولٌها االسم
وفً (ثبلثة) مواضع  ،مع أفعل التفضٌل
وفً موضعٌن  ،مع الفعل المضارع
 ورودّاالستفهامّبّ(أيّ)ّمعّاالسمّمجرورّبحرفّالجر:
ورد أسالٌب االستفهام باألداة (أي) فً الموطؤ (ست) مرات
ومن شواهده  [ :سبل ابن شهاب على أي ِ وجه كان ٌؤخذ عمر بن الخطاب من النبط
العشر ؟ ] ()7
ـ رواٌة ٌحٌى ( ) 417والبخاري ( )667ومسلم (. )657
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 2ص . 355 :
3
ـ اإلٌضاح  ،ص  ، 132 :واإلتقان  ،للسٌوطً  ،ج  ، 1ص . 531 :
4
ـ سورة مرٌم  ،اآلٌة . 33 :
5
ـ اإلٌضاح  ،ص . 132 :
6
ـ علوم الببلؼة  ،للمراؼً  ،ص . 85 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( ) 621وأبً مصعب (. )745
1
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قال الباجً فً هذا :
( هو سإال عن وجه ذلك وحجته ودلٌل جوازه ) ()1وهو استفهام استعمل فٌه األداة
(أي ) مجرور بحرؾ الجر وقع بعدها االسم .
ونحوه الشواهد اآلتٌة :
[ فً أي شهر ٌعتكؾ إن وجب علٌه ذلك ؟ ] ()2
[ وبؤي مد هو ؟ ] ()3
[ من أي شًء ؟ ] ()4
[ من أٌهما هو ؟ ] ([ )5بؤٌها ؟ ] ()6
وشاهد واحد ورد بالفاء الفارقة  ،وهو قوله  [:فؤٌهما أجعل صبلتً ؟ ] ()7
 ورودّ(ّأيّ)ّمعّأفعلّالتفضٌلّ
ورد االستفهام باألداة ( أي) مع أفعل التفضٌل ( ،ثبلث) مرات
فكان لتمٌٌز أحد المتشاركٌن فً أمر ٌعمهما .
ومن شواهده :
[ قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لرجلٌن  :أٌكما أطب ؟ ] ()8
( قوله  :أٌكما أطب ؟ ) ٌحتمل أن ٌرٌد ملسو هيلع هللا ىلص البحث عن حالهما ومعرفتهما بالطب  ،ألنه
ال ٌصلح أن ٌعالج إال من علم الطب ؟ ) ( )9وفً هذه الجملة استفهام حقٌقً استعمل
فٌه األداة (أي) مع أفعل التفضٌل  ،فؤفاد التمٌٌزبٌن مهارة الطبٌبٌن .
وعلً نحو ما سبق الشاهدان اآلتٌان  [ :سبل عن الرقاب أٌهما أفضل ؟ ] ()10
[ أٌتهما أفضل ؟ ] ()11

ـ المنتقى  ،ج  ، 3ص . 262 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ()893وأبً مصعب (. )877
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )941وأبً مصعب (. ) 1267
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1726وأبً مصعب ( )2551ومسلم (. )2759
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1415وأبً مصعب (. )2889
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1773وأبً مصعب (. ) 2555
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )297وأبً مصعب (. )877
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1758وأبً مصعب (. )1983
9
ـ المنتقى  ،ج  ، 9ص . 386 :
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )6469وأبً مصعب (. )2743
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1354وأبً مصعب (. )2517
1
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 ورود استفهام ب ( أي) مع الفعل المضارع
ورد أسلوب االستفهام باألداة (أي) فً الموطؤ  ،مرتٌن.
وشاهده :
[ أن رجبل سؤل سعٌد بن المسٌب فقال إنً أصلً فً بٌتً ثم آتً المسجد فؤجد اإلمام
ٌصلً أفاصلً معه ؟ فقال سعٌد  :نعم  ،فقال الرجل  :فؤٌتهما أجعل صبلتً ؟ فقال
سعٌد  :أو أنت تجعلها إنما ذلك إلى هللا ] ()1
( قوله (فقال الرجل ) السابل (فؤٌتهما اجعل ) أي  :أعتد ( صبلتً) الفرٌضة ) ()2
وفً الجملة االستفهامٌة التً استعمل فٌها (أي) مع الفعل المضارع  ،أفادت إرادة
التمٌٌز بٌن الصبلتٌن أٌتهما تكون الفرٌضة .
ومنه الشاهد :
[ من أٌها تحب أن ابتاع لك ؟ ] ()3وهو استفهام باألداة (أي) وإن كان مجرورا
ب(من) إال أنه وقع بعدها الفعل المضارع  ،لذا أوردناه هنا .
تاسعاّّ:استعمالّ(متى)ّلالستفهامّالحقٌقًّفًّالموطأ ّ
(متى) هً للسإال عن الزمان  ،إذا قٌل متى جبت ؟ تقول ٌوم الجمعة أو الخمٌس أو
شهر كذا أو سنة كذا ()4
وهو نحو قوله تعالى  { :متى هو ؟ } ()5
وقال علماء النحو (:أن  :متى) المشهور فٌها أنها اسم من الظروؾ  ،تكون شرطا  ،أو
(من) فً لؽة هذٌل ) ()6
تكون استفهاما  ،أو تكون بمعنى ِ
كقول الشاعر )7( :
ْ
ترفعن
شربن بماء البحر ثم

متى لجج خضر لهن نبٌج ()8

ـ رواٌة ٌحٌى ( )296وأبً مصعب (. )331
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3ص . 27 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1326وأبً مصعب (. )2564
4
ـ مفتاح العلوم  ،للسكاكً  ،ص . 135 :
5
ـ سورة اإلسراء  ،اآلٌة . 51 :
6
ـ الجنى الدانً  ،ص . 555 :
7
ـ البٌت من البحر الطوٌل  ،ألبً ذإٌب فً األزهٌة  ،ص  . 251 :ومؽنً اللبٌب  ،م  ، 1ص  . 254 :والجنى الدانً  ،ص . 555 :
8
ـ نبٌج  :أي  :مر سرٌع بصوت  ،القاموس المحٌط  ،ص . 179 :
1
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(م ْن) وقٌل  :بمعنى (وسط) ()1
(فقٌل أن (متى) هنا بمعنى ِ
وقد ورد االستفهام ب (متى) فً أحادٌث الموطؤ فً (ثبلثة) مواضع  ،ولٌها الفعل
المضارع فً جمٌعها .
ومن شواهده  [:سبل مالك عن تثنٌة األذان واإلقامـة  ،ومتى ٌجـب القٌـام على الناس
حٌن تقـام الصبلة ] ()2
ففً قوله (ومتى ٌجب القٌام على الناس حٌن تقام الصبلة) استفهام عن الزمن الذي
ٌنبؽً على المصلً القٌام فٌه للصبلة  ،ووقع الفعل المضارع بعدها .
ومنه أٌضا :
[ متى ٌخرج من الزٌتون العشر ؟ ] ()3
[ متى ٌضرب له األجل ؟ ] ()4

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـ معنً اللبٌب  ،م  ، 1ص . 635 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )152وأبً مصعب (. )186
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )659وأبً مصعب (. )717
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1228
1
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المبحثّالثانً ّ
المحتوىّالداللًّفًّالجملةّالبالغٌةّألسلوبّاالستفهام ّ
 األؼراض الببلؼٌة التً خرج إلٌها أدوات االستفهام فً الموطؤ
من خبلل االستقراء والبحث ألسالٌب االستفهام فً أحادٌث الموطؤ  ،نجد أن بعض
األسالٌب خرجت عن بعض معانٌها الحقٌقٌة إلى سبعة أؼراض ببلؼٌة  ،وستناول
البعض منها بالتحلٌل.
 الغرضّاألولّّ:التقرٌر:
مفهومهّّ :
( التقرٌر :معناه  ،أن تقرر المخاطب بشًء ثبت عنده  ،لكنك تخرج هذا التقرٌر
بصورة االستفهام  ،ذلك ألنه أوقع فً النفس  ،وأدل على اإللزام ) ()1
وفً تعرٌؾ آخر (هو :حمل المخاطب على اإلقرار بما ٌعرفه وإلجابه إلٌه ) ()2
أقسامهٌّ:نقسم التقرٌر إلى قسمٌن ّ :
أ  /بمعنى التحقٌق والتثبٌت ()3
نحو ،قولك ألخٌك  :ألم أساعدك فً عملك ؟ وهو على نحو قوله تعالى  { :قال أل ْم
نر ِبك ِفٌنا و ِلٌدا ً ول ِبثْت ِفٌنا ِم ْن عم ِرك ِس ِنٌن} ( )4أي  :ألم نربك فً منازلنا صبٌا
صؽٌرا()5
فإن موسى علٌه الصبلة والسبلم ال ٌنكر ذلك  ،وإنما ٌرٌد فرعون تثبٌت هذا األمر.
(وهذا القسم من االستفهام التقرٌري  ،هو إنشاء من حٌث اللفظ  ،خبر من حٌث المعنى
إنشاء من حٌث اللفظ  ،ألن صٌؽة االستفهام من أقسام اإلنشاء  ،خبر من حٌث المعنى ،
ألن معناه  ،كما رأٌت تثبٌت الخبر وتحقٌقه ) ()6
قال الدسوقً :
( واعلم أن استعمال االستفهام فً التقرٌر بهذا القسم  ،مجاز مرسل  ،والعبلقة اللزوم ،
ألن االستفهام ٌلزمه التحقٌق والتثبٌت ) ()7
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها  ،علم المعانً  ،ص . 197 :
2
ـ ٌنظر :شروح التلخٌص  ،للدسوقً  ،ج  ، 2ص  . 89 :وعلوم الببلؼة  ،للمراؼً  ،ص  . 81 :الجنى الدانً  ،ص . 32 :
3
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها  ،علم المعانً  ،ص . 197 :
4
ـ سورة الشعراء  ،اآلٌة . 18 :
5
ـ صفوة التفاسٌر ،للصابونً  ،ج ، 2ص . 376:
6
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها  ،علم المعانً  ،ص . 198 :
7
ـ شروح التلخٌص  ،علم المعانً  ،للدسوقً  ،م  ، 2ص . 471 :
1
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ب  /طلب إقرار المخاطب بما ٌرٌد المتكلم
( وهذا القسم ٌختلؾ عن السابق باآلتً  1 :ـ هو :إنشاء لفظا ومعنى  2ـ ٌحتاج إلى
جواب ) ()1
نحو قوله تعالى  {:أل ْست ِبر ِبك ْم قالواْبلى } ()2
ان
( وقد ٌكون االستفهام التقرٌري بؽٌر الهمزة  ،مثل قوله تعالى { ه ْل أتى على ْ ِ
اإلنس ِ
ِحٌن ِمن الد َّ ْه ِرل ْم ٌكن شٌْبا ً َّم ْذكورا ً} ( )3فهذا استفهام تقرٌري  ،معناه التحقٌق  ،لذلك
ذهب كثٌر من العلماء إلى أن معنى (هل) اآلٌة (قد) ()4
قال الزمخشري :
( هل ) بمعنى (قد) فالمعنى  :أقد أتى ؟ على التقرٌر والتقرٌب جمٌعا ()5
وقد خرج االستفهام عن معناه األصلً فً الموطؤ إلى معنى التقرٌر(إحدى وثبلثٌن)
مرة
والتقرٌر فً الموطؤ ورد على أسالٌب عدة  ،منها :
أوال  :التقرٌر بالفعل  ،وٌنقسم إلى قسمٌن :
 1ـ التقرٌر بمعنى التحقٌق والتثبٌت
ورد فً (ثمانٌة) مواضع
منها  [:قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لعابشة رضً هللا عنها  :ألم تري أن قومك حٌن بنوا الكعبة
اقتصروا عن قواعد إبراهٌم ] ()6
فؤسلوب االستفهام هنا خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى التقرٌر  ،وهو تقرٌر وتحقٌق
 :بالفعل فً قوله (ألم تري) واستعمال االستفهام هنا للتقرٌر ،مجاز مرسل  ،عبلقته
اللزوم  ،ألن االستفهام ٌلزمه التحقٌق والتثبٌت  ،وما ٌدلنا على أن االستفهام تقرٌري
ألن أسلوب االستفهام هنا ال ٌحتاج إلى جواب .
ومنـ ه  [:قول عابشة رضً هللا عنها  :ألٌس قد قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ال نورث ما تركنا
فهو صدقة ؟ ] ()7
ـ شروح التلخٌص  ،للدسوقً ،م ، 2ص . 199 :
2
ـ سورة األعراؾ  ،اآلٌة . 172 :
3
ـ سورة اإلنسان  ،اآلٌة ، 1 :
4
ـ شروح التلخٌص  ،علم المعانً  ،م  ، 2ص . 255 :
5
ـ الكشاؾ للزمخشري  ،م  ، 4ص . 653 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )853وأبً مصعب ( )1278والبخاري ( )4484ومسلم (. )1333
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1823والبخاري ( )6729ومسلم (. )1765
1
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قوله ( ألٌس قد قال  ) ...تقرٌر بالفعل لما تعرفه عابشة من زوجات النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن حكم
ما ٌتركه األنبٌاء من األموال  ،وفٌها تحقٌق وتثبٌت عن هذا األمر ،وهذا األسلوب
التقرٌري مجاز مرسل  ،عبلقته اللزوم .
وعلىّنحوّهذاّالشواهدّالتالٌةّّ :
[ فما ترون ذلك من درنه ؟ ] ()1
[ ألٌس إن رعٌت الخصبة رعٌتها بقدر هللا وإن رعٌت الجدبة رعٌتها بقدر هللا ؟ ] ()2
[ أتخشى أن نكون ممن نفت المدٌنة ؟ ] ()3
[ أتحب أن رجبل بادنا فً ٌوم حار ؼســل لك ما تحت إزاره ورفؽٌه ثم أعطاكه
فشربته ؟ ] ()4
[ أرأٌت الحدٌث الذي ٌذكر عن رافع بن خدٌج ؟ ] ()5
[ أرأٌت رجبل اشترى شارفا بعشرة شٌاه ؟ ] ()6
ّ2ـّإقرارّالمخاطبّبماٌّرٌدّالمتكلمّ ّ
ورد أسلوب االستفهام بإقرار المخاطب بما ٌرٌده المتكلم فً الموطؤ(ست عشرة ) مرة
ومن شواهده :
[ كان رجبلن أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بؤربعٌن لٌلة فذكرت فضٌلة األول عند
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقال  :ألـم ٌكن اآلخر مسلما ؟ قالـوا بلى ٌا رسول هللا  ،وكان ال بؤس
به ] ()7
( قوله ( ألم ٌكن اآلخر مسلما ؟ ) ٌحتمل أن ٌكون لم ٌعرؾ فسؤلهم مستفهما عنه ،
وٌحتمل أن ٌكون ع ِلم فؤتى بلفظ االستفهام ومعناه التقرٌر) ()8
وواضح أن أسلوب االستفهام هنا خرج عن معناه األصلً  ،إلى معنى التقرٌر  ،أي :
إقرار المخاطب بما ٌرٌده المتكلم  ،فؤجٌب ب (بلى) .

ـ رواٌة ٌحٌى ( )423والبخاري ( )528ومسلم (. )667
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1657والبخاري ( )5729ومسلم (. )2219
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1596وأبً مصعب (. )1853
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1841وأبً مصعب (. )2116
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1384
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1347وأبً مصعب (. )2616
7
ـ رواٌة ٌحٌى( )423وأبً مصعب ( )578والبخاري ( )528ومسلم (. )667
8
ـ المنتقى  ،ج ، 2ص . 362 :
1
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قال الفـراء :
ْ
ضعت بلى لكل إقرار فً أوله جحد  ،ووضعت (نعم) لبلستفهام الذي ال جحد فٌه ،
(و
1
ؾ (بلى) بمنزلة (نعم ) ( )
ومنـه  [:قول رافع بن خدٌج لمروان بن الحكم  :أخذت ؼبلما لهذا ؟ فقال  :نعم )2( ] .
قوله ( أخذت ؼبلما لهذا ؟ ) بصٌؽة الخطاب بطرٌق السإال ()3
وهو أسلوب لبلستفهام خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى التقرٌر  ،وهو إقرار
المخاطب بما ٌرٌد المتكلم  ،ورأٌنا كٌؾ أن هذا القسم ٌحتاج إلى جواب  ،فؤجٌب بقوله
(نعم ) وأسلوب هذا التقرٌر مجاز مرسل عبلقته اللزوم .
وعلىّنحوّماّتقدمّالشواهدّالتالٌةّّ :
[ ألم أر برمة فٌها لحم ؟ قالوا بلى ٌا رسول هللا ] ()4
[ ألم ٌقل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال ما كان رقما فً ثوب ؟ قال  :بلى ] ()5
[ ألم تكن طافت معكن فً البٌت ؟ قلن بلى ] ()6
[ أوقد كان ذلك ؟ قال  :نعم ] ()7
[ ألم ٌقل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من جلس مجلسا ٌنتظر الصبلة فهو فً صبلة حتى ٌصلً ...
فقلت بلى ] ()8
[ أتري هذا البٌت ؟ فقلت نعم ] ()9
[ ألٌس ٌشهد أن ال إله إال هللا  ،وأن دمحما رسول هللا ؟ فقال الرجل  :بلى ؟ وال شهادة له
فقال ألٌس ٌصلً ؟ قال  :بلى وال صبلة له ] ()10
[ ألست برجل مسلم ؟ ] ()11

ـ معانً القرآن  ،تؤلٌؾ ٌ :حٌى بن زٌاد الفراء  ،تحقٌق  :أحمد ٌوسؾ نجاتً  ،ودمحم علً النجار  ،دار السرور  ( ،ب ـ ط ـ ت ـ ن)  ،ج
 ، 1ص . 52 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1525وأبً مصعب ( )1794ودمحم ( )684وأبً داود ( )4223والترمذي (. )1449
3
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 13ص . 422 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1176والبخاري ( )5279ومسلم (. )1554
5
ـ رواٌة ٌحٌى( )1755والبخاري ()5958
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )928والبخاري ( )328ومسلم (. )1328
7
ـ رواٌة ٌحٌى(. )1394
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )239وأبً داود( )1546والترمذي ( )491والنسابً (. )113 / 3
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1781ومسلم (. )2236
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )415
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )295والنسابً (. )112 /2
1
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[ أتشهدٌن أن ال إله إال هللا ؟ قالت  :نعم  .قال أتشهدٌن أن دمحما رسول هللا ؟ قالت  :نعم
قال  :أتوقنٌن بالبعث بعد الموت ؟ قالت  :نعم ] ()1
[ أترٌد أن توفٌهم من تلك األرزاق التً ابتعت ؟ ] ()2
[ أتحب أن تراها عرٌانة ؟ قال  :ال ] ()3
ثانٌاّّ:التقرٌرّبالفاعل ّ
وهو :حمل المخاطب على اإلقرار بالفاعل ()4
حد قوله تعالى { :أأنت فع ْلت هذا ِبآ ِله ِتناٌا ِإبْرا ِهٌم} ()5
وهو على ِ
قال الدسوقً ( :فإنها تقتضً أن المطلوب اإلقرار بالفاعل ال بالفعل  ،وقول إبراهٌم
لهم بل فعله كبٌرهم هذا ولو كان التقرٌر بالفعل لكان الجوب فعلت أولم أفعل ) ()6
خرجّاالستفهامّفًّالموطأّإلىّالتقرٌرّبالفاعلّفًّالموطأّّمرتٌن ّ
وشاهداه :
[ قول السابب بن ٌزٌد  ،لسفٌان بن أبً زهٌر :أنت سمعت هذا من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال :
إي ورب هذا المسجد ] ()7
قال العٌنً  (:قوله  :أنت سمعت) هذا للتثبٌت فً الحدٌث  ،وقوله (ورب هذا المسجد)
قسم للتؤكٌد) ()8
وهو حمل للمخاطب علً اإلقرار بالفاعل أو هو أم ؼٌره  ،وتثبٌتا للحدٌث  ،كما ذكره
العٌنً  ،إذا فهً استفهام خرج إلى معنى التقرٌر بالفاعل .
( وهو مجاز مرسل عبلقته اإلطبلق والتقٌٌد  ،ألن االستفهام عن الشًء ٌستلزم تحقٌقه
وتثبٌته بالجواب ) ()9
ومنـ ه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :ما من نبً إال قد رعى ؼنما  ،قٌل  :وأنت ٌا رسول هللا  ،قال :
وأنا ] ()10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1463
2
ـ رواٌة ٌحٌى( )1327وأبً مصعب (. )2563
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1749وأبً مصعب (. )2528
4
ـ شروح التلخٌص  ،البن ٌعقوب المؽربً  ،ج  ، 1ص . 517 :
5
ـ سورة األنبٌاء  ،اآلٌة . 62 :
6
ـ شروح التلخٌص  ،للدسوقً  ،م  ، 2ص . 475 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1765والبخاري ( )2323ومسلم (. )1576
8
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 9ص . 11 :
9
ـ شروح التلخٌص  ،للدسوقً  ،م  ، 8ص . 471 :
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1766والبخاري (. )2262
1

80

(قوله  :وأنت ٌا رسول هللا ؟) جاء هذا االستفهام  ،وإن كان اللفظ عاما لما ٌحتمل من
التخصٌص  ،وإن ظاهره العموم فبٌن هو ملسو هيلع هللا ىلص قصد العموم ومقتضى اللفظ ) ()1
وفٌه تقرٌر بما ٌعرفه ملسو هيلع هللا ىلص من هذا األمر ،وهو تقرٌر بالفاعل .
ثالثاّّ:التقرٌرّمعّبعضّالفضالت ّ
 التقرٌرّباسمّاإلشارة
خرج االستفهام إلى التقرٌر باسم اإلشارة فً الموطؤ مرة واحدة .
وشاهده  [:قول عمر بن الخطاب فً شؤن نسمة وجد منبوذا فؤخذه رجل اسمه ِسنٌن ،
فقال له عمر  :ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ فقال وجدتها ضابعة فؤخذتها  ،فقال له
عرٌفه ٌ :ا أمٌر المإمنٌن إنه رجل صالح  :فقال له عمر  :أكذالك ؟ قال  :نعم )2( ] .
قوله (أكذالك ؟) هو بهمزة االستفهام على وجه التحقٌق والتثبٌت ()3
إذن فهو أسلوب لبلستفهام خرج عن معناه األصلً إلى معنى التقرٌر بمعنى التحقٌق
والتثبٌت بلفظ اإلشارة  ،وهو مجاز مرسل عبلقته اللزوم .
 التقرٌرّبلفظّ(كل)ّ
خرج االستفهام عن معناه الحقٌقً إلى معنى الببلؼً التقرٌر بلفظ (كل)
فً الموطؤ مرة واحدة.
فً قوله [ أكل تمر خٌبر هكذا ؟ ] ()4
الغرضّالثانًّّ:اإلنكــــار ّ
االستفهام اإلنكاري هو( :من أنكر علٌه إذا نهاه ) ()5
( والفرق بٌنه وبٌن االستفهام التقرٌري  ،إنك فً التقرٌر ترٌد تثبٌت األمر وتحققه  ،أو
تنتزع إقرار المخاطب واعترافه  ،أما فً االستفهام اإلنكاري فإنك ال تقرر المخاطب
فً شًء  ،وإنما تنكر علٌه  ،وتستهجن ما حدث فً الماضً  ،أو ما ٌمكن أن ٌحدث
فً المستقبل ) ()6
ـ المنتقى  ،ج  ، 9ص . 445 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1412
3
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 12ص . 224 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1353والبخاري ( )2251ومسلم (. )1593
5
ـ شروح التلخٌص للدسوقً  ،م  ، 2ص . 477 :
6
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها  ،علم المعانً  ،ص . 255 :
1
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وٌنقسم إلى قسمٌن :
أّّ/اإلنكارّالتوبٌخً ّ
( وهو  :إما التعٌٌر والتقرٌع على أمرقد وقع  ،بمعنى  :ما كان ٌنبؽً أن ٌكون ذلك
األمر الذي كان  ،نحو  :أعصٌت ربك ؟ كؤنك تقول ما هذا العصٌان الذي صدر منك ،
فإنه منكر ،ألنه لم ٌكن مما ٌنبؽً أن ٌصدر منك ) (ّ )1
( وأما التوبٌخ على أمر خٌؾ وقوعه بؤن كان المخاطب بصدد أن ٌوقعه  ،فٌكون
المعنى أنه ال ٌنبؽً أن ٌكون هذا األمر الذي أنت بصدد عمله  ،نحو  :أتعصً ربك ؟
فكؤنك تقول هذا العصٌان الذي نوٌت  ،ال ٌنبؽً أن ٌصدر منك فً االستقبال ) ()2
( والؽـرض فً مثل هـــذا تنبٌه السامع حتى ٌرجـع نفسه فٌخجــل وٌرتدع عن فعل ما
هم به ) ()3
بّّ/اإلنكارّالتكذٌبًّ ّ
صطفى
( وهو :إما للتكذٌب فً الماضً  ،بمعنى  ،لم ٌكن  ،نحو :قوله تعالى  { :أ ْ
ت على ْالب ِنٌن} ( )4فهو إنكارعلٌهم  ،وتكذٌب لهم فٌما ادعوه  ،وإما تكذٌب فً
ْالبنا ِ
ارهون} ()5
المستقبل  ،بمعنى  ،ال ٌكون  ،نحو قوله تعالى  { :أن ْل ِزمكموهاوأنت ْم لهاك ِ
أي  :لٌس صحٌحا ما تدعون من أننا سنلزمكم ونرؼمكم على اإلٌمان بالرسالة مع
كراهٌتكم لها  ،فهو إنكار أن ٌحدث هذا اإللزام وٌقع ) ()6
وقد ورد أسالٌب االستفهام اإلنكاري فً أحادٌث الموطؤ (سبع وثبلثٌن) مرة
كلها خرج للمعنى التوبٌخً .
و ٌنقسم إلى قسمٌن :
ّ1ـّإنكارّللفعلّبمعنىّماّكانٌّنبغًّأنٌّكونّ ّ
وجاء أسالٌب اإلنكار بها فً (تسعة عشر) موضعا
وشواهده  [:أن عمربن عبدالعزٌزأخر الصبلة ٌوما  ،فدخل علٌه عروة بن الزبٌر ،
فؤخبره أن المؽٌرة بن شعبة أخر الصبلة ٌوما وهو بالكوفة  ،فدخل علٌه أبو مسعود
ـ شروح التلخٌص  ،البن ٌعقوب المؽربً  ،ج  ، 1ص . 521 :
2
ـ المصدر السابق  ،ج  ، 1ص . 521 :
3
ـ علوم الببلؼة  ،للمراؼً  ،ص . 82 :
4
ـ سورة الصافات  ،اآلٌة . 153 :
5
ـ سورة هود  ،اآلٌة . 28 :
6
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها  ،علم المعانً  ،ص . 252 :
1
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األنصاري  ،فقال  :ما هذا ٌا مؽٌرة ؟ ] ()1
( قول أبً مسعود ( ما هذا ٌا مؽٌرة ؟ ألٌس قد علمت أن جبرٌل نزل فصلى فصلى
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) على وجه اإلنكار لفعله ) ()2
فاالستفهام هنا خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى المجازي اإلنكاري التوبٌخً ،
( والعبلقة أن المستفهم عنه مجهول  ،والمجهول منكر  ،أي  :منفً عن العلم ،
فاستعمل لفظ االستفهام فً اإلنكار بهذه المبلبسة المصححة للمجاز اإلرسالً بمعونة
القرابن الحالٌة ) ()3
وعلىّنحوّماّسبقّالشواهدّالتالٌةّّ :
[ أفتؤسؾ على ما أعارك هللا ثم أخذه منك وهو أحق به منك ؟ ] ()4
[ ألم ٌكن رسول هللا صلى هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عنها ] ()5
[ ألٌس هذا خٌرا له ؟ ] ()6
[ ألٌس هذا خٌرا من أن ٌؤتً أحدكم ثابر الرأس كؤنه شٌطان ؟ ] ()7
[ ألم أر جارٌة أخٌك تجوس ( )8الناس وقد تهٌؤت بهٌبة الحرابر وأنكر ذالك عمر] ()9
[ ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ ] ()10
[ هل مسستما من مابها شٌبا ؟ ] ()11
[ ما حملك على أن تفتٌهم بهذا ؟ ] ()12
[ ألست برجل مسلم ؟ ] ()13
[ ألم أر صاحبك إذا دخل المسجد ٌجلس قبل أن ٌركع ؟ ] ()14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1والبخاري ( )522ومسلم ( )611وأبً داود (. )394
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 1ص . 7 :
3
ـ شروح التلخٌص  ،البن ٌعقوب  ،ج  ، 1ص . 517 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )561
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1533والبخاري (. )3997
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1638وأبً مصعب (. )1899
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1722وأبً مصعب ()1995
8
ـ جاس جوسا وجوسانا  ،تردد  ،وٌقال  :جاء ٌجوس الناس ٌ ،تخطاهم  ،المعجم الوسٌط  ،ج  ، 1مادة  :جاس
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1793وأبً مصعب (. )2568
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1412
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1793وأبً مصعب (. ) 2568
12
ـ رواٌة ٌحٌى ()782
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )295والنسابً (. )112 / 2
14
ـ رواٌة ٌحٌى (. )389
1
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[ ما هذا الثوب المصبوغ ٌا طلحة ؟ ] ()1
[ أكل الجٌش أسلفه مثل ما أسلفكما ؟ ] ()2
[ أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ] ()3
[ ٌا أهل المدٌنة أٌن علماإكم سمعت رسول هللا ٌنهى عن مثل هذه ؟ ] ()4
[ ممن رٌح هذا الطٌب ؟  ...منك لعمر هللا ؟ ] ()5
[ ممن رٌح هذا الطٌب ؟ ] ()6
[ ما هذا ٌا أم سلمة ؟ ] ()7
ّ2ـّإنكارّللفعلّّ،بمعنىّالٌّنبغًّأنٌّكونّهذاّاألمر ّ
ورد االستفهام بهذا األسلوب فً الموطؤ (عشرٌن) مرة
ومن شواهده :
[ سمع قوم اإلقامة  ،فقاموا ٌصلون  ،فخرج علٌهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال  :أصبلتان معا ؟
أصبلتان معا ؟ وذلك فً صبلة الصبح فً الركعتٌن اللتٌن قبل الصبح ] ()8
قال ابن عبدالبر:
(قوله ملسو هيلع هللا ىلص (أصبلتان معا ؟ أصبلتان معا ؟ ) إنكار منه ملسو هيلع هللا ىلص لذالك الفعل  ،فبل ٌجوز ألحد
أن ٌصلً فً المسجـــد ركعتً الفجـــر ،وال شٌبا من النوافـــل إذا كانت المكتـــوبة قد
قامت ) ()9
وأٌده الباجً :
بقوله ( أصبلتان معا ؟ ) توبٌخ وإنكار لئلتٌان بصبلة ؼٌر الصبلة التً اجتمع على
اإلبتمام باإلمام فٌها فً موضع اإلبتمام به ()10

ـ رواٌة ٌحٌى ( )712والبٌهقً (. )8899
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1378
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1431
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1717
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )723وأبً مصعب (. )1557
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )724وأبً مصعب (. )1558
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1262وأبً داود (. )2355
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )284وأبً مصعب (. )319
9
ـ التمهٌد  ،م  ، 2ص . 483 :
10
ـ المنتقى  ،ج  ، 2ص . 195 :
1
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وقال دمحم زكرٌا :
( قوله ( أصبلتان معا ؟ ) ألن اإلقامة من الصبلة  ،والمعنى أن إحدى الصبلتٌن التً
تصلً أنت  ،والثانٌـــة التً أقٌمـت لهـــا  ،تصلٌان معا ؟ وهذا أوضــح قرٌنــة على
أن اإلنكار كان على اإلشراك والمخالطة  ،ال على التنفل عند إقامة المكتوبة ) ()1
والواضح أن أنهم اتفقوا على أن هذه الجملة ( أصبلتان معا ) استفهام خرج عن معناه
الحقٌقً إلى معنى اإلنكار والتوبٌخ من الفعل الذي ٌحدث منهم  ،بمعنى  ،ال ٌنبؽً أن
ٌكون ما ٌصدر منهم  ،والعبلقة بٌن االستفهام واإلنكار ،هو الكناٌة .
وعلىّهذاّالنحوّالشواهدّالتالٌةّّ :
[ أتقرأ القرآن ولست على وضوء ؟ ] ()2
[ أتعد علٌنا بالسخلة وال تؤخذ منه شٌبا ؟ ] ( [ )3أو ٌصنع ذلك أحد ؟ وأنكر ذلك ] ()4
[ أتحل بٌع الربا ٌا مروان ؟ ] ( [ )5أتبٌعنً ما لٌس عندك ؟ ] ()6
[ أترانً نسٌت ما قال لك عمر بن الخطاب ؟ ] ( [ )7أتؤخذ الصاع بالصاعٌن ؟ ] ()8
[ وما ٌدرٌك ؟ ] ( [ )9أتقول لً مثل هذا ؟ ] ()10
[ أٌن تذهب عنكم هذه اآلٌة ؟ ] ( [ )11أٌة ساعة هذه ؟ ] ()12
[ أنت الذي تنهى أن ٌقترن بٌن الحج والعمرة ؟ ] ()13
[ أأنت القابل لمكة خٌر من المدٌنة ؟ ] ( [ )14أفرارا من قدر هللا ؟ ] ()15
[ أفً حرم رسول هللا ٌصنع هذا ؟ ] ( [ )16ما هذا ٌا أنس ؟ أعراقٌة ؟ ] ()17
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 2ص . 483 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )471
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )655
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )954
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1325وأبً مصعب (. )2562
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1326وأبً مصعب (. )2564
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1583
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1352وأبً مصعب (. )2515
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1392وأبً مصعب (. )2878
10
ـ روٌة ٌحٌى ( )1841وأبً مصعب (. )2116
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1693
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )227والبخاري ( )878ومسلم (. )845
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )741
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1656وأبً مصعب (. )1866
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1657والبخاري ( )5729ومسلم (. )2219
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1599وأبً مصعب (. )1856
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )56وأبً مصعب (. )75
1
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[ أتخافون أن ال أقسم ما أفاء هللا علٌكم ] ()1
أما أسلوب االستفهام اإلنكار التكذٌبً  ،ما عثرت علٌه فً أحادٌث الموطؤ .
الغرضّالثالثّّ:العــــرضّ ّ
والعرض  ،هو :طلب الشًء بلٌن ورفق ()2
وأدو اته  (:أال)  ،بفتح الهمزة وتخفٌؾ البلم  ،و(أما) بفتح وتخفٌؾ المٌم  ،وتختص كلتا
األداتٌن إذا كانتا للعرض بالدخول على الجملة الفعلٌة ()3
الل لك ْم } ()4
وهو على حد قوله تعالى  { :أالت ِحبون أن ٌ ْؽ ِفر َّ
ومنه قول الشاعر ()5
أال ٌحضرون لدي به

كما ٌحضرون إذا ما أكل

وقد جاء االستفهام بؤسلوب العرض فً الموطؤ (ثبلث عشر) مرة
ومن شواهده  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :أال أخبركم بخٌر الناس منزال ؟ رجل أخذ بعنان ( )6فرسه
ٌجاهد فً سبٌل هللا  ،أال أخبركم بخٌر الناس منزال بعده ؟ رجل معتزل فً ؼنٌمته ٌقٌم
الصبلة وٌإتً الزكاة وٌعبد هللا وال ٌشرك به شٌبا ] ()7
( قوله ( أال أخبركم بخٌر الناس منزال؟) وقد علم أنهم ٌرٌدون ذلك على سبٌل التنبٌه
لهم على اإلصؽاء إلٌه واإلقبال على ما ٌخبر به والتفرغ لفهمه  ،وٌحتمل أن ٌرٌد
بقوله ملسو هيلع هللا ىلص ( خٌر الناس منزال ) أكثرهم ثوابا فً اآلخرة وأرفعهم درجة ) ()8
والواضح أن فً قوله ( أال أخبركم بخٌر الناس منزال ؟ ) استفهام خرج إلى أسلوب
بالػ فً الروعة والجمال  ،سهل لٌن  ،وهو العرض مع التنبٌه إلى اإلصؽاء واإلقبال
على ما سٌؤتً عرضه .

ـ رواٌة ٌحٌى ( )978والنسابً (. )131 / 7
2
ـ علم المعانً  ،لعبد العزٌز عتٌق  ،دار اآلفاق العربٌة  ،القاهرة  ،ط  ، 1ص . 85 :
3
ـ المرجع السابق  ،ص . 85 :
4
ـ سورة النور ،اآلٌة . 22 :
5
ـ البٌت من البحر الطوٌل  ،المرئ القٌس  ،فً دٌوانه  ،ص . 135 :
6
ـ العنان  :سٌر اللجام الذي تمسك به الدابة  ،المعجم الوسٌط  ،ج  ، 2مادة  :عنان .
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )965والترمذي (. )1652
8
ـ المنتقى  ،ج . 354 ، 4
1
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ومنه  [:أسري برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرأى عفرٌتا ( )1من الجن ٌطلبه بشعلة من نار ،كلما
ألتفت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رآه  ،فقال له جبرٌل  :أفبل أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفبت
وخر لفٌه فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :بلى ] ()2
شعلته
َّ
قوله ( أفبل أعلمك ) بهمزة االستفهام ()3وظاهر أن أسلوب االستفهام فً قوله ( أفبل
أعلمك  )...خرج إلى معنى العرض  ،حٌث عرض جبرٌل  ،للنبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،تعلٌم كلمات
لٌتحصن به من شر العفارٌت  ،وكان ذلك بؤسلوب لطٌؾ بارع  ،فؤجابه ملسو هيلع هللا ىلص بؤسلوب
بالػ فً القبول  ،بقوله (بلى) .
وعلى هذا النحو الشواهد التالٌة :
[ أال أخبركم بخٌر أعمالكم  [ )4( ] ...أفبل انتفعتم بجلدها ؟ ] ()5
[ أال أخبركم بخٌر الشهداء ] ( [ )6أال أخبرتٌها أنً أفعل ذلك ؟ ] ()7
[ أفبل حبستموه ثبلثا وأطعمتموه ] ( [ )8أال تسترقون له من العٌن ؟ ] ()9
[ أو ال تؤكل أنت ٌا رسول هللا ؟ ] ( [ )10أال أخبركم عن النفر الثبلثة ؟ ] ()11
[ أال ترٌحون الكتاب ؟ ] ( [ )12أال ترى أنه ٌقال صدق وبر وكذب وفجر] ()13
الغرضّالرابعّّ:التحضٌضّ ّ
تعرٌفه  (:هو  :طلب الشًء بحث وإزعاج ؟ ) ()14
وأدواته  (:لوال  ،ولوما  ،وهبل  ،بتشدٌد البلم ) ()15
قال الرمانً :
( هبل  ،من الحروؾ الهوامل  ،ومعناها التحضٌض  ،نحو :هبل أكرمت زٌدا ؟ ) ()16
ـ العفرٌت :القوي المتشٌطن الذي ٌعفر قرنه  ،لسان العرب  ،ج  ، 9مادة  :عفر
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1725وأحمد (. )419 / 3
3
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 15ص . 42 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )493والترمذي (. )3377
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1562والبخاري ( )1492ومسلم (. )363
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1393ومسلم (. )1719
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )642
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1459وأبً مصعب (. )2986
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1755والبخاري ( )5739ومسلم (. )2197
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1757وأبً مصعب (. )2536
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1745والبخاري ( )66ومسلم (. )2176
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1855وأبً مصعب (. )2576
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1812والبخاري ( )6594ومسلم (. )2657
14
ـ مؽنً اللبٌب  ،م  ، 1ص  . 523 :وعلم المعانً  ،لعتٌق  ،ص . 85 :
15
ـ علم المعانً  ،لعتٌق . 85 ،
16
ـ الجنى الدانً  ،ص . 597 :
1
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وقد خرج االستفهام إلى أسلوب التحضٌض فً الموطؤ مرة واحدة .
فً الحدٌث التالً :
[ أن صفوان بن أمٌة قٌل له إنه من لم ٌهاجر هلك  ،فقدم صفوان بن أمٌة المدٌنة فنام
فً المسجد وتوسد رداءه  ،فجاء سارق فؤخذ رداءه  ،فاخذ صفوان السارق فجاء به إلى
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فؤمـ ر به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،أن تقطع ٌده  ،فقال له صفوان  :إنً لم أرد
هذا ٌا رسول هللا  ،هو علٌه صدقـة  ،فقال رسـول هللا صلى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( فهبل قبل أن تؤتٌنً
به ؟ ) ()1
( قوله ملسو هيلع هللا ىلص (فهبل) بتشدٌد البلم  ،أي  :هبل تصدقت به ( قبل أن تؤتٌنً به) فإن الحدود
إذا انتهت إلى اإلمام ال تدرأ ) ()2
وأسلوب االستفهام فً قوله ( فهبل تؤتٌنً به) خرج إلى عن معناه األصلً إلى معنى
التحضٌض  ،وأضمر فٌه الفعل  ،أي  :فهبل تصدقت به قبل أن تؤتٌنً به  ،والسر
الببلؼً وراء تعبٌر االستفهام بؤسلوب التحضٌض  ،هو :إبراز عدم الرضى واالنزعاج
من طلبه الذي أتى فً ؼٌر أوانه  ،حٌث ال تنفع الشفاعة عند وصول القضٌة أمام
الحاكم .
الغرضّالخامسّّ:التعظٌـــــمّ ّ
تعرٌفه  (:هو اندفاع نفس المتكلم حٌن ٌرى شٌبا عظٌما فخما للتعبٌر عن عظمته
وفخامته بؤسلوب التعجب أحٌانا  ،وبؤسلوب االستفهام أحٌانا أخرى  ،وهو الٌرٌد
اإلجابة على استفهامه إنما ٌرٌد التعبٌرعن عظمة ما رأى أوسمع ) ()3
( أو هو خروج االستفهام عن معناه الحقٌقً  ،واستخدامه فً الداللة على ما ٌتحلى به
المســإول من صفـات حمٌــدة كالشجاعة والكرم والسٌادة والملك والفروسٌة وما أشبه
ذلك ) ()4
مثل  :ما هذا القصر ؟ كٌؾ بنً هذا القصر ؟ ما هذا الشعر ؟ من أٌن له بهذا الشعر
البدٌع ؟
وكقول الشاعر ()5
من للمحافل والجحافل والسرى

ف ِقدت بفقدك ِنٌرا ال ٌطلع

فالشاعر ٌرٌد تعظٌم المخاطب واإلشادة بفضله وأن المحافل وهً المجامع والجحافل
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1521والنسابً ( )68 / 8وابن ماجة (. )2595
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 13ص  . 392 :وٌنظر :المنتقى  ،ج  ، 9ص . 199 :
3
ـ الكافً فً الببلؼة  ،ص . 246 :
4
ـ ٌنظر  :علم المعانً  ،لبسٌونً  ،ص . 327 :
5
ـ البٌت من البحر الطوٌل  ،للمتنبا فً دٌوانه  ،ص . 371 :
1
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وهً الجٌوش  ،والسرى  ،السٌر لٌبل  ،والزحؾ إلى األعداء فقدت بفقد ممدوحه .
وخرج االستفهام إلى معنى التعظٌم فً الموطؤ مرتٌن
وشواهدهما :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إن هللا تبارك وتعالى ٌقول ٌوم القٌامة  :أٌن المتحابون لجبللً ؟ الٌوم
أظلهم فً ظلً ٌوم ال ظل إال ظلً ؟ ] ()1
( قوله (أٌن المتحابون ) نداء تنوٌه وإكرام  ،أي  :استعظام ( لجبللً ) أي  :لعظمتً ،
أي  :ألجل تعظٌم حقً وطاعتً ال لؽرض دنٌا ) ()2
وإذا دققنا النظر إلى هذه الجملة ( أٌن المتحابون لجبللً ) نجد أن أسلوب االستفهام
فٌها خرج إلى المعنى الببلؼً  ،وهو :التعظٌم  ،والسر الببلؼً فً التعبٌر بهذا
األسلوب  ،هو إظهار مكانتهم ودرجتهم الرفٌعة  ،وهً فً ظل العرش ٌوم ال ظل إال
ظله  ،وذلك كً تقوى عرى المحبة الصادقة بٌن المإمنٌن فً هللا فً هذا الدار ،ثم
ٌتحقق لهم الكرامة فً اآلخرة .
ومنهما أٌضا :
[ قٌل ل لقمان ما بلػ بك ما نرى ؟ ٌرٌدون الفضل  ،فقال لقمان  :صدق الحدٌث وأداء
األمان  ،وترك ما ال ٌعنٌنً ] ()3
( قوله ( ما بلػ بك ما نرى ؟ ) ٌعنً أي شًء أوصلك إلى هذه المرتبة القصوى من
الفضل ) ()4
فاالستفهام هنا خرج إلى معنى التعظٌم  ،والؽرض من التعبٌر بهذا هو  :إظهار المكانة
الرفٌعة وما الذي أوصله إلٌه .
الغرضّالسادسّّ:اللومّوالتثرٌب ّ
( وهو من الم ٌلوم لوما ومبلما ومبلمة  ،المه فً كذا وكذا  ،عذله  ،كدره بالكبلم
إلتٌانه ما لٌس جابزا ،أو ما لٌس مبلبما لحال البلبم أو حال الملوم ) ()5
( والتثرٌب  ،هو  :التعٌٌر ٌ ،قال  :ثربه ثربا  :المه وعٌره بذنبه ) ()6
وقد أتى بعض أسالٌب االستفهام بمعنى اللوم والتثرٌب  ،فً (ثبلثة) مواضع فً الموطؤ
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1728ومسلم (. )2566
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4ص . 541 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1813وأبً مصعب (. )1587
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 15ص . 343 :
5
ـ المنجد  ،لسعد مخلوؾ  ،مادة  :لوم .
6
ـ المعجم الوسط  ،ج  ، 1مادة  :ثربه .
1
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شواهده :
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص انصرؾ من صبلة جهر فٌها بالقراءة  ،فقال  :هل قرأ معً منكم
أحد آنفا ؟ فقال رجل  :نعم أنا ٌا رسول هللا  ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :إنً أقول مالً أنازع
القرآن  ،فانتهى الناس عن القرآة مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما جهر فٌه ] ()1
قال السٌوطً :
(قوله ( مالً أنازع القرآن) هو بمعنى التثرٌب واللوم لمن فعل ذلك ) ()2
وقال الباجً :
( قوله ( مالً أنازع القرآن) لها معان  :منها التثرٌب واللوم  ،ومنها  :إذا أنكر أمرا
ؼاب عنه سببه  ،ومعنى منازعتهم له ال ٌفردونه بالقرآءة  ،وٌقرءون معه فٌكون ذلك
منازعتهم له فً القرآءة ) ()3
والسر الببلؼً من وراء التعبٌر بهذا األسلوب  ،هو  :إظهار انزعاجه من القرآءة معه
أثناء الصبلة الجهرٌة مما ٌسبب تشوٌشا للمصلٌن .
ومنه أٌضا  ( :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى  ،قال له موسى أنت آدم
الذي أؼوٌت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه هللا علم
كل شًء  ،واصطفاه على الناس برسالته  ،قال نعم  ،قال أفتلومنً على أمر قد قدر
علً قبل أن أخلق ] (. ) 4

ـ رواٌة ٌحٌى ( )192وأبو داود ( )826والترمذي (. )312
2
ـ تنوٌر الحوالك  ،للسٌوطً  ،ج  ، 1ص  . 131وشرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 327 :
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 2ص . 62 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1612والبخاري ( )6614ومسلم (. )2625
1
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المبحثّالثالث ّ
الموازنةّبٌنّالمعنىّالحقٌقًّوالمجازيّألسالٌبّاالستفهام ّ
تؤتً أهمٌة الموازنة بوصفها قضٌة نقدٌة  ،حٌث أن ما من قارئ إال وٌقوم بعملٌة
المفاضلة والموازنة بٌن ما ٌقرإه وبٌن ما تختزنه ذاكرته األدبٌة باإلضافة إلى كونها
من القضاٌا األدبٌة التً إمتاز بها النقد األدبً القدٌم فؤخذت مكانا بارزا فٌه .
الموازنة لؽة  :وزن  :الوزن  :رمز الثقل والخفة ()1
واصطبلحا  :هً دراسة ٌتم من خبللها المقارنة بٌن عناصر األدب وعصوره ورجاله
بقصد اإلٌضاح والترجٌح ()2
ونحن فً مقام حدٌث رسول هللا لى هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأقوال أصحابه والتابعٌن لهم نحاول
جاهدٌن أن نوازن بٌن أقوالهم لنستفٌد من أسالٌب خطاباتهم ونسؤله تعالى أن ٌلهمنا
الثواب وأن ٌحفظنا من الزٌػ والضبلل فً لجج هذا البحر الذي ال ساحل له  ،إنه
تعالى سمٌع قرٌب مجٌب الدعاء .
وإذا قمنا بموازنة بٌن المعانً الحقٌقٌة والمجازٌة لبعض شواهد االستفهام  ،نجد أن
المحتوى ٌختلؾ من أسلوب إلى آخرفمثبل :
ففً قول ذو الشمالٌن  [ :أقصرت الصبلة أم نسٌت ٌارسول هللا ؟ ] ()3
فالسابل هنا ٌستفهم عن حقٌقة ما رآه من قصر الصبلة  ،عند ما سلم النبً ملسو هيلع هللا ىلص من
ركعتٌن.
وفً قول عبدهللا بن سبلم :
[ ألم ٌقل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من جلس مجلسا ٌنتظر فهو فً صبلة حتى ٌصلً ؟ قال أبو
هرٌرة فقلت بلى  ،قال فهو ذلك ] ()4
قال الزرقانً :
قوله (بلى) إي بل قال ذلك (قال فهو ذلك ) إي مثله  ،قال السٌوطً هذا مجاز بعٌد ()5
أسلوب االستفهام هنا خرج إلى معنى التقرٌر ،حٌث ٌرٌد المستفهم أن ٌتحقق وٌتثبت
من ما ٌعرفه أبو هرٌرة عن الحكم .

ـ لسان العرب  ،ج ، 9مادة وزن .
2
ـ كتاب التعرٌفات  ،للجرجانً  ،ص . 167 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )215
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )239
5
ـ شرح الزرقانً  ،ج  ، 1ص . 398 :
1
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وإذا ما وازنا بٌن المعنى الحقٌقً فً المثال األول والمعنى المجازي فً المثال الثانً ،
نجد أن كبل منهما أسلوب لبلستفهام استخدم فٌهما األداة ( الهمزة) ولكن اختلفا فً
المدلول حٌث طلب بالمعنى الحقٌقً معنى الحكم ابتداء  ،وطلب بالمعنى المجازي
التحقق وتقرٌر المسإول .
ولعل الجملة االستفهامٌة الببلؼٌة فً المثال الذي أوردناه هً أروع وأوسع معنى ،
حٌث شبه من جلس ٌنتظر الصبلة كمن هو فً الصبلة  ،بسبب ما ٌكتب له من
الثواب ،فهو تشبٌه بلٌػ .
1ـّاالستفهامّبٌنّالمعنىّالحقٌقًّواالنكاري ّ
ومنه  [ :قول عابشة رضً هللا عنها  :إن رجبل قال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن أمً افتتلت
نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفؤتصدق عنها ؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نعم ] ()1
قوله (إفتتلت نفسها ) أخذت فتلة أي بؽتة  ،وهً كلمة تقال لمن قتله الحب ولمن مات
فجؤة وقوله ( أفؤتصدق عنها ) فٌه الظن بالعمل الؽالب والسإال عن المحتمل وفضل
الصدقة وأنها تنفع المٌت وهو إجماع ()2
ومنه أٌضا  [:قول عابشة أم المإمنٌن رضً هللا عنها  ،ألزواج النبً صلى هللا علٌه
وسلم حٌن توفً النبً ملسو هيلع هللا ىلص أردن أن ٌبعثن عثمان بن عفان إلى أبً بكر الصدٌق رضً
هللا عنه فٌسؤلنه مٌراثهن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت لهن  :ألٌس قـد قال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 :ال نورث ما تركنا فهو صدقة ]()3
فبالموازنة بٌن قوله  ( :أفؤتصدق عنها ) وقولها (ألٌس قد قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال نورث
ما تركنا فهو صدقة)
إن كبل الجملتٌن استفهام  ،حٌث استفهم باألولى :عن حكم التصدق عن المٌت ،
ٌعلمن عن الصدقة وهذا
وبالثانً  :استفهم به عن تحقٌق وتقرٌر المخاطبات عن أمر ْ
أشمل وأحسن .
ومنه  [:قول المإذن ألبً بكر الصدٌق  :أتصلً للناس فؤقٌم ؟ قال نعم ] ()4

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1445والبخاري ( )2765ومسلم (. )1554
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4ص . 154 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1823والبخاري ()6735ومسلم ()1758
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )392والبخاري ( )684ومسلم (. )421
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قال الزرقانً :
( استفهمه هل ٌبادر أول الوقت أو ٌنتظر قلٌبل لٌؤتً النبً ملسو هيلع هللا ىلص ورجح عند أبً بكر
المبادرة ألنها فضٌلة متحققة ) ()1
ومنه  [:قول أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب  :لرجل وجد منبوذا فؤخذه  ،فقال له  :ما
حملك على أخذ هذه النسمة ؟ فقال  :وجدتها ضابعة فؤخذتها  ،فقال له عرٌفه ٌ :ا أمٌر
ا لمإمنٌن إنه رجل صالح  ،فقال له عمر أكذالك ؟ قال نعم  .فقال له عمر بن الخطاب :
اذهب فهو حر ولك والإه وعلٌنا نفقته ] ()2
قوله ( أكذالك ؟ ) بهمزة االستفهام هو على وجه التحقٌق والتثبٌت
والجملة االستفهامٌة األولى جٌدة ألنها تتعلق بحكم من أحكام أفضل شعٌرة من شعابر
الدٌن اإلسبلمً .
ومنه  [:قول أبوبكر الصدٌق لعابشة أم المإمنٌن رضً هللا عنها  :خذوا هذا الثوب
لثوب علٌه قد أصابه مشق أو زعفران  ،فاؼسلوه  ،ثم كفنونً فٌه مع ثوبٌن آخرٌن
فقالت عابشة  :وما هذا؟ فقال أبوبكر الحً أحوج إلى الجدٌد من المٌت ] ()3
قول عابشة ( وم ا هذا ؟) ترٌد أن ذلك الثوب لم ٌصلح عندها لكفنه وأرادت أن ٌكفن فً
جدٌد  ،و فً ؼٌره مما هو أفضل ()4
[ وقول أبً مسعود األنصاري لمؽٌرة بن شعبة عندما أخر الصبلة ٌوما فقال له  :ما
هذا ٌا مؽٌرة ؟ ألٌس قد علمت أن جبرٌل نزل فصلى  ،فصلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ()5
قوله (ما هذا ؟ ) أي التؤخٌر ( )6وهو أسلوب إنكاري عن تؤخٌره عن الصبلة عن وقتها
 ،وما ٌدل على ذلك قوله  :ألٌس قد علمت أن جبرٌل نزل فصلى  ،فصلى رسول هللا
الخ ..فبٌن قوله (ما هذا ؟ ) وقوله (ما هذا ٌا مؽٌرة ؟ ) اتفاق فً أن كبلً منها أسلوب
لبلستفهام  ،واختلف ا من حٌث المعنى  ،األول منها حقٌقً والثانً :معناه مجازي إنكاري
قوي جزل أضاؾ لبلستفهام معنى آخر  ،كما أنه ٌتعلق بؤمور الصبلة .
ومنه  [:عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبً بكر الصدٌق ٌ :إتى أحدكم فٌقال له
ما علمك بهذا الرجل ؟ فؤما المإمن أو الموقن  ،ال أدري أٌتهما قالت أسماء  :فٌقول :
هو دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جاءنا بالبٌنات والهدى فؤجبناه وآمنا واتبعنا ] ()7
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 562 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1412
3
رواٌة ٌحٌى ( )524والبخاري (. )1387
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 2ص . 482 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1والبخاري ( )522ومسلم ( )611وأبو داود (. )394
6
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 4ص . 6 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )448والبخاري ( )184ومسلم (. )955
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قوله (ما علمك ) مبتدأ وخبر  ،وعدل عن خطاب الجمع فً قوله تفتنون فً قبوركم إلى
خطاب المفرد  ،ألن السإال ٌكون لكل واحد بإنفراده ( بهذا الرجل ) أي بدمحم صلى هللا
علٌه وسلم  ،ولم ٌقل بً ألنه حكاٌة عن قول المبلبكة ()1
[ و قول أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب لكعب األحبار  ،عندما أقبل هو مع ركب من
الشام ففً الطرٌق مرت بهم ِر ْجل من جراد فؤفتاهم كعب أن ٌؤخذوه وٌؤكلوه  ،فلما
قدموا على عمر بن الخطاب  ،ذكروا له ذلك فقال  :ما حملك أن تفتٌهم بذالك ؟ قال هو
من صٌد البحر ] ( ( )2أي  :أ ْكل الجراد وهو محرمون ) ()3
فبٌن قوله ( ما علمك بهذا الرجل ) وقوله ( ما حملك أن تفتٌهم بهذا ؟ ) اتفاق من حٌث
أن كبلً منهما أسلوب لبلستفهام استخدم فٌهما األداة (ما) واختبلؾ  ،حٌث و ِلً األداة
االسم فً األول  ،ومعناه حقٌقً وهو أثبت ِلما ٌتعلق بدروس مهمة عن سإال الملكٌن
وولً األداة الفعل فً الثانً  ،أفاد المعنى اإلنكاري لما فً ذلك من ترتب الجزاء على
المحرم .
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص فً شؤن الرجل الذي قبَّل زوجته وهو صابم فؤرسلها تسؤل له عن ذلك
ْ
فوجدت عندها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ما لهذه المرأة ؟
فدخلت على أم سلمة
4
فؤخبرته أم سلمة ] ( )
قوله ( ما لهذه المرأة ) تجًء وتروح ولعله ملسو هيلع هللا ىلص علم ذلك بمجٌبها  ،وهو الوجه عندي ،
أو المعنى  :ما تسؤل هذه المرأة فؤخبرته أم سلمة بؤنها تسؤل عن القبلة للصابم ()5
وقوله  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل على أم سلمة وهً حاد على أبً سلمة وقد جعلت على
عٌنها صبرا فقال  :ما هذا ٌا أم سلمة ؟ فقالت  :إنما هو صبر ٌا رسول هللا قال اجعلٌه
فً اللٌل وامسحٌه بالنهار] ()6
قوله ( ما هذا ٌا أم سلمة ) نكٌر على اكتحالها فً العدة ()7
فؤسالٌب االستفهام فً الحدٌثٌن هً  :فً قوله  ( :ما لهذه المرأة ؟ ) وقوله ( ما هذا ٌا
أم سلمة ؟ ) استعمل فٌهما األداة (ما) مع اسم اإلشارة  ،اختلفا من حٌث المعنى فاألول
استفهام حقٌقً عن معرفة شؤن المرأة التً تؤتً وترجع .
والثانً استفهام خرج إلى معنى اإلنكار ،حٌث أنكر ملسو هيلع هللا ىلص على أم سلمة وضعها الكحل فً
عٌنها وهً حاد ،وهو أسلوب قوي جزل فٌه شًء من اللطؾ إذ ناداها بكنٌتها .
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 4ص . 85 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )782
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2ص . 418 :
4
رواٌة ٌحٌى (. )642
5
ـؤوجز المسالك  ،م  ، 5ص . 65 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1262وأبو داود (. )2355
7
ـ أوجز المسالك  ،م  ،ص . 351 :
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ومنه  [:قول عمرو بن العاص لصاحب الحوض ٌ :ا صاحب الحوض هل ترد حوضك
السباع ] ()1
قوله (هل ترد حوضك السباع) للشرب فنمتنع عنه ()2
قال الباجً  (:استخبار لهم عن حال الماء إذ كان ٌختلؾ عنده ما ترده السباع وما ال
ترده ) ()3
ومنه  [ :قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص للصحابة  :إنكم ستؤتون ؼدا إن شاء هللا عٌن تبوك وإنكم لن
تؤ توها حتى ٌضحً النهار  ،فمن جاءها فبل ٌمس من مابها شٌبا حتى آتً فجبناها وقد
سبقنا إلٌها رجبلن والعٌن تبض بشًء من ماء فسؤلهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :هل مسستما من
مابها شٌبا ؟ فقاال  :نعم  ،فسبهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقال لهما ما شاء هللا أن ٌقول ] ()4
قال الزرقانً :
قوله ( هل مسستما ) بكسر السٌن األول على األفصح وتفتح ( من مابها شٌبا ؟ فقاال :
نعم ) قال الزرقانً ،قال الباجً  :ألنهما لم ٌعلما نهٌه أو حمبله على الكراهة أو نسٌاه
إن كانا مإمنٌن ،وروى أبو البشر الدوالنً أنهما كانا من المنافقٌن ( فسبهما رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص وقال لهما ما شاء هللا أن ٌقول ) لنفاقهما  ،أو عمل النهً على الكراهة  ،فإن كانا لم
ٌعلما أو نسٌا فكؤنه سبهما إذ كانا سببا لفوات ما أراد من إظهاره المعجزة  ،كما ٌسب
الساهً والناسً ،وٌبلمان إذا كانا سببا لفوات محروس علٌه ) ()5
وإذا ما وازنا بٌن قوله ( هل ترد حوضك السباع ؟ ) وقوله ( هل مسستما من مابها
شٌبا ) نجد أن الجملة األولى استفهام حقٌقً عن حال وطهارة الماء الذي أرادوا
االستفادة منه .
أما الثانً  :فاستفهام أٌضا  ،ولكنه خرج إلى معنى اإلنكار إذ أنكر علٌهم فعلهم وهو
استعمال الماء  ،مع النهً الصادر من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهو أسلوب قوي وجزل لردع
المخالفٌن وعظة لآلخرٌن .
من ذلك :
[ قٌل لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لقد كان الناس ٌنتفعون بضحاٌاهم وٌجملون منها الودك ،وٌتخذون
منها األسقٌة  ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :وما ذلك ؟ ] ()6
قوله ( وما ذلك ) أي  :وما الذي منعهم من االنتفاع
ـ رواٌة ٌحٌى (. )43
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ ج  ، 1ص . 136 :
3
ـ المنتقى  ،ج ، 1ص . 117 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )327
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص  554 :ــ . 555
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1532ومسلم (. )1971
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ومنه  [:أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبٌدهللا ثوبا مصبوؼا وهو محرم ،
فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ ٌا طلحة ؟  ...فبل تلبسوا أٌها الرهط شٌبا من هذه
الثٌاب الصبؽة ] ()1
قال الباجً :
( قول عمر بن الخطاب ( ما هذه الثٌاب المصبؽة ) ٌقتضً إنكاره علٌه ثوبا مصبوؼا
فً حال إحرامه إال أن ذلك ٌحتمل وجهٌن  ،أحدهما  :أنه علم أنه مصبوغ بمدر فكرهه
له وأنكره علٌه لما ذكره بؤنه ٌقتضً به الناس فً لبس المصبوغ  ،وٌحكون عنه وال
ٌفرقون بٌنه وبٌن الممنوع  ،وٌحتمل أن ٌكون رأى ثوبا مصبوؼا ولم ٌعرؾ صباؼه
من مدر هو أو ؼٌره  ،فؤنكر أن ٌكون مثل طلحة بن عبٌدهللا ٌؤتً المحظور فلما تبٌن
له أنه صباغ مدر نكر علٌه التشبٌه بالمحظور ) ()2
وبالموازنة بٌن قوله ملسو هيلع هللا ىلص ( وما ذلك ) وقول عمر بن الخطاب (ما هذا الثوب المصبوغ
) اتفاق  ،إذ أن كبل الجملتٌن خلصت لبلستفهام واستعمل فٌهما األداة (ما) مع اسم
اإلشارة  ،واختبلؾ فً المعنى  ،فاألول معناه حقٌقً وهو أحكم وأثبت لما فٌه من سعة
للناس  ،والثانً  :خرج إلى معنى اإلنكار .
ومن ذلك  [ :عن مالك أنه سؤل عبدالرحمن بن القاسم  :من أٌن كان القاسم ٌرمً جمرة
العقبة ؟ فقال من حٌث تٌسر ] ()3
قوله (من أٌن كان القاسم ٌرمً جمرة العقبة ) ()4
ومنه  [:قول أبو هرٌرة وهو جزء من حدٌث طوٌل مع كعب األحبار :فلقٌت بصرة بن
أبً بصرة الؽفاري فقال  :من أٌن أقبلت ؟ ] ()5
( ٌعنً أنه لقٌه منصرفا من الطور  ،وقد كان ٌحتمل أن ٌكون خروجه هذا إلى الطور
لحاجة عنت له فٌه  ،وٌحتمل أن ٌكون قصده على معنى التعبد والتقرب بإتٌانه إال أن
قول بصرة لو أدركتك قبل أن تخرج إلٌه ما خرجت دلٌل على أنه فهم من التقرب
بقصده  ،وسكوت أبو هرٌرة حٌن أنكر علٌه دلٌل على أن الذي فهم كان قصده ) ()6
فالموازنة بٌن قوله ( من أٌن كان القاسم ٌرمً جمرة العقبة ) وقوله (من أٌن أقبلت ؟ )
نجد اتفاق بٌن الجملتٌن  ،إذ أن كل منهما أسلوب لبلستفهام واستخدم فٌها األداة (أٌن)
وولٌهما الفعل الماضً  ،واختبلؾ من حٌث المعنى  ،فاألولى  :معناه حقٌقً  ،وهو
أقوى وأجزل فً سٌاقه لتعلقه بركن من أركان الحج  ،والثانً  :أفادت معنى اإلنكار.
ـ رواٌة ٌحٌى (. )712
 2ـ المنتقى  ،ج  ، 3 ،ص . 922 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )917
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 8 ،ص . 75 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )239وأبو داود ( )1546والترمذي ( )491والنسابً (. )113/3
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ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 144 :
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ومنه [ :عن رفاعة بن رافع أنه قال كنا ٌوما نصلً وراء رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم فلما رفع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأسه من الركعة  :وقال سمع هللا لمن حمده  ،قال رجل
وراءه  :ربنا لك الحمد حمدا كثٌرا طٌبا مباركا فٌه  ،فلما انصرؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
من المتكلم آنفا ؟ فقال الرجل  :أنا ٌا رسول هللا فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :لقد رأٌت بضعة
وثبلثٌن ملكا ٌبتدرونها  :أٌهم ٌكتبهن أوال ] ()1
قوله ( من المتكلم آنفا ؟ ) أي  :قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص  :من المتكلم بهذه الكلمات ()2
ومنه  [ :أن عمر بن الخطاب وجد رٌح طٌب وهو بالشجرة فقال  :ممن رٌح هذا
الطٌب ؟ فقال معاوٌة بن أبً سفٌان  :منً ٌا أمٌر المــإمنٌن  ،فقال عمر :منك ؟ لعمر
هللا  ،فقال معاوٌة  :إن أم حبٌبة طٌبتنً ٌا أمٌر المإمنٌن  ،فقال عمر عزمت علٌك
لترجعن فلتؽسلنه ] ()3
قوله( ممن رٌح هذا الطٌب ؟ ) أنكر رٌح الطٌب ألنه فً ركب محرمٌن فسؤله ()4
وإذا ما عقدنا موازنة بٌن قوله ( من المتكلم آنفا ) وقوله ( ممن رٌح هذا الطٌب ) نجد
بٌنهما اتفاق فً أن كبل منهما أسلوب لبلستفهام واستعمل فٌهما األداة (من) وولٌهـما
االسم  ،واختبلؾ فً المدلول  ،فاألول  :معناه حقٌقً وهو أسلوب بالػ فً الروعة
وأحكم  ،ألنه سؤل عن المتكلم بالكلمات اآلنفة الذكر ،لبٌن له ما لقٌه من الثواب  ،حٌن
قال  :لقد رأٌت بضعة وثبلثٌن ملكا ٌبتدرونها أٌهم ٌكتبهن أوال .
ومنه  [:أن رجبل سؤل عبد هللا بن عمر فقال  :إنً أصلً فً بٌتً ثم أدرك الصبلة مع
اإلمام أفؤصلً معه ؟ فقال له عبدهللا بن عمر  :نعم ] ()5
قوله ( أفؤصلً معه ) بزٌادة الفاء للتعقٌب  ،وتقدٌم الهمزة للصدارة أي  :أأزٌد فً
صبلتً فؤصلً ()6
ومنه  [:سمع قوم اإلقامة  ،فقاموا ٌصلون  ،فخرج علٌهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال أصبلتان
معا ؟ أصبلتان معا ؟  ،وذلك فً صبلة الصبح فً الركعتٌن اللتٌن قبل الصبح ] ()7
قال دمحم زكرٌا :
( قوله ( أصبلتان معا ؟ ) ألن اإلقامة من الصبلة قاله الزرقانً  ،والمعنى أن إحدى
الصبلتٌن التً تصلً أنت  ،والثانٌة التً أقٌمت لها تصلٌان ؟ وهذا أوضح قرٌنة على
ـ رواٌة ٌحٌى ( )494والبخاري (. )799
2
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 4 ،ص . 535
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )723
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 6 ،ص . 249 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )296
6
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3 ،ص . 26 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )282
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أن اإلنكار كان على اإلشراك والمخالطة ال على التنفل عند إقامة المكتوبة ) ()1
وبالنظر إلى قوله ( أفؤصلً معه ) وقوله ( أصبلتان معا ) نجد أن الجملتٌن اشتركتا فً
أنهما أسلوبان لبلستفهام باستعمال الهمزة فٌهما  ،واختلفتا فً المعنى  ،إذ أن األولى
معناه حقٌقً  ،فهً سإال عن حكم من سابل والثانٌة  :معناه مجازي  ،وهً انكار من
فعل من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ،وهو قوي ثبت  ،ولعل األسلوبٌن متساوٌان فً األهمٌة  ،حٌث
طلب باألول  :معرفة حكم من أحكام الصبلة  ،وبالثانً  :اإلنكار على أداء الصبلتٌن
فً آن واحد .
2ـّالموازنةّبٌنّاالستفهامّالحقٌقًّوالتعظٌمًّ ّ
من ذلك :
[ قول عتبان بن مالك لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :أنها تكون الظلمة والمطر والسٌل  ،وأنا رجل
ضرٌر البصر  ،فصل ٌا رسول هللا فً بٌتً مكانا اتخذه مصلى  ،فجاءه رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص فقال  :أٌن تحب أن أصلى ؟ فؤشار إلى مكان من البٌت ] ()2
قوله ( أٌن تحب أن أصلً ) ٌسؤله عن المكان الذي ٌحب أن ٌتخذه مصلى إما لطهارته
أو تمكنه من إفراده أو لؽٌر ذلك من المعانً ()3
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إن هللا تبارك وتعالى ٌقول ٌوم القٌامة أٌن المتحابون لجبللً ؟ الٌوم
أظلهم فً ظلً ٌوم ال ظل إال ظلً ] ()4
قوله ( أٌن المتحابون ) نداء تنوٌه وإكرام قال الزرقانً قاله القــرطبً  ،أي  :استعظام
( لجبللً ) أي لعظمتً  ،أي  :ألجل تعظٌم حقً وطاعتً ال لؽرض دنٌا  ،فخص
الجبلل بالذكر لداللته على الهٌبة والسطوة ()5
فالموازنة بٌن قوله (أٌن تحب أن أصلً ؟ ) وقوله (أٌن المتحابون لجبللً ) اتفاق فً
أن كبل منهما أسلوب لبلستفهام استعمل فٌهما األداة (أٌن) واختبلؾ فً المعنى إذ أن
معنى األول  :حقٌقً  ،والثانً  :معناه ببلؼً وهو التعظٌم  ،وهو أسلوب أتى فً سٌاق
جمالً شٌق لما ٌتعلق به من إكرام هللا تعالى للمإمنٌن فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله .
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :ما ربً الشٌطان ٌوما هو فٌه أصؽر وال أدحر وال أحقر وال أؼٌظ
منه فً ٌوم عرفة وما ذلك إال لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز هللا عن الذنوب

ـ أ وجز المسالك  ،م  ، 2 ،ص . 483 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )417والبخاري ( )667ومسلم (. )657
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 355:
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1728ومسلم (. )2566
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 541 :
1

98

العظام إال ما أري ٌوم بدر  ،قٌل  :وما رأى ٌوم بدر ٌا رسول هللا ؟ قال  :أما إنه
قدرأى جبرٌل ٌزع المبلبكة ] ()1
(قوله  :وقٌل وما رأى ) ببناء المعلوم  ،قالت الصحابة وما رأى الشٌطان (ٌوم
بدر)حتى صار ألجله أسوأ حاال ٌارسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) (.)2
ومنه  [:عن مالك أنه بلؽه  ،أنه قٌل للقمان  :ما بلػ بك ما نرى ؟ ٌرٌدون الفضل  ،فقال
لقمان  :صدق الحدٌث وأداء األمانة وترك ما ال ٌعنٌنً ] ()3
قوله (ما بلػ) بفتحات وتخفٌؾ البلم و(ما) بمعنى أي شًء (بك) الباء للتعدٌة  ،أوصلك
(ما نرى) بالنون فً أوله مفعول بلػ و(ما) بمعنى الذي (ٌرٌدون) بقوله (الفضل) الذي
ٌشاهدونه فٌه ٌ ،عنً أي شًء أوصلك إلى هذه المرتبة القصوى من الفضل ()4
وإذا ما وازنا بٌن قوله (وما رأى ٌوم بدر ٌا رسول هللا ) وقوله (ما بلػ بك ما نرى )
نجد أنهما أسلوبٌن لبلستفهام  ،استخدم فٌهما األداة (ما) ولٌهما الفعل الماضً  ،اختلفا
المحتوى الداللً  ،فاألول منهما حقٌقً طلب به معرفة ما رآه الشٌطان ٌوم بدر فصار
حزٌنا  ،والثانً  :ببل ؼً  ،طلب به معرفة كٌفٌة ما وصل إلٌه من المرتبة الرفٌعة التً
أكرمه هللا به .
3ـّالموازنةّبٌنّاالستفهامّالحقٌقًّواالستفهامّبمعنىّاللومّوالعتاب
من ذلك :
[ عن عبد هللا بن عمر :أن رجبل سؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما ٌلبس المحرم من الثٌاب ؟ فقال
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ال تلبسوا القمص وال العمابم وال السراوٌبلت )5( ] ...
قوله ( :ما ٌلبس المحرم من الثٌاب ) وهذا ٌدل على أن السإال عن ذلك كان قبل
اإلحرام قال العٌنً قال النووي  ،قالت العلماء  :هذا من بدٌع الكبلم وجزله  ،ألن ما ال
ٌلبس منحصر فحصل التصرٌح به  ،وأما الملبوس الجابز فؽٌر منحصر ()6
ومنه  [ :أن رسول هللا انصرؾ من صبلة جهر فٌها بالقراءة فقال  :هل قرأ معً منكم
أحد آنفا  ،فقال رجل  :نعم أنا ٌا رسول هللا قال  :فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :إنً أقول ما لً
أنازع القرآن ؟ فانتهى الناس عن القرآءة مع رسول هللا فٌما جهر فٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
بالقرآءة حٌن سمعوا ذلك من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ] ()7
ـ رواٌة ٌحٌى ()945
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 8 ،ص . 245 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1813
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 15 ،ص :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )715والبخاري ( )1542ومسلم (. )1177
6
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 7 ،ص . 57 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )192
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قوله ( مالً أنازع القرآن) ٌ رٌد وهللا أعلم ـ أقول لكم مالً أنازع القرآن  ،وقد ٌقال مثل
هذا اللفظ لمعان منها  :أن ٌعاتب اإلنسان نفسه فٌقول  :مالً فعلت كذا وكذا  ،وقد ٌقال
ذلك لمعنى التثرٌب واللوم لمن فعل ماال ٌحب  ،فٌقول ما لً أوذى وما لً لم أدرك
أمر كذا  ،ومالً أوقؾ على أمر كذا  ،ومعنى ذلك فً الحدٌث  ،ما الذي ٌظهر من
إباحتً لكم القرآءة معً فً الصبلة  ،فتنازعوا فً القرآءة فٌها  ،ومعنى منازعتهم له ال
ٌفردوه بالقرآءة وٌقرءون معه فٌكون ذلك منازعتهم له فً القرآءة ()1
فبٌن قوله (ما ٌلبس المحرم من الثٌاب ) وقوله ( ما لً أنازع القرآن ) اتفاق فً أسلوب
االستفهام واستعمل فٌهما األداة (ما) ولٌهما الفعل المضارع  ،بٌد أن المحتوى الداللً
لهما مختلؾ  ،فالجملة األولى  :استفهم بها عن حقٌقٌة ما ٌجوز للمحرم لبسه من الثٌاب
والثانٌة  :معناه مجازي بمعنى أسلوب لوم وعتاب للذٌن ٌقرءون مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً
الصبلة عند الجهر بالقرآءة  ،وهذه أبدع  ،ألنه ٌصور الحالة بصورة بٌانً كؤنهم
ٌتنازعون فً شًء محسوس .
ّ4ـّالموازنةّبٌنّالمعنىّالحقٌقًّوالعرضًّلالستفهام
من ذلك :
[ خرج سعد بن عبادة مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً بعض مؽازٌه فحضرت أمه الوفاة بالمدٌنة،
فقٌل لها  :أوصً ؟ فقالت بم أوصً ؟ إنما مال سعد فتوفٌت قبل أن ٌقدم سعد  ،فلما قدم
سعد بن عبادة ذكرذلك له  ،فقال سعد ٌا رسول هللا هل ٌنفعها أن أتصدق عنها ؟ فقال
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (نعم) فقال سعد حاطً كذا وكذا صدقة عنها لحابط سماه ()2
قوله ( هل ٌنفعها أن أتصدق عنها ) ٌقتضً وهللا أعلم منفعة األجر فً اآلخرة من زٌادة
الحسنات وتكفٌر السٌبات فقال ملسو هيلع هللا ىلص (نعم) بمعنى أن ذلك ٌنفعها  ،وهذه الصدقة  ،وإن لم
تقرن بها نٌة منها فقد قضى صلى هللا علٌه وسلم أن ذلك ٌنفعها  ،وقد أجمع العلماء
على أن صدقة الحً عن المٌت جابزة ) ()3
مر رسول هللا بشاة مٌتة كان أعطاها موالة لمٌمونة زوج النبً صلى هللا علٌه
ومنه َّ [:
وسلم  ،فقال  :أفبل انتفعتم بجلدها ؟ فقالوا ٌا رسول هللا إنها مٌتة فقال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم إنما حرم أكلها ] ()4
فبٌن قوله ( هل ٌنفعها أن أتصدق عنها ) وقوله ( أفبل انتفعتم بجلدها ) أن كبل منهما
استفهام  ،ولً األول الفعل المضارع ومعناه حقٌقً  ،بٌنما الثانً ولٌه الفعل الماضً ،

ـ المنتقى  ،ج  ، 2ص . 62 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1444والنسابً ()255/6
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 8 ،ص . 69 :
4
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ومعناه مجازي أفاد معنى العرض وهو ٌتمٌز عن سابقه بؤسلوبه السهل اللٌن المشوق
الرابع .
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص لرجل من عظماء المشركٌن وهو ٌعرض علٌه اإلسبلم ٌ :ا أبا فبلن
هل ترى بما أقول بؤسا ؟ فٌقول  :ال والدماء ما أرى بما تقول بؤسا ] ()1
قوله (هل ترى بما أقول بؤسا ؟) ولفظ حدٌث عابشة فٌقول لهم ألٌس حسنا إن جبت بكذا
وبكذا فٌقولون بلى وهللا ( فٌقول ) المشرك ( ال والدماء) بالمد دماء الذبابح  ،قال دمحم
زكرٌا قال ابنعبدالبر  ،رواٌة طابفة عن مالك بضم الدال  ،أي األصنام التً كانوا
ٌعبدونها واحدها دمٌة وطابفة بكسر الدال  ،أي دماء الهداٌا التً كانوا ٌذبحونها بمنى
آللهتهم ()2
ومنه  [:أن عبد هللا بن مسعود كان ٌقول  :علٌكم بالصدق فإن الصـــدق ٌهــــــدي إلى
البر والبر ٌهدي إلى الجنة  ،وإٌاكم والكذب فإن الكذب ٌهدي إلى الفجور والفجور
ٌهــدي إلى النار أال ترى أن ٌقال صدق وبر وكذب وفجر] ()3
وإذا عقدنا موازنة بٌن قوله ( هل ترى بما أقول بؤسا ؟ ) وقوله ( أال ترى أن ٌقال
صدق وبر وكذب وفجر ) نجد أن األول  :معناه حقٌقً  ،والثانً معناه مجازي وهو
العرض وهو لطٌؾ ولٌن .
وفً الحدٌث مقاببلت بالؽة فً الروعة .
علٌكم بالصدق  ،فإن الصدق ٌهدي إلى البر ،والبر ٌهدي إلى الجنة
وإٌاكم والكذب  ،فإن الكذب ٌهدي إلى الفجور  ،والفجور ٌهدي إلى النار
صدق وبر.
كذب وفجر.
5ـّالموازنةّمعانًّاالستفهامّالحقٌقًّوالتقرٌري
من ذلك :
[ سبل مالك  ،عن رجل دخل المسجد لعكوؾ فً العشراألواخر من رمضان فؤقام ٌوما
أو ٌومٌن ثم مرض فخرج من المسجد أٌجب علٌه أن ٌعتكؾ ما بقً من العشر إذا صح
أم ال ٌجب علٌه ذلك  ،وفً أي شهر ٌعتكؾ إن وجب علٌه ذلك ] ()4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )477والترمذي (. )3331
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 4 ،ص . 192 :
3
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ومنه  [ :دخل رجل من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسجد ٌوم الجمعة وعمر بن الخطاب
ٌخطب فقال عمر  :أٌة ساعة هذه ؟ فقال ٌ :ا أمٌر المإمنٌن انقلبت من السوق فسمعت
النداء فما زدت على أن توضؤت  ،فقال عمر والوضوء أٌضا وقد علمت أن رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌؤمر بالؽسل ] ()1
قوله (  :أٌة ساعة هذه ) إشارة إلى أن هذه الساعة لٌست من ساعات الرواح إلى الجمعة
ألنه وقت طوٌت فٌه الصحؾ وفً هذا بٌان أن لئلمام أن ٌؤمر فً خطبته بالمعروؾ
وٌنهى عن المنكر وال ٌكون الؼٌا  ،وإن لمن خاطبه اإلمام أن ٌجاوبه عما سؤله وال
ٌكون فً ذلك الؼٌا ()2
فبٌن قوله ( فً أي شهر ٌعتكؾ ) وقوله (أٌة ساعة هذه )عبلقة استفهام والمستخدم فٌها
األداة ( أي) ولٌهما االسم  ،شهر ساعة  ، ،اختلفا فً الداللة  ،حٌث أن داللة األول
حقٌقً  ،استفهام عن تحدٌد شهر االعتكاؾ لمن وجب علٌه وقطعه لعذر  ،من مرض
وؼٌره  ،وداللة الثانً ببلؼً تقرٌري إنكاري حٌث أنكر على اآلتً متؤخرا عن صبلة
الجمعة بعد دخول اإلمام للخطبة لما فً تؤخٌره من فوات أجر عظٌم  ،وهو أسلوب
قوي وجزل .
ومنه  [:عن أبً سلمة ابن عمر عبدالرحمن بن عوؾ أنه قال  :سؤلت عابشة زوج
النبً ملسو هيلع هللا ىلص  :ما ٌوجب الؽسل ؟ إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الؽسل ] ()3
قال الباجً :
( سإاله عما ٌوجــب الؽسل عام ؼٌر أنها فهمت عنه أنه سؤل عن معنى الجماع ولذالك
لم تجبه عن جمٌع ما ٌوجب الؽســـل  ،وإنما جاوبته على ما ٌوجـــب الؽســـل بمعنى
الوطء ) ()4
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إنما مثل الصبلة كمثل نهر ؼمر عذب ٌقتحم فٌه كل ٌوم خمس مرات
فما ترون ذلك ٌبقً من درنه ] ()5
قوله (فما ترون ) الؽسل خمس مرات فً نهر ؼمر عذب (ٌبقً) بالباء ال بالنون قاله
أبو عمر (من درنه) أي وسخه  ،قال ابن عبدالبر :فٌه داللة على أن الماء العذب أنفى
للدرن  ،كما أن الماء الكثٌر أشد أنقاء من الٌسٌر) ()6
فالموازنة بٌن قوله (ما ٌوجب الؽسل ) وقوله ( فما ترون ذلك ٌبقً من درنه ) نجد أن
ما ٌجمعهما هو االستفهام واستخدم فٌهما األداة (ما) ولٌهما الفعل المضارع  ،وكذلك
ـ رواٌة ٌحٌى ( )227والبخاري ( )878ومسلم (. )845
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 2،ص . 115 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )153والترمذي (. )158
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 1 ،ص ، 188 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )423والبخاري ( )528ومسلم (. )667
6
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3ص . 395 :
1
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وحدة الموضوع  ،بٌد أنهما مختلفان فً الداللة  ،حٌث أن األول معناه حقٌقً  ،والثانً
 :معناه تقرٌري استفهم به عن الؽسل العادي  ،جًء به فً سٌاق ضرب مثل  ،وتشبٌه
تمثٌلً رابع .
ولما كان المستفهم ٌنتظر من المستفهم منه الجواب أمرا أو نهٌا أو شرحا  ،نسعى فً
الفصل التالً لنبرز األوامر القٌمة الجلٌلة الصادرة من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته  ،لنقبل
علٌها ونعمل بها لما فً ذلك من خٌري الدنٌا و اآلخرة .

103

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

الفصـــــلّالثالــــث ّ
أسالٌـــبّاألمـــرّفًّالمـــوطأ ّ
وٌحتوي على ثبلثة مباحث :
المبحث األول  :المحتوى الداللً فً الجملة النحوٌة ألسلوب األمر
المبحث الثانً :المحتوى الداللً فً الجملة الببلؼٌة ألسلوب األمر
المبحث الثالث  :الموازنة بٌن معانً الجملة النحوٌة والببلؼٌة ألسلوب األمر
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المبحثّاألول ّ
المحتوىّالداللًّللجملةّالنحوٌةّفًّأسالٌبّاألمر ّ
إن دراسة أسالٌب األمر فً أحادٌث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ،لهً مهمة جدا  ،ألنها تعطً
األسلوب سعة ال تجدها فً كتب اللؽة  ،وذلك لكثرة صٌؽه وتنوع أؼراضه  ،مما ٌجعل
الـدارس ٌقؾ على أسـرار ومعـانً عظٌمة  ،وقد ذكـر ابن حبـان فً كتابــــه ( التقاسٌم
واألنواع ) أن لؤلمر مبة وعشرة أنواع  ،حٌث قال :
( تدبرت األوامر عن المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص  ،الستكشاؾ ما طواه فً جوامع كلمه فرأٌتها تدور
على مبة نوع وعشرة أنواع ٌجب على كل منتحل للسنن أن ٌعرؾ فصولها  ،وكل
منسوب إلى العلم أن ٌقؾ على جوامعها  ،لببل ٌضع السنن إال فً مواضعها  ،وال
ٌزٌلها عن موضع القصد فً سننها ) ()1
وفً بحثنا هذا نحاول أن نقؾ وقفات قصٌرة مع بعض أسالٌب األمر التً وردت فً
الموطؤ .
تعرٌفّاألمر ّ
( هو طلب الفعل استعبلء  ،لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك  ،وتوقؾ ما سواه على
القرٌنة ) ()2
ولهّصٌغّأربعّّ :
صبلة وآتواْ َّ
الرا ِك ِعٌن }()3
الزكاة و ْ
اركعواْ مع َّ
ّ1فعلّاألمرّ:مثل قوله تعالى{:وأ ِقٌمواْ ال َّ
ّ2ـّالمصدرّالنائبّعنّالفعلّّ:كقوله تعالى { و ِب ْالوا ِلدٌ ِْن ِإ ْحسانا ً } ()4
ّ3ـّالمضارعّالمقرونّبالمّاألمرّّ:نحو قوله تعالى {و ْلٌ ْكتب بٌَّْنك ْم كا ِتب ِب ْالع ْد ِل } (ّ )5
ّ4ـّاسمّفعلّاألمرّ :مثل  ،مه ال تقوان أحداكن فعلت كذا كذا صه التتكلم إال بخٌرّ(ّ )6
ٌقول ابن ٌعقوب المؽربً :
( أنواع الصٌؽة  ،نحو  :لٌضرب زٌد  ،فهم من هذا أن الصٌؽة الدالة على طلب
الضرب هً الفعل  ،والبلم قرٌنة على إرادة الطلب به  ،وٌحتمل أن ٌكون المجموع من
البلم والفعل هو الدال  ،ومن ؼٌرها  ،أي  :ؼٌر المقترنة بالبلم  ،نحو :أكرم عمرا ،
ـ صحٌح ابن حبان  ،ج . 15 ، 1 ،
2
ـ اإلٌضاح  ،ص . 137 :
3
ـ سورة البفرة اآلٌة . 115 :
4
ـ سورة البقرة  ،أالٌة . 83 :
5
ـ سورة البقرة  ،اآلٌة . 282 :
6
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها علم المعانً  ،ص . 153 :
1
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هذه الصٌؽة فعل محض  ،وقولك  :روٌدا بكرا  ،هذه اسم فعل  ،أي  :أمهل بكرا ،
فروٌد تصؽٌر أروادا مصدر أرود  ،بمعنى  :أمهل تصؽٌر ترخٌم استعمل اسم فعل ،
بمعنى أمهل ) ()1
ومن خبلل ب حثنا عن أسالٌب األمر فً كتاب الموطؤ  ،وجدنا أنها بلؽت (ست مبة
وأربعة عشرة ) أمرا  ،منها ما هو أسلوب حقٌقً ومنها ما هو أسلوب مجازي ،
وسنحاول بٌان ذلك كل فً مبحثه إن شاء هللا  ،ولنبدأ باألسالٌب الحقٌقٌة .
وقد ورد أسالٌب األمر بصٌػ مختلفة  ،منها :
أ  /األمر بصٌؽة ( أفعل)
ورد األمر بهذا األسلوب (أربع مبة واثنتا عشرة) مرة ،
وهً من أكثر الصٌػ استعماال  ،ولعل السبب فً ذلك أنها صٌؽة موضوعة أصبل ألمر
المخاطب  ،وأمر المخاطب أكثر استعماال من أمر الؽابب  ،ومن أمر المتكلم .
ولما كان األمر ٌإخذ من المضارع  ،فقد جاء فعل األمر للمخاطب بحذؾ حرؾ
المضارعة على األسالٌب التالٌة .
أوال  :أن ٌكون ما بعد حرؾ المضارعة متحركا  ،فٌكتفى بحذؾ حرؾ المضارعة .
وقد ورد األمر بها األسلوب (سبع وخمسٌن) مرة
وشواهده :
[ ردوا علً ردابً  ...أدوا الخٌاط والمخٌط ] ()2
[ أدٌا المال وربحه  ...أدٌاه ] ()3
[ خل بٌنها وبٌنه ] ()4
[ أدوا جمٌعا عقل ذلك الجرح ] ()5
كبر ()7( ])6
كبر ِ
[ ِ

ـ شروح التلخٌص  ،البن ٌعقوب  ،ج  ، 1ص . 528 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )978وأبً مصعب ( )923والبخاري ( )2862ومسلم (. )1762
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1378وأبً مصعب ()2429
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1452وأبً مصعب (. )3516
5
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب جراح المكاتب .
6
ـ أي  :قدم األكبر ،الموطؤ  ،ألبً معصب الزهري  ،حققه وعلق علٌه  :بشارة عواد معروؾ و محمود دمحم خلٌل  ،مإسسة الرسالة ،
ج  ، 2ص . 265 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1586وأبً مصعب ( )2352والبخاري ( )7192ومسلم (. )1969
1
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[ فشمته  ...فشمته  ...فشمته ] ()1
[ أخر العشاء ] ()2
[ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ] ()3
[ توضؤ وضوءك للصبلة ] ()4
[ فتوضؤ ] ()5
[ تقووا ] ()6
[ فتصدق ] ()7
[ فتصدق ] ()8
[ كفري ] ()9
[ عرفها ؟ ] ()10
[ عرفها على أبواب المساجد ] ()11
[ عرفها ] ()12
[ توضؤ ] ()13
[ توضؤ ] ()14
[ فقولوا ] ()15
[ فؤمنوا ] ( [ )16فقولوا] ()17

[ فقولوا ] ()18

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1752وأبً مصعب ( )2531وأبً داود (. )5534
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )7وأبً مصعب (. )7
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )615وأبً مصعب (. )742
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )86وأبً مصعب (. )157
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )95وأبً مصعب ( )112ودمحم (. )11
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )652وأبً مصعب ( )792ومسلم (. )1113
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )658وأبً مصعب ( )852ودمحم ( )349والبخاري ( )1936ومسلم (. )1111
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1514وأبً مصعب ( )2215ودمحم (. )752
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1514وأبً مصعب ( )2215ودمحم (. )752
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1438وأبً مصعب ( )2975والبخاري ( )2375ومسلم (. )1722
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1439وأبً مصعب (. )2976
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1445وأبً مصعب (. )2977
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1697وأبً مصعب ( )1972والبخاري ( )5745ومسلم (. )2187
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )157وأبً مصعب ( )135والبخاري ( )295ومسلم (. )356
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )147وأبً مصعب ( )147ودمحم ( )91والبخاري ( )611ومسلم (. )437
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )193وأبً مصعب ( )252ودمحم ( )134والبخاري ( )785ومسلم (. )415
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )194وأبً مصعب ( )253والبخاري ( )782ومسلم (. )415
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )196وأبً مصعب ( )255والبخاري ( )796ومسلم ()459
1
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[ حنطونً ( [ )2( ])1سموا هللا ] ( [)3تنفــس ] ()4
[ وصلً بها رحمك ] ( [ )5وعفــــــوا ] ( [ )6تصدقوا وتزودوا ] ()7
[ وتصدقوا  ...وتصدقوا ] ( [ )8وتصدقوا  ...فزوروها ] ()9
[ شدي  ...عودي ] ()10
[ حـــــاذوا ] ()12

[ قولــــوا ] ()11

[ فقولـــوا ] ( [ )13طوفً ] ()14

[ ثم طوفً ] ()15

[ فحجوا ] ( [ )16تصافحوا  ...وتهادوا ] ()17
[ ردوا المسكٌن ولو بظلؾ محرق ] ()18
[ جالس العلماء وزاحمهم ] ( [ )19تكلــــم ] ()20
[ حبب  ...صححها وبارك ] ( [ )21علمنً ] ()22
[ هــــون ] ( [)23فضعها ] ( [ )24قومــــوا ] ()25
ثانٌا  :أن ٌكون ما بعد حرؾ المضارعة ساكنا  ،فٌإتى بهمزة وصل للتوصل للنطق
بالساكن .
وقد ورد األمر بهذا األسلوب فً الموطؤ (مبتٌن واثنتٌن وستٌن) مرة
ـ حنطونً  :بخروا  ،الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 455 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )535وأبً مصعب (. )1514
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1545وأبً مصعب ( )2141والبخاري (. )7398
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1668وأبً مصعب ( )1938والترمذي (. )1887
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1757وأبً مصعب (. )2536
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1791وأبً مصعب (. )2566
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1531وأبً مصعب ( )2135ومسلم (. )1972
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1532وأبً مصعب ( )2136ومسلم (. )1971
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1533وأبً مصعب ( )2137والبخاري (. )3997
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )125وأبً مصعب (. )165
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )252ودمحم ( )146وأبً مصعب (. )499
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )223
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )353وأبً مصعب ( )339والبخاري ( )689ومسلم (. )411
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )822والبخاري ( )464ومسلم ()1276
15
ـ رواٌة ٌحٌى (. )823
16
ـ رواٌة ٌحٌى (. )865
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1635وأبً مصعب (. )1896
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1664والنسابً (. )81 / 5
19
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1842
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1496والبخاري ( )6633ومسلم (. )1967
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1651وأبً مصعب (. )1858
22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1635وأبً مصعب ( )1891والبخاري (. )6116
23
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1782وأبً مصعب ( )2557والبخاري (. )1343
24
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1828وأبً مصعب ( )2151والبخاري (. )1461
25
ـ رواٌة ٌحٌى ( )365وأبً مصعب ( )456والبخاري ( )865ومسلم (. )658
1
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وشواهده :
[ أكؤل لنا الصبح ] ()1
[ انظـــر] ()4

[ امكثوا ] ()2

[ فارقـــد ] ()5

[ ابذنوا لها ] ()7

[ فآذنونً ] ()6

[ اذروا ] ()8

[ انظر  ...واكتب ] ()9
[ فالتمسٌه ] ()11

[ اصنع ] ()3

[ اخـــرج ] ()10

[ فاذهب فاقرأه  ...واخبره ] ()12

[ اذهبوا  ...فاسؤلوهما  ...ثم ابتونً فاخبرونً ] ()13
[ فارجعً ] ()14

[ فالتمس  ...التمس ] ()15

[ اعمل وانفــق ] ( [ )16اذهـــــب ] ()17
[ اعطـــــه ] ( [ )18فارتجعــــه ] ()19
[ ارجعــــا ] ( [ )20ابدأ  ...ثم اقض  ...ثم اقسم ] ()21
[ ارفع ٌدك ] ()22

[ اذهبً  ...اذهبً  ...اذهبً ] ()23

[ فاكسرها ] ( [ )24اشربوا ] ()25
ـ رواٌة ٌحٌى ( )25وأبً مصعب ( )29ومسلم (. )685
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )115وأبً مصعب ( )133والبخاري ( )275ومسلم (. )655
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )197وأبً مصعب ( )494ومسلم (. )585
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )276وأبً مصعب ( )315ودمحم (. )256
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )427وأبً مصعب ( )532والبخاري ( )1142ومسلم (. )776
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )533وأبً مصعب ( )979والبخاري ( )458ومسلم (. )956
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )561
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )575وأبً مصعب ( )993والبخاري ( )7556ومسلم (. )2456
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )595وأبً مصعب (. )673
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )652وأبً مصعب (. )698
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )867وأبً مصعب (. )1223
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )996
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1559وأبً مصعب (. )2162
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1575وأبً مصعب ( )3538وأبً داود ( )2894وابن ماجة (. )2724
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1596وأبً مصعب ( )1477والبخاري ( )5135ومسلم (. )1425
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1381وأبً مصعب (. )2451
17
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1412
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1435وأبً مصعب (. )2955
19
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما ال ٌجوز من النحل .
20
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1453
21
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1483
22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1491وأبً مصعب ( )1755والبخاري ( )6841ومسلم (. )1699
23
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1495وأبً مصعب ( )1759ومسلم (. )1695
24
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1541والبخاري ( )5582ومسلم (. )1985
25
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1542
1
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[ اعقله ] ( [)1ادخل ] ()2
[ ادع  ...ارتفعوا  ...ادع  ...ارتفعوا  ...ادع ] ()3
[ انظروا  ...انظروا ] ()4
[ فادعـــــه ] ()6
[ اذهب )8( ] ...

[ اتركوا ] ()5

[ ابذن  ...ابذن  ...ابذن  ...ابذن ] ()7
[ اجلــــس ] ()9

[ اجلس  ...اجلس  ...احلب ] ()10
[ اجلس  ...فآذنوه  ...فاقتلوه ] ()11
[ انفــــذ ] ( [)12فاعطه ] ()13

[ أدللنً ] ()14

[ فاتركً  ...فاؼسلً ] ()15
[ اؼسلنها  ...واجعلن  ...فآذننً ] ( [ )16اتجروا ] ()17
[ فاقدروا ] ( [ )18فاقدروا ] ()19
[ استقٌموا  ...واعملوا ] ( [ )20فاؼسل ] ()21
[ فاجلس ] ()22

[ اقضٌا ] ()23

ـ رواٌة ٌحٌى (. )1547
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1545
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1657وأبً مصعب ( )1867والبخاري ( )2729ومسلم (. )2219
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1636وأبً مصعب ( )1897ومسلم (. )2565
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1637وأبً مصعب ( )1898ومسلم (. )2565
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1638وأبً مصعب (. )1899
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1675وأبً مصعب (. )1899
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1688وأبً مصعب (. )1965
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1747وأبً مصعب (. )2525
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1772وأبً مصعب (. )2549
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1781وأبً مصعب ( )2556ومسلم (. )2236
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1855
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1832وأبً مصعب (. )2156
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1841وأبً مصعب (. )2116
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )134وأبً مصعب ( )171والبخاري ( )228ومسلم (. )333
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )521وأبً مصعب ( )1554والبخاري ( )1253ومسلم (. )939
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )588وأبً مصعب (. )665
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )629وأبً مصعب ( )762ودمحم ( )346والبخاري ( )1956ومسلم (. )1585
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )635وأبً مصعب ( )763والبخاري ( )1957ومسلم (. )1585
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )66وأبً مصعب ( )81وابن ماجة (. )277
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )86وأبً مصعب (. )157
22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )659وأبً مصعب (. )853
23
ـ رواٌة ٌحٌى ( )678وأبً مصعب ( )827وأبو مصعب ( )2457والترمذي (. )735
1
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[ فاركبها  ...فاشرب  ...فانحر ] ()1
[ فانحرها  ...ثم الق ] ()2
[ اقتلـــوه ] ()4

[ اطعم ] ()3

[ فاذبــح ] ()5

[ فاجعل  ...فانظر  ...فاجعل  ...فاجعل ] ()6
[ فاضربوا ] ()7

[ احتجبً ] ()8

[ فارجموهما ] ()9

[ فاجلدوهما ...فاجلدوهما  ...فاجلدوهما ] ()10
[ فاقطع ] ()11

[ اقتله ] ()12

[ اؼسل ] ()13

[ استرقوا ] ()14

[ انظرا ] ( [ )15استؤذن  ...استؤذن  ...فاستؤذن ] ()16
[ انزعوها  ...فاطرحوه ] ( [ )17واقرأ ] ()18
[ فابردوا ] ( [)19فابردوا ] ()20
[ فابردوا ] ( [)21وانضح  ...واله ] ()22
[ واتوها  ...ادر كتم ] ()23

ـ رواٌة ٌحٌى ( )843وأبً مصعب (. )1255
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )852وأبً مصعب ( )1215وأبو داود ( )1762ومسلم ( )915وابن ماجة (. )1356
3
رواٌة ٌحٌى ( )936وأبً مصعب (. )1254
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )947وأبً مصعب ( )1447والبخاري ( )1846ومسلم (. )1357
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1529وأبً مصعب ( )2133والبخاري ( )955ومسلم (. )1961
6
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب مٌراث والٌة العصبة  ،ص  351 :ــ . 352
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1458وأبً مصعب ( )2987والبخاري (. )3517
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1413وأبً مصعب ( )2879والبخاري (. )2553
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1555وأبً مصعب ( )1766ودمحم (. )692
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1555وأبً مصعب ( )1772ودمحم ( )755والبخاري ( )2153ومسلم (. )1754
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1519وأبً مصعب (. )1856
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1583وأبً مصعب (. )2329
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1698وأبً مصعب ( )1973والترمذي (. )4562
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1699وأبً مصعب ( )1974والترمذي ( )2559وابن ماجة (. )3515
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1751وأبً مصعب (. )1976
1616
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1749وأبً مصعب (. )2528
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1768والبخاري (. )5545
18
ـ رواٌة ٌحٌى (  )7وأبً مصعب (. )7
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )27وأبً مصعب (. )38
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )28وأبً مصب ( )39ومسلم (. )617
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )29وأبً مصعب ( )45والبخاري ( )533ومسلم (. )615
22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )88وأبً مصعب ( )115ودمحم (. )44
23
ـ رواٌة ٌحٌى ( )149وأبً مصعب ( )182ودمحم ( )93والبخاري ( )636ومسلم (. )658
1
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[ اقرأ  ...اقرءوا ] ()1
[ اكلفوا ] ( [)2اؼسلنها ] ()3
[ اقضه ] ( [)4فاهرقها ] ()5
[ واوكوا  ...واكفبوا )6( ] ...
[ اعطٌها ] ( [)7فانزلوها  ...فانجوا ] ()8
[ اعطوا ] ( [)9فامسح ] ()10
[ واشربوا ] ( [)11واشربوا ] ()12
[ اقطعه ] ( [)13انحر  ...ارم  ...افعل ] ()14
[ وادخروا ] ( [)15ادخروا  ...وادخروا ] ()16
[ ادخروا  ...فانتبذوا ] ()17
[ فادخل وإال فارجع ] ()18
[ فادخل  ...وإال فارجع  ...فادخل وإال فارجع ] ()19
[ اعلفه ] ( [)20اتركوه ] ()21
[ فارجع ] ( [)22امض ] ()23
ـ رواٌة ٌحٌى ( )187وأبً مصعب ( )245ودمحم ( )114ومسلم (. )395
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )257وأبً مصعب ( )288والبخاري ( )43ومسلم (. )785
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )521وأبً مصعب ( )1555والبخاري ( )1253ومسلم (. )939
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1557وأبً مصعب ( )2191والبخاري ( )2761ومسلم (. )1638
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1668وأبً مصعب ( )1937والترمذي (. )1887
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1677وأبً مصعب ( )1955والبخاري ( )3285ومسلم (. )2558
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1757وأبً مصعب (. )2536
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1787وأبً مصعب ( )2562ومسلم (. )1926
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1829وأبً مصعب ( )2152وأبً داود (. )1926
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )72وأبً مصعب ( )88والبخاري ( )252ودمحم ()49
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )165والبخاري ( )625ومسلم (. )1592
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )161والبخاري ( )617ومسلم (. )1593
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )794وأبً مصعب (. )1196
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )942وأبً مصعب ( )1455والبخاري ( )1736ومسلم (. )1356
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1531وأبً مصعب ( )2135ومسلم (. )1972
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1532وأبً مصعب ( )2136ومسلم (. )1971
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1533وأبً مصعب ( )2137والبخاري (. )3997
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1755وأبً مصعب (. )2529
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1751وأبً مصعب ( )2535والبخاري ( )2562ومسلم (. )2153
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1776وأبً مصعب ( )2553والترمذي ( )1277وابن ماجة (. )2166
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )141وأبً مصعب ( )559والبخاري ( )225ومسلم (. )284
22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )155وأبً مصعب ( )183والبخاري (. )3296
23
ـ رواٌة ٌحٌى ( )224وأبً مصعب (. )491
1
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[ فاستمعوا  ...فاعدلوا ] ()1
[ فاركعوا  ...فارفعوا ] ()2
[ اجلسوا  ...فاركعوا  ...فارفعوا ] ()3
[ اؼفر لً  ...ارحمنً ] ()4
[ وارزق ] ( [)5ادفعها ] ()6
[ انزل ] ( [)7انزع  ...واؼسل  ...وافعل ] ()8
[ اعتمري ] ( [)9افصلوا ] ()10
[ فاؼتسلً ثم استثفري ] ()11
[ اركبها ] ( [)12فاركبها  ...فاشرب ] ()13
[ اصنع  ...واهد ] ()14
[ اذهب  ...وانحروا  ...ثم احلقوا  ...وارجعوا  ...واهدوا ] ()15
[ انقضً  ...وامتشطً ] ()16
[ وافعلً ] ( [)17فاخرجن ] ()18
[ اؼــــزوا ] ( [)19فاشتر  ...اشتر  ...فابتع ] ()20

ـ رواٌة ٌحٌى ( )232وأبً مصعب (. )441
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )353وأبً مصعب ( )339والبخاري ( )689ومسلم (. )411
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )354وأبً مصعب ( )345والبخاري ( )688ومسلم (. )412
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )497والبخاري ( )6338ومسلم (. )1168
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )611وأبً مصعب (. )735
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )617وأبً مصعب (. )748
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )698وأبً مصعب ( )886ومسلم (. )1168
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )722وأبً مصعب ( )1554والبخاري ( )1536ومسلم (. )1185
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )766وأبً مصعب ( )1126وأبو مصعب ( )1988والترمذي ( )939والنسابً ( )135/4وابن ماجة (. )2993
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )767وأبً مصعب (. )1127
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )823
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )838والبخاري ( )1689ومسلم (. )1322
13
ـ رواٌة ٌحً (. )843
14
ـ رواٌة ٌحٌى (. )859
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )865ودمحم ( )431وأبً مصعب (. )1435
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )924والبخاري ( )1556ومسلم (. )1218
17
ـ رواٌة ٌحٌى ()926والبخاري (. )1655
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )928والبخاري ( )328ومسلم (. )1328
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )967ومسلم (. )1731
20
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب القراض فً العروض .
1
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[ واستتر ] ( [)1فانظروا ] ( [)2فاوسعوا ] ()3
[ اٌقظوا ] ( )4وامسح ] ()5
[ فاشرب ] ( [)6امسحه ] ()7
[ ارقٌها ] ( [)8فابردوها ] ()9
[ واكرمها  ...واكرمها ] ()10
[ اضمم  ...اتق  ...وادخل ] ()11
[ اقض  ...واؼننً  ...وامتعنً ] ()12
[ فاؼفر لً ] ( [)13فاقبضنً ] ()14
[ اجعلنً ] ( [)15واعقبنً ] ()16
[ اؼفر لً وارحمنً والحقنً ]()17
[ ارحم المحلقٌن  ...ارحم المحلقٌن ]()18
[ فارضه  ...فاعطه ] ()19
[ احملنً ] ( [)20ادع هللا ] ()21
[ اقض  ...فاقض ] ()22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1492والبخاري ( )6815ومسلم (. )1691
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1624وأبً مصعب (. )1886
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1645وأبً مصعب ( )1955والبخاري (. )365
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1645وأبً مصعب ( )1959والبخاري (. )2128
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1688وأبً مصعب ()1965
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1695وأبً مصعب (. )1966
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1755وأبً مصعب ( )1985ومسلم (. )2252
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1757وأبً مصعب (. )1982
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1712وأبً مصعب (. )1987
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1721وأبً مصعب (. )1994
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1843والبخاري (. )3559
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )496وأبً مصعب (. )616
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )553والبخاري ( )1125ومسلم (. )769
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )559والترمذي (. )3233
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )511وأبً مصعب (. )632
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )565ومسلم (. )918
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )564وأبً مصعب ( )986والبخاري ( )4445ومسلم (. )2444
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )887وأبً مصعب ( )1395والبخاري ( )1751ومسلم (. )1351
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )974والبخاري ( )3142ومسلم (. )1751
20
ـ رواٌة ٌحٌى (. )993
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )994والبخاري ( )2788ومسلم (. )1912
22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1496والبخاري ( )6633ومسلم (. )1967
1
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[ وانقل  ...فاجعلها ] ()1
[ ازو لنا األرض ] ()2
[ فاؼتسلوا ] ( [)3اطعم ] ()4
[ احلق  ...اطعم  ...انسك ] ()5
[ احلق  ...اطعم ] ( [)6فابرأ ] ()7
[ ابن  ...احفر  ...اجر  ...اعمل  ...اعمل ] ()8
[ ارجو ] ( [)9فاعزلوا  ...اتركوا ] ()10
[ فارسلوهن  ...امسكوهن ] ()11
[ اركبها  ...اركبها ] ()12
[ اجز  ...فاجز ] ()13
ثالثا  :أن ٌكون المضارع أجوفا  ،فٌحذؾ حرؾ العلة  ،للتخلص من التقاء الساكنٌن
وقد ورد أمر المخاطب على هذا األسلوب (إحدى وعشرٌن) مرة .
وشواهده هً :
[ فقــل ] ( [)14فقــل ] ()15
[ فقـل ] ( [)16قـم ] ()17
[ نـم ] ( [)18فطؾ ] ()19
ـ روٌة ٌحٌى ( )1651والبخاري (. )3926
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1782ومسلم (. )1342
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )143وابن ماجة (. )1598
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )938والبخاري ( )1815ومسلم (. )1251
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )939والبخاري (. )1814
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )945والبخاري ( )4195ومسلم (. )1251
7
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما جاء فً القراض .
8
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما جاء فً المساقاة
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1288
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1417وأبً مصعب (. )2885
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1418وأبً مصعب (. )2881
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )838والبخاري ( )1562ومسلم (. )1211
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1559
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1688وأبً مصعب (. )1957
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1744والبخاري ( )6257ومسلم (. )2164
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1752وأبً داود (. )5534
17
ـ رواٌة ٌحٌى (. )95
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )157والبخاري ( )295ومسلم (. )356
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )865ودمحم ( )431وأبً مصعب (. )1435
1
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[ وقل ] ( [ )1فبعه  ...وبع  ...وبع  ...وبع ] ()2
[ بعها ] ( [)3فتب ] ()4
[ وقل ] ( [)5قل ] ()6
[ فقـل] ( [)7زدنً ] ()8
[ صم ] ( [ )9صم ] ()10
[ صم ] ( [)11زد ] ()12
رابعا  :أن ٌكون فً الفعل المضارع حرفا مهموزا فٌحذؾ حرؾ المضارعة والحرؾ
المهموز.
وقد ورد األمر على هذا األسلوب فً الموطؤ (خمس وعشرٌن) مرة .
وشواهده :
[ سل أباك ] ( [)13فسلنً عنه ] ()14
[ مروا  ...مروا  ...مروا ] ()15
[ فخـذ ] ( [)16خذها ] ()17
[ مرها ] ( [)18مرها ] ()19
[ خذ ] ( [)20فخذ ] ()21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )967ومسلم (. )1731
2
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب القراض فً العروض .
3
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب جامع ما جاء فً القراض .
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1492والبخاري ( )6815ومسلم (. )1691
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1755وأبً مصعب ( )1985ومسلم (. )2252
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1724
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1725وأحمد (. )419
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1665
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )938والبخاري ( )1815ومسلم (. )1251
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )939والبخاري (. )1814
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )945والبخاري ( )4195ومسلم (. )1251
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1445
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )72والبخاري (. )252
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )154ومسلم (. )349
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )414والبخاري (. )679
16
ـ رواٌة ٌحٌى (. )595
17
ـ رواٌة ٌحٌى (. )656
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )753ومسلم (. )1259
19
ـ رواٌة ٌحٌى (. )891
20
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما تقع فٌه الشفعة .
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1559وأبً مصعب (. )1775
1

116

[ خذها ] ( [)1خذ علٌك ]()2
[ خذ حبة ] ( [)3خذ هذا ] ()4
[ مروه ] ( [)5وخذها ] ()6
[ فخذها منهم ] ( [)7مرها ] ()8
[ خذ هذا ] ( [)9وكـــل ] ()10
[ فمرنً ] ( [)11فمر ...فمر ] ()12
[ خذ من خٌلنا ] ()13
خامسا  :أن ٌكون آخر الفعل المضارع حرؾ علة  ،فٌحذؾ حرؾ المضارعة وحرؾ
العلة .
وقد جاء األمر بهذه الصٌؽة فً الموطؤ(تسع وعشرٌن) مرة .
وشواهده :
[ دعهن ] ( [)14فدعها  ...فدعها ] ()15
[ خل بٌنها وبٌنه ] ()16
[ خل بٌنها وبٌن الناس ] ()17
[ ودعً العمرة ] ( [)18وصل الصبح ] ()19

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1576والبخاري ( )5392ومسلم (. )2558
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1781ومسلم (. )2236
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1832وأبً مصعب ()2156
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )659وأبً مصعب ()853
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1513والبخاري (. )8754
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1446وأبً مصعب (. )3551
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )611وأبً مصعب (. )735
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1515وأبً مصعب (. )2194
9
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب القراض فً العروض ،
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1689والبخاري (. )5378
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )698ومسلم (. )1168
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )414والبخاري (. )679
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )611وأبً مصعب (. )735
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )554وأبً داود ( )3111والنسابً (. )1314
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )595وأبً مصعب (. )673
16
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1452
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )852وأبً داود ( )1762ومسلم ( )915وابن ماجة (. )3156
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )924والبخاري ( )1556ومسلم (. )1218
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )7وأبً مصعب (. )7
1
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[ صل العصر  ...صل الصبح ] ()1
[ دعه ] ( [)2دعوها ] ()3
[ فدع ] ( [)4صل الظهر ] ()5
[ صل الظهر  ...وصل الصبح ] ()6
[ صلوا الظهر ] ( [)7وصل فً ناحٌتها ] ()8
[ سم هللا ] ( [)9فصلوا  ...فصلوا ] ()10
[ فصلوا ] ( [)11تحروا ] ()12
[ تحروا ] ( [ )13فصل ٌا رسول هللا فً بٌتً ] ()14
[ فؤد المابة الدٌنار] ([ )15وا ِل أٌهما شبت ] ()16
[ صلوا ] ( [)17سم هللا  ...سم هللا وٌحك ] ()18
بّّ/إسنادّاألمرّبصٌغةّ(أفعل)ّإلىّالضمائر ّ
إذا أسند األمر إلى المفرد المخاطب استتر الضمٌر وجوبا
وفً هذا الشؤن ٌقول ابن ٌعٌش :
( فالبلزم (أفعل) لؤلمر فالفاعل فٌه مستكن ال ٌمكن إبرازه  ،و(تفعـل) للمخـاطب و
(أفعل) للمتكلم وحده  ،و(نفعل) للمتكلم إذا كان معه ؼٌره  ،ومـا عدا ما ذكـر من
األفعال ال ٌلزم استتار الضمٌر فاعرفه ) ()19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )8وأبً مصعب (. )15
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1629والبخاري ( )24ومسلم (. )36
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1771وأبً داود (. )3294
4
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما تقع فٌه الشفعة .
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )7وأبً مصعب (. )7
6
ـ روٌة ٌحٌى ( )9وأبً مصعب (. )9
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )6وأبً مصعب (. )6
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1688وأبً مصعب (. )1965
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1689والبخاري (. )5378
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )353والبخاري ( )689ومسلم (. )411
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )354والبخاري ( )688ومسلم (. )412
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )695والبخاري ( )2527ومسلم (. )1167
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )697ومسلم (. )1165
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )414والبخاري (. )679
15
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما جاء فً جامع القراض .
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )415وأبً مصعب (. )569
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )979والبخاري ( )4546ومسلم (. )1899
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1541وأبً مصعب (. )2143
19
ـ شرح المفصل  ،البن ٌعٌش  ،ج  ، 3ص . 57 :
1
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وقد جاء إسناد صٌؽة (أفعل) فً الموطؤ على النحو التالً :
 أ  /إسناد األمر إلى الصحٌح السالم
والسالم هو :ما سلمــت أحـــرفه األصلٌة من أحرؾ العلـــة ومن الهمـــزة  ،ومن
التضعٌؾ ()1
فقد أسند األمر إلى الصحٌح السالم بخمسة أوجه :
 1ـ اسند األمر الصحٌح إلى المفرد فً (خمسة) مواضع
وشواهده :
[ انظر ما صنع الناس ] ( [)2ارحم المحلقٌن ] ()3
[ أؼفر لً وارحمنً والحقنً ] ()4
 2ـ أسند األمر الصحٌح إلى المفردة فً (أربع) مرات
وشواهده :
[ فإذا أقبلت الحٌضة فاتركً الصبلة فإذا ذهب قدرها فاؼسلً الدم عنك ] ()5
[ انقضً  ...وامتشطً ] ()6
 3ـ اسند األمر إلى المثنى (أربع) مرات
وشواهده :
[ ارجعا إلً أعٌدا ] ( [)7انظرا ماذا ٌقول لعواده ] ( [)8اقضٌا ] ()9
 4ـ أسند األمر إلى جمع المذكر السالم (أربع) مرات
وشواهده :
[ اتركوه ] ( [)10اجلسوا  ...فاركعوا  ...فارفعوا ] ()11
ـ الموسوعة النحوٌة والصرفٌة المٌسرة  ،ألبً بكر علً عبدالعلٌم  ،مكتبة ابن سٌناء للطبع والنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،رقم اإلٌداع ،
2554 / 4119م  ،ص . 326 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )276وأبً مصعب (. )315
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )887والبخاري (. )1351
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )564والبخاري ( )2553ومسلم (. )1129
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )134والبخاري ( )228ومسلم (. )333
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )924والبخاري ( )1556ومسلم (. )1218
7
رواٌة ٌحٌى ( )1453وأبً مصعب (. )3522
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1751وأبً مصعب (. )1976
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )678وأبً داود ( )2457والترمذي ()735
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )141والبخاري ( )225ومسلم (. )284
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )352والبخاري ( )688ومسلم (. )412
1
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 5ـ اسند األمر إلى جمع المإنث السالم مرتٌن .
وشاهداه :
[ أؼسلنها ثبلثا أو خمسا  ...واجعلن فً اآلخرة كافورا] ()1
 ب  /إسناد األمر إلى الصحٌح المضعؾ
المضعؾ وٌقال له األصم لشدته ()2
وٌنقسم إلى قسمٌن :
ــ المضعؾ الثبلثً ومزٌده ،
وهً  :ما كانت عٌنه والمه من جنس واحد  ،نحو :رد واسترد .
ــ المضعؾ الرباعً ومزٌده
وهً  :ما كانت فاإه والمه األولى من جنس  ،وعٌنه والمه الثانٌة من جنس  .كزلزل ،
وصر صر ( )3ورفرؾ .
وقد جاء أسالٌب إسناد األمر إلى المضعؾ الثبلثً والرباعً كاآلتً :
ـ اسند األمر المضعؾ الثبلثً إلى المفرد فً (ثبلثة) مواضع
وشواهده:
[ وصل فً ناحٌتها] ( [)4خل بٌنها وبٌن الناس ] ( [)5سم هللا ] ()6
 2ـ أسند األمر إلى المضعؾ الثبلثً المفردة مرتٌن
وشاهداه :
[ شدي على نفسك إزارك ] ()7
[ وكفري عن ٌمٌنك ] ()8
 3ـ أسند أمر المضعؾ الثبلثً إلى جمع المذكر مرتٌن
ـ رواٌة ٌحٌى ( )521والبخاري ( )1253ومسلم (. )939
2
ـ تهذٌب ا لتوضٌح إلى ألفٌة بن مالك ألحمد مصطفى المراؼً ،ودمحم سالم علً  ،اعتناء وتقدٌم  :سهام خضر  ،دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت لبنان  ،ط  )2515( ، 1ج  ، 2ص . 15 :
3
ـ المصدر السابق  ،ج  ، 2ص . 15 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1688وأبً مصعب (. )1965
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. ) 1452
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1689والبخاري (. )5378
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )125وأبً مصعب (. )165
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1688وأبً مصعب ()1965
1
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وشاهداه :
[ ردوا علً ردابً ] ()1
[ صلوا الظهر ] ()2
 4ـ أسند أمر المضعؾ الرباعً إلى المفرد (أربع) مرات
وشواهده :
[ فلٌمضمض  ...ولٌتمضمض ] ()3
[ ولٌتمضمض ] ( [)4لٌتمضمض ] ()5
بّّ/األمرّبصٌغةّ(لٌفعل)ّ
وردت صٌؽة المضارع المقرون ببلم الطلب فً (مبتٌن واثنٌن) موضعا
وتؤتً فً المرحلة األولى من حٌث االستعمال
وقد وردت خالٌة لم ٌسبقها شًء فً الموطؤ (ست وعشرٌن) مرة .
فً الشواهد التالٌة :
[ لٌحفظ ] ()6
[ لتذهبن ] ( [)7لتركبن ] ()8
[ لٌسجد  ...لٌصل ركعة ] ()9
[ لٌتوخ ] ( [)10لتشد ] ()11
[ لتنظر ] ( [)12لٌتشهد ] ()13
[ لٌنزع  ...لٌمسح  ...لٌنزع خفٌه ] ()14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )978والنسابً ()131 /7
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )6وأبً مصعب (. )6
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )36وأبً مصعب (. )48
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )46وأبً مصعب (. )61
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )47
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )594وأبً مصعب (. )671
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )645والبخاري ( )1929ومسلم (. )1159
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )113
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )114
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )115ومسلم (. )311
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )124وأبً مصعب (. )159
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )135وأبً داود ( )274والنسابً ( )182/1وابن ماجة (. )623
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )256وأبً مصعب (. )553
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )74وأبً مصعب (. )92
1
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[ لٌرجع ] ( [)1لٌنفذا ] ()2
[ لتخرج ] ( [)3لٌتمضمض ] ()4
[ لتشد] ( [)5لٌرم ] ( [)6لترجعن ] ()7
[ لتسمع المرأة  ...لٌسمع نفسه ] ()8
[ لٌهــد ] ( [ )9لٌهــد ] ()10
[ لتؤتٌنً ] ( [)11لتستفرغ ] ()12
[ لٌعزم المسؤلة ] ()13
وجاءت صٌؽة األمر مسبوقة ببعض حروؾ العطؾ على النحو التالً :
ـ سبقتها الحرؾ (ؾ) فً (مبة واثنٌن وعشرٌن) موضعا .
[ فلٌصل  ...فلٌصل  ...فلٌصل ] ()14
[ فلتؽتسل ] ( [)15فلتؤخذ ] ()16
[ فلتؤتٌنً ] ( [)17فلٌلبسهما ] ()18
[ فلتؽتسل ] ( [)19فلٌنظر ] ()20
[ فلٌخرج ] ( [)21فلتسؤلنها  ...فلتذهبن ...فلتخبرنه ] ()22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )835ومسلم (. )1218
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )858وأبً مصعب (. )1231
3
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب حج المرأة بؽٌر ذي محرم  ،وأبً مصعب (. )1458
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )47وأبً مصعب (. )61
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )126وأبً مصعب (. )161
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )921وأبً مصعب (. )1424
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )723وأبً مصعب (. )1557
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )737وأبً داود ( )1814والترمذي ( )829والنسابً ( )162/5وابن ماجة (. )2922
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )869
10
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب جامع الفدٌة  ،وأبو مصعب (. )1276
11
ـ رواٌة ٌحٌى (، )1512
12
ـرواٌة ٌحٌى (. )1518
13
ـ روٌة ٌحٌى (. )597
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )414والبخاري (. )679
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )753ومسلم (. )1259
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )891وأبً مصعب (. )1398
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1556والبخاري ( )2296ومسلم (. )2314
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1638وأبً مصعب (. )1899
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )115ومسلم (. )311
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )176وأبً داود (. )1332
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )425وأبً مصعب (. )581
22
ـ رواٌة ٌحٌى (. )465
1
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[ فلٌخرجه  ...فلٌفعل ] ( [)1فلٌرفعهم ] ()2
[ فلٌصل صبلة المقٌم  ...فلٌصل صبلة المسافر] ()3
[ فلٌصلٌها إذا ذكرها ] ()4
[ فلٌصلٌها كما كان ٌصلٌها ] ()5
[ فلٌتوضؤ ] ( [)6فلٌتوخ ] ()7
[ فلٌصله ] ( [)8فلٌسجد ] ()9
[ فلٌعــــد ] ( [)10فلتترك  ...فلتؽتسل ] ()11
فلٌقرأ ] ( [)12فلٌصل ركعة ] ( [)13فلٌإد ] ()14
[ فلٌؤخذ  ...فلٌؤخذ منها  ...فلٌؤخذ منها ] ()15
[ فلٌؽسله ] ( [)16فلٌنضح فرجه ] ()17
[ فلٌؽسل ذكره  ...فلٌتوضؤ ] ()18
[ فلتفطر  ...فلتؽتسل ] ()19
[ فلٌإخر ...فلٌإخره ] ()20
[ فلٌعد  ...فلٌتمم ] ()21

ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب الشرط فً الرقٌق  ،وأبً مصعب (. )2421
2
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما ال تقع فٌه الشفعة  ،وأبً مصعب (. )2395
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )23وأبً مصعب (. )26
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )25ومسلم (. )285
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )26وأبً مصعب (. )35
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )38
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )213
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )215
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( ) 217والبخاري ( )373ومسلم (. )556
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )114وأبً مصعب (. )138
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )135وأبً داود ( )274والنسابً ( )182/1وابن ماجة (. )623
12
ـ رواٌة ٌحٌى (  )191وأبً مصعب (. )251
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )212ومسلم (. )571
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )592وأبً مصعب (. )668
15
رواٌة ٌحٌى ( )599وأبً داود ( )1577والترمذي ( )623والنسابً ( )25/1وابن ماجة (. )1853
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )65والبخاري ( )172ومسلم (. )279
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )84والبخاري ( )132ومسلم (. )353
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )85وأبً مصعب (. )158
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )677وأبً مصعب (. )825
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )751وأبً مصعب (. )1586
2121
ـ رواٌة ٌحٌى ( )815وأبً مصعب (. )1294
1
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[ فلٌرجع  ...فلٌسع ] ()1
[ فلٌطؾ ] ( [)2فلٌتما ] ()3
[ فلٌرجع  ...فلٌنفض  ...فلٌرجع ...فلٌنفض ] ()4
[ فلٌحلق ] ([)5فلٌطعم ] ()6
[ فلٌهرق ] ( [)7فلٌتكلم ] ()8
[ فلٌطعه ] ( [)9فلٌعط ] ()10
[ فلٌكفر ] ( [)11فلٌجعل  ...فلٌوتر ] ()12
[ فلٌستنثر  ...فلٌوتر ] ()13
[ فلٌمضمض  ...فلٌؽسل ] ()14
[ فلتقرضه ] ( [)15فلٌؽتسل  ...فلٌؽتسل ] ()16
[ فلٌرقد ] ( [)17فلٌقاتله ] ()18
[ فلٌهرق ] ( [)19فلٌقم ] ()20
[ فلٌفعل ] ( [)21فلٌوص لها ] ()22
[ فلٌوص ] ()23
ـ رواٌة ٌحٌى ( )829وأبً مصعب (. )1319
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )835وأبً مصعب (. )1218
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )858وأبً مصعب (. )1231
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )863وأبً مصعب (. )1243
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )894وأبً مصعب (. )1453
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )945والبخاري ( )4195ومسلم (. )1251
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )941
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1513والبخاري (. )6754
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1515والبخاري (. )6696
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1411وأبً مصعب (. )2983
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1581والبخاري ( )6764ومسلم (. )1614
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )33والبخاري ( )162ومسلم (. )237
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )34والبخاري ( )161ومسلم (. )237
14
ـ روٌة ٌحٌى ( )36وأبً مصعب (. )48
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )133والبخاري ( )357ومسلم (. )291
16
ـ روٌة ٌحٌى ( )229والبخاري ( )877ومسلم (، )844
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )256والبخاري ( )212ومسلم (. )786
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )362والبخاري ( )559ومسلم (. )555
19
ـ رواٌة ٌحٌى (. )391
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )957ومسلم (. )1257
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1565وأبً داود ( )2842والنسابً (. )162/7
22
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1448
23
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1449
1
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[ فلٌؤكل ] ( [ )1فلٌقل ] ( [)2فلٌعجل ] ()3
[ فلٌإخره ] ( [)4فلٌحككه ] ()5
[ فلٌهلل ] ( [)6فلٌؤكلها ] ()7
[ فلٌصل مثنى ] ( [)8فلٌخفؾ  ...فلٌطول ] ()9
[ فلٌصلً  ...فلٌتزر به ] ()10
[ فلٌعتكؾ ] ( [)11فلٌتحرها ] ()12
[ فلتؽسله ] ( [)13فلٌحمل ] ()14
[ فلتركب ] ( [)15فلٌمش  ...فلٌحجج  ...فلٌمش ] ()16
[ فلٌحلؾ ] ( [)17فلٌستتر ] ()18
[ فلٌتبعه ] ( [)19فلٌقل ] ()20
[ فلٌكرم  ...فلٌكرم ] ()21
[ فلٌنفث ] ( [)22فلٌسجد ] ()23
[ فلٌصل ] ( [)24فلتؽتسل ] ()25
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1662ومسلم (. )1257
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1787ومسلم (. )2758
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1788والبخاري ( )1854ومسلم (. )1927
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )751وأبً مصعب (. )1586
5
ـ رواٌة ٌحٌى (  )791وأبً مصعب (. )1194
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )924والبخاري ( )1556ومسلم (. )1218
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1547وأبً مصعب (. )2167
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )275وأبً مصعب (. )359
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )355والبخاري ( )753ومسلم (. )467
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )321والبخاري ( )361ومسلم (. )3556
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )695والبخاري ( )2527ومسلم (. )1167
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )755والبخاري ( )2515ومسلم (. )1165
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )723وأبً مصعب (. )1557
14
ـ رواٌة ٌحٌى (. )842
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1515وأبً مصعب (. )2194
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1512وأبً مصعب ( 2197ـ ـ 2198ــ . )2199
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1522والبخاري ( )6646ومسلم (. )1646
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1553وأبً مصعب (. )1769
19
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1574
20
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1678
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1678والبخاري ( )6135ومسلم (. )1726
22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1737والبخاري ( )5747ومسلم (. )2261
23
ـ رواٌة ٌحٌى ( )222والبخاري ( )1232ومسلم (. )569
24
ـ رواٌة ٌحٌى (. )223
25
ـ رواٌة ٌحٌى ( )753ومسلم (. )1259
1
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[ فلٌهلل ] ( [)1فلٌشتره ] ()2
[ فلٌسقه  ...فلٌسجد  ...فلٌوتر] ()3
[ فلٌإخر ] ( [)4فلٌنتظرها ] ()5
[ فلٌؤخذ  ...فلٌؤخذ  ...فلٌؤخذ ] ()6
[ فلٌصم  ...فلٌفطر ] ()7
[ فلٌنحرها ] ( [)8فلٌصم ] ()9
[ فلٌصنع ] ( [)10فلؤلصلً لكم ] ()11
[ فلٌؤتنا ] ( [)12فلٌسبهما ] ()13
 سبقتّاألمرّالواوّفًّ(ستةّوثالثٌن)ّموضعاّ
وشواهده :
[ ولٌتوضؤ ] ( [)14ولٌحلؾ ] ()15
[ ولٌتمم ] ( [)16ولٌمسحا ] ()17
[ ولٌؽسل ] ( [)18ولٌسجد سجدتٌن ] ()19
[ ولٌعد الصبلة  ...ولٌؽسل رجلٌه ] ()20

ـ رواٌة ٌحٌى ( )742والبخاري ( )1856ومسلم (. )1325
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )863وأبً مصعب (. )1243
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )236
4
ـ رواٌة ٌحٌى ()271
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )432والبخاري ( )1995ومسلم (. )1137
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )599وأبً داود ( )1577والترمذي ( )623والنسابً ( )25/5وابن ماجة (. )1853
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )664والبخاري ( )2553ومسلم (. )1129
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )885وأبً مصعب (. )1382
9
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب جامع الفدٌة  ،وأبو مصعب (. )1276
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )975
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )365والبخاري ( )865ومسلم (. )658
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1454
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1638وأبً مصعب (. )1899
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )125والبخاري ( )334ومسلم (. )367
15
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب القضاء فٌما ٌعطً العمال .
16
ـ رواٌة ٌحٌى (. )75
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )75وأبً مصعب (. )85
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )74وأبً مصعب (. )95
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )212ومسلم (. )212
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )74وأبً مصعب (. )95
1
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[ ولٌتوضؤ ] ( [)1ولٌتوضؤ ] ( [)2ولتقض ] ()3
[ ولٌستظل  ...ولٌجلس  ...ولٌتم ] ()4
[ ولٌفعل ] ( [)5ولٌمضمض ] ()6
[ ولٌمضمض  ...ولٌؽسل فاه ] ()7
[ ولٌؽسل ]( [)8ولٌدرأه ] ()9
[ ولٌستؽفر هللا ] ( [)10ولٌشرب ] ()11
[ ولٌطؾ  ...ولٌصل ] ( [)12ولٌشدد ] ()13
[ ولٌحلل ] ( [)14ولتضؽث ] ()15
[ ولٌمش  ...ولٌهد  ...ولٌركب  ...ولٌحجج  ...ولٌتقرب  ...ولٌإد ] ()16
[ ولٌتعوذ باهلل ] ( [)17ولتنكح ] ()18
 سبقتّفعلّاألمرّ(ثم)ّفًّ(أربعةّعشر)ّموضعاّ ّ
وشواهده :
[ ثم لٌسع ] ( [)19ثم لٌعتمر ] ()20
[ ثم لٌنثر ] ( [)21ثم لٌعد ] ()22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )84والبخاري ( )132ومسلم (. )353
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )85وأبً مصعب (. )158
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )677
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1513والبخاري ()6754
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1518ومسلم (. )1655
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )36
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )46وأبو مصعب (. )61
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )47
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )362والبخاري ( )559ومسلم (. )555
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1517وأبً مصعب (. )1517
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1662ومسلم (. )2525
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )751وأبً مصعب (. )1587
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )791وأبً مصعب (. )1194
14
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1715
15
ـ رواٌة ٌحٌى (. )151
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1512وأبً مصعب (. )1298
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1737والبخاري ( )5747ومسلم (. )2261
18
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1518
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )835ومسلم (. )1218
20
ـ رواٌة ٌحٌى (. )863
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )33والبخاري ( )162ومسلم (. )237
22
ـ رواٌة ٌحٌى (. )36
1
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[ ثم لتنضحه  ...ثم لتصل فٌه ] ()1
[ ثم لٌركب ] ( [)2ثم لتمش ] ()3
[ ثم لتهل ] ( [)4ثم لٌخرجه ] ()5
[ ثم لتستثفر ...ثم لتصلً ] ()6
[ ثم لٌتوضؤ ] ()7
سكنت الم األمر مع (ثم ) فً أربع مواضع  ،وفً الباقً حركت البلم بالكسر.
 سبقتّاألمر(ّ،أو)ّفًّموضعٌنّحركتّمعهاّبالكسر
وشاهداه :
[ فلٌحلؾ باهلل أو لٌصمت ] ()8
[ فلٌقل خٌرا أو لٌصمت ] ()9
ـّسبقتهاّ(ولكن)ّفًّموضعّواحدّّ .
فً قوله  [ :ولكن لٌحفظ عدد ما اقتضى ] ()10
 استعمالّالالمّفًّأمرّالمتكلمّنفسه
وقد ذكر ابن مالك والسهٌلً  :أنها على خمسة أوجه :
( األول  :عند حذؾ الٌاء فالبلم لؤلمر
الثانً :عند ثبوت ساكنة فالبلم للتعلٌل  ،وسكنت الٌاء تخفٌفا  ،وٌحتمل أن تكون لؤلمر
وثبتت الٌاء فً الجزم  ،إجراء للمعتل مجرى الصحٌح .
الثالث  :عند ثبوت الٌاء محركة بالفتح  ،فالبلم للتعلٌل  ،والفعل بعدها منصوب ب(أن)
مضمرة .

ـ رواٌة ٌحٌى ( )133والبخاري ( )357ومسلم (. )219
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1512وأبً مصعب (. )2198
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1515وأبً مصعب (. )2194
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )753ومسلم ()1259
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )863
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )135وأبً داود ( )274والنسابً ( )182/1وابن ماجة (. )623
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )74
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1522وأبً مصعب (. )2198
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1678والبخاري ( )6135ومسلم (. )1726
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )594وأبً مصعب (. )671
1
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الرابع  :إذا حركت البلم بالفتح ،فتكون للقسم  ،وبنى الفعل على الفتح  ،وقد حذفت نون
التوكٌد) ()1
وقد جاءت صٌؽة المضارع المقترن ببلم األمر فً أمر المتكلم نفسه  ،مرة واحدة فً
الموطؤ .
وشاهده  [:عن أنس بن مالك أن جدته ملٌكة دعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لطعام  ،فؤكل منه  ،ثم
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :قوموا فؤلصلً لكم ] ()2
وقد روي قوله ملسو هيلع هللا ىلص (قوموا فؤلصلً لكم ) بحذؾ الٌاء وبثبوتها ساكنة  ،ومحركة بالفتح
وورد فً نسخة ٌحٌى التً اعتمـدها ابن عبدالبر فً (التمهٌد ) قوله [ قوموا فؤلصل
لكم ] بحذؾ الٌاء()3
كما تإٌده رواٌة دمحم [ قوموا فلنصل بكم ] بحذؾ الٌاء ()4
وٌرى الرضً  ( :جواز ذلك على قلة ٌ ،قول  ( :وأما فعل المتكلم ) كقوله علٌه الصبلة
والسبلم  [ :قوموا فؤلصل لكم ] وهذا  ،أي  :أمر اإلنسان لنفسه قلٌل االستعمال  ،وإن
استعمل فبل بد من (البلم) كما رأٌت )5( ) ..
وأمر المتكلم نفسه وإن كان قلٌبل فً االستعمال  ،إال أنه فصٌح عند ابن مالك  ،حٌث
ٌقول  ( :وأمر المتكلم نفسه  ،بفعل مقرون بالبلم فصٌح  ،قلٌل فً االستعمال ) ()6
جّّ/األمرّبأسماءّاألفعالّ ّ
جاء األمر بؤسماء األفعال فً الموطؤ(ثبلثٌن) مرة
استخدمت فٌه األلفاظ التالٌة :
 1ـ هاء :
وردت (ثمان) مرات فً حدٌث واحد .
[ عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  ،قال  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :الذهب بالورق ربا
إال هاء وهاء  ،والبر بالبر ربا إال هاء وهاء  ،والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء ،
والشعٌربالشعٌر ربا إال هاء وهاء .

ـ ٌنظر :شواهد التوضٌح  ،ص  186 :ــ . 188وآمالً السهٌلً  ،ص . 94 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )365والبخاري ( )865ومسلم (. )658
3
ـ التمهٌد  ،ج  ، 1ص . 263 :
4
ـ رواٌة دمحم (. ) 346
5
ـ الكافٌة فً النحو ،ج  ، 2ص . 252 :
6
ـ شواهد التوضٌح  ،ص . 187 :
1
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قال مالك  :وتفسٌر ما كره ذلك أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :الذهب بالورق ربا إال هاء
وهاء ] ()1
قال الزرقانً :
( قوله :إال هاء وهاء ) بالمد وفتح الهمزة فٌهما على األصح األشهر  ،اسم فعل بمعنى
خذ ٌ ،قال  :هاء درهما  ،أي  :خذ درهما  ،فنصب درهما باسم الفعل) ()2
وقال النووي :
( قوله ملسو هيلع هللا ىلص ( إال هاء وهاء) فٌه لؽتان المد والقصر ،والمد أفصح وأشهر ،وأصله (هاك)
فؤبدلت المدة من الكاؾ  ،ومعناه  :خذ هذا ،وٌقول لصاحبه مثله  ،والمدة مفتوحة ،
وٌقال بالكسر أٌضا  ،ومن قصره  ،قال  :وزنه وزن خؾ ٌ ،قال للواحد  ،و(ها) كخؾ
 ،واالثنٌن (هاءا) كخافا  ،وللجمع (هاءوا) كخافوا والمإنثة (هاك) ومنهم من ال ٌثنً
وال ٌجمع على هذه اللؽة وال ٌؽٌرها فً التؤنٌث بل ٌقول فً الجمٌع ( :ها) ()3
 2ـ هلـــم :
( وهلم  :بمعنى أقبل  ،وهذه الكلمة تركٌبٌة من (ها) التً للتنبٌه ومن (لم) ولكنها قد
استعملت استعمال الكلمة المفردة البسٌطة ) ()4
وقال الزمخشري :
(هلم) مركبة من حرؾ التنبٌه مع (لم) محذوفة من (ما) ألفها عند أصحابنا ( ،أي :
البصرٌٌن) وعند الكوفٌٌن من (هل) مع (أم) محذوفة همزتها  ،والحجازٌون فٌها على
لفظ واحد فً التثنٌة والجمع والتذكٌر والتؤنٌث  ،وبنوا تمٌم  :هلما هلموا هلمً هلممن
وعلى وجهٌن متعدٌة  ،كهات وؼٌر متعدٌة بمعنى تعال أقبل  ،وهو أي ( :هلم) من
أسماء األفعال ) ()5
وقد جاء األمر بصٌؽة (هلم) .
وشواهده :
[ أنادٌهم أال هلم أال هلم أال هلم ] ()6
[ هلم جرا] ()7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1319والبخاري ( )2174ومسلم (. )1586
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  424 : ، 3ــ . 425
3
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 6ص . 14 :
4
ـ لسان العرب  ،ج  ، 15مادة  :هلم .
5
ـ شرح المفصل  ،ج  ، 4ص . 192 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )58ومسلم (. )249
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )526وأبً داود ( )3176والترمذي ( )1557والنسابً ( )56/4وابن ماجة (. )1482
1
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[ هلم ذلك الكتاب ] ()1
[ هلم إلى األرض المقدسة ] ()2
[ هلم جرا] ( [)3هلم إلى الظل ] ()4
[ هلم نباٌعك ] ()5
ّ3ـّعلٌكمّّ :
(علٌكم ) هو :من أسماء األفعال المنقولة  ،ال المرتجلة  ،بمعنى أنها لم توضع أصبل
لؤلمر .
( اسم الفعل  ،ضربان  :مرتجل  ،وهو  :ما وضع من أول األمر كذالك  ،نحو  :ص ْه
وم ْه  ،ومنقول  ،وهو :ما وضع من أو األمر لؽٌر اسم الفعل  ،وهو نوعان  :منقول من
ظرؾ أو من جار ومجرور نحو( :علٌك زٌدا) بمعنى ألزم زٌدا  ،ومنه (علٌكم أنفسكم)
و(علٌكم) اسم فعل  ،وفاعله مستتر فٌه وجوبا و(أنفسكم) مفعول به على حذؾ مضاؾ
أي  :ألزموا شؤن أنفسكم ) ()6
وقد جاء أسلوب األمر باسم الفعل (علٌكم) فً الموطؤ (ست) مرات
وشواهده :
[ علٌكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعٌر ] ()7
[ وعلٌكم بسٌر اللٌل ] ()8
[ وعلٌكم من المطاعم ما طاب منها ] ()9
[ علٌكم بالصدق ] ()10
[ وعلٌكم بالسواك ] ()11
[ وعلٌكم السكٌنة ] ()12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1579وأبً مصعب (. )3549
2
ـ رواٌة ٌحٌى ()1453
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1558وأبً مصعب (. )1778
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1638وأبً مصعب (. )1899
5
ـ رواٌة ٌحٌى ()1795
6
ـ شرح التصرٌح على التوضٌح  ،ج  ، 2ص  197 :ــ . 198
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1683وأبً مصعب (. )1956
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1787ومسلم (. )1926
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1791وأبً مصعب (. )2566
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1812والبخاري (. )6594
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )143وابن ماجة (. )1598
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )149والبخاري ( )636ومسلم (. )652
1
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قال العكبري :
( الوجه أن تنصب ( السكٌنة ) على اإلؼراء  ،أي  :ألزموا السكٌنة  ،كقوله تعالى :
{ علٌْك ْم أنفسك ْم } ()2( )1
وقال الزمخشري (:علٌكم) من أسماء الفعل  ،بمعنى  :ألزموا صبلح أنفسكم ) ()3
 4ـ مـه :
( هو :اسم فعل أمر ،معناه  :أكفؾ ) ()4
وقال ابن فارس (:مه) زجر وإسكات وأمر بالتوقؾ عما ٌرٌده المرٌد  ،كؤن قاببل ٌرٌد
الكبلم بشًء  ،أو فاعبل ٌرٌد فعبل  ،فٌقال لهما  :مه  ،أي  :قؾ وال تفعل ()5
وقد ورد األمر فً الموطؤ بصٌؽة (مه) مرة واحدة
وشاهده  [:قول عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ألبً بكر صدٌق رضً هللا عنه
عندما وجده ٌجبذ لسانه  ،فقال له عمر  :مه ؼفر هللا لك ] ()6
قال الزرقانً  :قوله (فقال له عمر مه) أي  :أكفؾ ()7
ّ5ـّاألمرّبصٌغةّآمٌنّ ّ
(آمٌن) (هً  :كلمة تقال فً إثر الدعاء  ،قال ابن المنظور ،نقبل عن الفارسً :
هً جملة مركبة من اسم وفعل  ،معناه اللهم استجب لً ) ()8
ورد أسلوب األمر بصٌؽة ( آمٌن) فً الموطؤ (أربع) مرات
وشواهده  [:كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :قول  :آمٌن ] ()9
[ إذا قال أحدكم آمٌن  ،وقالت المبلبكة فً السماء آمٌن ] ()10
[ فقولوا آمٌن ] ()11
ـ سورة المابدة  ،اآلٌة . 155 :
2
ـ إعراب الحدٌث النبوي  ،للعكبري  ،ص . 69 :
3
ـ الكشاؾ  ،م  ، 1ص . 672 :
4
ـ المعجم الوسٌط  ،ج  ، 2مادة  :مه .
5
ـ الصاحبً  ،ص . 275 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1858وأبً مصعب (. )2578
7
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3ص . 646 :
8
ـ لسان العرب  ،ج  ، 1ص . 273 :
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )193والبخاري ( )785ومسلم (. )415
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )195والبخاري ( )781ومسلم (. )415
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )194والبخاري(  )782ومسلم (. )415
1
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قال الباجً :
( ومعنى آمٌن  ،اللهم استجب لً ،وهً كلمة عبرانٌة أتت معربة مبنٌة على الفتح للٌاء
التً قبلها نونها ) ()1
دّّ/األمرّبصٌغةّاإلشارة
األمر باإلشارة  :هً صٌػ األمر عند أهل اللؽة  ،قال الرضً  ( :األمركثٌر ما ٌكتفى
فٌه باإلشارة عند النطق بلفظه )()2
فقد ٌكون أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بمجرد اإلشارة إلى شخص ٌ ،وما له بٌده أو برأسه ) ()3
ولعل من أسباب ذلك االستعمال  ،أن المقام ال ٌسمح أن ٌتكلم كؤن ٌكون ٌصلً أو
مشؽول بشًء آخر من أمور الدٌن .
ورد األمر بؤسلوب اإلشارة فً الموطؤ (ثمانً) مرات
وشواهده :
[ فؤشار إلٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن أمكث مكانك ] ()4
[ فؤشار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن كما أنت ] ()5
[ فؤشار إلٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌده أن اخرج ] ()6
[ فؤشار إلٌهم أن أجلسوا ] ()7
[ فؤشار أبو سعٌد أن اجلس ] ()8
[ ثم أشار إلٌهم بٌده أن امكثوا ] ()9
[ أشار علٌه بذلك ] ( [ ) 10هو أشار علٌنا بهذا ] ()11

ـ المنتقى  ،ج  ، 1ص . 66 :
2
ـ شرح الكافٌة فً النحو  ،ج  ، 2ص . 68 :
3
ـ أسالٌب الطلب فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ  ،دمحم سعٌد  ،ص . 131 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )392والبخاري ( )684ومسلم (. )421
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )355والبخاري ( )683ومسلم (. )418
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1722وأبً مصعب (. )1995
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )354والبخاري ( )688ومسلم ()412
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1781ومسلم (. )2236
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )115والبخاري ( )275ومسلم (. )655
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )736
11
ـ رواٌة ٌحٌى(. )1194
1
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هـّّ/األمرّبصٌغةّالخبر
وقد جاء بؤسالٌب مختلفة منها :
 1ـ اإلخبار بلفظ (فرض) بفتح الفاء أو ضمها  ،فهو أسلوب ٌفٌد األمر
وقد ورد فً (ثمانٌة) مواضع .
ومن شواهده  [:فرض زكاة الفطر من رمضان ] ()1
قال الزرقانً :
( قوله  :فرض زكاة الفطر من رمضان ) قال الجمهور :أي  :ألزم  ،وأوجب (على
الناس ) وقالت طابفة  :قدر ) ()2
وقال الباجً :
( قوله (فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ) ٌقتضً الوجوب واللزوم فإن قٌل
معنى فرض زكاة الفطر ،قدرها  ،فالجواب أن فرض فً هذا الحدٌث ال ٌصح أن ٌراد
به إال أوجب ) ()3
وعلى نحو ما سبق الشواهد التالٌة :
[ فرض زكاة الفطر من رمضان ] ()4
[ فلما فرض رمضان كان هو الفرٌضة ] ( [ )5فرض لهما الثلثان ] ()6
[ فرض للجد الذي ٌفرض الناس له الٌوم ] ()7
[ فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عثمان وزٌد بن ثابت للجد مع األخوة الثلث ] ()8
[ فرض لها صداق ولم تمس فح ْسبها نصؾ ما فرض لها ] ()9
[ فبحساب ما فرض فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ] ()10

ـ رواٌة ٌحٌى (. )624
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2ص . 216 :
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 3ص . 276 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )625والبخاري ( )1554ومسلم ()984
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )663والبخاري ( )2552ومسلم (. )425
6
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب مٌراث األخوة لؤلب واألم  ،ص . 295 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1573
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1574
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1197
10
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب عقل الجراح فً الخطؤ .
1
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وّ/اإلخبارّبلفظّّ:واجبّ ّ
ورد اإلخبار بهذه الصٌؽة (ست) مرات وقد أفادت األمر
وشواهده :
[ ؼسل ٌوم الجمعة واجب على كل محتلم ] ()1
[ ؼسل ٌوم الجمعة واجب على كل محتلم ] ()2
[ إن الوتر واجب ] ( [ )3كلها واجب ] ()4
[ وهو علٌه واجب ] ( [ )5علٌه واجب ] ()6
زّّ/اإلخبارّبلفظّ(ّأمر) ّ
وهو اإلخبار بؤن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر بكذا وكذا وهو ٌفٌد األمر.
وقد أتى على وجوه عدٌدة  ،منها :
 1ـ إخبار بؤن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر بكذا
ورد األمر بهذه الصٌؽة فً الموطؤ (ثمانٌة) مرات .
وشواهده :
[ فقال كما أمر هللا ] ( [ )7أمر هللا ] ()8
[ فتلك العدة التً أمر هللا ] ( [ )9لعله ٌتوب وٌراجع أمر هللا ] ()10
[ ذلك أمر أذن هللا ] ( [ )11وقد أمر أن ٌستقبل القبلة ] ()12
[ فؤمر البر فجمع ما فٌه وأمر البحر فجمع ما فٌه ] ()13

ـ رواٌة ٌحٌى (. )226
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )228والبخاري ( )879ومسلم (. )846
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )267وأبً داود ( )1425والنسابً ( )235[1وابن ماجه (. )1451
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )956
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1169وأبً مصعب (. )1599
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1175
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )565ومسلم (. )918
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )974والبخاري ( )3124ومسلم (. )1751
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1255والبخاري ( )525ومسلم (. )1471
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1459
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1483
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )465والبخاري ( )453ومسلم (. )526
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )575والبخاري ( )7556ومسلم (. )2456
1
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ّ2ـّإخبارّبأنّالرسولّملسو هيلع هللا ىلصّأمرّبكذاّ ّ
وورد األمر بهذا األسلوب فً (تسعة وعشرٌن) موضعا
وشواهده :
[ ثم أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببلال ] ()1

[ ثم أمر الناس ] ()2

[ ثم أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ] ( [ )3أمر الناس فً سفره ] ()4
[ أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل المدٌنة ] ()5
[ فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبابكر ...أمر رجبل أن ٌقؾ عنده ] ()6
[ أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من لم ٌكن معه هدي ] ()7
[ أمر به فنودي له ] ( [)8بعدك أمر ] ()9
[ أمر أن ٌستمع بجلود المٌتة ] ()10
[ أمر بً فنودٌت له ] ( [)11أمر به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ] ()12
[ أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص السعدٌن ] ()13
[ فؤمر له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ...وأمر أهله ] ()14
[ أمر بإحفاء الشوارب ] ( [)15أمر بقتل الكبلب ] ()16
[ فؤمر به فثري ] ( [ )17فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص باألذان ] ()18

ـ رواٌة ٌحٌى ( )25ومسلم (. )685
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )62والبخاري ( )169ومسلم (. )2779
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )141والبخاري ( )225ومسلم (. )284
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )652ومسلم (. )1113
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )727والبخاري ( )7344ومسلم (. )1182
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )779والنسابً (. )182/5
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )882والبخاري ( )1759ومسلم (. )1211
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )987والبخاري ( )1727ومسلم (. )1351
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1533والبخاري (. )3997
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1564وأبً داود ( )4124والنسابً ( )176/7وابن ماجة (. )3612
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1241وأبً داود ( )2355والترمذي ()1254
12
ـ رواٌة ٌحٌى( )1276ومسلم (. )1453
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1358
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1774والبخاري (. )1252
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1716ومسلم (. )259
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1762والبخاري ( )3323ومسلم (. )1575
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )49والبخاري (. )259
18
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1461
1
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[ فؤمر بهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرجما ] ()1
[ فؤمر به ] ( [)2فؤمر به ] ( [ )3فؤمر بها ()4

[ فؤمر به ] ()5

[ فؤمر به ] ( [)6فؤمر له  ...فؤمر له ] ( [ )7فؤمر به ] ()8
ّ3ـّإخبارّبأنّأحدّالصحابةّأمرّبكذاّ ّ
وقد جاء األمر بهذه الصٌؽة (سبع وعشرٌن) مرة
وشواهده :
[ أمر عمر بن الخطاب أبً بن كعب وتمٌمــ ًا الداري أن ٌقوما للناس بإحـدى عشرة
ركعة ] ()9
[ أمر بهدٌه أن ٌقلد ] ( [ )10أمر بقتل الحٌات ] ()11
[ أمر عمر بن الخطاب أبا أٌوب األنصاري ] ()12
[ أمر ؼبلما له ] ( [ )13أمر به عمر بن الخطاب ] ()14
[ لعله ٌتوب وٌراجع أمر هللا ] ( [ )15فؤمر لهم بشعٌر عنده ] ()16
[ فؤمره عمر أن ٌعرفه ثبلث مرات  ...أمر بتعرٌفهما ] ()17
[ ثم أمر به عبدهللا بن عمر ] ()18
[ فؤمر أبو عبٌدة  ...ثم أمر أبو عبٌدة  ...ثم أمر براحلة ] ()19

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1491والبخاري ( )6841ومسلم (. )1699
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1492والبخاري ( )6815ومسلم (. )1691
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1494والبخاري ( )6815ومسلم (. )1691
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1495ومسلم (. )1695
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1553
6
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1521والنسابً (  )68/8وابن ماجة (. )2595
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1666والبخاري ( )5396ومسلم (. )2563
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1675والبخاري ( )5381ومسلم (. )2545
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )249
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )754
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )789
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )852
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1541
14
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1324
15
رواٌة ٌحٌى (. )1459
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1684ومسلم (. )2538
17
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1443
18
ـ رواٌة ٌحٌى ()1518
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1685والبخاري ( )2482ومسلم (. )1935
1
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[ فلم أزل آمر بها أهلً ] ( [)1فؤمر بها عمر فنحرت ] ()2
[ فؤمر علً برأسه فحلق ] ( [ )3فؤمر عمر كثٌر بن الصلت أن ٌقطع أٌدٌهم ] ()4
[ فؤمر أبان بن عثمان بتلك الرقٌق ] ()5
[ فؤمر مروان بذلك المال ] ( [)6فؤمر بها عمر فرجمت] ()7
[ فؤمر بها ] ( [ )8فؤمر به ] ( [)9فؤمر بها ] ( [ )10فؤمرت به عابشة ] ()11
[ فؤمر به أبوبكر الصدٌق فقطعت ٌده الٌسرى ] ()12
[ فؤمر مروان بالعبد فؤرسل ] ()13

ّ
ّ
ّ
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1755ومسلم (. )2252
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )617
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )875
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1435
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1458
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1486
7
ـ رواٌة ٌحٌى ()1499
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1551
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1554
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1515
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1517
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1523
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1525وأبً داود ( )4223والترمذي ( )1449والنسابً ( )86/8وابن ماجة (. )2593
1
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المبحثّالثانً ّ
المحتوىّالداللًّللجملةّالبالغٌةّفًّأسلوبّاألمر ّ
استعمال األمر فً ؼٌر معناه الحقٌقً
قال الخطٌب القزوٌنً :
لٌحضر زٌد وؼٌرها  ،نحو :أكرم عمرا
(األمر  :األظهر من المقترن بالبلم  ،نحو :
ْ
وروٌدا بكرا  ،موضوعة لطلب الفعل استعبلء لتبادر الفهم عند سماعها إلى ذلك المعنى
 ،وقد تستعمل لؽٌره  ،كاإلباحة  :نحو  :جالس الحسن أو ابن سٌرٌن ) ()1
وقال ابن ٌعقوب المؽربً :
(قوله (وقد تستعمل) صٌؽة األمر (لؽٌره) أي  :لؽٌر طلب الفعل استعبلء  ،والذي تقدم
أن األظهر كونها حقٌقٌة فٌه  ،فٌلزم علٌه أن تكون مجازا فً ذلك الؽٌر(كاإلباحة)
وذلك (نحو) قولك (جالس الحسن أو ابن سٌرٌن ) بمعنى أنه ٌباح لك أن تجالس أحدهما
 ،أو كلٌهما  ،وأن ال تجالس أحدهما ) ()2
وقد ورد أسالٌب األمر فً أحادٌث الموطؤ على أنواع
منها :
 1ـ ما جاء على لسان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو من المبلبكة  ،وقد ورد أكثرها على معانٌها
الحقٌقٌة  ،وبعضها خرج إلى المعانً المجازٌة .
 2ـ ما ورد على لسان الصحابة  ،أو بعض األعراب  ،خرج عن معانٌها الحقٌقٌة إلى
المعنى المجازي .
أنواعّالمجازّالتًّخرجّإلٌهاّاألمرّفًّالموطأّهًّاآلتًّّ :
أوال  :اإلباحـــة :
وهً  :اباحة ما هو محظور أي إجازته والسماح به ()3
جاء األمر بؤسلوب اإلباحة فً (ثبلثة وخمسٌن) موضعا.

ـ تلخٌص المفتاح  ،دمحم بن عبدالرحمن القزوٌنً  ،ص . 19 :
2
ـ شروح التلخٌص  ،البن ٌعقوب المؽربً  ،ج  ، 1ص . 529 :
3
ـ المعجم الوسٌط  ،مادة ب و ح .
1
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وشواهده :
[ وقؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :للناس بمنى والناس ٌسؤلونه  ،فجاءه رجل فقال له ٌ :ارسول هللا
لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (انحر وال حرج) ثم جاءه آخر فقال :
ٌا رسول هللا  ،لم أشعرفنحرت قبل أن أرمً  ،قال ( ارم وال حرج ) ] ()1
قال الزرقانً :
( قوله ( ا نحر وال حرج) قال عٌاض  :لٌس أمرا باإلعادة  ،وإنما هو إباحة لما فعل
ألنه سؤل عن أمر فرغ منه  ،فالمعنى أفعل ذلك متى شبت ) ()2
فاألمر فً قوله ( انحر) خرج عن معناه الحقٌقً إلى اإلباحة  ،أي  :إباحة النحرقبل
الحلق أو بعده .
ومن ـه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن أكل لحوم الضحاٌا بعد ثبلثة أٌام ثم قال بعد  :كلوا
وتصدقوا وتزودوا وادخروا ] ()3
قال الباجً :
( أنه نهى أن ٌؤكل منها ذابحها والمضحً بها بعد ثبلثة أٌام  ،وهً أٌام الذبح  ،ألنه لما
أباح الذبح فً الثبلثة األٌام  ،أباح األكل فٌها من األضحٌة  ،وقصر إباحة األكل علٌها
لٌتمكن المضحً بؤن ٌإخر الذبح إلى آخرها وال ٌتعذر علٌه األكل منها ) ()4
والواضح أن األمر فً قوله (كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا) خرج إلى معنى اإلباحة
ألنه ملسو هيلع هللا ىلص أباح للمضحً األكل من لحوم األضاحً .
ومنـه  [ :عن مالك عن نافع عن رجل من األنصار ،عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ
أن جارٌة لكعب بن مالك كانت ترعى ؼنما لها بسلع فؤصٌب شاة منها فؤدركتها فذكتها
بحجر فسبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك  ،فقال  :ال بؤس بها فكلوها ] ()5
قال دمحم زكرٌا:
(قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ( ال بؤس بها فكلوها) أمر إباحة  ،وفٌه التزكٌة بالحجر  ...وذكاة
المشرفة على الموت  ...وجواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبٌرة أو
صؽٌرة طاهرة أو ؼٌر طاهرة  ...وهذا هو قول الجمهور  ،ومالك فً المدونة
والشافعً ) ()6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )942والبخاري ( )1736ومسلم (. )1356
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2ص . 588 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )153ومسلم (. )1972
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 4ص . 169 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1543والبخاري (. )3997
6
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 9ص . 153 :
1
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فاألمر فً قوله (فكلوها) خرج عن معناه الحقٌقً إلى اإلباحة  ،وفً ذلك توسٌع
وتسهٌل لؤلمة وزٌادة لمنافعها .
ومن الشواهد أٌضا :
[ إن ببلال ٌنادي بلٌل فكلوا واشربوا حتى ٌنادي ابن أم مكتوم ] ()1
[ إن ببلال ٌنادي بلٌل فكلوا واشربوا حتى ٌنادي ابن أم مكتوم ] ()2
[ فلٌحككه ولٌشدد ولو ربطت ٌداي ولم أجد إال رجلً لحككت ] ()3
[ عن دمحم بن عبدهللا بن أبً مرٌم أنه سؤل سعٌد بن المسٌب عن ظفر له انكسر وهو
محرم فقال  :سعٌد  :اقطعه ] ()4
[ فكلوا وتصدقوا وادخروا ] ()5
[ فكلوا وتصدقوا وادخروا  ...فانتبذوا  ...فزوروها ] ()6
[ ما فري األوداج فكلوه ] ()7
[ إذا ذبحها ونفسها ٌجري وهً تطرق فلٌؤكلها ] ()8
[ كل ما أمسك علٌك إن قتل وإن لم ٌقتل ] ()9
[ ْ
كل وإن لم تبق إال بضعة واحدة ] ( [ )10ولٌحلل المصح حٌث شاء ] ()11
[ فإن أذن لك فادخل ] ( [ )12فإن أذن لك فادخل ] ()13
[ إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا ؼٌر فادح  ،وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب
بعد ما ٌروي فصٌلها  ،فإذا نحرتها فانحر فصٌلها معها ] ()14
[ كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ] ()15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )165والبخاري ( )625ومسلم (. )1592
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )161والبخاري ( )617ومسلم (. )1593
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )791وأبً مصعب (. )1194
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1532ومسلم (. )1971
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1542
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1533والبخاري (. )3997
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1545وأبً مصعب (. )2148
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1547وأبً مصعب (. )2167
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1553وأبً مصعب (. )2155
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1555وأبً مصعب (. )2152
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1715
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1755
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1751والبخاري ( )2562ومسلم (. )2153
14
ـ رواٌة ٌحٌى (. )843
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )852وأبً داود ( )1762ومسلم ( )915وابن ماجة (. )3156
1
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[ ٌارسول هللا إن ابن خطل متعلق بؤستار الكعبة فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :اقتلوه ] ()1
[ لتخرج فً جماعة النساء ] ()2
[ مروه فلٌتكلم ولٌستظل ولٌجلس ولٌتم صٌامه ] ()3
[ وإن لم تجد إال جذعا فاذبح ] ()4
[ من ؼٌَّر دٌنه فاقتلوه ] ( [ )5ثم لتصل فٌه ] ()6
[ فلٌدرأه ما استطاع فإن أبى فلٌقاتله فإنما هو شٌطان ] ()7
[ سموا هللا ثم كلوها ] ( [)8نعم لتتٌمم ] ()9
[ ولٌطؾ ما بدا له ] ( [ )10لٌرم أي ساعة ذكر من لٌل أو نهار ] ()11
[ فلٌهلل بالحج والعمرة ] ( [)12خذ ها بمٌراثك ] ( [)13اعلفه ِنضاحك ] ()14
[ فاشرب ؼٌر مضر بنسل وال ناهك فً الحلب ] ( [ )15تكلــ َّــم ] ()16
 2ـ المنــــدوب :
المندوب  :هو الفعـــل الذي ٌكـــون راجحا على تركه فً نظــر الشارع وٌكون تركه
جابزا ()17
ورد األمر بهذا األسلوب (خمس وأربعٌن) مرة
وشواهده  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إذا اشتد الحر فابردوا عن الصبلة ] ()18

ـ رواٌة ٌحٌى ( )947والبخاري ( )1846ومسلم (. )1357
2
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب حج المرأة بؽٌر ذي محرم .
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1513والبخاري (. )6754
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1316
5
ـ رواٌة ٌحٌى ()1458
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )133والبخاري ( )357ومسلم (. )291
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )362والبخاري ( )559ومسلم (. )555
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1545والبخاري (. )7398
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )129
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )715
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )92
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )924والبخاري ( )1556ومسلم (. )1218
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1446
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1776والترمذي ( )1277وابن ماجة (. )2166
15
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1695
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1496والبخاري ( )6633ومسلم (. )9167
17
ـ كتاب التعرٌفات  ،للجرجانً  ،ص . 366 :
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )29والبخاري ( )533ومسلم (. )615
1
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قال الزرقانً :
( فً شرحه لقوله (فابردوا) واألمر لبلستحباب عند الجمهور ) ()1
ومنه  [ :من توضؤ فلٌستتر  ،ومن استجمر فلٌوتر] ()2
( قوله ( ومن استجمر) أي  :استعمل الجمار وهً الحجارة الصؽار فً االستنجاء
وحمله بعضهم على استعمال البخور  ،وقوله ( فلٌوتر) ندبا عن أبً حنٌفة ومالك وداود
 ،ومن وافقهم  ،لزٌادة ( من فعل فقد أحسن  ،ومن ال فبل حرج) فً رواٌة أبً سعٌد
عن أبً هرٌرة عند أبً داود وابن ماجة وؼٌرهما بسند حسن ) ()3
ومنـ ه  [:إذا استعمل أحدكم من نومه فلٌؽسل ٌده قبل أن ٌدخلها فً وضوبه فإن أحدكم
ال ٌدري أٌن باتت ٌده ] ()4
( قوله (فلٌؽسل ٌده) ندبا  ،أي  :استحب له ؼسل ٌده قبل أن ٌدخلها فً وضوبه على
معنى التنظؾ والتنزه  ،وأما الحدٌث فإنه وإن كان ظاهر األمر الوجوب فإنه قد اقترن
به ما دل على أن المراد الندب دون الوجوب  ،ألنه قال فإن أحدكم ال ٌدري أٌن باتت
ٌده  ،فعلل بالشك ولو شك هل مست ٌده نجسا أم ال لما وجب علٌه ؼسل ٌده ) ()5
ومنـه  [:إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما ٌقول المإذن ] ()6
( قوله ( فقولوا مثل ما ٌقول المإذن ) األمـر فً هذا البـاب على االستحبـاب دون
الوجوب  ،قال بذالك مالك والشافعً وأحمد وجمهور الفقهاء  ،وبعضهم ٌقول أن األمر
هنا على الوجوب ) ()7
فؤسلوب األمر هنا خرج عن معناه األصلً إلى المعنى المجازي  ،وهو الندب  ،فؤكسب
األمر معنى آخرا .
ومنه أٌضا :
[ واقرأ فٌها بسورتٌن طوٌلتٌن ] ( [ )8إذا اشتد الحر فابردوا عن الصبلة ] ()9
[ إذا اشتد الحر فابردوا عن الصبلة ] ( [ )10ومن استجمر فلٌوتر ] ()11
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص  . 113 :وصحٌح مسلم للنووي  ،م  ، 3ص . 115 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )34والبخاري ( )161ومسلم (. )237
3
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 1ص . 352 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )37والبخاري ( )162ومسلم (. )278
5
ـ المنتقى  ،ج  ، 1ص  ، 95 :وشرح الزرقانً  ،ج  ، 1ص . 128 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )147والبخاري ( )611ومسلم (. )383
7
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 4ص . 195 :
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )7وأبً مصعب (. )7
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )27وأبً مصعب (. )38
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )28ومسلم (. )617
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )33والبخاري ( )162ومسلم (. )237
1
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[ ولٌتمضمض من ذلك ولٌؽسل فاه ] ( [ )1لٌتمضمض من ذلك ولٌؽسل فاه ] ()2
[ انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه ] ( [ )3توضؤ واؼسل ذكرك ثم نم ] ()4
[ وآتوها وعلٌكم السكٌنة ] ( [)5اقرأ بها نفسك ٌا فارسً ] ()6
[ إذا أمن اإلمام فؤمنوا ] ( [ )7فقولوا آمٌن ] ( [ )8فقولوا ربنا لك الحمد ] ()9
[ إذا جاء أحدكم الجمعة فلٌؽتسل  ...إذا جاء أحدكم الجمعة فلٌؽتسل  ...إذا جاء أحدكم
الجمعة فلٌؽتسل  ...إذا جاء أحدكم الجمعة فلٌؽتسل ] ( [)10أشعرنها إٌاه ] ()11
[ أسرعوا بجنابزكم فإنما هو خٌر تقدمونه إلٌه أو شر تضعونه عن رقابكم ] ()12
[ من نسً نسكه شٌبا فلٌهرق دما ] ()13
[ فلٌقم حتى تحل الصبلة ثم صلى ما بدا له ] ( [)14اقضه عنها ] ()15
[ من ولد له ولد فؤحب أن ٌنسك عن ولده فلٌفعل ] ()16
[ فلٌوص لها ] ( [)17فلٌوص ] ( [ )18ولٌصل ركعتٌن كلما طاؾ سبعا ] ()19
[ فقولوا ربنا لك الحمد ] ( [)20مرها فلتؤخذ شعرها بالجملٌن ] ()21
[ إن عطس فشمته  ،ثم إن عطس فشمته  ،ثم إن عطس فشمته  ،ثم عطس فقل إنك
مضنوك ] ( [ )22ولٌتوضؤ لما ٌستقبل من الصلوات ] ()23
ـ رواٌة ٌحٌى (. )46
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )47وأبً مصعب (. )61
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )88وأبً مصعب (. )115
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )157والبخاري ( )295ومسلم (. )356
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )149والبخاري ( )636ومسلم (. )652
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )178
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )193والبخاري ( )785ومسلم (. )415
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )194والبخاري ( )782ومسلم (. )415
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )196والبخاري ( )796ومسلم (. )459
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )229والبخاري ( )877ومسلم (. )844
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )521والبخاري ( )1253ومسلم (. )939
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )576والبخاري ( )1315ومسلم (. )944
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )891
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )957ومسلم (. )1257
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1557والبخاري ( )2761ومسلم (. )1638
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1565وأبً داود ( )2842والنسابً (. )162/7
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1448وأبً مصعب (. )2992
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1449وأبً مصعب (. )2993
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )751وأبً مصعب (. )1587
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )353والبخاري ( )689ومسلم (. )411
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )891وأبً مصعب (. )1398
22
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1752وأبً داود (. )5534
23
ـ رواٌة ٌحٌى ( )125والبخاري ( )334ومسلم (. )367
1
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[ وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فلٌصل صبلة المسافر] ()1
[ واجعلن فً اآلخرة كافورا ] ( [ )2فلٌإخر الطواؾ  ...فلٌإخره ] ()3
ّ3ـّالتعلٌمّواإلرشادّوالتنبٌه ّ
خرج أسالٌب األمر عن معناه الحقٌقً إلى معنى التعلٌم أو اإلرشاد أو التنبٌه فً
أحادٌث الموطؤ (مبة وسبع وخمسٌن) مرة .
وشواهده :
[ قول أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها لشقٌقها عبدالرحمن بن أبً بكر الصدٌق
رضً هللا عنهما ٌ :ا عبدالرحمن أسبػ الوضوء فإنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول  :وٌل
لؤلعقاب من النار] ()4
( قولها (ٌا عبالرحمن أسبػ الوضوء ) بفتح الهمزة من اإلسباغ وهو إببلؼه مواضعه
وإٌفاء كل عضو حقه  ،قالت له ذلك على وجه التنبٌه  ،كؤنها رأت منه تقصٌرا أو
خافت علٌه ذلك ) ()5
فؤسلوب األمر فً هذه الجملة نرى أنه خرج إلى معنى التنبٌه واإلرشاد والتعلٌم ذلك
لقولها سمعت رسول هللا ٌقول  :وٌل لؤلعقاب من النار .
ومنـ ه  [:دخل أعرابً المسجد  ،فكشؾ عن فرجه لٌبول  ،فصاح الناس به حتى عبل
الصوت  ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :اتركوه  ،فتركوه فبال ثم أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بذنوب من
ماء فصب على ذلك المكان ] ()6
( قوله ( اتركوه) رفقا به فً تعلٌمه وهذه سنة من الرفق باألمر بالمعروؾ والنهً عن
المنكر ال سٌما لمن قرب عهده باإلسبلم ) ()7
( وفٌه الرفق بالجاهل وتعلٌمه ما ٌلزمه من تعنٌؾ وال إٌذاء إذا لم ٌؤت بالمخالفة
استخفافا أو عنادا  ،وفٌه  :دفع أعظم الضررٌن باحتمال أنفعهما ) ()8
إذن فاألمر فً قوله (اتركوه) أفاد التعلٌم واإلرشاد  ،ذلك لما صدر من النبً ملسو هيلع هللا ىلص من
إرشاد للتعامل مع األعرابً الذي بال فً المسجد جاهبل مكانة المسجد .
ـ رواٌة ٌحٌى ( )23وأبً مصعب (. )25
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )521والبخاري ( )1253ومسلم (. )939
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )751وأبً مصعب (. )1587
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )35ومسلم (. )245
5
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 1ص . 354 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )141والبخاري ( )225ومسلم (. )284
7
ـ المنتقى  ،ج  ، 1ص . 252 :
8
ـ شرح النووي  ،صحٌح مسلم  ،م  ، 2ص . 185 :
1
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ومنـه  [:أن رجبل من أسلم جاء إلى أبً بكر الصدٌق فقال له  :إن اآلخر زنى  ،فقال له
أبوبكر :هل ذكرت هذا ألحد ؼٌري ؟ فقال  :ال  .فقال له أبوبكر  :فتب إلى هللا واستتر
بستر هللا ] ()1
( قوله ( فتب إلى هللا ) بالندم على ما فعلت والعزم على عدم العود ن واالستؽفار
(واستتر بستر هللا ) الذي أسبله علٌك إذ لو شاء ألظهره للناس وفضحك  ،فبل تظهر
أنت ما ستره علٌك ] ()2
فؤسلوب األمر فً قوله ( فتب إلى هللا واستتر بستر هللا ) خرج عن معناه الحقٌقً إلى
معنى التعلٌم واإلرشاد  ،مما أكسب األمر معنى جدٌدا .
ومنه أٌضا الشواهد التالٌة :
[ شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك ] ()3
[ فارفع صوتك بالنداء ] ( [ )4قولوا التحٌات هلل ] ( [ )5امض فً صبلتك ] ()6
[ فاستمعوا وأنصتوا  ...فاعدلوا الصفوؾ وحاذوا بالمناكب ] ()7
[ فلٌصل مثنى مثنى ] ()8
[ إذا صلى أحدكم للناس فلٌخفؾ فإن فٌهم الضعٌؾ والسقٌم والكبٌر وإذا صلى أحدكم
لنفسه فلٌطول ما شاء ] ( [ )9من لم ٌجـد ثوبٌن فلٌصلً فً ثوب واحد ملتحفـا به فإن
كان الثوب قصٌرا فلٌتزر به ] ()10
[ فخذها منهم وارددها علٌهم وارزق رقٌقهم ] ()11
[ ادفعها إلى أهل بٌت ٌنتفعون بها ] ( [ )12فلٌعتكؾ العشر األواخر ] ()13
[ تحروا لٌلة القدر فً العشر األواخر من رمضان ] ()14

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1492ومسلم ( )6815ومسلم (. )1691
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4ص . 225 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ()125
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )155والبخاري (. )3296
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )252وأبً مصعب (. )499
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )224
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )232
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )275
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )355والبخاري ( )753ومسلم (. )367
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )321والبخاري ( )361ومسلم (. )3556
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )611
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )617
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )695والبخاري ( )2527ومسلم (. )1167
14
ـ رواٌة ٌحٌى( )696والبخاري ( )2525ومسلم (. )1169
1
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ْ
أنزل لٌلة ثبلث وعشرٌن من رمضان ] ()2
[ تحروا لٌلة القدر فً السبع األواخر] ([)1
[ فالتمسوها فً التاسعة والسابعة والخامسة ] ( [ )3فلٌتحرها فً السبع األواخر] ()4
[ انزع قمٌصك واؼسل هذه الصفرة وافعل فً عمرتك ما تفعل فً حجك ] ()5
[ اعتمري فً رمضان فإن عمرة فٌه كحجة ] ( [)6اركبها ] ()7
[ اصنع كما ٌصنع المعتمر  ...فاحجج واهد ] ()8
[ اؼزوا باسم هللا  ...وقل ذلك لجٌوشك ] ()9
[ مرها فلتركب ثم لتمش من حٌث عجزت ] ( [ )10فلٌحلؾ باهلل أو لٌصمت ] ()11
[ خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض  ...اشتر
بهذه السلعة وبع  ،فإذا فرؼت فابتع لً مثل عرضً الذي دفعت إلٌك ] ()12
[ فلٌستتر بستر هللا ] ( [ )13فلٌتبعه بالمعروؾ ولٌإد إلٌه بإحسان ] ()14
[ فؤجملوا فً الطلب ] ( [)15أحسن خلقك ٌا معاذ ] ()16
[ فانظروا ماذا ٌتبعه من حسن الثناء ] ( [ )17دعه فإن الحٌاء من اإلٌمان ] ()18
[ تصافحوا ٌذهب الؽل وتهادوا تحابوا تذهب الشحناء ] ()19
[ فؤوسعوا على أنفسكم ] ()20

ـ رواٌة ٌحٌى ( )697ومسلم (. )1165
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )698ومسلم (. )1168
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )699والبخاري (. )2523
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )755والبخاري ( )2515ومسلم (. )1165
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )722والبخاري ( )1536ومسلم (. )1185
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )766وأبً داود ( )1988والترمذي ( )939والنسابً ( )135/4وابن ماجة (. )2993
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )838والبخاري ( )1689ومسلم (. )1322
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )859
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )967ومسلم (. )1731
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1515
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1522والبخاري ( )6646ومسلم (. )1646
12
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب القراض فً العرض .
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1253
14
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1574
15
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1619
16
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1625
17
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1624
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1629والبخاري ( )24ومسلم (. )36
19
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1635
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1645والبخاري (. )365
1
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[ أٌقظوا صواحب الحجرة ] ( [ )1ردوا المسكٌن ولو بظلؾ محرق ] ()2
[ فلٌقل خٌرا أو لٌصمت  ...فلٌكرم جاره  ...فلٌكرم ضٌفه ] ()3
[ أحسن إلى ؼنمك وامسح الرؼام عنها وأطب مراحها وصل فً ناحٌتها فإنها من
دواب الجنة ] ( [ )4سم هللا وكل مما ٌلٌك ] ()5
[ امسحه بٌمٌنك سبع مرات وقل أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد ] ()6
[ ارقٌها بكتاب هللا ] ( [)7فابردوها بالماء ] ()8
[ فاطفبوها بالماء ] ( [)9نعم وأكرمها  ...نعم وأكرمها ] ()10
[ قل أعوذ بكلمات هللا التامة من ؼضبه وعقابه وشر عباده ] ()11
[ فقل أعوذ بوجه هللا الكرٌم ] ()12
[ فلٌنفث عن ٌساره ثبلث مرات إذا استٌقظ ولٌتعود باهلل من شرها ] ()13
[ دعوها ذمٌمة ] ( [)14جالس العلماء وزاحمهم ] ()15
[ اضمم جناحك عن الناس  ،واتق دعوة المظلوم  ...وادخل ] ()16
[ اقتادوا ] ( [)17سل أباك إذا قدمت علٌه ] ()18
[ فسلنً عنه ] ( [)19امكثوا ] ( [ )20اصنع كما كان رسول هللا صلى هللا ٌصنع ] ()21

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1645والبخاري (. )2128
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1664والنسابً (. )81/5
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1678والبخاري ( )6135ومسلم (. )1726
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1688
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1689والبخاري (. )5378
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1755ومسلم (. )2252
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1757
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1712والبخاري ( )5725ومسلم (. )2215
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1713والبخاري ( )5723ومسلم (. )2259
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1721
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1724
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1725وأحمد (. )419/3
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1737والبخاري ( )5747ومسلم (. )2261
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1771وأبً داود (. )3294
15
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1842
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1843والبخاري (. )3559
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )25ومسلم (. )685
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )72والبخاري (. )252
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )154ومسلم (. )349
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )115والبخاري ( )275ومسلم (. )655
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )197ومسلم (. )585
1
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[ دعهن فإذا وجبت فبل تبكٌن باكٌة ] ()1
[ انظر من مر بك من المسلمٌن فخذ مما ظهر من أموالهم  ...فدعها  ...فخذ  ...فدعها
 ...واكتب لهم ] ()2
[ اخرج إلً صدقة مالك ] ( [ )3خذها منه ] ()4
[ فالتمس شٌبا  ...التمس ولو خاتما من حدٌد ] ()5
[ اعمل وانفق ] ( [ )6فارتجعه ] ( [)7خل بٌنها وبٌنه ] ()8
[ أبدأ بدٌون الناس ثم اقض  ...ثم اقسم ] ()9
[ اذهبً حتى تضعً  ...اذهبً حتى تضعً  ...اذهبً حتى تضعً ] ()10
[ أجز عفوه  ...فؤجز عفوه  ...فخذ له بكتاب هللا ] ()11
[ أشربوا هذا العسل ] ( [ )12أعقله وال تقد منه ] ( [ )13كبر كبر ] ()14
[ فقل :علٌك  ...أجلس  ...خذ علٌك سبلحك  ...فآذنوه ثبلثة أٌام ] ()15
[ وعلٌكم بسٌر اللٌل] ( [ )16وعلٌكم من المطاعم بما طاب منها ] ()17
[ خذ هذا فتصدق به ] ()18
[ ثم ألق قبلدتها فً دمها ثم خل بٌنها وبٌن الناس ٌؤكلونها] ()19
[ فلٌكفر عن ٌمٌنه ولٌفعل الذي هو خٌر ] ( [ )20فلٌرقد حتى ٌذهب عنه النوم ] ()21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )554وأبً داود ( )3111والنسابً (. )13 /4
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )595
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )652
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )656
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1596والبخاري ( )5135ومسلم (. )1425
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1381
7
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما ال ٌجوز من النحل .
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1452
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1483
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1495ومسلم (. )1695
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1559
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1542
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1547
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1586والبخاري ( )6898ومسلم (. )1969
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1744والبخاري ( )6257ومسلم (. )2164
16
ـ رواٌة ٌحٌى ()1781
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1787ومسلم (. )1926
18
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1791
19
ـ رواٌة ٌحٌى( )658والبخاري ( )1936ومسلم (. )1111
20
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1518ومسلم (. )1655
21
ـ رواٌة ٌحٌى ( )256والبخاري ( )212ومسلم (. )786
1
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[ أكلفوا من العمل مالكم به طاقة ] ()1
[ ولٌستؽفر هللا ] ()2
[ فابن القدح عن فاك ثم تنفس  ...فاهرقها ] ()3
[ أؼلقوا الباب وأوكبوا السقاء واكفبوا اإلناء أو خمروا اإلناء وأطفبوا المصباح ] ()4
[ أعطٌها أختك وصلً بها رحمك ] ()5
[ فلٌقل أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق ] ()6
[ فانزلوها منازلها  ...فانجوا علٌها ] ()7
[ فلٌعجل إلى أهله ] ( [ )8وعفوا إذ أعفكم هللا ] ()9
[ أعطوا السابل وإن جاء على فرس ] ()10
[ أهلوا إذا رأٌتم الهبلل ] ( [)11ادخروا لثبلث وتصدقوا بما بقً ] ()12
 4ـ الدعاء
الدعاء هو :ما ٌدعى به هللا من القول  ،الجمع أدعٌة ( )13أو هو :الرؼبة إلى هللا عز
وجل دعاه دعاء ودعوى ()14
وقد خرج األمر عن معناه األصلً الذي هو الوجوب إلى المعنى الببلؼً وهو الدعاء
(سبع عشرة) مرة فً الموطؤ
وشواهده :
[ اللهم فالق اإلصباح وجاعل اللٌل سكنا والشمس والقمر حسبانا أقض عنً الدٌن
واؼننً من الفقر وامتعنً بسمعً وبصري وقوتً فً سبٌلك ] ()15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )257والبخاري ( )43ومسلم (. )785
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1517
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1668والترمذي (. )1887
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1677والبخاري ( )5392ومسلم (. )2558
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1757
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1783ومسلم (. )2758
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1787ومسلم (. )1926
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1788والبخاري ( )1854ومسلم (. )1927
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1791
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1829وأبً داود (. )1665
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )755
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1532ومسلم (. )1971
13
ـ المعجم الوسٌط  ،ج  ، 1مادة  :دعا .
14
ـ لسان العرب  ،ج  ، 4مادة  :دعا .
15
ـ رواٌة ٌحٌى (. )496
1
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( قوله (اقض عنً الدٌن) قال الزرقانً  ،قال ابن عبدالبر :األظهر فٌه دٌون الناس ،
وٌدخل فً ذلك دٌون هللا تعالى  ( ،واؼننً من الفقر) ألنه ببس الضجٌع  ،وهذا هو
الفقر ،الذي ال ٌدرك معه القوت ( وامتعنً بسمعً ) لما فٌه من التنعم بالذكر وسماع
ما ٌسر( وبصري ) لما فٌه من رإٌة مخلوقات هللا والتدبر فٌها وؼٌر ذلك ) ()1
( وقوتً فً سبٌلك ) ٌحتمل أن ٌرٌد به جهاد العدو  ،وٌحتمل أن ٌرٌد به سابر أعمال
البر) ()2
فاألمر هنا خرج عن معناه األصلً إلى معنى الدعاء  ،ألنه طلب من أدنى إلى األعلى
ومنـه  [:اللهم أسؤلك فعل الخٌرات وترك المنكرات  ،وحب المساكٌن  ،وإذا أردت فً
الناس فتنة فاقبضنً إلٌك ؼٌر مفتون ] ()3
( قوله ( فاقبضنً إلٌك ؼٌر مفتون ) فٌه إشارة إلى طلب العافٌة واستدامة السبلمة إلى
حسن الخاتمة ) ()4
ومنه  [:اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعلٌك توكلت وإلٌك أنبت وبك خاصمت وإلٌك
حاكمت فاؼفر لً ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهً ال إله إال أنت ] ()5
( قوله ( فاؼفر لً ما قدمت وما أخرت) إنما قال ذلك  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ،مع أنه مؽفور له لوجهٌن
أحدهما  :للتواضع وهضم النفس واإلجبلل هلل تعالى والتعظٌم له عز وجل  ،الثانً :
للتعلٌم ألمته لٌقتدوا به فً أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع والرؼبة والرهبة ،
والمؽفرة  :تؽطٌة الذنب وكل ما ؼطى فقد ؼفر ومنه المؽفر) ()6
فاألمر فً قوله (فاؼفر لً ) خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى الدعاء  ،ألنه من النبً
ملسو هيلع هللا ىلص طلبا إلى هللا تعالى .
ومنـه [:أن عبد هللا بن عمر  ،قال  :اللهم اجعلنً من أبمة المتقٌن ] ()7
قال الباجً :
( ٌحتمل أن ٌرٌد اإلقتداء لقوله تعالى  ،واجعلنا للمتقٌن إماما وقد ٌدعوا بهذا لمعنٌٌن :
أحدهما  :أنه إذا كان ممن ٌدعو فً الخٌر فإن له مثل أجر العاملٌن به على حسب ما
تقدم وهذا أكثر من أجر كل عامل به .
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2ص  43 :ــ . 44
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 2ص . 453 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )559
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 4ص .263 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )553
6
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 5ص . 444 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )511
1
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والثانً  :أن اإلمام أفضل الجماعة فكؤنه دعا أن ٌجعله من أفضل المتقٌن ) ()1
[ اللهم أجرنً فً مصٌبتً  ،واعقبنً خٌرا منها ] ()2
( قوله ( اللهم أجرنً ) أي  :أعطنً أجري وجزاء صبري وهمً (فً مصٌبتً
واعقبنً ) واخلؾ لً ) ()3
ومنه أٌضا  [:اللهم أؼفر لً وارحمنً والحقنً بالرفٌق األعلى ] ()4
[ اللهم ارحم المحلقٌن  ...اللهم ارحم المحلقٌن ] ()5
[ اللهم حبب إلٌنا  ...وصححها وبارك لنا فً صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها
بالجحفة ] ()6
[ ٌارب زدنً وقارا ] ( [)7اللهم أزو( )8لنا األرض وهون لنا السفر ] ()9
 5ـ الخٌـــار
الخٌار :اسم بمعنى طلب خٌر األمرٌن ،وٌقال هو بالخٌارٌ :ختار ما ٌشاء ()10
خرج األمر إلى معنى الخٌار فً الموطؤ (إحدى وأربعٌن) مرة .
[ عن مالك عن هشام بن عروة  ،أن أباه قال له  :إذا كنت فً سفر فإن شبت أن تإذن
وتقٌم فعلت  ،وإن شبت فؤقم وال تإذن ] ()11
( قوله (إذا كنت فً سفر فإن شبت أن تإذن وتقٌم ) لتحصٌل السنة (فعلت) وهو
األفضل (وإن شبت ) التخفٌؾ (فؤقم وال تإذن ) ألنه لم ٌبق تؤكده ) ()12
قال ابن عبدالبر:
( وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌإذن له فً السفر والحضر ،وٌؤمر بذلك  ،وقد اجمعوا على أنه
جابز للمسافر األذان وأنه محمود علٌه مؤجور علٌه ) ()13

ـ المنتقى  ،ج  ، 2ص . 464 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )565
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2ص . 114 :
4
ـ رواٌة ٌحً (. )564
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )887
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1651
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1665
8
ـ أزو :زواه  ،وزوٌت الشًء جمعته وقبضته  ،وانزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضامنوا  ،لسان العرب  ،مادة  :زوى .
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1782
10
ـ المعجم الوسٌط  ،مادة  :خٌار .
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )158
12
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 2ص . 44 :
13
ـ االستذكار  ،م  ، 1ص . 452 :
1
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فؤسلوب األمر فً قوله ( وإن شبت فؤقم ) خرج عن معناه األصلً إلى معنى الخٌار،
أي  :للمسافر الخٌار بٌن األذان واإلقامة واإلقامة وحدها .
ومنـه  [:أن كعب بن عجرة  :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال له  :لعلك آذاك هوامك ؟ فقلت له :
نعم ٌا رسول هللا  ،فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :احلق رأسك وصم ثبلثة أٌام  ،أو اطعم ستة
مساكٌن أو أنسك بشاة ] ()1
قال العٌنً  (:أنه خٌره بٌن الصوم واإلطعام والذبح ] ()2
وقال ابن عبدالبر:
( إن ألفاظ حدٌث كعب بن عجرة هذا أكثرها وردت بلفظ التخٌٌر ،وهو نص القرآن
صٌام أ ْوصدقة أ ْونسك} ( )3وعلٌه مضى عمل
الكرٌم فً قوله تعالى  { :ف ِفدٌْة ِمن ِ
العلماء وقولهم ()4
إذن فاألمر فً هذه األسالٌب أفاد معنى الخٌار.
ومنه أٌضا  [:من خشً أن ٌنام حتى ٌصبح فلٌوتر قبل أن ٌنام  ،ومن رجا أن ٌستٌقظ
آخر الٌل فلٌإخر وتره ] ()5
[ إنه قد اجتمع لكم فً ٌومكم هذا عٌدان فمن أحب من أهل العالٌة أن ٌنتظر الجمعة
فٌنتظرها  ،ومن أحب أن ٌرجع فقد أذنت له ] ()6
[ فلٌؤخذ من أٌتها شاء  ...فلٌؤخذ من أٌتها شاء ] ()7
[ فمن شاء فلٌصم  ...ومن شاء فلٌفطر ] ( [)8فلٌنحرها حٌث شاء ] ()9
[ صم ثبلثة أٌام أو اطعم ستة أٌام  ...أو أنسك بشاة ] ()10
[ فلٌصنع بجهازه ما شاء ] ()11

ـ رواٌة ٌحٌى (. )939
2
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 7ص . 462 :
3
ـ سورة البقرة  ،اآلٌة . 196 :
4
ـ االستذكار  ،م  ، 4ص . 386 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )271
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )432
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )599
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )664
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )885
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )939
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )975
1
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[ إن شبت فؤد المابة الدٌنار  ...وإن شبت فؤبرأ من السلعة ] ()1
[ ابن لً هاهنا بٌتا أو أحفر لً ببرا أو أجر لً عٌنا أو أعمل لً عمبل بنصؾ ثمر
حابطً أعمل بعض هذه األعمال ] ()2
[ وإن شبت أن تدع فادع ] ( [ )3وال أٌهما شبت ] ()4
[ إن شبت فاردد على صاحبك نصؾ ما فضلته به ] ()5
[ لتؤتٌنً بالبٌنة أو ألرمٌنك بالحجارة ] ()6
[ فضعها ٌا رسول هللا حٌث شبت ] ( [ )7فاعزلوا بعد أو اتركوا ] ()8
[ فؤرسلوهن بعد أو أمسكوهن ] ( [ )9أحلقوا أو قصروا ] ()10
[ فلٌقل خٌرا أو لٌصمت ] ()11
 6ـ الرجـاء
( وذلك إذا جاء األمر من األقل إلى األعلى  ،مثل  :قولك للمعلم  ،اشرح هذا الدرس ،
أعطنً الكتاب ٌا أبً  ،أشرح ـ أعطنً  :كل منهما فعل أمر ٌفٌد الرجاء  ،إذ جاء
األمر من األقل إلى األعلى  ،وهو المعلم واألب ) ()12
وقد خرج األمر إلى معنى الرجاء فً الموطؤ (أربع عشرة) مرة .
وشواهده :
[ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :من قتل قتٌبل له علٌه بٌنة فله سلبه  ،فقلت من ٌشهد لً ؟ ثم
جلست ثم قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص مثله  ،فقمت  ،فقال  :مالك ٌا أبا قتادة ؟ فؤخبرته  ،فقال رجل :
صدق  ،وسلبه عندي فؤرضه عنه ٌا رسول هللا ] ()13
( قوله (وسلبه عندي فؤرضه عنه ) والخطاب لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،أي  :فؤعطه عوضا عن
ذلك السلب لٌكون لً  ،أو أرضه بالمصالحة بٌنً وبٌنه .
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب جامع القراض .
2
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما جاء فً المساقاة .
3
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما تقع فٌه الشفعة .
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )415
5
ـ رواٌة ٌحً (. )1484
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1512
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1828
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1417
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1418
10
ـ رواٌة ٌحٌى (. )865
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1678
12
ـ الكافً فً الببلؼة  ،ص . 332 :
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )974
1
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قال علً القارئ  ،قال الطٌبً  :من فٌه ابتدابٌة  ،أي  :أرض أبا قتادة ألجلً  ،ومن
جهتً  ،وذلك إما بالهبة أو ٌؤخذ شٌبا ٌسٌرا بدله ) ()1
قوله ( فارضه عنه ٌا رسول هللا) فعل أمر أفاد معنى الرجاء .
ومن ـه  [:عن أنس بن مالك قال  :كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا ذهب إلى قباء ٌدخل على أم
حرام بنت ملحان فت طعمه  ،وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت  ،فدخل علٌها
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما  ،ثم استٌقظ وهو ٌضحك  ،قالت فقلت ما ٌضحكك ٌا رسول هللا ؟
قال  :ناس من أمتً عرضوا علً ؼزاة فً سبٌل هللا ٌركبون ثبج هذا البحر ملوكا على
أسرة  ،أو مثل الملوك على األسرة  ،قال فقلت ٌ :ا رسول هللا ادع هللا أن ٌجعلنً منهم
فدعا لها ٌ ...ا رسول هللا ادع هللا أن ٌجعلنً منهم فقال  :أنت من األولٌن ] ()2
( قولها ( ادع هللا أن ٌجعلنً منهم ) ٌإكد ما تقدم من أنها سؤلت وتشفعت بالنبً صلى
هللا علٌه وسلم أن ٌجعلها هللا منهم لما فهمت من أن سعٌهم مقبول وعملهم مقبول
وجهادهم مشكور فإن حالهم فً اآلخرة حال رضا ورضوان فدعا لها رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم إشفاقا لمن سؤله الدعاء من أمته ال سٌما بما ٌعود إلى صبلح الدٌن ) ()3
وظاهر أن قولها ( ادع هللا أن ٌجعلنً منهم ) مرتان خرجتا عن معناهما الحقٌقً إلى
معنى الرجاء  ،ألنها ترجوا الشفاعة من النبً ملسو هيلع هللا ىلص أي  :الطلب جاء من األدنى إلى
األعلى .
ومنه أٌضا  [:أن رجلٌن اختصما إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال أحدهما ٌ :ا رسول هللا أقض
بٌننا بكتاب هللا  ،وقال اآلخ ر وهو أفقهما  ،أجل ٌا رسول هللا فاقض بٌننا بكتاب هللا ،
وأذن لً فً أن أتكلم ] ()4
[ فمر عمر فلٌصل للناس  ...فمر عمر فلٌصل للناس ] ()5
[ فصل ٌا رسول هللا فً بٌتً مكانا اتخذه مصلى ] ()6
[ ٌا رسول هللا علمنً كلمات أعٌش بهن ] ()7
[ ٌا رسول هللا أقلنً بٌعتً فؤبى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم جاءه فقال  :أقلنً بٌعتً فؤبى  ،ثم

ـ مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح  ،لعلً بن سلطان دمحم القارئ  ،تحقٌق  :جمال عٌتانً  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ـ لبنان  ،ط
2557( ، 2م 1428هـ ) م  ، 7ص . 498 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )994
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 4ص . 392 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1496
5
ـ رواٌة ٌحٌى (، )414
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )417
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1635
1
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جاءه فقال أقلنً بٌعتً ] ( [)1فمرنً لٌلة أنزل بها ] ()2
 7ـ االلتماس :
االلتماس  ،هو :الطلب من المساوي  ،كقولك ببل استعبلء لمن ٌساوٌك رتبة ( :نحو)
اسقنً ماء ()3
ورد األمر بؤسلوب االلتماس فً الموطؤ(خمس) مرات .
وشواهده[ :عن مالك عن ٌحٌى بن سعٌد قال  :لما كان ٌوم أحد قال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم  :من ٌؤتً بخبر سعد بن الربٌع األنصاري ؟ فقال رجل  :أنا ٌا رسول هللا ،
فذهب الرجل ٌطوؾ بٌن القتلى  ،فقال له سعد بن الربٌع  :ما شؤنك ؟ فقال له الرجل :
بعثنً إلٌك ر سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،آلتٌه بخبرك  ،قال  :فاذهب إلٌه  ،فؤقرأه منً السبلم ،
واخبره أنً قد طعنت اثنتً عشرة طعنة وانً قد أنفذت مقاتلً ] ()4
( قوله (فاذهب إلٌه فاقرأه منً السبلم) قال وزاد الواقدي  :وقل جزاك هللا عنا خٌرما
جزي نبٌا عن أ مته  ،وقل له إنً ألجد رٌح الجنة ( وأخبره أنً قد طعنت اثنتً عشرة
طعنة ) وأخبره (أنً قد أنفذت مقاتلً ) فؤنا من األموات ( وأخبر قومك أنه العذر لهم
عند هللا إن قتل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وواحد منهم حً ) ()5
فاألمر فً قوله (فاذهب ـ فؤقرأه ـ وأخبر ) خرج عن معناه الحقٌقً إلى المعنى
المجازي  ،وهو االلتماس .
[ اذهب إلى أمً فقل إن ابنك ٌقربك السبلم وٌقول أطعمٌنا ] ()6
 8ـ اإلنكــــار
( هو ،من  :نكر الشًء ونكره واستنكره  ،وقٌل :نكر أبلػ من أنكر  ،وقٌل  :نكر
بالقلب وأنكر بالعٌن ) ()7
قال األعشى )8( :
وأنكرتْنً وما كان الذي نكرت

من الحوادث إال الشٌب والصلعا

وقد خرج األمر عن معناه األصلً إلى المعنى المجازي  ،وهو اإلنكار فً موضعٌن
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1591
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )698
3
ـ شروح التلخٌص  ،للسبكً  ،م  ، 2ص . 555 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )996
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3ص  67 :ــ . 78
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1688
7
ـ أساس الببلؼة  ،للزمخشري  :مادة  :نكر .
8
ـ البٌت من البحر البسٌط  ،لؤلعشى
1
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وشاهداه  [:أن عبدهللا بن عمر رأى رجلٌن ٌتحدثان واإلمام ٌخطب ٌوم الجمعة
فحصبهما أن أصمتا ] ()1
( قوله ( أن أصمتا ) فٌه تعلٌم كٌؾ اإلنكار لذلك وأن ذلك ال ٌفسد الصبلة علٌهما
صبلتهما ألنه لم ٌؤمرهما باإلعادة ) ()2
ومنـه  [ :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،حٌن صدر من حنٌن  ،وهو ٌرٌد الجعرانة سؤله الناس
حتى دنت ناقته من شجرة فتشبكت بردابه حتى نزعته عن ظهره  ،فقال رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص  :ردوا علً ردابً  ،أتخافون أن ال أقسم بٌنكم ما أفاء هللا علٌكم ] ()3
( قوله ( ردوا علً ردابً ) ٌرٌد ثوبه الذي انتزعه السمرة منه ٌ ،رٌد اإلنكار لكثرة
سإالهم إٌاه ألن ذلك سإال من ٌخاؾ أن ٌمنع حقه ) ()4
فؤسلوب األمر فً قوله ( ردوا علً ردابً ) خرج عن معناه األصلً إلى معنى اإلنكار
وذلك لكثرة سإالهم وانشؽاله بهم حتى أتت به ناقته إلى شجرة فتشبكت بردابه .
 9ـ الزجــــر
الزجر ،هو :المنــع والنهــً واالنتهــار  ،زجره ٌزجــره زجـــرا وازدجره فانزجر
وازدجر ()5
وقال تعالى { :و ْ
ص ْر} ()6
ازد ِجر ،،،فدعاربَّه أ ِنً م ْؽلوب فانت ِ
ورد أسالٌب األمر بمعنى الزجر فً الموطؤ (ثبلث)مرات
وشواهده  [:عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،رأى رجبل ٌسوق بدنة  :فقال  :اركبها
فقال ٌا رسول هللا إنها بدنة  ،فقال  :أركبها وٌلك فً الثانٌة أو الثالثة ] ()7
قال الباجً :
( قوله ( اركبها وٌلك فً الثانٌة أو الثالثة ) ٌحتمل أن ٌرٌد فً الثانٌة من قوله أركبها
ابتداء  ،فٌقول له ذلك زجرا عن مراجعته عن أمر قد كان له التعلق بما أمره به وحمله
على عمومه فً األحوال سعة  ،وٌحتمل أن ٌرٌد الثانٌة من جوابه له عن قوله إنها بدنة
فٌكون ف ً ذلك زجرا له عن تكرٌر سإاله عن أمر قد بٌنه له ولم ٌقٌد أمره بركوبها

ـ رواٌة ٌحٌى (. )233
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ص . 386 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى( .)978
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 4ص . 367 :
5
لسان العرب  ،ج  ، 6مادة  :زجر .
6
ـ سورة القمر  ،اآلٌة  6 :ـ . 7
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )838
1
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بحال دون حال  ،إال راحة  ،وال قال له فإذا استطعت المشً فانزل  ،فاقتضى ذلك
استدامته ركوبها وإن زال تعب مشٌه بركوبها ) ()1
واضح أن أسلوب األمر فً قوله ( أركبها وٌلك فً الثانٌة أو الثالثة ) أفاد معنى
الزجر ،وذلك ألن المخاطب ٌقدم تؤوٌبلت لمن هو أعلم منه لذا زجره لعدم التمسك
بتوجٌهاته وتصوٌباته له .
ومنه  [:أن زٌدا بن خالد الجهنً قال  :توفى رجل ٌوم حنٌن وأنهم ذكروه لرسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص فزعم زٌد أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :صلوا على صاحبكم  ،فتؽٌرت وجوه الناس لذلك ،
فزعم زٌد أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :إن صاحبكم قد ؼل فً سبٌل هللا  ،ففتحنا متاعه
فوجدنا خرزات من خرز ٌهود ما تساوي درهمٌن ] ()2
( قوله (صلوا على صاحبكم ) وهذه سنة فً امتناع األبمة وأهل الفضل من الصبلة
على أهل الكبابر على وجه الردع والزجر عن مثل فعلهم ) ()3
ومنه  [:أن عبدهللا بن عٌاش أمر ؼبلما له أن ٌذبح ذبٌحة  ،فلما أراد أن ٌذبحها قال له
سم هللا  ،فقال له الؽبلم  ،قد سمٌت فقال له  :سم هللا وٌحك  ،قال له قد سمٌت هللا  ،فقال
عبدهللا بن عٌاش  :وهللا ال أطعمها أبدا ] ()4
 15ـ التحـذٌـر
( التحذٌر ،هو :معمول بتقدٌر :اتق  ،تحذٌرا لما بعده  ،نحو  :إٌاك واألسد  ،أو ذكر
المحذر منه مكررا  ،نحو  :الطرٌق الطرٌق ) ()5
ورد األمر بؤسلوب التحذٌر فً الموطؤ (أربع) مرات
وشواهده :
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج على الناس وهم ٌصلون  ،وقد علت أصواتهم بالقرآءة
فقال إن المصلً ٌناجً ربه فلٌنظـر بمـا ٌناجٌــه به وال ٌجهـر بعضكـم على بعـض
بالقرآن ] ()6
( قوله ( فلٌنظر بما ٌناجٌه به ) أراد به التحذٌر من أن ٌناجٌه بالقرآن على وجه مكروه
وإن كان القرآن كله طاعة وقربة ) ()7

ـ المنتقى  ،ج  ، 3ص . 553 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )979
3
ـ الكافً فً الببلؼة  ،ص . 45 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1541
5
ـ كتاب التعرٌفات  ،للجرجانً  ،ص . 93 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )176
7
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 315 :
1
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فاألمر فً قوله (فلٌنظر بما ٌناجٌه به) خرج عن معنى الوجوب إلى معنى التحذٌر،
وذلك لما سمع منهم من رفع أصواتهم بالقرآءة وهم فً الصبلة .
ومنـ ه  [:حدثنً ٌحٌى عن مالك عن عبدالكرٌم بن أبً المخارق البصري  ،أنه قال :
من كبلم النبوة األولى إذا لم تستح فافعل ما شبت ] ()1
قال ابن عبدالبر:
قوله (فافعل ما شبت ) وأما معناه فإنه لفظ ٌقتضً التحذٌر والذم على قلة الحٌاء وهو
أمر بمعنى الخبر()2
وهو أسلوب أمر خرج من الوجوب إلى ؼرض ببلؼً وهو التحذٌر من عدم مراعاة
خصلة الحٌاء فً معامبلت اإلنسان فً حٌاته .
ومنـه  [:عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :تفتح أبواب الجنة ٌوم
االثنٌن وٌوم الخمٌس  ،فٌؽفر لكل عبد مسلم ال ٌشرك باهلل شٌبا  ،إال رجبل كانت بٌنه
وبٌن أخٌه شحناء  ،فٌقال انظروا هذٌن حتى ٌصطلحا ] ()3
قال الزرقانً :
قوله (انظروا هذٌن حتى ٌصطلحا ) كرر للتؤكٌد  ،قال القرطبً  :المقصود من
الحدٌث التحذٌر من اإلصرار على العداوة وإدامة الهجر()4
أسلوب أمر خرج إلى ؼرض مجازي وهو التحذٌر من االستمرار فً المقاطعة
والشحناء  ،ألن ذلك ٌمنع نزول الرحمة والمؽفرة .
 11ـ التعظٌــم
وهو  ( :من عظَّم ِعظما وعظامة :خبلؾ صؽر ،فهو عظٌم جمع عظماء وعظام وعظم
واألمر علٌه صعب وشق  ،عظم فخمه وكبره وبجله  ،أعظم  ،األمر عظم  ،الشًء
صٌره عظٌما عده عظٌما ) ()5

ـ رواٌة ٌحٌى (. )377
2
ـ االستذكار  ،م  ، 2ص  . 289 :وتنوٌر الحوالك  :ص . 236 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1636
4
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4ص . 425 :
5
ـ المنجد فً اللؽة واألعبلم  ،مادة  :عظم .
1
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خرج األمر إلى معنى التعظٌم فً الموطؤ مرة واحدة فً الشاهد اآلتً :
[ عن مالك أنه بلؽه  :أن عمـر بن الخطاب بنى رحـبة فً المسجــد تسمى البطٌحاء
وقال  :من كان ٌرٌد أن ٌلؽط ( )1أو ٌنشــد شعـرا أو ٌرفع صوته فلٌخـرج إلى هذه
الرحبة ] ()2
قوله ( فلٌخرج إلى هذه الرحبة) تعظٌما للمسجد ألنه إنما وضع للصبلة والذكر ()3
وهو أسلوب أمر خرج إلى ؼرض التعظٌم واإلجبلل لبٌت هللا تعالى  ،ألنه ال ٌجوز
القٌام باللؽط والشعر وؼٌره مما لٌس له عبلقة بالعبادة فً المسجد .
 12ـ النهـــً
النهً  :طلب االمتناع عن الشًء ()4
ورد األمر بؤسلوب النهً فً قوله ملسو هيلع هللا ىلص
[ إذا قلت لصاحبك أنصت  ،واإلمام ٌخطب فقد لؽوت ()6( ])5
قال العٌنً :
( ومما ٌستفاد منه أن فٌه  :النهً عن جمٌع الكبلم حال الخطبة ) ()7
فاألمر هنا خرج إلى معنى النهً  ،ذلك ألن المستمع للخطبة كمن هو فً الصبلة فعلٌه
اإلنصات وترك وؼٌره من األقوال واألفعال .
 13ـ التؤكٌــــد
هو( :عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله  ،ومنه التؤكٌد اللفظً  ،وهو :أن ٌكرر
اللفظ األول ) ()8
كبرٌ ،رٌد السن ] ()9
كبر ِ
ورد األمر بؤسلوب التؤكٌد ،من ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص ِ [ :
وهو أسلوب لؤلمر خرج إلى معنى مجازي وهو التؤكٌد لقوله ملسو هيلع هللا ىلص بتقدٌم األكبر سنا فً
الكبلم  ،أي تؤكٌد ألمره األول .
ـ لؽط  :سمعت لؽط القوم  ،ولؽطوا وألؽطوا  :صوتوا أصواتا مبهمة ال تفهم  ،أساس الببلؼة  ،للزمخشري  ،مادة  :لؽط .
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )425
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 653 :
4
ـ المعجم الوسٌط  ،ج  ، 2مادة  :النهً .
5
ـ لؽو :لؽا فبلن ٌلؽو ،وتكلم باللؽو واللؽا  :زاغ عن الصواب  ،ومن المجاز :لؽا عن الطرٌق  ،وعن الصواب  ،مال عنه  ،أساس الببلؼة
 ،مادة  :لؽو .
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )235
7
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 5ص . 328 :
8
ـ كتاب التعرٌفات  ،للجرجانً  ،ص 89 :
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1586
1
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 14ـ التعجٌز
خرج األمر إلى معنى التعجٌز  ،من ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص [ إن أصحاب هذه الصور ٌعذبون ٌوم
القٌامة ٌقال لهم أحٌوا ما خلقتم ] ()1
قوله ( ٌقال لهم أحٌوا ما خلقتم ) واألمر لبلستهزاء والتعجٌز ألنهم ال ٌقدرون على نفخ
الروح فً الصورة التً صوروها فٌدوم تعذٌبهم ()2
 ظواهــرّأسلوبٌةّتضمنهاّاألمــر
من خبلل البحث والتدقٌق ن بلحظ ظواهر أسلوبٌة تضمنها األمر فً أحادٌث الموطؤ
وقد أتت على وجوه عدٌدة  ،منها :
 1ـ العدول عن الخطاب إلى الؽٌبة
ومن شواهده :
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أدرك عمر بن الخطاب رضً هللا عنه وهو ٌسٌر فً ركب  ،وهو
ٌحلؾ بؤبٌه  ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص  :إن هللا ٌنهاكم أن تحلفوا بآبابكم فمن كان حالفا فلٌحلؾ باهلل أو
لٌصمت ] ()3
فالرسول علٌه الصبلة والسبلم  ،نهى المخاطبٌن عن الحلؾ بآبابهم  ،فً قوله (إن هللا
ٌنهاكم أن تحلفوا بآبابكم ) ثم تحول بالخطاب إلى الؽٌبة فً قوله ( فمن كان حالفا
فلٌحؾ باهلل أو لٌصمت) ألن فً هذا األسلوب من التعمٌم ما ال ٌفٌده الخطاب وحده .
 2ـ تكلٌؾ المخاطبٌن بتبلٌػ الؽابب أمر الرسول علٌه الصبلة والسبلم
ومن شواهده :
[ مروا أبا بكر فلٌصل للناس ] ()4
فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص خاطب بعض الصحابة وكلفهم بتبلٌػ أمره لصاحبه أبابكر أن ٌصلً بالناس
(مروا ) مخاطبٌن مكلفٌن بتبلٌػ (أبابكر ) الؽابب (فلٌصل للناس) أمر النبً صلى هللا
علٌه وسلم
ومنه  [:مروه فلٌتكلم ولٌستظل ولٌجلس ولٌتم صٌامه ] ()5

ـ رواٌة ٌحٌى (. )1756
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4ص . 583 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1522
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )414
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1513
1
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وذهـب جمهور األصولٌٌن إلى أن مثل هذه األوامـر تكـون ملزمـة للؽابـب ،ال
للمخاطب ()1
 3ـ العدول عن خطاب النساء إلى خطاب الرجال
ومن شواهده :
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سمع امرأة من الٌل تصلى فقال من هذه ؟ فقٌل له الحوالء بنت
توٌت  :ال تنام اللٌل  ،فكره ذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،حتى عرؾ الكراهٌة فً وجهه  ،ثم
قال  :إن هللا تبارك وتعالى ال ٌمل حتى تملوا أكلفوا من العمل مالكم به طاقة ] ()2
قال العٌنً :
( فٌه عدول عن خطاب النساء إلى خطاب الرجال  ،وكان الخطاب للنساء  ،فٌقتضً
أن ٌقال  :علٌكن  ،ولكن لما طلب التعمٌم ؼلب الذكور على اإلناث فً الذكر) ()3
 4ـ وقوع األمر بعد النهً
من الظواهر األسلوبٌة فً األمر النبوي أن ٌقع بعد سٌاق طلبً طلب به الكؾ عن
الفعل  ،وهذا األسلوب ٌعنً إباحة الفعل بعد أن كان محذورا .
ومن شواهده :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :نهٌتكم عن لحوم األضاحً بعد ثبلث  ،فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهٌتكم
عن االنتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام  ،ونهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها وال تقولوا
هجرا ] (ٌ )4عنً سوءا .
ّ5ـّاشتمالّأسلوبّاألمرّعلىّالمجاز ّ
وردت فً أوامر النبً ملسو هيلع هللا ىلص مجازات رابعة
ومن شواهدها  [:قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  :أمرت بقرٌة تؤكل القرى ٌقولون ٌثرب وهً المدٌنة
تنفً الناس كما ٌنفً الكٌر خبث الحدٌد ] ()5
( قوله ( أمرت) أي  :أمرنً ربً ( بقرٌة) أي  :بالنزول والمقام فً قرٌة ( تؤكل
القرى) بضم القاؾ جمع قرٌة  ،والمعنى تؽلبهم  ،وكنً باألكل عن الؽلبة ألن األكل

ـ إرشاد الفحول .
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )257
3
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 1ص . 379 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ()1533
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1592
1
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ؼالب على المؤكول  ،وهذا من فصٌح الكبلم  ،تقول العرب  :أكلنا بلد كذا إذا ظهروا
علٌها ) ()1
( قال دمحم زكرٌا  :وفً المحلً  :تؤكل القرى  ،أي  :تفنٌهم فإن أكل الشًء اإلفناء ثم
استعٌر الفتتاح الببلد  ،ونهب األموال  ،فكؤنه قال ٌ :ؤكل القرى  ،وأضاؾ األكل إلٌها
أموال الببلد تفنى إلٌها ) ()2
ومنـه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم بارك لهم فً مكٌالهم وبارك لهم فً صاعهم ومدهم ] ()3
قوله ( اللهم بارك ) أي أتمم وزد ( لهم) أي  :ألهل المدٌنة ( فً مكٌالهم) أي  :فٌما
ٌكال فً مكٌالهم و( بارك لهم ) فٌما ٌكال (فً صاعهم ) فٌما ٌكال فً (مدهم )
فحذ ؾ لفهم السامع  ،وهو من ذكر المحل وإرادة الحال  ،قال دمحم زكرٌا  ،قال ابن
عبدالبر :هذا من فصٌح كبلمه وببلؼته ملسو هيلع هللا ىلص  ،وفٌه استعارة ألن الدعاء إنما هو للبركة
فً الطعام المكٌل بالصاع والمد ) ()4
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :قال  :إذا دخل أحدكم المسجد فلٌركع ركعتٌن قبل أن
ٌجلس ] ()5
( أي :فلٌصل ،أطلق الجزء وأراد الكل )( )6وهذا مجاز مرسل عبلقته الجزبٌة ()7
ت} ()8
ق حذر ْالم ْو ِ
وهو على حد قوله تعالى ْ ٌ{:جعلون أ ْ
صا ِبعه ْم ِفً آذا ِن ِهم ِمن ال َّ
صوا ِع ِ
قال الشوكانً :
قوله ( ٌجعلون أصابعهم فً آذانهم ) جملة مستؤنفة ال محل لها كؤن قاببل قال  :فكٌؾ
حالهم عند ذلك الرعد ؟ فقٌل ٌجعلون أصابعهم فً آذانهم  ،وإطبلق األصبع على
بعضها مجاز مشهور  ،والعبلقة الجزبٌة  ،ال الكلٌة  ،ألن الذي ٌجعل فً األذن إنما هو
رأس األصبع ال كلها ) ()9
ّ6ـّداللةّاألمرّعلىّالزمنّ ّ
إن داللة األوامر فً حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،تردد بٌن الحال واالستقبال  ،ومنها ال
ٌرتبط بزمن معٌن  ،وقد ٌكون بعضها للتجدد والتكرار ()10
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 14ص  23ــ . 24
2
ـ المصدر السابق  ،م  ، 14ص . 24 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1588
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 14ص  4 :ــ . 5
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )388
6
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3ص . 255 :
7
ـ اإلٌضاح فً علوم الببلؼة  ،ص . 334 :
8
ـ سورة البقرة  ،اآلٌة . 19 :
9
ـ فتح القدٌر  ،للشوكانً  ،ج  ، 1ص . 77 :
10
ـ بحوث فً اللؽة واألدب  ،ص . 165 :
1
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على األوجه اآلتٌة :
أّ/ماّدلّعلىّالحالّ ّ
بمعنى  :إلزام المخاطب فعل ما ٌطلب منه بعد زمن المتكلم مباشرة .
ومن شواهده:
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :من نسً الصبلة فلٌصلها إذا ذكرها ] ()1
ومنـ ه  [:رأى رسول هللا رجبل ٌسوق بدنة له فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (أركبها ) ولما أراد
الرجل أن ٌجادل النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً األمر زجره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بقوله ( أركبها وٌلك)( )2فلم
ٌجد الرجل بدا من ركوبها حاال .
بّ/ماٌّصلحّللحالّواالستقبال ّ
ومن شواهده :
[ عن أبً هرٌرة  ،أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :قال  :إذا شرب الكلب فً إناء أحدكم فلٌؽسله
سبع مرات ] ()3
فؤسلوب األمر هنا صالح للحال واالستقبال  ،ألن األمر النبوي أن ال ٌستعمل اإلناء
الذي شرب فٌه الكلب إال بعد ؼسله سبع مرات  ،سواء كان حاال أومستقببل .
جّ/ماٌّدلّعلىّاالستقبال ّ
وهو على قسمٌن :
 ماٌّدلّعلىّمستقبلّمطلقّّأيّّ:غٌرّمقٌدّبزمنّمحدد ّ
ومن شواهده  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص لحفصة وعابشة أمهات المإمنٌن  ،لما قالت له حفصة ٌ :ا
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إنً أصبحت أنا وعابشة صابمتٌن متطوعتٌن  ،فؤهدي إلٌنا طعام فؤفطرنا
علٌه  ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :أقضٌا مكانه ٌوما آخر ] ()4
فاألمر هنا ٌدل على المستقبل المطلق ؼٌر محدد بزمن معٌن .
 ماٌّدلّعلىّمستقبلّموقوت
أي  :مقٌد بزمن معلوم  ،من ذلك :

ـ رواٌة ٌحٌى (. )25
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )838
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )65
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )677
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[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إنً أرى رإٌاكم قد تواطؤت فً السبع األواخر ،فمن كان متحرٌها فلٌتحرها
فً السبع األواخر] ()1
فاألمر لبلستقبال ولكنه مستقبل موقوت بزمن محدد .
دّ/داللةّاألمرّعلىّطلبّاالستمرارّعلىّماّهوّحاصل ّ
ومن ذلك [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبل  :أحسن خلقك للناس ٌا معاذ بن جبل ] ()2فاألمر ٌدل
على أن ٌستمر على حسن الخلق  ،وان ٌداوم علٌها  ،وهو بالفعل متصؾ به .
هـّ/أوامرّمجردةّمنّالزمنّ ّ
ومن شواهده :األوامر المستعملة فً معنى الدعاء
كقوله [ اللهم حبب إلٌنا المدٌنة ] ( [)3هللا فالق اإلصباح أقض عنً الدٌن ] ()4
[ من كان حالفا فلٌحلؾ باهلل أو لٌصمت ] ()5

ـ رواٌة ٌحٌى (. )755
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1625
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1651
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )496
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1522
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المبحثّالثالث ّ
الموازنةّبٌنّالمدلولّالحقٌقًّوالمجازيّألسلوبّاألمر ّ
من ذلك :
[ عن أسماء بنت عمٌس  ،أنها ولدت دمحم بن أبً بكر بالبٌداء ،فذكر ذلك أبوبكر لرسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقال  :مرها فلتؽتسل ثم لتهل ] ()1
قوله (مرها فلتؽتسل ) فٌه ؼسل النفساء لئلحرام وإن لم تطهر ()2
ومنه [:قول عبد هللا بن عمر  :مرها فلتركب ثم لتمش من حٌث عجزت ] ()3
(قوله (مرها) بصٌؽة األمر من األمر (فلتركب) حٌنبذ ( ثم لتمش) فً سنة أخـــرى
(من حٌث عجزت ) ٌعنً إذا قدرت بعد فلتقض المشً من حٌث أعٌت فتمشً بقدر ما
ركبت ) ()4
فبالموازنة بٌن قوله (مرها فلتؽتسل ثم لتهل ) وقوله ( مرها فلتركب ثم لتمش ) نجد أن
الجملتٌن كل منهما أسلوب لؤلمر ،اختلفا فً المعنى  ،فالجملة األولى معناه مجازي
وهو السنٌة  ،والثانً معناه حقٌقً بمعنى الوجوب  ،وهو أقوى وأثبت .
وهنا مقارنة بٌن قوله  ( :مرها فلتؽتسل ثم لتهل )
وقوله  ( :مرها فلتركب ثم لتمش )
ومنه  [:عن ابن شهاب أنه كان ٌقـــول  :من أدرك من صبلة الجمعـــة ركعة فلٌصل
إلٌها أخرى] ()5
قوله ( فلٌصل ) أمر من الوصل  ،قال دمحم زكرٌا  ،قال المجد  :وصل الشًء بالشًء
وصبل وصلة والشًء إلٌه وصوال بلؽه ()6
ومنه  [:ولٌصل ركعتٌن كلما طاؾ سبعا ] ( )7تحٌة الطواؾ ()8
فبٌن قوله (فلٌصل إلٌها أخرى ) وقوله (فلٌصل ركعتٌن) اتفاق فً أسلوب األمر وأتٌا
ببلم األمر الداخلة على المضارع  ،واختبلؾ فً المعنى فاألول معناه حقٌقً أي
الوجوب  ،وهو أقوى وأجزل  ،والثانً :معناه مجازي وهو السنٌة .
ـ رواٌة ٌحٌى ( )753ومسلم (. )1259
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 6 ،ص . 194 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1515
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 9 ،ص . 27 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )236
6
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 2 ،ص . 359 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )751
8
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 6 ،ص . 342 :
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ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :مروا أبابكر فلٌصل بالناس فقالت عابشة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص  :إن أبابكر ٌا
رسول هللا إذا مقامك لم ٌسمع الناس من البكاء  ،فمر عمر فلٌصل للناس  ،قال  :مروا
أبا بكر فلٌصل للناس  ،قالت عابشة  :فقلت لحفصة قولً له  :إن أبابكر إذا قام مقامك
لم ٌسمع الناس من البكاء  ،فمر عمر فلٌصل للناس  ،ففعلت حفصة  ،فقال رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص إنكن ألنتن صواحب ٌوسؾ  :مروا أبا بكر فلٌصل للناس  ،فقالت حفصة لعابشة :
ما كنت ألصٌب منك خٌرا] ()1
قوله ( مروا أبابكر فلٌصل للناس ) وفٌه األمر بالشًء ٌكون أمرا به وهً مسؤلة
معروفة فً األصول  ،وأجاب المانعون بؤن المعنى بلؽوا أبابكر أنً أمرته ()2
قوله (فقالت ع ابشة إن أبابكر ٌا رسول هللا ) رجل أسٌؾ كما فً رواٌة الصحٌحٌن ،
أي  :كثٌر الحزن رقٌق القلب ال ٌملك البكاء ( إذا قام فً مقامك ) أي  :لئلمامة ( لم
ٌ سمع ) من اإلسماع ( الناس ) أي ال ٌبلؽهم صوته لكثرة البكاء (من البكاء ) أي لرقة
قلبه ( فمر) أمر من األمر (عمر) بن الخطاب رضً هللا عنه ( فلٌصل للناس ) بالبلم
والٌاء ()3
قوله ( مروا أبابكر فلٌصل للناس ) دلٌل على ترك اعتبار شًء مما اعترضت به
ودلٌل على ذلك كله ال ٌنقص الصبلة ()4
( وقول عابشة لحفصة  :قولً له  :إن أبابكر إذا قام مقامك لم ٌسمع الناس من البكاء ،
 ...على سب ٌل التكرار والتؤكٌد مخافة أن ٌكون مرض النبً ملسو هيلع هللا ىلص وشدة وجعه قد منعه من
استٌفاء قولها فهابت عابشة أن تراجعه فً القول  ،وأرادت أن ٌخاطبه بذلك ؼٌرها
وٌتكرر على النبً ملسو هيلع هللا ىلص القول من جماعة فٌكون أدعى إلى اإلصؽاء إلٌه ) ()5
فالموازنة بٌن قوله ( مروا أبابكر فلٌصل للناس ) ثبلث مرات  ،وقوله ( فمر عمر
فلٌصل للناس ) مرتٌن  ،نجد اجتماع فً أسلوب األمر  ،واختبلؾ فً المدلول  ،ففً
الجملة األولى  :فً المرة األولى معناه حقٌقً وفً المرة الثانٌة مجازي أفاد التؤكٌد ،
وفً المرة الثالثة أفاد اإلنكار .
وفً الجملة الثانٌة  :فً المرة األولى  ،أفاد الرجاء  ،وفً المرة الثانٌة  ،أفاد التؤكٌد ،
فؤسالٌب التؤكٌد والرجاء قد أكسبا األمر معانً بالؽة فً الروعة والجمال .

ـ رواٌة ٌحٌى ( )414والبخاري (. )679
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 592 :
3
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3 ،ص  368 :ــ . 369
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 352 :
5
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 352 :
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ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إنما جعل اإلمام لٌإتم به  ،فإذا صلى قابما فصلوا قٌاما  ،وإذا ركع
فاركعوا  ،وإذا رفع فارفعوا  ،وإذا قال سمع هللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد  ،وإذا
صلى جالس فصلوا جلوسا أجمعون ] ()1
قوله (وإذا ركع فاركعوا ) فاء التعقٌب تدل على أن المقتدي ال ٌجوز له أن ٌسبق اإلمام
بالركوع والسجود ( وإذا رفع ) رأسه من الركوع (فاركعوا ،وإذا قال سمع هللا ) أي :
أجاب الدعاء (لمن حمده فقولوا  :ربنا ولك الحمد ) بالواو لجمٌع الرواة ()2
وقوله ( فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) ٌقتضً من سٌاق الحدٌث أنه إذا
صلى جالسا فً موضع الجلوس أن ٌقتضً به الجلوس  ،ألنه وصؾ أفعال الصبلة من
أولها فصبل فصبل وأمر المؤموم أن ٌقتدي بإمامه فٌها ()3
وقد ورد فً هذا الحدٌث أسالٌب متنوعة لؤلمر فً سٌاق وصفً لكٌفٌة اإلقتداء باإلمام
فً الصبلة  ،فً اآلتً  ( :فاركعوا  ،فارفعوا  ،فقولوا  ،فصلوا ) كما احتوى على
مقاببلت رابعة  .بٌن قوله  ( :وإذا ركع فاركعوا )
وقوله  ( :وإذا رفع فارفعوا )
وبالموازنة بٌن معانً صٌػ األمر  ،تبلحظ تفاوتا بٌن المعانً  :فالمعنى واجب فً قوله
( وإذا ركع فاركعوا  ،وإذا رفع فارفعوا  ،فصلوا جلوسا ) بٌنما فً قوله ( فقولوا ربنا
لك الحمد ) خرج األمر إلى الببلؼً مما أكسب األمر معنى آخر.
ومنه  [:قال مالك  :وكذلك اإلبل العراب والبخت ٌجمعان على ربهما فً الصدقة وقال
إنما هً إبل كلها فإن كانت العراب هً أكثر من البخت ولم ٌجب على ربها إال بعٌر
واحد  ،فلٌؤخذ من العراب صدقتها فإن كانت البخت أكثر فلٌؤخذ منها فإن استوت فلٌؤخذ
من أٌتها شاء ] ()4
قوله (اإلبل العراب) بكسر العٌن جمع عربً للبهابم ولؤلناسً عرب ففرقوا بٌنهما فً
الجمع (والبخت) جمع بختً  ،مثل روم ورومً  ،ثم ٌجمع على البخاتً ٌخفؾ وٌثقل
قاله الزرقانً  ،وفً الدرة  :ماله سنامان منسوب إلى بخت نصر  ،ألنه أول من جمع
بٌن العربً والعجمً فولد منها ولد فسمً بخٌتا ( فلٌؤخذ من العراب صدقتها ) تؽلٌبا
لؤلكثر (فإن كانت البحت أكثر منا فلٌؤخذ منها ) الصدقة تؽلٌب لها (فان استوت )
العراب والبخت ( فلٌؤخذ من أٌتهما شاء ) ()5

ـ رواٌة ٌحٌى ( )353والبخاري ( )688ومسلم (. )412
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3 ،ص . 45 :
3
ـالمنتقى  ،ج  ، 2 ،ص  218 :ــ . 219
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )599
5
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 5 ،ص . 464 :
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وردت ثبلث صٌػ أمرٌة فً هذا الحدٌث  ،بصٌؽة المضارع المقرون ببلم األمر  ،أفاد
اثنان منه ا معنى الوجوب  ،وهما قوله ( فلٌؤخذ من العراب  ،فلٌؤخذ منها ) والثالث :
قوله ( فلٌؤخذ من أٌتهما شاء ) خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى التخٌٌر  ،وهو ما حل
القٌد ووسع األمر .
ومنه  [:جاء أعرابً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌضرب نحره وٌنتؾ شعره وٌقول هلك األبعد ،
فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( وما ذاك ؟ ) فقال  :أصبت أهلً وأنا صابم فً رمضان  ،فقال
له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :هل تستطٌع أن تعتق رقبة ؟ قال  :ال  ،فقال هل تستطٌع أن تهدي
بدنة ؟ قال  :ال  .قال  :فاجلس  .فؤتً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعرق تمر  ،فقال  :خذ هذا فتصدق
به  ،فقال  :ما أحوج منً  ،فقال  :كله وصم ٌوما مكان ما أصبت ] ()1
قول ( فاجلس) قٌل أمره بذلك انتظارا لما ٌؤتٌه كما وقع  ،وٌحتمل أنه رجاء فضل هللا
أو انتظار وحً ٌنزل فً أمره ()2
وقوله (كله وصم ٌوما مكان ما أصبت ) أجاز له األكل منه (وأمره بقضاء صوم ذلك
الٌوم ال خبلؾ فٌه بٌن الفقهاء  ،إال ما ٌحكى عن األوزاعً واإلسفراٌٌنً عن الشافعً
فً أحد قولٌه  ،فإنه قال  :علٌه الكفارة دون القضاء ) ()3
ورد فً هذا الحدٌث أسالٌب لؤلمر بصٌػ مختلفة  ،كلها صادرة من النبً ملسو هيلع هللا ىلص  .وهً
أألوامر التالٌة :
( فاجلس  ،خذ  ،فتصدق  ،كله  ،وصم ) فمدلول األوامر ( فاجلس  ،خذ  ،فتصدق) ،
خرج عن المعنى األصلً إلى معنى اإلرشادي  ،وفً قوله (كله) أمر مجازي  ،بمعنى
اإلباحة ،وهً أسالٌب سامٌة بالؽة فً الروعة والجمال منه ملسو هيلع هللا ىلص وفً قوله (صم) خرج
إلى معنى الوجوب .
ومنه  [:أن أعرابٌا جاء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو بحنٌن وعلى األعرابً قمٌص وبه أثر
صفرة  ،فقال ٌا رسول هللا إنً أهللت بعمــرة فكٌؾ تؤمرنً أن أصنع ؟ فقال له
رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :انزع قمٌصك واؼســـل هذه الصفـــرة عنك وافعـــل فً عمرتك ما
تفعــــل فً حجك ] ()4
قوله (انزع ) بكسر الزاي أي  :أقلع (قمٌصك) أي  :على الفور ( واؼسل هذه الصفرة
عنك) زاد الصحٌحان وؼٌرهما ثبلث مرات ()5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )658
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص . 257 :
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 3 ،ص . 42 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )722
5
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وقوله (وافعل فً عمرتك ما تفعل فً حجك ) ٌقتضً أنه ملسو هيلع هللا ىلص قد علم حال السابل أنه
عالم بما ٌفعل فً ذلك الحج  ،وإال فبل ٌصح أن ٌقول له ذلك ()1
ومنه  [:ومن شك فً طوافه بعد ما ٌركع ركعتً الطواؾ فلٌعد فلٌتمم طوافه على
الٌقٌن ثم لٌعد الركعتٌن ألنه ال صبلة لطواؾ إال بعد إكمال السبع ] ()2
قال الباجً :
( وهذا كما قال إن شك بعد أن ركع لطوافه فً إتمامه طوافه  ،فبل ٌعلم إن كان أكمل
السبع أو إنما طاؾ ستا أو خمسا فإنه ال ٌجزبه ذلك الطواؾ  ،ألن الطواؾ ال ٌكون
أقل من سبعة أطواؾ متٌقنة فعلٌه أن ٌرجع  ،وٌبنً على ما تٌقن من طوافه ثم ٌعٌد
الركعتٌن  ،ألن حكمهما أن ٌصلٌا بعد تمام األسبوع) ()3
أسالٌب األمر فً الحدٌثان هً ( :انزع  ،واؼسل  ،وافعل) بصٌؽة أفعل  ،كلها أفادت
معنى الوجوب وقوله ( فلٌعد  ،فلٌتمم  ،لٌعد ) جاءت بصٌؽة المضارع المقرون ببلم
األمر ،فً األول والثانً  :معناهما حقٌقً والثالث  :معناه مجازي  ،بمعنى السنة ،
ومعانً األمر هنا أقوي وأثبت وأجزل .
ومنه  [ :جاءت امرأة إلى عبدهللا بن عمر تستفتٌه  ،فقالت  :إنً أقبلت أرٌد أن أطوؾ
بالبٌت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء  ،فقال عبدهللا بن عمر :إنما ذلك
ركضة من الشٌطان فاؼتسلً ثم استثفري بثوب ثم طوفً ] ()4
(وقوله (استثفري) أي  :شدي فرجك ( بثوب) أي بخرقة عرٌضة بعد تحتشً قطنا
وتوثقً طرفً الخرقة فً شًء تشد به على وسطك فٌمنع بذلك سٌل الدماء  ،ـ وهو ـ
مؤخوذ من ثفر الدابة  ،بفتح الفاء  ،الذي ٌجعل تحت ذنبها  ،وقٌل  :بإسكان الفاء  ،وهو
الفرج  ،وإن كان أصله للسباع فاستعٌر لؽٌرها ) ()5
( وقوله (ثم طوفً) بالبٌت قال الزرقانً  ،قال ابن عمر :أفتاها عمر فتوى من علم أنه
لٌس بحٌض  ،وقد رواه جماعة من رواة الموطؤ بلفظ  :أن عجوزا استفتت  .وأما قوله
(فاؼتسلً ) فعلى مذهبه من ندب االؼتسال للطواؾ  ،ال أنه اؼتسال للحٌض ) ()6
ومنه  [:قال مالك  :فً رجل جهل فبدأ بالسعً بٌن الصفاء والمروة قبل أن ٌطوؾ
بالبٌت  ،قال  :لٌرجع فلٌطؾ بالبٌت ثم لٌسع بٌن الصفا والمروة ] ()7

ـ المنتقى  ،ج  ، 3 ،ص . 358 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )815
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 3 ،ص  466 :ــ . 467
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )823
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص . 468 :
6
ـ المصدر السابق  ،ج  ، 2 ،ص . 468 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )835ومسلم (. )1218
1
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قوله ( لٌرجع) وجوبا فإن هذا السعً ال اعتداد به عند األبمة األربعة ()1
( قوله ( فلٌطؾ بالبٌت) أوال ( ثم لٌسع ) قال دمحم زكرٌا  ،قال فً المحلً وبه قال
األبمة أنه ٌجب ترتٌب بٌن الطواؾ والسعً  ،وٌشترط تقدٌم الطواؾ على السعً  ،فلو
سعى ثم طاؾ أعاده  ،وقٌل أعاده ما دام بمكة وإن رجع إلى أهله لٌبعث بدم  ،قال
بعض أهل الظاهر لحدٌث سعٌت قبل أن أطوؾ  ،وأولوه بؤن المراد بعد طواؾ القدوم
وقبل طواؾ اإلفاضة ) ()2
فؤسالٌب أألمر فً الحدٌثٌن التً هً ( اؼتسلً  ،استثفري ) ومدلولهما الندب ،
و(طوفً  ،لٌرجع  ،فلٌطؾ  ،لٌسع ) وداللتها الوجوب  ،وهً أثبت وجزلة .
ومنه  [:عن مالك  ،عن هشام بن عروة  ،أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها
ركوبا ؼٌر فادح وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما ٌروي فصٌلها  ،فإذا نحرتها
فانحر فصٌلها معها ] ()3
قوله (فاركبها ركوبا ؼٌر فادح) أن المضطر إلى بدنته له ركوبها ؼٌر أنه الٌقدحها وال
ٌضٌعها (وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما ٌروي فصٌلها ) إباحة للشرب إلى
يء فصٌلها )()4
لبنها بعد ر ْ
وقوله ( فإذا نحرتها) أي  :األم ( فانحر) بصٌؽة األمر للوجوب أو الندب ()5
فؤسالٌب األمر وردت فً قوله ( فاركبها  ،فاشرب ) وقد خرجتا إلى معنى اإلباحة
وفً قوله (فانحر  ) ،خرج األمر إلى معنى الوجوب أو الندب  ،على حسب ذكره
شراح الحدٌث  ،وهو أوسع من حٌث المعنى .
ومنه  [:إن هبار بن األسود جاء ٌوم النحر وعمر بن الخطاب ٌنحر هدٌه فقال ٌ :ا أمٌر
المإمنٌن أخطؤنا العدة  ،كنا نرى أن هذا الٌوم ٌوم عرفة فقال عمر :اذهب إلى مكة
فطؾ أنت ومن معك  ،وانحروا هدٌا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا
كان عام قابل فحجوا واهدوا ] ()6
قوله ( اذهب إلى مكة ) ولم ٌؤمره بالخروج إلى الحل ٌ ،قتضً أنه قد علم أن إحرامه
بالحج كان من الحل ()7

ـ أوجز المسالك  ،م  ، 7 ،ص . 232 :
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 7 ،ص . 232 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ()843
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 3 ،ص . 556 :
5
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 7 ،ص . 264 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )865
7
ـ المنتقى  ،ج  ، 3 ،ص . 13 :
1
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(وقوله  :فطؾ أنت ومن معك ) أمرهم بالطواؾ  ،وال بد من السعً معه وإن لم ٌذكره
لما علم أنه من توابعه ( وانحروا هدٌا إن كان معكم ) ٌرٌد إن كان منكم من ساق هدٌا
معه فلٌنحره على ما ساقه علٌه من تطوع أو واجب  ،وهذا لٌس من هدي الفوات ) ()1
(وقوله  :احلقوا أو قصروا ) ٌرٌد أن علٌهم أن ٌتحللوا وال ٌكون إال بحبلق أو تقصٌر
لمن أراده منهم واختاره وإن كان الحبلق أفضل  .وقوله ( ثم ارجعوا ) لم ٌكن على
جهة اإللزام والوجوب وإنما هو على جهة إباحة الرجوع إلى أهلٌهم ( وإذا كان عاما
قاببل فحجوا واهدوا) ٌرٌد أنه ٌجب علٌهم القضاء للحج الذي فاتهم سواء كان فرضا أو
نافلة وٌجب علٌهم الهدي ألجل الفوات والتحلل بؽٌر ما أحرموا به ) ()2
ورد ثمانٌة أسالٌب لؤلمر فً هذا الحدٌث  ،وهً  (:اذهب  ،فطؾ  ،وانحروا  ،احلقوا
قصروا  ،ارجعوا  ،فحجوا ،أهدوا ).
كلها جاءت بمعنى الوجوب  ،إال فً قوله (حلقوا أو قصروا ) فمعناهما الوجوب على
التخٌٌر وفٌه سعة فً األمر وهو جمٌل  .وقوله ( ارجعوا) فهً على معنى اإلباحة .
ومنه  [:قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لعابشة أم المإمنٌن  :انقضً رأسك وامتشطً وأهلً بالحج
ودعً العمرة ] ()3
قوله ( انقضً رأسك ) حلً ضفر شعرك ( وامتشطً ) سرحٌه بالمشط ( وأهلً بالحج
ودعً ) أتركً العمرة  ،ظاهره أنه أمرها أن تجعل عمرتها حجا ()4
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص لعابشة  :افعلً ما ٌفعل الحاج ؼٌر أن ال تطوفً بالبٌت ] ()5
قوله ( افعلً ما ٌفعل الحاج) من الوقوؾ بعرفة وجمع رمً الجمار وؼٌر ذلك ()6
أسالٌب األمر التً وردت فً الحدٌثٌن هً  :انقضً  ،وامتشطً  ،أهلً  ،دعً  ،أتت
مجازٌة بمعنى اإلرشاد والتعلٌم  ،وفً قوله  ،افعلً  ،وردت بمعنى الوجوب وهً
أثبت وأقوى .
ومنه  [:سبل مالك عن الرجل ٌقول للرجل أنا أحملك إلى بٌت هللا  .قال مالك  :إن نوى
أن ٌحمله على رقبته ٌرٌد بذلك المشقة وتعب نفسه فلٌس ذلك علٌه ولٌمش على رجلٌه
ولٌهد وإن لم ٌكن نوى شٌبا فلٌحجج ولٌركب ولٌحجج بذلك الرجل معه ] ()7

ـ أو جز المسالك  ،م  ، 7 ،ص . 326 :
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 4 ،ص . 14 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )924والبخاري ( )1556ومسلم (. ) 1218
4
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج ـ  ، 2ص . 563 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )926
6
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 8 ،ص . 121 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1512
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قوله ( ولٌمش على رجلٌه ) ألنه مضمون كبلمه  ،ألن من حمل ثقبل إنما ٌحمله ما شٌا
فٌلزمه المشً ( ولٌهد) على وجه االستحباب (فلٌحجج ولٌركب) ألنه لم ٌعدل نٌته عن
القربة لزمه الحج راكبا ( ولٌحجج بذلك الرجل معه ) ألن لفظه اقتضى احجاجه ) ()1
فبٌن قوله ( ولٌمش  ،ولٌهد  ،ولٌركب  ،ولٌحجج ) اتفاق إذ أن كل منها أسلوب لؤلمر
وكذا اتفقا فً صٌؽة المضارع المقرون ببلم األمر ،وأفادت معنى الوجوب  ،إال فً
قوله ( ولٌهد) فؤفاد معنى االستحباب .
وكما نبلحظ مقارنة بٌن ( ولٌمش  ،ولٌركب ) .
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :رأى رجبل قابما فً الشمس فقال ما بال هذا ؟ فقالوا نذر أن
ال ٌتكلم وال ٌستظل من الشمس وال ٌجلس وٌصوم  ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :مروه فلٌتكلم
ولٌستظل ولٌجلس ولٌتم صٌامه ] ()2
قوله ( مروه فلٌتكلم ) ألن السكوت من المباح لٌس من الطاعة ( ولٌستظل ولٌجلس )
ألنه ال قربة فً الثبلثة ( ولٌتم صٌامه ) ألنه قربة ()3
هذا الحدٌث اشتمل على أوامر صدرت من النبً ملسو هيلع هللا ىلص تضمنت إرشادات رابعة تعلٌمٌة
بؤسلوب لٌن أنقذ المنذر من متاعب جمة  ،مروه فلٌتكلم ولٌستظل ولٌجلس  ،وفً قــوله
( ولٌتم صٌامه ) بمعنى الوجوب ألنه من العبادات .
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :من حلؾ بٌمٌن فرأى ؼٌرها خٌرا منها فلٌكفر عن
ٌمٌنه ولٌفعل الذي هو خٌر ] ()4
قوله ( فلٌكفر) أمر من التكفٌر( )5وقوله ( فلٌفعل الذي هو خٌر ) ٌعنً من حلؾ ٌمٌنا
حقا ثم بدا له أمر فعله أفضل من إبرار ٌمٌنه فلٌفعله ولٌكفر ،وظاهر الحدٌث أجزاء
التكفٌر قبل الحنث  ،وعلٌه مالك والشافعً وأصحابهما ()6
فؤسلوب األمر فً قوله (فلٌكفر ) معناه الوجوب وفً قوله ( فلٌفعل الذي هو خٌر )
معناه لئلرشاد وهو شامل .
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارٌة فلٌؤخذ
بناصٌتها ولٌدع بالبركة  ،وإذا اشترى البعٌر فلٌؤخذ بذروة سنامه ولٌستعذ باهلل من
الشٌطان ] ()7
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 89 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1513والبخاري (. )6754
3
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 9 ،ص  48 :ــ . 51
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1518ومسلم (. )1655
5
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 9 ،ص . 85 :
6
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 97 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1142وأبو داود ( )2165وابن ماجه (. )1918
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قوله (فلٌؤخذ) أي  :ندبا ( بناصٌتها ) مقدم رأسها ()1
(قوله ( ولٌدع بالبركة) كؤن ٌقول  :اللهم بارك لً فٌها وبارك علٌها وقوله ( فلٌؤخذ)
عند تسلٌمه ( بذروة) أي  :أعلى (سنامه) أي ٌقبض علٌه بٌده واألولى الٌمٌن أو المراد
فلٌركبه ( ولٌستعذ باهلل من الشٌطان ) ألن اإلبل من مراكب الشٌطان فإذا سمع
االستعاذة فر)()2
فً هذا الحدٌث صدرت عدة أوامر نبوٌة تحمل معان سامٌة  ،وهً  ( :فلٌؤخذ  ،ولٌدع
فلٌؤخذ  ،ولٌستعذ ) جمٌع معانٌها ببلؼٌة  ،بمعنى الندب واإلرشاد والتعلٌم  ،قدم لنا من
خبللها توجٌهات قٌمة حول معامبلتنا الحٌاتٌة .
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال لرجل من ثقٌؾ وعنده عشر نسوة حٌن أسلم الثقفً :
أمسك منهن أربعا وفارق سابرهن ] ()3
(امسك ) وفً رواٌة  :أختر (وفارق سابرهن) أي  :باقٌهن  ،وفً الحدٌث  ...استدل
الجمهور على تحرٌم الزٌادة على أربع ()4
فبٌن قوله (أمسك) وقوله (وفارق) اجتماع فً أن كبل منهما أسلوب لؤلمر  ،وافتراق
فً المدلول  ،فاألول  :دل معناه على اإلباحة  ،والثانً  :دل معناه على الوجوب  ،وهو
أقوم وأثبت .
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل على أم سلمة وهً حاد على أبً سلمة وقد جعلت على
عٌنها صبرا فقال  :ما هذا ٌا أم سلمة ؟ فقالت  :إنما هو صبر ٌا رسول هللا  ،قال :
اجعلٌه فً اللٌل وامسحٌه بالنهار] ()5
قوله (اجعلٌه فً اللٌل وامسحٌه بالنهار) فٌكون أبعد من قصد الزٌنة ()6
فبٌن قوله (اجعلٌه فً اللٌل) ،وقوله (امسحٌه بالنهار) اتفاق فً أسلوب األمر ،
واختبلؾ فً المدلول  ،فاألول  :معناه الجواز ،والثانً  :معناه الوجوب  ،وهو :أقوم .
كما نجد مقارنة بٌن قوله ( اجعلٌه فً اللٌل )
قوله (امسحٌه بالنهار )
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنٌبا ] ()7
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 9 ،ص . 545 :
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 248 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1229والترمذي ( )1128وابن ماجة (. )1953
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 15 ،ص . 272 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1262وأبو داود (. )2355
6
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 15 ،ص . 351 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1352
1
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قوله (بع الجمع) التمر الرديء (ثم ابتع) اشتر( بالدراهم ) تمرا (جنٌبا) نوع من جٌد
التمر  ،فبل ٌدخله الربا ()1
فاألمر فً قوله (بع الجمع  ،ابتع ) أسلوبان خرجا عن معناهما الحقٌقً إلى المعنى
المجازي اإلرشادي التعلٌمً .
ومنه  [:أن عمر بن الخطاب  ،قال  :ال حكرة فً سوقنا ال ٌعمد رجال بؤٌدٌهم من
أ ذهاب إلى رزق من رزق هللا نزل بساحتنا فٌحتكرونه علٌنا ولكن أٌما جالب جلب على
عمود كبده فً الشتاء والصـــٌؾ  ،فذلك صٌؾ عمر  ،فلٌبع كٌؾ شـــاء هللا ولٌمســــك
كٌؾ شـــاء هللا ] ()2
قال الزرقانً  (:فلٌبع كٌؾ شاء هللا ولٌمسك كٌؾ شاء هللا) لببل ٌمتنع الناس عن الجلب
فإذا نزل بالناس حاجة ولم ٌوجد عند ؼٌره جبر على بٌعه بسعر الوقت لرفع الضرر
عن الناس ) ()3
ومنه  [:جاء رجل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسؤله عن اللقطة فقال  :أعرؾ عفاصها ووكاءها
ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشؤنك بها ] ()4
قوله ( أعرؾ عفاصها) أي وعاءها  ،جلدا كان أو ؼٌره ( ووكاءها) بكسر الواو الثانٌة
أي  :الخٌط الذي ٌشد به الصرة والكٌس ونحوهما  ،وفً وجوب هذه المعرفة وندبها
قوالن  ،أظهرها الوجوب لظاهر األمر()5
وقوله (ثم عرفها) أي أذكرها للناس (سنة) بمظان طلبها كؤبواب المساجد واألسواق
ونحوهما ٌ ،قول  :من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات وال ٌذكر شٌبا من
الصفات  ،قال العلماء ٌعرفها كـل ٌوم مرتٌن ثم مـــرة ثـــم فً كــل أسبـوع ثـم فً كل
شهر ()6
فبالموازنة بٌن األوامر الواردة فً الحدٌثٌن وهً (فلٌبع كٌؾ شاء هللا  ،ولٌمسك كٌؾ
شاء هللا  ،أعرؾ  ،عرفها ) نجد بٌنهما توافق فً أن كل منها أسلوب لؤلمر  ،وتخالؾ
فً المدلول  ،فمحتوى األول والثانً  ،لئلباحة على الخٌار وفٌه من السعة والتحفٌز ما
ال ٌوجد فً كثٌر من األسالٌب  ،والثالث والرابع معناهما للوجوب .
ومنه  [:أن عمر بن الخطاب  ،قال  :ما بال رجال ٌطبون وال بدهم ثم ٌعزلوهن  ،ال
تؤتٌنً ولٌدة ٌعترؾ سٌدها ْ
أن قد ألم بها إال ألحقت به ولدها فاعزلوابعد أو اتركوا ] ()7
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 452 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1337
3
ـ المصدر األسبق  ،ج . 435 ، 3 ،
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1438والبخاري ( )2372ومسلم (، )1722
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 94 :
6
ـ المصدر السابق  ،ج  ، 4 ،ص . 95 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1418
1
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قوله (فاعزلوا بعد) بضم الدال ( أو اتركوا) ال ٌنفعكم العزل ألن الماء سباق قد ٌنزل
منه وال ٌشعر به ()1
ومنه  [:قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعابشة فً شؤن برٌرة  :خذٌها واشترطً لهم الوالء فإنما
الوالء لمن اعتق ] ()2
قوله ( خذٌها ) أي  :اشترٌها منهم  ،وقوله (واشترطً ) بصٌؽة أمر المإنث من
الشرط ()3
فبٌن قوله (فاعزلوا بعد أو اتركوا ) وقوله ( خذٌها  ،واشترطً ) توافق حٌث أن كبل
منها أسالٌب لؤلمر وتخالؾ من حٌث المعنى  ،فاألول والثانً معناهما مجازي أفادا
الخٌار وفٌهما سعة جمٌلة والثالث معناه الندب  ،والرابع معناه حقٌقً وهو الوجوب .
ومنه  [:عن مالك أنه بلؽه أن عبد هللا بن مسعود كان ٌقول  :علٌكم بالصدق فإن
الصدق ٌهدي إلى البر والبر ٌهدي إلى الجنة  ،وإٌاكم والكذب فإن الكذب ٌهدي إلى
الفجور والفجور ٌهدي إلى النار] ()4
قوله ( علٌكم بالصدق) أي  :ألزموا وداوموا علٌه  ،قاله على معنى األؼراء والحض
علٌه ()5
فاألمر فً قوله (علٌكم بالصدق ) مجازي  ،أفاد الحض على االلتزام بالصدق وهو
أسلوب جٌد شٌق .
ونجد فً هذا الحدٌث مقاببلت جمٌلة رابعة فً قوله :
علٌكم بالصدق فإن الصدق ٌهدي إلى البر والبر ٌهدي إلى الجنة
وإٌاكم والكذب فإن الكذب ٌهدي إلى الفجور والفجور ٌهدي إلى النار
ومنه  [:عن مالك أنه بلؽه أن لقمان الحكٌم أوصى ابنه فقال ٌ :ابنً جالس العلماء
وزاحمهم بركبتٌك فإن هللا ٌحٌى القلوب بنور الحكمة كما ٌحٌى األرض المٌتة بوابل
السماء ] ()6
قال الباجً  (:قول لقمان البنه  (،جالس العلماء وزاحمهم بركبتٌك) ٌرٌد القرب منهم
بمجالسته لهم حتى ٌؤخذ بؤٌدٌهم وٌتعلم من حكمتهم وال ٌفوته من قولهم ما ٌفوت من بعد
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 65 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1471والبخاري ( )2168ومسلم (. )1554
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص  155 :ـــ . 156
4
ـ روٌة ٌحٌى ( )1812والبخاري ( )6594ومسلم (. )2657
5
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 15 ،ص . 341 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1842
1
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عنهم وإن كان مجالسا لهم (وزاحمهم بركبتٌك) فلعل الرحمة تنزل علٌهم فتصٌبك معهم
وال تجالس الفجار لببل ٌنزل علٌهم سخطه فٌصٌبك معهم ) ()1
ومنه  [:سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الفـؤرة تقـع فً السمـن فقال  :انزعـوها وما حولهـا
فاطرحوه] ()2
قال الباجً :
(ٌقتضً أنه سبل عن سمن جامد وكان ذاببا لم ٌتمٌز حولها من ؼٌره ولكنه لما كان
جامدا نجس ما جاورها بنجاستها وبقً الباقً على ما كان علٌه من الطهارة )()3
فبٌن قوله ( جالس  ،زاحمهم  ،انزعوها  ،فاطرحوه ) اتفاق فً أسلوب األمر ،
واختبلؾ فً الم دلول  ،فاألول والثانً  :معناهما مجازي بمعنى اإلرشاد والحث على
طلب العلم وهو شٌق  ،والثالث والرابع  :معناهما حقٌقً وهو الوجوب .
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص االستبذان ثبلث فإن أذن لك فادخل وإال فارجع ] ()4
(قوله (االستبذان) للدخول وهو استدعاء اإلذن أي طلبه (ثبلث) من المرات (فإن أذن
لك فادخل وإال فارجع ) ألنه سبحانه وتعالى ٌقول  { :فبلتدْخلوهاحتَّى ٌإْ ذن لك ْم} ()5
قال الزرقانً ،قال المارزي  :صور االستبذان أن ٌقول السبلم علٌكم أدخل ؟ ثم هو
مخٌر بٌن أن ٌسمً نفسه أو ال )()6
فاألمرفً قوله (فادخل ) أفاد اإلباحة  ،وفً قوله ( فارجع) أفاد الوجوب أو اإلباحة
فبالجملة أن أسالٌب األمر المجازٌة فً الموطؤ هً أكثر رونقة وجماال وسعة للمعنى
من أسالٌب الوجوب  ،على الرؼم من أن أسالٌب الوجوب هً األقوى واألثبت .

ـ المنتقى  ،ج  ، 9،ص . 513:
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1768والبخاري (. )5545
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص ، 446 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1755
5
ـ سورة النور اآلٌة . 28 :
6
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 576 :
1
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الفصلّالرابع ّ
أسلوبّالنهًّفًّالموطأ ّ
وٌحتوي على ثبلثة مباحث
المبحث األول :المحتوى الداللً فً الجملة النحوٌة ألسالٌب النهً
المبحث الثانً  :المحتوى الداللً فً الجملة الببلؼٌة ألسالٌب النهً
المبحث الثالث  :الموازنة بٌن المعنى الحقٌقً والمجازي ألسالٌب النهً
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المبحثّاألول ّ
المحتوىّالداللًّفًّالجملةّالنحوٌةّألسالٌبّالنهً ّ
تعرٌؾ النهً:
النهً لؽة  ،خبلؾ األمرٌ ،قال  :نهاه ٌنهاه نهٌا فانتهى وتناهى  ،كؾ ()1
واصطبلحا :وهو طلب كؾ عن فعل علً جهة االستعبلء ()2
صٌؽة النهً :
للنهً صٌؽة واحدة ،وهً المضارع مع (ال) الناهٌة ()3
احشةً وساء س ِبٌبلً} ()4
الزنى ِإنَّه كان ف ِ
مثل قوله تعالً { :والت ْقربواْ ِ
(فان لم ٌكن علً جهة االستعبلء  ،كان دعاء إن كان من األدنى إلً األعلى ) ()5
اخ ْذنا ِإن نَّ ِسٌنا أ ْوأ ْخطؤْنا } ()6
كقوله تعالً  { :ربَّنا التإ ِ
وقد تخرج صٌؽة النهً عن مدلولها الربٌسً  ،إلً معان أخرى تعرؾ بالسٌاق وقرابن
األحوال.
من ذالك الصٌػ :
1ـ التهدٌد :كقولك إلبنك  :ال تسمع قولً .
2ـ الرجاء ( :وذلك إذا جاء النهً من األقل إلً األعلى.مثل قولك للمعلم  :ال تسرع فً
الشرح ـ ال تؽضب ٌا أبً ـ ال تسرع  ،ال تؽضب ـ كل منهما نهً ٌفٌد الرجاء  ،إذ جاء
النهً من األقل إلى األعلى وهو المعلم ـ واألب ) ()7
3ـ النصح واإلرشاد:
كما فً قوله تعالً ٌ( :اأٌهاالَّ ِذٌن آمنواْ الت ْسؤلواْع ْن أ ْشٌاء ِإن تبْدلك ْم تسإْ ك ْم) ()8

1

ـ لسان العرب  ،الٌن منظور ،ج ،14 ،ص .344:مادة :نهً.

ـ شروح التلخٌص ،عروس األفراح ،للسبكً،م،2،ص.558 :
3
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها علم المعنً  ،فضل حسن عباس ،ص.158 :
2

ـ سورة اإلسراء اآلٌة . 32 :
5
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها ،ص . 158 :
6
ـ سورة البقرة اآلٌة .286 :
7
ـ الكافً فً الببلؼة  ،أٌمن أمٌن عبد الؽنً ،ص.337 :
4

8

ـ سورة المابدة اآلٌة . 151 :
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(فلٌس المراد بالنهً عن السإال فً اآلٌة الكرٌمة :اإللزام وطلب الكؾ وإنما أرٌد به
النصح واإلرشاد ،وقد جاء بصٌؽة النهً رؼبة فً االستجابة و االمتثال) ()1
4ـ الحث علً الفعل:
كما فً قول الخنساء) )2
أال تبكٌان لصخر الندى

أعٌنً جودا وال تجمدا

(فهً تحث عٌنٌها علً البكاء وأن تجودا بالدمع وتنهمبل وأال تبخبل به ،فإنهما تبكٌان
صخر الندى ،والتعبٌر باألمر والنهً فً هذا المقام ٌظهر شدة حزنها ورؼبتها القوٌة
فً أن تتحقَّق ما ترٌده فتفٌض عٌناها بالبكاء وفا ًء لحق هذا المقام ()3
5ـ التٌبٌس:
كقول الشاعر)4( :
فبل ٌخدعنك لموع السراب  :وألتؤت أ ْم ًرا إذا ما اشتبه
6ـ التسلٌة والتصبر:
نحو :ال تجزع فإن هللا رحٌم بعباده()5
7ـ التوبٌخ:
كقول أبً األسود الدإلً ) (
7
عار علٌك إذا فعلت عظٌم( )
ألتنه عن خلق وتؤتً مثله
8ـ التعجٌز:
( وذلك أذا جاء النهى مشتمبل علً المستحٌل مما ٌصعب علً المخاطب عمله  ،مثل :
ـ ال تتنفس ٌومٌن ـ ال تشرب الماء عشرٌن ٌوما ) ()8
6

 1ـ علم المعانً  ،لبسٌونً ،ص.351 :
ـ البٌت من البحر المتقارب  ،للخنساء  ،علم المعانً للبسٌونً  ،ص . 112 :
3
ـ المرجع السابق،ص351 :
4
ـ البٌت من المتقارب فً علوم الببلؼة الثبلثة للمراؼً  ،ص 95 :
5
ـ علوم الببلؼة الثبلثة  ،للمراؼً ،ص.91 :
2

ـ ظالم بن عمرو بن ظالم  ،وقٌل ابن سفٌان بن جلس أبو األسود الدإلً البصري  ،ولد سنة  1 ،ق ه الموافق  655 :م أول من أسس
النحو  ،كان من سادات التابعٌن  ،ومن أكمل الرجال رأٌا وأسدهم عقبل  ،شٌعٌا شاعرا  ،وهو أول من نقط المصحؾ  ،مات بطاعون
الجارؾ ســــنة ( 99ه) بؽٌة الوعاة  ،حرؾ الظاء  ،ص  555 :ــ . 556
7
ـ خزانة األدب ()564/8
8
ـ الكافً فً الببلؼة  ،أٌمن أمٌن عبد الؽنً ،ص338 :
6
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9ـ التمنً:
(وذلك إذا جاء النهً موجها لؽٌر العاقل مثل قولك :ال تمطري ٌا سماء ـ ال تتحركً
ٌامنضدة ـ ال تمطري ـ ال تتحركً  ،كل منهما ٌفٌد التمنً  ،إذ جاء األمر موج ًها لؽٌر
العاقل ) ()1
15ـ الذم والتحقٌر:
( وذلك إذا جاء النهً مشتمبل علً استهزاء وسخرٌة مثل قولك :ال تصعد إلً المجد
فلست أهبل له .ال تصعد :أسلوب نهً ٌفٌد التحقٌر والذم ) ()2
أسالٌبّالنهًّفًّموطأّمالكّ ّ
ورد النهً فً الموطؤ ( مبتٌن وأربع عشرة)مرة  ،منها (مبة وثبلث وخمسٌن)مرة
أسلوب حقٌقً  ،و(وإحدى وستٌن )مرة أسلوب مجازي.
صٌػ النهً فً أحادٌث الموطؤ
ورد النهً فً الموطؤ بالصٌػ اآلتٌة:ـ
أوال :صٌؽة ( ال تفعل ) مستعمبل لنهً المخاطب
جاء النهً بصٌؽة ( ال تفعل ) ( اثنتٌن وثبلثٌن) مرة  ،وكان أؼلبها ورد لنهً
المخاطب حٌث ذكر فً (ثمانٌة عشر) موضعا.
وشواهده  [:أن عمر بن الخطاب خرج فً ركب فٌهم عمر بن العاص حتى وردوا
حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض ٌا صاحب الحوض هل ترد السباع
حوضك ؟ فقـال عمر بن الخطاب ٌا صاحب الحوض ال تخبرنا ،فانا نرد على السباع
وترد علٌنا] ()3
( قوله (ٌا صاحب الحوض ال تخبرنا ) واتركنا على الٌقٌن األصلً الذي ال ٌزول
بالشك العارض  ،أي فكل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أم لم تخبرنا بدلٌل قوله ( فانا نرد
على السباع وترد علٌنا ) أي أنه أمر البد منه وهً طاهرة ال ٌنجس الماء بشًء بها
منه ))4(.
ففً قوله ( ال تخبرنا ) نهً عن اإلخبار ألن األمر فً ذلك واضح ال ٌحتاج إلى
توضٌح وهو نهً المخاطب أن ال ٌبوح بما عنده ألن الحكم جلً .
ومنه  [:أن عمر بن الخطاب وهب البنه جارٌة فقال  :ال تمسها فإنً قد كشفتها ] ()5
ـ المرجع السابق ،ص338 :
2
ـ المرجع نفسه  ،ص.339 :
3
ــ رواٌة ٌحً  )43 ( ،ورواٌة أبو مصعب ).55( ،
4
ــ شرح الزر قانً على الموطؤ  ، 1 ، 2 ،ص.136 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1125وأبو مصعب (  )1523والبٌهقً فً الكبرى ( . ) 162 / 7
1
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( قوله (ال تمسها ) ٌقتضً صحة ملك ابنه لمن ال ٌحل له وطإها وإنما نهاه عنها
لٌعرفه أنه جرى له فٌها ما حرم على ابنه وطإها واالستمتاع بها ().1
وقوله ( فإنً قد كشفتها ) ٌرٌد أنه قد كشؾ عنها ونظر إلى بعض ما تستره من جسدها
على وجه طلب اللذة واالستمتاع منها  ،قال الباجً ،قال ابن حبٌب من ملك أمة فتلذذ
منها بتقبٌل أو تجرٌد أو مباشرة أو مبلعبة أو مؽامزة أو نظر إلى شًء من محاسنها
نظرة شهوة فكل ذالك ٌحرم على ابنه وعلى أبٌه التلذذ بشًء منها إن ملكها بعده (.)2
فالنهً فً قوله ( ال تمسها ) نهً للمخاطـب أن ال ٌمس شًء حرم علٌــه وإن كان
ملكــا له .
ومنه  [:عن زٌد بن اسلم  ،عن أبٌه قال  :سمعت عمر بن الخطاب وهو ٌقول :
حم ْلت على فرس عتٌق فً سبٌل هللا  ،وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه  ،فؤردت
أن اشترٌه منه  ،وظننت أنه بابعه برخص فسؤلت عن ذلك رسول هللا صلً هللا علٌه
وسلــم  ،فقال  ( :ال تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد ،فان العابد فً صدقته كالكلب
ٌعود فً قٌبه ] ()3
( قوله (ال تشتره) ببل ٌاء قبل الهاء  ،جزم علً النهً  ،وقوله (وإن أعطاكه بدرهم)
مبالؽة فً رخصه وهو الحامل علً شرابه  ،قال الباجً  ،قال ابن الملك  :ذهب بعض
العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حـــرام لظاهـــر الحدٌث  ،واألكثرون علً أنها
كراهة تنزٌه ) ()4
وقال المبل علً القاري(:ال تشتره) بهاء الضمٌر أو السَّكت  ،وهو نهً تنزٌه ()5
والنهً هنا موجه للمخاطب بؤن ال ٌرتكب ما نهً عنه
ومنه  [:عن ٌحٌى بن سعٌد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوٌة بن أبً سفٌان أنه
أ ِتً بمجنون قتل رجبل فكتب إلٌه معاوٌة أن أعقله وال تقد منه ،فؤنه لٌس علً مجنـون
قود) ()6
(قوله (أن اعقله) بهمزة وصل وسكون العٌن وكسر القاؾ ،أحبسه بالعقال والقٌد ) ()7

ـ المنتقى  ،ج  ، 5 ،ص . 122 :
2
ـ المصدر السابق  ،ج  ، 5 ،ص . 122 :
 3ـ رواٌة ٌحً  )622( ،ورواٌة أبو مصعب .)967( ،
4
أو جز المسلك ،م ، 6،ص .133:
1

5

مرقاة المفاتٌح  ،للمبل القاري  ،م ،4،ص.382 :

6

رواٌة ٌحً  ،) 1547( ،و أبو مصعب )2228 (،

7

ـ شرح الزر قانً  ،على الموطؤ،ج ،4 ،ص.285 :
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وقوله (وال تقد منه ) بضم فكسر ،أي  :ال تقتص منه ( ،فإنه لٌس علً مجنون قود)
بفتحتٌن أي  :قصاص ()1
ففً قوله (وال تقد) نهً عن القصاص وقد جاء بؤسلوب الخطاب.
ومنه [:عن الزبٌر بن عبد الرحمن بن الزبٌر ،أن رفاعة بن سموال  ،طلق امرأته
تمٌمة بنت وهب  ،فً عهد رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ثبلثا  ،فنكحت عبد الرحمن
بن الزبٌر فاعترض عنها  ،فلم ٌستطع أن ٌمسها  ،ففارقها  ،فؤراد رفاعة أن ٌنكحها ،
وهو زوجها األول الذي كان طلقها  ،فذكر ذلك لرسول هللا صلً هللا علٌه وسلم .فنهاه
عن تزوٌجها وقال ( :ال تحل لك حتى تذوق العسٌلة) ] ()2
قوله صلً هللا علٌه وسلم (ال تحل لك حتى تذوق العسٌلة) هو بضم العٌن وفتح السٌن
تصؽٌر عسله وهً كناٌة عن الجماع  ،شبه لذته بلذة العسل وحبلوته  ،قالوا  ،وأنث
العسٌلة ألن فً العسل نعتٌن التذكٌر والتؤنٌث  ،وقٌل  :أنثها علً إرادة النطفة  ،وهذا
ضعٌؾ ألن اإلنزال ال ٌشترط  ،وفً هذا الحدٌث أن المطلقة ثبلثا ال تحــل لمطلقها
حتى تنكح زوجــا ؼٌره  ،وٌطؤها ثم ٌفارقها ،وتنقضً عدتها ،فؤما مجرد عقده علٌها
فبل ٌبٌحها لؤلول  ،وبه قال جمٌع العلماء من الصحابة والتابعٌن ()3
فقوله (ال تحل لك) نهً عن أن ٌراجعها قبل أن ٌطؤها زوجها وٌفارقها.
ومنه  [:عن بسر بن سعٌد أن رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم قال :إذا ش ِه ْ
دت أحداكن
صبلة العشاء فبل تمسن طٌبا] ()4
( قوله (فبل تمسن) بنون التوكٌد الثقٌلة وفً رواٌة ببل نون (طٌبا) زاد مسلم قبل الذهاب
أي إلى شهودها أو معه ألنه سبب للفتنة بها  ،بخبلفه بعده فً بٌتها  ،وفٌه إشعار بؤنهن
كن ٌحضرن العشاء مع الجماعة ،وتخصٌصها ،أي :صبلة العشاء لٌس إلخراج ؼٌرها
بل ألن تطٌب النساء إنما ٌكون ؼالبا فً أول اللٌل  ،وٌلحق به ما فً معناه ) ()5
وهً نهً للنساء عن مس الطٌب عند حضورهن لصبلة العشاء  ،لما لها من إثارة
الفتن والمشكبلت للؽٌر .

1

ـ أوجز المسالك  ،م،13 ،ص.25 :

ـ رواٌة ٌحً ،) 1156( ،وأبو مصعب  ، )1492( ،والبخاري  ،) 5792 (،ومسلم .)1433(،
3
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ،5 ،ص.229 :
2

ـ رواٌة ٌحً ،) 467 (،وأبً مصعب  ) 541 (،ومسلم )443( ،
5
ـ شرح الزر قانً  ،ج  ، 1،ص.674 :
4
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ّوباقًّالشواهدّهًّالتالٌةّ :
[ وال تؤخذ منها شٌبا ...وال تؤخذ منها شٌبا ] ()1
تشتر به حٌوانا وال سلعا كذا وكذا لسلع ٌسمٌها ] ()2
[ وقال له رب المال ال
ِ
[ ال تقربها فإنً قد أردتها فلم أنشط إلٌها] ()3
[ ال تقربها فإنً قد رأٌت ساقها منكشفة ] ()4
[ ال تبتعه  ....وال تعد فً صدقتك ]( [ )5ال تقربها وفٌها شرط ألحد ] () 6
[ ال تبع طعاما ابتعته حتى تستوفٌه ] () 7
[ التبع منه ما لٌس عندك  ...التبع ما لٌس عندك ] ()8
(وال تؤخذ إال مثله) ( [ )9وال تؤخذ إال مثله ] ()10
[ ال تبٌعوا الحب فً سنبله حتى ٌبٌض ] ()11
(ال تلقوا الركبان للبٌع  ...وال تناجشوا  ...وال تصروا اإلبل) ( )12
ماّجاءّمستعمالّلنهًّالغائب ّ
ورد النهً فً أحادٌث الموطؤ موجهة للؽابب أو الؽاببٌن فً (أربعة عشر) موضعا
ومن شواهده:
[أن رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم خرج على الناس  ،وهم ٌصلون وقد علت أصواتهم
بالقراءة  ،فقال :إن المصلً ٌناجً ربه فلٌنظر بما ٌناجٌه وال ٌجهر بعضهم علً بعض
بالقران ] ()13
ـ رواٌة ٌحً )595 (،

1

ـ رواٌة ٌحً  ،كتاب األ قضٌة  ،باب القضاء فً كراء الدابة والتعدي بها
3
ـ رواٌة ٌحً  ،)1126 (،وأبً مصعب . )1524(،
4
ـ رواٌة ٌحً ، 1128 ،ورواٌة أبً مصعب 1525 ،
5
ـ رواٌة ٌحً ، )623 (،ورواٌة أبً مصعب(  ، )966والبخاري  ، )3552 (،ومسلم . )1621( ،
6
ـ رواٌة ٌحً ( )1286ورواٌة أبً مصعب (.)2491
7
 رواٌة ٌحً ( )1324وأبً مصعب ()25612

ـ رواٌة ٌحً ( )1326وأبً مصعب (.)2564
9
ـ رواٌة ٌحً ( )1332وأبً مصعب (.)2578
8

ـ رواٌة ٌحً ( )1333أبً مصعب (.)2579

10

ـ رواٌة ٌحً ( )1336أبً مصعب (.)2591
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( ) 1372وأبً مصعب (  ) 2752والبخاري ( ) 2155ومسلم ( . )1515
13
ـ رواٌة ٌحً ( )176وأبً مصعب ( )225وأبً داوود (.)1332
11
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قال الباجً :
( قوله ( وال ٌجهر بعضكم علً بعض بالقران) ألن فً ذلك إٌذاء بعضهم لبعض ومنعا
من اإلقبال علً الصبلة وتفرٌػ السر لها  ،وتؤمل ما ٌناجً به ربه من القران  ،وإذا
كان رفع الصوت بقراءة القران ممنوعا حٌنبذ إلذاٌة المصلٌن  ،فبؤن ٌمنع رفع الصوت
بالحدٌث وؼٌره أولى وأحرى لما ذكرناه ) ( )1فالنهً هنا موجهة للؽاببٌن
ومنه  [:عن عبد الرحمن بن أبً سعٌد الخضري  ،عن أبٌه ،أن رسول هللا صلً هللا
علٌه وسلم قال:إذا كان أحدكم ٌصلً فبل ٌدع أحدا ٌمر بٌن ٌدٌه ولٌدرأه ما استطاع فإن
أبى فلٌقاتله فإنما هو شٌطان ] ()2
(قوله (فبل ٌدع أحدا ٌمر بٌن ٌدٌه) أي  :ال ٌترك أحدا ٌمر بٌنه وبٌن السترة  ،وإال فبل
فابدة فً الست رة ،قال دمحم زكرٌا  :قال ابن رسبلن  ،ظاهر النهً والوعٌد مختص بمن
مر ،ال بمن وقؾ مثبل بٌن ٌدي المصلً أو قعد  ،إن كانت العلة فٌه التشوٌش على
المصلً فهً فً معنً المار ،وظاهر الحدٌث عموم النهً من كل مصل  ،وخصه
بعض المالكٌة باإلمام والمنفرد)3(.
ومنه [:عن مالك ،عن عبد هللا بن أبً بكر ،عن عمته ،أنها حدثته عن جدته أنها كــانت
جعلت علً نفسها مشًٌ ا إلً مسجـــد قباء فماتت ولم تقضــه  ،فؤفتى عبد هللا بن عباس
ابنتها أن تمشً عنها .
قال ٌحً :وسمعت مالكا ٌقول :ال ٌمش أحد عن أحد ] ()4
قوله (ال ٌمش أحد عن أحد) (ذلك ألن المشً طاعة بدنٌة وال نٌابة فً الطاعــات
البدنٌــة) (.)5
قال الزر قانً  ،قال ابن القاسم  :أنكر مالك األحادٌث فً المشً إلى قباء ولم ٌعرؾ
المشً إال إلً مكة خاصة ) ()6
وقال ابن عبد البر :
قوله ( ال ٌعرؾ مالك المشً إال إلً مكة بمعنى أنه ال ٌعرؾ إٌجاب المشً  ،وإنما هذا
فً الحالؾ والناذر عنده) ()7
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 42 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (  ) 362وأبً مصعب (  ) 458والبخاري (  ) 559ومسلم ( . )555
3
ـ أو جز المسالك  ،دمحم زكرٌا  ،م  ،3، ،ص.185 :
4
ـ رواٌة ٌحً ( )1558وأبو مصعب ( . )2192ودمحم ()744
5
ـ أوجز المسالك  ،دمحم زكرٌا  ،م  ، 9 ،ص19:
6
ـ شرح الزر قانً  ،ج  ، 3 ،ص86 :
1

7

ـ االستذكار البن عبد البر  ،ج ،5 ،ص.167 :
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إذا فالنهً هنا عن المشً بنٌة اإلٌجاب وهً موجهة إلى الؽابب
ومنه  [:وأما من أدخل رجلٌه فً الخفٌن وهما ؼٌر طاهرتٌن بطهر الوضوء فبل ٌمسح
على الخفٌن ] (.)1
قال الباجً فً قوله (فبل ٌمسح علٌها)
(وجه المنع :أنه إنما أبٌح المسح علٌهما للحاجة ومشقة خلعهما  ،ولم ٌبح المسح علٌهما
لمشقة إٌصال الماء إلً العظم  ،وإنما ذلك حكم الجبابر) ()2
فالنهً فً المسح علً الخفٌن  ،إذا أدخل الرجلٌن بؽٌر طهارة .
وّالشواهدّّاآلتٌةّعلىّنحوّماّسبقّ ّ
[ فبل ٌعد لهما ] ( [ )3ال ٌصدرن ( )4أحد من الحاج حتى ٌطوؾ بالبٌت ] ( )
[ ال ٌبٌتن أحد من الحاج لٌالً منى من وراء العقبة ] ()6
[ ال ٌبٌتن أحد إال بمنى ] ( [ )7فبل ٌؤخذ اثنٌن بواحد إلً أجل ] ()8
[ ال ٌبع أحدكم علً بٌع بعض ] ( [ )9ال ٌمشٌن أحدكم فً نعل واحدة ] ()10
[ ال ٌحلبن احد ماشٌة أحد بؽٌر إذنه ـــ ال ٌحلبن أحد ماشٌة أحد بؽٌر إذنه) ()11
[ ال ٌتناجً اثنان دون واحد ] ( [ )12إذا كان ثبلثة فبل ٌتناجً اثنان دون واحد ]()13
ثانٌاّ:وردّالنهًّبصٌغةّالخبرّ ّ
5

النهً بصٌؽة الخبر ٌ ،قول عنه صاحب النحو الوافً ( ٌقرر اللؽوٌون أن (ال) النافٌة ،
قد تفٌد النهً دون أن تجزم إفادة أقوى من إفادة (ال) الناهٌة ٌ ،دل على هذا ما سجله
الشراح فً قوله علٌه الصبلة والسبلم [ ال ٌشٌر أحدكـــــم إلى أخٌه بالسبلح ] برفـــع
المضـارع ( ٌشٌر ) واثبات الٌاء قبل الراء ()14

ـ رواٌة ٌحً ( )74و أبو مصعب ()91
2
ـ المنتقى للباجً  ،ج  ، 1 ،ص.154 :
3
ـ رواٌة ٌحً ( )299وأبً مصعب ()334
4
ـ الصدر  :االنصراؾ عن الماء  ،وٌقال لبلنصراؾ عن ؼٌره  ،وٌوم الصدر ٌ ،وم الرابع من أٌام النحر  ،ألن الناس ٌصدرون فٌه عن
مكة إلى أماكنهم  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :صدر.
5
ـ رواٌة ٌحٌى (  )819وأبً مصعب (  ) 1442ودمحم ( . )517
6
ـ رواٌة ٌحًٌ ( )915وأبً مصعب (  )1415ودمحم ( . )555
7
ـ رواٌة ٌحٌى( )911ورواٌة أبً مصعب ()1411
8
ـ رواٌة ٌحٌى ()1349ورواٌة أبً مصعب ( )2626وأبو داود ( )3554والترمذي (  )1234والنسابً ( . )288 / 7
9
ـ رواٌة ٌحًٌ ( )1371ورواٌة أبً مصعب ( )2751والبخاري(  )2139ومسلم ( ) 1412
10
ـ رواٌة ٌحًٌ ( )1651ورواٌة أبً مصعب ( )1919والبجا ري (  )5855ومسلم (. )2597
11
ـ رواٌة ٌحًٌ ( )1765ورواٌة أبً مصعب ( )2544والتجاري ( )2435ومسلم ()1726
12
ـ رواٌة ٌحٌى (.)1785
13
ـ رواٌة ٌحٌى ()1785
14
ـ النحو الوافً  ،لعباس حسن  ،دار المعارؾ  ،ط  ، 15 ،ج  ، 4 ،ص . 412 :
1
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قال النووي :
( ال ٌشٌر) بالٌاء بعد الشٌن  ،وهو صحٌح  ،وهو نهً بلفظ الخبر ،كقوله تعالى :
آروا ِلدة ِبول ِدها} ( )1وقد قدمنا مرات أن هذا أبلػ من لفظ النهً ()2
{ التض َّ
وذكر ؼٌره ( أن التعبٌر عن النهً فً قوله { َّالٌمسه ِإ َّال ْالمط َّهرون } ( )3قال علماء
البٌان  :هو أبلػ من صرٌح األمر والنهً ألن المتكلم لشدة تؤكد طلبه نزل المطلوب
منزلة الواقع ال محالة ()4
وقال الزمخشري فً قوله تعالى :
{ و ِإ ْذأخ ْذنا ِمٌثاق ب ِنً ِإ ْسرا ِبٌل الت ْعبدون ِإالَّالل } ( )5قوله ( ال تعبدون ) إخبار فً
معنى النهً  ،كما تقول  :تذهب إلى فبلن تقول له كذا ترٌد األمر ،وهو ابلػ من صرٌح
األمر والنهً  ،ألنه كؤنه سورع إلى االمتثال واالنتهاء  ،فهو ٌخبر عنه ()6
وورد النهً بؤسلوب الخبر فً الموطؤ (ثمانً وخمسٌن) مرة
وهو على أنواع :
 1ـ ما جاء بؤسلوب الخبر ( ال تفعل )
وشواهده  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :ال تعمل المطً ( )7إال إلى ثبلثة مساجد  ،المسجد الحرام وإلى
مسجدي هذا وإلى مسجد إٌلٌاء أو بٌت المقدس ] ()8
قوله ( ال تعمل المطً) أي ال ٌسافر علٌها  ،والنفً بمعنى النهً ()9
وفً رواٌة ( ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة ) ()10
قال العٌنً :
( ونكتة العدول عن النهً إلى النفً إلظهار الرؼبة فً وقوعه أو لحمل السامع على
الترك أبلػ حمل بؤلطؾ وجه  ،وقال العٌنً  ،قال الطبري :النفً أبلػ من صرٌح النهً

ـ سورة البقرة  ،اآلٌة . 234 :
2
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 8 ،ص . 388 :
3
ـ سورة الواقعة  ،اآلٌة :
4
ـ كتاب الكوكب المنٌر شرح مختصر التحرٌر
5
ـ سورة البقرة  ،اآلٌة . 83 :
6
ـ تفسٌر الكشاؾ  ،م  ، 1 ،ص ؛  159ــ . 165
7
ـ مطا  ،مطوا :جد فً السٌر  ،وٌقال مطا بالقوم  :مد بهم فً السٌر  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :مطا .
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )239وأبً مصعب (  )463وأبً داود(  ) 1546والترمذي (  )491والنسابً ( . )113 / 3
9
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 2 ،ص . 335 :
10
ـ صحٌح البخاري ( . )1189
1

187

كؤنه قال  :ال ٌستقٌـم أن ٌقصد بالزٌارة إال إلى هذه البقاع الختصاصها بما اختصت
به ) ()1
فالنهً فً قوله ( ال تعمل المطً ) خبر بمعنى النهً .
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :ال ٌخطب أحدكم على خطبة أخٌه ] ()2
وردت الجملة ( ال ٌخطب  ) ...ثبلث مرات فً الموطؤ
قوله ( ال ٌخطب ) برفع ٌخطب خبر بمعنى النهً  ،وهو أبلػ من صرٌح النهً ()3
وقال الملة القارئ :
(ال ٌخطب ) بضم الباء على أن ال نافٌة وبكسرها على أنها ناهٌة ()4
فالجملة ( ال ٌخطب ) منفٌة وقعت خبرا  ،وهً بمعنى النهً .
[ ال ٌجمع بٌن المرأة وعمتها وال بٌن المرأة وخالتها ] ()5
( قوله ( ال ٌجمع) ببناء المجهول  ،قال دمحم زكرٌا  ،قال الحافظ  :ال ٌجمع وال ٌنكح
كلها فً الرواٌات بالرفع على الخبر عن المشروعٌة وهو ٌتضمن النهً ) ()6
فالنفً فً قوله ( ال ٌجمع ) خبر بمعنى النهً .
وعلى نحو ما سبق الشواهد التالٌة :
[ ال ٌخطب أحدكم على خطبة أخٌه ] ( [ )7ال ٌخطب أحدكم على خطبة أخٌه ] ()8
[ ال تنكح المرأة إال بإذن ولٌها ] ( [ )9ال تحل لك حتى تذوق العسٌلة ] ()10
[ ال ٌحل لزوجها األول أن ٌراجعها ] ( [ )11ال تحل له أمه أبدا وال تحل ألبٌه وال البنه
وال تحل له ابنتها ] ( [ )12ال تحل له حتى تنكح زوجا ؼٌره ] ()13

ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 5 ،ص . 563 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1589وأبً مصعب (  )1464ودمحم ( )528والبخاري (. ) 5142
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 188 :
4
ـ مرقاة المفاتٌح  ،م  ، 6 ،ص ، 277 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1159وأبً مصعب ( )1496ودمحم (  )526والبخاري (  )5159ومسلم ( . )1458
6
ـ أوجز المسلك  ،م  ، 9 ،ص . 458 :
7
ـرواٌة ٌحٌى ( )1595وأبً مصعب (  )1466والبخاري (  )5142ومسلم ( )1413
8
ـرواٌة ٌحٌى ( )1595وأبً مصعب (  )1466والبخاري (  )5142ومسلم ( )1413
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1593وأبً مصعب (  )1475ودمحم ( . )542
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( ) 1156وأبً مصعب (  )1492والبخاري (  ) 5792ومسلم ( . )1433
11
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1158وأبً مصعب ( . )1494
12
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1112وأبً مصعب ( . )1551
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1119وأبً مصعب (. )1514
1
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[ ال تحل له حتى تنكح زوجا ؼٌره ] ()1
[ فبل تحل له بملك ٌمٌنه حتى تنكح زوجا ؼٌره ] ( [ )2ال تحل حتى ٌحرم علٌه فرج
أختها بنكاح أو عتاقة ] ([ )3ال ٌحل نكاح أمة ٌهودٌة وال نصرانٌة  .وال ٌحل وطء
أمة مجوسٌة بملك الٌمٌن ] ()4
[ المبتوتة ( )5ال تخرج من بٌتها حتى تحل ]( [ )6ال ٌعزل ( )7الرجل عن المرأة الحرة
إال بإذنها ] ()8
[ ال ٌحل المرأة تإمن باهلل والٌوم اآلخر أن تحد ( )9على مٌت فوق ثبلث لٌال إال على
زوج أربعة أشهر وعشرا ] ()10
[ال ٌحـل المرأة تإمـن باهلل والٌــوم اآلخر أن تحد على مٌت فوق ثبلث لٌال إال على
زوج ] ()11
[ وال تلبس المرأة الحادة على زوجها شٌبا من الحلً خاتما وال خلخاال وال ؼٌر ذالك
من الحلً وال تلبس شٌبا من العصب ( )12إال أن ٌكون عصبا ؼلٌظا  ،وال تلبس ثوبا
مصبوؼا بشًء من الصبػ إال بالسواد  ،وال تمتشط إال بالسدر وما أشبهه مما ال ٌختمر
فً رأسها ] ()13
[ ال ٌباع كالا ( )14بناجز()16( ] )15
[ فبل ٌبٌعه حتى ٌستوفٌه ] ( [ )17فبل ٌبٌعه حتى ٌقبضه ] ()18
[ وال ٌحل بٌع الطعام قبل ٌستوفى لنهً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ] ()19

ـ رواٌة ٌحٌى (  )1125وأبً مصعب (. )1515
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1121وأبً مصعب (. )1516
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1124
4
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب النهً عن نكاح إماء أهل الكتاب  ،وأبو مصعب (. )1526
5
ـ بت الشًء ٌبته  ،وأبته  ،قطعه قطعا مستؤصبل  ،لسان العرب  ،مادة  :بت .
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1225وأبً مصعب (. )1666
7
ـ العزل  :صرؾ الماء عن المرأة  ،حذرا عن الحمل  ،كتاب التعرٌفات للجرجانً  ،ص . 245 :
8
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1256وأبً مصعب ( . )1733
9
ـ الحاد والمحد  :تاركة الزٌنة للعدة  ،القاموس المحٌط  ،مادة  :حد
10
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1257وأبً مصعب (  )1719والبخاري (  )5334ومسلم ( . )1486
11
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1258ومسلم (. )1495
12
ـ العصب  :سن دابة بحرٌة  ،تسمى فرس فرعون ٌ ،تخذ منها الخرز وؼٌر الخرز  ،وٌكون أبٌض  ،لسان العرب  ،مادة  :عصب .
13
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1261
14
ـ الكالا  :النسٌبة  ،مإجل  ،مختار الصحاح  ،دمحم بن أبً بكر الرازي  ،اعتنى به محمود خاطر  ،مادة  :كؤل .
15
ـ الناجز  :الحاضر المعجل  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :ناجز.
16
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1316وأبً مصعب (. )2544
17
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1321وأبً مصعب (  )2558والبخاري ( )2126ومسلم (. )1526
18
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1322وأبً مصعب ( )2559ومسلم (. ) 15269
19
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1336وأبً مصعب ( . )2494
1
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[وال ٌحل بٌع الزٌتون بالزٌت وال الجلجبلن()1بدهن الجلجبلن وال الزبد بالسمن] ()2
العلم ٌنهون عنه وال ٌرخصون فٌه ألحد ] ()3
[ ال ٌصلح وال ٌحل ولم ٌزل أهل
ِ
[ ال ٌصلح القراض إال فً العٌن من الذهب أو الورق ( [ )5( ] )4وال ٌكون مع
القراض بٌع وال كراء وال عمل وال سلؾ ] ()6
[ ال ٌجوز للذي ٌؤخذ المال قراضا أن ٌشترط أن ٌعمل سنٌن ال ٌنزع منه ] ()7
[ ال ٌصلح لصاحب المال أن ٌشترط أنك ال ترده إلى سنٌن ألجل ٌسمٌانه ] ()8
[ ال ٌصلح لمن دفع إلى رجــل ماال قراضا أن ٌشترط علٌه الزكاة فً حصته ] ()9
[ وال ٌجوز لرجل أن ٌشترط على من قارضه أن ال ٌشتري إال من فبلن ] ()10
[ وال ٌجوز لصاحب المال أن ٌشترط فً ماله ؼٌر ما وضع علٌه القراض ] ()11
[ ال ٌجوز هذا ولٌس هذا من سنة المسلمٌن فً القراض ] ()12
[ ال ٌجوز للمتقارضٌن أن ٌتحاسبا وٌتفا صبل والمال ؼابب عنهما ] ()13
[ ال ٌإخذ من ربح القراض شًء حتى ٌحضر صاحب المال ] ()14
[ ال ٌجوز قسمة الربح إال بحضرة صاحب المال ] ()15
[ وال ٌصلـــح ذالك إذا دخلـــه الؽرر ،ألن رســول هللا صلى هللا علٌه وسلـــم نهى عن
بٌع الؽرر] ()16

ـ الجلجبلن  :ثمرة الكزبرة  ،وقٌل  :حب السمسم  ،وقال أبو الؽوث  :الجلجبلن  ،هو السمسم فً قشره قبل أن ٌحصد  ،لسان العرب ،
مادة  :جلل .
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1354وأبً مصعب (  )2648ومسلم ( . )1513
3
ـ رواٌة ٌحٌى(  )1375وأبً مصعب ( . )2755
4
ـ الورق  :بكسر الراء ن الفضة  ،لسان العرب  ،مادة  :ورق .
5
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما ال ٌجوز من القراض .
6
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ماال ٌجوز من الشرط فً القراض  ،ص . 451 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ماال ٌجوز من الشرط فً القراض  ،ص 453 :
8
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما ال ٌجوز من الشرط فً القراض  ،ص . 453 :
9
ـ رواٌة ٌحٌى ،باب ماال ٌجوز من الشرط فً القراض  ،ص . 453 :
10
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ماال ٌجوز من الشرط فً القراض  ،ص 453 :
11
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما ال ٌجوز من الشرط فً القراض  ،ص 453 :
12
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب ما ال ٌجوز من الشرط فً القراض  ،ص 453 :
13
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب المحاسبة فً القراض  .ص . 458 :
14
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب المحاسبة فً القراض  ،ص . 458 :
15
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب المحاسبة فً القراض  ،ص . 458 :
16
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1381
1
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[ ال ٌصلح المساقاة فً شًء من األصول مما تحل فٌه المساقاة إذا كان فٌه ثمر قد
طاب وبدا صبلحه وحل بٌعه ] ()1
[ فهذا ال ٌحل وال ٌنبؽً ] ( [ )2ال ٌؽلق الرهن ()4( ] )3
[ فهذا ال ٌصلح  ،وال ٌحل  ،وهو الذي نهً عنه ] ()5
[ ال ٌمنع فضل الماء لٌمنع به الكؤل ] ( [ )6ال ٌمنع نقع ببر()8( ] )7
[ ال ٌمنع أحدكم جاره خشبة ٌؽرزها فً جداره ] ()9
[ ال تجوز عتاقة رجل وعلٌه دٌن ٌحٌط بماله  ،وأنه ال تجوز عتاقة الؽـــبلم حتى
ٌحتلـــم أو ٌبلػ مبلػ المحتلـــم  ،وأنه ال تجـــوز عتاقة المولى علٌه فً مالــه وإن بلػ
الحلـــم حتى ٌلً ماله ] ()10
[إن أحسن ما سمع فً الرقاب الواجبة  :أنه ال ٌجوز أن ٌعتق فٌها نصرانً وال ٌهودي
وال ٌعتق فٌها مكاتب  ،وال مدبر وال أم ولد ،وال معــتق إلى سنٌــــن وال أعمى ] ()11
[ وال ٌحل بٌع نجم من نجوم المكاتب ()13( ] )12
[ وال ٌحل للبابع إن ٌستثنً ما فً بطنها ألن ذالك ؼرر] ()14
[ األمر المجمـع علٌه عندنا فً المدبر ( )15أن صـاحبه ال ٌبٌعه وال ٌحـوله عن
موضعه ] ( [ )16ال ٌجوز بٌع المدبر وال ٌجوز ألحد أن ٌشترٌه إال أن ٌشتري المدبر
نفسه من سٌده ] ()17

ـ رواٌة ٌحٌى ( . )1381
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( . ) 1381
3
ـ الرهن:جمع رهان ورهون ورهٌن ورهن  ،ما ٌوضع تؤمٌنا للدٌن  ،المنجد فً اللؽة واألعبلم  ،مادة  :رهن .
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( . )1456
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( . )1456
6
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1422وأبو مصعب (  )2955والبخاري (  )2353ومسلم ( . )1566
7
النقع  :الماء المجتمع فً الؽدٌر  ،ونقع الببر الماء المجتمع فٌها قبل السقً  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :النقع .
8
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1423وأبً مصعب ( . )2951
9
ـ رواٌة ٌحٌى (  ) 1425وأبً مصعب (  ) 2896والبخاري (  )2463ومسلم ( . ) 1659
10
ـ رواٌة ٌحٌى (  ) 1461وأبً مصعب ( . )2729
11
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1466وأبً مصعب ( . ) 2737
12
نجوم المكاتب  :أصله أن العرب كانت تجعل منازل القمر ومساقطها مواقٌت حلول دٌونها وؼٌرها  ،فتقول إذا طلع النجم  ،حل علٌك
مالً  ،لسان العرب  ،مادة  :النجم .
13
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب بٌع المكاتب  ،وأبو مصعب ( . ) 2831
14
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب الفضاء فً المدبر .
15
ـ المدبر  :من اعتق عن دبر  ،مثل  :إن مت  ،فؤنت حر  ،التعرٌفات  ،باب المٌم .
16
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب بٌع المدبر  ،ص . 477 :
17
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب بٌع المدبر  ،س . 477 :
1
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[ ال ٌجوز بٌع خدمة المدبر ألنه ؼـرر إذ ال ٌدرى كـــم ٌعٌش سٌده فــذالك ؼــرر ال
ٌصلح ] ()1
[ ال ٌحل لمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ثبلث لٌال ] ()2
[ ال ٌحل المرأة تإمـن باهلل والٌوم اآلخـر أن تسافــر مسٌرة ٌوم ولٌلة إال مع ذي محرم
منها ] ( [ )3ال نورث ما تركنا فهو صدقة ] ()4
[ ال ٌقتسم ورثتً دنانٌر ما تركت بعدي نفقة نسابً ومبونة عاملً فهو صدقة ] ()5
[ ال تحل الصدقة آلل دمحم إنما هً أوساخ الناس ] ()6
ّ2ـّوقوعّالمصدرّبدالّمنّفعلهّفًّالخبرّالمنفًّالذيّفًّمعنىّالنهًّ ّ
ورد ذالك فً الموطؤ (سبع) مرات
وشواهده  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،قال  :ال ضرر وال ضرار ] ()7
قال الزرقانً :
( قوله ( ال ضرر) خبر بمعنى النهً  ،أي  :ال ٌضـر اإلنسان أخاه فٌنقصـه شٌبا مـن
حقه ] ()8
( قوله ( ال ضرار) بكسر أوله ال ٌجازي من ضره بإدخال الضرر علٌه بل ٌعفوا
فالضرر فعل واحد  ،والضرار فعل اثنٌن لكونه مصدر المفاعلة  ،فؤلول إلحاق مفسدة
بالؽٌر  ،والثانً إلحاقها به على وجه المقابلة ) ()9
وقال ابن عبد البر :
( قوله ( ال ضرر وال ضرار) أنها لفظتان بمعنى واحد  ،فتكلم بهما جمٌعا على معنى
التوكٌد  ،وقٌل بل هما بمعنى القتل والقتال  ،كؤنه قال  :ال ٌضر أحد أحدا ابتداء  ،وال
ٌضره إن ضره  ،ولٌصبر  ،وإن انتصر فبل ٌتعدى ) ()10
آركا ِتب والش ِهٌد} ()11
والنهً بصٌؽة الخبر كما فً قوله تعالى  { :والٌض َّ
ـ رواٌة ٌحٌى  ،باب بٌع المدبر  ،ص . 477 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1632وأبً مصعب (  ) 1893ودمحم (  )977والبخاري ( . ) 6577
3
ـ رواٌة ٌحٌى (  ) 1786والبخاري (  ) 1588ومسلم ( . ) 1339
4
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1823والبخاري (  )6735ومسلم ( . )1758
5
ـ رواٌة ٌحٌى (  ) 1824والبخاري (  )6729ومسلم ( . ) 1765
6
ـ رواٌة ٌحٌى (  ) 1839ومسلم ( . )1572
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( . )1424
8
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 66 :
9
ـ أوجز المسالك  ،م . 267 ، 12 ،
10
ـ االستذكار  ،م  ، 7 ،ص . 191 :
11
ـ سورة البقرة  ،اآلٌة :
1
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قال البٌضاوي وؼٌره فً تفسٌر هذه اآلٌة  ،الخبر بصٌؽة الخبر ( ،هو :أبلػ من صرٌح
النهً لما فٌه من إٌهام أن المنهً سارع إلى االنتهاء فهو ٌخبر عنه ) ().1
وباقً الشواهد:
[ وال مٌراث بٌنهما وال رجعة له علٌها ] ( [ )2فبل شفعة فٌه ] ()3
( فبل شفعة فٌها وال شفعة فً ببر وال فً فحل النخل ـ وال شفعة فً طرٌق صلح القسم
فٌها أو لم ٌصلح ـ ال شفعة فً عرصة دار صلح القسم أو لم تصلح ()4
 3ـ النهً بلفظ ( نهى)
ومن النهً بصٌؽة الخبر ،ورد النهً بلفظ ( نهى ) على األوجه التالٌة :
إخبارّبأنّهللاّعزّوجلّنهىّعنّأشٌاءّّ .
وقد ورد النهً بهذا األسلوب فً الموطؤ مرتٌن :
وشاهداه :
[ قال :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :إن هللا ٌنهاكم أن تحلفوا بآبابكم فمن كان حافا فلٌحلؾ باهلل أو
لٌصمت ] ()5
قوله ( إن هللا ٌنهاكم أن تحلفوا بآبابكم ) أي  :مثبل فإن المراد بالنهً ـ الحلؾ ـ بؽٌر هللا
 ،وخص باآلباء ألنه كان عادة األبناء ()6
قال الزر قانً :
وجملة (ٌنهاكم ) فً محل رفع خبر ( إن ) و ( أن) مصدرٌة فً محل نصب عند
الخلٌل والكسابً أو بتقدٌر حرؾ الجر ،أي ٌنهاكم عن أن تحلفـــوا ،عند سٌبوٌه (.)7
وقال النووي :
( الحكم ة فً النهً عن الحلؾ بؽٌر هللا تعالى  ،أن الحلؾ ٌقتضً تعظٌم المحلوؾ به ،
وحقٌقة العظمة مختصة باهلل تعالى  ،فبل ٌضاهى به ؼٌره ()8
تفسٌر البٌضاوي ،للبٌضاوي  ،دار الفكر  ،بٌروت  ،ـ  2ـ  ، 1ص  ، 353 :والبجر المدٌد ألحمد بن دمحم المهدي بن عجٌبة  ،دار الكتب
العلمٌة  ،بٌروت  ،ط  2552( ، 2 ،ــ 1423هـ) ج  ، 1 ،ص116 :
2
ـ روٌة ٌحًٌ (  )125أبً مصعب ( )1659
3
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1387وأبً معصب ( )2371
4
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1395و أبً معصب (  2395ـ ) 2396
5
ـ رواٌة ٌحًٌ (  ) 1522وأبً معصب (  )2223والبخاري (  )6647ومسلم ( )1646
6
ـ مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح  ،م  ،6 ،ص526 :
7
ـ شرح الزر قانً على الموطؤ ،ج .151 ، 3 ،
8
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 6 ،ص.155 :
1
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فجملة ( ٌنهاكم ) نهً بصٌؽة الخبر
ومنه  [:قال مالك  :فالذي ٌصٌد الصٌد وهو حبلل ثم ٌقتله وهو محرم بمنزلة الذي
ٌبتاعه فً حال إحرامه ثم ٌقتله  ،وقد نهى هللا عن قتله فعلٌه جزاإه] (.) 1
قال الباجً :
( وهذا كما قال إن الذي ٌصٌد الصٌد وهو حبلل ثم ٌقتله بعد أن ٌ ْح ِرم أنه بمنزلة الذي
ٌبتاعه فً حال أحرامه فٌقتله  ،وذلك أن الذي ٌحرم وفً ٌده صٌده وهو حبلل قد حرم
صٌْدوأنت ْم حرم } ()2
علٌه قتله لقوله تعالى ٌ { :اأٌهاالَّ ِذٌن آمنواْالت ْقتلواْ ال َّ
فنهً عن قتله فً حال اإلحرام وقد استوٌا فً ذلك وإنما اختلؾ أصحابنا فً استدامة
إمساكه فجوزه أشهب ومنعه ؼٌره ولم ٌختلفوا فً منع القتل ) (. )3
ورد النهً بصٌؽة ( نهٌتكم ) على لسان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعقبه جملة ترفع الحظر فً
(أربعة) مواضع .
وشواهده  [ :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشؤن لحوم الضحاٌا  :إنما نهٌتكم من أجل الدافة ()4
التً دفت علٌكم فكلوا واشربوا وتصدقوا وادخروا ] ()5
قال النووي :
(هذا تصرٌح بزوال النهً عن ادخارها فــــوق ثبلث  ،وفٌه األجــر بالصدقة منها ،
وباألكل )()6
ومنه  (:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :نهٌتكم عن لحوم األضحى بعد ثبلث  ،فكلوا وتصدقوا
وادخروا  ،ونهٌتكم عن اإلنتباذ فانتبذوا  ،وكل مسكر حرام ونهٌتكم عن زٌارة القبور
فزورها وال تقولوا هجرا )(ٌ) 7عنً ال تقولوا سوءا.
قال الزر قانً :
قوله ( نهٌتكم عن لحوم األضحى ) أي  :عن إمساكها وادخارها واألكـــل منهـــا ( بعد
ثبلث ) من األٌام ابتداإها من ٌوم الذبح أومن ٌوم النحر وأمرتكم بالتصدق بما بقً بعد
الثبلث ( فكلوا ) زاد برٌدة  :ما بدالكـــم أي مـــدة بدو األكــــل لكـــم ( وتصدقوا
وادخروا ) فإنه لم ٌبق تحرٌم وال كراهة  ،وقوله ( ونهٌتكم عن اإلنتباذ ) فً األوانً
ـ رواٌة ٌحٌى كتاب الحج  ،باب الحكم فً الصٌد  ،ورواٌة أبو مصعب (. )1157
2
ـ سورة المابدة  ،اآلٌة . 95 :
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 3 ،ص .411 :
4
ـ الدافة  :قوم من األعراب ٌرٌدون المصر ٌ ،رٌد أنهم قدموا المدٌنة عند الضحى فنهاهم عن ادخار لحوم األضاحً  ،لسان العرب  :مادة
 :الدافة
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( ) 1532وأبً مصعب ( ) 2136ومسلم () 1971
6
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 7 ،ص . 131 :
7
رواٌة ٌحٌى ( )1533ورواٌة أبً مصعب ( )2137وأحمد فً مسنده ( . )11212
1
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كالمزفت والنقٌر ( فانتبذوا ) فً أي وعاء كان ( وقوله ونهٌتكم عن زٌارة القبور )
لحدثان عهدكم بالكفر وكبلمكم بالخناء وبما ٌكره فٌها  ،أما اآلن حٌث انمحت آثار
الجاهلٌة واستحكم اإلسبلم وصرتم أهل ٌقٌن وتقوى ( فزوروها ) زاد فً حدٌث ابن
مسعود عند ابن ماجة بإسناد صحٌح ( فإنها تزهد فً الدنٌا وتذكر اآلخرة ))1(.
النهًّبلفظّ(حرام) ّ
ورد النهً بلفظ ( ،حرام )فً الموطؤ (أربع ) مرات ،
وشواهده :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :وكل مسكر حرام ] ()2
(أي  :ما شؤنه اإلسكار من أي شراب كان وال دخل لؤلوانً ) (.)3
[ كل شراب أسكر فهو حرام ]()4
[ عن أبى ثعلبة الخشنً  ،أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسم قال  :أ ْكل كل ذي ناب من
السباع حرام ] ()5
[ عن أبى هرٌرة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلـــم قال  :أكل كل ذي ناب من
السباع حرام ] ()6
قال الباجً :
( نهٌه ملسو هيلع هللا ىلص عن أكل كل ذي ناب من السباع  ،ظاهره التحرٌم وٌجوز أن ٌحمل على
الكراهٌة إن وجد فً الشرع .وقد اختلؾ العلماء فً تحرٌم السباع  ،فروى العراقٌون
من المالكٌٌن عنه أنها كلها عنده على الكراهٌة من ؼٌر تمٌٌز وال تفضٌل  ،وهو ظاهر
ما فً المدونة .
وأما المدنٌون من المالكٌٌن  ،فقد قال ابن حبٌب  :لم ٌختلؾ المدنٌون فً تحرٌم لحوم
السباع العادٌة  ،األسد والنمر والذبب والكلب  ،فؤما ؼٌر العادٌة كالثعلب والضبع والهر
الوحشً واإلنسً فٌكره أكلها دون تحرٌم ) (. )7
[ ما بٌن البتٌها حرام ] (. )8
ـ شرح الزر قانً على الموطؤ  ، 3 ، 2 ،ص 115 :ــ . 116
2
ـ رواٌة ٌحًٌ  )1533 ( ،وأبً مصعب ( ) 2137
3
ــ شرح الزر قانً  ،ج  ، 3 ،ص. 116 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1537والبخاري (  )5585ومسلم ( )2551
5
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1565وأبً مصعب ( .)2175
6
ـ رواٌة ٌحًٌ (  ) 1561وأبً مصعب ( . ) 2176
7
ـ المنتقً  ،ج  ، 4 ،ص  242 :ــ .243
8
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1598والتجاري (  )1873ومسلم ( )1372
1
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النهًّبصٌغةّّ(نهى)ّ ّ
وذلك إخبار من الصحابة بؤن النبً صلى هللا علٌه نهى عن كذا وكذا وهذا األسلوب هو
األكثر استعماال ورد فً( ستة وثبلثٌن ) موضعا .
وشواهده[:عن أبً عبٌد مولً ابن أزهر قال :شهدت العٌد مع عمر بن الخطاب فصلى،
ثم انصرؾ  ،فخطب الناس فقال  :إن هذٌن ٌومان نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن صٌامهما:
ٌوم فطركم من صٌامكم واآلخرٌ:وم تؤكلون فٌه نسككم (. )2( ،)1
قال دمحم زكرٌا :
قوله ( ٌومان نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن صٌامهما ) نهً تحرٌم  ،وٌحرم صوم ٌومً العٌد
إجماعا وسواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع )(. )3
ومنه [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :إن الشمس تطلع ومعها قرن الشٌطان  ،فإذا ارتفعت
فارقها ثم إذا استوت قارنها  ،فإذا زالت فارقها  ،فإذا دنت للؽروب قارنها  ،فإذا ؼربت
فارقها  ،ونهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الصـبلة فً تلك الساعات ] (. )4
(قوله ،ونهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الصبلة فً تلك الساعات الثبلث  ،تحرٌم فً الطرفٌن ،
وكراهة فً الوسط عند الجمهور فً النافلة ال الفرٌضة (. )5
[ عن عبد هللا بن عمر  ،أنه قال نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
قال مالك  :وإنما ذلك مخافة أن ٌناله العدو] (. )6
قال النووي :
( فٌه النهً عن المسافرة بالمصحؾ إلى أرض الكفار للعلة المذكورة فً الحدٌث ،
وهً أن ٌنالوه فٌنتهكوا حرمته  ،فإن أمنت هذه العلة بؤن ٌدخل فً جٌش المسلمٌن
الظاهرٌن علٌهم فبل كراهة وال منع منه حٌنبذ لعدم العلة هذا هو الصحٌح  ،وبه قال أبو
حنٌفة والبخاري وآخرون  ،وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهً مطلقا)(. )7
[عن نافع عن ابن عمر  :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،رأى فً بعض مؽازٌه امرأة مقتولة ،
فؤنكر ذلك  ،ونهى عن قتل النساء والصبٌان ] (. )8

النسك والنسٌكة  ،الذبٌحة  ،وقٌل النسك  ،الدم أو النسٌكة ا لذبٌحة  ،لسان العرب  ،مارة  ،نسك .
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( ) 432والبخاري ( )1995ومسلم ( )1137
3
ـ أوجز المسالك  ،ج  ، 3 ،ص . 427 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )513وابن ماجة ( . ) 1253
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص .64 :
6
ـ رواٌة ٌحً (  )963والبخاري (  )2995ومسلم ( )1869
7
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 7 ،ص15 :
8
ـ رواٌة ٌحً (  )966وأبً مصعب (  ) 925والبخاري (  ) 3515ومسلم ( )1744
1
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( قوله ( ونهى عن قتل النساء ) لضعفهن عن القتال  ( ،والصبٌان) لقصورهم عن فعل
الكفر ولما فً استبقابهم جمٌعا من االنتفاع بهم إما بالرق أو الفداء فٌمن ٌجوز أن ٌفادى
به  ،أو قد اتفق الجمٌع كما نقل ابن بطــال وؼٌره على منع القصـــد إلى قتل النســاء
والصبٌان) ()1
فهو إخبار ورد بؤسلوب ( نهى) .
[عن سعٌد بن المسٌب:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :نهى عن بٌع الؽــرر(.)3(])2
( قوله ( نهً عن بٌع الؽرر) ألنه من أكل أموال الناس بالباطل على تقدٌر أن ال
ٌحصل المبٌع ،
وقد نبه ملسو هيلع هللا ىلص على هذه العلة فً بٌع الثمار قبل بدو الصبلح  ،بقوله  :أرأٌت إن منع هللا
الثمر ،ففٌم ٌؤكل أحدكم مال أخٌه  ،قاله المازنً(. )4
وقٌل علته ما ٌإدى إلٌه من التنازع بٌن المتباٌعٌن  ،وقٌل علته عجز البابع عن التسلٌم
وقد اجمعوا على فساد الؽرر كجنٌن والطٌر فً الهواء  ،والسمك فً الماء (.)5
وهو اخبار ورد بصٌؽة ( نهى ) .
[ عن على بن أبى طالب رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن متعة النساء ٌوم
خٌبر وعن أكل لحوم الحمر اإلنسٌة ] (. )6
(قوله (نهى عن متعة النساء) عن نكاح المتعة وهً النكاح ألجل معلوم أو مجهول
كقدوم زٌد سمٌت بذلك ألن الؽرض منها مجرد التمتع دون التوالـــد وؼٌره من
أؼـــراض النكاح ( وعن أكل لحوم الحمر اإلنسٌة ) وال خبلؾ فً األخذ بالنهً عن
أكلها ـ وفٌه أن علة تحرٌمها  ،خوؾ فناء الظهر  ،أو ألنها كانت جبللة رواٌات  ،وقٌل
هو نهً تحرٌم لؽٌر علة  )7( ،فاألسلوب هنا للخبر .
[عن نافع عن ابن عمر  :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بٌع الثمار حتى ٌبدو صبلحها ،
نهً البابع والمشتري ] (. )8
قال العٌنً  :قوله ( نهى عن بٌع الثمار ) وذلك ألنه ال ٌإمن أن تصٌبها آفة فتتلؾ
فٌضٌ ع مال صاحبه  ،وقوله ( نهى البابع ) ألنه ٌرٌد أكل المال بالباطل  ،ونهى
ـ شرح الزر قانً على الموطؤ  ،ج ، 3 ،ص. 18 :
2
ـ الؽرر  :الخطر  ،والتعرٌض للهلكة  ،وبٌع الؽرر  :بٌع ما ٌجعله المتباٌعان  ،أو ما ال ٌوثق بتسلٌمه  ،كبٌع السمك فً الماء  ،أو الطٌر
فً الهواء  ،المعجم الوسٌط  ،مادة :ؼرة .
3
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1354ومسلم ( . ) 1513
4
ـ أوجز المسلك  ،م  ، 11ص 375 :
5
ـ المرجع السابق  ،م  ، 11 ،ص 375 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1131وأبً مصعب ( )1542والبخاري ( )4216ومسلم (. )1457
7
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج ، 3 ،ص . 231 :
8
ـ رواٌة ٌحً (  )1291وأبً مصعب (  )2498ودمحم (  )759والبخاري (  )2194ومسلم ( )1534
1
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المبتاع إي  :المشتري ألنه ٌوافقه على حرام  ،وألنه بصدد تضٌٌع لماله  ،أو فٌه :
أٌضا قطع النزاع والتخاصم ــ وقد جعل النهً ممتدا إلى ؼاٌة بدو الصبلح  ،والمعنً
فٌه  :أن ٌإمن فٌها العامة وتؽلب السبلمة فٌثق المشتري بحصولها بخبلؾ ما قبل بدو
الصبلح فؤنه بصدد الؽرر ) (. )1
[ عن عبد هللا بن عمـــر:أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلــم نهى عن النجش ) ()2
( قوله (نهى) تحرٌما (عن النجش ) بفتح النون وسكون الجٌم وفتحها وبالشٌن المعجمة
وهو لؽة  :تنفٌر الصٌد واستثارته من مكانه لٌصاد ٌ ،قال  :نجشت الصٌد أنجشه نجشا
ومنه قٌل للصابد ناجش ألنه ٌثٌر الصٌد  ،وفسره مالك بقوله ( والنجش  :أن تعطٌه
بسلعته أكثر من ثمنها ولٌس فً نفسك اشتراإها فٌقتدي بك ؼٌرك ) .
وقال األكثر  :وهو أن ٌزٌد فً السلعة لٌفتد به ؼٌره ) (. )3
وقال دمحم زكرٌا :
( وٌقع ذلك بمواطاة البابع فٌشتركان فً اإلثم  ،وٌقع ذلك بؽٌر علم البابع فٌختص
لذلك الناجش  ،وقد ٌختص به البابع  ،كمن ٌخبر بؤنه اشترى سعة بؤكثر مما اشتراها
لٌؽر ؼٌره بذلك)(. )4
وباقً الشواهد هً:
[أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،نهـى عن صٌام ٌومٌن ٌوم الفطــر وٌوم األضحى] (. )5
[ نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلـم أن ٌلبس المحـرم ثوبا مصبوؼــا بزعفـران أو
ورس(. )7( ] )6
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :نهى عن صٌام أٌام منى ] (.)8
[ عن أبً هرٌرة ،أن رسول هللا صلى هللا وسلم ،نهى عن صٌام ٌومٌن ٌوم الفطر وٌوم
األضحى ] (. )9

ـ عمدة القارئ ،للعٌنً ج ، 8 ،ص.499 :
2
ـ رواٌة ٌحً (  ) 1373والتجاري (  )2142ومسلم ( . )1516
3
ـ شرح الزرقا نً على الموطؤ ،ج  ، 3 ،ص  558 :ـ .559
4
ـ أو جز المسالك  ،م  ، 11 ،ص.483 :
5
ـ رواٌة ٌحً (  )666و أبً مصعب (  ) 892ومسلم ( .) 1138
6
ـ الورس :بوزن الفلس نبت أصفر ٌكون بالٌمن تتخذ منه المؽرة للوجه  ،وورس الثوب تورٌس صبؽه بالورس  ،مختار الصحاح  ،مادة
 :ورس
7
ـ رواٌة ٌحٌى (  )711وأبً مصعب ( )1545والبخاري ( )5852ومسلم (  )1177ودمحم (. )423
8
ـ رواٌة ٌحً (  )833وأبً مصعب (  .)1367ودمحم ( . ) 375
9
ـ رواٌة ٌحً (  )835وأبً مصعب ( . )892
1
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[ نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذٌن قتلوا ابن أبً الحقٌق عن قتل النساء والولدان ] ()1
[ عن عبد هللا عمر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الشؽار( [ )3( ] )2عن عمرو بن شعٌب
عن أبٌهعن جده  ،أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بٌع العربان (.)5(] )4
[ عن أنس بن مالك أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بٌع الثمار حتى تزهً فقٌل له ٌ :ا رسول
هللا وما تزهً  ،فقال :حٌن تحمر ](.)6
[ عن أبً الرجال دمحم بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن  :أن
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،نهى عن بٌع الثمار حتى تنجو من العاهة ](.)7
[قال مالك :وقد نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن بٌع الطعـام قبل أن ٌستوفى ](. )8
[ وقد نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن بٌع الطعام حتى ٌستوفى ](.)9
[عن عبد هللا بن عمر ،أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بٌع حبل الحبلة وكان بٌعا ٌبتاعه أهل
الجاهلٌـة  ،كان الرجـل ٌبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التً فً بطنها ](.)10
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بٌع الحٌوان باللحم ] ( [ . )11أن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ،نهى عن ثمــن الكلب ومهر البؽً وحلوان الكاهــن ٌ ،عنً بمهر البؽً ما تعطاه
المرأة على الزنا  ،وحلوان الكاهن رشوته وما ٌعطى على أن ٌتكهن ](. )12
[أن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بٌع وسـلؾ ]( [ )13أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بٌعتٌن فً
بٌعة ]( [. )14أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن المبلمسة ( )15والمنابذة ()17( ] )16
[ نهى رسول هللا عن بٌع الثمار حتى ٌبدوا صبلحها ] (.)18
ـ رواٌة ٌحٌى (  )964وأبً مصعب ( . )919
2
ـ شاؼر مشا ؼرة وشؽارا :زوج كل واحد صاحبه امرأة بشرط أن ٌزوجه أخرى بؽٌر مهر ،المنجد  ،مادة  :شفر .
3
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1113وأبو مصعب ( )533والبخاري ( )5112ومسلم (. )1415
4
ـ العربان والعربون  ،كله ما عقد به البٌعة من الثمن  ،واألعراب فً البٌع  ،أن ٌقول الرجل للرجل  :إذا لم آخذ هذا البٌع بكذا فلك كذا
وكذا من مالً  ،لسن العرب  ،مادة  :عرب .
5
ـ رواٌة ٌحً (  ) 1282وأبً داوود ( ) 3552وابن ماجة ( ) 2192
6
ـ رواٌة ٌحً (  ) 1292أبً معصب (  ) 2499والتجاري (  ) 2198ومسلم ( ) 1555
7
ـ رواٌة ٌحً ( ) 1293ودمحم (  )765وأبً معصب ( )2555
8
ـ رواٌة ٌحً (  )1331أبً مصعب ( . )2572
9
ـ رواٌة ٌحً ( . )1336
10
ـ رواٌة ٌحً (  )1343و أبً مصعب (  ) 2659والتجاري (  )2143ومسلم ( .)1514
11
ـ رواٌة ٌحً (  )1345ودمحم (  )783و أبً مصعب ( .)2613
12
ـ رواٌة ٌحً (  )1348وأبً مصعب (  )2622والبخاري (  ) 2237ومسلم ( .)1567
13
ـ رواٌة ٌحً (  )1349وأبً مصعب (  )2624وأبً داوود (  )3554والترمذي (  )1234والنسابً ( .)288
14
ـ رواٌة ٌحً (  )1351وأبً مصعب (  )2645والترمذي (  )1231والنسا بً ( . ) 395 / 7
15
ـ المبلمسة  :هً :أن ٌقول إذا لمست المبٌع فقد وجب البٌع بٌننا بكذا ،مختار الصحاح  ،مادة  :لمس .
16
ـ المنابذة فً التجر:أن ٌقول الرجل لصاحبه :أنبذ إلً الثوب  ،أي اطرحه أو أنبذه إلٌك  ،فقد وجب البٌع بكذا  ،لسان العرب  ،مادة  :نبذ
17
ـ رواٌة ٌحً (  )1355والبخاري (  )2146ومسلم ( . )1511
18
ـ رواٌة ٌحً ( . )1381
1
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[ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بٌع الؽرر]()1
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بٌع الوالء وهبته](. )2
[ نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن لبستٌن وعن بٌعتٌن  :عن المبلمسة ،وعن المنابذة  ،وعن أن
ٌحتبً الرجل فً ثوب واحد لٌس على فرجه منه شًء  ،وعن أن ٌشتمل الرجل بالثوب
الواحد على أحد شقٌه] (.)3
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،نهى عن قتل الحـٌات التً فً البٌــوت ] (.)4
[أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :نهى عن قتل الجنان ( )5التً فً البٌوت إال إذا الطفٌتٌن ()6
واألبتر ،فإنهمــا ٌخطفان البصر وٌطرحان ما فً بطون النساء ](.)7
ّالنهًّبصٌغةّ(ّنهىّ)ّ ّ
بالبناء للمفعول للعلم بالناهً
وقد ورد النهً بهذا األسلوب  ،مرتٌن
وشاهداه[ :عن سعٌد بن المسٌب أنه كان ٌقول  :نهً عن بٌع الحٌوان باللحم ] ()8
قال الزرقانً :
قوله (نهً عن بٌع الحٌوان باللحم ) بالبناء للمفعول  ،للعلـم بالناهً صلً هللا علٌه
وسلـم ) ()9
ومنه [ :وقد نهً عن الكالً بالكالً ] ( ( )10وهو :الدٌن بالدٌن ) ()11
أي بٌع الدٌن بالدٌن  ،والناهً أٌضا هو :الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ّالنهًّبلفظّّ(ّنهىّ)ّ ّ
اخبار بؤن بعض الصحابة نهى عن كذا وكذا  ،وقد جاء ذلك مرتٌن .

ـ رواٌة ٌحً( . )1381
2
ـ رواٌة ٌحً (  )1474والبخاري (  )2535ومسلم ( . )1556
3
ـ رواٌة ٌحً ( ) 1654وأبً مصعب (  )1522والبخاري ( . )5821
4
ـ رواٌة ٌحً (  ) 1779والبخاري (  )3313ومسلم ( . )2233
5
ـ الجان  :ضرب من الحٌات  ،أكحل العٌنٌن ٌضرب إلى الصفرة  ،ال ٌإذي  ،وهو كثٌر فً بٌوت الناس والجمع جنان  ،لسان العرب ،
مادة  :الجان .
6
ـ ذو الطفٌتٌن  :حٌة خبٌثة  ،والطفٌتان  :الخطان األبٌضان على ظهر الحٌة  ،حٌاة الحٌوان الكبرى  ،م  ، 2 ،ص . 132 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى(  )1785والبخاري (  )3313ومسلم ( )2233
8
ـ رواٌة ٌحً (  )1347ورواٌة أبو مصعب (  )2615ورواٌة دمحم ( . )785
9
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ،3 ،ص.455 :
10
ـ رواٌة ٌحً كتاب البٌوع  ،باب جامع بٌع الثمر  ،ص.367 :
11
ـ المرجع األسبق  ،ج  ، 3 ،ص . 411 :
1
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وشاهداه  [:عن سعٌد بن أبى سعٌد المقبري  ،عن أبً هرٌرة أنه  :نهى أن ٌتبع بعد
مـوته بنار ] ()1
قال الباجً  ( :وٌجب على اإلمام أن ٌنهى فاعلٌه وٌوصٌهم بتقوى هللا وإتباع السنة
فً أمره وؼسله وكفنه ودفنه وؼٌر ذلك من أمواله ) ()2
[ فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك ] ( .)3أي التمتع بالعمرة إلى الحج .
قال دمحم زكرٌا :
( اختلؾ السلؾ فً المتعة التً نهى عنها عمر  ،قال المازنً  :قٌل المتعة التً نهى
عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة  ،وقٌل العمرة فً أشهر الحج ثم الحج  ،ولذا كان
عمر رضً هللا عنه ٌضرب الناس علٌها  ،وال ٌضربهم على مجرد التمتع فً أشهر
الحج  ،وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسابر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان
خصوصا فً تلك السنة لحكمة )(. )4
ثانٌاّّ:النهًّبلفظّ(إٌاكمّ)ّلتحذٌرّالمخاطبٌنّ ّ
( إٌا ) كلمة تخصٌص  ،إذا قلت ( إٌاك أردت ) وكان األصل ( أردتك)
فلما قدمت الكاؾ كما تقدم المفعول به فً ( ضربت زٌدا ) لم تستقم كاؾ وحدها مقدمة
على فعل  ،فوصل بها ( إٌا ).
وقد تكون ( إٌا) للتحذٌر (،)5
كقوله :
فإٌاكم وحٌة بطن واد

هموز الناب لٌس لكم بسٌا ()6

وقد ورد النهً بلفظ ( إٌاكم ) (تسع ) مرات فً الموطؤ.
أرٌد به النهً عن ما حذر عنه فً الحدٌث.
وشواهده :
[ إٌاكم أن تهلكوا عن آٌة الرجم أن ٌقول قابل  :ال نجد حدٌن فً كتاب هللا  ،فقد رجم
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ورجمنا ] (. )7
ـ رواٌة ٌحً ( . )531
2
ـ المنتقى  ،للباجً  ،ج  ،2 ،ص. 487 :
3
ــ رواٌة ٌحً (  )761ورواٌة أبو مصعب ( ) 1157
4
ـ أو جز المسالك  ،م  ، 6 ،ص .376 :
5
ـ الصاحبً البن فارس  ،ص. 192 :
6
ـ البٌت للحطٌبة فً دٌوانه  ،ص  ، 38:والصاحبً  ،ص.192 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1555
1
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قوله ( إٌاكم ) أي  :أحذركم ( أن تهلكوا ) وتضلوا ( عن آٌة الرجم أن ) بفتح
الهمزة وسكون النون ( ٌقول قابل  :ال نجـد حدٌن فً كتـاب هللا  ،بل فٌه حد واحد وهو
الجلد )(. )1
وقال الباجً :
قوله ( إٌاكم اإلنكار لبقاء حكمها) (.)2وذلك بؤن ٌقول أن تهلكوا عن آٌة الرجم ) ٌرٌد ــ
وهللا أعلم ــ أن تهلكوا باإلنكار لها واالعتراض عنها  ،وٌحتمل أن ٌرٌد باإلنكار
لنزولها فٌما أنزل هللا من القرآن وٌحتمل أن ٌرٌد قابل ( ال نجد حدٌثا فً كتاب هللا
تعالى ) وٌحتمل ذلك وجهٌن ـ أحدهما  :أن ٌعٌب قول من قال  :لم تنزل آٌة الرجم
بقرآن  ،وإنما ثبت بسنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص وفعله  ،والثانً  :أن ٌعٌب قول من ٌنكر الرجم جملة
إن كان أنكره احد ،وزعم أن حد الزنا الجلد للمحصن  ،وؼٌر المحصن  ،وأنه هو
الموجود فً كتاب هللا عز وجل دون الرجم (.)3
فالواضح أن فً ( إٌاكم ) نهً بلفظ التحذٌر عن أن ٌضل المخاطبون عن آٌة الرجم .
ومنه [ :عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :إٌاكم والظن ( )4فإن الظن أكذب
الحدٌث ) (.)5
قوله ( إٌاكم والظن  ،أي  :اجتنبوا الظن  ،قال العٌنً  ،قال القرطبً  :المراد بالظن هنا
التهمة التً ال سبب لها كمن ٌتهم رجبل بالفاحشة من ؼٌر أن ٌظهر علٌه ما ٌقتضٌها ،
ولذلك عطؾ علٌه  :وال تحسسوا  ،وذلك أن الشخص ٌقع له خاطر التهمة فٌرٌد أن
ٌتحقق خسس ولٌبحث وٌتسمع فنهً عن ذلك  ،وقال العٌنً قال الخطابً وؼٌره  :لٌس
المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به األحكام ؼالبا  ،بل المراد ترك تحقٌق الظن الذي
ٌضر بالمظنون به  ،وكذا ما ٌقع فً القلب بؽٌر دلٌل  ،وذلك أن أوابل الظنون إنما هو
خواطر ال ٌمكن دفعها  ،وما ال ٌقدر علٌه ال ٌكلؾ به )(. )6
عن أبً هرٌرة  ،أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،قال  :إٌاكم  ،والوصال ( ، )7إٌاكم والوصال ،
قالوا :فإنك تواصل ٌا رسول هللا ؟ قال إنً لست كهٌبتكم إنً أبٌت ٌطعمنً ربً
وٌسقٌنً )(. )8

ـ رواٌة ٌحً ( . )1555
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 13 ،ص. 358 :
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص.149 :
4
ـ الظن  :هو العلم دون ٌقٌن  ،مختار الصحاح  ،للرازي  ،مادة  :ظ  ،ن  ،ن .
5
ـ رواٌة ٌحً (  )1634والبخاري (  )6566ومسلم ( .)2563
6
ـ عمدة القاري شرح صحٌح البخاري  ،ج  ، 15 ،ص،219 ،
7
ـ الوصال  :المواصلة بالصوم وؼٌره  ،وواصلت الصٌام وصاال  ،إذا لم تفطر أٌاما تباعا  ،لسان العرب  ،مادة  :وصل .
8
ـ رواٌة ٌحً (  ) 668وأبً مصعب (  )851ودمحم (  ) 368والبخاري (  )1966ومسلم ( .)1153
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( قوله (إٌاكم الوصال ) نصب على التحذٌر  :أي أحذروا الوصال ( إٌاكم والوصال )
ذكره مرتٌن للتؤكٌد (. )1
فجملة ( إٌاكم والوصال ) نهً بلفظ التحذٌر .
[ أن عمر بن الخطاب قال  :إٌاكم واللحم فإن له ضراوة ( )2كضراوة الخمر ](.)3
قوله ( إٌاكم ) للتحذٌر ( واللحم ) بالنصب  ،أي  :احذروا واجتنبوا اإلكثار منه .)4( .
( قوله ( إٌاكم واللحم ) ٌرٌد بذلك المبالؽة فً النهً عن اللحم  ،وٌرٌد ـ وهللا اعلم ـ
إٌاكم واإلكثار منه والمداومة علٌه وأن ال ٌجتزي بشًء من األدم عنه ٌ ،دل على ذلك
أنه قد كان ٌؤكل فً بعض أوقاته وٌإكل عنده )(.)5
وقوله (فإن له ضراوة ) ٌرٌد عادة تدعو إلٌه وٌشق تركها لمن ألفها وإنما أراد عمر بن
الخطاب رضً هللا عنه منع التنعٌم بالمداومة على أكل اللحم  ،وبكل ما جرى مجرى
ذلك  ،وندب االقتصاد واالقتصار على أٌسر األقوات  ،وهللا أعلم وأحكم ) (.)6
إذا قوله (إٌاكم ) نهً بلفظ التحذٌر ،وذلك ألهمٌة النهً وخطورته .
[ أن عبد هللا بن مسعود كان ٌقول علٌكم بالصدق فإن الصدق ٌهدي إلى البر والبر
ٌهدي إلى الجنة  ،وإٌاكم والكذب  ،فإن الكذب ٌهدي إلى الفجور( )7والفجور ٌهدي إلى
النار أال ترى أنه ٌقال صدق وبر وكذب وفجر ] (.)8
قوله (إٌاكم والكذب ) أي احذروا اإلخبار بخبلؾ الواقع ( فإن الكذب ٌهدي إلى
الفجور) أي ٌ :وصل إلى المٌل عن االستقامة  ،واالنبعاث فً المعاصً  ،وهو اسم
جامع لكل شر( )9فقوله (إٌاكم والكذب ) نهً جاء بؤسلوب التحذٌر لٌدل على أهمٌة
األمر .
[ قول عمر بن الخطاب  :وإٌاكم والد َّ ٌْن فإن أوله هم وآخره حرب ] (.)10
قال الباجً :
( وقوله ( إٌاكم والدٌن ) على معنً النهً عنه والتحذٌر من سوء عاقبته فً الدٌن
وال دنٌا ،وقوله ( فإن الدٌن أوله هم وآخره حرب ) بتحرٌك الراء  ،الحرب  ،السلب ،
ـ شر الزرقانً على الموطؤ  ،ج ، 3 ،ص.269 :
2
ـ ضراوة  :أي  ،عادة ٌدعوا إلٌها وٌشق تركها لمن ألفها فبل ٌصبر عنه من اعتاده  ،شرح الزرقانً  ،ج  ، 4 ،ص . 555 :
3
ـ رواٌة ٌحً ( ) 1692
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 14 ،ص .455 :
5
ـ المنتقً  ،للباجً  ،ج  ، 9 ،ص375 :
6
ـ المرجع السابق  ،ج  ، 9 ،ص.375 :
7
ـ الفجور هٌبة حاصلة للنفس  ،بها ٌباشر أمورا على خبلؾ الشرع والمروة  ،كتاب التعرٌفات  ،للجرجانً  ،ص . 266 :
8
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1812و أبً مصعب (  )2585والبخاري ( . )6594
9
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ،4ص.649 :
10
ـ رواٌة ٌحًٌ ( . )1454
1
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ورجل محروب بمعنً مسلوب ٌرٌد أن أول أمر من علٌه الدٌن الهم بؤدابه مع ضٌق
ٌده عنه والمخافة لسوء عاقبته  ،وآخر أمره أن ٌسلب ماله (.)1
[ وإٌاكم والبؽضة فإنها هً الحالقة ) (. )2
قوله ( وإٌاكم والبؽضة ) منصوب على التحذٌر (.)3
( والبؽضة ) بكسر الموحدة وإسكان الؽٌن  ،وفتح الضاد  ،وهاء التؤنٌث المعجمتٌن ،
شدة البؽض  ( ،فإنها هً الحالقة ) أي الخصلة التً من شؤنها أن تحلق أي  :تهلك ،
وتستؤصل الدٌن كما ٌستؤصل الموس الشعر  ،والمراد المزٌلة لمن وقع فٌها ،لما ٌترتب
علٌه من الفساد والضؽابن (. )4
[ أن عٌسى بن مرٌم كان ٌقول ٌ :ا بنً إسرابٌل علٌكم بالماء القراح ( ، )5والبقل ()6
البرى وخبز الشعٌر  :وإٌاكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره ] (. )7
قوله ( وإٌاكم وخبز البر ) القمح أي  :أحذروا أكله ( فإنكم لن تقوموا بشكره ) تعلٌل
للتحذٌر منه ) (.)8
وقال الباجً :
( وإٌاكم وخبر البر فإنكم تقوموا بشكره ) فنهاهم عن البر خاصة حاضا على القلٌل من
الدنٌا والزهد فٌما زاد على ٌسٌر األقوات منها  ،وإن كان قد علم أنهم وال سواهم ال
ٌقول بشكر الماء والبقل ولكنهم حضهم على أقل ما ٌمكن منه ) (.)9
ومنه  [:وإٌاكم والتعرٌس على الطرٌق فإنها طرق الدواب ومؤوى الحٌات ] (.)10
قوله ( وإٌاكم ) للتحذٌر ( والتعرٌس ) هو النزول فً آخر اللٌل للنوم أو الراحة  ،هذا
هو قول الخلٌل واألكثر  ،قال دمحم زكرٌا  ،قال أبو زٌد " وهو النزول أي وقت كان
لٌبل أو نهارا  ،والمراد هنا األول (.)11
ّ
ّ
ـ المنتقً  ،للباجً  ،ج  ، 8 ،ص 166 :
2
ـ رواٌة ٌحًٌ ( . )1626
3
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 14 ،ص . 152 :
4
ـ شرح الزر قانً  ،ج  ، 4 ،ص . 454 :
5
ـ القراح  ،من كل شًء الخالص  ،وٌقال  :ماء قراح  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :قرحة .
6
ـ بقل  :أبقلت األرض إذا أخضرت بالنبات  ،وبلد باقل وبقل  ،أساس الببلؼة  ،مادة  :بقل .
7
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1683وأبً مصعب ( .)1956
8
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ ،ج  ، 4 ،ص.491 :
9
ـ المنتقً  ،ج  ،و  ،ص.357 :
10
ـ رواٌة ٌحً (  ) 1787وأبً مصعب ( . )2562
11
ـ أو جز المسالك  ،م  ، 15 ،ص.277 :
1
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رابعاّّ:النهًّبحرفّالجوابّ(ّال)ّ ّ
و(ال) الجوابٌة هً رد فً الجواب ( على االستفهام ) مناقض ل (نعم ) أو (بلى)(. )1
كقوله تعالى ( :أل ْست ِبر ِبك ْم قالواْ بلى) ( )2وكقوله تعالى (فه ْل وجدتم َّماوعدربك ْم
حقاًقالواْنع ْم ) ()3
وقد ورد هذا األسلوب فً الموطؤ ( )5مرات جوابا على االستفهام
الجواب ب (ال) عكسه الجواب ب ( نعم ) ألنه ٌعنً األمر بفعل الشًء المستفهم عنه ،
وذلك ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ،إذا سبل عن فعل شًء فقال ( :ال) فذلك نهً عن فعله ) )4(.
وشواهده :
[جاءت امرأة إلى رسول ملسو هيلع هللا ىلص فقالت ٌ ،ا رسول هللا إن ابنتً توفً عنها زوجها وقد
اشتكـت عٌنٌها أفتكحلهما فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (ال) مرتٌن أو ثبلث كل ذلك ٌقول :ال] ()5
قوله  ( :أفتكحلهما بضم الحاء  ،وهو مما جاء مضموما  ،وإن كانت عٌنه حرؾ حلق
فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ال تكحلهما  ،قال ذلك ( مرتٌن أو ثبلث كل ذلك ٌقول ال ) تؤكٌدا
للمنع ) ()6
ومنه  [ :قول سعد بن أبً وقاص ٌا رسول هللا قد بلػ بً من الوجع ما ترى  ،وأنا ذو
مال  ،وال ٌرثنً إال ابنة لً أفؤتصدق بثلثً مالً ؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( ،ال) فقلت
فالشطر؟ قال ( ،ال) ثم قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( الثلث والثلث كثٌر إنك أن تذر ورثتك
أؼنٌاء خٌر من أن تذرهم عالة ٌتكففون الناس)7() ،
قوله ( أفؤتصدق بثلثً ما لً ؟) قال ( :ال)  ،أي  :قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال تتصدق بالثلثٌن )8(.
قال الباجً  ( :قوله أفؤتصدق بثلثً مالً ) أن ٌبتله قبل موته  ،وٌحتمل أن ٌرٌد به أن
ٌوصً بذالك المقدار فً وجوه البر  ،فنهاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الثلثٌن ثم عن الشطر وأباح
الثلث  ،ووصفه بالكثرة ) (.)9

ـ البرهان فً علوم القرآن  ،للزركشً  ،ج  ، 4 ،ص.381 :
2
ـ سورة األعراؾ  ،اآلٌة . 172 :
3
ـ سورة األعراؾ  ،اآلٌة . 144 :
4
ـ أسالٌب الطلب فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ ،دمحم سعٌد عبد هللا  ،ص152 :
5
ـ رواٌة ٌحً (  )1257وأبً مصعب (  )1719والبخاري (  )5334ومسلم ( )1486
6
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ ،ج  ، 3 ،ص 351 :ـ .352
7
ـ رواٌة ٌحً (  ) 1455وأبً مصعب (  )2995ودمحم (  )736والبخاري (  )1295ومسلم (. )1628
8
ـ عمدة القارئ شرح صحٌح البخاري ،ج ، 6 ،ص 122 :ـ .123
9
ـ المنتقً للباجً  ،ج ، 8 ،ص. 92 :
1
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وقال النووي  ( :وفً هذا الحدٌث مراعاة العدل بٌن الورثة والوصٌة  ،قال أصحابنا
وؼٌرهم من العلماء إن كانت الورثة أؼنٌاء استحب أن ٌوصً بالثلث تبرعا  ،وإن
كانوا فقراء استحب أن ٌنقص من الثلث) (. )1
فالنهً جاء بؤسلوب ( ال) الجوابٌة بعد السإال عن ذلك
ش الرجل لدابته من الحرم ؟ فقال  :ال] ()2
[سبل مالك  :هل ٌحت َّ
قوله ( ال) أي " أن ال ٌحتش أ حد فً الحرم لدابته وال لؽٌر ذلك إال اإلذخر الذي أباحه
النبً صلى اله علٌه وسلم  ،واإلحتشاش جمع الحشٌش ()3
[ عن ٌزٌد بن حصٌفة انه سؤل سلٌمان بن ٌسار عن رجل له مال وعلٌه دٌن مثله
أعلٌه زكاة ؟ فقال  :ال] (.)4
قوله ( فقال  :ال ) أي  :ال زكاة علٌه  ،وبه قال مالك وأبو حنٌفة والشافعً إذا لم ٌكن له
عرض وال مال ؼٌره  ،وللشافعً قول آخر  ،أن الد َّ ٌْن ال ٌمنع الزكاة  ،ألنها فً عٌن
المال  ،والدٌن فً الذمة (.)5
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،ج  ، 6 ،ص.79 :
2
ـ رواٌة ٌحًٌ ( )954
3
ـ المنتقى  ،ج  ،4 ،ص.148 :
4
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )594وأبو مصعب ( ) 675
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ،2 ،ص. 157 :
1

206

ّ
المبحثّالثانً ّ
المحتوىّالداللًّفًّالجملةّالبالغٌةّألسلوبّالنهً ّ
أسالٌبّالنهًّالمجازيّ:
سبق أن عرفنا أن النهً الحقٌقً فً أصل الوضع هو :طلب الكؾ عن الفعل على وجه
االستعبلء واإللزام (،)1
والذي ٌتؤمل صٌؽة النهً فً أسالٌب متنوعة ٌ ،جد أنها قد تخرج عن معناها الحقٌقً
للداللة على معان أخرى ٌستفاد منه بالسٌاق وقرابن األصول .
قال أٌمن أمٌن عبد الؽنً :
( ٌخرج النهً عن معناه الحقٌقً  ،لٌثٌر االنتباه  ،أو ٌوقظ الذهن  ،وٌعمل العقل ،
وٌؤخذ المتلقً إلى ما وراء الظاهر  ،وٌمتع النفس بالمشاركة الوجدانٌة بٌن المتكلم
والسامع أو المتلقً  ،لٌفٌد فوابد ببلؼٌة وهً نفسها الفوابد الببلؼٌة لفعل األمر ،مع
تؽٌٌر األمر (أفعل) إلى صٌؽة النهً (ال تفعل) (. )2
ومن خبلل استقرابنا ألسالٌب النهً فً أحادٌث الموطؤ  ،وجدنا أنه قد خرج إلى معان
عدة جمالٌة ببلؼٌة ٌ ،ستفاد منه فابدة عظٌمة ألنه إضافة إلى النهً معان أخرى وأحكام
قٌمة لصالح األمة .
وقد خرج أسالٌب النهً إلى المعانً المجازٌة فً الموطؤ
ومن أهم هذه المعانً:
1ـّكراهـةّتنزٌــهّّ :
( النهً عن المنكر فإنه ٌكون واجبا  ،إن كان المنهً محرما أو مكروها ً كراهة تحرٌم
ومندوبا إن كان المنهً عنه مكروها كراهة تنزٌه ()3
وقدّوردّالنهًّعلىّسبٌلّكراهةّالتنزٌهّفًّالموطأّ(تسع)مراتّ ّ
والشواهد على ذلك[ :عن على بن طالب  :أن رسول هللا صلى علٌه وسلم  ،نهى عن
لبس ال ِق ِسً وعن تختم بالذهب  ،وعن قراءة القرآن الركوع ] ()4
ـ الكافً فً الببلؼة  ،ص 366 :
2
ـ المصدر نفسه  ،ص.366 :
 3ـ كتاب الكٌات لــ أٌوب بن موسى الحسٌنً الكفوى ،دار النشر مإسسة الرسالة بٌروت (1419هـ 1998م) تحقٌق عدنان المصري ،
فصل المٌم 854
1

4

ــ روٌة ٌحًٌ ( )175وأبً مصعب ()224ومسلم ()485
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قوله ( نهً عن لبس القسً ) القسً بفتح القاؾ وتشدٌد السٌن روى سحنون فً تفسٌره
عن ابن وهب أنها ثٌاب مضلعة ٌرٌد مخططة بالحرٌر كانت تعمل بالقس الماحور الذي
ٌلً الؽرماء  ،فنهى النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن لبسها وهذا فً الحرٌر المحض أوما كان الؽالب علٌه
الحرٌر المحض  ،فانه ٌحرم لبسه ()1
( قال الزرقانً قال ابن األثٌر هً ثٌاب من كتان مخلوط بحرٌر ٌإتً بها من مصر
نسبت إلً قرٌة على ساحل البحر قرٌبا من تنٌس ٌقال لها :القس  ،وبعض أهل الحدٌث
ٌكسرها ،وقٌل  :أصل القسً القزي بالزاي منسوب إلً القز وهو ضرب من اإلبر ٌسم
فؤبدل من الزاي سٌن  ،والنهً للتنزٌه على المشهور) ()2
فالنهً هنا خرج إلً معنى كراهة التنزٌه كما قاله الزرقانً
[ عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الصبلة بعد العصر حتى
تؽرب الشمس  ،وعن الصبلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ] ()3
قال النووي :
( أجمعت األمة على كراهة صبلة ال سبب لها فً هذه األوقات  ،واتفقوا على جواز
الفرابض المإداة فٌها  ،واختلفوا فً النوافل التً لها أسباب كصبلة تحٌة المسجد
وسجود الشكر والتبلوة وصبلة العٌد والكسوؾ وفً صبلت الجنازة وقضاء الفوابت
فمذهب الشافعً وطابفة جواز ذلك كله ببل كراهة  ،ومذهب أبو حنٌفة وآخرٌن أنه
داخل فً النهً لعموم األحادٌث ) ()4
وقال الزرقانً  ( :نهً تنزٌه وقٌل تحرٌم ) ()5
إذًا فالنهً هنا خرج عن معناه األصلً إلى معنى النهً التنزٌهً ألن المنهً عنه من
األمور المندوبات .
[ عن نافع عن عبد هللا بن عمر  :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الوصال فقالوا ٌا رسول هللا
فإنك تواصل  ،فقال  :إنً لست كهٌبتكم إنً أطعم وأسقى ] (.)6
قال العٌنً :
قال ابن عبد البر :أجمع العلماء على أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهــى عن الوصال واختلفوا فً
تؤوٌله فقٌل نهى عنه رفقا بهـــم  ،فمن قدر على الوصال فبل حرج علٌــه  ،ألنه هلل ()7
ــ المنتقً  ،ج ،2 ،ص45 : ،
2
ــ شرح الزرقانً  ،ج ،1 ،ص.358 :
3
ـ رواٌة ٌحًٌ (  ) 517ومسلم ( . )825
4
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 2 ،ص. 338 :
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص. 67 :
6
ـ رواٌة ٌحًٌ (  ) 667وأبو مصعب (  ) 855ودمحم (  ) 367والبخاري (  ) 1962ومسلم ( . )1152
7
ـ عمدة القاري ج  ، 8 ،ص. 69 :
1
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( وكره مالك والثوري  ،أبو حنٌفة  ،والشافعً  ،وجماعة من أهل الفقه واألثر،
الوصال على كل حال  ،لمن قوي علٌه ولؽٌره  ،ولم ٌجٌزوه ألحد ) (.)1
وقال العٌنً ( :وفً شرح ) المهذب ( مكروهة كراهة تحرٌم وقٌل كراهة تنزٌه ) (.)2
فلعل النهً هنا خرج إلى معنى الكراهة التنزٌهٌة ألن النهً متعلق بالنوافل المندوبة .
[ عن جابر بن عبد هللا أنه قال  ،نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أكل لحوم الضحاٌا بعد ثبلث
ثم قال بعد :كلوا وتصدقوا وتزدوا وادخروا ] ()3
( قوله ( أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن أكل لحوم الضحاٌا بعد ثبلث ) من وقت التضحٌة ،
واختلؾ فً أنه كان نهً تحرٌم أو تنزٌه  ،وصححه المهلب لقول عابشة  ،الضحٌة كنا
نملح منها فتقد م إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال ال تؤكلوا إال ثبلثة أٌام  ،قالت  :ولٌست بعزٌمة ولكن
أراد أن ٌطعم منه  ،وهللا اعلم  ،رواه البخاري ) ()4
وإذا نظرنا إلى أكل لحوم األضحى بعد ثبلثة أٌام لعله ــ وهللا أعلم ــ كان ٌرٌد أن
ٌتصدق الناس بلحوم ضحاٌاهم وال ٌإخرونها بعد ثبلثة أٌام  ،وما ٌإكد ذلك قوله  :ثم
قـ ال  ،بعد ( كلوا وتصد قوا وادخروا وتزودوا ) لذا كان النهً نهً كراهة تنزٌه
ولٌست كراهة تحرٌم .
[عن أبً هرٌرة أن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،نهى أن ٌنبذ فً الدباء والمز فت ] (.)5
قوله ( نهى ) علً سبٌل الكراهة وقٌل التحرٌم عن ( أن ٌنبذ فً الدباء والمزفت  ،من
الجرار إلسراع إسكار ما نبذ فٌهما ) (.)6
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،نهى أن ٌنبذ البسر والرطب جمٌعا  ،والتمر والزبٌب جمٌعا ] ()7
والعلة فً النهً عن إنتباذ الخلٌطٌن وشربهما  ،وهما التمر والزبٌب والرطب والبسر
ونحو ذلك  ،هو اإلسكار
(قال النووي  :قال أصحابنا وؼٌرهم من العلماء  :سبب الكراهة فٌه أن اإلسكار ٌسرع
إلٌه بسبب الخلط قبل أن ٌتؽٌر طعمه  ،فٌظن الشارب أنه لٌس مسكر وٌكون مسكر ،
ومذهبنا ومذهب الجهور  ،أن النهً لكراهة التنزٌه ) (.)8

ـ االستذ كار البن عبد البر  ،م  ، 3 ،ص. 335 :
2
ـ المصدر السابق  ،ج  ، 8 ،ص . 69 :
3
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1531وأبً مصعب (  )2135ودمحم (  )635ومسلم ( . )1972
4
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص .113 :
5
ـ رواٌة ٌحً (  )1534وأبً مصعب (  )1834والبخاري(  )5587ومسلم ( ) 1999
6
ـ شرح الزرقانً  ،ج  ،4 ،ص.266 :
7
ـ رواٌة ٌحً (  ) 1535وأبً مصعب (  )1833والبخاري (  )5651ومسلم ( . )1986
8
ـ صحٌح مسلم ٌشرح النووي  ،م  ، 7 ،ص.154 :
1
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فالواضح أن النهً فً الحدٌثٌن خرج إلى المعنى الببلؼً  ،وهو الكراهة التنزٌهٌة آلن
النهً ٌتعلق بؤمور مباحة أصبل.
[ عن أبى قتادة األنصاري  ،أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،نهى أن ٌشرب التمر والزبٌب جمٌعا
والزهو( )1والرطب ( )2جمٌعا ] (. )3
قال العٌنً :
( وفٌه كراهة الجمع بٌن اإلدامٌن ولكن كراهة تنزٌه ال تحرٌم  ،واختلؾ فً وجه
النهً فقٌل  :لضٌق العٌش وقٌل  :للسرؾ  ،وقال المهلب  :وال ٌصح عن سٌدنا رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص النهً عن خلط األدم وإنما روي ذلك عن عمر رضً هللا تعالى عنه من أجل
السرؾ ألنه كان ٌمكن أن ٌؤتدم بؤحدهما وٌرفع اآلخر إلى مرة أخرى )(. )4
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى أن ٌؤكل الرجل بشماله أو ٌمشً فً نعل واحدة وأن ٌشتمل
الصماء وأن ٌحتبً فً ثوب واحد كاشفا عن فرجه ] (.)5
صؾ
قوله (أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى ) تنزٌها على األصح ( عن أن ٌؤكل الرجل ) و ْ
طردي والمراد اإلنسان ذكرا أو أنثً ( بشماله ) إال لعذر(أو ٌمشً فً نعل واحدة )
صفة نعل ألنها مإنثة فٌكره ذلك للمثلة ومفارقة الوقار ومشابهة الشٌطان ومشقة
المشً ( وأن ٌشتمل الصماء ) ٌفتح المهملة والمد فسرت فً حدٌث أبى سعٌد بؤن
ٌجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقٌه فٌبدو أحد شقٌه لٌس علٌه ثوب أي ٌده تصٌر داخل
ثوبه فإذا أصابه شًء ٌرٌد االحتراس منه واالتقاء بٌدٌه تعذر علٌه  ،وأن أخرجها من
تحت الثوب انكشفت عورته ) (. )6
قال النووي :
( وعلً تفسٌر الفقهاء ٌحرم االشتمال المذكور إن انكشؾ به بعض العورة ،إال فٌكره .
وأما االحتباء بالمد فهو أن ٌقعد اإلنسان علً إلٌتٌه  ،وٌنصب ساقٌة ٌحتبً علٌها بثوب
أو نحوه أو بٌده ،وهذه القعدة ٌقال لها الحبوة  ،بضم الحاء وكسرها وكان هذا االحتباء
عادة للعرب فً مجالسهم  ،فإن انكشؾ معه شًء من عورته فهو حرام ) ( .)7
[ قال مروان بن الحكم ألبً سعٌد الخدري  :أسمعت من رسول هللا صلً هللا علٌه
وسلم أنه نهً عن النفخ فً الشراب ؟ فقال له أبو سعٌد  :نعم فقال له رجل ٌا رسول هللا
ـ الزهو  :البسر الملون ٌ ،قال  :ظهرت الحمرة والصفرة فً النخل فقد ظهر فٌه الزهو  ،مختار الصحاح  ،مادة  :ز .ه  .و .
2
ـ ال رطب  :نضٌج البسر قبل أن ٌصٌر تمرا  .المعجم الوسٌط  ،مادة  :رطب .
4ـ رواٌة ٌحً (  ) 1536وأبً مصعب (  )1835والبخاري (  )5651ومسلم ( )1985
4
ـ عمدة القارئ على صبح البخاري  ،ج  ، 14 ،ص.654 :
1

5ـ رواٌة ٌحًٌ ( )1661وأبً مصعب ( )1935ومسلم (.)2599
6ـ شرح الزرقانً علً الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص.453 :
7ـ صحٌح مسلم  ،بشرح النووي  ،م  ، 7 ،ص295 :
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إنً ال أروى من نفس واحد  ،فقال له رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم :فابن القدح عن
فٌك ثم تنفس  ،قال :فإنً أرى القذاة فٌه قال  :فاهرقها ] ()1
قوله (نهى عن النفخ فً الشراب) قال المباركفوري قال الجزري فً النهاٌة  :إنما نهى
عنه من أجل ما ٌخاؾ أن ٌبدر من رٌقه فٌقع فٌه فربما شرب بعده ؼٌره فٌتؤذى به ـ
وقد ورد للنهً عن ذلك  ،ومجرد الجواز ال ٌنافً الكراهة) ( .)2
قال الباجً:
(نهى صلً هللا علٌه وسلم عن النفخ فً الشراب حمبل ألمته علً مكارم األخبلق ألن
النافخ فً آنٌة الماء ٌجوز أن ٌقع من رٌقه فٌها شًء مع النفخ فٌتقذره الناظر وٌفسده
علٌه ) ( .)3
( قال مالك فً العتبٌة  :وٌكره النفخ فً الطعام كما ٌكره النفخ فً الشراب ومعنى ذلك
عندي أنه ٌتوقع أن ٌسرع إلٌه من رٌق النافخ من ؼٌر اختٌاره ما ٌتقذر به ذلك الطعام
كما ٌتقذر الشراب) (.)4
وقال الزر قانً :
(ألنه قد ٌتؽٌر الماء من النفخ لكونه متؽٌر الفم بمؤكول أو كثرة الكبلم أو بعد عهده
بالسواك والمضمضة  ،أو ألنه ٌصعد ببخار المعدة فتعافه النفوس ) (.)5
وإذا دققنا النظر إلً هذا النهً نجده أنه خرج إلً معنً آخر وهو الكراهة التنزٌه ألن
المنهً عنه من مندوبات األمور.
[ قول عمر رضً هللا عنه  :فبل تلبسوا أٌها الرهط شٌبا من هذه الثٌاب المصبؽة) (.)6
قال الزر قانً :
(فإنما كره عمر ذلك لببل ٌقتدي به جاهل فٌظن جواز لبس المورس والمزعفر فبل حجة
فٌه ألبً حنٌفة فً أن العصفر طٌب وفٌه الفدٌة  ،قاله :ابن المنذر  ،وقد أجاز الجمهور
لبس العصفر للمحرم) (.)7

1ـ رواٌة ٌحًٌ ( )1668والترمذي (.)1887
2
ـتحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي  ،ل دمحم عبد الرحمن بن عبد الرحٌم المباركفوري  ،المتوفى (1353هـ) .اعتنى به عماد الدٌن بن

زٌد العابدٌن بن علً  ،شركة القدس للنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،م  ، 4 ،ص.512 :
3
ـالمنتقً  ،للباجً  ،ج  ، 9 ،ص.338 :
4
ـ ـالمنتقى  ،ج  ، 9 ،ص.339 :
5
ـ شرح الزر قانً للزر قانً  ،ج  ، 4 ،ص.462 :
ـرواٌة ٌحً ( )712ورواٌة أبو مصعب ( )1541ورواٌة دمحم(.)425
7
ـ شرح الزر قانً  ،ج  ، 2 ،ص .345 :
6
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وأٌده دمحم زكرٌا بقوله :
(فؤنكر علٌه ثانٌا لما ذكره من أنه إمام ٌقتدي به الناس فً لبس المصبوغ وٌحكون عنه
مثل هذا وال ٌفرقون بٌنه وبٌن الممنوع .
قال ،وفً (الشرح الكبٌر) كره مصبوغ بعصفر أو نحوه من كل ما ال طٌب فٌه لكنه
ٌشبه ذا الطٌب ،المقتدى بهم من إمام أو عالـــــم خوؾ تطرؾ الجاهل إلً لبس
المحرم) (. )1
فالناظر إلً النهً فً هذا الحدٌث ٌرى أنه خرج إلى المعنى الببلؼً وهو الكراهة
التنزٌهٌة ألن النهً معلق بؤناس ٌخاؾ علٌهم اقتداء الناس بهم (. )2
ّ2ـّاإلرشادّّ ّ:
وقد جاء النهً على سبٌل اإلرشاد فً الموطؤ فً (عشرٌن) موضعا ،
وشواهده :
[ سبل مالك عن اإلشارة باألمان أهً بمنزلة الكبلم ؟ فقال :نعم  ،وإنً أرى أن ٌتقدم
إلى الجٌوش أن ال تقتلوا أحدا أشاروا إلٌه باألمان ألن اإلشارة عندي بمنزلة الكبلم ،
وإنه بلؽنً أن عبد هللا بن عباس قال  :ما ختر قوم بالعهد إال سلط هللا علٌهم العدو] ()3
قوله ( أن ال تقتلوا أحدا أشاروا ) بصٌؽة الجمع والضمٌر إلى الجٌوش ( إلٌه ) الضمٌر
إلى أحد ( باألمان ) ٌعنً إذا أمنوا أحدا باإلشارة  ،فبل ٌقتلوه بعد ذلك  .قال دمحم زكرٌا
قال الموفق :أن أشار المسلم إلٌهم بما ٌرونه أمانا أو قال :أرادت به األمان فهو آمن ،
وإن قال لم أرد به األمان فالقول قوله ألنه أعلم بنٌته فان خرج الكفار من حصنهم بناء
على هذه اإلشارة لم ٌجز قتلهم ولكن ٌردون إلى مؤمنهم )(. )4
فإذا دققنا النظر إلى هذا النهً نرى أنه خرج إلى معنى اإلرشاد أي أرشاد الجٌوش ،
أن ٌعملوا باإلشارة فً األمان لما فٌه إتباع للسنة  ،وهذا األمان ٌجلب علٌهم األمان
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ( ما ختر قوم بالعهد إال سلط هللا علٌهم العدو) .
[ ال تسؤلونً عن شًء ما كان هذا الحبر( ) 5بٌن أظهركم )(.)6
قال الباجً  (:هذا رجوع إلى ما ظهر من الحق وانقٌاد لفضل ابن مسعود وعمله
ـ أوجز المسلك  ،م  ، 6 ،ص . 219 :
2
أوجز المسالك  ، 62 ،ص .219 :
3
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )968وأبً مصعب ( .)922
4
ـ أو جز المسالك  ،م  ، 8 ،ص .345 :
5
ـ الحبر  ،العالم  ،جمع أحبار وحبور  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :حبرة .
6
ـ رواٌة ٌحًٌ ( . ) 1278
1
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وتقدمه وقصر الناس على سإاله لما اعتقد من تفوقه فً العلم علٌه ) ()1
وفً هذا النص خروج للنهً عن معناه األصلً إلى معنً اإلرشاد والنصح
[ قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،لسواد بن عزٌة عندما جاءه بتمر جنٌب ( . )2فقال رسول هللا صلً هللا
علٌه وسلم ( أكل تم ر خٌبر هكذا ) فقال  :ال وهللا ٌا رسول هللا إنا لنؤخذ الصاع من هذا
بالصاعٌن والصاعٌن بالثبلثة  ،فقال رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ( ،ال تفعل بع
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنٌبا ) (.)3
قوله ( ال تعمل ) للنهً ( بع الجمع ) التمر الردي  ( ،بالدراهم ثم ابتع ) اشتر
( بالدراهم ) تمرا جنٌبا ) فبل ٌدخله الربا ،فنهاه عما فعل وعزره فلم ٌعنفه ولم ٌرد على
فعله السابق ألنه فعله باجتهاد قبل نزول أٌة الربا ،وقبل أن ٌتقدم إلٌه ملسو هيلع هللا ىلص بالنهً عن
التفاضل ) (.)4
قال العٌنً  ( :وأمره ملسو هيلع هللا ىلص بذلك لٌكون بصفقتٌن  ،فبل ٌدخله الربا) (.)5
وقال النووي :
( هذا الحدٌث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعا بصاعٌن لم ٌعلم تحرٌم هذا
لكونه فً أوابل تحرٌم الربا  ،أو لؽٌر ذلك  ،واحتج بهذا الحدٌث أصحابنا وموافقوهم
فً أن مسالة العٌنة لٌست بحرام ـ وقال مالك وأحمد  :هو حرام ) (.)6
فؤسلوب النهً فً هذا الحدٌث لعله خرج إلى معنى النصح واإلرشاد ،ألنه واضح من
خبلل سٌاق الحدٌث وهً النصح وعدم التؤنٌب على فعله ذلك .
( عن أبً سعٌد الخدري  ،أن رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم قال  :ال تبٌعوا الذهب
بالذهب إال مثبل بمثل  ،وال تشفوا بعضها على بعض  ،وال تبٌعوا الورق بالورق إال
مثبل بمثل وال تشفوا بعضها على بعض  ،وال تبٌعوا منها شٌبا ؼاببا بناجز ) ()7
قوله ( ال تبٌعوا الذهب بالذهب ) ٌدخل جمٌع أصنافه من مضروب ومنقوش وجٌد
وردي ( إال مثبل بمثل ) أي إال حال كونهما متماثلٌن  ،أي متساوٌن ( الورق بالورق )
المراد بالورق جمٌع أنواعها مضروبة وؼٌر مضروبة (وال تشفوا بعضها على بعض )

ـ المنتقً  ،ج  ، 6 ،ص. 15 :
2
ـ الجنٌب " تمر جٌد  ،القاموس المحٌط  ،مادة  :الجنب .
3
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1353وأبً مصعب ( . )2516والبخاري (  )2251ومسلم ( . )1593
4
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ،3 ،ص.452 :
5
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 8 ،ص. 556 :
6
ـ صحٌح مسلم  ،بشرح النووي  ،م  ، 6 ،ص .24 :
7
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1153وأبً مصعب (  " ) 2538والبخاري (  )2177ومسلم (  )1584والترمذي (  )1241والنسابً ( ، )4575
وأحمــــد(. )11512 ( )53 /3
1
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وهو التفضٌل ٌ ،قال شؾ الدرهم ٌشؾ إذا زاد وإذا نقص من األضداد ،وقوله ( وال
تبٌعوا منها شٌبا ؼاببا) أي ؼٌر حاضر(. )1
قال الباجً:
قوله ( وال تبٌعوا منها ؼاببا بناجز ) فإنه منع النسا فٌها والعقد على ؼابب حٌن العقد
منهما  ،ألن الؽابب ما ؼاب عن العقد المذكور  ،وفابدته أن التقابض فً العوضٌن
منهما شرط فً صحة العقد علٌهما  ،ألنهما محال أن ٌشترط حضورهما العقد وٌإخر
قبضهما ) (.)2
فالنهً الوارد فً ( ال تبٌعوا  ،وال تشفوا  ،وال تبٌعوا ) نرى أنه قد خرج إلى أسلوب
اإلرشاد  ،وذلك ألن النهً عن التعامل فً المستقبل .
[ قوله صلً هللا علٌه وسلم(:ال تبٌعـوا الدٌنار بالدٌنارٌن وال الدرهم بالدرهمٌن ) (.)3
قوله ( ال تبٌعوا الدٌنار ...الخ ) ٌحتمل المنع من التفاضل فً العدد لما جرت به العادة
من التعامل بها عددا ومنع قطعها فكان ذلك منعا من التفاضل فٌها على ذلك الوجه ،
آلن زٌادة دٌنار آخر قلما ٌوجد من التفاضل بٌن الذهبٌن على هذا الوجه فنص على أقل
الزٌادة لٌنبهه بذلك على المنع من أكثرها  ،وٌحتمل أن ٌرٌد به المنع لمن رآه باع
دٌنارا بدٌنار فخص فعله ذلك بالمنع (. )4
فلعل أسلوب النهً فً هذا الحدٌث خرج إلى سبٌل النصح واإلرشاد  ،ألن فً ذلك
النجاة من التفاضل فً الجنس الواحد .
[ قول النبً صلً هللا علٌه وسلم عن الوباء  :إذا سمعتم به بؤرض فبل تقدموا علٌه وال
وقع بؤرض وأنتم بها فبل تخرجوا فرارا منه ] (. )5
قال الزرقانً :
( فبل تقدموا علٌه ) لٌكون أسكن ألنفسكم وأقطع لوسواس الشٌطان  ،قال الزرقانً ،
قال فً االحوذي " وألن هللا أمر أن ال ٌتعرض للحتؾ والببلء وإن كان ال نجاة من قدر
هللا إال أنه من باب الحذر الذي شرعه هللا  ،ولببل ٌقول القابل  :لو لم أدخل لم أمرض
ولو لم ٌدخل فبلن لم ٌمت ) (.)6
وقوله ( وإذا وقع بؤرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه ) لببل ٌكون معارضة للقدر
فلو خرج لقصد آخر ؼٌر الفرار جاز  ،قال الزرقانً  ،قال ابن رقٌق العٌد :الذي
ـ تحفة األحوذى  ،بشرح الترمذي المباركفوري  ،م  ،3 ،ص 454 :ـ .455
2
ـ المنتقى ،ج  ، 6 ،ص.255 :
3
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1312وأبً مصعب (  )2539ومسلم ( . )1585
4
ـ المنتقى  ،ج  ،6 ،ص.257 :
5
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1657والبخاري (  ) 5729ومسلم ( . )2219
6
شرح الزرقانً  ،ج  ،4 ،ص 374 :ـ .375
1
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ٌترجح عندي فً النهً عن الفرار والنهً عن القدوم أن إال قدام علٌه تعرض للببلء
ولعله ال ٌصبر علٌه  ،وربما كان فٌه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل فمنع
ذلك الؼترار النفس ودعواها ما ال تثبت علٌه عند التحقٌق  ،وأما الفرار فقد ٌكون
داخبل فً باب التوؼل فً األسباب متصورا بصورة من ٌحاول النجاة مما قدر علٌه
فٌقع التكلؾ فً القدوم كما ٌقع التكلؾ فً الفرار فؤمر بترك التكلؾ فٌهما )(.)1
ولعل النهً هنا إرشاد منه صلً هللا علٌه وسلم لؤلمة على كٌفٌة التعامل والسفر وعدمه
إلى األماكن الذي وقع فٌها الوباء  ،لما ٌصٌب النفوس من شكوك وعدم التوكل على
هللا كما ذكره الشراح .
( أن رجبل اسمه جارٌة بن قدامة التمٌمً أتى إلى رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم فقال
ٌا رسول هللا  ،علمنً كلمات أعٌش بهن  ،وال تكثر علً فؤنسى  ،فقال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم  :ال تؽضب ) (.)2
قوله ( ال تؽضب ) قال دمحم زكرٌا  ،قال الخطابً :أي :اجتنب أسباب الؽضب  ،وال
تتعرض لما ٌجلبه  ،وأما نفس الؽضب فبل ٌتؤتى النهً عنه ألنه أمر طبٌعً ال ٌزول
من الجبلة ـ وقٌل معناه ال تفعل ما ٌؤمرك به الؽضب  ،قٌل لعل السابل كان ؼضوبا ،
وكان النبً صلً هللا علٌه وسلم ٌ ،ؤمر كل واحد بما هو أولى به  ،ولذا أقتصر فً
وصٌته على ترك الؽضب ) (. )3
وقال أبن عبد البر:
( ومعنً هذا الحدٌث عندي ـ وهللا أعلم ـ أنه أراد  :علمنً ما ٌنفعنً بكلمات قلٌلة ،
لببل أنسى إن أكثرت علً  ،فؤجابه بلفظ ٌسٌر جامع  ،ولو أراد  :علمنً كلمات من
الذكر ،ما أجابه بمثل ذلك الجـواب  ،وإنما أراد  :علمنً بكلمات قلٌلة  ،ما ٌكون نافعا
لً )(. )4
وواضح ـ وهللا أعلم ـ أن أسلوب النهً هنا خرج إلى معنً اإلرشاد والتعلٌم  ،آلن
السابل كان ٌسؤل عن تعلٌم كلمات تكون له عونا له فً مسٌرة حٌاته  ،فؤجابه بكلمات
قصٌرة جامعة لخٌري الدنٌا واآلخرة (ال تؽضب) .
[ قول عثمان بن عفان رضً هللا عنه فً خطبته  :ال تكلفوا األمة ؼٌر ذات الصنعة
الكسب فإنكم متى كلفتمــوها ذلك كسبت بفرجها  ،وال تكلفـوا الصؽٌر الكسب  ،فإنه إذا
لم ٌجد سرق ] (.)1
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ،4 ،ص. 375:
2
ـ رواٌة ٌحًٌ (  ) 1635والبخاري ( . )6116
3
ـ أوجز المسالك  ،دمحم زكرٌا  ،م  ، 14 ،ص.163 :
4
ـ االستذكار  ،البن عبد البر  ،م  ، 8 ،ص. 286 :
1
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1791وأبً مصعب ( .)2566
1
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قال الباجً :
( قوله رضً هللا عنه (ال تكلفوا األمة ؼٌر ذات الصنعة الكسب فتكسب بفرجها ) ٌرٌد
أنها إن ألزمت خراجا وهً لٌست بذات صنعة تصنعها بخراج اضطراها ذلك إلى
الكسب من أي وجه أمكنها  ،وكان ذلك سببا إلى أن تكسب بفرجها )(.)1
وقد قال هللا تعالى فً شؤن ذالك { وال ت ْك ِرهوا فتٌا ِتك ْم على ْال ِبؽاء ِإ ْن أردْن تحصنا ً}()2
( قوله (وال تكلفوا) بضم المثناة الفوقٌة وكسر البلم المشددة ( الصؽٌر ) بالنصب على
المفعولٌة أي الؽبلم الصؽٌر الذي ال ٌطٌق( الكسب ) مفعول ثان ( فإنه ) أي الصؽٌر
( إذا لم ٌجد ) شٌبا ٌإدٌه إلى السٌد ( سرق ) جزاء الشرط )(. )3
وقال الباجً :
( وكذلك الصبً إذا كلؾ الكسب وأن ٌؤتً بالخراج  ،وهو ال ٌطٌق ذلك  ،فإنه ربما
اضطره إلى أن ٌتخلص مما لزمه من الخراج بؤن ٌسرق )(. )4
فالظاهر أن أسلوب النهً فً هذه الجملة ورد على صٌؽة اإلرشاد والنصح  ،وقد ورد
ذلك فً ثناٌا خطبته رضً هللا عنه .
[ عن مالك أنه بلؽه أن عٌسى بن مرٌم كان ٌقول " ال تكثروا الكبلم بؽٌر ذكر هللا
فتقسوا قلوبكم  ،فإن القلب القاسً بعٌد من هللا ولكن ال تعلمون  ،وال تنظروا فً
ذنوب الناس كؤنكم أرباب  ،وانظروا فً ذنوبكم كؤنكم عبٌد  ،فإنما الناس مبتلى
ومعافى ] (. )5
قوله ( ال تكثروا الكبلم بؽٌر ذكر هللا تعالى فتقسو قلوبكم ) ٌرٌد ـ هللا أعلم ــ أن كثرة
الكبلم بؽٌر ذكر هللا عز وجل تكون لؽوا وإن كان منه المباح فقد ٌكون منه المحظور
فالؽالب علٌه ما تقسو به القلوب )(.)6
وقوله ( وال تنظروا فً عٌوب الناس كؤنكم أرباب ٌ ،رٌد أن العبد ال ٌنظر فً ذنوب
ؼٌره  ،ألنه ال ٌثٌب على حسنها وال ٌعاقب على سٌبها وإنما ٌنظر فٌها ربه الذي أمره
ونهاه فٌثٌبه على حسنها وٌعاقب على سٌنها وأما العبد فإنه ٌنظر فً عٌوب نفسه
لٌصلح منها ما فسد وٌتوب منها عما فرط )(. )1

ـ المنتقى،ج  ، 9 ،ص.474 :
2
ـ سورة المإمنون اآلٌة . 51 :
3
ـ أوجز المسالك ـ م ـ  ،15ص.285 :
4
ـ أوجز المسلك  ، 9 ،2 ،ص474 :
5
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1854وأبً مصعب ( . )2575
6
ـ المنتقً  ،ج  ، 9 ،ص. )483 :
1
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص.483 :
1

216

قال الزرقانً :
( فتقسوا) بنصب الواو  ،جوابا للنهً  ،ومعنى السببٌة ظاهره  ،والقسوة أنبوه عن
سماع الحق أو المٌ ل إلى مخالطة الخلق  ،وقلة الخشٌة وعدم الخشوع والبكاء  ،وكثرة
الؽلة كذا فً (المحلً) و( قلوبكم ) بالرفع على الفاعلٌة  ،أي فبل ٌنفعها عظة وال ٌإثر
فٌها شًء من التبلوة والتذكٌر (.)1
فالنهً فً قوله (ال تكثروا ) و( وال تنظروا ) لعله ـ وهللا أعلم ـ خرجا إلى معنى
ببلؼً وهو اإلرشاد  ،ألن معرض الكبلم ٌجرى على معنى النصح واإلرشاد .
[ عن سهٌل بن أبً صالح عن أبٌه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :أن هللا ٌرضى لكم ثبلثا ،
وٌسخط لكم ثبلثاٌ ،رضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شٌبا  ،وأن تعتصموا بحبل هللا
جمٌعا  ،وأن تناصحوا من واله هللا أمركم  ،وٌسخط لكم قٌل وقال  ،وإضاعة المال ،
وكثرة السإال ] (. )2
قال النووي  (:قال العلماء  :الرضى والسخط والكراهة من هللا تعالى المراد بها أمره
ونهٌه  ،وثوابه وعقابه  ،أو أرادته الثواب لبعض العباد  ،والعقاب لبعضهم  ،وأما
االعتصام بحبل هللا فهو التمسك بعهده  ،وهو إتباع كتابه العزٌز وحدوده  ،والتؤدب
بؤدبه  ،والحبل ٌطلق على العهد  ،وعلى األمان  ،وعلى الوصلة  ،وعلى السبب)(. )3
الل ج ِمٌعا ً والتف َّرقواْ} (.) 4
صمواْ ِبح ْب ِل ِ
وهو على نحو قوله تعالى  { :واعْت ِ
(قوله  :أن تعبدوه وال تشركوا به شٌبا) ألن من أشرك بعبادته أحدا لم ٌعبده)(. )5
ونرى ـ وهللا أعلم ـ أن أسلوب النهً فً قوله ( وال تشركوا به شٌبا ) خرج إلى معنى
الوجوب وفٌه معنى اإلرشاد  ،ألن المعنى للحدٌث ٌتضمن وصاٌا وإرشادات فٌها أمر
ونهً .
ّ3ـّالدعاءّّ :
خرجّالنهًّفًّأحادٌثّالموطأّإلىّمعنىّالدعاءّمجازاّفًّ(ّثمانٌة)ّمواضعّ ّ
والشواهد على ذلك :
[ وصاٌا ،أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب إلى عماله بالمحافظة على الصبلة  ،فقال :
والمؽرب إذا ؼربت الشمس ،والعشاء إذا ؼاب الشفق إلى ثلث اللٌل  ،فمن نام فبل نامت
ـ أوجز المسالك  ،دمحم ذكرٌا  ،م  ،15ص. 325 :
2
ـ رواٌة ٌحًٌ (  )18ومسلم ( . )1715
3
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م ، 6 ،ص.237 :
4
ـ سورة آل عمران  ،اآلٌة . 153:
5
ــ شرح على الموطؤ  ،ج ،4 ،ص.652 :
1
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عٌنه  ،فمن نام فبل نامت عٌنه فمن نام فبل نامت عٌنه ] (. )1
قوله ( فمن نام ) قبل العشاء ( فبل نامت عٌنه ) دعاء بنفً االستراحة على من ٌنام
عن الصبلة  ،ألنه علٌه السبلم كان ٌكره النوم قبلها والحدٌث بعدها )()2
قال الزرقانً :
( قوله  :فمن نام فبل نامت عٌنه ) دعا علٌه بعدم الراحة  ،ذكره ثبلث مرات زٌادة فً
التنفٌر عن النوم ) (. )3
وإذا تؤملنا النهً فً قوله رضً هللا عنه ( فمن نام فبل نامت عٌنه ) نجد أن صٌاغ
النهً خرج إلى معنى ببلؼً وهو الدعاء  ،ألن سٌاق الحدٌث ٌدل على ذالك.
[عن عطاء بن ٌسار أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :اللهم ال تجعل قبري وثنا ٌعبد  ،اشتد
ؼضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبٌابهم مساجد ](. )4
قال الباجً :
( دعاإه صلً هللا علٌه وسلم أن ال ٌجعل قبره وثنا ٌعبد تواضعا والتزاما للعبودٌة هلل
تعالى  ،وإقرارا بالعبادة وكراهٌة أن ٌشركه أحد فً عبادته ) ()5
وقال دمحم زكرٌا:
( أي ال تجعل قبري مثل الوثن فً تعظٌم الناس وعودهم للزٌارة بعد البدء واستقبالهم
نحوه فً السجود قاله القاري ) ()6
وإذا ما نظرنا إلى أسلوب النهً فً هذا الحدٌث نرى أنه خرج إلى معنى الدعاء ،
وذلك واضح من خبلل سٌاق الحدٌث وإشارة شراح الحدٌث إلى ذلك .
[ قول أبو هر ٌرة عن ما ٌقوله المصلً على الجنازة منها  :اللهم ال تحرمنا أجره وال
تفتنا بعده ] (. )1
قوله ( اللهم ال تحرمنا أجره ) أي أجر الصبلة علٌه أو شهود جنازته أو أجر المصٌبة
بموته فإن المإمن مصاب بؤخٌه المإمن ( وال تفتنا ) بما ٌشؽلنا عنك (بعده ) فإن كل

ـ رواٌة ٌحًٌ (  )1وأبً مصعب ( . ) 6
2
ـ أوجز المسالك ،م  ،1 ،ص.255 :
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ ،ج  ،1 ،ص.85 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1322
5
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص 354 :
6
ـ أوجز المسالك  ،م . 377 ، 3 ،
1
ـ رواٌة ٌحٌى (  )535وأبً مصعب ( )1516ودمحم ( )311
1
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شاؼل عن هللا فتنة  ،وفٌه أن المصلً له أن ٌشرك نفسه فً الدعاء بما شاء فهاتان
الدعوتان للمصلً ال للمٌت ) (.)1
فصٌؽتا النهً ( ال تحرمنا  ،وال تفتنا ) خرجتا إلى معنى الدعاء  ،ألن النداء بقوله
( اللهم ) ٌدل على ذلك .
[عن زٌد بن أسلم  ،أن عمر بن الخطاب كان ٌقول  :اللهم ال تجعل قتلً بٌد رجل صلى
لك سجدة واحدة ٌحاجنً بها عندك ٌوم القٌامة ] (.)2
قال ابن عبد البر:
(معنى قول مالك الذي فسر به قول عمر رضً هللا عنه ـ عندي وهللا أعلم ـ أن عمر
أراد أن ال ٌكون قتله بٌد مإمن ال تخلد فً نار جهنم  ،ألن المإمن تكون له حجة
بتوحٌده وصبلته وسجوده ٌخرج بذلك من النار قاتله بعد أن ٌناله مقدار ذنبه  ،فؤراد أن
ٌكون قاتله مخلدا فً النار  ،وهذا ال ٌكون إال فٌمن لم ٌسجد هلل سجدة  ،ولم ٌعمل من
الخٌر واإلٌمان مثقال ذرة) (.)3
(وقد استجاب هللا له فجعل قتله بالمدٌنة بٌد فٌروز النصرانً أو المجوسً أبً لإلإة
عبد المؽٌرة بن شعبة الصحابً) (.)4
فسٌاق الحدٌث خرج بالنهً عن معناه األصلً إلً المعنً المجازي وهو الدعاء.
[ قوله صلى هللا علٌه وسلــــم  :اللهــــم أمض ألصحـــابً هجرتهم  ،وال تردهم على
أعقابهم ] (.)5
قال العٌنً:
(قوله  :اللهم أمض) بقطع الهمزة ٌ ،قال  :أمضٌت األمر أي أنفذته أي  :تممها لهم وال
تنقصها علٌهم فٌرجعون إلى المدٌنة  ،قوله (وال تردهم علً أعقابهم) أي  :بترك
هجرتهم ورجوعهم عن مستقٌم حالهم المرضٌة  ،فٌخٌب قصدهم وٌسوء حالهم  ،وٌقال
لكل من رجع إلً حال دون ما كان علٌه  :رجع على عقبه  ،وحار) (.)6
قال الباجً ( :وهللا أعلم أنه قل من مات بمكة من المهاجرٌن ولعله قد أجٌبت فٌهم دعوة
النبً صلً هللا علٌه وسلم) (.)1

ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 87 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )986
3
ـ االستذكار  ،م  ، 5 ،ص . 99 :
4
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص 54 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى (  ) 1455وأبً مصعب ( ) 2995والبخاري (  ) 1295ومسلم ( . )1628
6
ـ عمدة القارئ شرح صحٌح البخاري  ،ج  ،3 ،ص . 124 :
1
ـ المنتقى  ،ج  ، 8 ،ص . 98 :
1
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ّ4ـّالرجاءّّ :
خرج بعض أسالٌب النهً إلى المعنى الببلؼً وهو :الرجاء لٌكسب األسلوب معانً
جمالٌة إضافة على المعنً األصلً
وقد ورد ذلك فً أحادٌث الموطؤ  ،فً (أربعة ) مواضع.
وشواهده  [:أن رجبل جاء إلى عبد هللا بن عمر  ،فقالٌ :ا أبا عبد الرحمن  :إنً جعلت
أمر امرأتً فً ٌدها فطلقت نفسها فماذا تري ؟ فقال عبد هللا بن عمر  :أراه كما قالت ،
فقال الرجــل  :ال تفعل ٌ :ا أبا عبد الرحمن  ،فقال ابن عمر  :أنا أفعل أنت فعلته ] ()1
قال الباجً :
قول الرجل  ( :ال تفعل ٌا أبا عبد الرحمن) علً سبٌل الكراهٌة لما أفتاه به  ،والحرص
علً أن ٌعٌد النظر لعله ٌخالؾ ما قد رآه  ،فقال عبد هللا بن عمر ( :أنا أفعله أنت
فعلته) ٌرٌد بذلك ال صنع لً فً ذلك  ،وإنما قولك وعملك أدي إلى ما أفتٌتك به  ،ألن
الفتوى إنما هً بحسب سإال السابل وما ٌقوم له من القول والعمل) (.)2
ففً قوله ( ال تفعل ٌا أبا عبد الرحمن) أي  :ـ وهللا أعلم ـ أنه قد خرج من معناه
الحقٌقً إلى معنً الرجاء ألن السابل ٌرجوا من ابن عمر أن ٌعٌد النظر فً فتواه
لعله ٌجد له مخرجا .ولكن ذالك دون جدوى وأصبح األمر كما ٌقولون  ،سبق السٌؾ
العزل .
[ أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال لــه كعب اإلخبار :ال تخـــرج
إلٌهــا ٌا أمٌر المإمنٌن  ،فإن بها تسعة أعشار السحر ،و بها فسقة الجن  ،و بها الداء
العضال ] ()3
وقوله (فقال له ) أي لعمر رضً هللا عنه ( ،كعب األحبار) وكان قبل إسبلمه من أبمة
الٌهود (ال تخرج) بصٌؽة النهً (إلٌها) أي إلى العراق (.)4
قوله ( فإن بها تسعة أعشار السحر) ٌحتمل ـ وهللا أعلم ـ أن ٌرٌد به أن السحر كان
معظمه ببابل  ،وهً من أرض العراق  ،فؤخبر أن معظمه هناك (.)1
(و بها فسقة) بفتحات  ،جمع فاسق (. )2

ـ رواٌة ٌحٌى (  ) 1157وأبً مصعب ( . )1458
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 5 ،ص . 256 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1778
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 15 ،ص . 244 :
1
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص . 461 :
2
ـ المصدر السابق  ،م  ، 15 ،ص . 244 :
1
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(وقوله (وبها الداء العضال ) ٌرٌد الذي ٌعًٌ األطباء أمره  ،وهذا أصله ثم استعمل فً
كل أمر ٌتعذر محاولته من أمر دٌن أو دنٌا ،وروى ابن القاسم ومطرؾ وؼٌرهما عن
مالك الداء العضال  ،الهبلك فً الدٌن  ،وقال دمحم بن عٌسً األعشى وؼٌره من أهل
العلم ٌقول هً البدع فً اإلسبلم (.)1
فالظاهر وهللا أعلم النهً فً قوله (:ال تخرج إلٌها ٌا أمٌر المإمنٌن) خرج عن معناه
األصلً إلً المعنى المجازي وهو الرجاء  ،وذلك ألن النهً كان من األقل إلى األعلى
وذلك واضح من سٌاق الجملة
[ قصة الفتى العرٌس الذي استؤذن رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم عند الخندق  :فا
نطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قابمة بٌن البابٌن فؤهوى إلٌها بالرمح لٌطعنها
وأدركته ؼٌرة فقالت :ال تعجل حتى تدخل وتنظر ما فً بٌتك )2( ]...
قال الباجً :
(وقول المرأة (ال تعجل حتى تدخل وتنظر ما فً بٌتك ) على معنى إظهار عذرها فٌما
أتته فدخل الفتى فوجد الحٌة ) (. )3
فقولها ( ال تعجل ) لعله ـ وهللا أعلم ـ أن النهً هنا خرج إلى معنى الرجاء  ،ألنها ترٌد
منه أن ال ٌنفذ ما أراده من شهر سبلحه  ،وألن هذا النهً من األقل إلى األعلى .
[ قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً بن كعب :إنً ألرجوا أن ال تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما
أنزل هللا فً التوراة وال فً اإلنجٌل وال فً القرآن مثلها ] (. )4
قوله ( إنً ألرجوا أن ال تخرج من المسجد حتى تعلم سورة  )...على معنى التسلٌم
ألمر هللا تعالى واإلقرار بقدرته وأنه وإن كان تعلٌم ذلك ٌسٌرا إال أنه ال ٌقطع بتمامه
إال أن ٌعلمه هللا عز وجل بذلك  ،ومعنى تعلم سورة أن تعلم من حالها ما لم ٌكن ٌعلمه
قبل ذلك  ،وإال فقد كان عالما بالسورة وحافظا لها ) (.)5
قال الزرقانً  ( :قال العلماء  :الرجاء من هللا ومن نبٌه واقع ) (.)6
5ـّالترٌثّّ ّ:
إن بعض أسالٌب النهً قد ٌخرج أحٌانا إلى معانً مجازٌة مثل  :الترٌث وقد خرج
النهً فً أحادٌث الموطؤ إلى معنى الترٌث  ،مرتٌن  ،وهً :
ـ المصدر نفسه  ،ج  ، 9 ،ص . 461
2
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1781وأبً مصعب ( )2556ومسلم (. )2236
3
ـ المنتقً  ،ج  ، 9 ،ص. 365 :
4
ـ رواٌة ٌحًٌ ( . )185
5
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص.52 :
6
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج ،1 ،ص. 318 :
1
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[ قول أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها للنساء :ال تعجلن حتى ترٌن القصة البٌضاء ،
ترٌد بذلك الطهر من الحٌضة (.)1
قوله ( لهن  :ال تعجلن  ،بالفوقٌة أو التحتٌة جمع المإنث خطابا وؼٌبة ( حتى ترٌن )
ؼاٌة لقولها (ال تعج لن) باعتبار معناه وهو أمهلن  ،أو ؼاٌة لمحذوؾ هو بل أمهلن
باالؼتسال والصبلة حتى ترٌن القصة البٌضاء )بفتح القاؾ وشد الصاد المهملة  ،ماء
أبٌض ٌدفعه الرحم عند انقطاع الحٌض) ()2
فالنهً فً قولها ( ال تعجلن ) خرج على معنى الترٌث واإلرشاد إلى أمور دٌنهن .
ومنه [:فإذا سمع أحد كم اإلقامة فبل ٌسع ) (.)3
6ـّالتماسّّ ّ:
جاء النهً فً الموطؤ  ،بؤسلوب االلتماس  ،خروجا عن معناه األصلً  ،مرة وحدة ،
وذلك [قول أبى هرٌرة لعبد هللا بن سبلم  :أخبرنً بها وال تضن علً ] ()4
( أي ال تبخل بفتح الضاد وكسرها ) (.)5إذن  ،فالنهً فً قوله ( ال تضن علً ) خرج
ـ وهللا أعلم ـ إلى معنى االلتماس ألن النهً من مساو له فً الرتبة .
7ـّالتكرٌمّوالتعظٌمّّ :
ورد النهً بؤسلوب التكرٌم والتعظٌم (ثبلث) مرات فً الموطؤ
وشواهده  [ :قوله ملسو هيلع هللا ىلص :إذا اذهب أحدكم الؽابط أو البول فبل ٌستقبل القبلة وال ٌستدبرها
بفرجه ] ()6
( قوله فبل ٌستقبل القبلة ) بكسر البلم ألن  ،ال  ،ناهٌة ( القبلة ) أي الكعبة ( وال
ٌستدبرها ) أي ال ٌجعلها مقابل ظهره ( بفرجه ) أي حال قضاء الحاجة  .إكراما لها
عن المواجهة بالنجاسة ) (.)7
وعلى هذا النحو [ :إذا قعدت على حاجتك فبل تستقبل القبلة ،وال بٌت المقدس ] (.)8
[ إذا كان أحدكـم ٌصلً فبل ٌبصق قبل وجهـــه  ،فإن هللا تبارك وتعالى قبل وجهـــه
إذا صلى ] (.)1
ـ رواٌة ٌحٌى (. )128
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 232 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )63
4
ـ رواٌة ٌحٌى ()67
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 398 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى (  )455والبخاري (  )144ومسلم ( . ) 264
7
ـ شرح الزر قانً  ،ج  ، 1 ،ص . 658 :
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )457والبخاري (  ) 145ومسلم ( . )266
1
ـ رواٌة ٌحٌى (  ) 458والبخاري (  ) 456ومسلم ( . )547
1
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قال النووي (:قوله ملسو هيلع هللا ىلص ( فبل ٌبصق قبل وجهه فإن هللا قبل وجهه ) أي الجهة التً
عظمها  ،وقٌل  :فإن قبله هللا  ،وقبل  :ثوابه  ،ونحو هذا  ،فبل ٌقابل هذه الجهة بالبصاق
الذي هو االستخفاؾ بمن ٌبزق إلٌه وإهانته وتحقٌره ) (.)1
قال ابن عبد البر ( :وأما قوله ( فإن هللا قبل وجهه إذا صلى ) فكبلم خرج على شؤن
تعظٌ م القبلة وإكرامها كما قال طاووس  ( :أكرموا قبلة هللا عن أن تستقبل للؽابط أو
البول ) ()2
فالنهً فً قوله ( فبل ٌبصق قبل وجهه ) خرج إلى معنى تعظٌم القبلة  ،لما لها من
تكرٌم وتعظٌم فً قلوب عباد هللا .
8ـّاإلنكارّ :
خرج النهً من معناه الحقٌقً إلى معنى اإلنكار ،فً الموطؤ مرة واحدة .
فً قول أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب ٌ [:ا صاحب الحوض ال تخبرنا  ،فإنا نرد
على السباع وترد علٌنا ] ()3
قال علً القارئ  ،قال الطٌبً  ،فً قوله (ٌا صحب ال تخبرنا) ٌعنً إن إخبارك
بورودها وعدمه سواء  ،فإن أخبرتنا بسوء الحال  ،فهو عندنا جابز سابػ ) ()4
وقال الباجً  (:إنكار لقول عمرو بن العاص وإخبار أن ورود السباع على المٌاه ال
تؽٌر حكمها ) ()5
فال نهً فً قوله ( ٌا صاحب الحوض ال تخبرنا ) خرج إلى معنى اإلنكار ،وذالك ألن
أمٌر المإمنٌن أنكر علٌه سإاله .
9ـّالتنبٌهّعنّالغفلةّّ :
خرج النهً إلى هذا األسلوب فً الموطؤ  ،مرة واحدة :
[ من ضمن ما كتبه أمٌر المإمنٌن إلى أبً موسى األشعري :وأن صل العشاء ما بٌنك
وبٌن ثلث اللٌل  ،فإن أخرت فإلى شطر اللٌل وال تكن من الؽافلٌن ] ( )1قوله (وال
تكن من الؽافلٌن) بؤن تإخرها عن النصؾ أٌضا  ،واألوجه أن ٌقال إن هذا القول ال
ٌختص بالتنبٌه على صبلة العشاء  ،بل هو تنبٌه على المحافظة الصلوات كلها ()2
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 3 ،ص . 45 :
2
ـ االستذكار  ،م  ، 2 ،ص . 448 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى  ) 43 5والمشكاة ( . )486
4
ـ مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح  ،م  ، 2 ،ص. 175 :
5
ـ المنقى  ،ج  ، 1 ،ص . 118 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( . )8
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 1 ،ص . 254 :
1
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فالنهً فً جملة ( والتكن من الؽافلٌن) خرج إلى المعنى المجازي وهو التنبٌه على
الؽفلة  ،وذالك واضح من وصاٌا أمٌر المإمنٌن ألبً موسى األشعري .
ّ11ـّالحثّعلىّالفعلّّ :
جاء النهً بؤسلوب الحث على الفعل خروجا عن معناه الحقٌقً فً الموطؤ مرة واحدة
فً قوله ٌ [ :ا نساء المإمنات  ،ال تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها  ،ولو كراع شاة
محرقا ] ()1
قوله ( كراع شاة ) بضم الكاؾ  ،ما دون العقب  ،وخص النساء  ،ألنهن مواد المودة
والبؽضاء  ،وألنهن أسرع انتقال فً كل منهما ()2
قال الباجً ( :قوله ( ال تحقرن ٌ ) ...حتمل وجهٌن  ،أحدهما  :ال تحقر المهدٌة  ،فتمنع
أن ٌهدي إلٌها القلٌل وهو مما ٌنتفع به  ،وٌحتمل أن ٌرٌد ال تحقره المهدي إلٌها ولتقبله
على قلته فهو أنفع لها على قلته من منعه وأحسن فً التعاشر وهللا أعلم وأحكم ) ()3
وأسلوب النهً هنا من النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌدل على معنى الحث والترؼٌب لنساء المإمنات على
فعل الخٌر .

ـ رواٌة ٌحٌى (  )1835والبخاري (  )2566ومسلم ( . )1535
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 669 :
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص . 552 :
1
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المبحثّالثالث ّ
الموازنةّبٌنّالمدلولّالحقٌقًّوالمجازيّألسلوبّالنهًّفًّالموطأ ّ
 1ـ الموازنة بٌن معانً النهً التحرٌم والتنزٌه
من ذلك :
[ أن عمر بن الخطاب وهب البنه جارٌة فقال  :ال تمسها فإنً قد كشفتها ] ()1
( قال الزرقانً قال الباجً  ،معناه أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه
طلب اللذة واالستمتاع فؤبدى العلة الموجبة للتحرٌم وهو الكشؾ  ،فلو كان الملك كافٌا
كما ٌقول الشافعً لم ٌحتج إلى ذلك ) ()2
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :نهى أن ٌؤكل الرجل بشماله أو ٌمشً على نعل واحدة وأن
ٌشتمل الصماء وأن ٌحتبً فً ثوب واحد كاشفا عن فرجه ] ()3
قوله (نهى) تنزٌها على األصح ( عن أن ٌؤكل الرجل ) ()4
قال النووي ( :وعلى تفسـٌر الفقهـاء ٌحرم االشتمـال المذكور إن انكشؾ به بعض
العورة وإال فٌكره ) ()5
فبٌن قوله ( ال تمسها فإنً قد كشفتها ) وقوله (نهى أن ٌؤكل الرجل  )...اتفاق فً
أسلوب النهً  ،واختبلؾ فً المدلول  ،فاألول  :مدلوله نهً تحرٌم  ،وهو جزل قوي ،
استعمل فٌه الكناٌة  ،فإنً قد كشفتها  ،والثانً  :نهً تنزٌه .
ومنه  [:عن نافع عن ابن عمر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :نهى عن بٌع الثمار حتى ٌبدوا
صبلحها  ،نهى البابع والمشتري ] ()6
قال العٌنً :
( قوله ( نهى عن بٌع الثمار) وذلك ألنه ال ٌإمن أن تصٌبها آفة فتتلؾ فٌضٌع مال
صاحبه  ،وقوله ( نهى البابع ) ألنه ٌرٌد أكل المال بالباطل ( ونهى المبتاع ) أي
المشتري  ،ألنه ٌوافقه على حرام ()1

ـ رواٌة ٌحٌى (. )1125
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 226 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1661ومسلم (. )2599
4
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 453 :
5
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 7 ،ص . 295 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1291والبخاري ( )2194ومسلم (. )1594
1
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 8 ،ص . 499 :
1
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ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :نهى أن ٌشرب التمـر والزبٌـب جمٌعا  ،والزهو والرطب
جمٌعا ] ()1
قال العٌنً :وفٌه كراهة الجمع بٌن اإلدامٌن  ،ولكن كراهة تنزٌه  ،ال كراهة تحرٌم ()2
فبٌن قوله ( نهى عن بٌع الثمار ) وقوله (نهى أن ٌشرب التمر والزبٌب) اتفاق حٌث أن
كبل منهما أسلوب للنهً  ،أستعمل فٌه صٌؽة نهى للخبر عن النهً  ،واختبلؾ فً
المعنى  ،فاألول نهً تحرٌم وهو أقوى وأثبت والثانً كراهة تنزٌهٌة .
ّ2ـّالموازنةّبٌنّمعانًّالنهًّبصٌغةّالخبرّمعّالنهًّاإلرشاديّ ّ
من ذلك :
[ قول أبو هرٌرة  :سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول  :ال تعمل المطً إال إلى ثبلثة مساجد
إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى مسجد إٌلٌاء أو بٌت المقدس ] ()3
قوله ( ال تعمل المطً ) أي ال ٌسافر علٌها  ،والنفً بمعنى النهً ()4
وفً رواٌة [ ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة مساجد ] ()5
قال العٌنً :
( ونكتة العدول عن النهً إلى النفً إلظهار الرؼبة فً وقوعه أو لحمل السامع على
الترك ابلػ حمل بؤلطؾ وجه  ،وقال العٌنً  ،قال الطبرانً  :النفً أبلػ من صرٌح
النهً  ،كؤنه قال  :ال ٌستقٌم أي ٌقصد بالزٌارة إال هذه البقاع الختصاصها بما اختصت
به ) ()6
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا بعث سرٌة ٌقول لهم  :اؼزوا باسم هللا فً سبٌل هللا
تقاتلون من كفر باهلل ال تؽلوا وال تؽدروا وال تمثلوا وال تقتلوا ولٌدا  ،وقل ذلك لجٌوشك
وسراٌاك إن شاء هللا والسبلم علٌك ] ()1
(قوله ( ال تؽلوا) أي  :ال تخونوا فً المؽنم  ،قال الزرقانً  ،قال ابن قتٌبة  :سمً بذلك
ألن آخذه ٌؽله فً متاعه  ،أي ٌخفٌه ( وال تؽدروا) بكسر الدال  ،أي  :ال تتركوا الوفاء

ـ رواٌة ٌحٌى (. )1334
2
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 14 ،ص . 654 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )239
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 2 ،ص . 335 :
5
ـ صحٌح البخاري ()1189
6
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 5 ،ص . 563 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )967ومسلم (. )1731
1
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( وال تمثلوا ) بالتشدٌد للمبالؽة والتكثٌر  ،أي ال تقطعوا القتلى ( وال تقتلوا ولٌدا) أي :
صبٌا )()1
وقوله (وقل ذلك لجٌوشك وسراٌاك ) وقوله ( إن شاء هللا ) للتبرك ()2
( وفٌه فوابد مجمع علٌها وهً تحرٌم الؽدر والؽلول وقتل الصبٌان إذا لم ٌقاتلوا ،
وكراهة المثلة  ،واستحباب وصٌة اإلمام أمراءه وجٌوشه بالتقوى والرفق وتعرٌؾ ما
ٌحتاجون فً ؼزوهم وما ٌجب علٌهم وما ٌحل لهم وما ٌحرم علٌهم وما ٌكره وما
ٌستحب ) ()3
فبٌن قوله (ال تعمل المطً  ،ال تؽلوا  ،وال تؽدروا  ،وال تمثلوا  ،وال تقتلوا ) اتفاق فً
أسلوب النهً  ،واختبلؾ من حٌث الداللة  ،فاألولى  :معناها الوجوب  ،والبقٌة خرجت
إلى معنى اإلرشاد  ،وهً أسالٌب رابعة أثر ْ
ت المعانً إثراء كبٌرا
ومنه  :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :ال ٌخطب أحدكم على خطبة أخٌه ] ()4
( قوله ( ال ٌخطب) برفــع ٌخطب  ،خبر بمعنى النهـــً  ،وهو أبلـــػ من صـــرٌح
النهً ) ()5
قال الملة على القارئ :
( ال ٌخطب) بضم الباء على أن ال نافٌة وبكسرها على أنها ناهٌة ) ()6
ومنه  [:قول عثمان فً خطبته  :ال تكلفوا األمة ؼٌر ذات الصنعة الكسب فإنكم متى
كلفتموها ذلك كسبت بفرجها  ،وال تكلفوا الصؽٌر الكسب  ،فإنه إذا لم ٌجد سرق ] ()7
( قوله ( ال تكلفوا األمة ؼٌر ذات الصنعة الكسب فتكسب بفرجها ) ٌرٌد أنها إن أ ِلزمت
خراجا  ،وهً لٌست بذات صنعة تصنعها بخراج اضطرها ذلك إلى الكسب من أي
وجه أمكنها  ،وكان سببا إلى أن تكسب بفرجها ) ()1
وعن ذلك قال هللا تعالى { والت ْك ِرهوافتٌا ِتك ْم على ْال ِبؽاء ِإ ْن أردْن تحصنا ً} ()2
فؤسالٌ ب النهً فً الحدٌثٌن  ،هً  ( :ال ٌخطب  ،ال تكلفوا) بٌنهما اتفاق فً أسلوب
النهً واختبلؾ فً المعنى  ،األول  :معناه حقٌقً وهو التحرٌم  ،والثانً  :معناه
مجازي  :وهو اإلرشاد التعلٌمً والتوجٌهً وهو جمٌل .
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 25 :
2
ـ المصدر السابق  ،ج  ، 3 ،ص . 25 :
3
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 6 ،ص . 259 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1589والبخاري (. )5142
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 188 :
6
ـ مرقاة المفاتٌح  ،م  ، 6 ،ص . 277 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1791
1
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص . 474 :
2
ـ سورة النور  ،اآلٌة . 51 :
1
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ّ3ـّالموازنةّبٌنّالنهًّالحقٌقًّبصٌغةّ(نهً)ّوالنهًّاإلرشادي ّ
من ذلك[:عن عبدهللا بن عمر :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،نهى عن النجش] ()1
قوله ( نهى ) تحرٌما (عن النجش) بفتح النون وسكون الجٌم وفتحها بالشٌن المعجمة ،
وهو لؽة  ،تنفٌر الصٌد واستثارته من مكانه لٌصاد ٌ ،قال نجشت الصٌد أنجشته نجشا ،
ومنه قٌل للصابد  ،ناجش ألنه ٌثٌر الصٌد  ،وفسره مالك  :بقوله  :والنجش أن تعطٌه
بسلعته أكثر من ثمنها ولٌس فً نفسك اشتراإها فٌقتدي بك ؼٌرك  ،وقال األكثر  :وهو
أن ٌزٌد فً السلعة لٌؽتر به ؼٌره ) ()2
ومنه  [:قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لعثمان بن عفــان  :ال تبٌعـــوا الدٌنار بالدٌنارٌن وال الدرهــم
بالدرهمٌن ] ()3
( قوله ( ال تبٌعوا الدٌنار) ٌحتمل المنع من التفاضل فً العدد لما جرت به العادة من
التعامل بها عددا ومنع قطعها فكان ذلك منعا من التفاضل فٌها على ذلك الوجه  ،ألن
زٌارة دٌنار آخر قلما تجد بٌن الذهبٌن على هذا الوجه فنص على أقل الزٌادة لٌنبه بذلك
على المنع من أكثرها  ،وٌحتمل أن ٌرٌد به المنع لمن رآه باع دٌنار بدٌنار فخص فعله
ذلك بالمنع ) ()4
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :نهى عن صٌام ٌومٌن ٌوم الفطر وٌوم األضحى ] ()5
( قوله ( نهى عن صٌام ٌومٌن ) تحرٌما (ٌوم الفطر وٌوم األضحى) فٌحرم صٌامهما
على متطوع وناذر وقاض فرضا ومتمتع وؼٌر ذلك إجماعا وال ٌنعقد نذر صوم
أحدهما وال ٌلزم قضاإه عند الجمهور  ،وقال أبو حنٌفة ٌقضً وإن صامه أجزأه ) ()6
ومنه  [:قول الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الوباء  :إ ذا سمعتم به بؤرض فبل تقدموا علٌه وإذا
وقع بؤرض وأنتم بها فبل تخرجوا فرارا منه ] ()7
( قوله ( قبل تقدموا علٌه) لٌكون أسكن لقلوبكم وأقطع لوسواس الشٌطان  ،قال الزرقانً
قال فً األ حوذي  :وألن هللا أمر أن ال ٌتعرض للحتؾ والببلء  ،وإن كان ال نجاة من
قدر هللا إال أنه من باب الحذر الذي شرعه هللا ولببل ٌقول القابل  :لو لم أدخل لم أمرض
ولو لم ٌدخل فبلن لم ٌمت ) ()1

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1373والبخاري ( )2142ومسلم (. )1516
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص  558 :ــ . 559
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1312ومسلم (. )1585
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 6 ،ص . 257 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )835ومسلم (. )138
6
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص . 482 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1657والبخاري ( )5729ومسلم (. )2219
1
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص  374 :ــ . 375
1

228

( قوله ( وإذا وقع بؤرض وأنتم بها فبل تخرجوا فرارا منه) لببل ٌكون معارضة للقدر ،
فلو خرج لقصد آخر ؼٌر الفرار جاز) ()1
فبٌن النواهً اآلتٌة ( ال تبٌعوا  ،نهى  ،فبل تقدموا  ،فبل تخرجوا) اجتماع حول أسلوب
األمر  ،وافتراق  ،حول المدلول  ،إذ أن األول والثانً  :مدلولهما حقٌقً بمعنى التحرٌم
 ،والثالث والرابع  ،مدلولهما مجازي وهو اإلرشاد والتحذٌر وفٌه من التوجٌهات القٌمة
للناس أثناء الكوارث والوباء وكٌفٌة التعامل معها بؽٌة عدم انتشاره  ،فسبحان من
أحسن وأحكم هذا الدٌن الحنٌؾ .
ّ4ـّالموازنةّبٌنّالنهًّبلفظّ(ّإٌاكم)ّوالنهًّبأسلوبّالدعاءّ ّ
من ذلك :
[ عن أبً هرٌرة  :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :إٌاكم والظن فإنه أكذب الحدٌث ] ()2
(قوله ( إٌاكم والظن ) أي اجتنبوا الظن  ،قال العٌنً  ،قال القرطبً  :المراد بالظن
هنا التهمة التً ال سبب لها كمن ٌتهم رجبل بالفاحشة من ؼٌر أن ٌظهر علٌه ما
ٌقتضٌها  ،ولذلك عطؾ علٌه  :وال تجسسوا  ،وذلك أن الشخص ٌقع له خاطر التهمة
فٌرٌد أن ٌتحقق فٌخس ولٌبحث وٌتسمع فنهى عن ذلك ) ()3
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :اللهم ال تجعل قبري وثنا ٌعبد أشتد ؼضب هللا على قوم
اتخذوا قبور أنبٌابهم مساجد ] ()4
قال الباجً :
( دعاإه ملسو هيلع هللا ىلص أن ال ٌجعل قبره وثنا ٌعبد تواضعا والتزاما للعبودٌة هلل تعالى  ،وإفرادا
بالعبادة  ،وكراهٌة أن ٌشركه أحد فً عبادته ) ()5
فبٌن قوله ( إٌاكم والظن  ،اللهم ال تجعل قبري ) اتفاق إذ أن كبل منهما أسلوب للنهً ،
واختبلؾ فً المعنى  ،فاألول  :معناه حقٌقً والتحرٌم  ،والثانً معناه مجاز معناه
الدعاء وهو أسلوب بالػ فً األهمٌة ألنه التضرع واللجوء إلى المولى عز وجل فً
جمٌع الحاجات وفٌه تشبٌه بلٌػ  ،فً قوله  ،ال تجعل قبري صنما ٌعبد
ومنه  [:قول عمر بن الخطاب  :وإٌاكم والدٌن فإن أوله هم وآخره حرب ] ()1
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( قوله (إٌاكم والدٌن) على معنى النهً عنه والتحذٌر من سوء عاقبته فً الدٌن والدنٌا
وقوله ( فإن أوله هم وآخره حر ب) بتحرٌك الراء الحرب  ،السلب ورجل محروب
بمع نى مسلوب ٌرٌد أن أول أمر من علٌه الدٌن الهم بؤدابه مع ضٌق ٌده عنه والمخافة
لسوء عاقبته وآخر أمره أن ٌسلب ماله من عقار وحٌوان وؼٌر ذلك وٌشفق من ٌعٌده
فٌباع علٌه وٌقضً منه ؼرماإه ) ()1
ومنه  [:اللهـم ال تجعل قتلـً بٌد رجل صلـى لك سجدة واحـدة ٌحاجنً بها عندك ٌوم
القٌامة ] ()2
قال ابن عبدالبر:
( أن عمر أراد أن ال ٌكون قتله بٌد مإمن ال ٌخلد فً نار جهنم  ،ألن المإمن تكون له
حجة بتوحٌده وصبلته وسجوده ٌخرج بذلك من النار قاتله بعد أن ٌناله مقدار ذنبه ،
فؤراد أن ٌكون قاتله مخلدا فً النار ،وهذا ال ٌكون إال فٌمن لم ٌسجد هلل سجدة  ،ولم
ٌعمل من الخٌر واإلٌمان مثقال ذرة ) ()3
( وقد استجاب هللا له فجعل قتله بالمدٌنة بٌد فٌروز النصرانً أو المجوسً  ،أي لإلإة
عبد المؽٌرة بن شعبة الصحابً ) ()4
أسالٌب النهً فً الحدٌثٌن  ،هً  ( :وإٌاكم والدٌن  ،اللهم ال تجعل قتلً بٌد رجل صلى
لك سجدة ) فاألول  :معناه حقٌقً معناه التحذٌر من الدٌن  ،وهو قوي وجزل  ،والثانً
معناه الدعاء .
ّ4ـّالموازنةّبٌنّالنهًّبحرفّالجوابّ(ال)ّوأسلوبّالرجاءّ ّ
من ذلك :
[ جاءت امرأة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت ٌ :ارسول هللا إن ابنتً توفً عنها زوجها وقد
اشتكت عٌنٌها أفتكحلهما  ،فقال رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (ال) مرتٌن أو ثبلثا  ،كل ذلك ٌقول
(ال) ] ()5
( قوله ( ال) أي  :ال تكحلها  ،قال العٌنً قال الكرمانً  :قٌل  :هذا النهً لٌس على وجه
التحرٌم  ،ولبن سلمنا أنه للتحرٌم  ،فإذا كانت الضرورة  ،فإن دٌن هللا ٌسر ٌ ،عنً :
الحرمة ٌثبت إال عند الضرر والضرورة  ،أو معناه  :ال تكتحل بحٌث ٌكون فٌه الزٌنة
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قال العٌنً  ،قال النووي  :فٌه دلٌل على تحرٌم االكتحال على الحادة سواء احتاجت
إلٌه أم ال ،ورد علٌه المنع المطلق ) ()1
ومنه  [:أن رجبل جاء إلى عبد هللا بن عمر فقال ٌ :ا أبا عبدالرحمن  ،إنً جعلت
أمرامرأتً فً ٌدها  ،فطلقت نفسها فماذا ترى ؟ فقال عبد هللا بن عمرأراه كما قالت :
فقال الرجل  :ال تفعل ٌا أبا عبدالرحمن  ،فقال ابن عمر  :أنا أفعله أنت فعلته ] ()2
( قوله ( ال تفعل ٌا عبدالرحمن ) على سبٌل الكراهة لما أفتاه به  ،والحرص على أن
ٌعٌد النظر لعله ٌخالؾ ما قد رآه  ،فقال عبدهللا بن عمر ( أنا أفعل أنت فعلته) ٌرٌد
بذلك ال صنع لً فً ذلك  ،وإنما قولك وعملك أدى إلى ما أفتٌتك به  ،ألن الفتوى إنما
هً بحسب سإال السابل  ،وما ٌقوم له من القول والعمل ) ()3
فالنهً ورد فً الحدٌثٌن فً قوله (ال) بالنهً  ،إجابة على سإال  ،وهو نهً حقٌقً ،
أما فً قوله ( ال تفعل) فهو أسلوب للنهً المجازي بمعنى الرجاء  ،إذ طلب رجاء من
ابن عمر أن ٌعٌد النظر فً فتواه إلى صالحه  ،وهو لطٌؾ بدٌع أكسب النهً معنى
آخر .
ومنه  [:قول سعد بن أبً وقاص ٌ ،ا رسول هللا قد بلػ بً من الوجع ما ترى  ،وأنا ذو
مال  ،وال ٌرثنً إال ابنة لً أفاتصدق بثلثً مالً ؟ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (ال) فقلت
فالشطر ؟ قال (ال) ثم قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،الثلث والثلث كثٌر إنك إن تذر ورثتك أؼنٌاء
خٌر من تذرهم عالة ٌتكففون الناس ] ()4
( قوله ( أفؤتصدق بثلثً مالً  ،قال  :ال ) ٌرٌد به أن ٌبتله قبل موته  ،وٌحتمل أن ٌرٌد
به أن ٌوصً بذلك المقدار فً وجوه بر فنهاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الثلثٌن ثم عن الشطر وأباح
له الثلث ووصفه بالكثرة ) ()5
ومنه  [:أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب األحبار :ال تخرج
إلٌها ٌا أمٌر المإمنٌن فإن بها تسعة أعشار السحــر  ،وبها فسقـــة الجن  ،وبها الـــداء
العضال ] ()6
قوله ( ال تخرج ) بصٌؽة النهً ( إلٌها) أي  :إلى العراق ()1
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فبٌن قوله ( ال) الجوابٌة الناهٌة وقوله ( ال تخرج إلٌها ٌا أمٌر المإمنٌن) أتفاق فً
أسلوب النهً واختبلؾ فً المدلول  ،األول معناه حقٌقً والثانً  :معناه مجازي وهو
الرجاء وفٌه التهذٌب وخفض الجناح .
ّ5ـّالموازنةّبٌنّالنهًّاألصلًّوالنهًّللترٌث ّ
من ذلك :
[ أن عبد هللا بن مسعود ابتاع جارٌة من امرأته زٌنب الثقفٌة  ،واشترطت علٌه  :إنك
إن بعتها فهً لً بالثمن الذي تبٌعها به  ،فسؤل عبد هللا بن مسعود عن ذلك عمر بن
الخطاب  ،فقال عمر بن الخطاب  :ال تقربها وفٌها شرط ] ()1
( قوله ( ال تقربها وفٌها شرط ألحد) قال الباجً  ،قال أبو مصعب فً المبسوط معنى
ذلك ال تبتعها وفٌها شرط ألحد  ،ومعنى ذلك ال تشترٌها بهذا الشرط  ،وهذا ٌقتضً
منعه من هذا االبتٌاع لفساده  ... ،وٌحتمل عندي أن ٌرٌد به ال تقربها فً الوطء مع
بقاء هذا الشرط فٌها وٌكون حكم العقد الفساد والصحة مسكوتا عنه ) ()2
ومنه  [:قول أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها للنساء  :ال تعجلن حتى ترٌن القصة
البٌضاء  ،ترٌد بذلك الطهر من الحٌضة ] ()3
قوله ( ال تعجلن ) جمع المإنث خطاب وؼٌبة ( حتى ترٌن ) ؼاٌة قولها ال تعجلن
باعتبار معناه وهو أمهلن  ،أو ؼاٌة لمحذوؾ هو بل أمهلن باالؼتسال والصبلة حتى
ترٌن ( القصة البٌضاء ) بفتح الصاد  ،ماء أبٌض ٌدفعه الرحم عند انقطاع الحٌض ()4
فبٌن قوله ( ال تقربها وقوله ال تعجلن ) اتفاق فً أسلوب النهً اختبلؾ فً المحتوى ،
فاألول  :معناه حقٌقً  ،بٌنما الثانً  :معناه مجازي  ،وهو الترٌث واالنتظار وهو
لطٌؾ .
ّ6ـّالموازنةّبٌنّالنهًّالحقٌقًّوالنهًّلاللتماس ّ
من ذلك :
[ عن مالك أنه بلؽه أن رجبل أراد أن ٌبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهب الرجل الذي
ٌرٌد أن ٌبٌعه الطعام إلى السوق  ،فجعل ٌرٌه الصبر وٌقول  :من أٌها تحب أن ابتاع
لك ؟ فقال المبتاع  :أتبٌعنً ما لٌس عندك ؟ فؤتٌا إلى عبد هللا بن عمر  ،فذكرا ذلك له ،
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فقال عبدهللا بن عمر للمبتاع  :ال تبع منه ما لٌس عنده وقال للبابع  :ال تبع ما لٌس
عندك ] ()1
قوله ( ال تبتع ) أي  :ال تشتر ( منه ما لٌس عنده ) أي عند المبتاع ( وقال للبابع ال تبع
ما لٌس عندك ) ()2
( وقد استنبط ذلك من حدٌثه فً النهً عن البٌع الطعام قبل قبضه األولى  ،أو بلؽه
حدٌث حكٌم بن حزام ( :قلت ٌا رسول هللا ٌؤتٌنً الرجل فٌسؤلنً البٌع ما لٌس عندي
ابتاع له من السوق ثم أبٌعه منه  ،فقال  :ال تبع ما لٌس عندك ) ()3
ومنه  [:قول أبو هرٌرة فً حدٌث طـــوٌل  ،لعبد هللا بن ســـبلم  :أخبـــرنً بها وال
تضن علً ] ()4
قوله ( أخبرنً بها) أي بتلك الساعة التً فٌها اإلجابة ( وال تضن ) بفتح الضاد
وكسرها  ،وبفتح النون المشددة  ،أي  :ال تبخل (علً)
فبٌن قوله ( ال تبع ما لٌس عنده  ،ال تبع ما لٌس عندك  ،وال تضن علً ) اجتماع فً
أسلوب النهً  ،وافتراق فً المحتوى  ،فاألول والثانً  :محتواهما حقٌقً وهو جزل
قوي جمٌل رابع  ،والثالث  :معناه ببلؼً  ،بمعنى االلتماس  ،ألنه من مساو له .
ّ7ـّالموازنةّبٌنّالنهًّالحقٌقًّونهًّالتكرٌمّوالتعظٌم ّ
من ذلك :
[ عن عبد هللا بن عمر  :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :ال بٌع بعضكم على بٌع بعض ] ()5
قوله ( ال ٌبع ) بالجزم على النهً  ،وفً رواٌة ( ال ٌبٌع) بإثبات الباء على الخبر
مرادا به النهً  ،وهو أبلػ فً النهً من النهً الصرٌح ( بعضكم على بٌع بعض )
عدى بعلى ألنه حمل معنى االستعبلء  ،وٌؤتً تفسٌره بالسوم ()6
قال العٌنً :
( وإنما حرم بٌع البعض على بعض ألنه ٌوؼر الصدور وٌورث الشحناء) ()7

ـ رواٌة ٌحٌى (. )1326
2
ـ أوجز المسلك  ،م  ، 11 ،ص . 263 :
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج ، 3 ،ص . 434 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )239والترمذي (  )491وأبو داود (. )1546
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1371والبخاري ( )2139ومسلم (.)1412
6
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 553 :
7
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 8 ،ص . 427 :
1
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ومنه  [ :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إذا ذهب أحدكم الؽابط أو البول فبل ٌستقبل القبلة وال ٌستدبرها
بفرجه ] ()1
قوله ( فبل ٌستقبل القبلة ) ٌجوز فٌه الوجهان  ،أحدهما  :أن ٌكون نهٌا  ،فتكون البلم
مكسورة ألن األصل فً الساكن إذا حرك أن ٌحرك بالكسر  ،واآلخر  :أن ٌكون نفٌا
فٌكون البلم مضمومة ()2
وقوله ( وال ٌستدبرها ) أي  :ال ٌجعل مقابل ظهره ( بفرجه) أي قضاء الحاجة إكراما
لها عند المواجهة بالنجاسة ()3
فعند الموازنة بٌن قوله ( ال بٌع بعضكم على بعض ) وقوله ( فبل ٌستقبل القبلة وال
ٌستدبرها) اتفاق فً أسلوب النهً  ،واختبلؾ فً المدلول  ،فاألول  :مدلوله حقٌقً ،
والثانً  :مدلوله مجازي بمعنى التعظٌم والتكرٌم للقبلة  ،وهو جلٌل بالػ فً الروعة .
ومنه  [:أن عمر بن الخطاب قال  :ال ٌصدرن أحد من الحاج حتى ٌطوؾ بالبٌت فإن
آخر النسك الطواؾ بالبٌت ] ()4
قال الباجً :
( ٌرٌد طواؾ الوداع للبٌت  ،وذلك مشروع  ،وقد قال عمر بن الخطاب إنه آخر النسك
ٌق } ( )5فثبت بذلك أن
وذكر مالك أنه مؤخوذ من قوله تعالى { ث َّم م ِحلها ِإلى ْالب ٌْ ِ
ت ْالع ِت ِ
الطواؾ للوداع ) ()6
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إذا كان أحدكم ٌصلً فبل ٌبصق قبل وجهه فإن هللا تبارك وتعالى قبل
وجهه إذا صلى ] ()7
قال النووي :
( قوله ( فبل ٌبصق قبل وجهه فإن هللا قبل وجهه ) أي الجهة التً عظمها  ،وقٌل فإن
قبله هللا  ،وقٌل  :ثوابه  ،ونحو هذا  ،فبل ٌقابل هذه الجهة بالبصاق الذي هو االستخفاؾ
بمن ٌبزق إلٌه وإهانته وتحقٌره ) ()8

ـ رواٌة ٌحٌى ( )455والبخاري ( )144ومسلم (. )264
2
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 2 ،ص . 393 :
3
شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 658 :
4
رواٌة ٌحٌى (. )819
5
ـ سورة الحج  ،اآلٌة :
6
ـ المنتقى  ،ح  ، 3 ،ص . 473 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )457والبخاري ( )145ومسلم (. )266
8
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 3 ،ص . 45 :
1
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وقال ابن عبدالبر:
( فإن هللا قبل وجهه إذا صلى ) فكبلم خرج على شؤن تعظٌم القبلة وإكرامها كما قال
طاووس  :أكرموا قبلة هللا عن أن تستقبل للؽابط والبول ) ()1
فبٌن قوله (ال ٌصدرن أحد من الحاج حتى ٌطوؾ بالبٌت ) وقوله ( فبل ٌبصق قبل
وجهه ) اتفاق حٌ ث أن كبل منهما أسلوب للنهً وصٌؽتهما لنهً الؽابب ـ واختبلؾ فً
المعنى  ،إذ أن األول معناه حقٌقً  ،والثانً  :مجازي  ،بمعنى التكرٌم والتعظٌم القبلة
وهو عظٌم بالػ فً العظمة والحسن والجمال .
ّ8ـّالموازنةّبٌنّالنهًّالحقٌقًّوالنهًّللتسوٌةّ ّ
من ذلك :
[ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :ال ٌحتلبن أحد ماشٌة أحد بؽٌر إذنه أٌحب أحدكم أن تإتى
مشربته فتكسر خزانته فٌنتقل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشٌهم أطعماتهم فبل
ٌحتلبن أحد ماشٌة أحد إال بإذنه ] ()2
(قوله ( فبل ٌحتلبن أحد ماشٌة أحد إال بإذنه ) أعاده بعد ضرب المثل زٌادة التنفٌر عنه
وفٌه النهً عن أن ٌؤخذ المسلم للمسلم شٌبا إال بإذنه الخاص أو العام  ،وإنما خص اللبن
بالذكر لتساهل الناس فٌه فنبه به على ما هو أولى منه وبهذا أخذ الجمهور  ،واستثنى
كثٌر من السلؾ ما إذا علم طٌب نفس صاحبه وإن لم ٌقع منه إذن خاص وال عام ) ()3
ومنه  [:أن عمر بن الخطاب  :خرج فً ركب فٌهم عمرو بن العاص  ،حتى وردوا
حوضا  ،فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض  ،هل ترد حوضك السباع ؟ فقال
عمر بن الخطاب ٌا صاحب الحوض ال تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علٌنا ] ()4
قال علً القارئ الملة  ،قال الطٌبً :
( قوله ( ٌا صاحب الحوض ال تخبرنا) ٌعنً إن إخبارك بورودها وعدمه سواء فإن
أخبرتنا بسوء الحال فهو عندنا جابز سابػ ) ()5
فبٌن قوله ( ال ٌحتلبن أحد) وقوله ( ٌا صاحب الحوض ال تخبرنا) اتفاق إذ أن كل
منهما أسلوب للنهً  ،واختبلؾ فً المعنى  ،فاألول معناه حقٌقً  ،وهو أقوى وأثبت
كما فٌه تؤكٌد المنع  ،والثانً  :معناه مجازي بمعنى التسوٌة .

ـ االستذكار  ،م  ، 2 ،ص . 448 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1765والبخاري ( )2435ومسلم (. )1726
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 596 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )43والمشكاة (. )486
5
ـ مرقاة المفاتٌح  ،م  ، 2 ،ص . 175 :
1
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ّ9ـّالموازنةّبٌنّالنهًّالحقٌقًّوالنهًّبالتنبٌهّعلىّالغفلةّ ّ
من ذلك :
[قول عبدهللا بن عمر  :سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول  :ال ٌتناجى اثنان دون واحد ] ()1
قوله ( ال ٌتناجى ) ومعناه النهً ( اثنان دون واحد ) ألنه ٌوقع الرعب فً قلبه وفٌه
مخافة لما توجبه الصحبة من األلفة واألنس وعدم التنافر()2
ومنه  [:أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبو موسى األشعري  :أن صل العصر ،
والشمس بٌضاء نقٌة ،قدر ما ٌسٌر الراكب ثبلثة فراسخ  ،وأن صل العشاء ما بٌنك
وبٌن ثلث اللٌل  ،فإن أخرت فإلى شطر اللٌل  ،وال تكن من الؽافلٌن ] ()3
قوله ( وال تكن من الؽافلٌن ) بؤن تإخرها عن النصؾ أٌضا  ،واألوجه أن ٌقال إن هذا
القول ال ٌختص بالتنبٌه على صبل ة العشاء  ،بل هو تنبٌه على المحافظة على
الصلوات كلها ()4
فالموازنة بٌن قوله ( ال ٌتناجى اثنان دون واحد ) وقوله ( وال تكن من الؽافلٌن ) اتفاق
فً أسلوب النهً ،اختبلؾ فً المعنى  ،فاألول  :معناه حقٌقً وهو أثبت ألنه قاعدة
اجتماعٌة عظٌمة هامة  ،والثانً  :معناه مجازي بمعنى التنبٌه على الؽفلة .
ّ11ـّالموازنةّبٌنّالنهًّالحقٌقًّوالنهًّبالحثّعلىّالفعل ّ
من ذلك :
[ عن مالك أنه بلؽه  ،أن دمحم بن سٌرٌن كان ٌقول  :ال تبٌعوا الحب فً سنبله حتى
ٌبٌض ] ()5
قال الزرقانً :
( ال تبٌعوا الحب فً سنبله حتى ٌبٌض) أي ٌشتد حبه وفً الصحٌح عن ابن عمر أنه
ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بٌع النخل حتى ٌزهو وعن السنبل حتى ٌبٌض وٌؤمن العاهة  ،نهى البابع
والمشتري ) ()6
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ا نساء المإمنات  ،ال تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها  ،ولو كراع
شاة محرقا] ()1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1859والبخاري ( )6288ومسلم (. )2183
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 647 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )8
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 1،ص . 254 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1336
6
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص  444 :ــ . 445
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1835والبخاري ( )2566ومسلم (. )1535
1
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قال الباجً  (:قوله ( التحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها  ،ولو كراع شاة محرقا )
ٌحتمل وجهٌن أحداهما  :ال تحقره المهدٌة فتمنع أن ٌهدي إلٌها القلٌل وهومما ٌنتفع به ،
وٌحتمل أن ٌرٌد ال تحقره المهدي إلٌها ولتقبله على قلته فهو أنفع لهاعلى قلته من منعه
وأحسن فً التعاشر ) ()1
فبٌن قوله (ال تبٌعوا الحب فً سنبله ) وقوله ( ال تحقرن إحداكن  )...اتفاق فً أسلوب
النهً  ،واختبلؾ فً المعنى  ،فاألول حقٌقً والثانً مجازي  ،بمعنى الحث على الفعل
وهو بالػ فً الروعة والجمال  ،لما فٌه من قٌم التكافل االجتماعً بٌن الناس وخاصة
الجٌران .

1

ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص . 552 :
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الفصلّالخامس
أسلـــوبّالنـــداءّفًّالمـــوطأ
ٌحتوي على ثبلثة مباحث :

المبحث األول  :المحتوى الداللً فً الجملة النحوٌة ألسلوب النداء
المبحث الثانً :المحتوى الداللً فً الجملة الببلؼٌة ألسلوب النداء
المبحث الثالث  :الموازنة بٌن المعانً النحوٌة والببلؼٌة ألسلوب النداء
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المبحثّاألول
المحتوىّالداللًّفًّالجملةّالنحوٌةّألسلوبّالنداء
النداء ،تعرٌفه :
هو التصوٌت بالمنادى إلقباله علٌك ()1
وبمعنى آخر:
هو طلب المتكلم إقبال المخاطب علٌه بحرؾ نابب مناب أنادي المنقول من الخبرإلى
اإلنشاء ()2
أدواتهّّ،ثمانٌةّ:
وهً ٌ ( :ا  ،الهمزة  ،أي  ،آي  ،وآ  ،أٌا  ،هٌا  ،وا ) ()3
وتنقسم هذه األدوات إلى قسمٌن  ،قسم لنداء القرٌب  ،وقسم لنداء البعٌد
أدوات نداء القرٌب :
( وهما  :حرفان  ،الهمزة  ،وأي  ،تقول لمن ٌسمعك  ،ولمن هو قرٌب منك  :أي بنً ،
4
أو  ،أبنً )
( وقد ٌنزل البعٌد منزلة القرٌب  ،فٌنادى  ،بالهمزة أو أي  ،تنبٌها على أنه مع بعده
ال ٌؽٌب عن القلب  ،بل هو مالك للفإاد واللب  ،كما ٌقول المتلهــؾ على وحدة األمة :
أي  :صبلح الدٌن  ،أنور الدٌن أٌن أنت ) ()5
ومنه قول الضبً ( )6فً رثاء ابنه :
أأبً ال تبعد ولٌس بخالد

حً ومن تصب المنون بعٌد

أدواتّنداءّالبعٌدّ:
وهً:
 1ـ ( ٌا) وهً  :أكثر أدوات النداء استعماال ،ولهذا قٌل  :إنها مشتركة بٌن النداء البعٌد

ـ الطراز  ،للٌمانً  ،ص . 239 :
2
ـ جواهر الببلؼة  ،للهاشمً  ،ص . 77 :
3
ـ علوم الببلؼة  ،للمراؼً  ،ص . 93 :
4
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها  ،ص . 168 :
5
ـ المرجع نفسه  ،علم المعانً  ،ص . 168 :
6
ـ البٌت للضبً  ،فً دٌوان الحماسة ألبً علً أحمد بن دمحم بن الحسن المرزوقً األصفهانً  ،تحقٌق ؼرٌد الشٌخ  ،دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت ط 12 ، 1هـ  2553م  /ص . 45
1
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والقرٌب  ،ولكن كثٌرا من العلماء ذهب إلى أنها وضعت لنداء البعٌد ()1
قال الزمخشري :
( هً لنداء البعٌد أو من هو بمنزلته من نابم أو ساه  ،وإذا نودي من عداهم فلٌحرص
المنادى علٌه  ،ومفاطنته لما ٌدعوه  ...وقول الداعً ٌ ،ارب ٌ ،اهلل  ،استقصار منه
لنفسه وهضم لها  ،واستبعاد عن مظان القبول واالستماع ()2
ومنه قول الشاعر(:)3
فٌا شجر الخابور مالك مورقا

كؤنك لم تحزن على ابن طرٌؾ ()4

وكثٌرا ما ٌحذؾ :
ب ِإ ِنً دع ْوت ق ْو ِمً ل ٌْبلًونهارا ً } ()5
كقوله تعالى { :قال ر ِ
واألداة التً تقدر عند الحذؾ هً ٌ( :ا)
( وذكر النحاة إن حذؾ أداة النداء له داللة فً نفس البلٌػ  ،وهً أن المنادى هو فً
أقرب منازل القرب من المنادي  ،حتى لم ٌحتاج إلى ذكر أداة النداء له لشدة قربه وهذا
ٌلٌق بمقام دعاء هللا تعالى  ،فإذا قال الداعً (ٌارب) فهو ٌعبر بذكر أداة النداء عن شدة
حاجة نفسه لما ٌدعوا به  ،أو ٌعبر عن ألمه أو استؽاثته أو ضٌق صدره أو نحو ذالك
من المعانً ()6
 2ـ ( أٌا )
نحو :أٌا دمحم أقبل إلٌنا
 3ـ ( وا )
وهً أكثر ما تستعمل فً الندبة
نحو قولك  ،واعجبا لك ٌا أحمد

ـ الببلؼة فنونها وأفنانها  ،علم المعانً  ،ص . 168 :
2
ـ شرح ابن ٌعٌش  ،م  ، 1 ،ص  119 :ـ . 121
3
ـ البٌت للفارعة  ،فصل المقال فً شرح كتاب المثال  ،تؤلٌؾ  :أبو عبٌد البكري  ،تحقٌق  :إحسان عباس وعبد المجٌد عابدٌن  ،مإسسة
الرسالة  ،بٌروت  ،ط  ، 3 ،ج  ، 1 ،ص . 166 :
4
ـ هو :الولٌد بن طرٌؾ بن الصلت التؽلبً الشٌبانً  ،كان رأس الشراة فً زمنه  ،أخرج من الجزٌرة الفراتٌة سنة (177ه) فً خبلفة
هارون الرشٌد  ،ظهر علٌه ٌزٌد  ،فقتله بعد حرب شدٌدة  ،فرثته أخته الفارعة  ،توفً سنة ( 179ه ) األعبلم  ،للزركلً  ،ج  ، 8 ،ص :
. 125
5
ـ سورة نوح  ،اآلٌة . 5 :
6
ـ الكافً فً علوم الببلؼة  ،ص . 358
1
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 4ـ ( هٌا)
(حرؾ نداء ٌنادى بها البعٌد مسافة أو حكما) ()1
نحو  :هٌا زٌد نسافر
5ـ(آ)
(حرؾ من حروؾ النداء  ،حكاه األخفش والكوفٌون  ،وزعم ابن عصفور أنه للقرٌب ،
كالهمزة  ،وذكر ؼٌره أنه للبعٌد  ،وهو الصحٌح  ،ألن سٌبوٌه ذكر رواٌة  ،عن العرب
 ،أن الهمزة للقرٌب  ،وما سواها للبعٌد  ،وهللا أعلم )()2
مثل  :آ فلسطٌن سبلما واعتذارا .
 6ـ ( آي )
( حرؾ نداء  ،حكاه الكوفٌون ولم ٌذكره سٌبوٌه  ،قال ابن مالك  :رواها الكوفٌون
عن العرب الذٌن ٌثقون بعربٌتهم  ،ورواٌة العدل مقبولة  ،وهً لنداء البعٌد  ،كسابر
حروؾ النداء إال الهمزة ) ()3
أي بنً وطنً .
ومثاله ْ :
 إنزال القرٌب منزلة البعٌد فً النداء
( قد ٌنزل البعٌد منزلة القرٌب  ،فٌنادى بالهمزة  ،وأي  ،إشارة إلى أنه لشدة
استحضاره فً ذهن المتكلم صار كالحاضر معه  ،ال ٌؽٌب عن القلب  ،وكؤنه ماثل أمام
العٌن ) ()4
كقول الشاعر)5( :
أسكان نعمان األراك تٌقنوا

بؤنكم فً ربع قلبً سكان

وقد ٌنزل القرٌب منزلة البعٌد  ،فٌنادى بالهمزة  ،وأي .
لآلتً :
أ /إشارة إلى علو مرتبته  ،فٌجعل بعد المنزلة كؤنه بعد فً المكان  ،كقوله :
( أٌا موالي ) وأنت معه للداللة على أن المنادى عظٌم القدر رفٌع الشؤن
ـ الجنى الدانً ،للمرادي  ،ص . 557 :
2
ـ المرجع السابق  ،ص . 232 :
3
ـ المرجع نفسه  ،ص . 418 :
4
ـ جواهر الببلؼة  ،ص . 77 :
5
ـ البٌت البحر الطوٌل  ،ببل نسبة فً كتاب نفح الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌب  ،ألحمد بن دمحم المقري التلمسانً  ،دار صادر ـ بٌروت
( )1968تحقٌق ك إحسان عباس  ،ج  ، 7 ،ص . 24 :
1
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ب /إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته  ،كقولك ( أٌا هذا) لمن هو معك
ج /أشارة إلى أن السامع لؽفلته وشرود ذهنه كؤنه ؼٌر حاضر كقولك للساهً :
( أٌا فبلن).
وكقول البارودي )1( :
ٌا أٌها السادر المزور من صلؾ

مهبل  ،فإنك باألٌام منخدع

 الفابدة الحقٌقٌة للنداء :
( هً طلب اإلقبال والمجًء واالنتباه  ،مثل ٌ :ا طالب أقبل ٌ ،ا ظالم أدبر  ،والنداء
الحقٌقً ال ببلؼة فٌه ) ()2
 الفوابد الببلؼٌة للنداء :
قد ٌخرج النداء عن فابدته الحقٌقٌة إلى فوابد أخرى ببلؼٌة من أهمها :
 1ـ التعظٌم :
كقول الشاعر)3( :
ٌا امة من تراث الدهر خالدة

مضت ولم تقتبس آثارها األمم

 2ـ التمنً :
إذا كان للجماد  ،أو لؽٌر العاقل  ،مثل قول الخنساء )4( :
أعٌنً جودا وال تجمدا

أال تبكٌان لصخر الندى

 3ـ اإلؼراء:
نحو قولك لمن أقبل ٌتظلم ٌ :ا مظلوم .
 4ـ االستؽاثة :
نحو ٌ :ا هللا للمإمنٌن .

ـ البٌت من البحر البسٌط للبارودي  :فً جواهر األدب فً أدبٌات وإنشاء لؽة العرب  ،ألحمد الهاشمً  ،ج  ، 1 ،ص . 412 :
2
ـ الكافً فً الببلؼة  ،ص . 361 :
3
ـ البٌت فً كتاب الكافً فً الببلؼة  ،ص . 362 :
4
ـ البٌت للخنساء فً األؼانً  ،ألبً فرج األصفهانً  ،تحقٌق  :سٌر جابر ،دار الفكر  ،بٌروت  ،ط  ، 2 ،ج  ، 15 ،ص . 71 :
1
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 5ـ الندبة :
كقول الشاعر)1( :
واحر قلباه ممن قلبه شبم

ومن بجسمً وحالً عنده سقم

 6ـ التعجب :
كقول الشاعر )2( :
ٌا لك من قٌرة بمعمر

خبل لك الجو فبٌضً واصفري

 7ـ الزجر:
كقول الشاعر)3( :
أفوادي متى المتاب أل َّما

تصح والشٌب فوق رأسً ألما

 8ـ التحسر والتوجع:
كقوله تعالى ٌ { :الٌْت ِنً كنت ترابا ً } ()4
 9ـ التذكـر:
كقول الشاعر)5( :
أٌا منزل ًْ سلمى سبلم علٌكما

هل األزمن البلتً مضٌن رواجع

 15ـ االستؽاثة :
نحوٌ:ا للشاب ٌ ،ا لذوي الؽٌرة ٌ ،ا لحماة الدٌن والوطن
 11ـ االختصاص :
( وٌكون بحذؾ حرؾ النداء ،مثل  :أٌها الرجل  ،أي دون الرجال  ،وهذا هو أحد
الفروق بٌن النداء واالختصاص  ،إذ فً المنادى قد ٌذكر حرؾ النداء  ،وهنا فرق آخر

ـ البٌت للمتنبا فً كتاب  ،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر  ،لضٌاء الدٌن نصر هللا بن دمحم بن عبدالكرٌم الموصلً  ،تحقٌق  :دمحم
محً الدٌن عبد الحمٌد  ،المكتبة العصرٌة  ،بٌروت  ،ط  ، 1995 ،ج  ، 2 ،ص . 196 :
2
ـ البٌت من البحر الرجز  ،فً أدب الكاتب  ،لمسلم بن قتٌبة الكوفً المروري الدنٌوري  ،تحقٌق  :دمحم محً الدٌن عبد الحمٌد  ،المكتبة
التجارٌة  ،مصر  ،ط  1963 ، 4 ،م  ،ج  ، 1 ،ص . 295 :
3
ـ البٌت من البحر الخفٌؾ  ،فً جمالٌة الخبر واإلنشاء  ،دراسة ببلؼٌة جمالٌة نقدٌة  ،حسٌن جمعة  ،ج  ، 1 ،ص . 225 :
4
ـ سورة النبؤ  ،اآلٌة . 45 :
5
ـ البٌت من البحر الطوٌل  ،فً نفح الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌب  ،ألحمد بن المقري التلمسانً  ،تحقٌق  :إحسان عباس  ،دار صادر
 ،بٌروت  ،ط  1955 ،م  ،ج  ، 1 ،ص . 14 :
1
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وهو أن االختصاص خبر ،والنداء إنشاء  ،فإذا قلت  :علً اعتمد أٌها الفتى  ،فالمعنى :
أخص الفتى ) ()1
النــداءّفًّالموطـــأ ّ
ورد أسالٌب النداء فً الموطؤ (مبتٌن وأربع وتسعٌن) مرة
ومن خبلل دراستنا ألسالٌب النداء فً كتاب الموطؤ  ،وجدنا أن األداة المستعملة فٌه
هً (الٌاء) ولم ٌرد استعمال األدوات األخرى للنداء  ،كما ذكر ذالك العلماء :
(ولم ٌرد بؤدوات النداء األخرى  ،فؤشبه بذالك النداء القرآنً ) ()2
وٌمكن أن نقسم أسالٌب النداء هنا إلى اآلتً :
أّ/نداءّالمفردّالعلمّ ّ
وهو على الوجوه اآلتٌة :
ّ1ـّّالنداءّالموجهةّمنّقبلّالمولىّعزّوجل ّ
ورد مرة واحدة
[ فً قوله :كان إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص  ،أول من ضٌؾ الضٌؾ  ،وأول الناس اختتن ( ،)3وأول
الناس قص الشارب ( )4وأول الناس رأى الشٌب فقال ٌارب ما هذا ؟ فقال هللا تبارك
وتعالى  :وقار ٌا إبراهٌم فقال ٌ :ارب زدنً وقارا ] ()5
قوله ( فقال) إبراهٌم ( ٌارب ما هذا ) الذي أرى من الشٌب  ،قال دمحم زكرٌا  ،قال الملة
ا لقارئ ٌ :عنً ما الحكمة فً هذا التؽٌٌر(فقال هللا تبارك وتعالى ) هذا ( وقار) حلم
ورزانة ( ٌا إبراهٌم ) ()6
فالنداء فً قوله ( ٌا إبراهٌم ) للعلم المفرد .
ّ2ـّالنداءّالصادرّمنّالنبًّملسو هيلع هللا ىلصّ ّ
منها ما هو حقٌقً ومنها ما هو مجازي
أما الحقٌقً فقد ورد فً (ستة) مواضع

ـ الببلؼة فنونها وأفنانها  ،علم المعانً  ،ص  171 :ــ . 172
2
ـ ٌنظر األشباه والنظابر  ،ج  ، 2 ،ص  . 151 :وأسالٌب الطلب فً الحدٌث النبوي  ،لدمحم سعٌد  ،ص . 157 :
3
ـ ختن  :ختونا  ،وختونة  ،تزوج  ،والصبً  ،ختنا وختانا  ،قطع قلفته  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :ختن .
4
ـ الشا رب  :ما سال على الفم من الشعر  ،وما طال من ناحٌة السبلة أو السبلة كلها  ،القاموس المحٌط  ،مادة  :شرب .
5
ـ رواٌة ٌحٌى( )1665وأبو مصعب (. )1928
6
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 14 ،ص . 285 :
1
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وشواهده :
[ سإال أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ارسول هللا أتنام قبل توتر ؟ فقال
ٌا عابشة  ،إن عٌنً تنامان وال ٌنام قلبً ] ()1
قال الباجً :
قوله ( ٌا عابشة إن عٌنً تنامان وال ٌنام قلبً ) ٌعنً ـ وهللا أعلم ـ أنه ال ٌنام عن
مراعاة الوقت  ،وهذا مما خص به النبً ملسو هيلع هللا ىلص من أمر النبوة والعصمة  ،ولذالك كان
ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌحتاج إلى الوضوء من النوم لعلمه بما ٌكون منه ()2
والشاهد هو قوله ملسو هيلع هللا ىلص ( ٌا عابشة ) فهو نداء للعلم المفرد
ومنه أٌضا :
[ فً قصة عمر بن الخطاب مع هشام عندما سمعه ٌقرأ على ؼٌر ما ٌعلمه  ،فلبَّبه
بردابه حتى أتى به إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،وذكر له ما سمع منه  ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص ( أرسله ) ثم
قال  ( :اقرأ ٌا هشام ) فقرا القرآءة التً سمعته ٌقرأ  ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :هكذا
أنزلت ) ()3
قوله ( اقرأ ٌا هشام ) فقرا القرآءة التً سمعته إي هشاما إٌاها  ،على حذؾ المفعول
الثانً  ،قوله ( هكذا أنزلت ) وهذا تصوٌب لقراءة هشام ()4
ففً قوله ( ٌا هشام ) نداء المفرد العلم .
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص عندما رفع سعد بن أبً وقاص وعبد بن زمعة ْأمر ولٌد اختصما علٌه
فقال  :هو لك ٌا عبد بن زمعة ] ()5
قوله ( هو لك ٌا عبد بن زمعة ) أنه ملكك لكنك قد أقررت له بالحرٌة فؤنت أعلم بقولك
فً ذلك فٌما ٌخصك  ،وذلك لو أقر رجل بشًء فً ٌده لصح أن ٌقال له  :إنه لك
بمعنى أنه قد كان لك منعة فإذا أقررت به لؽٌرك فؤنت وذاك ) ()6
فالنداء فً قوله ( ٌا عبد زمعة ) للعلم المفرد .

ـ رواٌة ٌحٌى ( )262والبخاري ( )1147ومسلم (. )728
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 172 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )474والبخاري ( )2419ومسلم (. )818
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 4 ،ص . 174 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1413والبخاري ( )2553ومسلم (. )1457
6
ـ المنتقى  ،ج  ، 7 ،ص . 333 :
1
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وبقٌة الشواهد هً :
[ ٌوشك ٌا معاذ إذا طالت بك حٌاة أن ترى ما هاهنا قد ملا جنانا ] ()1
[ أحسن خلقك ٌا معاذ بن جبل ] ( [)2نودي فً الجنة ٌا عبدهللا هذا الخٌر ] ()3
نداءّالمفردّالعلمّالواردّعلىّلسانّالملكّجبرٌلّعلٌهّالسالم
ورد مرة واحدة  ،وشاهده :
[ قول جبرٌل للنبً ملسو هيلع هللا ىلص فقل  :أعوذ بوجه هللا الكرٌم وبكلمات هللا التامات البلتً ال
ٌجاوزهن بر وال فاجر ...ومن طوارق ( )4اللٌل والنهار إال طارقا ٌطرق بخٌر ٌا
رحمن ] ()5
قوله ( ومن طوارق اللٌل والنهار) الطارق ما جاءك لٌبل ووصؾ ما ٌؤتً بالنهار
طارقا على سبٌل اإلتباع  ،ولما كان الطارق ٌؤتً بالخٌر وٌؤتً بالشر استثنً الطارق
الذي ٌؤتً بالخٌر فإنه مرؼب فً إتٌانه ولم ٌستعذ منه ()6
قوله ( ٌا رحمان ) نداء هلل هلالج لج وهو مفرد صمد .
نداءّالمفردّعلىّلسانّالصحابةّرضوانّهللاّعلٌهم
ورد ذلك (ثمانً عشرة) مرة
وشواهده :
[ قول أبو مسعود األنصاري للمؽٌرة بن شعبة عندما أخر الصبلة ٌوما  :ما هذا ٌا
مؽٌرة ؟ وقول عمر بن عبدالعزٌز  :اعلم ما تتحدث به ٌا عروة ] ()7
( قوله ( ما هذا ) التؤخٌر ( ٌا مؽٌرة ؟ ألٌس ) كذا الرواٌة وهو استعمال صحٌح  ،لكن
األفصح واألكثر استعماال فً مخاطبة الحاضر الست؟ وفً مخاطبة الؽابب ألٌس؟) ()8
وقوله (أعلم) بصٌؽة األمر (ما نتحدث به ٌا عروة) قال الزرقانً  ،قال الرافعً فً
شرح المسند  :ال ٌحمل مثله على االهتمام ولكن المقصود االحتٌاط واالستثبات لٌتذكر
الراوي وٌتجنب ما عساه ٌعرض من نسٌان وؼلط ()1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )327ومسلم (. )756
2
ـ رواٌة ٌحٌى ()1625
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1554والبخاري ( )1897ومسلم (. )1527
4
ـ الطوارق من الطرق  ،وهو الدق  ،وسمً اآلتً باللٌل طارق لحاجته إلى دق الباب  ،لسان العرب  ،،ج  ، 8 ،مادة  :طرق .
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1725وأبو مصعب (. )2555
6
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص . 456 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1وأبً مصعب ( )1والبخاري ( )521ومسلم (. )615
8
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 75 :
1
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 73 :
1

246

فالنداء فً كل من قوله ( ٌا مؽٌرة ــ ٌا عروة ) موجهة للعلم المفرد .
ومنه  [:قول أم المإمنٌن عابشة ٌ :ا عبد الرحمن أسبػ الوضوء  ،فإنً سمعت رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول  :وٌل لؤلعقاب من النار] ()1
قولها (ٌا عبدالرحمن أسبػ الوضوء) بفتح الهمزة من اإلسباغ وهو إببلؼه مواضعه
وإٌفاء كل عضو حقه  ،قالت عابشة له كؤنه رأت منه تقصٌرا أو خافت علٌه ذلك فقالت
على وجه التنبٌه ) ()2
فالشاهد قولها (ٌا عبدالرحمن ) وهو نداء للمفرد العلم .
[ قول أبً ط لحة وأبً بن كعب  ،ألنس بن مالك عندما توضؤ من طعام مسته النار :ما
هذا ٌا أنس ؟ أعراقٌة ؟ ] ()3
قوله ( ما هذا ٌا انس ؟ أعراقٌة ؟ ) أي  :أ بالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل
المدٌنة المتلقً عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ()4
فالنداء فً قوله ( ٌا أنس ) للمفرد العلم .
ومن ه  [:قول عمر بن الخطاب  :واعجبا لك ٌا عمرو بن العاص  ،لبن كنت تجد ثٌابا
أفكل الناس ٌجد ثٌابا ] ()5
قال الباجً :
( تعجب عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص حٌث لم ٌنظر فً حال جمٌع الناس
الذي ال ٌجد أكثرهم إال ثوبا واحدا وبنى قوله على حال نفسه )()6
واضح أن أسلوب النداء فً قوله (ٌا عمرو بن العاص ) موجهة للمفرد العلم .
[ قول أبً هرٌرة ألبً السابب  :اقرأ بها فً نفسك ٌا فارسً ] ()7
قوله (ٌا فارسً،أيٌ :ا عجمً،ولعل أصله كان من فارس وهو الشٌراز وما حوله) ()8
قال الباجً  (:القرآءة فً النفس هً بتحرٌك اللسان بالتكلم وإن لم ٌسمع نفسه سرا رواه
سحنون عن ابن القاسم فً العتٌبٌة  ،قال لو أسمع نفسه ٌسٌرا لكان أحب إلً ) ()9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )35وأبً مصعب ( )45ومسلم (. )245
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 1 ،ص . 354 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )56وأبً مصعب (. )75
4
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص  ، 146 :واالستذكار  ،م  ، 1 ،ص . 185 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )114
6
ـ المنتقى  ،ج  ، 1 ،ص . 252 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )187وأبً مصعب ( )245ودمحم ( )114ومسلم (. )395
8
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 2 ،ص . 133 :
9
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 56 :
1
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فصٌؽة النداء فً قوله ( ٌا فارسً ) للعلم المفرد .
ومنــه  [:قول أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها ٌ :ا عبد الرحمن أترؼب عما كان
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌصنع ] ()1
قال دمحم زكرٌا :
( قالت ذلك مبالؽة فً اإلنكار فقال عبدالرحمن  :ال أرؼب عنه أبدا ) ()2
وشاهدنا أن النداء فً قوله ( ٌا عبدالرحمن ) للعلم المفرد .
وبقٌة الشواهد هً اآلتٌة :
[ ما هذا الثوب المصبوغ ٌا طلحة ؟ ] ()3
[ ٌا عاصم ماذا قال لك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ] ()4
[ أفــته ٌا حجاج ] ( [ )5أتحل بٌع الربا ٌا مروان ] ()6
[ ٌا عبدهللا إن فتح هللا علٌكم الطابؾ ؼدا فانا أدلك على ابنة ؼٌبلن ] ()7
[ ٌا هزال لو سترته بردابك لكان خٌرا لك ] ()8
[ ٌا أنس قم إلى هذه الجرار( )9فاكسرها ] ()10
[ٌا مزاحم أتخشى أن تكون ممن نفت المدٌنة]()11
[ ٌا ٌرفا هلم ( )12ذلك الكتاب ] ()13
[ أقسمت علٌك ٌا عبد الرحمن لتذهبن إلى أ َّم ًْ المإمنٌن عابشة وأم سلمة ] ()14
[ ٌا ببلل كٌؾ تجدك ] ()15

ـ رواٌة ٌحٌى ( )645وأبً مصعب ( )785والبخاري ( )1928ومسلم (. )395
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 5 ،ص . 55 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )712وأبً مصعب ( )1541ودمحم (. )425
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1185وأبً مصعب ( )1618والبخاري ( )5259ومسلم (. )1492
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1255وأبً مصعب (. )1731
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1325وأبً مصعب ( )2562ومسلم (. )1528
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1451والبخاري ( )4324ومسلم (. )2185
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1493وأبً داود ( . )4377
9
ـ الجرة  ،من الخزؾ  ،والجمع  ،جر وجرار  ،مختار الصحاح  ،مادة  :ج رر .
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1541والبخاري ( )5582ومسلم (. )1985
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1596وأبً مصعب (. )1853
12
ـ هلم  ،كلمة بمعنى الدعاء إلى الشًء  ،كتعال  ،المنجد  ،مادة  :هلم .
13
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1579وأبً مصعب ( )3549ودمحم (. )725
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )645وأبً مصعب ( )785ودمحم ( )351والبخاري ( )1929ومسلم (. )1159
15
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1651وأبً مصعب ( )1858والبخاري ( )3926ومسلم (. )1375
1
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نداءّالعلمّالمفردّالصادرّمنٌّهود
ورد ذلك مرة واحدة  ،فً :
[ قول الٌهود  ،فً قصة الرجل والمرأة اللذان زنٌا  ،ورفع أمرهما إلى النبً صلى هللا
علٌه وسلم  ،فسؤلهم عن حكمه فً التوراة  ،فكذبوا ووضع أحدهم ٌده فً التوراة على
آٌة الرجم  ،فقالوا صدق ٌا دمحم  ،فٌها آٌة الرجم  ،فؤمر بهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرجما ] ()1
فالنداء فً قوله (صدق ٌا دمحم ) هو للعلم المفرد .
نداءّالعلمّالمفردّالواردّمنّمشركّ
ورد مرة واحدة وهو فً :
[ قول صفوان بن أمٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ا دمحم إن هذا وهب بن عمٌر جاءنً بردابك  ،وزعم
أنك دعوتنً إلى القدوم علٌك ] ()2
قال الباجً:
( ٌرٌد أن صفوان بن أمٌة حٌن قدومه نادى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على رإوس الناس ٌرٌد
إشهار تؤمٌنه واإلعبلن به ) ()3
فالنداء فً قوله ( ٌا دمحم ) للعلم المفرد.
وفً هذه المواضع كلها جاء المنادى العلم المفرد ،مبنٌا على الضم .
(وهو عند أكثر أهل اللؽة مبنً على ما ٌرفع به دون أن ٌلحقه تنوٌن  ،وقد أرجعوا
سبب ذلك إلى وقوعه موقع الضمٌر ،مثل ٌ :ا أنت ) ()4
وذهب الكسابً :
( إلى أنه مرفوع لتجرده عن العوامل اللفظٌة  ،بمعنى أنه لم ٌكن فٌه سبب البناء حتى
ٌبنى  ،فبل بد فٌه من اإلعراب) ()5
بّ/نداءّالمضاف
ورد المنادى المضاؾ معربا منصوبا فً الموطؤ  ،على النحو التالً :
ّ1ـّنداءّالعلمّالمفردّبماٌّكنىّبهّفًّكالمّالنبًّملسو هيلع هللا ىلصّ
جاء ذلك فً (خمسة) مواضع
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1185وأبً مصعب ( )1618والبخاري ( )5259ومسلم (. )1492
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1134وأبً مصعب (. )1547
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 5 ،ص . 151 :
4
ـ ٌنظر  :الكتاب  ،ج  ، 1 ،ص  . 291 :المقتضب  ،ج  ، 4 ،ص  254 :ــ  . 255األصول فً النحو  ،ج  ، 1 ،ص . 333 :
5
ـ ٌنظر  :شرح الكافٌة  ،ج  ، 1 ،ص . 132 :
1
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وشواهده :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ] ()1
( قوله ( ٌا أبابكر ما منعك أن تثبت ) على إمامتك ( إذ) حٌن ( أمرتك ) باإلشارة ،
ففٌه أنها تقوم مقام النطق  ،لمعاتبته على مخالفة إشارته  ،وفٌه أنه لو صلى بهم جاز
ألن محل النهً عن التقدم بٌن ٌده إال بؤمره  ،وفٌه إكرام الكبٌر بمخاطبته بالكنٌة ) ()2
ومنه  [:قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لرجل من عظماء المشركٌن وهو ٌدعوه إلى اإلسبلم ٌ :ا أبا فبلن
هل ترى بما أقول بؤسا ؟ فٌقول  :ال والدماء ما أرى بما تقول بؤسا ] ()3
( قوله ٌ :ا أبا فبلن هل ترى بما أقول بؤسا ) خاطبه بالكنٌة استببلفا ( ،فٌقول ) المشرك
( ال والدماء ) بالمد  ،أي  :دماء الذبابح  ،والواو للقسم ) ()4
قال ابن عبدالبر:
( قوله ( ال والدماء) فإن الرواٌة اختلفت عن مالك فً ذلك  ،فمنهم من ٌروٌه عنه
( والدماء) بكسر الدال  ،ومنهم من ٌروٌه بضمها  ،فمن ضمها أراد األصنام التً كانوا
ٌعبدونها وٌعظمونها  ،واحدها دمٌة  ،ومن رواها بكسر الدال أراد دماء الهداٌا التً
كانوا ٌذبحون آللهتهم ) ()5
والنداء فً قوله ( ٌا أبا فبلن) للعلم المفرد المكنى .
ومنه [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :ؼلبنا علٌك ٌا أبا الربٌع ] ()6
( قوله  :ؼلبنا علٌك) أي  :تقدٌره تعالى ؼالب علٌنا فً موتك وإال فحٌاتك محبوبة لدٌنا
لجمٌل سعٌك فً اإلسبلم والخٌر) ()7
( وقوله (ٌا أبا الربٌع) كنٌة لعبدهللا بن ثابت رضً هللا عنه ) ()8
ففً قوله ( ٌا أبا الربٌع ) نداء للعلم المفرد المكنى
ومنه [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :كٌؾ صنعت ٌا أبا صنعت ٌا أبا دمحم فً استبلم الركن ] ()9
( قوله ٌ :ا أبا دمحم ) كنٌة لعبدا لرحمن ابن عوؾ) ()1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )392وأبو مصعب ( )537والبخاري ( )684ومسلم (. )421
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 565 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )477والترمذي (. )3331
4
ـ أوجز المسلك  ،م  ، 4 ،ص . 192 :
5
ـ االستذكار  ،م  ، 2 ،ص . 495 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )554وأبً مصعب ( )996وأبً داود ( )3111والنسابً (. )13 /4
7
ـ سنن الترمذي  ،المجتبى  ،للسٌوطً  ،ج  )4 /2( ،ص  14 :ــ . 15
8
ـ أوجز المسالك  ،ج  ، 4 ،ص 395 :
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )812وأبً مصعب (. )1287
1
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 7 ،ص . 168 :
1
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وصٌؽة النداء فً قوله (ٌا أبا دمحم ) للعلم المفرد المكنى .
ومنه  [ :قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص  :مالك ٌا أبا قتادة ] ()1
( قوله  :مالك ٌا أبا قتادة ) أي  :تقوم وتجلس على هٌبة طالب لؽرض أو صاحب
ؼرض ) ()2
فالنداء ( ٌا أبا قتادة ) للعلم المفرد المكنى
ّ2ـّنداءّالمفردّالعلمّبماٌّكنىّبهّفًّكالمّالصحابةّرضوانّهللاّعنهمّ ّ
ورد هذا األسلوب فً الموطؤ (ست وعشرٌن) مرة .
وشواهده  [:قول أبو هرٌرة  :فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا  ،قالوا  :لم ٌا أبا هرٌرة ؟
قال  :من أجل كثرة الخطا ] ()3
( قوله ( قالوا لم ) أي  :ألي شًء ( ٌا أبا هرٌرة ) بعد الدار أعظم أجرا ( قال  :من
اجل كثرة الخطا) بضم الخاء وفتح الطاء  ،جمع خطوة بالضم  ،وفٌه فضل الدار
البعٌدة عن المسجد ) ()4
فالنداء فً ( ٌا أبا هرٌرة ) للعلم المفرد المكنى .
ومنه [:عن ابن شهاب  ،عن رجل من آل خالد بن أسٌد  ،أنه سؤل عبدهللا بن عمر ،فقال
ٌا أبا عبدالرحمن  ،إنا نجد صبلة الخوؾ وصبلة الحضر فً القرآن  ،وال نجد صبلة
السفر ؟ ] ()5
( قوله (ٌا أبا عبدالرحمن) كنٌة البن عمر رضً هللا عنهما ) ()6
وصٌؽة النداء فً قوله ( ٌا أبا عبد الرحمن ) للعلم المفرد المكنى .
ومنـه [:قول ابن فهد رجل من أهل الٌمن لزٌد بن ثابت ٌ ،ا أبا سعٌد  ،إن عندي
جواري لً لٌس نسابً البلبً أكن بؤعجب إلً منهن  ،ولٌس كلهن ٌعجبنً أن تحمل
منً أفؤعزل ؟ ] ()7
( قوله (ٌا أبا سعٌد) كنٌة زٌد بن ثابت ( إن عندي جواري لً) بفتح الجٌم جمع جارٌة
( لٌس نسابً البلبً أكن) هكذا فً جمٌع النسخ المصرٌة بزٌادة األلؾ قبل كن  ،قال
ـ رواٌة ٌحٌى ( )974والبخاري ( )3142ومسلم (. )1751
2
ـ مرقاة المفاتٌح  ،م  ، 7 ،ص  497 :ــ . 498
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )63وأبً مصعب (. )78
4
ـ شرح الزر قانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 163 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )333وأبً مصعب ( )375والنسابً ( )116/3وابن ماجة (. )1566
6
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3 ،ص . 117 :
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1256
1

251

دمحم زكرٌا قال الراؼب  :الكن  ،ما ٌحفظ فٌه الشًء ٌ ،قال كننت الشًء فً كن ،
وخص كننت بما ٌحفظ ببٌت أو ثوب أو ؼٌر ذلك ) ()1
وهو على حد قوله تعالى { أ ْوأ ْكننت ْم ِفً أنف ِسك ْم }()2وكقوله تعالى  { :كؤنَّه َّن بٌْض
َّم ْكنون } ()3
فالنداء فً قوله ( ٌا أبا سعٌد ) للعلم المفرد المكنى .
ومنه [:قول عبدهللا بن عمر  ،للطفٌل بن أبً بن كعب ٌ :ا أبا بطن وكان الطفٌل ذا بطن
إنما نؽدو من أجل السبلم  ،نسلم على من لقٌنا ] ()4
( وقوله ٌ :ا أبا بطن إنما نؽدو من اجل السبلم ) على معنى الزجر واالنتهار له حٌن لم
ٌفهم مقصده فً خروجه إلى السوق  ،وقد ٌجوز للمعلم أن ٌفعل هذا مع تلمٌذه وٌحتمل
أن ٌكون الط فٌل ال ٌشق علٌه مثل هذا بل قد عرؾ بهذا ودعً به كما قٌل لخرباق ذا
الٌدٌن ) ()5
فالنداء فً قوله (ٌا أبا بطن) للعلم المفرد المكنى ،جر ًٌا على قول الثانً للباجً وكذا
وجود كنٌات شبٌهة بهذا مثل ٌ :ا أبا صلعة لصحاب صلعة وٌا أبا رأس ،لكبٌر الرأس
[قول عمر بن الخطاب:لو ؼٌرك قالها ٌا أبا عبٌدة نعم نفـر من قدر هللا إلى قدر هللا ] ()6

( قوله (:لو ؼٌرك قالها ٌا أبا عبٌدة ) قال الباجً  ،قال دمحم بن عٌسى األعشى ٌ :رٌد
عمر رضً هللا عنه بذلك نكلته ( نعم نفر من قدر هللا إلى قدر هللا ) ٌرٌد أنه ال ٌعتمد
أنه بالفرار ٌنجو مما قدر علٌه  ،وإنما ٌعتقد أنه ٌرجع عما ٌخاؾ أن ٌكون قد قدر علٌه
من الوباء  ،إن وصل إلى ما ٌرجو أن ٌكون قد قدر له من السبلمة إن رجع ) ()7
فالنداء فً قوله ( ٌا أبا عبٌدة ) للعلم المفرد المكنى .
وبقٌة الشواهد :
[ هل تدري ما مثلك ٌا أبا سلمة] (ٌ [)8ا أبا هرٌرة  ،إنً أحٌانا أكون وراء اإلمام ] ()9
[ ٌا أبا عبدالرحمن لتذهبن ] (ٌ [)1ا أبا عبدالرحمن راٌتك تصنع ] ()2
ـ المرجع األسبق  ،ج  ، 15 ،ص  324 :ــ . 325
2
ـ سورة البقرة اآلٌة . 235 :
3
ـ سورة الصافات اآلٌة . 49 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1747وأبً مصعب (. )2525
5
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص . 429 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1657
7
ـ المرجع األسبق  ،ج  ، 9 ،ص . 264 :
8
ـ رواٌة ٌحٌى (  )153وأبً مصعب (  )126والترمذي (. )158
9
ـ رواٌة ٌحٌى (  )187ومسلم (  )395وأبً مصعب (. )245
1
ـ رواٌة ٌحٌى (  )645وأبً مصعب (  )789ودمحم ( )351والبخاري ( )1929ومسلم (. )1159
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )734والبخاري ( )1549ومسلم (. )1184
1
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[ ٌا أبا عبدالرحمن إنً قدمت بعمرة منفردة  ...ما هدٌه ٌا أبا عبدالرحمن ] ()1
[ مالك ٌا أبا عبدالرحمن ] (ٌ [)2ا أبا عبدالرحمن إنً جعلـت أمر امـرأتً فً ٌدهـا ،ال
تفعـل ٌا أبـا عبدالرحمن ] ( [)3أفـته ٌا أبا عبدالرحمن فقد جاءتك معضلة ] ()4
[ ٌا أبا عبدالرحمن إنً أصوغ الذهب ثم أبٌع الشًء من ذلك بؤكثر من وزنه ] ()5
[ ٌا أبا عبدالرحمن هذه خٌر من دراهمً التً أسلفتك ] ()6
[ ٌا أبا عبدالرحمن إنً أسلفت رجبل سلفا واشترطت علٌه أفضل مما أسلفته  ...فكٌؾ
تؤمرنً ٌا أبا عبدالرحمن  ...فكٌؾ تؤمرنً ٌا أبا عبدالرحمن] ()7
[ ٌا أبا عبدالرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب ] (ٌ [)8ا أبا عبدالرحمن اشتد علٌنا
علٌنا الزمان ] (ٌ [)9ا أبا عبدالرحمن لتركبن دابتً فإنها بالباب ]()10
[ ٌا أهل مكة أتموا صبلتكم ] (ٌ [)11ا أهل مكة أتموا صبلتكم ] ()12
[ ٌا أهل مكة أتموا صبلتكم فإنا قوم سفر] ()13

ـ رواٌة ٌحٌى ( )868وأبً مصعب ( . )1225
2
ـ رواٌة ٌحٌى( . )897
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1157وأبً مصعب (. )1458
4
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1195وأبً مصعب (. )1635
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1311وأبً مصعب (. )2545
6
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1366
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1368وأبً مصعب ( . )2697
8
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1543
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1595وأبً مصعب (. )1847
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )645وأبً مصعب ( )785ودمحم ( )351والبخاري ( )1929ومسلم (. )1159
11
ـ رواٌة ٌحٌى (. )346
12
ـ رواٌة ٌحٌى (. )954
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( . )955
1
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المبحــثّالثانــً ّ
المحتوىّالداللًّفًّالجملةّالبالغٌةّألسلوبّالنداء ّ
إن أسالٌب النداء فً الموطؤ كثٌرة  ،كما تطرقنا إلٌها فً المبحث السابق  ،وقد خرج
بعض منها من معناها الحقٌقً إلى المعنى المجازي وذلك ألؼراض ببلؼٌة جمالٌة فنٌة
ٌفهم من السٌاق وقرابن األحوال .
ومن أهم هذه األؼراض هً :
 1ـ الدعاء والتمجٌد :
جاء النداء بؤسلوب الدعاء والتمجٌد فً الموطؤ (ثمانً وثبلثٌن) مرة ،
على الوجوه التالٌة :
أ /المنادى المضاؾ إلى ٌاء المتكلم فً نداء الرب
ورد ذلك فً (خمسة) مواضع
بلفظ ٌ ،ارب (ثبلث) مرات  ،وبلفظ  ،رب مرتٌن  ،بحذؾ ٌاء النداء .
وشواهده :
[ قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص  :اشتكت النار إلى ربها فقالت ٌ :ارب أكل بعضً بعضا  ،فؤذن لها
بنفسٌن فً كل عام نفس فً الشتاء ونفس فً الصٌؾ ] ()1
( قوله  ( :اشتكت النار إلى ربها فقالت ٌ :ارب أكل بعضً بعضا ) فإن أهل العلم
اختلفوا فً ذلك فحمله بعضهم على الحقٌقة  ،وحمله منهم جماعة على المجاز ،فالذٌن
حملوه على الحقٌقة  ،قالوا أنطقها هللا الذي أنطق كل شًء  ،وفهم عنها كما فهم عن
األٌدي واألرجل والجلود  ،وأخبر عن شهادتها ونطقها) ()2
وهو على حد قوله تعالى{ ٌ ْوم ت ْشهدعل ٌْ ِه ْم أ ْل ِسنته ْم وأ ٌْ ِدٌ ِه ْم وأ ْرجلهم ِبماكانواٌ ْعملون} ()3
ًء} ()4
وكقوله تعالى{:وقالوا ِلجلو ِد ِه ْم ِلم ش ِهدت ْم علٌْنا قالواأنطقن َّ
االل الَّ ِذي أنطق ك َّل ش ْ

فؤسلوب النداء فً قوله ( ٌارب أكل بعضً بعضا) خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى
الدعاء  ،ألنها دعت هللا أن ٌخفؾ هللا عنها شدة حرارة النار ،فخفؾ عنها
بنفسٌن نفس فً الشتاء ونفس فً الصٌؾ .
ـ رواٌة ٌحٌى ( )27وأبً مصعب ( )39وأحمد (. )462/2
2
ـ االستذكار  ،م  ، 1 ،ص . 155 :
3
ـ سورة النور ،اآلٌة . 24 :
4
ـ سورة فصلت  ،اآلٌة . 21 :
1
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ومنـ ه  [:قال رجل لم ٌعمل حسنة قط ألهله  ،إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه فً البر
ونصفه فً البحر ...فلما مات فعلوا ما أمرهم به  ،فؤمر هللا البرفجمع فٌه وأمر البحر
فجمع ما فٌه ثم قال  :لـــم فعلت هذا؟ قال  :من خشٌتك ٌارب وأنت اعلــم قال  :فؽفر
له] ()1
( قوله :من خشٌتك ٌارب وأنت أعلم) إنً إنما فعلتـه من خشٌتك أي خـوؾ عقابك) ()2
فالنداء فً قوله (من خشٌتك ٌارب) خرج عن معناه األصلً إلى المعنى الببلؼً وهو
الدعاء وتمجٌد المولى عز وجل وإظهار الخوؾ من هللا سبحانه وتعالى .
ومنـ ه  [:قوله  :كان إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص أول الناس ضٌؾ الضٌؾ ،وأول الناس اختتن وأول
الناس قص الشارب  ،وأول الناس رأى الشٌب  ،فقال ٌ :ارب ما هذا ؟ فقال هللا تبارك
وتعالى  :وقار ٌا إبراهٌم فقال ٌارب زدنً وقارا ] وفً رواٌة أبً مصعب ( رب
زدنً وقارا) ( )3بحذؾ ٌاء النداء .
( قوله ( ٌارب ما هذا) ٌحتمل أن ٌرٌد ـ وهللا أعلم ــ أنه لم ٌكن قبله شٌب حتى رآه
إبراهٌم علٌه السبلم أول من رآه  ،وٌحتمل أن ٌكون الشٌب معتادا على حسب ما هو
الٌوم ولكن كان إبراهٌم أول من قال هذا القول عند رإٌته واألول أظهر ،ألنه لو كان
الشٌب معتادا قد رآه جمٌع الناس قبله ما أنكره ) ()4
( قوله ( و قار ٌا إبراهٌم  ،فقال رب زدنً وقارا) أخبر ما رآه منه معناه الوقار فسؤله
علٌه السبلم الزٌادة منه إذ قد علم أن الوقار محمود مؤمور به من هدي الصالحٌن ،
ولعله أراد أن ٌزٌده من الشٌب الذي هو الوقار ) ()5
فالنداء فً قوله ( ٌارب ما هذا) خرج عن معناه األصلً إلى معنى الدعاء والتعجب
وفً قوله( رب زدنً وقارا) خرج إلى معنى الدعاء أٌضا حٌث سؤل هللا أن ٌزٌده من
هذا الوقار المحمود .
بّ/الدعاءّبلفظّ(اللهم)
ٌرى البصرٌون أن(اللهم) أصلها(ٌاهلل) فالمٌم المشددة فٌها بدل من(ٌا) فبل ٌجتمعان ()1
وذهب الكوفٌون إلى أن (المٌم) المشددة فً ( اللهم) إنما هً بقٌة جملة محذوفة ،
أصلها ٌ ( :اهلل أمنا بخٌر) فكثرت فً الكبلم فاختلطت ،ولذلك ٌجوز عندهم اجتماع
ـ رواٌة ٌحٌى ( )575وأبً مصعب ( )993والبخاري ( )7556ومسلم (. )2456
2
ـ شرح الزرقانً  ،ج  ، 2 ،ص . 126 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1665وأبً مصعب (. )1928
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 7 ،ص . 331 :
5
ـ المرجع السابق ،ج  ، 7 ،ص . 332 :
1
ـ ٌنظر الكتاب  ،ج  ، 2 ،ص  . 196 :كشؾ المشكل  ،ج  ، 1،ص  522 :ــ . 523
1
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المٌم مع (ٌا) فتقول ( ٌا اللهم) ()1
ولم نعثر على استعمال (ٌا اللهم ) فً أحادٌث الموطؤ  ،كما لم نعثر على استعمال ( ٌا
هللا) أٌضا .
ورد النداء بلفظ (اللهم) فً الموطؤ (سبع وأربعٌن) مرة
(ثبلثون) مرة من كبلم النبً ملسو هيلع هللا ىلص
(سبعة عشرة ) مرة على لسان الصحابة رضوان هللا علٌهم
وشواهده :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إذا قال اإلمام سمع هللا لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق
قوله قول المبلبكة ؼفر له ما تقدم من ذنبه ] ()2
( قوله ( فقولوا اللهم ربنا) أي ٌ :اهلل ٌا ربنا ففٌه تكرار النداء ( لك الحمد) وفً رواٌة
ولك الحمد بالواو ،قال الزرقانً قال النووي  :فٌكون متعلقا بما قبله  ،أي سمع هللا لمن
حمده ربنا فاستجب دعانا ولك الحمد على هداٌتنا  ...قال الزرقانً قال ابن دقٌق العٌد :
كؤن إثبات الواو دال على معنى زابد ألن تقدٌره مثبل استجب ولك الحمد  ،فٌشتمل على
معنى الدعاء ومعنى الخٌر  ،وهذا بناء منه على أن الواو عاطفة )()3
فظاهر أن النداء فً قوله ( اللهم ربنا) خرج إلى معنى الدعاء  ،وذلك أن سٌاق الجملة
تشٌر إلٌه  ،وكما ذكره ابن دقٌق العٌد .
ومن ه [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إن المبلبكة تصلً على أحدكم ما دام فً مصبله الذي صلى فٌه ما لم
ٌحدث  :اللهم اؼفرله اللهم ارحمه ] ()4
( قوله (اللهم أؼفر له اللهم ارحمه) ٌعنً ٌ ،اهلل أؼفر له وارحمه  ،والفرق بٌن المؽفرة
والرحمة أن المؽفرة ستر الذنوب  ،والرحمة إضافة اإلحسان إلٌه  ،قال العٌنً  ،قال
السفا قسً  :الحدث فً المسجد خطٌبة ٌ ْحرم به المحدث استؽفار المبلبكة ولما لم ٌكن
للحدث فٌه كفار ة ترفع أذاه كما ٌرفع الدفن أذى النخامة فٌه  ،عوقب بحرمان االستؽفار
من المبلبكة لما آذاهم به من الرابحة الخبٌثة ) ()1
فقول المبلبكة ( اللهم أؼفر له اللهم ارحمه) نداء هللا خرج إلى معنى الدعاء للجالس فً
مصبله بالمؽفرة والرحمة الواسعة من عند هللا تعالى .

ـ معانً القرآن  ،للفراء  ،ج  ، 1 ،ص . 287 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (  )196وأبً مصعب (  )255والبخاري ( )796ومسلم (. )159
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 332 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )382وأبً مصعب ( )527والبخاري ( )445ومسلم ( )649ودمحم (. )295
1
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 3 ،ص  468 :ــ . 469
1
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ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم اسق عبادك وبهٌمتك وانشر رحمتك  ،وأحً بلدك المٌت ] ()1
( قوله ( اللهم اسق عبادك وبهٌمتك) كل ذات أربع من الدواب  ،وكل حٌوان ال ٌمٌز،
وفً إضافتهما إلٌه تعالى  ،مزٌدا من االستعطاؾ  ،فالعباد كالسبب للسقً والبهٌمة
ترحم فتسقى ) ()2
قال الباجً :
( الدعاء الذي ٌدعى به فً االستسقاء رجاء بركته  ،دعاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،وإن كان لٌس
ٌحفظ فٌه دعاء  ،دعاء بما أمكنه ) ()3
فالنداء فً قوله ( اللهم) خرج إلى المعنى الببلؼً وهو الدعاء
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم ظهور الجبال واآلكام وبطون األودٌة ومنابت الشجر] ()4
( قوله  :اللهم) أي ٌ :اهلل أنزل المطر(ظهور الجبال) أي على ظهور فنصب توسعا
( واآلكام) بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد جمع أ ْكمة  ،قال الزرقانً  :قال ابن البرقً
(وهو التراب المجتمع  ،وقال القزاز :هً التً من حجــر واحد وهو قــول الخلٌل) ()5
ومنــه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم فالق اإلصباح  ،وجاعل الٌل سكنا  ،والشمس والقمر حسبانا ،
أقض عنً الدٌن  ،وأؼننً من الفقر] ()6
( قوله ( اللهم فالق اإلصباح) دعا هللا تعالى بما وصؾ به نفسه فً قوله عز وجــل
اح وجعل اللٌَّْل سكناًوالشَّ ْمس و ْالقمرح ْسبانا ً} ( )7ومعنى فالق اإلصباح
اإل ْ
{ فا ِلق ِ
صب ِ
8
الذي خلقه وابتدأه وأظهره والفلق البحر) ( )
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم ال تجعل قبري وثنا ٌعبد ] ()1
قال السٌوطً  ،قال ابن عبدالبر:
( قٌل معناه النهً عن السجود على قبـور األنبٌاء وقٌل اتخاذهـا قبلة ٌصلى إلٌها ) ()2
فالنداء فً قوله (اللهم ) خرج عن معناه األصلً إلى معنى الدعاء .

ـ رواٌة ٌحٌى ( )455وأبً مصعب ( )615وأبً داود (. )1176
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 649 :
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 455 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى( )451وأبً مصعب ( )611والبخاري ( )1513ومسلم (. )897
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 651 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )496وأبً مصعب (. )616
7
ـ سورة األنعام  ،اآلٌة . 96 :
8
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 452 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )416وأبً مصعب (. )575
2
ـ تنوٌر الحوالك  ،للسٌوطً  ،ص . 249 :
1
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ومن ه  [:عن ابن عباس  ،أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌعلمهم هذا الدعاء كما ٌعلمهم السورة
من القرآن ٌقول  :اللهم إنً أعوذ بك من عذاب جهنم  ،وأعوذ بك من عذاب القبر،
وأعوذ بك من فتنة المسٌح الدجال ،وأعوذ بك من فتنة المحٌا والممات]()1
( قوله ( اللهم إنً أعوذ بك من عذاب جهنم ) أي  :عقوبتها واإلضافة مجازٌة أو من
إضافة المظروؾ إلى ظرفه ( وأعوذ بك من عذاب القبر) من إضافة الظرؾ أو
اإلضافة بتقدٌر ،أي  :عذاب فً القبر( وأعوذ بك من فتنة ) أي امتحان واختبــار
( المسٌح) ٌطلق على ( الدجال ) وعلى عٌسى علٌه السبلم والمشهور األول )()2
قال الزرقانً :
( نقل المستملً عن الفرٌري عن خلؾ بن عامر الهمدانً  ،المسٌح الدجال ،لقب بذلك
ألنه ممسوح العٌن أو ألن أحد شقً وجهه خلق ممسوحا ال عٌن فٌه وال حاجب أو ألنه
ٌمسح األرض إذا خرج وقال الجوهري  :وأما عٌسى فقٌل ألنه خرج من بطن أمه
ممسوحا بالدهن  ،أو ألن زكرٌا مسحه  ،أو ألنه كان ال ٌمسح ذا عاهة إال برئ أو
لمسحه األرض بسٌاحته ) ()3
( وأعوذ بك من فتنة المحٌا والممات) اختلؾ فً تفسٌرها فقٌل فتنة الممات ما ٌقع عند
االحتضار ،والمحٌا قبل ذلك أو فتنة الممات فً القبر فالمحٌا قبل ذلك  ،وال ٌتكرر مع
عذاب القبر ألن العذاب ٌترتب على الفتنة  ،وقٌل ؼٌر ذلك ) ()4
ففً قوله ( اللهم إنً أعوذ بك  )...نداء خرج عن معناه الحقٌقً إلى المعنى المجازي ،
وهو الدعاء  ،حٌث ٌعلمهم أن ٌدعوا هللا سبحانه وتعالى أن ٌنجٌهم من أنواع العذاب
األربعة .
ومنـ ه [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم إنً أسؤلك فعل الخٌرات  ،وترك المنكرات  ،وحب المساكٌن ،
وإذا أردت فً الناس فتنة  ،فاقبضنً إلٌك ؼٌر مفتون ] ()5
( قوله  :اللهم إنً أسؤلك فعل الخٌرات وترك المنكرات) ٌقتضً أن فعل الخٌرات
وترك المنكرات إنما هو بفضل هللا وتوفٌقه وعصمته (وحب المساكٌن) وإن كان داخبل
فً فعل الخٌرات إال أنه مختص بفعل القلب  ،ومع ذلك ٌختص بالتواضع والبعد عن
الكبر ) ()1

ـ رواٌة ٌحٌى ( )552وأبً مصعب ( )622ومسلم (. )595
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 4 ،ص  255 :ــ . 251
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 52 :
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 4 ،ص . 251 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )559وأبو مصعب ( )635والترمذي (. )3233
1
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 463 :
1
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(وقوله  :وإذا أردت فً الناس فتنة ٌ )...قتضً أن الباري تعالى مرٌد لوقوع ما ٌقع
منها وأنها بإرادته دون إرادة ؼٌره ()1
قال هللا مخبرا عن موسى علٌه الصبلة والسبلم إنه دعا ربه فقال { ِإ ْن ِهً ِإال َّ ِفتْنتك
ضل ِبهامن تشاءوت ْه ِدي من تشاء } ()2
ت ِ
ولذلك دعا نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص ربه أن ٌقبضه ؼٌر مفتون إذا أرادها  ،ولو كان ٌقع بإرادة ؼٌره لما
كان فً دعابه أن ٌقبضه عند رادته بؽٌره الفتنة ()3
وإذا تؤملنا هذه الجمل نجد أن فً ( اللهم إنً أسؤلك  )...أسلوب للدعاء خرج عن معناه
الحقٌقً إلى معنى الدعاء  ،حٌث دعاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص ربه أن ٌوفقه لفعل الخٌرات وترك
المنكرات  ،وإذا أراد فً الناس فتنة أن ٌقبضه إلٌه ؼٌر مفتون .
ومنه  [:قوله  :ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم أمض ألصحابً هجرتهم وال تردهم على أعقابهم ] ()4
قال ابن عبدالبر:
( فمعناه الدعاء لهم فً أن ٌتم لهم هجرتهم سالمة من آفات الرجوع إلى الوطن المتقرب
بهجرتهم تلك  ،وكانوا ٌستعٌذون باهلل تعالى أن ٌعودوا كاألعراب بعد هجرتهم  ،ألن
األعراب لم ٌتعبدوا بالهجرة التً كان ٌحرم بها على المهاجر الرجوع إلى وطنه ) ()5
قال النووي  ،قال القاضً  :استدل به بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة كٌؾ كان
قادح فً هجرته ،قال وال دلٌل عندي  ،ألنه ٌحتمل أنه دعا لهم دعاء عاما  ،ومعنى (
أمض ألصحابهم هجرتهم ) أي  :أتممها وال تبطلها  ( ،وال تردهم على أعقابهم ) بترك
هجرتهم ورجوعهم عن مستقبل حالهم المرضٌة ()6
وفً قوله ( اللهم  )...أسلوب للنداء خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى الدعاء .
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم بارك لهم فً مكٌالهم وبارك لهم فً صاعهم ومدهم ] ()1
قال ابن عبدالبر:
(دعاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ...بالبركة ألهل المدٌنــة فً مكٌالهم وصــاعهم ومـدهم فالمعنى
فٌه ــ وهللا عز وجل أعلم ـ صرؾ الدعاء بالبركة إلى ما ٌكال بالمكٌال والصاع والمد ،
من كل ما ٌكال وهذا من فصٌح كبلم العرب ،وأن ٌسمى الشًء باسم ما قرب منه) ()2
ـ المصدر السابق  ،ج . 463 ، 2 ،
2
ـ سورة األعراؾ  ،اآلٌة . 155 :
3
ـ المصدر األسبق  ،ج  ، 2 ،ص . 463 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1455وأبو مصعب ( )2995ودمحم ( )735والبخاري ( )1295ومسلم ( . )1628
5
االستذكار  ،م  ، 7 ،ص . 275 :
6
ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 6 ،ص  85 ،ــ . 81
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1588والبخاري ( )1235ومسلم (. )1368
2
ـ االستذكار  .م  ، 8 ،ص . 218 :
1
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قال الزرقانً :
( قال القاضً عٌاض  :البركة هنا بمعنى النمو والزٌادة ،وتكون بمعنى الثبات واللزوم
قال :وقٌل ٌ ،حتمل أن تكون هذه البركة دٌنٌة وهً ما ٌتعلق بهذه المقادٌر من حقوق
هللا تعالى فً الزكاة والكفارات فٌكون بمعنى الدعاء لها ببقاء الشرٌعة وثباتها ) .
إذن فالنداء فً قوله ( اللهم  )...خرج عن معناه األصلً إلى المعنى المجازي وهو
الدعاء .
وبقٌةّالشواهدّهًّّ :
[ اللهم صل على دمحم وأزواجه وذرٌته ] ( [ )1اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم ] ()2
[ اللهم ال تجعل قبري وثنا ٌعبد ] ( [ )3اللهم أؼفر لً إن شبت  ...اللهم أرحمنً إن
شبت ] ( [ )4اللهم لك الحمد أنت رب السماوات واألرض ومن فٌهن  ...اللهم لك
أسلمت وبك آمنت ] ()5
[ اللهم أجرنً فً مصٌبتً واعقبنً خٌرا منها ] ()6
[ اللهم اؼفر لً وارحمنً ] ( [ )7اللهم الرفٌق األعلى ] ()8
[ لبٌك اللهم لبٌك ] ( [ )9اللهم ارحم المحلقٌن  ...اللهم ارحم المحلقٌن ] ()10
[ اللهــم بارك لنا فً ثمرنا  ...اللهــم إن إبراهٌــم عبدك وخلٌك ونبٌك ] ()11
[ اللهم إن إبراهٌم حرم مكة وأنا أحرم ما بٌن البتٌها ()2( ] )1
[ اللهم حبب إلٌنا المدٌنة كحبنا مكة أو أشد ] ()3
[ اللهم أنت الصاحب فً السفر ...اللهم أزو لنا األرض وهون علٌنا السفر ...اللهم إنً

ـ رواٌة ٌحٌى ( )397وأبً مصعب ( )554والبخاري ( )3369ومسلم (. )457
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )398وأبً مصعب ( )555ومسلم (. )455
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )416وأبً مصعب (. )575
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )497وأبً مصعب ( )617والبخاري ( )6338ومسلم (. )1679
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )553وأبً مصعب ( )623والبخاري ( )1125ومسلم (. )769
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )565ومسلم ( )918وأبو مصعب (. )985
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )564وأبً مصعب ( )986والبخاري ( )4445ومسلم (. )2414
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )565وأبً مصعب ( )987والبخاري ( )4435ومسلم (. )3444
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )731وأبً مصعب ( )1565ودمحم ( )386والبخاري ( )1549ومسلم (. )1184
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )887وأبً مصعب (  )1395ودمحم ( )462والبخاري ( )1727ومسلم (. )1351
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1589وأبً مصعب ( )1846ومسلم (. )1373
1
ـ البتٌها  ،أرض ذات حجارة سود وجمعها فً القلة البات وفً الكثرة لوب كساحة وسوح ٌ ،عنً الحرتٌن الشرقٌة والؽربٌة  ،شرح
الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 358 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1597وأبً مصعب ( )1854والبخاري ( )3367ومسلم (. )1365
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1651وأبً مصعب ( )1858والبخاري ( )3926ومسلم (. )1375
1
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أعوذ بك من وعثاء السفر ] ()1
أما داللة النداء الببلؼً بلفظ ( اللهم) التً ورد على لسان الصحابة(سبع عشرة) مرة
فهً فً الشواهد التالٌة :
[ قول عبدهللا بن عمر :اللهم اجعلنً من األبمة المتقٌن ] ()2
( قال  :أي  ،ابن عمر  :أي دعا بقوله ( اللهم اجعلنً من األبمة المتقٌن ) ()3
قال ابن عبدالبر:
اجع ْلنا ِل ْلمت َّ ِقٌن ِإماما ً} ()4
( فهو عندي مؤخوذ من قول هللا عز وجل { و ْ
وفً هذا األسوة الحسنة أن تكون همة المإمن تدعوه إلى أن ٌكون إماما فً الخٌر ،
كان له أجر وأجر من عمل بما علمه  ،وابتم به فٌما علمه  ،واجزاه عنه ) ()5
ومنه  [:قول أبو هرٌرة رضً هللا عنه :اللهم أعذه من عذاب القبر] ()6
قال الباجً :
( قوله  :اللهم أعذه عذاب القبرٌ ،حتمل أن ٌكون أبو هرٌرة اعتقده لشًء سمعه من
النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن عذاب القبر عام فً الصؽٌر والكبٌر وأن الفتنة فٌه ال تسقط عن الصؽٌر
لعدم التكلٌؾ فً الدنٌا ) ()7
فالنداء فً قوله ( اللهم أعذه من عذاب القبر) أسلوب مجازي بمعنى الدعاء .
ومنه  [:قول عبدهللا بن عمر :اللهم إنك قلت { ادْعو ِنً أ ْست ِجبْ لك ْم } ( )1وإنك ال
تخلؾ المٌعاد  ،وإنً أسؤلك كما هدٌتنً لئلسبلم  ،أن ال تنزعه منً حتى تتوفانً وأنا
مسلم ] ()2
( قوله  :اللهم إنك قلت أدعونً استجب لكم  )...حمل الدعاء على ظاهره من الطلب ال
المراد به العبــادة  ،ووجه الربط بٌنه وبٌن قولــه { ِإ َّن الَّ ِذٌن ٌ ْست ْك ِبرون ع ْن ِعباد ِتً

ـ رواٌة ٌحٌى (  )1782ومسلم ()1342
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )511وأبً مصعب (. )632
3
أوجز المسالك  ،م  ، 4 ،ص .265 :
4
ـ سورة الفرقان  ،اآلٌة . 74 :
5
ـ االستذكار  ،ج  ، 2 ،ص . 542 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )536وأبً مصعب (. )1517
7
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 498 :
1
ـ سورة ؼافر ،اآلٌة 65:
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )827ودمحم ( )474وأبً مصعب (. )1313
1
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اخ ِرٌن}( )1أن الدعاء أخص من العبادة  ،فمن استكبر عنها استكــبر
سٌدْخلون جهنَّم د ِ
2
عن الدعـاء فالوعٌد إنما هو لمن تركه استكبارا ومن فعل ذلك كفر ) ( )
ومنه [:قول عمربن الخطاب  :اللهم إنً أسؤلك شهادة فً سبٌلك ووفاة ببلد نبٌك ] ()3
( قوله ( اللهم إنً أسؤلك شهادة فً سبٌلك) وفً رواٌة البخاري ( وارزقنً شهادة)
فقبل هللا دعاه ورزق الشهادة  ،وقتله أبو لإلإة ؼبلم المؽٌرة ،ضربه فً خاصرته وهو
فً صبلة الصبح  ،وكان ٌوم األربعاء ألربع بقٌن من ذي الحجة  ،وقٌل لثبلث بقٌن
منه سنة ثبلث وعشرٌن  ،وهو ابن ثبلث وستٌن سنة  ،فً سن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ) ()4
( وقوله ( ووفاة ببلد نبٌك) فتوفً بها  ...ودفن عند أبً بكر عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهً أشرؾ
البقاع على اإلطبلق باإلجماع  ،وفً طلبه الموت بها إظهار لمحبته إٌاها أعلى من مكة
وعمر من القابلٌن بفضلها على مكة ) ()5
فواضح أن النداء الصادر من عمر فً قوله ( اللهم إنً أسؤلك  ) ...خرج إلى معنى
الدعاء  ،وقد استجٌب له .
وبقٌة الشواهد هً :
[ اللهم اؼفر له وارحمه ] ()6
[ اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك  ...اللهم إن كان محسنا فزد فً إحسانه ...
اللهم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده ] ()7
[ اللهم لبٌك بحجة وعمرة ] ()8
[ اللهم ال إله إال أنت وأنت تحًٌ بعد ما أمتنا ] ()1
[ اللهـــم ال تجعل قتلً بٌد رجــل صلى لك سجــــدة واحدة ٌحاجنً بها عندك ٌوم
القٌامة ] ()2
[ اللهم إنً لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلؽنً ] ()3

ـ سورة ؼافر اآلٌة 65:
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص . 471 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )995والبخاري (. )1895
4
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 2 ،ص . 655 :
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 58 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )385وأبً مصعب ( )535ودمحم ()295
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )535وأبً مصعب ( )1566ودمحم (. )311
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )741وأبً مصعب (. ) 1579
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )858وأبً مصعب (. )1284
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )986
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1459
1
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[ اللهم كبرت سنً وضعفت قوتً وانتشرت رعٌتً فاقبضنً إلٌك ؼٌر مضٌع وال
مفرط ] ()1
[ اللهم علٌك بمن بٌَّت أهل هذا البٌت الصالح ] ()2
[ اللهم إنً ال أحل لهم شٌبا حرمته علٌهم ] ()3
[ اللهــم ألفتنا ( )4نعمتك بكل شر فؤصبحنا منها وأمسٌنا بكل خٌر فنسؤلك تمامها
وشكرها  ...اللهم بارك لنا فٌما رزقتنا وقنا عذاب النار] ()5
النـــــداءّب(آمٌن)
قال الفٌروز أبادي  (:آمٌن) بالمد والقصر ،وقد ٌشدد الممدود  ،وٌمال أٌضا  ،عن
الواحدي فً البسٌط  :اسم من أسماء هللا تعالى  ،ومعناه  :اللهم استجب أو كذا فلٌكن أو
كذلك فافعل ) ()6
وقال ابن منظور:
( وآمٌن وأمٌن ) كلمة تقال إثر الدعاء  ،قال الفارسً  :هً جملة مركبة من فعل واسم
معناه اللهم استجب لً  ،قال  :ودلٌل ذلك  ،أن موسى علٌه السبلم  ،لما دعا على
فرعون وأتباعه فقال { :ربَّن ْ
س على أ ْموا ِل ِه ْم وا ْشددْعلى قلو ِب ِه ْم فبلٌإْ ِمنواْحتَّى
ااط ِم ْ
ٌرواْ ْالعذاب األ ِلٌم} ( )7قال هارون علٌه السبلم  :آمٌن  ،فطبق الجملة بالجملة  ،وقٌل
معنى آمٌن كذلك ٌكون  ،وٌقال أمن اإلمام تؤمٌنا إذا قال بعد الفراغ من أم الكتاب
آمٌن ) ()8
وردالنداء بصٌؽة ( آمٌن) (ثبلث) مرات  ،خرج إلى معنى الدعاء .
وشواهده :
ب علٌ ِه ْم والالض َِّالٌن } ( )1فقولوا آمٌن ،
ٌرالمؽضو ِ
[ قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص :إذا قال اإلمام {:ؼ ِ
2
فإنه من وافق قوله قول المبلبكة ؼفـر له ما تقدم من ذنبه ] ( )

ـ رواٌة ٌحٌى (. )1555
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1523
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1542
4
ـ الفتنا  :ألفى  ،أي  :وجد  ،موطؤ مالك  ،ص . 548 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1691وأبً مصعب ()1967
6
ـ القاموس المحٌط  ،لفٌروز أبادي  ،مادة  :األمن واآلمن .
7
ـ سورة ٌونس  ،اآلٌة . 88 :
8
ـ لسان العرب  ،ج  ، ،مادة  :أمن .
1
ـ سورة الفاتحة  ،اآلٌة . 7 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )194والبخاري ( )782ومسلم ( )415وأبً مصعب (. )253
1
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( قوله ( آمٌن) أنه دعاء من ؼٌر الذكر حال القٌام فلم ٌكن من سنته الجهر كسابر ما
ٌدعى به  ،وإذا أسر اإلمام القراءة فلم ٌختلؾ أصحابنا فً أنه ٌقول آمٌن ألنه قد عرا
دعاإه من مإمن علٌه  ،فلذلك أ َّمن هو) ()1
فالكلمة ( آمٌن) نداء ٌخلص إلى معنى الدعاء .
ومنه  [ :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إذا قال أحدكم آمٌن وقالت المبلبكة فً السماء آمٌن  ،فوافقت
إحداهما األخرى ؼفر له ما تقدم من ذنبه ] ()2
قال الباجً :
( هذا الحدٌث عام فً كل قابل آمٌن ودعا إلٌه وحض علٌه بقوله أن من هذه حاله إذا
وافق قوله قول المبلبكة آمٌن ؼفر له ما تقدم من ذنبه وهذه حال ٌرجوها كل مإمن إال
أن ٌقوم دلٌل على المنع .
وأن موافقة تؤمٌن المصلً تؤمٌن المبلبكة معناه أن ٌقول العبد مع قول المبلبكة ،
ص فً هذا الحدٌث مبلبكة السماء ٌرٌد من كان من المبلبكة ألنهم أهل السماء ،
وخ َّ
وٌحتمل أن ٌرٌد به من كان منهم عند ذلك فً السماء  ،وال ٌمتنع أن ٌكون الباري
تعالى قد جعل المبلبكة تقول آمٌن عند دعاء المصطفى بؤم القرآن فإذا وافق تؤمٌنه
تؤمٌنهم كان دلٌبل على إرادة هللا تعالى مؽفرة ما تقدم من ذنبه ) ()3
فقوله ( إذا قال أحدكم آمٌن  ،وقالت المبلبكة فً السماء آمٌن ) ذكر آمٌن مرتان على
المإمن والمبلبكة
معنى النداء خرجا عن معناهما األصلً إلى معنى الدعاء ذلك ألن
ِ
كلهم ٌطلبون استجابة الدعاء .
 نداء أمة دمحم :
ورد النداء بهذا األسلوب فً موضعٌن
وشواهدهما  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ا أمة دمحم ما من أحد أؼٌر من هللا أن ٌزنً عبده أو تزنً أمته
ٌا امة دمحم وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلٌبل ولبكٌتم كثٌرا] ()4
( قوله ( ٌا أمة دمحم) قٌل  :فٌه معنى اإلشفاق كما ٌخاطب الوالد ولده إذا أشفق علٌه
بقوله ( ٌا بنً) قلت  :لٌس هذا مثل المثال الذي ذكره  ،فلو كان قال ٌ :ا أمتً  ،بالنسبة
إلٌه لكان من هذا الباب  ،وإنما هذا ٌشبه أن ٌكون من باب التجرٌد  ،كؤنه أبعدهم
فخاطبهم بهذا الخطاب  ،ألن المقام مقام التخوٌؾ والتحذٌر) ()1
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 67 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )195والبخاري ( )781ومسلم ( )415وأبً مصعب (. )254
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 67 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )445وأبً مصعب ( )655والبخاري ( )1544ومسلم (. )951
1
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 5 ،ص . 315 :
1
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( وقوله :وهللا لو تعلمون  )...أي  :من عظم انتقام هللا من أهل الجرابم وشدة عقابه
وأهوال القٌامة وأحوالها كما علمته لما ضحكتم أصبل  ،إذ القلٌل بمعنى العدٌم على ما
ٌقتضٌه السٌاق ) ()1
فالنداء فً ( ٌا امة دمحم )...خرج عن معناه الحقٌقً فؤفاد التفخٌم والتحذٌر والتهوٌل من
شؤن ما ٌنتظر الناس من الحساب وأهوال ٌوم القٌامة .
 نداءّمعشرّالمسلمٌنّ
ورد النداء بهذا الصٌؽة مرة واحدة .
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ا معشر المسلمٌن إن هذا ٌوم جعله هللا عٌدا فاؼتسلوا ومن كان عنده طٌب
أن ٌمس منه وعلٌكم بالسواك ] ()2
قال السٌوطً :
( قوله (ٌا معشر المسلمٌن) قال النووي ،فً شرح مسلم  :المعشر الطابفة الذٌن ٌشملهم
وصؾ  ،فالشباب معشر ،والشٌوخ معشر  ،والنساء معشر ،واألنبٌاء معشر وكذا ما
أشبهه) ()3
فالنداء فً قوله ( ٌا معشر المسلمٌن  )...خرج إلى معنى التعظٌم واالحترام لهذه
الطابفة .
 نداءّمعشرّالٌهودّ
ورد النداء بهذه الصٌؽة مرة واحدة
[ فً قول عبدهللا بن رواحة ٌ :ا معشر الٌهود وهللا إنكم لمن أبؽض خلق هللا إلً  ،وما
ذاك بحاملً أن أحٌؾ علٌكم  ،فؤما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا ال نؤكلها ،
فقالوا بهذا قامت السماوات واألرض ] ()4
ً ) ٌرٌد لكفرهم وإظهارهم العداوة
( قوله ٌ :ا معشر الٌهود إنكم لمن أبؽض خلق هللا إل َّ
والمخالفة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وللمسلمٌن ) ()1
( وقوله :على أن أحٌؾ) بفتح الهمزة وكسر الحاء  ،أجور  ،وقوله ( فإنها سحت ) أي
حرام ) ()2
ـ المصدر السابق  ،ج  ، 5 ،ص . 315 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )143وأبً مصعب ( )452وابن ماجه (. )1598
3
ـ تنوٌر الحوالك  ،ص . 143 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1381
1
ـ المنتقى  ،ج  ، 7 ،ص . 8 :
2
ـ شرح الزر قانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 543 :
1
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فالنداء فً قوله (ٌا معشر الٌهود  ) ...هو للطابفة  ،خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى
التحذٌر  ،وإظهار العدل فً اإلسبلم .
 نداءّنساءّالمؤمنات
جاء ذلك فً موضعٌن :
[ فً قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ا نساء المإمنات ال تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة
محرقا ] ()1
[ وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ا نساء المإمنات ال تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا ] ()2
( قوله ( ٌا نساء المإمنات) بنصب  :نساء وجر المإمنات  ،من باب إضافة الموصوؾ
إلى الصفة  ،أي  :نساء األنفس المإمنات  ،وقٌل تقدٌره ٌا فاضبلت المإمنات  ،كما
ٌقال  :هإالء رجال القوم  ،أي ساداتهم وأفاضلهم ) ()3
( وذهب السهٌلً  :إلى أن لفظ ( المإمنات ) فً هذا الحدٌث ورد بالرفع والنصب قال
وأما ( ٌا نساء المإمنات) بالرفع فنعت على اللفظ  ،ألنه معرفة بالنداء وبالنصب نعت
على الموضع  ،وأما نصب النساء فباإلضافة إلى المإمنات ) ()4
وقد خرج النداء فً قوله (ٌا نساء المإمنات  ) ...إلى معنى اإلستطعاؾ والحث على
فعل الخٌر وإن كان شٌبا قلٌبل ال ٌعد عند العامة .
 نداءّالمعرفّباأللفّوالالمّ
ورد النداء بهذا األسلوب مرة واحدة
[ فً قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ؤٌها الناس إن هللا قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلٌنا فً حٌن ؼٌر
هذا ] ()5
وقد جاء المنادى المعرؾ باأللؾ والبلم  ،محركا بالرفع  ،وهو ٌعرب على نقل سٌبوٌه
عن الخلٌل على أنه وصؾ ٌلزمه الرفع  ،وأي  :منادى مبنً على الضم فً محل
نصب ()1

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1835وأبً مصعب ( )2153والبخاري ( )2566ومسلم (. )1535
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1681وأبً مصعب ( )1954والبخاري ( )6517ومسلم (. )1529
3
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 15 ،ص . 181 :
4
ـ ٌنظر أمالً السهٌلً  ،ص  69 :ــ  ، 75وأسالٌب الطلب فً الحدٌث النبوي  ،ص . 159 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )26وأبً مصعب ( )35ودمحم (. )184
1
ـ ٌنظر  :الكتاب  ،ج  ، 2 ،ص . 188 :
1
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وقال ابن جنً :
( فتبنى (أي) على الضم ألنها فً اللفظ مناداة و(ها) للتنبٌه  ،واالسم الواقع بعدها
مرفوع ألنه وصؾ ( أي) وال ٌجوز فٌه ؼٌر الرفع ) ()1
واضح أن النداء فً ( ٌؤٌها الناس  )...خرج إلى معنى التعظٌم
 التمنــً :
خرج بعض أسالٌب النداء إلى معنى التمنً  ،وذلك إذا دخلت النداء على ما لٌس
بمنادى  ،ورد ذلك فً موضع واحد
فً قوله ملسو هيلع هللا ىلص  [:ال تقوم الساعة حتى ٌمر الرجل بقبر الرجل فٌقول ٌالٌتنً مكانه ] ()2
( قوله (ٌالٌتنً ) كنت مٌتا ( مكانه) أي  :مكان صاحب القبر  ،وهذا ٌحتمل وجهٌن ،
األول  :أن ٌكون ذلك عند ظهور الفتن وخوؾ ذهاب الدٌن بؽلبة الباطل وأهله وتؽٌر
الناس وظهور المعاصً  ،فٌتمنى الرجل الموت للنجاة منها  ،والثانً  :أنه ٌقع الببلء
والشدة حتى ٌكون الموت الذي هو أعظم المصابب أهون على المرء فٌتمنى أهون
المصٌبتٌن فً اعتقاده) ()3
ففً قوله ( ٌالٌتنً مكانه ) نداء خرج إلى معنى التمنً  ،فٌتمنى المرء أن ٌكون
صاحب القبر الذي ٌمر به  ،والسبب هو ،ما ٌحصل فً ذلك الزمان من المشاكل والفتن
والخوؾ من ذهاب الدٌن وظهور الباطل .
 التحســر
خرج النداء إلى معنى التحسر فً موضع واحد
فً قوله ملسو هيلع هللا ىلص  [:ال ٌقل أحدكم ٌا خٌبة الدهر فإن هللا هو الدهر ] ()4
( قوله ٌ :ا خٌبة الدهر) والخٌبة بفتح الخاء المعجمة وإسكان الٌاء آخر الحروؾ بعدها
باء موحدة  ،وهً الحرمان  ،وانتصاب الخٌبة على الندبة كؤنه فقد الدهر لما ٌصدر
عنه مما ٌكرهه فندبه متفجعا علٌه أو متوجعا منه ) ()1
( قوله  :فإن هللا هو الدهر) قال النووي  ،قال العلماء  :وهو مجاز ،وسببه أن العرب
تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصابب النازلة بها من موت أو
كان شؤنها أن
َّ
هرم أو تلؾ مال أو ؼٌر ذلك  ،فٌقولون ٌ :ا خٌبة الدهر  ،ونحو هذا من ألفاظ سب
ـ اللمع  ،ص 111 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى( )572والبخاري ( )7115ومسلم (. )157
3
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 4 ،ص  449 :ــ. 455
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1799وأبً مصعب ( )2571والبخاري ( )6182ومسلم (. )2246
1
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 15 ،ص . 359 :
1
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الدهر ،فقال النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ( :ال تسبوا الدهر فإن هللا هو الدهر) أي  :ال تسبوا فاعل النوازل
فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السبب على هللا تعالى  ،ألنه هو فاعلها ومنزلها  ،وأما الدهر
الذي هو الزمان فبل فاعل  ،بل مخلوق من جملة خلق هللا تعالى ) ()1
فالنداء فً قوله ( ٌا خٌبة الدهر) خرج إلى معنى التحسر والتفجع والتوجع من الحوادث
النازلة على المنادى  ،وقد نهً عن ذلك .
 اإلنكـــار
ورد النداء بؤسلوب اإلنكار(ثبلث) مرات
وشواهده :
قول عمر رضً هللا عنه لصاحب الحوض عندما سؤله عمرو بن العاص  [:هل ترد
حوضك السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب ٌ :ا صاحب الحوض ال تخبرنا  ،فإنا نرد على
السباع وترد علٌنا ] ()2
( قوله ( ٌا صاحب ال تخبرنا) إنكار لقول عمرو بن العاص  ،وإخبار أن ورود السباع
على المٌاه ال تؽٌر حكمها  .وٌحتمل قوله (فإنا نرد على السباع وترد علٌنا) معنٌٌن :
أحدهما  :قصد تعٌٌن علة منع االعتبار بورودها ألن ماال ٌمكن االحتراز منه فمعفو
عنه والمعنى الثانً  :أن ورود السباع علٌنا وورودنا علٌها مباح لنا) ()3
فالنداء فً قوله ( ٌا صاحب الحوض ال تخبرنا) خرج إلى معنى اإلنكار.
ومنـه:قول معاوٌة بن أبً سفٌان ٌ [:ا أهل المدٌنة أٌن علماإكم ] ()4
وجبه أو ٌحرمه أو ٌكرهه ـ
( قال الزرقانً قال عٌاض وؼٌره ٌدل على أنه سمع من ٌ ِ
أي  :صوم ٌوم عاشوراء ــ فؤراد إعبلمهم أنه لٌس كذلك  ،واستدعاإه العلماء  ،تنبٌها
لهم على الحكم  ،أو استعانة بما عندهم على ما عنده  ،أو توبٌخا أنه رأى أو سمع من
خالفه  ،وقد خطب به فً ذلك الجمع العظٌم ولم ٌنكر علٌه  ،قال الحافظ :
وفٌه إشعار بؤنه لم ٌر لهم اهتماما بصٌامه  ،فلذا سؤل عن علمابهم ) ()1
وظاهر أن النداء فً قوله ( ٌا أهل المدٌنة  ) ...فٌه معنى اإلنكار وتوبٌخ العلماء على
بعض مواقفهم من صٌام ٌوم عاشوراء .

ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،م  ، 8 ،ص 4 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )43وأبً مصعب (. )55
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 1 ،ص . 118 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )664وأبً مصعب ( )843ودمحم ( )374والبخاري ( )2553ومسلم (. )1129
1
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص . 264 :
1
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ومنــه :قول عمر بن الخطاب ٌ [:ا أهل مكة ما شؤن الناس ٌؤتون شعثا وأنتم مدهنون ،
أهلوا إذا رأٌتم الهبلل ] ()1
( قوله ٌ :ا أهل مكة ما شؤن الناس  ) ...إنكار لئلدهان وعدم الشعث على الحج بعرفة ،
ألنه من سنن الحج بعرفة أن ٌكون أشعث أؼبر فؤنكر بن الخطاب على أهل مكة أن
ٌفوتهم مثل هذه الفضٌلة بتؤخٌرهم اإلهبلل إلى ٌوم التروٌة  ،فؤراد أن ٌقدموا اإلهبلل
من أول ذي الحجة لٌبعد عهدهم بالترجل واالدهان وٌؤخذوا الشعث بحظ وافر وهو
الذي اختاره مالك رحمه هللا لمن أحرم بالحج ) ()2
ففً قوله ( ٌا أهل مكة  )...نداء خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى اإلنكار عن إتٌانهم
مدهنٌن  ،ألن من السنة الشعث فً الحج .
 القـــذفّ:
ورد النداء بهذا األسلوب مرة واحدة
فً قول زرٌق بن حكٌم األٌلً  [:أن رجبل ٌقال له مصباح استعان ابنًا له  ،فكؤنه
استبطؤه فلما جاءه قال له ٌ :ازان  ،قال زرٌق  :فاستعدانً علٌه فلما أردت أن أجلده
قال ابنه وهللا لبن جلدته ألبوءن على نفسً بالزنا )3( ] ...
قال الباجً :
( قول مصباح البنه على وجه السب ٌا زان قذؾ له  ،وكذلك من قال لؽٌره ٌ :ا زان
فإنه قاذؾ له ٌجب علٌه من الحد ما ٌجب على القاذؾ  ،فإن قال  :أردت أنه زان فً
الجبل بمعن ى أنه صاعد إلٌه ٌ ،قال  :ونؤت فً الجبل إذا صعدت إلٌه قال أصبػ  :علٌه
الحد وال ٌقبل قوله إال أن ٌكونا كانا فً تلك الحال  ،وبٌَّن أنه الذي أراده ولم ٌقله
مشاتمة ) ()4
( قوله ( فاستعدانً ) طلب تقوٌتً ونصره  ( ،ألبوءن)ألرجعن بمعنى ألقرن ) ()1
فالنداء فً قوله ( ٌا زان) خرج عن معناه األصلً إلى معنى القذؾ والسب .

ـ رواٌة ٌحٌى ( )755وأبً مصعب (. )1583
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 3 ،ص . 339 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1559وأبً مصعب (. )1785
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص . 163 :
1
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 241 :
1
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 التعجـــبّ
ورد النداء بهذا األسلوب مرة واحدة
فً قول عمر بن الخطاب لعمر بن العاص  [:واعجبا لك ٌا ابن العاص ،لبن كنت تجد
ثٌابا أفكل الناس ٌجد ثٌابا ] ()1
( قوله  :واعجبا لك ٌا ابن العاص ) تعجب علٌه إذ لم ٌر حال جمٌع الناس فبل ٌجد
أكثرهم إال ثوبا واحدا لبن كنت بتاء الخطاب ( تجد ثٌابا) عدٌدة ( أفكل الناس ٌجد ثٌابا
وهللا لو فعلتها ) بتاء المتكلم ( لكانت سنة) متبعة ) ()2
فقوله ( واعجبا لك ٌا ابن العاص ) نداء خرج إلى معنى التعجب .
 الشفقــةّوالمالطفــةّوالرفــقّ
ورد النداء على هذه الصٌؽة (خمس عشرة) مرة
وشواهده :
[ قول عمر بن الخطاب عندما مر بامرأة مجذومة وهً تطوؾ بالبٌت فقال لها ٌ :ا أمة
هللا  ،ال تإذي الناس لو جلست فً بٌتك  ،فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها  :إن
الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجً فقالت  :ما كنت ألطٌعه حٌا واعصٌه مٌتا ] ()3
( قوله للمرأة المجذومة الطابفة بالبٌت ( ٌا أمة هللا ال تإذي الناس ) على سبٌل الرفق
بها فً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،عرض علٌها بالرفق ما هو أرفق بها
فؤطاعته وقولها ( ما كنت ألطٌعه حٌا واعصٌه مٌتا) ترٌد أنها أطاعته ألنه أمرها
بالحق وذلك ٌوجب علٌها امتثال أمره  ،فً كل وقت فً حٌاته وبعد مماته ) ()4
فالنداء فً قوله ( ٌا أمة هللا  ) ...خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى الرفق واللٌن لما
كان لها من تؤثٌر فً نفس المرأة فؤطاعه حٌا ومٌتا .
ومنـه  [:قـول أم الفضل بنت الحارث عندما سمعت عبدهللا بن عباس وهـــو ٌقـــــرأ
ت ع ْرفا} ( )1فقالت له ٌ :ا بنً لقد ذكرتنً بقرآتك هذه السورة إنها آلخر ما
{و ْالم ْرسبل ِ
سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقرأ بها فً المؽرب ] ()2

ـ رواٌة ٌحٌى ( )114وأبً مصعب (. )137
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 1 ،ص . 448 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )951وأبً مصعب (. )1452
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 4 ،ص . 147 :
1
ـ سورة المرسبلت  ،اآلٌة . 1:
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )171وأبً مصعب ( )217والبخاري ( )763ومسلم (. )462
1
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( قوله  :فقالت له ( ٌا بنً ) وٌروى (فقلت) وبنً  ،بضم الباء تصؽٌر ابن  ،وهذا
تصؽٌر الشفقة والترحم ) ()1
فالنداء فً قوله ( ٌا بنً ) أتى بمعنى الشفقة والرفق والمبلطفة
ومنه :قول سعٌد بن المسٌب  ،لربٌعة بن أبً عبدالرحمن[هً السنة ٌا ابن أخً ] ()2
( قوله ٌ :ا ابن أخً ) قاله مبلطفة على عاداتهم وإن كان لٌس ابن أخٌه  ،فقوله هً
السنة ٌدل على أنه أرسله عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،قاله ابن عبدالبر) ()3
قوله ( ٌا ابن أخً ) نداء خرج عن معناه األصلً إلى معنى المجازي ،وهو الشفقة
والمبلطفة  ،وهذا واضح من خبلل السٌاق .
ومنـــه :قول أبا قتادة لكبشة بنت كعب بن مالك  ،عندما رأته وقد أصؽى إناء وضوءه
حتى شربت منه هرة  ،قالت كبشة فرآنً انظر إلٌه[ فقال  :أتعجبٌن ٌا ابنة أخً ؟ قالت
فقلت  :نعم  .فقال  :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :إنها لٌست بنجس  ،إنما هً من الطوافٌن
علٌكم أو الطوافات ] ()4
( قوله  :فرآنً انظر إلٌه ) أي  :فرآنً أبو قتادة والحال أنً انظر إلى شرب الهرة
الماء نظر المنكر أو المتعجب  ،فقال  ( :أتعجبٌن ) بشربها من وضوبً( ٌا ابنة أخً )
المراد إخوة اإلسبلم ومن عادة العرب أن ٌدعوا بٌا ابن أخً وٌا ابن عمً  ،وإن لم
ٌكن أ ًخا أو ع ًما له فً الحقٌقة ) ()5
قال الملة القارئ :
(ٌجوز فً تعارؾ الشرع  ،ألن المإمنٌن إخوة  ،وقول ابن حجر :مراده إخوة اإلسبلم
لما تقرر أنها زوجة ابنه  ،تعلٌل ؼٌر صحٌح بل لكونها بنت كعب بن مالك  ،وأبو قتادة
بن ربعً بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العٌن المهملة ) ()1
قوله ( ٌا ابنة أخً ) نداء خرج عن معناه األصلً إلى معنى المبلطفة والشفقة واللٌن
فً الخطاب .
وبقٌة الشواهد هً :
[ ٌا بن أختً إنما هً عشر لٌال ] ()2
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 4 ،ص . 451 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1562
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 297 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )42وأبً مصعب ( )54وأبً داود ( )75والترمذي ( )92والنسابً (. )68
5
ـ تحفة االحوذي  ،بشرح الترمذي  ،المباركفوري ،م  ، 1 ،ص . 215 :
1
ـ مرقاة المفاتٌح  ،م  ، 2 ،ص . 171 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )785
1
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[ ٌا بنً ال ٌهدٌن أحدكم من البدن شٌبا ٌستحًٌ أن ٌهدٌه لكرٌمه ] ()1
[ ٌا بنً جالس العلماء وزاحمهم بركبتٌك ] ()2
[ ٌا ابن أخً إن هللا بعث إلٌنا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص وال نعلم شٌبا  ،وإنما نفعل كما رأٌناه ٌفعل ] ()3
ؼنى بعدي منك ] ()4
[ وهللا ٌا بنٌة ما من الناس أحد أحب إلً
ً
[ ٌا ابن أخً أحسن إلى ؼنمك  [ )5( ] ...ببس ما قلت ٌا ابن أخً ] ()6
[ ٌا ابن أخً أخذت نبطٌا ( )7فً شًء ٌسٌر فؤردت قطع ٌده ] ()8
[ ٌا أبت كٌؾ تجدك ] (ٌ [ )9ا أبت وهللا لو كان كذا وكذا لتركته ] ()10
[ ٌا ابن جرٌج ] ()11
 االختصاصّ:
وهو ٌكون ب حذؾ حرؾ النداء  ،كما ذكرنا ذلك  ،وهو لٌس االختصاص النحوي الذي
تجده فً قوله نحن ـ معاشر األنبٌاء ـ
ورد النداء بهذا األسلوب (ست) مرات
وشواهده :قول عمر بن الخطاب وهو ٌعلم الناس  [:السبلم علٌكم أٌها النبً ورحمة هللا
وبركاته ] ()1
( قوله ( أٌها) بحذؾ حرؾ النداء (النبً) عبر به مع أن الوصؾ بالرسالة أشرؾ  ،لما
أن االتصاؾ بالرسالة سٌجًء فً آخر التشهد  ،فالجمع بٌن الوصفٌن أولى على ما فٌه
من اإلشارة إلى النبوة مقدمة من الرسالة قاله الزرقانً  ...وفً تخصٌص الوصفٌن
نكات ال ٌسعها المقام ) ()2
فالنداء فً قوله ( أٌها النبً ) خرج إلى معنى التخصٌص  ،بمعنى ٌدل على قوله ،
أخصك أٌها النبً بالسبلم .
ـ رواٌة ٌحٌى ( )851وأبً مصعب (. )1214
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1842
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )333والنسابً ( )116 /3وابن ماجة ( )1566وأبً مصعب (. )375
4
ـ رواٌة ٌحٌى( )1432وأبً مصعب (. )2939
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1688
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )761والترمذي ( )823والنسابً ( )1733وأبً مصعب (. )1157
7
ـ النبط  :قوم ٌنزلون بالبطاح بٌن العراقٌٌن  ،والجمع أنباط  ،وٌقال رجل نبطً  ،مختار الصحاح  ،مادة  :ن ب ط .
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1522وأبً مصعب (. )1799
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1651والبخاري ( )3926ومسلم ( )1375وأبً مصعب (. )1858
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1432وأبً مصعب (. )2939
11
ـ رواٌة ٌحٌى ( )734وأبً مصعب ( )1568والبخاري ( )166ومسلم (. )1187
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )252وأبً مصعب ( )499ودمحم (. )145
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3 ،ص . 171 :
1
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ومنـه :قول عمر بن الخطاب  [:إنكم أٌها الرهط أبمة ٌقتدي بكم الناس  ،فلو أن رجبل
جاهبل رأى هذا الثوب لقال  :إن طلحة بن عبٌدهللا كان ٌلبس هذه الثٌاب المصبؽة فً
اإلحرام  ،فبل تلبسوا أٌها الرهط شٌبا من هذه الثٌاب المصبؽة ) ()1
( قوله (إنكم أٌها الرهط) وهو العصابة دون العشرة  ،وٌقال إلى األربعٌن  ،والمراد
جماعة الصحابة ( أبمة ٌقتدى ) ببناء الفاعل (بكم الناس) ألنكم من الصحابة وأكابرهم
(فبل تلبسوا أٌها الرهط شٌبا من هذه الثٌاب المصبؽة) فؤنكر علٌه ثانٌا لما ذكره من أنه
إمام ٌقتدي به الناس فً لبس المصبوغ وٌحكون عنه مثل هذا وال ٌفرقون بٌنه وبٌن
المصبوغ ) ()2
ففً قوله (إنكم أٌها الرهط) وقوله (فبل تلبسوا أٌها الرهط ) تخصٌص للمنادى ٌ ،عنً
بقوله هذا أي أخصكم أٌها الرهط بقولً كً تعملوا به أوال  ،وعلله بقوله ( إنكم أٌها
الرهط أبمة ٌقتدى بكم الناس ).
ومنـه :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  [:أٌها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود هللا ] ()3
( قوله  :أٌها الناس قد آن لكم) بالمد  ،أي  :حان لكم ( أن تنتهوا عن) هتك (حدود هللا)
التً حرمها ) (. )4
ففً قوله ( أٌها الناس ) تخصٌص للناس بالنداء كً ٌنتهوا عن ما هو آت وٌعملوا
بمقتضاه .
وبقٌة الشواهد هً :
[ أٌها الناس فإن األسٌفع أسٌفع جهٌنة ] ()1
[ أٌها الناس قد سنت لكم السنن ] ()2
[ أٌها الناس إنه ال مانع لما أعطى هللا وال معطً لما منع هللا ] ()3
 أسالٌبّنداءّالصحابةّلرسولّهللاّملسو هيلع هللا ىلص
أوردنا بعض أسالٌب نداء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لصاحبته  ،فكان أكثر تنوعا  ،فقد ناداهم بصٌؽة
المفرد والمثنى وجمع المذكر والمإنث .
أما نداء الصحابة له ملسو هيلع هللا ىلص  ،كان ــ وهللا أعلم ــ بصٌؽة المفرد العلم المذكر.
ـ رواٌة ٌحٌى ( )712وأبً مصعب ( )1541ودمحم (. )425
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 6 ،ص . 219 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1553ودمحم ( )698وأبً مصعب (. )1769
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 13 ،ص . 319 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1454
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1555
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1619
1
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وكان لنزول القرآن الكرٌم وتوجٌهات النبً الكرٌم للصحابة  ،أثر كبٌر فً طرٌقة
تعامل الصحابة مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،وفً طرٌقة ندابهم له .
ففً القرآن الكرٌم نادى المولى عز وجل أنبٌابه ورسله بؤسمابهم صرٌحة ؼٌر النبً
ملسو هيلع هللا ىلص .
أمثلةّنداءّالمولىّعزّوجلّ:
{ ٌاآدم ا ْسك ْن أنت وز ْوجك ْالجنَّة } ()1
ض ع ْن هذا } ()2
{ٌا ِإبْرا ِهٌم أع ِْر ْ
{ ٌازك ِرٌَّا ِإنَّانب ِشرك ِبؽبلم ا ْسمه ٌ ْحٌى } ()3
اس ِب ِرساال ِتً و ِبكبل ِمً } ()4
{ٌاموسى ِإ ِنً ا ْ
صطفٌْتك على النَّ ِ
{ ٌا ِعٌسى ابْن م ْرٌم ا ْذك ْر ِن ْعم ِتً علٌْك وعلى وا ِلد ِتك } ()5
{ ٌانوح ا ْه ِب ْ
ط ِبسبلم } ()6
{ ٌاٌ ْحٌى خ ِذ ْال ِكتاب ِبق َّوة } ()7
كما ّورد ّفً ّالقرآن ّالكرٌم ّنداء ّاألنبٌاء ّعلى ّلسان ّالمالئكة ّأو ّعلى ّلسان ّأقوامهمّ
بأسمائهمّالصرٌحةّ.
نادى موسى علٌه الصبلة والسبلم أخاه هارون فً قوله تعالى ٌ {:اهارون مامنعك
ِإ ْذرأٌْته ْم ضلوا } ()1
ونادى عزٌز مصرٌ ،وسؾ علٌه السبلم فً قوله تعالى :
ض ع ْن هـذا }()2
{ ٌوسؾ أع ِْر ْ
ونداء المبلبكة لوط علٌه الصبلة والسبلم فً قوله تعالى ٌ{:الوط ِإنَّارسل ر ِبك لن
صلواْ ِإلٌْك } ()3
ٌ ِ

ـ سورة البقرة  ،اآلٌة . 35 :
2
ـ سورة هود  ،اآلٌة . 76:
3
ـ سورة مرٌم  ،اآلٌة . 7 :
4
ـ سورة األعراؾ  ،اآلٌة . 114 :
5
ـ سورة المابدة  ،اآلٌة . 115 :
6
ـ سورة هود  ،اآلٌة . 48 :
7
ـ سورة مرٌم  ،اآلٌة . 12:
1
ـ سورة طه  ،اآلٌة ، 92:
2
ـ سورة ٌوسؾ  ،اآلٌة . 29:
3
ـ سورة هود  ،اآلٌة . 81 :
1
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ونداء قوم شعٌب له فً قوله تعالى ٌ {:اشعٌْب ما ن ْفقه ك ِثٌرا ً ِم َّما تقول و ِإنَّالنراك
ِفٌناض ِعٌفا ً} ()1
ونداء قوم صالح لنبٌهم فً قوله تعالى ٌ {:اصا ِلح ابْ ِتنا ِبمات ِعدنا ِإنكنت ِمن ْالم ْرس ِلٌن } ()2
اجبْتنا ِبب ٌِنة} ()3
ونداء قوم هود لنبٌهم فً قوله تعالى ٌ { :اهود م ِ
هكذا ورد نداء األنبٌاء فً القرآن الكرٌم  ،بؤسمابهم الصرٌحة  ،أما مع الرسول الكرٌم
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فلم ٌرد فً القرآن نداء باسمه الصرٌح وإنما نودي بالوصؾ الشرٌؾ ،
نحو قوله تعالى ٌ { :اأٌهاالنَّ ِبً} ()4
االم َّز ِمل } ( )5وقوله تعالى ٌ{ :اأٌه ْ
وقوله تعالى ٌ { :اأٌه ْ
االمد َِّثر } ()6
ونجد أن المــولى عز وجل ٌصـرح فً القرآن الكرٌم بمنع نـــداء النبً ملسو هيلع هللا ىلص باسمـــه ،
ضكم ب ْعضا ً} ()7
فقال تعالى  { :الت ْجعلوادع َّ
اءالرسو ِل بٌْنك ْم كدعاءب ْع ِ
قال أبو حٌان فً تفسٌره لهذه اآلٌة :
{ ال تجعلوا} خطاب لمعاصري الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما كان التداعً باألسماء على عادة البداوة
أ مروا بتوقٌر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤحسن ما ٌدعى به  ،نحو ( ٌارسول هللا) ٌ ( ،ا نبً هللا) أال
ترى إلى بعض جفاة من أسلم كان ٌقول ٌ ( :ا دمحم ) ()1
وقال الزمخشري :
( ال تجعلوا تسمٌة ونداء نبٌكم كما ٌسمً بعضكم بعضا وٌنادٌه باسمه الذي سماه به
أبواه  ،وال تقولوا ( ٌا دمحم) ولكن ( ٌا نبً هللا) و( ٌارسول هللا) مع التوقٌر والتعظٌم ،
والصوت المخفوض والتواضع )2( ) ...
وقال القرطبً :
( ال تجعلوا) ٌرٌد ال تصٌحوا من بعٌد ( ٌا أبا القاسم ) بل عظموا كما قال فً
الل قلوبه ْم
الل أ ْول ِبك الَّ ِذٌن ْامتحن َّ
صواته ْم ِعندرسو ِل َّ ِ
الحجرات { ِإ َّن الَّ ِذٌن ٌؽضون أ ْ
ِللت َّ ْقوى } ()3
ـ سورة هود  ،اآلٌة . 91 :
2
ـ سورة األعراؾ  ،اآلٌة . 77 :
3
ـ سورة هود  ،اآلٌة . 53 :
4
ـ سورة األحزاب  ،اآلٌة . 1 :
5
ـ سورة المزمل  ،اآلٌة . 1 :
6
ـ سورة المدثر  ،اآلٌة . 1 :
7
ـ سورة النور  ،اآلٌة . 63 :
1
ـ البحر المحٌط  ،ج  ، 6 ،ص . 476 :
2
ـ الكشاؾ  ،ج  ، 3 ،ص . 79 :
3
ـ سورة الحجرات  ،اآلٌة . 3 :
1
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قال القرطبً  :قال سعٌد بن جبٌر ومجاهد  ،المعنى  :قولوا ( ٌارسول هللا) فً رفق
ولٌن وال تقولـــوا ( ٌا دمحم ) بتهجم  ،وقال قتادة  ( :أمرهم أن ٌشرفوه وٌفخموه ) وقال
ابن عباس  ( :ال تتعرضوا لدعــاء الرسول علٌكـم بإسخـــاط فإن دعـــوته موجبة) ()1
وقال ابن كثٌر:
{ ال تجعلوا دعاء الرسول } قال الضحاك عن ابن عباس  :كانوا ٌقولون (ٌا دمحم) ٌ ( ،ا
أبا القاسم) فنهاهم هللا عز وجل عن ذلك إعظاما لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص  ،قال فقولوا ( ٌا نبً هللا )
( ٌارسول هللا) وهكذا قال مجاهد وسعٌد بن جبٌر ،وقال قتادة  :أمر هللا أن ٌهاب نبٌه
ٌسو د ،وقال مقاتل ٌ :قول  :تسموه إذا دعوتموه ( ٌا دمحم)
ملسو هيلع هللا ىلص وأن ٌبجل وأن ٌعظم وأن َّ
2
وال تقولوا ( ٌا ابن عبدهللا) ولكن شرفوه  ،وهو الظاهر من السٌاق( )
وعلى حسب التوجٌه الربانً  :التزم الصحابة  ،رضوان هللا علٌهم تسمٌة واحدة وهً
( ٌا رسول هللا) ( ٌا نبً هللا) .
إال فً أربع مواضع  ،نودي فٌها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باسمه الصرٌح  ،وقد أوردنا شواهد ذلك
سابقا فً المبحث السابق .
 نداءّالصحابةّللرسولّبقولهمّ(ٌّارسولّهللا)
جاء نداء الصحابة رضوان هللا علٌهم للنبً ملسو هيلع هللا ىلص بقولهم ( ٌا رسول هللا) (مبة وخمس
وعشرٌن) مرة  ،أفاد هذا األسلوب التوقٌر والتشرٌؾ والتعظٌم .
وقد أتى ذلك على أسالٌب عدة على النحو التالً :
 ورودهّمعّالجملةّاالستفهامٌةّ
ورد النداء مع الجملة االستفهامٌة بصٌؽة ( ٌا رسول هللا ) فً (ثبلثة وستٌن) موضعا
أتى على ثبلثة أقسام :
أ /تقدم جملة النداء على االستفهام (إحدى وأربعٌن) مرة
وشواهده :
[ ٌا رسول هللا إنا نركب البحر ،ونحمل معنا القلٌل من الماء ،فإن توضؤنا به عطشنا
أفنتوضؤ به ] ()1
ـ الجامع ألحكام القرآن  ،ج  ، 12 ،ص . 212 :
2
ـ تفسٌر ابن كثٌر  ،ج  357 ، 3 ،ـ  . 358وروح المعانً  ،ج  ، 9 ،ص  ، 224:أسباب النزول  ،ص  258 :ـ  ، 261وتفسٌر التحرٌر
والتنوٌر  ،ج  ، 18 ،ص  358 :ـ  ، 359وتفسٌر روح البٌان  ،ج  ، 6 ،ص . 125 :
1
وفً
ـ رواٌة ٌحٌى ( )41وأبً مصعب ( )53ودمحم ( )46وأبً داود( )83والترمذي ( )69والنسابً ( )332وابن ماجة()386
المشكاة (. )479
1
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[ ٌا رسول هللا ألسنا بإخوانك ٌ ...ا رسول هللا كٌؾ تعرؾ من ٌؤتً بعدك من
أمتك ؟] ()1
[ٌا رسول هللا إن هللا ال ٌستحٌى من الحق،هل على المرأة من ؼسل إذا هً
احتلمت؟] ()2
[ ٌا رسول هللا إنً ال أطهر أفؤدع الصبلة ؟ ] ()3
[ ٌا رسول هللا ولم ؟ ] ()4
[ ٌا رسول هللا أتنام قبل أن توتر؟ ] ()5
[ ٌا رسول هللا كٌؾ نصلً علٌك ؟ ] ()6
[ ٌا رسول هللا فكٌؾ نصلً علٌك ؟ ] ()7
[ ٌا رسول هللا رأٌناك تناولت شٌبا فً مقامك هذا ثم رأٌناك تكعكعت ()8؟ ] ()9
[ ٌا رسول هللا إنً سمعت هذا ٌقرأ سورة الفرقان على ؼٌر ما أقرأتنٌها ؟ ] ()10
[ ٌا رسول هللا وما الوجوب ؟ ] ()1
[ ٌا رسول هللا أو اثنان ] ()2
[ ٌا رسول هللا أرأٌت الذي ٌموت وهو صؽٌر؟ ] ()3
[ ٌا رسول هللا ما المسترٌح وما المستراح منه ؟ ] ()4
[ ٌا رسول هللا إنً أصبح جنبا وأنا أرٌد الصٌام ] ()5
[ ٌا رسول هللا إنً رجل أصوم أفؤصوم فً السفر؟ ] ()6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )58وأبً مصعب ( )72ومسلم (. )249
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )116وأبً مصعب ( )145ودمحم ( )81والبخاري( )135ومسلم (. )282
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )134وأبً مصعب ( )171والبخاري ( )228ومسلم (. )333
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )219وأبً مصعب (. )481
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )262وأبً مصعب ( )292والبخاري ( )1147ومسلم (. )738
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )397وأبً مصعب ( )556ودمحم ( )292والبخاري ( )3369ومسلم (. )457
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )398وأبً مصعب ( )555ودمحم ( )293ومسلم (. )455
8
ـ تكعكع  :هاب وتراجع بعد ما أقدم  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :كعكع .
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )446وأبً مصعب ( )656والبخاري ( )1552ومسلم (. )957
10
ـ رواٌة ٌحٌى ()474والبخاري ( )2419ومسلم (. )818
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )554وأبً مصعب ( )996وأبً داود( )3111والنسابً (. )13/4
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )557وأبً مصعب ( )981والبخاري ( )151ومسلم (. )2632
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )571وأبً مصعب ( )995والبخاري ( )6599ومسلم ()2658
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )573والبخاري ( )6512ومسلم (. )955
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )638وأبً مصعب ( )777ودمحم( )355ومسلم (. )1115
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )654والبخاري( )1943ومسلم (. )1121
1
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[ ٌا رسول هللا فإنك تواصل ؟ ] ()1
[ ٌا رسول هللا إنً أهللت بعمرة فكٌؾ تؤمرنً أن أصنع ؟ ] ()2
[ ٌا رسول هللا إن فرٌضة فً الحج أدركت أبً شٌخا كبٌرا ال ٌستطٌع أن ٌثبت على
الراحلة أفؤحج عنه ؟ ] ()3
[ ٌارسول هللا أفبل تردها على قواعد إبراهٌم ؟ ] ()4
[ ٌا رسول هللا كٌؾ أصنع بما عطب من الهدي ] ()5
[ ٌا رسول هللا لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ٌ ...ا رسول هللا لم أشعر فنحرت قبل أن
أرمً ؟ ] ()6
[ ٌا رسول هللا إن قتلت فً سبٌل هللا صابرا محتسبا مقببل ؼٌر مدبر أٌكفر هللا عنً
خطاٌاي ؟ ] ()7
[ ٌا رسول هللا ما ٌضحك ؟ ] ()8
[ ٌا رسول هللا ما على من ٌدعى من هذه األبواب من ضرورة فهل ٌدعى أحد من هذه
األبواب كلها ؟ ] ()9
[ ٌارسول هللا أهجر دار قومً التً أصبت فٌها الذنب وأجاورك )1( ] ..
[ ٌا رسول هللا إن ناسا من أهل البادٌة ٌؤتوننا بلحمان وال ندري هل سموا هللا علٌها أم
ال؟ ] ()2
[ ٌا رسول هللا هل ٌنفعها أن أتصدق عنها ] ()3
[ ٌارسول هللا قد بلػ بً من الوجع ما ترى وأنا ذو مال وال ٌرثنً إال ابنة لً أفؤتصدق
بثلثً مالً ؟ ٌ ...ا رسول هللا أأخلؾ بعد أصحابً ؟] ()4

ـ رواٌة ٌحٌى ( )667ودمحم( )367وأبً مصعب ( )855والبخاري( )1962ومسلم (. )1152
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )722وأبً مصعب ( )1554والبخاري ( )1536ومسلم (. )1185
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )795وأبً مصعب ( )1182ودمحم ( )481والبخاري ( )1513ومسلم(. )1334
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )853وأبً مصعب ( )1278والبخاري ( )4484ومسلم (. )1333
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )852وأبً مصعب ( )1215وأبً داود ( )1762ومسلم ( )915وابن ماجة (. )3156
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )942وأبً مصعب ( )1455والبخاري ( )1736ومسلم (. )1356
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )987ومسلم (. )1885
8
ـ رواٌة ٌحٌى ()994وأبً مصعب ( )959والبخاري ( )2788ومسلم (. )1912
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1554والبخاري( )1897ومسلم (. 1527
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1524وأبً داود (. )3319
2
ـ رواٌة ٌحٌى( )1545والبخاري (. )7398
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1444والنسابً (. )255/6
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1455والبخاري( )1295ومسلم (. )1228
1
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[ ٌا رسول هللا كٌؾ نقبل أ ٌْمان قوم كفار ؟ ] ()1
[ ٌا رسول هللا فلمن تكون الثمار؟ ] ()2
[ ٌا رسول هللا ففٌم العمل ؟ ] ()3
[ ٌا رسول هللا قلت فٌه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت ؟ ] ()4
[ ٌا رسول هللا وما ذاك ؟ ] ()5
[ ٌا رسول هللا وإن لنا فً البهابم ألجرا ؟ ] ()6
[ ٌا رسول هللا هل لك فً سهل بن حنٌؾ ؟ ] ()7
[ ٌا رسول هللا ما ترون فً الضب ؟ ] ()8
[ ٌا رسول هللا وإن كان حقا ؟ ] ()9
بّ/تقدمّجملةّاالستفهامّعلىّجملةّالنداء ّ
ورد ذلك فً (تسعة عشر) موضعا
وشواهده :
قوله ملسو هيلع هللا ىلص [ :أٌن السابل عن وقت الصبلة ؟ فقال ها أنا ذا ٌا رسول هللا ] ()1
قوله (فقال السابل) (ها) حرؾ تنبٌه (أنا) مبتدأ (ذا) خبره (ٌارسول هللا) ()2
ففً قوله (ٌا رسول هللا) تعظٌم وتوقٌر وإجبلل للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وامتثال ألمر هللا تعالى .
وكذا جمٌع الشواهد اآلتٌة تدل على هذا المعنى .
وهً  [ :أقصرت الصبلة أم نسٌت ٌا رسول هللا ؟ ] ()3
[ وكٌؾ ٌسرق صبلته ٌا رسول هللا ؟ ] ()4
ـ رواٌة ٌحٌى( )1587والبخاري ( )6898ومسلم (. )1969
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1595وأبً مصعب ( )852والبخاري ( )1874ومسلم (. )1289
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1613وأبً داود( )4753والترمذي (. )3575
4
ـ رواٌة ٌحٌى( )1623وأبً مصعب ( )1884والبخاري ( )6554ومسلم (. )2591
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1715
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1679وأبً مصعب ( )1952والبخاري ( )2363ومسلم (. )2244
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1698وأبً مصعب ( )1973والترمذي (. )4562
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1759والبخاري ()5536
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1856ومسلم (. )2589
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )3وأبً مصعب ( )3والنسابً (. )641/1
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 1 ،ص . 239 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )258وأبً مصعب ( )475والبخاري ( )714ومسلم (. )414
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )453وأبً مصعب (. )554
1
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[ لم ٌا رسول هللا ؟ ] ( [ )1ماذا ٌا رسول هللا ؟ ] ()2
[ فإنك تواصل ٌارسول هللا ؟ ] ( [ )3ألهذا حج ٌا رسول هللا ؟ ] ()4
[ وما رأى ٌوم بدر ٌا رسول هللا ؟ ] ( [ )5ما ٌضحك ٌا رسول هللا ؟ ] ()6
[ وأن كان شٌبا ٌسٌرا ٌا رسول هللا ؟ ] ( [ )7فضالة الؽنم ٌا رسول هللا ؟ ] ()8
[ فالمرأة ٌا رسول هللا ؟ ] ( [ )9أوفً الطب خٌر ٌا رسول هللا ؟ ] ()10
[ فما المسكٌن ٌا رسول هللا ؟ ] ( [ )11وما المبشرات ٌا رسول هللا ؟ ] ()12
[ وأنت ٌا رسول هللا ؟ ] ( [ )13أكذب امرأتً ٌا رسول هللا ؟ ] ()14
[ أحرام هو ٌا رسول هللا ؟ ] ( [ )15أوال تؤكل أنت ٌا رسول هللا ؟ ] ()16
جّ/توسطّالنداءّجملةّاالستفهامّ
ورد أسلوب النداء متوسطا جملة االستفهام  ،فً (ثبلثة) مواضع
وشواهده :
قول أبً هرٌرة رضً هللا عنه  [:صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صبلة العصر ،فسلم من ركعتٌن
فقام ذو الٌدٌن  ،فقال  :أقصرت الصبلة ٌا رسول هللا أم نسٌت ؟ ] ()1
( قوله (ذو الٌدٌن) قال دمحم اللكنوي  :قال ابن حجر  :ذهب األكثر إلى أن اسمه الخرباق
بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة  ،آخره قاؾ  ،اعتمادا على ما وقع فً
حدٌث عمران بن حصٌن عند مسلم  ،ولفظه  :فقام إلٌه رجل ٌقال له الخرباق وكان فً
ٌدٌه طول ) ()2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )446وأبً مصعب ( )656والبخاري( )1552ومسلم (. )957
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )487والترمذي ( )2897والنسابً (. )175 /2
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )667وأبً مصعب ( )855والبخاري ( )1962ومسلم (. )1152
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )944ومسلم (. )1336
5
ـ رواٌة ٌحٌى (. )945
6
ـ رواٌة ٌحٌى( )994وأبً مصعب ( )959والبخاري ( )2788ومسلم (. )1912
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1454ومسلم (. )137
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1438والبخاري ( )2372ومسلم (. )1722
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1655وأبً مصعب ( )1917وأبو داود(. )4117
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1758وأبً مصعب (. )1987
11
ـ رواٌة ٌحٌى( )1663وأبً مصعب ( )1932والبخاري ( )1479ومسلم (. )1539
12
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1736وأبً مصعب ( )2512والبخاري (. )6995
13
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1766وأبً مصعب ( )2545والبخاري(. )2262
14
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1811وأبً مصعب (. )2584
15
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1758
16
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1757
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )259وأبً مصعب ( )471ومسلم ( )573ودمحم (. )137
2
ـ التعلٌق الممجد على موطؤ دمحم  ،ج ، 1 ،ص . 349 :
1

280

( وقوله (أقصرت الصبلة ) بفتح القاؾ وضم الصاد  ،أي  :صارت قصٌرة (ٌارسول
هللا أم نسٌت ؟ ) ولم ٌهب السإال ألنه ؼلب علٌه حرصه على تعلم الدٌن فاستصحب
حكم اإلتمام وأن الوقت قابل للنسخ  ،وبقٌة الصحابة ترددوا بٌن استصحاب وتجوٌز
النسخ  ،فسكتوا وهاب الشٌخان أن ٌكلماه ألنه ؼلب علٌهما احترامه وتعظٌمه مع
علمهما أنه ٌبٌن بعد ذلك  ،والسرعان بنوا على النسخ ،فخرجوا ٌقولون قصرت الصبلة
( كل ذلك لم ٌكن) أي  :لم أنس ولم تقصر) ()1
فؤسلوب النداء فً قوله ( ٌارسول هللا) خرج إلى معنى التوقٌر والتعظٌم للنبً صلى هللا
علٌه وسلم .
ومنـه:قول أبً بكر الصدٌق  [:ألسنا ٌا رسول هللا بإخوانهم ] ()2
قال الباجً :
( قول أبوبكر هذا على وجه اإلشفاق لما رأى من تخصٌصهم بحكم كان ٌرجو أن ٌكون
حظه منه وافرا  ،وأن ٌكون حظ جمٌع من شركه فٌه من الصحابة ثابتا ) ()3
ففً قوله ( ٌا رسول هللا) نداء لئلجبلل والتعظٌم والتوقٌر.
ومنه:قول الشمالٌن  [:أقصرت الصبلة ٌا رسول هللا أم نسٌت ؟ ] ()4
( ذو الشمالٌن) هو :رجل من بنً زهرة بن كبلب  ،أي  :من حلفابهم  ،وهو خزاعً ،
واسمه عمٌر بن عمرو  ،استشهد ٌوم بدر) ()5
(قوله  :أقصرت) بتاء الؽاببة وهمزة االستفهام ( الصبلة ٌا رسول هللا أم نسٌت ؟ ) بتاء
الخطاب ) ()1
ففً قوله ( ٌا رسول هللا) نداء للحبٌب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى
التعظٌم والتوقٌر.
ثانٌاّّ:ورودّالنداْءّمعّالجملةّاألمرٌةّ ّ
ورد النداء مع الجملة األمرٌة (خمس عشرة) مرة
على النحو التالً :

ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 349 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )988وأبً مصعب (. )931
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 4 ،ص . 383 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )215وأبً مصعب (. )472
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 351 :
1
ـ شرح الزرقانً  ،على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 351 :
1
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1ـّتقدمتّجملةّالنداءّعلىّجملةّاألمرّفًّ(عشرة)ّمواضع ّ
وشواهده :
[ ٌارسول هللا هلكت المواشً  ،وقطعت السبل  ،فادع هللا ] ()1
( قوله (ٌارسول هللا هلكت المواشً) لعدم وجود ما تعٌش به من األقوات لحبس المطر،
(وتق طعت السبل) جمع سبٌل الطرق  ،ألن اإلبل ضعفت لقلة القوت عن السفر أو ألنها
ال تجد فً طرٌقها من الكؤل ما ٌقٌم أودها ( فادع هللا) زاد فً رواٌة إسماعٌل بن جعفر:
ٌؽثنا  ،وفً رواٌة قتادة  :أن ٌسقٌنا  ،وفً أخرى  :فاستسق ربك )()2
ففً قوله ( ٌا رسول هللا) نداء إلى معنى التوقٌر والتعظٌم وٌدل ذلك على االهتمام
بالمنادى
ومنـ ه:قول عٌسى عبدهللا بن أنٌس الجهنً ٌ [:ا رسول هللا إنً رجل شاسع الدار فمرنً
لٌلة أنزل لها ] ()3
( قوله (شاسع الدار) أي  :بعٌدة ( فمرنً لٌلة) معٌنة ( أنزل لها) أي لتلك اللٌلة من
البادٌة إلى المسجد  ،قال القارئ  :بالرفع على أنه صفة  ،وقٌل بالجزم على أنه جواب
أمر) ()4
وفً قوله (ٌا رسول هللا) نداء تقدم جملة األمر ،وخرج إلى معنى التعظٌم والتوقٌر.
وبقٌة الشواهد هً :
[ ٌا رسول هللا أدع هللا أن ٌجعلنً منهم ] ()1
[ ٌا رسول هللا شؤنكم بهذا الحمار] ()2
[ ٌا رسول هللا زوجنٌها إن لم تكن لك بها حاجة ] ()3
[ ٌا رسول هللا أقض بٌننا بكتاب هللا ٌ ...ا رسول هللا أقض بٌننا بكتاب هللا وأذن لً فً
أن أتكلم ] ()4
[ ٌا رسول هللا أقلنً بٌعتً ] ()5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )451وأبً مصعب ( )611والبخاري( )1513ومسلم (. )897
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 655 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )698ومسلم (. )1168
4
ـ أوجز المسلك  ،م  ، 5 ،ص . 265 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )994وأبً مصعب ( )959والبخاري ( )2788ومسلم (. )1912
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )779وأبً مصعب ( )1139والنسابً (. )182 /5
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1596وأبً مصعب ( )1477والبخاري ( )5135ومسلم (. )1425
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1496والبخاري ( )6633ومسلم (. )1968 ،1967
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1591وأبً مصعب ( )1848والبخاري ( )7259ومسلم (. )1383
1
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[ ٌا رسول هللا علمنً كلمات أعٌش بهن وال تكثر على فؤنسى ] ()1
[ ٌا رسول هللا هلم إلى الظل ] ()2
2ـّتوسطتّجملةّالنداءّجملةّاألمر ّ
ورد ذلك مرة واحدة  ،وشاهده :
قول  :عتبان بن مالك لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  [:فصل ٌا رسول هللا فً بٌتً مكانا أتخذه
مصلى ] ()3
قال الباجً :
( ٌرٌد أن هذه موانع عن المسجد الذي ٌإم فٌه وعن شهود صبلة الجماعة فٌه فسؤل
النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌصلً فً بٌته مكانا ٌتخذه مصلى ٌ ،رٌد أن ٌصلً فً بٌته فً مكان
ٌخصصه بصبلته لبركة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌه ) ()4
قوله ( فصل ٌارسول هللا فً بٌتً  ) ...نداء توسط األمر وخرج عن معناه الحقٌقً إلى
معنى التوقٌر والتعظٌم للرسول ملسو هيلع هللا ىلص .
 3ـ إتٌان جملة النداء بعد جملة األمر
ورد هذا فً (أربعة) مواضع
وشواهده  [:فارضه عنه ٌا رسول هللا ] ()5
( قوله (فارضه) بهمزة قطع وكسر الهاء (عنه) أي من السلب  ،وفً رواٌة البخاري
وؼٌره  :فؤرضه منً ( ٌا رسول هللا) قال دمحم زكرٌا  ،قال القارئ  :أي  :فؤعطه
عوضا عن ذلك السلب لٌكون لً أو أرضه بالمصالحة بٌنً وبٌنه ) ()1
وواضح أن النداء فً قوله (فارضه عنه ٌا رسول هللا) تؤخر عن جملة األمر وخرج
عن معناه الحقٌقً إلى معنى االحترام والتوقٌر.
ومنه [:هلم ٌا رسول هللا نباٌعك ] ()2
[ فضعها ٌارسول هللا حٌث شبت  ...أفعل ٌارسول هللا ] () 3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1635وأبً مصعب ( )1891والبخاري (. )6116
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1638وأبً مصعب (. )1899
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )417وأبً مصعب ( )572والبخاري ( )667ومسلم (. )657
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 355 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )974وأبً مصعب ( )945والبخاري ( )3142ومسلم (. )1751
1
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 8 ،ص . 498 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1795والترمذي ( )1597والنسابً ( )149/7وابن ماجة (. )2874
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1828وأبً مصعب ( )2151والبخاري ( )1461ومسلم (. )998
1
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وردّالنداءّمعّالتمنًّ:
ورد جملة النداء مع التمنً  ،مرة واحدة
فً قول عمر بن الخطاب ٌ [:ا رسول هللا لو اشترٌت هذه الحلة فلبستها ٌوم الجمعة
وللوفد إذا قدموا علٌك ] ()1
(قوله (ٌا رسول هللا لو اشترٌت هذه الحلة  ) ...لكان حسنا  ،ولو للتمنً ال للشرط فبل
تحتاج للجزاء ) ()2
ورد أسلوب التمنً مع النداء فً قوله ( ٌا رسول هللا لو اشترت  )...وخرج النداء إلى
معنى التعظٌم والتوقٌر .
ورود النداء مع اإلجابة على األسبلة  ،ب ( بلى ـ نعم أجل )
ورد النداء بهذه الصٌؽة للتصدٌق والتؤكٌد  ،فً (سبعة) مواضع
وشواهده :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :أرأٌت لو كان لرجل خٌل ؼر محجلة فً خٌل دهم ب ْهم أال ٌعرؾ خٌله ،
قالوا بلى ٌا رسول هللا ] ()3
( قوله ( أرأٌت ) أخبرنً (لو كان لرجل) وفً رواٌة لمسلم  ،لو أن رجبل له (خٌل
ؼر) بضم المعجمة وشد الراء جمع أؼر أي  :ذو ؼرة  ،وهً بٌاض فً جبهة الفرس
(محجلة ) من التحجٌل وهً بٌاض فً ثبلثة قوابم من قوابم الفرس  ،وأصله من
الحجل وهو الخلخال ( فً خٌل دهم ) جمع األدهم والدهمة السواد (بهم) جمع بهٌم ،
قٌل هو السواد أٌضا  ،وقٌل الذي ال ٌخلط لونه لون سواه سواء كان أسود أو أبٌض أو
أحمر بل ال ٌكون لونه خالصا ( أال ٌعرؾ خٌله؟ قالوا بلى ٌا رسول هللا) ٌعرفها  ،وبلى
حرؾ إٌجاب ٌرفع حكم النفً وٌوجب نقٌضه أبدا ) ()1
فالنداء هنا جاء بعد اإلجابة ب (بلى) تصدٌقا لهذا الجواب  ،وفٌه معنى التوقٌر واإلكبار
للنبً ملسو هيلع هللا ىلص .
ومنه :
[ نعم ٌا رسول هللا ] ( [ )2نعم أنا ٌا رسول هللا ] ( [ )3بلى ٌا رسول هللا ] ()4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1655وأبً مصعب ( )1923والبخاري ( )886ومسلم (. )2568
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 438 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )58وأبً مصعب ( )72ومسلم (. )249
1
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 155 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )215
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )192وأبً مصعب (. )255
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )295وأبً مصعب ( )335والنسابً (. )112/2
1
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[ نعم ٌا رسول هللا ] ()1
[ أجل ٌا رسول هللا ] ()2
[ بلى ٌا رسول هللا ] ()3
 ورودّالنداءّمعّالخبـــر
وردّالنداءّمعّالجملةّالخبرٌةّ(اثنتٌنّوأربعٌن)ّمرةّّ ،
كلها أفاد التوقٌر و االحترام
وشواهده  [:قول ببلل ٌا رسول هللا أخذ بنفسً الذي أخذ بنفسك ] ()4
( ٌعنً أن هللا عز وجل استولى بقدرته علً كما استولى علٌك  ،وٌحتمل أن ٌكون
ؼلبنً كما ؼلبك مع منزلتك  ،أي  :كان نومً بطرٌق االضطرار دون االختبار ،لٌصح
االعتذار ،ولٌس فٌه احتجاج بالقدر كما توهم ) ()5
فالنداء فً قوله ( ٌا رسول هللا )...ورد مع الخبر وخرج إلى معنى التوقٌر واالحترام.
ومنـه  [:قول ذو الٌدٌن  :قد كان بعض ذلك ٌا رسول هللا ] ()6
قال الزرقانً :
( وفً رواٌة أخرى ( بلى قد نسٌت ) ألنه لما نفى األمرٌن  ،وكان مقررا عند
الصحابً أن السهو ال ٌجوز علٌه فً األمور الببلؼٌة جزم بوقوع النسٌان ال القصر
وهو حجة من قال  :ال ٌجوز السهو على األنبٌاء فٌما طرٌقه التشرٌع  ،وإن كان
ص
القاضً عٌاض حكى اإلجماع على عدم جواز دخول السهو فً األقوال التبلٌؽٌة وخ َّ
الخبلؾ باألفعال ) ()1
فالنداء فً قوله (ٌا رسول هللا ) مجاز بمعنى التوقٌر والتعظٌم .
ومنـ ه :قول أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها  [:إن أبا بكر ٌا رسول هللا إذا قام فً
مقامك لم ٌسمع الناس من البكاء ] ()2
(قولها إن أبا بكر ٌارسول هللا ) رجل أسٌؾ كما رواٌة الصحٌحٌن  ،أي  :كثٌر الحزن
رقٌق القلب ال ٌملك البكاء ( إذا قام فً مقامك ) لئلمامة (لم ٌسمع) من اإلسماع
ـ رواٌة ٌحٌى ( )939وأبً مصعب ( )1259والبخاري (. )1814
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1496وأبً مصعب ( )1765والبخاري ( )6633ومسلم (. )1967
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )423
4
ـ رواٌة ٌحٌى( )25وأبً مصعب ( )29ومسلم (. )685
5
ـ أو جز المسالك  ،م  ، 1 ،ص . 277 :
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )259وأبً مصعب ( )471ومسلم ( ) 573ودمحم (. )137
1
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 349 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )414وأبً مصعب ( )568والبخاري (. )679
1
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(الناس) بالنصب على المفعولٌة  ،أي  :ال ٌبلؽهم صوته لكثرة البكاء (من البكاء) أي
لرقة قلبه ) ()1
وقال الباجً فً هذا الشؤن  ( :دلٌل أن من الصلوات ما حكمها الجهر  ،ودلٌل على أن
البكاء من خشٌة هللا ال ٌقطع الصبلة وفٌه دلٌل على جواز القول بالرأي  ،ولذلك أقرها
على اعتراضها علٌه بالرأي بعد نصه على الحكم ) ()2
فً قولها (ٌا رسول هللا) نداء مجازي بمعنى التوقٌر والتعظٌم .
ومنـه  [:قول رجل ٌ :ا رسول هللا تهدمت البٌوت  ،وانقطعت السبل  ،وهلكت
المواشً ] ()3
( قوله ٌارسول هللا تهدمت البٌوت) من كثرة المطر( وانقطعت السبل) لتعذر سلوك
الطرٌق من كثرة الماء فهو سبب ؼٌر األول(وهلكت المواشً ) من عدم المرعى ) ()4
وفً قوله ( ٌا رسول هللا تهدمت  )...نداء فً جملة خبرٌة خرج إلى معنى التوقٌر .
ومنــه :قول رجل ٌ [:ا رسول هللا إنك لست مثلنا قد ؼفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما
تؤخر] ()5
قال الباجً عن هذا :
اإلشفاق وكثرة الخوؾ والتوقً إال أن ظاهره ٌقتضً أن
(وإن كان على معنى شدة ِ
ٌعتقد فً النبً ملسو هيلع هللا ىلص ارتكاب ما شاء من المحظور المحرم علٌنا  ،ألنه قد ؼفر هللا له
ولعله أن ٌكون قد أراد هللا تعالى أن ٌحل لرسوله ما شاء فؤتى بهذا اللفظ الذي ظاهر
أشد من مراده ) ()1
وبقٌة الشواهد هً :
[ قد كان بعض ذلك ٌا رسول هللا ] ()2
[ ٌا رسول هللا إن طابفة من الناس قد صاموا حٌن صمت ] ()3
[ ٌا رسول هللا ما أجد أحوج منً ] ()4

ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3 ،ص  368 :ــ . 369
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 352 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )451وأبً مصعب ( )611والبخاري ( )1513ومسلم (. )897
4
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1،ص . 651 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )638ومسلم ( )1115وأبً مصعب ( )777ودمحم (. )355
1
ـ المنتقى  ،ج  ، 3 ،ص . 18 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )215وأبً مصعب (. )472
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )652وأبً مصعب ( )792ومسلم (. )1113
4
ـ رواٌة ٌحٌى ()658
1
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[ ٌا رسول هللا إنً أصبحت أنا وعابشة صابمتٌن )1( ]...
[ ٌا رسول هللا إنها بدنة ] ()2
[ الصبلة ٌارسول هللا ] ()3
[ ٌا رسول هللا إن صفٌة بنت حًٌ قد حاضت ] ()4
[ ٌا رسول هللا إنها قد طافت ] ()5
[ ٌا رسول هللا إن ابن خطل متعلق بؤستار الكعبة ] ()6
[ صدق ٌا رسول هللا ] ()7
[ ٌا رسول هللا إنً لم أر ْد هذا ] ()8
[ ٌا رسول هللا ال أجد إال جذعا ] ()9
[ ٌا رسول هللا إنها مٌتة ] ()10
[ ٌا رسول هللا إنً وهبت نفسً لك ] ()1
[ ٌا رسول هللا إن جارٌة لً كانت ترعى ؼنما لً ] ()2
[ ٌا رسول هللا إن علً رقبة مإمنة ] ()3
[ ٌا رسول هللا وهللا إنه لصحٌح  ...بل ثٌب ٌا رسول هللا ] ()4
[ إنً لم أرد هذا ٌا رسول هللا ] ()5
[ ٌا رسول هللا لم نشهد ولم نحضر ] ()6

ـ رواة ٌحٌى ( )678وأبً مصعب ( )827ودمحم (. )363
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )838وأبً مصعب ( )1253والبخاري ( )1689ومسلم (. )1322
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )955وأبً مصعب ( )1348والبخاري ( )139ومسلم (. )1258
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )928وأبً صعب ( )1435والبخاري ( )328ومسلم (. )1328
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )935وأبً مصعب ( )1436وأبً داود (. )2553
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )947وأبً مصعب ( )1447والبخاري ( )1846ومسلم (. )1357
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )974وأبً مصعب (945والبخاري ( )3142ومسلم (. )1751
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )989وأبً مصعب (. )932
1

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1529وأبً مصعب ( )1233والبخاري ( )951ومسلم (. )1961
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1562وأبً مصعب ( )2179والبخاري( )1492ومسلم (. )363
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1596وأبً مصعب ( )1477والبخاري ( )5135ومسلم (. )1425
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1462وأبً مصعب ( )2735ومسلم (. )537
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1463وأبً مصعب (. )2731
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1492والبخاري ( )6815ومسلم (. )1691
5
ـ رواٌة ٌحٌى (  )1521والنسابً ( )6818وابن ماجة (. )2595
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1587وأبً مصعب ( )2353والبخاري ( )6898ومسلم (. )1969
9
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[ خرجنا به ٌا رسول هللا من المدٌنة ٌ ...ا رسول هللا فً سبٌل هللا ] ()1
[ ٌا رسول هللا إنً ال أروى من نفس واحد ] ()2
[ ٌا رسول هللا ال أوثر بنصٌبً منك أحدا] ()3
[ ٌا رسول هللا ابن أخً قد كان عهد إلً فٌه ] ()4
[ وأنه ؼٌر رابح معك ٌا رسول هللا ] ()5
[ ٌا رسول هللا إنه تسرع إلٌهما العٌن ] ()6
[ ٌا رسول هللا دار سكناها والعدد كثٌر والمال وافر] ()7
[ ٌا رسول هللا نباٌعك على أن ال نشرك باهلل شٌبا ] ()8
[ ٌا رسول هللا أعدها وأقول لها ] ()9
[ ٌا رسول هللا إن كانت لكافٌة ] ()10
[ ٌا رسول هللا إن هللا تبارك وتعالى ٌقول( {)1لن تنالواْ ْال ِب َّرحتَّى تن ِفقواْ ِم َّما ت ِحبون} ()2
[ ٌا رسول هللا ال أسؤلك منها شٌبا أبدا ] ()3
[ هو ضب ٌا رسول هللا ] ()4
[ ٌا رسول هللا ال تخبرنا  ...ال تخبرنا ٌا رسول هللا ] ()5
ومما خرج إلى معنى التوقٌر والتعظٌم من أقوال الصحابة  ،قولهم ٌا أمٌر المإمنٌن ،
وٌا أم المإمنٌن وٌا آل فبلن .
ورد ذلك (عشرٌن) مرة .

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1638وأبً مصعب ()1899
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1668وأبً مصعب ( )1938والترمذي (. )1887
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1674وأبً مصعب ( )1946ودمحم ( )885والبخاري ( )5625ومسلم (. )2529
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1413وأبً مصعب ( )2879والبخاري (. )2553
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1697وأبً مصعب ( )1972والبخاري ( )5745ومسلم (.)2187
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1699وأبً مصعب ( )1974والترمذي ( )2559وابن ماجة (. )3515
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1771وأبً مصعب ( )2548وأبً داود(. )3294
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1795والترمذي ( )1597والنسابً ( )149/7وابن ماجة (. )2874
9
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1811
10
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1825وأبً مصعب ( )2598والبخاري ( )3265ومسلم (. )2843
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1828وأبً مصعب ( )2151والبخاري ( )7435ومسلم (. )1514
2
ـ سورة آل عمران  ،اآلٌة :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1845وأبً مصعب (. )2115
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1758وأبً مصعب ( )2537والبخاري (. )1945
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1857وأبً مصعب ( )2577والبخاري (. )6474
1
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وشواهده :
[ قول سالم بن عبدهللا :دخل رجل من أصحاب رسول هللا لى هللا علٌه وسلم المسجد ٌوم
الجمعة  ،وعمر بن الخطاب ٌخطب فقال عمر  :أٌة ساعة هذه ؟فقال ٌ :ا أمٌر المإمنٌن
انقلبت من السوق فسمعت النداء  ،فما زدت على أن توضؤت ] ()1
( قوله (ٌا أمٌر المإمنٌن) وهو أول من دعا بذلك ( انقلبت من السوق فسمعت النداء )
إظهار منه لعذره المباح له االشتؽال به ألنه قد ٌقٌم بٌع أو شؽل إلى وقت النداء وفٌه
أن البٌع لٌس بممنوع ذلك الٌوم إلى حٌن وقت النداء ) ()2
صبل ِة ِمن ٌ ْو ِم ْالجمع ِة فا ْسع ْوا ِإلى
واألصل فٌه قوله تعالى ٌ { :اأٌهاالَّ ِذٌن آمنوا ِإذانو ِدي ِلل َّ
الل وذر ْ
واالبٌْع ذ ِلك ْم خٌْرلَّك ْم] ()3
ِذ ْك ِر َّ ِ
( والقابل ( ٌا أمٌر المإمنٌن ) هو عثمان بن عفان  ،وفٌه دلٌل على أن لئلمام أن ٌؤمر
فً خطبته بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر  ،وأٌضا أن من خاطبه اإلمام له أن ٌجاوبه
عما سؤله عنه وال ٌكون فً ذلك الؼٌا  ،قال دمحم زكرٌا قاله الباجً ) ()4
وفً قوله (ٌا أمٌر المإمنٌن) نداء خرج عن معناه الحقٌقً إلى معنى التوقٌر والتعظٌم .
وبقٌة الشواهد هً :
[ ٌا أمٌر المإمنٌن طلعت الشمس ] ()1
[ ٌا أمٌر المإمنٌن إنما هو مدر()3( ] )2
[ منً ٌا أمٌر المإمنٌن  ...إن أم حبٌبة طٌبتنً ٌا أمٌر المإمنٌن] ()4
[ منً ٌا أمٌر المإمنٌن ] ()5
[ ٌا أمٌر المإمنٌن والذي نفسً بٌده إن هً إال نثرة حـــوت ٌنثره فً كل عـــام
مـرتٌن] (ٌ [)6ا أمٌر المإمنٌن أخطؤنا العدة ] ()7

ـ رواٌة ٌحٌى ( )227وأبً مصعب ( )431ودمحم( )62والبخاري ( )878ومسلم (. )844
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 111 :
3
ـ سورة الجمعة  ،اآلٌة . 9 :
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 2 ،ص . 285 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )672وأبً مصعب (. )825
2
ـ المدر :الطٌن اللزج المتماسك  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :مدر .
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )712وأبً مصعب (. )1541
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )723وأبً مصعب ( )1557ودمحم ( )452والبخاري ( )1536ومسلم (. )1185
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )724وأبً مصعب ( )1558ودمحم (. )453
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )782وأبً مصعب ()1142
7
ـ رواٌة ٌحٌى (. )865
1
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[ ٌا أمٌر المإمنٌن إنً أصبت جرادات بسوطً وأنا محرم ] ()1
[ ما ٌنبؽً لك ٌا أمٌر المإمنٌن هذا  ،لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه ٌ ...ا أمٌر
المإمنٌن لو جعلته قراضا ] ()2
[ ٌا أمٌر المإمنٌن إنه رجل صالح ] ()3
[ ٌا أمٌر المإمنٌن قرمنا إلى اللحم ] ()4
[ ال تخرج إلٌها ٌا أمٌر المإمنٌن ] ()5
[ ٌا أمٌر المإمنٌن أفتاركهم ] ()6
[ ٌا أم المإمنٌن إنا كنا عند مروان بن الحكم ] ()7
[ ٌا آل أبً بكر ] ()8
[ ٌا أم سلٌم قد جاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالناس  ...هلمً ٌا أم سلٌم ما عندك ] ()9

ـ رواٌة ٌحٌى ( )939وأبً مصعب (. )1254
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1378وأبً مصعب ()2429
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1412
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1693
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1778وأبً مصعب (. )2555
6
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1843والبخاري (. )3559
7
ـ رواٌة ٌحٌى ( )645وأبً مصعب ( )785والبخاري ( )1929ومسلم (. )1159
8
ـ رواٌة ٌحٌى ( )125وأبً مصعب ( )147والبخاري ( )334ومسلم ()367
9
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1675وأبً مصعب ( )1948والبخاري ( )5381ومسلم (. )2545
1
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المبحثّالثالث ّ
الموازنةّبٌنّالمحتوىّالنحويّوالبالغًّألسلوبّالنداءّفًّالموطأ ّ
1ـّالموازنةّبٌنّالنداءّالحقٌقًّوالنداءّبمعنىّالدعاء ّ
من ذلك :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص عندما رفعا إلٌه سعد بن أبً وقاص وعبد بن زمعة أمر ولٌد اختصما علٌه ،
فقال  :هو لك ٌا عبد بن زمعة ] ()1
( قوله ( هو لك ٌا عبد بن زمعة ؟ ) أنه ملكك لكنك قد أقررت له بالحرٌة فؤنت أعلم
بقولك فً ذلك فٌما ٌخصك  ،ذلك لو أقر رجل بشًء فً ٌده لصح أن ٌقال له  :إنه لك
بمعنى  :أنه قد لك م ْنعه فإذا أقررت لؽٌرك فؤنت وذلك ) ()2
ومنه  [:كان إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص  :أول الناس ضٌؾ الضٌؾ  ،وأول الناس اختتن  ،وأول الناس
قص الشارب ،وأول الناس رأى الشٌب  ،فقال ٌارب ما هذا ؟ فقال هللا تبارك وتعالى :
وقار ٌا إبراهٌم  ،فقال ٌ :ارب زدنً وقارا ] ()3
قوله ( ٌارب زدنً وقارا) أخبر ما رآه منه الوقار  ،فسؤله علٌه السبلم الزٌادة منه  ،إذ
قد علم أن الوقار محمود مؤمور به من هدي الصالحٌن  ،ولعله أراد أن ٌزٌده من الشٌب
الذي هو الوقار ،وهللا أعلم ) ()4
فبٌن قوله ( ٌا عبد بن زمعة ) وقوله ( ٌا رب زدنً وقارا ) اتفاق فً أسلوب النداء ،
واختبلؾ فً المعنى  ،فاألول معناه حقٌقًٌ  ،والثانً معناه ببلؼً  ،وهو الدعاء  ،وهو
أسمى وأرفع ألنه نداء للمولى عز وجل .
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :وشك ٌا معاذ إن طالت بك حٌاة أن ترى ما هاهنا قد ملا جنانا ] ()1
( قوله ( ٌوشك ) ٌقرب (ٌا معاذ إن طالت بك حٌاة ) أي  :إن أطال هللا عمرك  ،فٌه
معجزتان له ملسو هيلع هللا ىلص  :األول  :إشارة إلى حٌاته بعده ملسو هيلع هللا ىلص  .والثانً  :إخباره بذلك لمعاذ
خاصة لما قد علم من الوحً أو لفراسة النبوة ذهابه إلى الشام  ،فوقع كذلك حتى
توطنها ومات بها (أن) بالفتح مصدرٌة (ترى ) بعٌنك  ،الجملة فاعل ٌوشك (ما)
موصولة بمعنى الذي (هاهنا) إشارة إلى المكان ( قد ملا ) ببناء المجهول ( جنانا)

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1413والبخاري ( )2553ومسلم (. )1457
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 7 ،ص . 333 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1665
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص . 332 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )327ومسلم (. )756
1
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وهو البستان  ،منصوب على التمٌٌز ٌ ،عنً ٌكثر ماإها وٌخصب أرضه فٌكون بساتٌن
ذات أشجار وثمار كثٌرة ) ()1
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم فالق اإلصباح وجاعل اللٌل سكنا  ،والشمس والقمر حسبانا ،
أقض عنً الدٌن واؼننً من الفقر ] ()2
( قوله ( اللهم فالق اإلصباح ) دعا هللا تعالى بما وصؾ به نفسه فً قوله عز وجل {
فالق اإلصباح وجعل اللٌل سكنا } ( )3ومعنى فالق اإلصباح الذي خلقه وابتدأه وأظهره
وأفلق البحر) ()4
فالموازنة بٌن قوله (ٌوشك ٌا معاذ ) وقوله ( اللهم فالق اإلصباح ) اجتماع فً أسلوب
النداء  ،وافتراق فً المعنً  ،فاألول معناه حقٌقً  ،والثانً  :معناه مجازي  ،وهو
الدعاء وتمجٌد المولى عز وجل وهو من أفضل أنواع النداء
ومنه  [:قول أبو مسعود األنصاري للمؽٌرة بن شعبة عند ما أخر الصبلة ٌوما  :ما هذا
ٌا مؽٌرة ؟ ألٌس قد علمت أن جبرٌل نزل فصلى ] ()5
قوله ( ما هذا ) التؤخٌر ( ٌا مؽٌرة ؟ ألٌس ) كذا فً الرواٌة  ،وهو استعمال
صحٌح لكن األ فصح واألكثر استعماال فً مخاطبة الحاضر الست ؟ وفً مخاطبة
الؽابب ألٌس ؟ ) ()6
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم إنً أسؤلك فعل الخٌرات  ،وترك المنكرات  ،وحب المساكٌن ،
وإذا أردت فً الناس فتنة فاقبضنً إلٌك ؼٌر مفتون ] ()1
قال الباجً :
( دعا نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص ربه أن ٌقبضه ؼٌر مفتون إذا أرادها  ،ولو كان ٌقع بإرادة ؼٌره لما كان
فً دعابه أن ٌقبضه عند إرادته بؽٌره الفتنة فابدة ألنه إنما كان ٌسلم بذلك من بعض
الفتن وهً التً تكون بإرادة هللا دون ما ٌكون بإرادة ؼٌره ) ()2
فبٌن قوله ( ٌا مؽٌرة ) وقوله ( اللهم ) اجتماع فً أسلوب النداء وافتراق فً المعنى ،
حٌث أن األول  :معناه حقٌقً  ،والثانً  :معناه مجازي بمعنى الدعاء وهو قوي متٌن ،
ألنه أفضل وسٌلة لجلب الخٌر ودفع الشر.

ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3،ص . 155 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )496
3
ـ سورة األنعام  ،اآلٌة . 96 :
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 452 :
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1والبخاري ( )521ومسلم (. )615
6
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 75 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )559والترمذي (. )3233
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 463 :
1
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ومنه  [:عن أنس بن مالك أنه قال  :كنت أسقً أبا عبٌدة بن الجراح وأبا طلحة
األنصاري وأبً بن كعب شرابا من فضٌخ وتمر قال  :فجاءهم آت فقال  :إن الخمر قد
حرمت فقال أبو طلحة ٌ :ا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها  ،قال  :فقمت إلى مهراس
لنا فضربتها بؤسفله حتى تكسرت ] ()1
( قوله ( ٌا أنس قم إلى هذه الجرار ) بكسر الجٌم وخفة الراء  ،جمع جرة بفتح الجٌم
وشدة الراء  ،إناء معروؾ من فخار ( فقمت إلى مهراس لنا) بكسر المٌم وسكون الهاء
فراء  ،فؤلؾ فسٌن مهملة  ،حجر مستطٌل ٌنقر وٌدق فٌه وٌتوضؤ منه وقد أستعٌر
للخشبة التً ٌدق فٌها الحب فقٌل لها المهراس على التشبٌه بالمهراس من الحجر) ()2
ومنه  [ :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم امض ألصحابً هجرتهم وال تردهم على أعقابهم ] ()3
قال ابن عبدالبر:
( فمعناه الدعاء لهم فً أن ٌتم لهم هجرتهم سالمة من آفات الرجوع إلى الوطن المتقرب
بهجرته إلى هللا عز وجل  ،وأن ٌثبتهم على هجرتهم تلك  ،وكانوا ٌستعٌذون باهلل تعالى
أن ٌعودوا كاألعراب بعد هجرتهم  ،ألن األعراب لم ٌتقٌدوا بالهجرة التً كان ٌحرم
على المهاجر الرجوع إلى وطنه ) ()4
فالموازنة بٌن قوله (ٌا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها ) وقوله ( اللهم امض
ألصحابً هجرتهم ) توافق فً أسلوب النداء وتخالؾ فً المعنى  ،فاألول  :معناه
حقٌقً  ،والثانً  :معناه مجازي  ،بمعنى الدعاء وهو من أشرؾ أسالٌب النداء حٌث
نودي من هو أعظم واكبر وأجل .
ومنه  [:عن مولى لقرٌش كان قدٌما ٌقال له  :ابن مرسى أنه قال كنت جالسا عند عمر
ا بن الخطاب فلما صلى الظهر قال ٌ :ا ٌرفا هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه فً شؤن العمة
فنسؤل عنها ونستخبر عنها  ،فؤتاه به ٌرفا فدعا بثور أو قدح فٌه ماء فمحا ذلك الكتاب
فٌه  ،ثم قال  :لو رضٌك هللا وارثة أقرك لو رضٌك هللا أقرك ] ()1
قوله ( ٌا ٌرفا ) بفتح التحتٌة وإسكان الراء وبالفاء آخره ألؾ  ،مخضرم أدرك الجاهلٌة
وحج مع عمر فً خبلفة أبً بكر (هلم) أحضر (ذلك الكتاب لكتاب كتبه فً شؤن العمة
فنسؤل ) بالنصب فً جواب األمر (عنها ونستخبر) بموحدة من االستخبار ()2

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1541والبخاري ( )5582ومسلم ()1985
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 274 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1455والبخاري ( )1295ومسلم (. )1628
4
ـ االستذكار  ،م  ، 7،ص . 275 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1579
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  3 ،ـ ص . 175 :
1
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ومنه :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :اللهم بارك لهم فً مكٌالهم وبارك لهم فً صاعهم ] ()1
قال ابن عبدالبر:
(دعاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالبركة ألهل المدٌنة فً مكٌالهم وصاعهم ومدهم  ،فالمعنى فٌه ـ
وهللا عز وجل أعلم ـ صرؾ الدعاء بالبركة إلى ما ٌكال بالمكٌال والصاع والمد ،من
كل ما ٌكال  ،وهذا من فصٌح كبلم العرب  ،وأن ٌسمى الشًء باسم ما قرب منه ) ()2
فبٌن قوله ( ٌا ٌرفا ) وقوله ( اللهم بارك) اتفاق فً أسلوب النداء  ،واختبلؾ  ،فً
المعنى  ،فاألول معناه حقٌقً  ،والثانً  :مجازي معناه الدعاء  ،وهو أروع وأشمل
للخٌر والبركة ودفع الباطل .
ومنه  [:قول صفوان بن أمٌة قال للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ا دمحم إن هذا وهب بن عمٌر جاءنً
بردابك  ،وزعم أنك دعوتنً إلى القدوم علٌك ] ()3
( ٌرٌد أن صفوان بن أمٌة حٌن قدومه نادى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على رإوس الناس ٌرٌد
إشهار تؤمٌنه واإلعبلن به  ،وٌحتمل أن ٌكون أنً ٌكون مع كفره قد خاؾ أمرا من
النبً ملسو هيلع هللا ىلص إن لم ٌشهر تؤمٌنه مع ما علم من وفاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأنه لم ٌؽدر بذمة عرؾ ذلك
من حاله المإمن والكافر) ()4
ومنه  [ :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :المبلبكة تصلً على أحدكم ما دام فً مصبله الذي صلى فٌه تقول :
اللهم اؼفرله اللهم ارحمه ] ()1
قال العٌنً :
( قوله ( اللهم اؼفر له اللهم ارحمه ) ٌعنً ٌا هللا اؼفر له وارحمه والفرق بٌن المؽفرة
والرحمة أن المؽفرة ستر للذنوب والرحمة إضافة اإلحسان إلٌه ) ()2
فالموازنة بٌن قوله (ٌا دمحم) وقوله ( اللهم اؼفر له اللهم ارحمه ) اتفاق فً أسلوب النداء
واختبلؾ فً المعنى  ،فاألول معناه حقٌقً  ،والثانً معناه مجازي بمعنى الدعاء ،
وهو قوي ومهم .

ـ رواٌة ٌحٌى ( )1588والبخاري ( )1235ومسلم (. )1368
2
ـ االستذكار  ،م  ، 8 ،ص . 218 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1134
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 5،ص . 151 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )382والبخاري ( )445ومسلم (. )649
2
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 3 ،ص . 468 :
1
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ّ2ـّالموازنةّبٌنّالمعنىّالحقٌقًّوالنداءّبمعنىّالدعاءّبلفظّ(ّآمٌن)ّ ّ
من ذلك :
[ ذهب النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى بنً عمرو بن عوؾ لٌصلح بٌنهم فتقدم أبوبكر لٌصلً بالناس ،
فلما وصل النبً والناس فً الصبلة فدخل فً الصؾ فصفق الناس  ،فالتفت أبوبكر
ورأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأشار إلٌه أن امكث مكانك  ،لكنه استؤ خر  ،وتقدم رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص فصلى ثم انصرؾ فقال ٌ :اأبابكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ فقال أبوبكر  :ما
كان البن أبً قحافة أن ٌصلً بٌن ٌدي النبً ملسو هيلع هللا ىلص ] ()1
( قوله ( ٌا أبابكر ما منعك أن تثبت ) على إمامتك ( إذ) حٌن (أمرتك) باإلشارة ففٌه
أنها تقوم مقام النطق لمعاتبته على مخالفته إشارته ) ()2
ومنه  [:قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص  :إذا قال اإلمام :ؼٌر المؽضوب علٌهم وال الضالٌن  ،فقولوا
آمٌن  ،فإنه من وافق قوله قول المبلبكة ؼفر له ما تقدم من ذنبه ] ()3
( قوله  :آمٌن) أنه دعاء من ؼٌر الذكر حال القٌام فلم ٌكن من سنن الجهر  ،كسابر ما
ٌدعى به  ،وإذا أسر اإلمام القراءة فلم ٌختلؾ أصحابنا فً أنه ٌقول آمٌن  ،ألنه قد عرا
دعاإه من مؤمن علٌه ؼٌره ،فلذلك أمن هو ؟ ) ()4
فالموازنة بٌن قوله ( ٌا أبابكر) وقوله ( آمٌن) اجتماع فً األسلوب النداء  ،وافتراق فً
المعنى فاألول  :حقٌقً  ،والثانً مجازي  ،بمعنى الدعاء  ،وهو أثرى وبارع .
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جاء ٌعود عبدهللا بن ثابت  ،فوجده قد ؼلب علٌه فصاح به فلم
ٌجبه  ،فاسترجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،وقال  :ؼلبنا علٌك ٌا ابن الربٌع ] ()1
( قوله ( ؼلبنا علٌك ) أي تقدٌره  ،تعالى ؼالب علٌنا فً موتك وإال فحٌاتك محبوبة
لدٌنا لجمٌل سعٌك فً اإلسبلم والخٌر ) ()2
( وقوله ٌ :ا أبا الربٌع ) كنٌة لعبدهللا بن ثابت رضً هللا عنه ) ()3
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إذا قال أحدكم آمٌن  ،وقال المبلبكة فً السماء آمٌن
فوافقت أحدهما األخرى ؼفر له ما تقدم من ذنبه ] ()4

ـ رواٌة ٌحٌى ( )392والبخاري ( )684ومسلم (. )421
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 565 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )194والبخاري ( )782ومسلم (. )415
4
ـ المنتقى  ،ج  ، 2،ص . 67 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )554وأبً داود ( )3111والنسابً (. )43/3
2
ـ سنن الترمذي المجتبى  ،للسٌوطً  ،ج  )4 /2( ،ص  14 :ـ ، 15
3
ـ أو جز المسالك  ،ج  ، 4 ،ص . 395 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )195والبخاري ( )781ومسلم ( )415وأبً مصعب (. )254
1
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قال الباجً :
( هذا الحدٌث عام فً قابل آمٌن  ،ودعا إلٌه وحض علٌه بقوله أن من هذه حاله إذا
وافق قول المبلبكة آمٌن  ،ؼفر له ما تقدم من ذنبه  ،وهذه حال ٌرجوها كل مإمن إال
أن ٌقوم الدلٌل على المنع ) ()1
فالموازنة بٌن قوله ( ٌا أبا الربٌع ) وقوله ( آمٌن  ،آمٌن ) اجتماع فً أن كل منهما
أسلوب للنداء  ،وافتراق فً المدلول  ،فاألول مدلوله حقٌقً  ،والثانً مدلوله مجازي ،
بمعنى الدعاء  ،وهو أقوي وأثرى .
ّ3ـّالموازنةّبٌنّالنداءّالحقٌقًّونداءّالتفخٌمّوالتهوٌل ّ
من ذلك :
[ قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لرجل من عظماء المشركٌن وهو ٌدعوه إلى اإلسبلم ٌ :ا أبا فبلن هل
ترى بما أقول بؤسا ؟ فٌقول ال والدماء ما أرى بما تقول بؤسا ؟ ] ()2
( قوله ( ٌا أبا فبلن هل ترى بما أقول بؤسا ؟ ) خاطبه بالكنٌة استببلفا فٌقول المشرك (
ال والدماء ) بالمد أي دماء الذبابح والواو للقسم ) ()3
ومنه :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ا أمة دمحم ما من أحد أؼٌر من هللا أن ٌزنً عبده أو تزنً أمته ٌ ،ا أمة دمحم
وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلٌبل ولبكٌتم كثٌرا ] ()1
قول ( ٌا امة دمحم ) قٌل فٌه معنى اإلشفاق  ،كما ٌخاطب الوالد ولده إذا أشفق علٌه بقوله
( ٌا بنً) قلت  :لٌس هذا مثل المثال الذي ذكره  ،فلو كان قال ٌ :ا أمتً ،بالنسبة إلٌه
لكان من هذا الباب  ،وإنما هذا ٌشبه أن ٌكون من باب التجرٌد  ،ألن المقام مقام
التخوٌؾ والتحذٌر  ،وقوله (وهللا لو تعلمون ) أي  :من عظم انتقام هللا من أهل الجرابم
وشدة عقابه وأهوال ٌوم القٌامة وأحوالها كما علمته لما ضحكتم أصبل  ،إذ القلٌل بمعنى
العدٌم على ما ٌقتضٌه السٌاق ) ()2
فالموازنة بٌن قوله (ٌا أبا فبلن ) وقوله ( ٌا أمة دمحم ) نجد أنهما اجتمعا فً أسلوب
النداء  ،وافترقا فً المحتوى  ،فاألول  :محتواه حقٌقً  ،والثانً  :محتواه مجازي ،
بمعنى الشفقة  ،والتهوٌل  ،وهو أسلوب جاء فً تصوٌر بٌانً ألهوال ٌوم القٌامة  ،لما
له من تؤثٌر كبٌر فً النفوس .
ـ المنتقى  ،ج  ، 2ص . 67 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى(  )477والترمذي (. )3331
3
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 4 ،ص . 192 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )445والبخاري ( )1544ومسلم (. )951
2
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 5 ،ص . 315 :
1
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كما نبلحظ  :مقارنة بٌن قوله  :لضحكتم قلٌبل
وقوله  :ولبكٌتم كثٌرا
ومنه  [:قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعبدا لرحمن بن عوؾ  :كٌؾ صنعت ٌا عبدالرحمن فً
استبلم الركن  ،فقال عبدالرحمن استلمت وتركت  ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :أصبت ] ()1
قوله ( ٌا أبا دمحم ) كنٌته  ،وقوله ( استلمت ) حٌن قدرت ( وتركت ) حٌن عجزت ،
وقوله (أصبت ) ففً تصوٌبه داللة على أنه ال ٌنبؽً المزاحمة ()2
ومنه  [ :قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ :ا معشر المسلمٌن إن هذا ٌوم جعله هللا عٌدا فاؼتسلوا  ،ومن كان
عنده طٌب أن ٌمس منه وعلٌكم بالسواك ] ()3
قال السٌوطً :
( قوله ( ٌا معشر المسلمٌن ) قال النووي فً شرح مسلم  :المعشر الطابفة الذٌن
ٌشملهم وصؾ ) ()4
( قوله ( هذا ٌوم جعله هللا عٌدا ) ٌقتضً ظاهره أنه شرع فٌه الؽسل  ،ألنه عٌد  ،وهذا
ٌدخل فٌه كل ما تقع علٌه هذا االسم فً الكم وذلك أن األعٌاد مشروع فٌها التجمل
والمباهاة والنظافة من أجمل التجمل ) ()1
فبٌن قوله ( ٌا أبا دمحم ) وقوله (ٌا معشر المسلمٌن ) اتفاق فً أسلوب النداء  ،واختبلؾ
فً المعنى  ،حٌث أن األول  :معناه حقٌقً  ،والثانً  :مجازي  ،بمعنى التعظٌم أي
تعظٌم ٌوم العٌد بالحضور إلى المصلى  ،ولبس الجدٌد من الثٌاب  ،والتسامح بٌن الناس
والبعد عن المحرمات  ،وهذا أسلوب تعلٌمً رابع مشوق .
ّ4ـّالموازنةّبٌنّالنداءّالحقٌقًّونداءّإظهارّالعدل ّ
من ذلك :
[ قول أبو هرٌرة  :فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا  ،قال من أجل كثرة الخطا ] ()2
( قوله (قالوا لم ) أي  :ألي شًء ( ٌا أبا هرٌرة ) بعد الدار أعظم أجرا  ( ،قال  :من
أجل كثرة الخطا ) بضم الخاء وفتح التاء  ،جمع خطوة بالضم ) ()3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )812
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص . 456 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )143وابن ماجه (. )1598
4
ـ تنوٌر الحوالك  ،ص . 143 :
1
ـ المنتقى  ،ج  ، 1 ،ص . 253 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )63
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 163 :
1
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ومنه  (:قول عبد هللا بن رواحة ٌ :ا معشر الٌهود  ،وهللا إنكم لمن أبؽض خلق هللا إلً
وما ذلك بحاملً على أن أحٌؾ علٌكم ،فؤما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت  ،وأنا
ال آكلها  ،فقالوا بهذا قامت السماوات واألرض ) ()1
( قوله ( ٌا معشر الٌهود وهللا لمن أبؽض خلق هللا إلً ) قتلتم أنبٌاء هللا وكذبتم على هللا
( وما ذاك ) البؽض ( بحاملً على أن أحٌؾ ) أجور (علٌكم) ألنه ٌكون ظلما ()2
فالموازنة بٌن قوله ( ٌا أبا هرٌرة ) وقوله ( ٌا معشر الٌهود) نجد اجتماعهما فً
أسلوب النداء  ،وافتراقهما فً المعنى  ،فاألول  :معناه حقٌقً  ،والثانً  :مجازي
بمعنى إظهار العدل  ،وهو أسلوب جمالً فابق  ،وقوي جزل .
ّ5ـّالنداءّالحقٌقًّمعّالنداءّللحثّواالستعطاف ّ
من ذلك  [ :عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسٌد  ،أنه سؤل عبدهللا بن عمر
فقال ٌا عبدالرحمن إنا نجد صبلة الخوؾ وصبلة الحضر فً القرآن وال نجد صبلة
السفر] ()3
ومنه :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلصٌ :ا نساء المإمنات ال تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا ] ()4
قوله ( ٌا نساء المإمنات ) بنصب نساء  ،وجر المإمنات  ،وقٌل تقدٌره ٌ ،ا فاضبلت
المإمنات  ،كما ٌقال  :هإالء رجال القوم  ،أي سادتهم وأفاضلهم ] ()1
وذهب السهٌلً :
إلى أن لفظ ( المإمنات ) فً هذا الحدٌث ورد بالرفع والنصب  ،قال  ( :وأما  :نساء
المإمنات ) بالرفع فنعت على اللفظ ألنه معرفة بالنداء  ،وبالنصب نعت على الموضع
وأما نصب النساء فباإلضافة إلى المإمنات ) ()2
فعند الموازنة بٌن قوله ( ٌا أبا عبدالرحمن ) وقوله ( ٌا نساء المإمنات ) نجد اتفاق فً
أن كبل منهما أسلوب للنداء  ،واختبلؾ فً المحتوى  ،إذ أن األول داللته حقٌقٌة ،
والثانً داللته مجازٌة  ،بمعنى الحث على فعل الخٌر  ،واستعطاؾ الؽٌر للعمل نفسه ،
وهو أسلوب لٌن مشوق جمٌل .

ـ رواٌة ٌحٌى (. )1381
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 542
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )333والنسابً ( )116/3وابن ماجة (. )1566
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1681وأبً مصعب ( )1954والبخاري ( )6517ومسلم (. )1529
1
ـ أسالٌب الطلب فً الحدٌث النبوي الرٌؾ  ،ص . 159 :
2
ـ السهٌلً  ،ص  69 :ـ . 75
1
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ّ6ـّالموازنةّبٌنّالمعنىّالحقٌقًّومعنىّالنداءّللتمنًّ ّ
من ذلك :
[ قول ابن فهد من أهل الٌمن  ،لزٌد بن ثابت ٌ :ا أبا سعٌد  ،إن عندي جواري لً لٌس
نسابً البلبً أًكن بؤعجب إلً منهن ،ولٌس كلهن ٌعجبنً أن تحمل منً أفؤعزل؟] ()1
قوله ( ٌا أبا سعٌد ) كنٌة زٌد بن ثابت ()2
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص :ال تقوم الساعة،حتى ٌمر الرجل بقبرالرجل فٌقول ٌالٌتنً مكانه ] ()3
(قوله ( ٌالٌتنً ) كنت مٌتا ( مكانه) أي مكان صاحب القبر  ،وهذا ٌحتمل وجهٌن :
األ ول  :أن ٌكون ذلك عند ظهور الفتن وخوؾ ذهاب الدٌن بؽلبة الباطل وأهله وتؽٌر
الناس  ،وظهور المعاصً  ،فٌتمنى الرجل الموت للنجاة منها  ،والثانً  :أنه ٌقع الببلء
والشدة حتى ٌكون الموت الذي هو أعظم المصابب أهون على المرء فٌتمنى أهون
المصٌبتٌن فً اعتقاده ) ()4
فبٌ ن قوله ( ٌا أبا سعٌد وقوله ( ٌالٌتنً ) اتفاق فً النداء واختبلؾ فً المحتوى  ،حٌث
أن األول  :معناه حقٌقً  ،والثانً معناه مجازي أفاد التمنً  ،وهو أسلوب بالػ فً القوة
والرهبة  ،حٌث بٌن فٌها ما سٌحصل آخر الزمان من أهوال عجٌبة ومشكبلت جمة
للناس  ،حتى ٌتمنى المار على القبور أن ٌكون وقت ذاك من أصحابها .
ّ7ـّالموازنةّبٌنّمعنىّالنداءّالحقٌقًّونداءّالحسرة ّ
من ذلك :
[ قوله ملسو هيلع هللا ىلص للصحابة رضوان هللا علٌهم عندما رقدوا عن صبلة الصبح حتى طلعت
الشمس وقد فزعوا ٌ :ا أٌها الناس إن هللا قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلٌنا فً حٌن
ؼٌر هذا ] ()1
قال ابن عبدالبر:
( وهذا القول لما رأى من فزعهم  ،دلٌل على أن فزعهم لم ٌكن من أجل عدو ٌخشونه
أن فزعهم كان و ْجبل وإشفاقا  ... ،ولم ٌكونوا علموا سقوط المؤثم على النابم وعدوه
تفرٌطا ] ()2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )1256
2
ـ أوجز المسالك  ،ج  ، 15 ،ص . 325 ، 324 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1835والبخاري ( )2566ومسلم (. ) 1535
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 4 ،ص  449 :ــ . 455
1
ـ رواٌة ٌحٌى (. )26
2
ـ االستذكار  ،م  ، 1 ،ص . 92 :
1
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ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :ال ٌقل أحدكم ٌا خٌبة الدهر فإن هللا هو الدهر] ()1
( قوله ( ٌا خٌبة الدهر ) والخٌبة هً الحرمان  ،وانتصاب الخٌبة على الندبة  ،كؤنه فقد
الدهر لما ٌصدر عنه مما ٌكرهه فندبه متفجعا علٌه أو متوجعا منه ) ()2
فبٌن قوله ( ٌا أٌها الناس ) وقوله ( ٌا خٌبة الدهر ) اتفاق فً النداء  ،واختبلؾ فً
المدلول  ،حٌث إن داللة األول حقٌقً  ،وداللة الثانً مجازي  ،بمعنى التحسر والتوجع
مما أكسب النداء معنى آخر.
ّّ8ـّالموازنةّبٌنّالنداءّالحقٌقًّونداءّالزجرّوالتأنٌس ّ
من ذلك :
[ قول عبد هللا بن عمر  ،للطفٌل بن أبً بن كعب ٌ :ا أبا بطن  ،وكان الطفٌل ذا بطن
إنما نؽدو من السبلم  ،نسلم على من لقٌنا ] ()3
( وقوله ( ٌا أبا بطن إنما نؽدو من أجل السبلم ) على معنى الزجر واالنتهار له حٌن لم
ٌفهم مقصده فً خروجه إلى السوق  ،وقد ٌجوز للمعلم أن ٌفعل هذا مع تلمٌذه ،
وٌحتمل أن ٌكون الطفٌل ال ٌشق علٌه مثل هذا بل قد عرؾ بهذا ودعً به كما قٌل
لخرباق ذا الٌدٌن ) ()1
ومنه  [:قول أبوهرٌرة  :سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول  :من صلى صبلة لم ٌقرأ فٌها بؤم
القرآن فهً خداج هً خداج هً خداج ؼٌر تام  ،قال فقلت ٌا أبا هرٌرة إنً أكون
أحٌانا وراء اإلمام  ،قال  :فؽمز ذراعً ثم قال  :اقرأ بها نفسك ٌا فارسً ] ()2
( قوله ( قال ) أبو السابب ( فقلت ٌا أبا هرٌرة إنً أحٌانا أكون وراء اإلمام قال  :فؽمز
ذراعً ) قال الزرقانً قال الباجً  :هو على معنى التؤنٌس وتنبٌهه على فهم مراده
والبعث له على جمع ذهنه وفهمه لجوابه ) ()3
ومنه  [:عن مالك عن سعٌد بن أبً سعٌد المقبري  ،عن عبٌد بن جرٌج  :أنه قال لعبد
هللا بن عمرٌ :ا أبا عبدالرحمن،رأٌتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك ٌصنعها] ()4
قوله ( ٌا أبا عبدالرحمن ) كنٌة ابن عمر ( رأٌتك تصنع أربعا ) من الخصال ( لم أر
أحدا من أصحابك ) أي  :أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،والمراد بعضهم ( ٌصنعها ) مجتمعة وإن
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1799والبخاري ( )6182ومسلم (. )2246
2
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 15 ،ص . 359 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى ( . )1747
1
ـ المنتقى  ،ج  ، 9،ص . 429 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )187
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 322 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )734والبخاري ( )166ومسلم (. )1187
1
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كان ٌصنع بعضها  ..وظاهر السٌاق انفراد ابن عمر مما كان ذكر دون ؼٌره ممن رآه
عبٌد ) ()1
وإذا وازنا بٌن قوله ( ٌا أبا عبدالرحمن ) وقوله ( ٌا أبا بطن ) وقوله ( ٌا أبا هرٌرة )
و ( ٌا فارسً ) نجد اتفاق بٌنهم فً النداء  ،واختبلؾ فً المدلول  ،فاألول معناه حقٌقً
والثانً مجازي  ،بمعنى الزجر واالنتهار  ،والثالث مجازي أٌضا  ،خرج إلى معنى
التؤنٌس والتنبٌه  ،والرابع حقٌقً  ،فؤسالٌب المجاز هنا أجمل وأوسع للمعانً
ّ9ـّالموازنةّبٌنّالمعنىّالحقٌقًّواإلنكاريّللنداء ّ
من ذلك :
[ أن رجبل من أهل الٌمن جاء إلى عبدهللا بن عمر  ،وقد ضفر رأسه  ،فقال ٌ :ا أبا
عبد الرحمن  :إنً قدمت بعمرة منفردة فقال له عبدهللا بن عمر  :لو كنت معك أو
سؤلتنً ألمرتك أن تقرن  ،فقال الٌمانً  :قد كان ذلك  ،فقال عبد هللا بن عمر خذ ما
تطاٌر من رأسك واهد  ،فقالت امرأة من العراق  :ما هدٌه ٌا أبا عبدالرحمن ؟ فقال
هدٌه  ،فقالت ما هدٌه ؟ فقال عبدهللا بن عمر  :لولم أجد إال أن أذبح شاة لكان أحب إلً
من أن أصوم ] ()2
( قوله ( ٌا أبا عبد الرحمن ) كنٌة ابن عمر ()1
ومنه  [ :قول عمر بن الخطاب ٌ :ا أهل مكة ما شؤن الناس ٌؤتون شعثا وأنتم مدهنون
أهلوا إذا رأٌتم الهبلل ] ()2
( قوله ( ٌا أهل مكة ما شؤن الناس ٌؤتون شعثا وأنتم مدهنون ) إنكار لئلدهان وعدم
الشعث على الحج بعرفة  ،ألنه من سنة الحج بعرفة أن ٌكون أشعث أؼبر فؤنكر عمر
ابن الخطاب على أهل مكة أن ٌفوتهم مثل هذه الفضٌلة بتؤخٌرهم اإلهبلل إلى ٌوم
التروٌة ) ()3
فبٌن قوله ( ٌا أبا عبدالرحمن ) وقوله (ٌا أهل مكة ) اجتماع فً النداء  ،وافتراق فً
المدلول  ،فاألول داللته حقٌقٌة  ،والثانً داللته مجازٌة  ،بمعنى اإلنكار ،وهو أقوى
وأوسع مما أكسب النداء معنى جدٌدا .

ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص . 367 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )867
1
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص . 552 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. )755
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 3 ،ص . 339 :
1
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ّ11ـّالموازنةّبٌنّالنداءّالحقٌقًّوالنداءّالتعجبًّ ّ
من ذلك :
[ أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتٌن  ،ثم ٌقول ٌ :ا أهل مكة أتموا
صبلتكم  ،فإنا قوم سفر ] ()1
( قوله (كان إذا قدم مكة صلى بهم ) بؤهل مكة إما ًما ألن الخلٌفة والسلطان أحق
باإلمامة ( ركعتٌن ) قصرا (ثم ٌقول )لهم ( ٌا أهل مكة أتموا صبلتكم ) وأ ِتمامهم
إجماع كما صرح به جماعة ) ()2
ومنه  [:قول عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص  ،لبن كنت تجـــد ثٌابا أفكــل الناس
ٌجـــد ثٌابا ] ()3
( قوله ( واعجبا لك ٌا ابن العاص ) تعجب علٌه إذ لم ٌر حال جمٌع الناس فبل ٌجد
أكثرهم إال ثوبا واحدا ( لبن كنت ) بتاء الخطاب (تجد ثٌابا ) عدٌدة ( أفكل الناس ٌجد
ثٌابا ) ()4
فبٌن قوله (ٌا أهل مكة أتموا صبلتكم ) وقوله (واعجبا لك ٌا ابن العاص ) اجتماع فً
النداء  ،واختبلؾ فً المحتوى الداللً  ،فاألول داللته حقٌقٌة  ،والثانً داللته مجازٌة ،
بمعنى التعجب  ،وهو أسلوب بؤداتٌن ( وا) و (ٌا) وهو ممتع جمٌل .
ّ11ـّالموازنةّبٌنّالمدلولّالحقٌقًّللنداءّونداءّالشفقةّوالمالطفةّوالرفق ّ
من ذلك :
[ قول عابشة رضً هللا عنها ٌ :ا رسول هللا أتنام قبل أن توتر ؟ فقال ٌا عابشة إن
عٌنً تنامان وال ٌنام قلبً ] ()1
قال الباجً :
( قوله ( ٌا عابشة إن عٌنً تنامان وال ٌنام قلبً ) ٌعنً وهللا أعلم أنه ال ٌنام عن
مراعاة الوقت  ،وهذا مما خص به النبً ملسو هيلع هللا ىلص من أمر النبوة والعصمة،
ولذالك كان ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌحتاج إلى الوضوء من النوم لعلمه بما ٌكون منه) ()2

ومنه  [:قول أم الفضل بنت الحارث عندما سمعت ْ عبدهللا بن عباس وهو ٌقرأ
ـ رواٌة ٌحٌى (. )346
2
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 3،ص . 144 :
3
ـ رواٌة ٌحً ( . )114
4
ـ أوجز المسالك  ،م  ، 1 ،ص . 448 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )262والبخاري ( ) 1147ومسلم (. )728
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 2 ،ص . 172 :
1
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ت ع ْرفا ً} ( )1فقالت ٌ :ا بنً لقد ذكرتنً بقراءتك هذه السورة  ،إنها آلخر
{ و ْالم ْرسبل ِ
ما سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقرأ بها فً المؽرب ] ()2
( قوله  :فقالت ٌ :ا بنً ) وٌروى (فقلت ) وبنً  ،بضم الباء تصؽٌر ابن  ،وهذا
تصؽٌر الشفقة والترحم ) ()3
فبٌن قوله ( ٌا عابشة ) وقوله ( ٌا بنً ) اتفاق فً النداء ،واختبلؾ فً المدلول
فاألول مدلوله حقٌقً  ،والثانً  ،مدلوله مجازي  ،بمعنى الشفقة  ،وفٌه معنى العطؾ
والحنان .
ومنه  [ :قول أبو طلحة وأبً بن كعب  ،ألنس بن مالك عندما توضؤ من طعام قد مسته
النار  ،ما هذا ٌا أنس ؟ أعراقٌة ؟ ] ()4
( أي  :أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدٌنة المتلقى عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ) ()5
ومنه  [:قول أبو قتادة لكبشة بنت كعب بن مالك  ،عندما رأته وقد أصؽى إناء وضوءه
حتى شربت منه هرة  ،قالت كبشة فرآنً انظر إلٌه فقال أتعجبٌن ٌا ابنة أخً ؟ قالت
فقلت  :نعم  ،فقال :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :إنها لٌست بنجسة إنما هً من الطوافٌن
علٌكم أو الطوافات ] ()1
( قوله ٌا ابنة أخً ) المراد أخوة اإلسبلم  ،ومن عادة العرب أن ٌدعو بٌا ابن أخً وٌا
ابن عمً  ،وإن لم ٌكن أخا أو عما له فً الحقٌقٌة ) ()2
فالموازنة بٌن قوله (ٌا أنس ) وقوله ( ٌا ابنة أخً ) نجد أن الجملتٌن للنداء  ،واألول
معناه حقٌقً  ،والثانً معناه مجازي  ،بمعنى المبلطفة والحنان  ،وهو أسلوب حمٌد لما
فٌه من المحبة والتآلؾ والتراحم بٌن المتعاملٌن بها .
وإذا كان المنادي ٌنادي لٌستجاب له عندها ٌكون سعٌدا  ،فقد ٌدعو تارة وٌتمنى تارة
دون جدوى فبل ٌجد من ٌستجٌب له وفً الفصل القادم سنتناول شٌبا عن مدلوالت
التمنً وأماكن وروده فً الموطؤ .

ـ سورة المرسبلت  ،اآلٌة . 1 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )171والبخاري ( )763ومسلم (. )462
3
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 4 ،ص . 451 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى (. )56
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1ص . 146 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )42وأبً داود ( )75والترمذي (  )92والنسابً (. )68
2
ـ تحفة االحوذي بشرح الترمذي  ،م . 215 ، 1،
1
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الفصلّالسادس ّ
أسلوبّالتمنًّفًّموطأّاإلمامّمالك ّ
وٌحتوي على ثبلثة مباحث :
المبحث األول  :المحتوى الداللً فً الجملة النحوٌة ألسلوب التمنً
المبحث الثانً  :المحتوى الداللً فً الجملة الببلؼٌة ألسلوب التمنً
المبحث الثالث  :الموازنة بٌن المدلول النحوي والببلؼً ألسلوب التمنً

ّ
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المبحثّاألول ّ
المحتوىّالداللًّفًّالجملةّالنحوٌةّألسلوبّالتمنً ّ
التمنًّّ،تعرٌفهّّ :
( هو:طلب حصول الشًء المحبوب دون أن ٌكـون لك طمـع وترقب فً حصوله ] ()1
(ذلك ألن الشًء الذي تحبه إن كان قرٌب الحصول مترقب الوقوع كان ترجٌا  ،وال
ٌسمى تمنٌا  ،والترجً لٌس من أقسام اإلنشاء الذي لٌس طلبٌا  ،وإنما لم ٌعدوا الترجً
من أقسام اإلنشاء الطلبً  ،مع أنهم جعلوا التمنً منه  ،ألن التمنً طلب الشًء ولكن
الترجً ترقب حصول الشًء ) ()2
أو هو ( :طلب أمر محبوب أو مرؼوب فٌه ٌ ،صعب تحقٌقه الستحالته فً تصور
المتمنً وقد ٌكون ممكنا ) ()3
أدواتهّ:للتمنً أداة أصلٌة واحدة وهً (لٌت) وتستعمل له أدوات أخرى  ،وهً  ( :هل
لعل ـ لو ) (ّ .)1
أمثلة ّلٌـــــت ٌّ :ستعمل فً تمنً األمر المحبوب الذي ال طمع فٌه لكونه مستحٌبل ال
ٌمكن حصوله  ،مثل  :لٌت الكواكب تدنوا لً ّ .
وهو على نحو قوله تعالى { ٌالٌْت ِنً ِمت قبْل هذاوكنت ن ْسٌا ً َّمن ِسٌا ً} ()2
ت ر ِبناونكون ِمن ْالمإْ ِم ِنٌن} ()3
ونحو قوله تعالى { ٌالٌْتنانردوالنك ِذب ِبآٌا ِ
الرسو ِل س ِبٌبلً } ()4
وقوله تعالى{ وٌ ْوم ٌعض الظَّا ِلم على ٌد ٌْ ِه ٌقول ٌالٌْت ِنً اتَّخ ْذت مع َّ
( الظالم ٌعض على ٌدٌه ندما وٌتمنى أن ٌكون قد اتخذ مع الرسول سبٌبل  ،وتلك
األمور المتمناة ال ٌرجى حصولها أبدا لكونها مستحٌلة الوقوع ) ()5
ومنه قولك  :لٌت شبابً ٌعود  ،فالمتمنً فً هذا المثال طلب شٌبا ال ٌرجى حصوله
لكونه مستحٌل  ،لكنه ٌحب ذلك األمر.
وقد ٌخر ج التمنً عن معناه الحقٌقً إلى معان ببلؼٌة ٌعرؾ بالذوق السلٌم وقرابن
األحوال ٌستعمل فٌها األدوات التالٌة :
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها علم المعانً  ،ص . 165 :
2
ـ المصدر السابق ،ص . 165 :
3
ـ الكافً فً الببلؼة  ،ص . 353 :
1
ـ المصدر السابق  ،ص . 353 :
2
ـ سورة مرٌم  ،اآلٌة . 23:
3
ـ سورة األنعام  ،اآلٌة . 27 :
4
ـ سورة الفرقان  ،اآلٌة . 27 :
5
ـ علم المعانً  ،لبسٌونً  ،ص . 337 :
1
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ّ1ـّهلّّ :
قال الخطٌب القزوٌنً  ( :وقد ٌتمنى ب (هل) كقول القابل ( هل لً من شفٌع ) فً
مكان ٌعلم أنه ال شفٌع له فٌه إلبراز المتمنً كمال العناٌة به فً صورة الممكن ،
وعلٌه قوله سبحانه وتعالى حكاٌة عن الكفار{ فهل لَّن ِامن شفعاء فٌ ْشفعواْلنا } (. )2() )1
(هل ) فً هذه اآلٌة للتمنً  ،ألن األمر ال ٌمكن حدوثه  ،ؼٌر أن شدة التعلق باألمل
والحرص علٌه جعل المتمنً ٌستخدم (هل) متوهما إمكانٌة الحدوث  ،والمقصود على
لسان الكافر.
ّ2ـّلـو:هً :حرؾ امتناع المتناع  ،أي  :تدل على امتناع الثانً المتناع األول ) (ّ )3
إشعارا بعزة المتمنً حٌث أبرز فً سورة ماال ٌوجد ) ()1
(وٌتمنى ب (لو)
ً
ومثل قولك  :لو تؤتٌنً فتحدثنً
ونحو قوله تعالى {فل ْوأ َّن لناك َّرة ً فنكون ِمن ا ْلمإْ ِم ِنٌن} ()2
قال الشوكانً  (:هذا منهم على طرٌق التمنً الدال على كمال التحسر  ،كؤنهم قالوا :
فلٌت لنا كـــرة  :أي رجعـــة إلى الدنٌا  ،وجواب التمـــنً فنكـــون من المإمنٌن  .أي :
نصـــٌر من جملتهـــم ) ()3
ّ 3ـ ّلعل ّ (:ومن أدوات التمنً التً خرجت عن معناه األصلً ( لعل ) فإن أصل
وضعها للترجً  ،والؽرض من استعمالها للتمنً  ،الداللة على استحالة األمر المتمنى
بها ) (ّ )4
قال المراؼً (:لعل) وٌتمنى بها إذا كان المرجو بعٌدا مٌبوسا من حصوله  ،فصار
شبٌها بالمحاالت والممكنات التً ال طماعٌة فً حصولها ()5
ومن أمثلته قوله تعالى  {:وقال ِف ْرع ْون ٌاهامان اب ِْن ِلً ص ْرحاًلَّع ِلً أبْلػ ْاأل ْسباب
ت} ()6
أ ْسباب السَّماوا ِ

ـ سورة األعراؾ  ،اآلٌة . 53 :
2
ـ اإلٌضاح  ،ص ، 129 :
3
ـ الجنى الدانً فً حروؾ المعانً  ،ص  272 :ــ . 273
1
ـ علوم الببلؼة  ،للمراؼً  ،ص . 75 :
2
ـ سورة الشعراء اآلٌة . 152 :
3
ـ فتح القدٌر  ،للشوكانً  ،ج  ، 4 ،ص . 152
4
ـ الببلؼة فنونها وأفنانها علم المعانً  ،ص . 164 :
5
ـ علوم الببلؼة  ،للمراؼً  ،ص . 75 :
6
ـ سورة ؼافر  ،اآلٌة  36 :ــ . 37
1
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قال الزمخشري :
ت) (طرقها وأبوابها وما ٌإدي إلٌها  ،وكل ما أداك إلى الشًء فهو
(أ ْسباب السَّماوا ِ
سبب إلٌه  ،وألنه لما كان بلوؼها أمرا عجٌبا أراد أن ٌورده على نفس متشوقة إلٌه ،
لٌعطٌه السامع حقه من التعول { قال ِف ْرع ْون ٌاهامان اب ِْن ِلً ص ْرحاًلَّع ِلً أبْلػ ْاأل ْسباب}
أجٌب  ،فؤبهمه لٌشوق إلٌه نفس هامان ثم أوضحه  ،وقرئ  :فاطلع بالنصب على
جواب الترجً  ،تشبٌها للترجً بالتمنً )()1
( فبلوغ السماوات من األمور المستحٌلة التً ال ٌمكن وقوعها وهذا ٌقتضً استعمال
التمنً األصلٌة (..لٌت) ولكنه عدل عنها إلى (لعل) التً تفٌد الترجً لؽرض ببلؼً
وهو إبراز المتمنً المحال فً صورة الممكن القرٌب الحصول  ،وذلك لكمال العناٌة به
وشدة الرؼبة فً وقوعه ) ()2
ومن خبلل البحث عثرنا على أسالٌب التمنً (ثمانً) مرات فً الموطؤ
(أربع) مرات منها ورد بالمعنى الحقٌقً :
وشواهده  [:أن أنس بن مالك قدم من العراق  ،فدخل علٌه أبو طلحة وأبً بن كعب ،
فقرب لهما طعاما قد مسته النار فؤكلوا منه  ،فقام أنس فتوضؤ  ،فقال أبو طلحة وأبً بن
كعب  ،ما هذا ٌا أنس أعراقٌة ؟ فقال أنس لٌتنً لم أفعل ] ()1
قال الباجً  (:لٌتنً لم أفعل ) انقٌاد منه لقولهما ورجوع لرأٌهما وموافقتهما ونبذ لما
فعله من الوضوء مما مست النار ،وٌحتمل أن ٌكون أنس فعل ذلك تجدٌدا للوضوء ال
العتقاد وجوب الوضوء مما مست النار فؤنكر علٌه موافقة من خالؾ السنة عندهما فً
ذلك وإن وافقهم فً الصورة دون المعنى فقال أنس لٌتنً لم أفعل لما ظهر له موافقته
من ؼٌر الصواب فً الوضوء مما مست النار) ()2
قال الزرقانً (:قوله (لٌتنً لم أفعل ) أي  :ألنه ٌوهم للشبهة ()3
وظاهر أن فً قوله ( لٌتنً لم أفعل ) أسلوب للتمنً  ،ألن القابل أنما قال ذلك تمنٌا
وحسرة لما وقع منه .
ومنه  [:قوله ملسو هيلع هللا ىلص ال تقوم الساعة حتى ٌمر الرجل بقبر الرجل فٌقول ٌالٌتنً مكانه ] ()4

ـ الكشاؾ  ،م  ، 4 ،ص . 163 :
2
ـ علم المعانً  ،لبسٌونً  ،ص . 345 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى (. )56
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 1 ،ص  . 129 :وٌنظر  :أوجز المسالك  ،ج  ، 1 ،ص 341 :
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 1 ،ص . 146 :
4
ـ رواٌة ٌحٌى ( )572وأبً مصعب ( )976والبخاري ( )6599ومسلم (. )2658
1
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( قوله (ٌالٌتنً مكانه )أي  :مٌتا عند ظهور الفتن وخوؾ ذهاب الدٌن لؽلبة الباطل
وأهله وظهور المعاصً  ...وسبب ذلك أنه ٌقع الببلء والشدة حتى ٌكون الموت الذي
هو أعظم المصابب أهون على المرء فٌتمنى أهون المصٌبتٌن فً اعتقاده  ،وذكر
الرجل للؽالب  ،وإال فالمرأة ٌمكن أن تتمنى الموت لذلك أٌضا  ،لكن لما كان الؽالب أن
صل ٌْن نار الفتنة خصهم ) ()1
الرجال هم المبتلون بالشدابد والنساء المحجبات  ،ال ٌ ْ
إذا ً ففً قوله (ٌا لٌتنً مكانه) أسلوب للتمنً  ،حٌث ٌتمنى الحً أن ٌكون وقت ذلك من
أصحاب القبور  ،لما ٌبلقٌه من شدة ومصابب .
ومنـه :قول ببلل بن رباح )2( :
أال لٌت شعري هل أبٌتن لٌلة

بواد وحولً اذخر وجلٌل

( قوله ( إذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمة  ،حشٌش مكة ذو
الرابحة الطٌبة ) ( ( )1قوله ( وجلٌل ) بالجٌم  ،وهو نبت ضعٌؾ ٌحشى به خصاص
البٌوت ) ()2
قال الباجً  (:ومعنى إنشاد ببلل البٌتٌن المذكورٌن على معنى التمنً لمكة ونواحٌها ،
والتؤسؾ لم ا فاته مما ألؾ منها  ،والتوجع بالمقام بالمدٌنة التً لم ٌعهد حالها وال ألؾ
هواها ) ()3
وظاهر أن فً قوله (أال لٌت شعري  )...أسلوب للتمنً  ،حٌث تمنى المنشد أن ٌكون
بمكة .

ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص . 132 :
2
ـ البٌت لببلل بن رباح فً الموطؤ برواٌة ٌحٌى ( )1651وأبو مصعب ( )1858والبخاري ( )3926ومسلم (. )1375
1
ـ المصدر األسبق  ،ج  ، 4 ،ص . 362 :
2
ـ عمدة القارئ  ،ج  ، 11 ،ص . 648 :
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص . 255 :
1

308

المبحثّالثانً ّ
المحتوىّالداللًّفًّالجملةّالبالغٌةّألسلوبّالتمنً ّ
استعمل فٌه األدوات (لو) و (هل) و(لعل).
ما استعمل فٌه األداة (لو) :
استعمل األداة (لو) فً التمنً (أربع) مرات .
وشواهده:
[ خرج عبدهللا وعبٌد هللا أبناء عمر بن الخطاب فً جٌش إلى العراق  ،فلما قفبل مرا
على أبً موسى األشعري وهو أمٌر بالبصرة فرحب بهما وسهل ثم قال  :لو أقدر لكما
على أمر أنفعكما به لفعلت ٌ ...ا أمٌر المإمنٌن لو جعلته قراضا ] ()1
( قوله (لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت) ـ هذا قول أبً موسى األشعري ـ لو
للتمنً فبل جواب لها  ،وفً نسخة لفعلت فهً الجواب ) ()2
وقوله ( ٌا أمٌر المإمنٌن لو جعلته قراضا) ـ هذا قول أحد جلساء أمٌر المإمنٌن عمرـ
على وجه ما رآه من المصلحة فً ذلك  ،وإن كان عمر لم ٌسؤله إال أنه قد جرى على
عادته وما عرؾ من حال عمر واستشارته وجرت بذلك عادته ) ()3
وإذا دققنا النظر إلى قوله ( لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به) نجد أن هذه الجملة خرج
إلى معنى التمنً  ،ألن المتكلم ٌرٌد فعل شًء ولكن لٌس فً مقدوره فعل ذلك .
ومنـه  [:أن عمر بن الخطاب رأى حلة سٌراء ( )4تباع عند باب المسجد  ،فقال ٌ :ا
رسول هللا لو اشترٌت هذه الحلة فلبستها ٌوم الجمعة وللوفد إذا قدموا علٌك  ،فقال
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :إنما ٌلبس هذه من ال خبلق له فً اآلخرة ] ()5
( قوله ( لو اشترٌت هذه الحلة )لكان حسنا ولو للتمنً ال للشرط فبل تحتاج إلى جزاء
وفً رواٌة البخاري (فلبستها للعٌد وللوفد) وللنسابً  ،وتجملت بها للوفود والعرب إذا
أتوك وإذا خطبت الناس ٌوم عٌد وؼٌره ) ()6

ـ رواٌة ٌحٌى( )1378وأبً مصعب (. )2429
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 516 :
3
ـ المنتقى  ،ج  ، 7 ،ص  66 :ـــ . 67
4
ـ السٌراء  :ضرب من البرود فٌه خطوط صفر وثوب مسٌر فٌه خطوط من القز كالسٌور ،والذهب الصافً الخالص ،والقشرة البلزقة
بالنواة  ،المعجم الوسٌط  ،مادة  :سار .
5
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1655والبخاري ( )886ومسلم (. )2568
6
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 438 :
1
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( قوله ( إنما ٌلبس هذه من ال خبلق له فً اآلخرة ) واضح فً تحرٌمه والوعٌد الشدٌد
على لباسه()1
قوله ( لو اشترٌت هذه الحلة  ) ...أسلوب للتمنً حٌث تمنى عمر هذا اللباس الجمٌل
فً ظنه للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌلبسه فً المناسبات ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص أخبره أن مثل هذا الثوب ال ٌجوز لبسه
ألن من ٌلبس مثل ذلك ال نصٌب له من النعٌم فً اآلخرة .
ومن ه  [:أن عامبل لعمر بن عبدالعزٌز أخذ ناسا فً حرابة ولم ٌقتلوا أحدا  ،فؤراد أن
ٌقطع أٌدٌهم أو ٌقتل  ،فكتب إلى عمر بن عبدالعزٌز فً ذلك  ،فكتب إلٌه عمر بن
عبدالعزٌز :لو أخذت بؤٌسر ذلك ] ()2
( قوله ( لو أخذت بؤٌسر ذلك ) أهونه لكان أحسن  ،فحذؾ جواب لو أو هً للتمنً فبل
جواب لها ) ()1
ومن ـه :قول عمر بن الخطاب ألبً عبٌدة فً حدٌث طوٌل عن الطاعون  [:فقال أبو
عبٌدة  :أفرارا من قدر هللا ؟ فقال عمر  :لو ؼٌرك قالها ٌا أبا عبٌدة ] ()2
( قوله( أي  :ألدبته العتراضه علً فً مسؤلة اجتهادٌة وافقنً علٌها أكثر الناس من
أهل الحل والعقد  ...أو هً للتمنً فبل ٌحتاج لجواب  ،والمعنى أن ؼٌرك ممن ال فهم
له إذا قال ذلك ٌعذر ) ()3
المخاطب تمنى أن ٌكون هذا القول من
وقوله ( لو ؼٌرك قالها) أسلوب للتمنً ألن
ِ
ؼٌره  ،ألنه صاحب فضل وعلم ال ٌنبؽً أن ٌصدر منه  ،وإن كان صدر من ؼٌره
ألدبه ألساءته .

ـ المنتقى  ،ج  ، 9 ،ص . 324 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1524وأبو مصعب (. )1815
1
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 254 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1657والبخاري ( )5729ومسلم (. )2219
3
ـ المصدر األسبق  ،ج  ، 4،ص  . 374 :وعمدة القارئ  ،ج  ، 14 ،ص . 758 :
1
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المبحثّالثالث ّ
الموازنةّبٌنّالمحتوىّالنحويّوالبالغًّألسلوبّالتمنًّفًّالموطأ ّ
من ذلك :
[ أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل علٌه أبو طلحة األنصاري وأبً بن كعب ،
فقرب لهما طعاما قد مسته النار ،فؤكلوا منه فقال أنس فتوضؤ  ،فقال أبو طلحة وأبً بن
كعب  :ما هذا ٌا أنس أعراقٌة ؟ فقال أنس  :لٌتنً لم أفعل  ،وقام أبو طلحة وأبً بن
كعب فصلٌا ولم ٌتوضآ ] ()1
( قوله ( ٌالٌتنً لم أفعل ) انقٌاد منه لقولهما ورجوع لرأٌهما وموافقتهما ونبذ لما فعله
من الوضوء مما مست النار) ()2
ومنه  [:أن عمر بن الخطاب رأى حلة سٌراء تباع عند المسجد  ،فقال ٌ :ارسول هللا لو
اشترٌت هذه الحلة فلبستها ٌوم الجمعة وللوفد إذا قدموا علٌك  ،فقال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم  :إنما ٌلبس هذا من ال خبلق له فً اآلخرة] ()1
( قوله ( لو اشترٌت هذه الحلة) لكان حسنا  ،ولو للتمنً  ،ال للشرط  ،فبل ٌحتاج إلى
جزاء ) ()2
وعند الموازنة بٌن قوله ( لٌتنً لم أفعل ) وقوله ( لو اشترٌت هذه الحلة) نجد بٌنهما
توافق فً أن كبل منها أسلوب للتمنً  ،واختبلؾ فً المدلول  ،إذ أن األول حقٌقً ،
والثانً مجازي بمعنى التمنً  ،وهو لطٌؾ جمٌل  ،حٌث تمنى عمر بن الخطاب أن
ٌكون هذا الثوب الجمٌل لباسا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص .
ومنه  [:أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  :ال تقوم الساعة حتى ٌمر الرجل بقبر الرجل فٌقول :
ٌالٌتنً مكانه ] ()3
( قوله ( ٌالٌتنً) أي  :مٌتا عند ظهور الفتن ) ()4
ومنه  [:أن عامبل لعمر بن عبدالعزٌز أخذ الناس فً حرابة ولم ٌقتلوا أحدا فؤراد أن
ٌقطع أٌدٌهم أو ٌقتل  ،فكتب إلى عمر بن العزٌز  :لو أخذت بؤٌسر من ذلك ] ()5

ـ رواٌة ٌحٌى (. )56
2
ـ المنتقى  ،ج  ، 1،ص . 129 :
1
ـ رواٌة ٌحٌى ( )1655والبخاري ( )886ومسلم (. )2568
2
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 438 :
3
ـ رواٌة ٌحٌى (. )572
4
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2 ،ص . 132 :
5
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 2ص . 132 :
1
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( قوله ( لو أخذت بؤٌسر ذلك ) أهونه لكان أحسن  ،فحذؾ جواب لو ،أو هً للتمنً فبل
جواب لها ) ()1
فبٌن قوله ( ٌالٌتنً مكانه) وقوله (لو أخذت بؤٌسر ذلك ) توافق فً أن كبل منهما
أسلوب للتمنً  ،واختبلؾ فً المعنى  ،فاألول مدلوله حقٌقً والثانً مدلوله مجازي ،
وتمنً أهون األمرٌن ،وهو أسلوب جمٌل رابع .
ومنه  [:قول ببلل بن رباح :
أال لٌت شعري هل أبٌتن لٌلة

بواد وحولً إذخر وجلٌل

وهل أردن ٌوما مٌاه مجنة

وهل ٌبدون لً شامة وطفٌل ] ()2

قال الباجً  (:ومعنى أنشاء ببلل للبٌتٌن المذكورٌن على معنى التمنً لمكة ونواحٌها
والتؤسؾ لما فاته مما ألؾ منها  ،والتوجع بالمقام بالمدٌنة التً لم ٌعهد حالها وال ألؾ
هواها ) ()1
ومنه  [:خرج عبدهللا وعبٌدهللا أبناء عمر بن الخطاب فً جٌش إلى العراق فلما قفبل
مرا على أبً موسى األشعري  ،وهو أمٌر البصرة  ،فرحب بهما وسهل  ،ثم قال  :لو
أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ٌ ...ا أمٌر المإمنٌن لو جعلته قراضا] ()2
( قوله( لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به ) لو للتمنً  ،فبل جواب  ،وفً نسخة لفعلت
فهً الجواب ) ()3
فبٌن قوله ( هل أبٌتن  ،هل أردن  ،هل ٌبدون ) وقوله ( لو أقدر لكما على أمر) ...
وقوله (لو جعلت قراضا) اتفاق فً التمنً  ،والمدلول  ،حٌن أن جمٌع الشواهد هنا
خرجت إلى المعنى المجازي  ،ما استعمل له (هل) لكمال العناٌة به وإبرازه فً صورة
الممكن  ،وما استعمل له (لو) إشعارا بعزة المتمنً ،وإبرازه فً صورة ما ال ٌوجد ،
وهً صور فنٌة جمٌلة تكون فً داخل اإلنسان فٌترجمه إلى كبلم  ،وهً من أفضل
أنواع التعبٌر الفنً .

ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 4 ،ص . 254 :
2
ـ البٌت لببلل فً رواٌة ٌحً ( )1651والبخاري ( )3926ومسلم (. )1375
1
ـ المنتقى  ،ج  ، 4ص . 648 :
2
ـ رواٌة ٌحٌى (. ) 1378
3
ـ شرح الزرقانً على الموطؤ  ،ج  ، 3 ،ص . 516 :
1
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الخاتمة ّ
بعد البحث والتقصً عن األسالٌب الطلبٌة  ،وتحلٌل بعض الجمل  ،ودراسة بعض
الظواهر ،والموازنة بٌن الجمل الحقٌقٌة والمجازٌة فً أألحادٌث النبوٌة فً كتاب
الموطؤ  ،وقفنا على بعض النتابج من أهمها ما ٌلً :
 1ـ ٌعتبر اإلمام مالك من أوابل من جمع أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ،ومن
الحفاظ المتقنٌن  ،ومن الذٌن بذلوا مجهودا كبٌرا فً طلب المعرفة  ،وتحري مواطن
الصحة فً أخذه للعلم .
 2ـ تمسكه بالسنة المطهرة  ،وكراهٌته للبدعة  ،ورؼبته القوٌة فً إقامة حدود هللا
تعالى على المخالفٌن .
 3ـ إن كتابه الموطؤ لهً موسوعة علمٌة كبٌرة  ،ومن أهم روافد اللؽة العربٌة  ،ومن
الكتب الصحاح فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ
 4ـ أصول مذهبه من أهم القواعد األساسٌة فً التشرٌع اإلسبلمً ٌ ،مكن العمل بها .
 5ـ إن بعض األدوات مثل ( :هل) و(ما) و(من) فً االستفهام النبوي قد استعملت فً
معنى التقرٌر ،والذي ذهب إلٌه بعض النحاة من أن استفهام التقرٌر ال ٌكون إال بالهمزة
ربما أرادوا بذلك التؽلٌب .
 6ـ بلػ عدد أسالٌب االستفهام فً الموطؤ ( )332أسلوبا  ،مع همرة التصدٌق ()16
ومع التصور ( )46ومع األداة (ما) ( )88مرة  ،ومع (هل)  83مرة ،ومع (كٌؾ ()35
مرة  ،مع من ( )21مرة  ،ومع  ،كم  )21( ،ومع  ،أٌن ( )9مرات  ،ومع  ،أي ،
( )12مرة  ،ومع متى  )3( ،مرات .
وخرج البعض من المعنى الحقٌقً  ،إلى معنى التقرٌر ( )31مرة  ،وإلى اإلنكار
( )37مرة  ،وإلى العرض ( )13مرة  ،وإلى التحضٌض مرة  ،وإلى التعظٌم مرتٌن ،
وإلى اللوم والتثرٌب ( )3مرات
 7ـ وورد أسالٌب األمر فً الموطؤ ( )614أسلوبا بصٌؽة أفعل ( )412مرة وبصٌؽة
لٌفعل ( )252مرة  ،وبصٌؽة علٌكم ( )6مرات  ،وبصٌؽة مه  ،مرة واحدة
وقد أفاد بعضها معان أخرى  ،منها  :اإلباحة ( )53مرة  ،الندب ( )45مرة  ،واإلرشاد
( )157مرة  ،والرجاء ( )14مرة  ،واإللتماس ( )5مرات  ،والزجر( )3مرات ،
والتحذٌر ( )4مرات .
 8ـ إن صٌػ األمر عدٌدة متنوعة  ،وقد تكون باإلقرار واإلشارة وداللته أٌضا متنوعة
على المقدار والزمن .
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 9ـ جاء أسالٌب النهً فً أحادٌث الموطؤ ( )153مرة  ،بؤسلوب ال تفعل ( )32مرة ،
ولنهً الؽابب ( )14وبوقوع المصدر بدال من فعله فً الخبر المنفً فً معنى النهً
( )7مرات  ،والنهً بلفظ حرام ( )4مرات  ،وبلفظ إٌاكم ( )9مرات .
وورد النهً بالمعنى المجازي  ،من أهمها  :الكراهة التنزٌهٌة ( )9مرات والدعاء ()8
مرات  ،الرجاء ( )4مرات التثرٌب  ،مرتان  ،التكرٌم والتعظٌم ( )3مرات .
 15ـ ورد أسالٌب النداء فً الموطؤ ( )294مرة  ،على صٌػ عدة  ،من ذالك  :نداء
المفرد العلم ( )28نداء المفرد المكنى ( )31مرة .
وخرج بعض صٌؽه إلى معان ببلؼٌة  ،مثل  :الدعاء ( )38مرة  ،المضاؾ إلى ٌاء
المتكلم ( )5مرات  ،النداء بلفظ اللهم ( )47مرة  ،النداء بلفظ آمٌن ( )3مرات  ،نداء
للشفقة والمبلطفة ( )15مرة .
 11ـ جاء أسالٌب التمنً فً الموطؤ ( )8مرات  ،الحقٌقً ( )4مرات  ،استعمل فٌه
األداة (لٌت)  ،والمجازي ( )4مرات  ،استخدم فٌه األداة (لو) .
 12ـ إن المعانً الحقٌقٌة هً أكثر وأقوى من حٌث أنها قواعد وتشرٌع للناس  ،بٌنما
المعانً المجازٌة تحمل معانً أرشادٌة توجٌهٌة جمالٌة فنٌة رابعة بها سعة وسهولة .
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التوصٌات ّ
إن اللؽة العربٌة تعتبر الحمى األول للعلوم اإلسبلمٌة ألنها لؽة القرآن الكرٌم  ،والحدٌث
النبوي الشرٌؾ  ،فبها ٌفهم األحكام اإلسبلمٌة الشرعٌة .
فؤلهمٌتها الكبٌرة لكل مسلم وخاصة دارسً اللؽة العربٌة  ،نقول ما ٌؤتً :
 1ـ على الباحثٌن أن ٌبذلوا قصارى جهدهم بالبحث والتدقٌق والكشؾ عن مكنونات
اللؽة العربٌة وخفاٌاها حتى ٌحافظوا على هذه الثروة العلمٌة الؽنٌة بالمعانً السامٌة
الجلٌلة .
 2ـ االهتمام بالدراسات اإلسبلمٌة لما للتعامل معها استفادة كبٌرة لؽوٌا وفكرٌا وسلوكٌا
حتى نرتقً فً المجال اللؽوي واألدبً والثقافً .
 3ـ المواصلة فً دراسة وتحقٌق األسالٌب اإلنشابٌة فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ  ،ألنها
ؼنٌة بالمعارؾ وفً حاجة إلضافة دراسات كبرى لكشؾ ما بها من معارؾ .
 4ـ البحث فً أسلوب األمر والنهً واالستفهام ألنها من أعظم األسالٌب اإلنشابٌة فً
أحادٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص لتعلقه بؤوامر ونواهً النبً الكرٌم واستفهامات الصحابة رضوان هللا
تعالى علٌهم وما فٌها من اشتقاقات لضروب الكبلم واالسالٌب
وبحمد هللا وجزٌل نعمة منه وفضل  ،نضع لمساتنا األخٌرة على هذا البحث  ،من خبلل
ست محاور  ،بٌن نظرات  ،وإقدام وتراجع  ،وتوقؾ وإعمال للعقل فً األسالٌب
اإلنشابٌة الطلبٌة  ،وقد كانت رحلة جاهدة لبلرتقاء بمدارك العقل نحو األفضل  ،وما
هذا إال جهد مقل  ،وال ندعً أنا جمعنا جمٌع مسابله وأحطنا بكل جوانبه  ،ولكن عذرنا
أنا بذلنا قصارى جهدنا  ،فإن أصبنا فذاك مرادنا  ،وإن أخطؤنا فلنا شرؾ المحاولة
والتعلم  ،أسؤل هللا أن ٌنال الرضى والقبول  ،أنه على ما ٌشاء قدٌر نعم المولى ونعم
النصٌر .
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن .
الباحث ،،،

315

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

الفهارسّالعامــــــــة ّ

316

فهرسّالشواهدّالقرآنٌة ّ
ب علٌ ِه ْم والالض َِّالٌن} اآلٌة ّ .7 :
ٌرالمؽضو ِ
سورةّالفاتحةّ {ّ:ؼ ِ
سورةّالبقرةّّ :
{سواءعل ٌْ ِه ْم أأنذ ْرته ْم أ ْم ل ْم تن ِذ ْره ْم الٌإْ ِمنون} اآلٌة . 6 :
{ ٌاآدم ا ْسك ْن أنت وز ْوجك ْالجنَّة } اآلٌة . 35 :
{ و ِإ ْذأخ ْذن ِامٌثاق ب ِنً ِإ ْسرا ِبٌل الت ْعبدون ِإالَّالل} اآلٌة . 83 :
ب لعلَّك ْم تتَّقون} اآلٌة . 179 :
اص حٌاة ٌاْأو ِل ًْ األ ْلبا ِ
{ ولك ْم ِفً ْال ِقص ِ
آروا ِلدة ِبول ِدها } اآلٌة . 234 :
{ التض َّ
{ أ ْوأ ْكننت ْم ِفً أنف ِسك ْم} اآلٌة . 235 :
ب أ ِر ِنً كٌْؾ ت ْح ٌِـً ْالم ْوتى } اآلٌة . 259 :
{ر ِ
آركا ِتب والش ِهٌد} اآلٌة . 282 :
{ والٌض َّ
سورةّآلّعمرانّّ :
الل ج ِمٌعاًوالتف َّرقوا } اآلٌة . 153 :
صمواْ ِبح ْب ِل ِ
{ واعْت ِ
الل وفضْل لَّ ْم ٌ ْمس ْسه ْم
{ وقالواْح ْسبناالل و ِن ْعم ا ْلو ِكٌل ،،فانقلبواْ ِب ِن ْعمة ِمن
ِ
الل والل ذوفضْل ع ِظٌم} اآلٌة  174 :ـ . 175
سوءواتَّبعواْ ِرضْوان ِ
صبل ِة ِإ ْن ِخ ْفت ْم أن ٌ ْف ِتنكم الَّ ِذٌن
سورة ّالنساء ّ {:فلٌْس علٌْك ْم جناح أن ت ْقصرواْ ِمن ال َّ
كفرواْ} اآلٌة ّ . 151 :
سورةّالمائدةّّ :
صٌْدوأنت ْم حرم} اآلٌة . 95 :
{ٌاأٌهاالَّ ِذٌن آمنواْالت ْقتلواْال َّ
{ٌاأٌهاالَّ ِذٌن آمنواْالت ْسؤلواْع ْن أ ْشٌاء ِإن تبْدلك ْم تسإْ ك ْم} اآلٌة . 151 :
{ ِإ ْذقال الل ٌا ِعٌسى ابْن م ْرٌم ا ْذك ْر ِن ْعم ِتً علٌْك وعلى وا ِلد ِتك } اآلٌة . 115 :
{ علٌْك ْم أنفسك ْم} اآلٌة . 155 :
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سورةّاألنعامّّ :
{ ٌالٌْتنانردوالنك ِذب} اآلٌة . 27 :
اح وجعل اللٌَّْل سكناًوالشَّ ْمس و ْالقمرح ْسبانا ً} اآلٌة . 96 :
اإل ْ
{ فا ِلق ِ
صب ِ
سورةّاألعرافّّ :
{ وكم ِمن ق ْرٌةأ ْهل ْكناها} اآلٌة . 4 :
{ فه ْل وجدتم َّماوعدربك ْم حقاًقالواْنع ْم} اآلٌة . 44 :
{ وقالواٌْاصا ِلح ابْ ِتنا ِبمات ِعدنا ِإن كنت ِمن ْالم ْرس ِلٌن} اآلٌة . 77 :
{ونزع ٌده} اآلٌة . 158:
{ فهل لَّن ِامن شفعاءفٌ ْشفعواْلنا} اآلٌة . 129 :
اس ِب ِرساال ِتً و ِبكبل ِمً } اآلٌة . 144 :
{ ٌاموسى ِإ ِنً ا ْ
صطفٌْتك على النَّ ِ
{ أل ْست ِبر ِبك ْم قالواْبلى} اآلٌة . 172 :
سورةّاألنفالٌّ {:اأٌهاالَّ ِذٌن آمنواْ ِإذال ِقٌتم الَّ ِذٌن كفرواْز ْحفاًفبلتولوهم األدْبار } اآلٌة ّ 15 :
سورةٌّونسّ{:ربَّن ْ
س على أ ْموا ِل ِه ْم وا ْشددْعلى قلو ِب ِه ْم }ٌونس }88اآلٌة ّ . 88 :
ااط ِم ْ
سورةّهودّّ :
ارهون} اآلٌة . 28 :
{ أن ْل ِزمكموهاوأنت ْم لهاك ِ
{ ٌانوح ا ْه ِب ْ
ط ِبسبلم ِمنَّا} اآلٌة . 48:
اجبْتنا ِبب ٌِنة} اآلٌة . 53:
{ ٌْاهود م ِ
ض ع ْن هذا} اآلٌة . 76 :
{ ٌا ِإبْرا ِهٌم أع ِْر ْ
صلواْ ِإلٌْك } اآلٌة . 81 :
{ قالواٌْالوطإِنَّارسلر ِبك لن ٌ ِ
{ قالواٌْاشعٌْب مان ْفقه ك ِثٌرا ً ِم َّماتقول و ِإنَّالنراك ِفٌناض ِعٌفا ً} اآلٌة . 91 :
سورةٌّوسفّّ :
اط ِبٌن } اآلٌة ّ . 29 :
ض ع ْن هـذاوا ْست ْؽ ِف ِري ِلذن ِب ِك ِإنَّ ِك كن ِ
{ٌوسؾ أع ِْر ْ
ت ِمن ْالخ ِ
صٌرةأناْوم ِن اتَّبع ِنً} اآلٌة . 158 :
{ ق ْل هـ ِذ ِه س ِبٌ ِلً أدْعو ِإلى ِ
الل على ب ِ
سورةّاإلسراءّّ :
318

احشةً وساءس ِبٌبلً} اآلٌة . 32 :
الزنى ِإنَّه كان ف ِ
{ والت ْقربواْ ِ
{ متى هو } اآلٌة . 51 :
الل} اآلٌة ّ . 39 :
سورةّالكهفّ {ّ:ول ْوال ِإ ْذدخ ْلت جنَّتك ق ْلت ماش َّ
اءالل الق َّوة ِإ َّال ِب َّ ِ
سورةّمرٌمّّ :
{ ٌازك ِرٌَّا ِإنَّانب ِشرك ِبؽبلم ا ْسمه ٌ ْحٌى ل ْم ن ْجعل لَّه ِمن قبْل س ِمٌا ً} اآلٌة . 7 :
{ ٌاٌ ْحٌى خ ِذ ْال ِكتاب ِبق َّوة } اآلٌة . 12 :
{ٌالٌْت ِنً ِمت قبْل هذاوكنت ن ْسٌا ً َّمن ِسٌا ً} اآلٌة . 23 :
{ أي ْالف ِرٌقٌ ِْن خٌْر َّمقاماًوأ ْحسن ن ِدٌا ً} اآلٌة . 73 :
سورةّطهّّ :
الر ْحمن على ْالع ْر ِش ا ْستوى} اآلٌة . 5 :
{ َّ
{ قال ٌاهارون مامنعك ِإ ْذرأٌْته ْم ضلوا} اآلٌة . 92 :
سورةّاألنبٌاءّ {ّ:أأنت فع ْلت هذا ِبآ ِله ِتنا ٌا ِإبْرا ِهٌم } اآلٌة ّ . 62 :
سورة ّالمؤمنون ٌّ {:ا أٌها الرسل كلوا ِمن ال َّ
ت واعْملوا صا ِلحا ً ِإ ِنً ِبما ت ْعملون
ط ٌِبا ِ
ع ِلٌم} اآلٌة ّ . 51 :
سورةّالنورّّ :
اج ِلدوه ْم ثما ِنٌن ج ْلدة ً والت ْقبلواله ْم
ت ث َّم ل ْم ٌؤْتوا ِبؤ ْربع ِة شهداء ف ْ
{والَّ ِذٌن ٌ ْرمون ْالم ْحصنا ِ
شهادةًأبداًوأ ْول ِبك هم ْالفا ِسقون } اآلٌة . 4 :
الل لك ْم} اآلٌة . 22 :
{أالت ِحبون أن ٌ ْؽ ِفر َّ
{ ٌ ْوم ت ْشهدعل ٌْ ِه ْم أ ْل ِسنته ْم وأ ٌْ ِدٌ ِه ْم وأ ْرجلهم ِبماكانواٌ ْعملون} اآلٌة . 24 :
{ فبلتدْخلوهاحتَّى ٌإْ ذن لك ْم} اآلٌة . 28 :
ضكم ب ْعضا ً} اآلٌة . 63 :
{ الت ْجعلوادع َّ
اءالرسو ِل بٌْنك ْم كدعاءب ْع ِ
الرسو ِل س ِبٌبلً} اآلٌة ّ . 27 :
سورةّالفرقانٌّ {ّ:الٌْت ِنً اتَّخ ْذت مع َّ
سورةّالشعراءّ :
{فل ْوأ َّن لناك َّرة ً فنكون ِمن ْالمإْ ِم ِنٌن } اآلٌة . 152 :
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{ ول ِبثْت ِفٌن ِام ْن عم ِرك ِس ِنٌن } اآلٌة . 18 :
سورةّالنملّ {ّ :قال ْ
ت ن ْملة ٌاأٌهاالنَّ ْمل ا ْدخلوامسا ِكنك ْم الٌ ْح ِطمنَّك ْم سلٌْمان وجنوده وه ْم
الٌ ْشعرون} اآلٌة ّ . 18 :
سورةّالقصصٌّ {ّ:الٌْت لن ِامثْل ماأو ِتً قارون ِإنَّه لذوحظ ع ِظٌم} اآلٌة ّ . 79 :
سورةّاألحزابٌّ {:اأٌهاالنَّ ِبً } اآلٌة ّ . 1 :
سورةٌّسّّ :
ون} اآلٌة ّ . 31 :
{أل ْم ٌر ْواك ْم أ ْهل ْكناقبْلهم ِم ْن ْالقر ِ
{قالواٌاوٌْلنامن بعثن ِامن َّم ْرق ِدنا} اآلٌة . 52 :
سورةّالصافاتّّ :
{ كؤنَّه َّن بٌْض َّم ْكنون } اآلٌة . 49 :
ت على ْالب ِنٌن } اآلٌة . 153 :
صطفى ْالبنا ِ
{أ ْ
سورةّغافرّ :
{ وقال ربكم ادْعو ِنً أ ْست ِجبْ لك ْم ِإ َّن الَّ ِذٌن ٌ ْست ْك ِبرون ع ْن ِعباد ِتً سٌدْخلون جهنَّم
اخ ِرٌن} اآلٌة . 65 :
د ِ
{ وقال ِف ْرع ْون ٌاهامان اب ِْن ِلً ص ْرحاًلَّع ِلً أبْلػ ْاأل ْسباب} اآلٌة  36 :ــ . 37
الل الَّ ِذي أنطق ك َّل ش ًْء}
سورةّفصلت{وقالوا ِلجلو ِد ِه ْم ِلم ش ِهدت ْم علٌْنا قالوا أنطقنا َّ
اآلٌة ّ . 21 :
الل
الل أ ْول ِبك الَّ ِذٌن ْامتحن َّ
صواته ْم ِعندرسو ِل َّ ِ
سورة ّالحجرات ِّ {:إ َّن الَّ ِذٌن ٌؽضون أ ْ
قلوبه ْم ِللت َّ ْقوى } اآلٌة ّ . 3 :
سورةّالقمرّ{ّ:و ْ
ص ْر} اآلٌة  6 :ـ ّ . 7
ازد ِجر فدعا ربَّه أ ِنً م ْؽلوب فانت ِ
الر ْحمن} اآلٌة ّ . 1 :
سورةّالرحمنَّّ {:
سورةّالواقعةَّّ {:الٌمسه ِإ َّال ْالمط َّهرون} اآلٌة ّ . 79 :
الل
صبل ِة ِمن ٌ ْو ِم ْالجمع ِة فا ْسع ْوا ِإلى ِذ ْك ِر َّ ِ
سورةّالجمعةٌّ {:اأٌها الَّ ِذٌن آمنوا ِإذانو ِدي ِلل َّ
وذروا ْالبٌْع} اآلٌة ّ . 9 :
سورةّالحاقةّْ {ّّ:الحاقَّة ما ْالحاقَّة} اآلٌة  1 :ـ ّ . 2
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سورةّالمزملٌّ {:ا أٌها ْالم َّز ِمل } اآلٌة ّ . 1 :
سورةّالمدثرٌّ {:اأٌها ْالمد َِّثر } اآلٌة ّ . 1 :
الل } اآلٌة ّ . 35 :
سورةّاإلنسان{ وما تشاإون ِإ َّال أن ٌشاء َّ
ت ع ْرفا ً } اآلٌة ّ . 1 :
سورةّالمرسالتّ {:و ْالم ْرسبل ِ
سورةّالنبأٌّ {ّّ:ا لٌْت ِنً كنت ترابا ً } اآلٌة ّ . 45 :
سورةّالتكوٌرّ {ّ:فؤ ٌْن ت ْذهبون } اآلٌة ّ . 26 :
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ّ
فهرسّاألبٌاتّالشعرٌة
البٌت
هموز الناب لٌس لكم بسٌا
فإٌاكم وحٌة بطن واد
طربت وما شوقا إلى البٌض أطرب ،،وال لعبا منً وذو الشٌب ٌلعب
أال لٌت الشباب ٌعود

وكٌؾ ٌتم بؤسك فً أناس تصٌبهم فٌإلمك المصاب
متى لجج لهن نبٌج
شربن بماء البحر ثم ترفعن

أبو
العتاهٌة
المتنبً
أبو ذإٌب

أأبً ال تبعد ولٌس بخالد حً ومن نصب المنون بعٌد
أال تبكٌان لصخر الندى
أعٌنً جودا وال تجمدا

الضبً
الخنساء

فقلت له ال تبك عٌنك

فؤخبره بما فعل المشٌب

القابل
الحطٌبة
الكمٌت

إنما نحاول ملكا أو نموت فتعذرا

امرإ
القٌس
المتنبً
ببلنسبة

الكتاب
دٌوانه
جواهر
األدب
دٌوانه
دٌوانه
الجنى
الدانً
الحماسة
علم المعانً
لبسٌونً
دٌوانه

دٌوانه
فقدت بفقدك نٌرا ال ٌطلع
من للمحافل والجحافل والسرى
جواهر
ٌا أٌها السادر المزور من صلؾ مهبل فإنك باألٌام منخدع
األدب
نفح الطٌب
ببلنسبة
أٌا منزلً سلمى سبلم علٌكما هل األزمن اآلبً مضٌن رواجع
فصل
الفارعة
فٌا شجر الخابور مالك مورقا كؤنك لم تحزن على ابن ظرٌؾ
المقال
امرإالقٌس دٌوانه
كما ٌحضرون إذا ما أكل
اال ٌحضرون إلى
الكافً فً
ببلنسبة
ٌا أمة من تراب الدهر خالدة مضت ولم تقتبس آثارها األمم
الببلؼة
دٌوانه
المتنبً
واحرقلباه ممن قبله شبم ومن بجسمً وحالً عنده سقم
ترتٌب
فالسابلون نواكس األذقان الثوري
ٌؤبى الجواب فبل ٌرجع هٌبة
المدارك
فهو المهٌب ولٌس ذا سلطان
أدب الوقار وعز سلطان التقى
عمرو بن دٌوانه
لعمرك ما أدري وإن كنت دارٌا بسبع رمٌت الجمر أم بثمان
ربٌعة
نفح الطٌب
ببلنسبة
بؤنكم فً ربع قلبً سكان
إسكان نعمان األراك تٌقنوا
الموطؤ
أبوبكر
والموت أدنى من شراك نعله
كل امرئ مصبح فً أهله
الصدٌق
علوم
ببلنسبة
وال تؤت أمرا إذا ما اشتبه
فبل ٌخدعنك لموع السراب
الببلؼة
للمراؼً
طرفة بن أدب الكاتب
خبل لك الجو فبٌضً وأصفري
ّ ٌا لك من قبرة بمعمر
العبد
جمالٌة
ببلنسبة
تصح والشٌب فوق رأسً
ّ أفإادي متى المتاب ألما
الخبر
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ّ

فهرسّاألعالم
 1ـ أحمد بن صالح ٌ ،عرؾ بابن الطبري ٌ ،كنى بؤبً جعفر  ،ثقة  ،ثبت  ،مؤمون ،
صاحب سنة  ،الدٌباج  ،ص  84 :ـ  3 . 85ـ إسماعٌل بن أوٌس أبو عبدهللا  ،ابن أخت
اإلمام مالك  ،وتزوج ابنته  ،توفً سنة ( )226الدٌباج  ،ص  155 :ـ 1513
 2ـ إسماعٌل بن أوٌس أبو عبدهللا  ،ابن أخت اإلمام مالك  ،وتزوج ابنته  ،توفً سنة
( )226الدٌباج  ،ص  155 :ـ 151
 3ـ أشهب بن عبدالعزٌز بن داود بن إبراهٌم أبو عمر القٌسً الؽامدي الجعدي  ،روى
عن مالك واللٌث والفضٌل  ،فقٌه ورع  ،ولد وتوفً ( 145ــ  254هـ ) الدٌباج  ،ص :
. 162
 4ـ أبو السود الدإلً  ،هو  :ظالم بن عمرو بن ظالم  ،وقٌل سفٌان بن عمر بن جلس
أبو األسود الدإلً البصري ولد سنة (  655م ) .
 5ـ ابن أبً حازم  ،هو  :عبد العزٌز بن أبً حازم سلمة بن دٌنار المدنً  ،أبو تمام ،
فقٌه محدث  ،قال ابن حنبل  ،لم ٌكن بالمدٌنة بعد مالك  ،أفقه من أبً حازم  ،ولد
وتوفً ( 157ـ  184هـ ) األعبلم للزركلً  ،ج  ، 4 ،ص 4 . 18 :
 6ـ أبو حاتم الرازي  :هو :دمحم إدرٌس بن المنذر الحنظلً أحد األعبلم  ،ولد وتوفً
سنة ( 195ــ  277هـ ) تذكرة الحفاظ  ،ج  ، 2 ،ص . 112 :
 7ـ ابن خداش  :هو :خالد بن خداش مسلم  ،اإلمام الحافظ  ،أبو دمحم الفهري المصري
الفقٌه  ،أحد األعبلم  ،ولد وتوفً سنة (  129ـ  197هـ ) تذكرة الحفاظ  ،م  ، 1 ،ص
 222ــ . 223
 8ـ ابن شعبان  :هو :دمحم بن عبد العزٌز بن عبدالملك بن شعبان اللخمً حجة الدٌن ،
الو القً  ،شاعر أندلسً األصل قرطبً من أهل اإلسكندرٌة  ،األعبلم  ،للزركلً  ،ج
 ، 8ص . 258 :
 9ـ أبو داود  ،هو  :سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشٌر  ،السجستانً  ،اإلمام
الثبت  ،الحافظ  ،صاحب السنن  ،ولد وتوفً ( 252ــ  ) 275تذكرة الحفاظ  ،ج 2 ،
ص  127 :ــ . 128
15ـ ابن قٌس  :هو :عبدهللا بن قٌس بن شرٌح بن مالك  ،من بنً عامر بن لإي :
شاعر قرٌش فً العصر األموي  ،كان مقٌما فً المدٌنة  ،وخرج مع مصعب الزبٌر
323

على عبدالملك بن مروان  ،ولقب بابن قٌس الرقٌات ألنه كان ٌتؽزل ثبلث نسوة  ،اسم
كل واحدة منهن رقٌة  ،األعبلم للزركلً  ،ج  ، 4 ،ص . 196 :
 11ـ ابن المبارك  ،هو  :عبدهللا بن المبارك بن واضح الحنظلً بالوالء  ،التمٌمً ،
الحافظ  ،شٌخ اإلسبلم  ،المجاهد  ،التاجر  ،صاحب التصانٌؾ والرحبلت  ،األعبلم
للزركلً  ،ج  ، 4 ،ص . 115 :
 12ـ ابن الماجشون  ،هو:عبدالعزٌز بن عبدهللا بن أبً سلمة  ،أبو عبدهللا  ،اإلمام
التمٌمً المدنً الفقٌه  ،ثقة  ،توفى سنة ( 164هـ ) تذكرة الحفاظ  ،ج  ، 1 ،ص :
 163ـ . 164
 13ـ ابن وهب  :هو :عبدهللا بن وهب بن عجبلن األزدي المهبلً البصري أبو الهٌثم
مإرخ  ،توفً سنة ( )223الفهرست البن الندٌم  ،ج  ، 1 ،ص . 159 :
14ـ الداوردي  ،هو  :دمحم بن عبد العزٌز بن دمحم بن عبٌد  ،وٌقال االندراوندي ،
منسوب إلى دراوند فً ببلد فارس  ،وقٌل بخرسان  ،ثقة من أصحاب مالك  ،توفى
سنة ( )187ترتٌب المدارك  ،م  ، 1 ،ص 161 :
 15ـ الزهرانً  :هو ،أبو الربٌع سلٌمان بن داود األزدي  ،البصري  ،الحافظ الثقة ،
المقرئ  ،المتوفى ( 234هـ ) .
16ـ سعٌد بن أبً مرٌم  ،هو  :سعٌد بن الحكم بن دمحم بن سالم  ،أبو دمحم الجحمً ،
محدث بلده  ،الحافظ الشهٌر  ،أخذ عنه ابن معٌن والبخاري  ،وخلق كثٌر  ،ولد وتوفً
سنة (  144ـ  224هـ ) تذكرة الحفاظ  ،م  ، 1 ،ج  ، 1 ،ص . 287 :
 17ـ سعٌد بن أبً هند  ،هو  :أبو عثمان عبد الوهاب  ،أصله من طلٌطلة  ،وسكن
قرطبة  ،وسمع مالكا  ..وكان ٌسمٌه حكٌم األندلس  ،توفً سنة ( 255هـ ) ترتٌب

المدارك  ،م  ، 1 ،ج . 253 ، 1 ،

 18ـ الضراب  ،هو :الحسن بن إسماعٌل المصري المحدث  ،روي عن الدٌنوري  ،توفً فً ربٌع
اآلخر ،وله ( )99سنة  ،الدٌباج  ،ص . 155 :

 19ـ ؼٌاث  :هو  :حفص بن ؼٌاث  ،اإلمام الحافظ  ،أبوبكر النخمً الكوفً قاضً
بؽداد  ،ثم قاضً الكوفة (  117ــ  194هـ ) تذكرة الحفاظ  ،م  ، 4 ،ج  ، 1 ،ص :
. 217
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فهرسّالمصادرّوالمراجع ّ
ّ
 1ـ اإلتقان فً علوم القرآن  ،تؤلٌؾ  :عبدالحً بن العماد الحنبلً  ،دار إحٌاء التراث
العربً  ،بٌروت  ،م . 1 ،
 2ـ أدب الكاتب لمسلم بن قتٌبة الكوفً المروي الدٌنوري  ،تحقٌق  :دمحم محً الدٌن
عبدالحمٌد  ،المكتبة التجارٌة  ،مصر  ،ط  1963( ، 1 ،م) ج . 1 ،
 3ـ أسا س الببلؼة  ،تؤلٌؾ محمود بن عمر الزمخشري  ،قدم له وشرح ؼرٌبه وعلق
علٌه  ،دمحم أحمد قاسم  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا بٌروت  ،ط  1423(، 1 ،هـ 2553
م  ،رقم اإلٌداع . 2557/7158
 4ـ أسباب النزول  ،تؤلٌؾ  :علً بن أحمد الواحدي النٌسابوري  ،دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت  ،طبعة  1398 :هـ 1978م .
5ـ أسالٌب االستفهام فً القرآن  ،عبدالعلٌم السٌد فوده  ،المجلس األعلى لرعاٌة الفنون
واآلداب والعلوم االجتماعٌة  ،مصر .
6ـ أسالٌب الطلب فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ  ،دراسة لؽوٌة بٌانٌة  ،دمحم سعٌد عبدهللا ،
دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،طبعة 2555 ،م .
 7ـ األصول فً النحو ،ألبً بكر دمحم بن الٌسرى بن سهل النحوي المعروؾ بابن
السراج  ،المتوفى ()316
 8ـ األبمة األربعة مواقفهم وآرابهم  ،لعبدا لعزٌز الشناوي  ،مكتبة اإلٌمان بالمنصورة
 ،القاهرة  ،ط 2556( ، 1 ،م) .
9ـ األشباه والنظابر فً النحو  ،لجبلل الدٌن السٌوطً ،ت (849هـ 911م ) دار الكتب
العلمٌة  ،بٌروت  ،ط  1455 ، 1 ،هـ 1984م  ،ج . 2 ،
 15ـاالستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصاروعلماء األقطار  ،فٌما تضمنه الموطؤ من
معانً الرأي واآلثار  ،تؤلٌؾ ٌ :وسؾ بن عبدهللا بن دمحم بن عبدالبر النمري القرطبً
المتوفى ( 463هـ) علق علٌه ووضع حواشٌه  ،سالم دمحم عطا ودمحم علً معوض  ،دار
الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط  2556( ، 2 ،م 1427هـ) م . 8 ، 7 ، 5 ، 3 ، 2، 1،
 11ـ إعراب ثبلثٌن سورة من القرآن الكرٌم  ،للحسٌن بن أحمد بن خالوٌه  ،تحقٌق :
دمحم إبراهٌم سلٌم  ،مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزٌع  ،القاهرة .
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 12ـ إعراب الحدٌث النبوي  ،أمبله أبو البقاء  ،عبدهللا بن الحسٌن العكبري ( 538ـ
 616هـ) تحقٌق  :عبدا إلله نبهان  ،مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة بدمشق  ،ط ، 2،
 1457هـ  1986م .
 13ـ األعبلم  ،لخٌر الدٌن محمود الزركلً  ،دار ابن حزم  ،للطباعة والنشر والتوزٌع
 ،بٌروت  ،ط 1418 ، 1 ،هـ 1998م ج . 8 ،
 14ـ األؼانً  ،ألبً الفرج األصفهانً  ،دار الفكر  ،بٌروت  ،ط  ، 2 ،تحقٌق  :سمٌر
جابر  ،ج 15 ،
 15ـ إمام دار الهجرة  ،مالك بن أنس  ،تؤلٌؾ  :بن علوي بن عباس المالكً  ،دار
الفكر  ،مكة المكرمة  ،ط  1397 ، 1 ،هـ .
 16ـ أمالً السهٌلً فً النحو والؽة والحدٌث والفقه  ،ألبً القاسم عبدالرحمن بن
عبدهللا األندلسً  558( ،ــ  581هـ ) تحقٌق  :دمحم إبراهٌم البناء  ،مكتبة السعادة .
 17ـ أوجز المسالك إلى موطؤ مالك  ،تؤلٌؾ  :دمحم زكرٌا بن دمحم بن ٌحٌى الكاندهلوي ،
تحقٌق  :أٌمن صالح شعبان  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط  1425 ، 1 ،هـ 1999م
 ،جمٌع المجلدات .
 18ـ اإلٌضاح فً علوم الببلؼة  ،لدمحم بن عبدالرحمن بن عمر الخطٌب القزوٌنً ،
حققه وعلق علٌه  ،عبدالحمٌد هنداوي  ،مإسسة المختار للنشر والتوزٌع  ،القاهرة ،ط
 1423 ،هـ  2554م .
 19ـ البرهان فً علوم القرآن  ،لدمحم بن عبدهللا الزركشً  ،تخرٌج وتقدٌم وتعلٌق :
مصطفى عبدالقادر عطا  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  ،لبنان  ،ج . 4 ،
 25ـ البحر المدٌد  ،ألحمد بن دمحم المهدي بن عجٌبة  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط
 2552 ، 2 ،م  1423هـ  ،ج . 1 ،
 21ـ البحر المحٌط  ،تؤلٌؾ  :دمحم بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن حٌان األندلسً
الؽرناطً الحٌانً ،الشهٌر بابن حٌان  ،دار إحٌاء التراث الؽربً  ،بٌروت  ،ط ، 2 ،
1412هـ . 1995ج . 2
 22ـ بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة  ،لعبدا لرحمن السٌوطً  ،تحقٌق  :دمحم
عبدالرحٌم  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،ط  1425 ، 1 ،ــ 1426
هـ  2555م .
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 23ـ الببلؼة فنونها وأفناها  ،علم المعانً  ،لفضل حسن عباس  ،دار النفابس للنشر
والتوزٌع  ،األردن  ،ط  1429 ، 12 ،هـ  2559م .
 24ـ البٌان والتبٌٌن  ،لعمرو بن بحر الحافظ  ،المتوفى (255هـ) تحقٌق  :دروٌش
جوٌدي  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا بٌروت  2557 ،م  1428هـ
 25ـ التبٌان فً إعراب القرآن ،تؤلٌؾ::الحسٌن بن عبدهللا العكبري( 538ـ  616هـ )
المكتبة التوفٌقٌة (ب  .ط  .ت ،م ) ج . 2 ،
 26ـ تحفة األ حو ذي ،بشرح الجامع الترمذي  ،تؤلٌؾ  :دمحم بن عبدالرحمن بن
عبدالرحٌم المباركفوري المتوفى (1353هـ) اعتنى به عماد الدٌن بن زٌن العابدٌن بن
علً شركة القدس للنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،م . 4 ، 3 ، 1 ،
 27ـ ترتٌب المدارك  ،وتقرٌب المسالك لمعرفة أعبلم مذهب مالك  ،تؤلٌؾ  :القاضً
عٌاض بن موسى الٌحصبً  ،صححه  ،دمحم سالم هاشم  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت
لبنان  ،ط  1418 ، 1 ،هـ 1998م  ،م . 1 ،
 28ـ التمهٌد لما فً الموطؤ من المعانً والمسانٌد  ،تؤلٌؾ ٌ :وسؾ بن عبدهللا بن دمحم
بن عبدالبر القرطبً  ،المتوفى (436هـ) تحقٌق  :دمحم عبدالقادر عطا  ،دار الكتب
العلمٌة  ،بٌروت  ،م . 1 ،
 29ـ تنوٌر الحوالك شرح موطؤ مالك  ،تؤلٌؾ  ،عبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً
(1445م  845هـ ــ  1555م  911هـ  ،قدم له وضبطه وصححه وخرج أحادٌثه  :طه
عبد الرءوؾ سعد وسعد حسن دمحم  ،مكتبة القاضً شرٌؾ ببل كانو نٌجٌرٌا .
 35ـ تهذٌب التهذٌب  ،ألحمد بن علً بن حجر العسقبلنً (852هـ ) بمطبعة مجلس
دابرة المعارؾ النظامٌة  ،الهند  ،ط 1325( ، 1 ،هـ ) ج . 15
 31ـ التطبٌق النحوي  ،لعبده الراجحً  ،دار الصحابة للتراث بطنطا  ،مصر  ،ط 1 ،
 1435هـ  2559م  ،رقم اإلٌداع  . 2559/15588 /رقم الترقٌم الدولً  3ـ 564
ـ 272ـ  977ـ . 978
 32ـ تفسٌر بن كثٌر  ،تؤلٌؾ  :إسماعٌل بن كثٌر القرشً  ،الدمشقً ،ت ( 774هـ) دار
الجٌل  ،بٌروت  ،ط 1458( ، 1 ،هـ  1988م )  ،ج . 3
 33ـ تفسٌر البٌضاوي  ،للبٌضاوي  ،دار الفكر  ،ج 1 ،
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 34ـ تفسٌر الجبللٌن  ،لجبلل الدٌن عبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً ( 849ــ 911
م) وجبلل الدٌن دمحم بن أحمد بن دمحم المحلً ( 791ــ  864هـ) تحقٌق وتعلٌق :
مصطفى دٌب البؽا  ،دار العلوم اإلنسانٌة  ،دمشق ( ب ،ط ،ت ) .
 35ـ تفسٌر التحرٌر والتنوٌر  ،تؤلٌؾ  :دمحم طاهر بن عاشور ،الدار التونسٌة للنشر،
الدار الجماهٌرٌة للنشر(ب  ،ط  ،ت)  ،ج . 11 ، 15 ،
 36ـ تفسٌر روح البٌان ،للشٌخ /إسماعٌل حقً البر سوي (1137هـ) دار إحٌاء التراث
العربً  ،بٌروت  ،ج . 6 ،
 36ـ تفسٌر الكشاؾ عن حقابقؽوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل ،
تؤلٌؾ محمود بن عمر بن دمحم الزمخشري  ،رتبه وضبطه وصححه  ،دمحم عبدا لسبلم
شاهٌن  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط  1427 ، 1 ،هـ  2556م  ،م . 4
 37ـ التفسٌر الواضح المٌسر  ،لدمحم علً الصابونً  ،توزٌع مإسسة الرٌان  ،للطباعة
والنشر  ،بٌروت  ،ونشر األفق للطباعة والنشر  ،ط . 1 ،
 38ـ التعلٌق الممجد على موطؤ اإلمام دمحم  ،تؤلٌؾ  :دمحم عبدالحً اللكنوي  ،ط ، 1 ،
 1424هـ 2553م  ،رقم اإلٌداع  2553 / 25471م  ،ج . 1 ،
39ـ تهذٌب التوضٌح إلى ألفٌة ابن مالك  ،ألحمد مصطفى المراؼً  ،ودمحم سالم علً
اعتناء وتقدٌم سهام خضر  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط  2515 ، 1،م  ،ج . 2،
 45ـ الجامع ألحكام القرآن  ،تؤلٌؾ  ،دمحم بن أحمد بن أبً بكر بن فرج األنصاري
القرطبً  ،دار الكتاب العربً ( ،ب  ،ط  ،ت ) ج . 12 ،
 41ـ الجنى الدانً فً حروؾ المعانً  ،للحسن بن قاسم المرادي  ،تحقٌق  :فخرالدٌن
قباوة  ،ودمحم ندٌم فاضل  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط1413 ، 1 ،هـ 1992م .
 42ـ جواهر الببلؼة  ،للسٌد أحمد الهاشمً  ،ضبطه وعلق علٌه دمحم رضوان مهنً ،
مكتبة اإلٌمان  ،القاهرة  ،ط  1425 ، 1،هـ 1999م .
 43ـ جواهر األدب فً أدبٌات وإنشاء لؽة العرب  ،ألحمد الهاشمً  ،ج . 1 ،
 44ـ جمالٌة الخبر واإلنشاء دراسة ببلؼٌة جمالٌة نقدٌة  ،لحسٌن جمعة  ،ج . 1،
 45ـ حاشٌة الصبان شرح األ شمونً  ،تحقٌق  :محمود بن الجمٌل  ،مكتبة الصفا ،
القاهرة  ،ط 1423 ، 1 ،هـ 2552م  ،ج . 2 ،
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 46ـ حٌاة الحٌوان الكبرى  ،تؤلٌؾ  :دمحم بن موسى الدمٌري  ،المتوفى (858هـ) وضع
حواشٌه وقدم له  :أحمد حسٌن  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط 2557 ، 3 ، 1 ،م /
1428هـ  /ج . 2 ،
 47ـ خزانة األدب وؼاٌة األرب  ،لدمحم علً المعروؾ بابن حجة هللا ،تقدٌم صبلح
الدٌن الهوا ري  ،المكتبة العصرٌة  ،بٌروت  ،ط  1426 ، ،هـ  2556م  ،ج 2 ، 1،
 48ـ دٌوان امرإ القٌس  ،تؤلٌؾ  :امرإ القٌس بن الحارث بن عمرو بن حجر  ،تقدٌم
وتعلٌق  :إسماعٌل العقباوي  ،مساعد وجمع المادة العلمٌة  ،حمدي فرٌر وٌوسؾ
بندراي وعبلء عبد السبلم  ،شركة القدس التجارٌة  ،القاهرة  ،ط  1428 ، 1،هـ
 2557م .
 49ـ دٌوان المتنبً  ،تؤلٌؾ  :أحمد بن الحسٌن الشهٌر بالمتنبً  ،مكتبة الزهراء
لؤلعبلم العربً ( ب  ،ط  ،ت ) .
 55ـ روح المعانً  ،تؤلٌؾ  :شهاب الدٌن السٌد محمود األ لوسً البؽدادي  ،المتوفى
( 1275هـ) عناٌة وتصحٌح السٌد محمود شكري األ لوسً البؽدادي  ،دار إحٌاء
التراثالعربً  ،بٌروت  ،ط 1455 ، 4 ،هـ  1985م ،ج . 9 ،
 51ـ الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهب  ،تؤلٌؾ  :إبراهٌم بن نورالدٌن
المعروؾ بابن فرحون المالكً ،تحقٌق  :مؤمون بن محً الدٌن الجنان  ،دار الكتب
العلمٌة  ،بٌروت  ،ط  1419 ، 1 ،هـ 1998م  ،م  ، 1،ج . 1 ،
 52ـ سنن النسابً  ،المسمى المجتبى  ،بشرح الحافظ جبلل الدٌن السٌوطً 911( ،هـ)
وحاشٌة السندي (1538هـ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،ط ، 1،
1433هـ  2512 ،م  ،ج . ) 4 / 2 ( ،
 53ـ سٌر أعبلم النببلء  ،تؤلٌؾ  :دمحم بن أحمد بن عثمان الذهبً  ،مإسسة الرسالة
للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،ط 1412 ، 9،هـ 1992م  ،ج . 8 ،
 54ـ شروح التلخٌص  :حاشٌة الدسوقً ،لدمحم بن عرفة الدسوقً المتوفى (1235هـ)
على مختصر السعد  ،شرح تلخٌص المفتاح للخطٌب القزوٌنً  ،تحقٌق  :خلٌل إبراهٌم
خلٌل  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط 1423 ، 1،هـ  2552م  ،م . 2 ،
 55ـ شروح التلخٌص  :شرح مواهب الفتاح  ،ألحمد بن دمحم بن دمحم بن ٌعقوب
المؽربً  ،تحقٌق  :عبدالحمٌد هنداوي  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا  ،بٌروت  ،ط ، 1 ،
 1426هـ  2556م  ،ج 1 ،
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 56ـ شروح التلخٌص  :عروس األفراح فً شرح تلخٌص المفتاح  ،ألحمد بن علً
بن الكافً السبكً  ،المتوفى (773هـ) تحقٌق  :خلٌل إبراهٌم خلٌل  ،دار الكتب العلمٌة
بٌروت  ،ط 1422 ، 1 ،هـ 2551م  ،ج . 2 ، 1 ،
 57ـ شرح ابن عقٌل على ألفٌة بن مالك لعبد هللا بن عقٌل العقٌلً الهمدانً المصري ،
تحقٌق  :الفاخوري  ،دار الجٌل  ،بٌروت  ،ط  1417 ، 5،هـ  ،ج . 1 ،
 58ـ شرح الكافٌة فً النحو  ،ج . 2 ،
 59ـ شرح المفصل لٌعٌش بن ٌعٌش  ،تحقٌق  :أحمد السٌد أحمد  ،راجعه  :إسماعٌل
عبدالجواد عبد الؽنً  ،المكتبة التوفٌقٌة  ،القاهرة . 3 ، 2 ،
 65ـ شواهد التوضٌح لمشكبلت الجامع الصحٌح لدمحم بن عبدهللا الطابً  ،ابن مالك ،
تحقٌق  :دمحم فإاد عبدالباقً  ،عالم الكتب  ،بٌروت  ،ط 1453 ، 2 ،هـ 1983م .
 61ـ شذرات الذهب فً أخبار من ذهب  ،تؤلٌؾ  ،عبدالحً بن العماد الحنبلً  ،دار
إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،م . 1 ،
 62ـ شرح كتاب سٌبوٌه تؤلٌؾ  :أبً سعٌد السٌرافً  ،الحسن بن عبد هللا المزربان
المتوفى ( 368هـ) تحقٌق :أحمد مهدلً على السٌد علً  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ،
ج.1،
 63ـ صفوة التفاسٌر  ،تؤلٌؾ  :دمحم علً الصابونً  ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزٌع  ،بٌروت  ( ،ب  ،ت  ،ط ) ج . 1 ،
 64ـ الصاحبً  ،ألحمد بن فارس بن زكرٌا المتوفى ( 395هـ) تحقٌق :السٌد أحمد
صقر  ،مكتبة ومطبعة دار أحٌاء الكتب العربٌة  ،القاهرة .
 65ـ صحٌح مسلم بشرح النووي  ،لمحً الدٌن أبً زكرٌا بن ٌحٌى بن شرؾ النووي
( 631ـ  676هـ) راجع ضبطه وخرج أحادٌثه وعلق علٌه  ،دمحم دمحم تامر  ،دار الفجر
للتراث  ،القاهرة  ،م . 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 3 ،
 67ـ الطراز المتضمن ألسرار الببلؼة وعلوم حقابق اإلعجاز  ،تؤلٌؾ ٌ :حٌى بن
حمزة العلوي الٌمانً 745( ،هـ) تحقٌق  :الشر بٌنً شرٌدة  ،دار الحدٌث  ،القاهرة ،
1431هـ 2515م .
 68ـ عمدة القارئ شرح صحٌح البخاري  ،لمحمود بن أحمد العٌنً  ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،ط 1425 ، 1 ،هـ  2555م .
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 69ـ علم المعانً  ،لعبد العزٌز عتٌق  ،دار اآلفاق العربٌة  ،القاهرة  ،ط ، 1 ،
1427هـ  2556م  ،رقم اإلٌداع 2553 / 17169 :م .
 75ـ علم المعانً  ،دراسة ببلؼٌة نقدٌة لمسابل المعانً  ،لبسٌونً عبد الفتاح فٌود ،
مإسسة المختار للنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،ط 1425 ، 2 ،هـ 2554م .
 71ـ علوم الببلؼة  ،ألحمد مصطفى المراؼً  ،دار اآلفاق العربٌة  ،القاهرة  ،ط ، 1،
1425هـ 2555م .
 72ـ الفهرست  ،تؤلٌؾ  :دمحم بن ٌعقوب إسحاق المعروؾ بابن الندٌم  ،ضبطه وشرحه
وعلق علٌه وقدم له ٌ /وسؾ علً الطوٌل  ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت  ،ج . 1 ،
 73ـ فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة من علم التفسٌر  ،تؤلٌؾ  :دمحم بن
علً بن دمحم الشوكانً (  1255هـ) وثق أصوله وعلق علٌه  ،سعٌد دمحم اللحام  ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،ط  1425 ، 2،هـ  2555م  ،ج . 1 ،
 74ـ القاموس المحٌط  ،لدمحم ٌعقوب بن دمحم إبراهٌم الفٌروز أبادي  ،تحقٌق ٌ :حٌى
مراد ،مإسسة المختار للنشر والتوزٌع  ،ط  2558، 1 ،م  1429هـ .
 75ـ كتاب تذكرة الحفاظ  ،تؤلٌؾ  :دمحم بن أحمد بن عثمان الذهبً (748هـ ) تحقٌق :
الشٌخ  :زكرٌا عمٌرات  ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت  ،ط  1419 ، 1،هـ 1998م  ،م
 ، 1،ج . 1 ،
 75ـ كتاب الجرح والتعدٌل  ،تؤلٌؾ  :عبدالرحمن ابن أبً حاتم دمحم بن إدرٌس بن
المنذر التمٌمً  ،الرازي  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط  ، 1 ،م . 1 ،
 76ـ كتاب التعرٌفات لعلً بن الحسٌن الجر جانً الحنفً المتوفى (816هـ) حققه
وعلق علٌه نصر الدٌن تونسً  ،شركة القدس للتصدٌر  ،القاهرة  (.ب  ،ط  ،ت ) .
 77ـ كتاب مفتاح العلوم  ،تؤلٌؾ ٌ :وسؾ بن أبً بكر دمحم بن علً السكاكً ( 626هـ)
دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ( ،ب  ،ط  ،ت ) .
 78ـ الكافً فً الببلؼة  ،ألٌمن أمٌن عبد الؽنً  ،تقدٌم رشدي طعٌمة وفتحً حجازي
وٌاسر برهامً  ،دار التوفٌقٌة للتراث  ،القاهرة .
 79ـ لسان العرب  ،لدمحم بن مكرم بن علً بن أحمد بن دمحم بن منظور بن معافى
(635هـ  711هـ ) تحقٌق ٌ :اسر سلٌمان أبو شادي  ،ومجدي فتحً السٌد  ،المكتبة
التوفٌقٌة  ،القاهرة  .ج . 14 ، 9 ، 8 ، 5 ، 4 ،
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 85ـ المثل السابر فً أدب الكاتب  ،ضٌاء الدٌن نصرهللا بن دمحم بن عبدالكرٌم
الموصلً  ،المكتبة العصرٌة  ،بٌروت  1995 ،م  ،تحقٌق  :دمحم محً الدٌن عبدالحمٌد
ج.2،
 81ـ المحرر فً النحو  ،لعمر بن عٌسى بن إسماعٌل الهرمً المتوفى 752هـ) تحقٌق
منصور علً دمحم عبد السمٌع  ،دار السبلم للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة  ،ط 1
1426هـ  2555م  ،م . 1 ،
 82ـ مختار الصحاح  ،دمحم بن أبً بكر الرازي  ،اعتنى به محمود خاطر  ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ،طبعة 1425 ،هـ  1426هـ  2555م .
 82ـ مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح  ،لعلً بن سلطان دمحم القارئ  ،تحقٌق :
جمال عٌتانً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت  ،ط 2557 ، 2 ،م 1428هـ  ،م 7 ، 6 ،2 ،
 83ـ معانً القرآن  ،ألبً زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفراء المتوفى (257هـ) تحقٌق  :أحمد
ٌوسؾ نجاتً ودمحم علً النجار  ،دار السرور ( ب  ،ن  ،ط  ،ت )  ،ج . 2، 1 ،
 84ـ المعجم الوسٌط  ،إلبراهٌم أنٌس  ،وآخرون  ،ط  ( 2،ب  ،ن  ،ت ) :
 85ـ مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب  ،تؤلٌؾ  :عبدهللا بن ٌوسؾ بن أحمد ابن هشام
األنصاري ( 761هـ) قدم له ووضع حواشٌه وفهارسه  ،حسن جمد  ،أشرؾ علٌه
ورجعه  :أمٌل بدٌع ٌعقوب  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ط  1418 ، 1،هـ  1998م
ج.1،
 86ـ المقتضب  ،ألبً العباس دمحم بن ٌزٌد المبرد  ،ت ( 285هـ) عالم الكتب العلمٌة ،
بٌروت  ،ج . 4 ،
 87ـ المنتقى  ،شرح موطؤ مالك ،تؤلٌؾ  :سلٌمان بن خلؾ بن سعد بن أٌوب الباجً
المتوفى (494هـ) راجعه وخرج أحادٌثه  ،دمحم دمحم تامر ،مكتبة الثقافة الدٌنٌة  ،القاهرة
جمٌع األجزاء .
 88ـ المنجد  ،لسعد مخلوؾ وآخرون  ،دار المشرق  ،بٌروت  ،ط . 2 ،
 89ـ الموسوعة النحوٌة والصرفٌة المٌسرة ،ألبً بكر علً عبدالعلٌم  ،مكتبة ابن
سٌناء  ،للطبع والنشر والتوزٌع  ،القاهرة  ،رقم اإلٌداع 2554 /4119 :م .
 95ـ النحو الوافً ،لعباس حسن ،المتوفى (1398هـ) دار المعارؾ  ،ط  ، 15 ،ج 4 ،
 91ـ وفٌات األعٌان وأنباء الزمان  ،ألحمد بن أحمد بن دمحم بن أبً بكر بن خلكان
( 658ـ  681هـ ) تحقٌق  :إحسان عباس  ،دار صادر  ،بٌروت  ،م . 4 ،
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