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 أثخ القخيشة في داللة الدكهت على األحكام
 دراسة فقهية

 
 ا د/ حدن الديج حامج خطاب

 ورئيس قدم اللغة العخبية الدابق ميةأستاذ الجراسات اإلسال
 جامعة السشهفية –ووكيل كلية اآلداب 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحسجهلل رب العالسيؽ , السمػ الحق السبيؽ , والرالة والدالم عمى أفزل السخسميؽ ,وإمام 
 الشبييؽ, سيجنا دمحم وآلو وصحبو وسمؼ .                    وبعج ,,,

( ٔالخَّْحَسُؽ ) جدًءا مؽ البيان الحؼ عمسو هللا تعالى لإلندان في قؾلو تعالى:فيعج الدكؾت 
ْنَداَن )َٕعمََّؼ اْلُقْخآَن )  ( ٗ: ٔ)الخحسؽ:  ( ٗ( َعمََّسُو اْلَبَياَن )ٖ( َخَمَق اْْلِ

وىؾ وسيمة مؽ وسائل البيان البذخؼ, ولو مؽ وجؾه البالغة ما قج ال يؾجج في الكالم, ويجل  
أمؾر قج ال يجل عمييا األلفاظ, فالستكمؼ في بعض الدياقات يؤثخ الجاللة عمييا عمى 

بالدكؾت؛ ألنو رأػ دالالت, قج ال يقؾػ عمييا المفع أو يظؾل بو الدياق؛ وليحا قج نخػ في 
الحكسة عذخة أجداء : تدعة في » كثيخ مؽ األحيان الدكؾت جؾاًبا؛ ولحا قال الحكساء:

 ٔ«.الشاسالرست, والعاشخ عدلة 
ومؽ ثؼ فإن البيان بالدكؾت قديؼ البيان بالمفع, ويحتل مختبة عالية تمي البيان 

ليبيؽ لمشاس ما ندل إلييؼ, فشخه يدكت   بالمفع, وألنو األكثخ استخجاًما في حياة الخسؾل 
كان وسيمة مؽ وسائل البيان, وىي    أكثخ مسا يتكمؼ, وىحا دليل واضح عمى أن سكؾتو

 يحتاج إلى تحميل وفيؼ.  اج إلى تحميل وفيؼ, كسا أن كالمو وسيمة تحت
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لكؽ الدكؾت تارة يجل عمى الخضا, وتارة يجل عمى الخفض, وتارة يكؾن إقخاًرا, وتارة يكؾن 
ليذ  إنكاًرا, ويختمف في داللتو عمى السعشى أوالحكؼ مؽ شخص آلخخ, فدكؾت الشبي 

, والدكؾت السرحؾب بالبكاء حال الحدن  كدكؾت غيخه, وسكؾت البكخ ليذ كدكؾت الثيب 
ليذ كالدكؾت السرحؾب باالزحػ فى مقام الفخح واالستبذار  مسا يعشي أن لمدياق 
والسقام وقخائؽ األحؾال أثًخا بالًغا في فيؼ دالالت الدكؾت وفي تحجيج داللة الدكؾت عمى 

السؾضؾع : ) أثخ الترخف ومؽ ثؼ عمى الحكؼ؛ وليحا استخخت هللا تعالى في دراسة ىحا 
القخائؽ في داللة الدكؾت عمى الحكؼ(. حيث إن ىحا السؾضؾع مؽ السؾضؾعات الفقيية 
التى تحتاج إلى فيؼ دقيق ْلن الدكؾت وحجه ال يجل عمى الحكؼ, وال يشيض دليال عمى 
السجعي إال إذا قمشا أن الحكؼ يتعمق بالدكؾت لغيؾره, واألحكام عادة تشاط بالغاىخ عسال 

 ٔ«.أمخت أن أحكؼ بالغاىخ وهللا يتؾلى الدخائخ:»   و بقؾل
ولؾ كان مجخد الدكؾت وحجه فيو الجاللة عمى الحكؼ لكان مظخًدا في كل األحؾال, 
لكشو يختمف مؽ شخص آلخخ, ومؽ وصف لؾصف, ومؽ مقام عؽ غيخه, فُسال يحتدب 

 سكؾت البكخ فقط دليال عمى الخضا دون سكؾت الثيب.
 الدكؾت دليال عمى الخضا, أن يكؾن في معخض الحاجة.كسا يذتخط لكؾن 

 فإذا كان الدكؾت في غيخ معخض الحاجة فال يفيج وال يجل عمى البيان.
 وليحا قعج الفقياء قاعجة مفادىا :) ال يشدب إلى ساكت قؾل(.

وىحا معشاه أن الدكؾت قج يكؾن إنكاًرا؛وقج كؾن تقخيخًا؛ ألنو بسفخده ال يجل عمى الخضا 
مو, وإنسا البج مؽ القخائؽ التي تبيشو وتحجد مداره؛ وليحا سسى الحشفية البيان بالدكؾت أوعج

البيان بالزخورة, وىؾ ما يقؾم فيو الدكؾت مقام الكالم, فيؾ مؽ إضافة الحكؼ إلى سببو, 

                                                 
, وقال: ىو حديث صحيح ادلعىن وإن كان يف إسناده تردد, وأخرجو  =7>9/  1التحرير والتوير  - 1

. وقال السيوطي يف ;1إلسالم, ص دمحم عابد السندي, يف مسند الشافعي ترتيب السندي ابب اإلميان وا
 الدرر ادلنتثرة أمرت أن أحكم ابلظاىر إخل ىو من كالم الشافعي.
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فالبيان حرل بالدكؾت؛ ألجل الزخورة وىي : انعجام الكالم, وداللة الدكؾت ىشا, أوالبيان 
 خورة.حرل بالز

 ويشقدؼ الكالم  فى ىحا البحث إلى مقجمة وتسييج وخسدة فخوع وخاتسة:
 .التسهيج : معشى الدكهت والفخق بيشه وبين  الرست واإلنرات 
 .الفخع األول: أثخ القخيشة في داللة الدكهت على الخضا 
 .الفخع الثاني: أثخ القخيشة في داللة الدكهت على التحخيم 
 شة في داللة الدكهت على اإلجساع.الفخع الثالث: أثخ القخي 
 .الفخع الخابع: أثخ القخيشة في داللة الدكهت على اإلباحة 
 .الفخع الخامس: أثخ القخيشة في عجم داللة الدكهت على حكم 
 والخاتسة : نتائج البحث 

 التسهيج :معشى الدكهت في اللغة واالصطالح والفخق بين الدكهت واإلنراف
 غة:أوال: معشى الدكهت في الل

 الدكؾت في المغة: الرست وانقظاع الكالم.
  ٔ«.الدكؾت مختص بتخك الكالم » قال الخاغب:
قال  2«.سكت: يدكت سكًتا وسكؾًتا, وسكاًتا, وسكت الغزب مثل:سكؽ » قال الخازؼ:
 (.ٗ٘ٔ) األعخاف:  َوَلسَّا َسَكَت َعْؽ ُمؾَسى اْلَغَزُب  تعالى:

 ٖجائؼ الدكؾن.والدكتة بالفتح: داء, والدكيت: ال
 والدكؾت ىؾ: تخك الكالم مع القجرة عميو. 

 والفخق بيشه وبين الرست واإلنرات: 

                                                 
 .1/197القاموس احمليط  -7/98لسان العرب  -:;</7النهاية يف غريب األثر  - 1
 .8/878هتذيب اللغة  –ادلراجع السابقة  - 7
 .=1/19خمتار الصحاح  -<1/111اتج العروس  - 8
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: الدكؾت لالستساع. يقال: أنرت إذا سكت, وأسكتو فيؾ الزم ومتعج فيؾ  أن اإلنرات هه
 أخص مؽ الدكؾت.
أو ال : الدكؾت الظؾيل, أو الدكؾت مظمًقا سؾاء كان قادًرا عمى الكالم وقيل الرست هه
 ٔفيؾ أعؼ مؽ الدكؾت.

 ثانًيا : معشى الدكهت اصطالًحا: 
ال يخخج السعشى االصظالحي لمدكؾت عؽ السعشى المغؾؼ, فقج ذكخ الفقياء  أن الدكؾت  

ىؾ: تخك الكالم مع القجرة عميو, فيؾ مختص بتخك الكالم, والعالقة بيشو وبيؽ الدكؾت 
 ٕالتزاد.
أسساء: الرست, والدكؾت, واْلنرات, واْلصاخة, أما  تخك الكالم لو أربعة» قال الخازؼ:

 الرست: فيؾ أعسيا؛ ألنو يدتعسل فيسا يقؾػ عمى الشظق, وما ال يقؾػ عميو.
 وأما الدكؾت: فيؾ تخك الكالم لسؽ يقجر عميو.

وأما اْلنرات: فيؾ سكؾت مع استساع, ومتى انفرل أحجىسا عؽ اآلخخ ال يقال لو إنرات 
 (.  ٕٗٓ) األعخاف:  َفاْسَتِسُعؾا َلُو َوَأْنِرُتؾا كسا في قؾلو تعالى:

 ٖ«.واْلصاخة: استساع إلى ما يرعب إدراكو كالدخ والرؾت مؽ السكان البعيج 
وعمى ىحا فالدكؾت نؾع مؽ الرست, والرست اعؼ مشو بخالف اْلنرات واْلصاخة فيي 

 تعشي معان محجدة.
 ثالًثا: فزل الدكهت وحكسه:

الدكؾت وال يتكمؼ إال عشجما يخيج قزاء حاجاتو, فالكالم يؤدؼ إلى التدام  األصل في اْلندان
اْلندان بسدؤوليات وتبعات؛ وليحا كان الدكؾت مظمؾًبا في حاالت كثيخة, وخاصة الكالم 

                                                 
 .=11/;7ادلوسوعة الفقهية الكويتية  -;>1/7غة الفقهاء معجم ل - 1
معجم لغة الفقهاء  -<1/8التعريفات للجرجاين  -<11/>8, =11/;7ادلوسوعة الفقهية الكويتية  - 7
1/79<. 
 .11/911مفاتيح الغيب للرازي  - 8
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الحؼ ال يفيج, أوالحؼ يحسل صاحبو عمى تبعات, وقج ورد في القخآن الكخيؼ والدشة الشبؾية ما 
ت أفزل مؽ الكالم في كثيخ مؽ الحاالت, ومؽ ذلػ آيات كثيخة مؽ يفيج أن الرست والدكؾ 

 أىسيا ما يمي:
( َوالَِّحيَؽ ُىْؼ ٕ( الَِّحيَؽ ُىْؼ ِفي َصاَلِتِيْؼ َخاِشُعؾَن )َٔقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشؾَن ) قؾلو تعالى: ] أ [

حؼ ال يفيج, فالدكؾت (. والمغؾ ىؾ: الكالم الٖ: ٔ) السؤمشؾن:  َعِؽ المَّْغِؾ ُمْعِخُضؾَن 
 أفزل مشو.

ما جاء في وصف عباد الخحسؽ بأنيؼ إذا مخوا بالمغؾ مخوا كخاًما أيػ ال يتكمسؾن في  ]ب[
وا ِكَخاًما (  الباطل وما ال يفيج. قال تعالى: وا ِبالمَّْغِؾ َمخُّ ( ٕٚ)سؾرة الفخقان:  َوِإَذا َمخُّ

. 
ت عشجما تعؾد إلى القؾم ومعيا وليجىا عيدى ما جاء في أمخ هللا تعالى لسخيؼ بالرس ] ج [

َفِإمَّا َتَخِيؽَّ ِمَؽ اْلَبَذِخ َأَحًجا َفُقؾِلي ِإنِّي َنَحْرُت ِلمخَّْحَسِؽ  ابؽ مخيؼ عميو الدالم قال تعالى:
 (.ٕٙ) مخيؼ : َصْؾًما َفَمْؽ ُأَكمَِّؼ اْلَيْؾَم ِإْنِديِّا

قبمشا, وُنييشا عشو فيسا روؼ عؽ عمي بؽ  وقج كان الريام عؽ الكالم مذخوًعا في شخع مؽ
ال يتؼ بعج حمؼ وال صست يؾم إلى الميل .... : » ...  أبي طالب قال : قال رسؾل هللا 

.»ٔ 
وقج ورد في الدشة ما يفيج أن الرست والدكؾت يكؾن أفزل مؽ الكالم في حاالت كثيخة, 

 ومؽ ذلػ أحاديث أىسيا ما يمي:
 ٔ«., وإضاعة السال, وكثخة الدؤالٕخه لكؼ ثالثا: قيل وقالإن هللا ك: »  قؾلو  [1] 

                                                 
وقال:  -1=9/9( >;8>الرضاع, رقم ) يف النكاح, ابب كتاب. ذكره  اذليثمي يف رلمع الزوائد,  -1

العمال,  وادلتقي اذلندي يف كنز –. 1=9ص.  ضعيف وىو مازن بن مطرف وفيو األوسط يف الطرباين رواه
 (.<>;:1رقم ) – 918ص  ; ج األقوال قسم من الرضاع كتاب من{  اإلكمال} 

 . >8: / 7 البخاري صحيح -الناس  أقاويل من يعين ال مبا االشتغال وقال:  قيل  - 7
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ذروني ما تخكتكؼ فإنسا ىمػ مؽ كان قبمكؼ بكثخة سؤاليؼ واختالفيؼ عمى : » قؾلو [ 2]
 ٕ«.أنبيائيؼ فإذا أمختكؼ بذيء فأتؾا مشو ما استظعتؼ وإذا نييتكؼ عؽ شيء فجعؾه 

: وإنا لسؤاخحون مسا نتكمؼ بو؟ فقال:  وفي حجيث معاذ بؽ جبل عشجما سأل الشبي  [ 3] 
ثكمتػ أمػ يا معاذ.  وىل يكب الشاس في الشار عمى وجؾىيؼ أوعمى مشاخخىؼ إال 

 ٖحرائج ألدشتيؼ.
ومعشى تخكو ما ال  ٗ«.إن مؽ حدؽ إسالم السخء تخكو ما ال يعشيو : »  قؾلو [ 4] 

 ٘يعشيو: تخك األقؾال واألفعال وفزؾل السباحات.
مؽ يزسؽ لي ما :»  أنو قال  د في حجيث سيل بؽ سعج: عؽ رسؾل هللا [ وما ور ٘] 

  ٚ«.وما بيؽ رجميو أضسؽ لو الجشة  ٙبيؽ لحييو
                                                                                                                            

{  إحلافا الناس يسألون ال}  تعاىل هللا قول ابب - 7:الزكاة,  يف صحيحو, كتاب البخاري أخرجو - 1
 عن النهي ابب األقضية, يف مسلم أخرجو ( , و>8:رقم ) >8: / 7  الغىن,  وكم/ .  8>7 البقرة/ 

 (.8<:رقم )  1891/ 8 حاجة غًن من ادلسائل كثرة
 (>188رقم ) -:></7العمر,  يف مرة احلج فرض احلج, ابب أخرجو مسلم يف صحيحو, كتاب - 7
 يف جاء : ما وسلم, ابب عليو هللا صلى هللا رسول عن  اإلميان الرتمذي يف سننو, كتاب أخرجو  - 8

 ىذا عيسى أبو صحيح, و قال:  األلباين الشيخ ( و قال;1;7رقم ) – 11 /: الصالة جزء حرمة
 / 7الفتنة  يف اللسان كف الفنت, ابب تابماجو يف سننو, ك وأخرجو ابن -صحيح حسن حديث
 ( .8><8رقم ) -1819

رقم  – =::/ 9 وسلم عليو هللا صلى هللا رسول عن الزىد كتاب - >8أخرجو الرتمذي يف سننو,  - 9
 حسٌن بن علي عن الزىري عن الزىري أصحاب من واحد غًن روى وىكذا عيسى أبو ( وقال=781)

 أيب عن سلمة أيب حديث من أصح عندان وىذا مرسال مالك حديث وحن وسلم عليو هللا صلى النيب عن
 لغًنه. صحيح:  األلباين الشيخ طالب.و قال أيب ابن علي يدرك مل حسٌن بن علي و ىريرة

 .1/111غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب  - :
 . ;>78 / : اريالبخ الفم. صحيح جانب يف العظم وىو حلي مثىن وحلييو لسانو(  حلييو بٌن ما)  - ;
 (<11;رقم ) ;>78/ :اللسان,  حفظ ابب الرقاق, البخاري يف صحيحو, كتاب أخرجو - >
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فقال لو: " يا أبا ذر أال أدلػ عمى  [ ما روؼ عؽ أبي ذر أنو لقي رسؾل هللا ٙ] 
خرمتيؽ ىسا أخف عمى الغيخ وأثقل في السيدان مؽ غيخىسا ؟ " قال : بمى يا 

هللا . قال : " عميػ بحدؽ الخمق وطؾل الرست فؾالحؼ نفدي بيجه ما تجسل  رسؾل
 ٔ«.الخالئق بسثميا

فيحه األحاديث يدتفاد مشيا ان الرست أولى مؽ الكالم في حاالت كثيخة, وأنو يشبغي 
لإلندان أن يتحكؼ في لدانو, وال يتكمؼ إال عشجما تكؾن ىشاك ضخورة لمكالم وإال فالرست 

 أولى.
والحؼ ال إلو غيخه » أنو قال:  قال عبج هللا بؽ مدعؾد  وي عن الدلف ما يؤيج ذلكوقج ر 

 ٕ«.ما عمى عيخ األرض شيء أحؾج إلى طؾل سجؽ مؽ لدان
 يخيج أن الدكؾت والرست أفزل مؽ الكالم في حاالت كثيخة؛ ولحا قال الذاعخ:

 ٖ.يسؾت الفتى مؽ عثخة بمدان ...........  وليذ يسؾت مؽ ذلة القجم
: خيخ الكالم ما قل ودل , وإذا كان الكالم مؽ فزة فالدكؾت مؽ ولهحا قيل في األمثال

 ٗذىب.
وذلػ تخغيًبا في الرست في الحاالت التي ال يأمؽ افشدان فييا مؽ الخؾض فيسا ال يشفع, 

 والكالم فيسا ال يفيج.
 رابًعا: هل الدكهت أفزل من الكالم مطلًقا ؟

                                                 
رقم  -<9/ =اخللق  حسن يف جاء ما األدب, ابب كتاب الزوائد,  ذكره اذليثمي يف رلمع - 1
 األول صلابابن, الف وفيو األفعال قسم من األخالق العمال, كتاب (, و ادلتقي اذلندي يف كنز7>;17)

 ( .:91=رقم ) -<<11 / 8مطلقا,  فضلها يف
 و ادلتقي اذلندي يف كنز -<9/=اخللق,  حسن يف جاء ما ذكره  اذليثمي يف رلمع الزوائد ابب - 7

 ( .9<==رقم ) 9<18 / 8 اللسان ابابن, حفظ وفيو األفعال قسم من األخالق العمال, كتاب
والسكوت, وقيل ىو من كالم  الصمت -الصاد,  ابب: عشر الرابع واألمثال, الباب احلكم  رلمع - 8

  1ج طالب أيب بن علي
 .=1/17يراجع: الصمت  –قال األوزاعي ىو من كالم سليمان بن داود  - 9
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لدكؾت عؽ الكالم مظمًقا وال العكذ, فقج يكؾن الكالم ال يسكؽ الحكؼ بأفزمية ا
أفزل مؽ الدكؾت, وقج يكؾن الدكؾت أفزل في حاالت, وىحا أمخ يختمف بحدب 

 وليحا قخر  الفقياء أن الدكؾت تعتخيو األحكام التكميفية الخسدة:األحؾال, 
  ٔإذا كان عمى مشكخ فيجب أن يشكخه بالقؾل أوالفعل.  فقج يكهن حخاًما

َوِإَذا ُقِخَغ  كسا في سكؾت السقتجؼ في الرالة الجيخية عسال بقؾلو تعالى: ج يكهن واجًباوق
 ( ٕٗٓ) األعخاف:  اْلُقْخآُن َفاْسَتِسُعؾا َلُو َوَأْنِرُتؾا َلَعمَُّكْؼ ُتْخَحُسؾنَ 

 إنسا جعل اْلمام ليؤتؼ بو فإذا كبخ فكبخوا وإذا قخأ فأنرتؾا وإذا قال سسع هللا:»  وقؾلو 
  ٕ «.لسؽ حسجه فقؾلؾا الميؼ ربشا لػ الحسج
مؽ قال يؾم الجسعة لراحبو : صو فقج لغا :»  وكحلػ الدكؾت الستساع الخظبة لقؾلو 

 ٖ«. فميذ لو مؽ جسعتو تمػ شيء
كسا في سكؾت اْلمام بعج قخاءة الفاتحة قجر ما يقخأ السأمؾم الفاتحة, وذلػ  وقج يكهن مشجوًبا
  ٗلذافعية.عشج الحشابمة وبعض ا

 كسا في القخاءة في الرالة.وقج يكهن الكالم واجًبا: 
 كسا في الغيبة مثال فالدكؾت عشو واجب. وقج يكهن الكالم حخاما:

كسا في إنذاء الذعخ القبيح أو التخويج لبيع سمعة مثال, فالحكؼ وقج يكهن الكالم مكخوًها: 
 يختمف بحدب األحؾال.

 اء؟خامًدا: هل الدكهت أفزل أم الجع
 اختمف الفقياء في ىل الدكؾت أفزل أم الجعاء؟

                                                 
 .177/;7ادلوسوعة الفقهية الكويتية  -  1
 لعلكم أنصتواو  لو فاستمعوا القرآن قرئ وإذا}  وجل عز قولو االفتتاح, أتويل أخرجو النسائي, كتاب - 7

 صحيح. حسن:  األلباين الشيخ ( .وقال71<رقم ) – 191 / 7{ ( ترمحون
 ( وذكره ادلتقي اذلندي يف كنز=118)  رقم اجلمعة فضل ابب الصالة كتاب داود أبو أخرجو - 8

 . 8;17 / >(  التبكًن فضل أبواب, ) تسعة وفيو األقوال قسم من الصالة العمال, كتاب
 .171/;7قهية الكويتية ادلوسوعة الف - 9
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أن الجعاء مظمؾب في كل وقت عسال باآليات الجالة  ٔيخػ بعض العمساء مؽ أىل الفتؾػ 
(   ٘٘)األعخاف:  ْدُعؾا َربَُّكْؼ َتَزخًُّعا َوُخْفَيًة  عمى األمخ بالجعاء كسا في قؾلو تعالى:

 ( ٓٙ)سؾرة غافخ:  ؾِني َأْسَتِجْب َلُكؼْ َوَقاَل َربُُّكُؼ اْدعُ  وقؾلو تعالى:
يشدل ربشا تبارك وتعالى كل ليمة إلى الدساء الجنيا » قال:  أن رسؾل  وعؽ أبي ىخيخة 

حيؽ يبقى ثمث الميل اآلخخ يقؾل: مؽ يجعؾني فأستجيب لو, مؽ يدألشي فأعظيو مؽ 
 ٕ«.يدتغفخني فأغفخ لو 
 ٖ«.مؽ صست نجا :» ال ق أن رسؾل هللا  وعؽ عبجهللا بؽ عسخو 

ويخػ بعزيؼ أن تخك الجعاء أفزل استدالًما ورضا بقزاء هللا تعالى, وىؾ محىب الدىاد 
 ٗوالرؾفية, وأىل السعارف.

ويخػ بعض الرؾفية أنو يجب أن يكؾن العبج صاحب دعاء بمدانو, ورضا بقمبو ليجسع بيؽ 
 األمخيؽ: 

تمفة, ففي بعض األحؾال الجعاء أفزل, وفي األولى أن يقال أن األوقات مخ» وقال القذيخؼ:
بعزيا الدكؾت أفزل, وإنسا ُيعخف ذلػ في الؾقت, ألن عمؼ الؾقت يجعل في الؾقت, فإذا 
وجج في قمبو إشارة إلى الجعاء, فالجعاء مشو أولى, وإذا وجج إشارة إلى الدكؾت فيؾ أفزل 

.»٘ 
                                                 

 .8=7/8اآلداب الشرعية  - 1
(  9<11الليل , رقم ) آخر من والصالة الدعاء التهجد , ابب أخرجو البخاري يف صحيحو, أبواب - 7
 -الليل آخر يف والذكر الدعاء يف الرتغيب ابب وقصرىا ادلسافرين صالة يف مسلم وأخرجو -9=1/8
 (=:>) رقم  -71:/1
 9  وسلم عليو هللا صلى هللا رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة كتاب يف سننو, مذيالرت  أخرجو - 8
 كتاب ومن وأخرجو الدارمي يف سننو, ) -صحيح.:  األلباين الشيخ ( , و قال7:11رقم ) 1;; /

 .>=7/8( 18>7رقم ) ( الصمت يف ابب), ( الرقاق
 .>88/:البحر ادلديد  -8=7/8اآلداب الشرعية  - 9
 .=>8/:البحر ادلديد  - :
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ا أن الكالم كحلػ ليذ مظمؾًبا لحاتو, فميذ في الدكؾت فائجة لحاتو, وإنسا لسا يتختب عميو كس
 ٔ«.يا معاذ إنػ ما صست فإنػ عالؼ فإذا تكمست فمػ أو عميػ:»  وإنسا آلثاره؛ وليحا قال 
 وقال الحكساء:

 الدم الرست تعج حكيًسا           جاىال كشت أوعالًسا. 
 ٕو.ألن الكالم يشبئ عؽ عقل صاحبو وعمسو؛ ولحا قيل عقل السخء مخبؾء تحت لدان
أال تدأل » وقج حكى أبؾ يؾسف أن رجال كان يجمذ إليو فيظيل الرست, فقال أبؾ يؾسف:

 متى يفظخ الرائؼ ؟ قال: إذا غخبت الذسذ. -؟  قال: بمى
 قال: فإن لؼ تغخب إلى نرف الميل؟ قال: فتبدؼ أبؾ يؾسفؾ وتسثل بقؾل جخيخ:

 ٖأن يتكمساوفي الرست ستخ لمغبي وإنسا ........... صحيفة لب السخء 
مؽ كان يؤمؽ باهلل واليؾم » السدمؼ أن يكؾن جامًعا ألفزل األقؾال فقال: وقج دعا الشبي 

 ٗ«.اآلخخ فميقل خيخا أو ليرست
 ٘«. طؾبى لسؽ عسل بعسمو وأنفق الفزل مؽ مالو وأمدػ الفزل مؽ قؾلو» وقال:

لعاشخ عدلة الحكسة عذخة أجداء : تدعة في الرست, وا:» وعؽ وىيب بؽ الؾرد قال 
 ٔ«.الشاس

                                                 
األقوال,  قسم من األخالق يف اذلمزة حروف من الثالث العمال, الكتاب ذكره ادلتقي اذلندي يف كنز - 1

 (.7<=;رقم ) ;7; / 8  الصمت, من اإلكمال
 .1/898أدب الدنيا والدين للماوردي  - 7
 .1/899الصمت البن أيب الدنيا  - 8
 ( جاره يؤذ فال اآلخر واليوم ابهلل يؤمن كان من)  األدب, ابب تابأخرجو البخاري يف صحيحو, ك - 9
 رقم ;=/1والضيف,  اجلار إكرام على احلث ابب اإلميان يف مسلم ( , وأخرجو7>;:رقم ) -7791/:
 (9< .) 
 -;:/7( 17<رقم ) ( العنسي نصيح عن ادلطعم) الشاميٌن, حديث  مسند أخرجو الطرباين يف  - :

 / :1الرابعيات, يف الرابع األفعال, الفصل قسم من ادلوت العمال, كتاب ذلندي يف كنزوذكره ادلتقي ا
 (. 98999رقم) -:181
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  ٕوعؽ وىب بؽ مشبو: أجسع الحكساء أن رأس الحكسة الرست.
إذا رأيتؼ الخجل يظيل الرست وييخب مؽ الشاس, فاقتخبؾا مشو, » وقال عسخ بؽ عبج العديد:

 ٖ«.فإنو يمقؽ الحكسة
  

                                                                                                                            
 .=1/8الصمت البن أيب الدنيا  - 1
 .<1/9الصمت البن أيب الدنيا  - 7
 .8=1/1الصمت البن أيب الدنيا  - 8
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 الفخع األول

 أثخ القخيشة في داللة الدكهت على الخضا
ئشو ومالبداتو ُيفيؼ مشو دالالت يعبخ عشيا بالكالم, فيتخجؼ الدكؾت عجم محض, ولكؽ مع قخا

الدكؾت إلى ألفاظ ومعاني لريقة بو بحدب الدياق, فالدكؾت عؽ البيان بيان, وىحه مؽ 
فإنػ تخػ الحكخ أفرح مؽ الحكخ, والرست عؽ اْلفادة » أسخار المغة كسا قال الجخجاني:

وذلػ ألن  ٔ«., وأتؼ ما تكؾن بياًنا إذا لؼ تبؽأزيج إفادة, وتججك أنظق ما تكؾن إذا لؼ تشظق
الدياق قج يدتجعي تخك الكالم وتحسيل السعاني الدكؾت ليذتخك الستمقي والداكت في رسؼ 
السخاد وفيسو, كسا أن ىشاك مؽ الجالالت ما يتؾارػ المفع عشيا مجاًزا أوعجًدا أو رفعة, 

قي ويفيسيا عمى حدب ما وردت فيو وساعتيا ُيحدؽ الدكؾت ليحسل ىحه السعاني إلى الستم
مؽ السالبدات, فالدياق لو أثخه في تحجيج داللة الدكؾت عمى الحكؼ الذخعي, فتارة ُيفيؼ مؽ 
الدكؾت السذخوعية, وتارة ُيفيؼ مشو عجم السذخوعية, وال يحجد السعشى السخاد إال الدياق 

اْلنكار والخفض, والحؼ يحجد ىحا الؾارد فيو, فتارة يجل عمى الخضا والسؾافقة, وتارة يجل عمى 
أو ذاك ىؾ الدياق أو القخيشة السراحبة لو, وتارة يجل عمى عمى الفخح, وتارة يجل عمى 
الغزب, وتارة يجل عمى اْلثبات, وتارة يجل عمى الشفي, وال يسكؽ وضؾح الجاللة مؽ 
الدياق  الدكؾت بسفخده؛ ألنو عجم محض, وأنو ال يشدب إلى ساكت قؾل, وإنسا بسداعجة

الحالي أوالسقالي المفغي أوالسعشؾؼ, وفيسا يمي بيان أثخ القخيشة في داللة الدكؾت عمى الحكؼ 
 أوالحل(  -أو السؾافقة –) الخضا 

فسؽ السعمؾم أن األحكام الفقيية كسا تدتشبط مؽ أدلة لفغية يدتفاد أيًزا مؽ أدلة غيخ لفغية 
 )الدكؾت( ومؽ ذلػ ما يمي: 

 باحة عشج الدكهت.أوال: الحكم باإل

                                                 
1  
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إن هللا حج حجودا فال تعتجوىا و فخض لكؼ فخائض فال تزيعؾىا و حخم :»  كسا في قؾلو 
أشياء فال تشتيكؾىا و تخك أشياء مؽ غيخ نديان مؽ ربكؼ و لكؽ رحسة مشو لكؼ فأقبمؾا و ال 

 ٔ«.تبحثؾا فييا
نديان, مؽ غيخ أن  أن معشى ما سكت عشو الذخع رحسة بالسكمفيؽ مؽ غيخ وجه الجاللة:

يأمخ بو أو يشيى عشو أنو يبقى عمى الحكؼ األصمي وىؾ الحل, فاألصل في األشياء الحل ما 
 لؼ يخد دليل بالحغخ, فالدكؾت ىشا يفيج العفؾ عؽ الفاعل, والرفح عشو, يعشي : الحل.
مؽ غيخ » والقخيشة التي تجل عمى ان السخاد بالدكؾت ىشا الحل ىؾ داللة سياق قؾلو:

َيا َأيَُّيا الَِّحيَؽ  يعشي : مادام قج سكت عشيا فال تدألؾا عشيا, كسا في قؾلو تعالى: »نديان
(  فقج يؤدؼ الدؤال عشيا إلى ٔٓٔ)السائجة:  آَمُشؾا ال َتْدَأُلؾا َعْؽ َأْشَياَء ِإْن ُتْبَج َلُكْؼ َتُدْؤُكْؼ 

ما أحل هللا :»  واية قال  الحغخ, فالدكؾت يعشي الحل بجاللة الدياق؛ وليحا جاء في ر 
في كتابو فيؾ حالل وما حخم فيؾ حخام وما سكت عشو فيؾ عفؾ فاقبمؾا مؽ هللا عافيتو ) وما 

 ٕ«.كان ربػ نديا ( 
  

 

                                                 
 عنو سكت: ( وىف التعليق119>رقم )  -<9/17األطعمة,  أخرجو احلاكم يف ادلستدرك, كتاب - 1

 / 9(  اخلشين ثعلبة أيب عن مكحول) الشاميٌن, حديث  التلخيص.وأخرجو الطرباين يف مسند يف الذىيب
 (.7<89رقم ) =88

 ( وقال11=8رقم )-7=7/8حترميو  يذكر مل ما األطعمة, ابب كتاب أخرجو أبو داود يف سننو, - 7
 الكندي حيوة بن رجاء فضائل)الشاميٌن,  الطرباين يف مسند اإلسناد, وأخرجو صحيح:  األلباين الشيخ

 ورواه:  السلفي اجمليد عبد بن محدي احملقق ( وقال7117رقم ) <71 / 8( الدرداء أيب عن رجاء) , (
 إمنا ادلرام غاية يف وقال  الذىيب ووافقو وصححو(  :>8/  7)  واحلاكم الكبًن ادلعجم يف وادلصنف البزار
 فقط. حسن ىو
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 الفخع الثاني

 أثخ القخيشة في داللة الدكهت على الخفض )عجم الهجهب( 
 خظبشا رسؾل هللا » قال: كسا في قرة األعخابي في الحج فيسا روؼ عؽ أبي ىخيخة 

أييا الشاس قج فخض هللا عميكؼ الحج فحجؾا,  فقال رجل: أكل عام  يا رسؾل هللا؟  :» فقال 
لؾ قمت نعؼ لؾجبت, ولسا استظعتؼ ,ثؼ قال:  فدكت حتى قاليا ثالثا,  فقال رسؾل هللا 

ئيؼ, فإذا أمختكؼ ذروني ما تخكتكؼ فإنسا ىمػ مؽ كان قبمكؼ بكثخة سؤاليؼ, واختالفيؼ عمى أنبيا
  ٔ«.بذيء فأتؾا مشو ما استظعتسؾ وإذا نييتكؼ عؽ شيء فجعؾه

عؽ وجؾب الحج كل عام, فقال: أكل عام يا رسؾل  وجو الجاللة : أن الخجل سأل الشبي 
نعؼ. لؾجب ولسا استظاع الشاس , ولؾ قال : ال . المتشع الشاس عؽ الديادة  هللا؟ ولؾ قال 

 في الحج عؽ مخة.
ج مفخوض مخة واحجة عمى السدتظيع فسؽ زاد فيؾ تظؾع. فسا كان بحدؽ الجؾاب المفغي والح

 في الحالتيؽ, فمؼ يكؽ أفزل جؾاًبا مؽ الدكؾت.
 وقج دل الدكؾت عمى معان أىسيا:  

 ] أ [ أن الحج غيخ مفخوض كل عام , وىحا السعشى مفيؾم مؽ داللة الدياق في الدؤال.
في صجر  ] ب[ أن الحج مفخوض عمى العباد جسمة, وىؾ مفيؾم مؽ سياق قؾلو 

 «.أييا الشاس قج فخض هللا عميكؼ الحج فحجؾا» الحجيث:
] ج [ أن الحج ال يجب تكخاره, وىؾ مفيؾم مؽ الدكؾت عؽ الدؤال: أكل عام  يا رسؾل 

 هللا؟
ال السكمفيؽ, وما تتظمبو , ومؽ حفيحه السعاني مدتفادة مؽ الدؤال ومؽ سكؾت الشبي 
 فخيزة الحج مؽ االستظاعة, فيحه كميا تحجد السعشى.

                                                 
رقم   -:<>/7العمر,  يف مرة احلج فرض احلج, ابب كتاب - أخرجو مسلم يف صحيحو, - 1
(188<.) 
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الثالثالفخع   
أثخ القخيشة في داللة الدكهت على الخفض   

كسا دلت القخائؽ أن الدكؾت قج يفيج الخضا أو السذخوعية أو الحل فيي تجل أيًزا أن قج 
لحؼ يحجد ما يحسمو الدكؾت مؽ يخاد بالدكؾت الخفض وعجم السذخوعية, أو عجم الحل, وا

 دالالت ىؾ السقام, والدياق, وقخائؽ األحؾال السحيظة بو, ومؽ ىحه الجالالت ما يمي: 
جاءتو امخأة فقالت: يارسؾل هللا  ] أ [ ما روؼ عؽ سيل بؽ سعج الداعجؼ: أن رسؾل هللا 

 زوجشييا إن لؼ إني قج وىبت نفدي لػ,  فقامت قياما طؾيال. فقام رجل فقال: يارسؾل هللا
فقال: ما « ىل عشجك مؽ شىء ترجقيا إياه : »  تكؽ لػ بيا حاجة .فقال رسؾل هللا 
إنػ إن أعظيتيا إزارك جمدت وال إزار لػ : »  عشجؼ إال إزارؼ ىحا. فقال رسؾل هللا 

فالتسذ فمؼ يجج «  فالتسذ ولؾ خاتسا مؽ حجيج :» قال: ال أجج شيئا قال «  فالتسذ شيئا 
قال: نعؼ سؾرة كحا, وسؾرة كحا « ىل معػ مؽ القخآن شىء :»  ا. فقال لو رسؾل هللا شيئ

.  فدكؾت الشبي  ٔ«قج زوجتكيا بسا معػ مؽ القخآن :»  لدؾر سساىا. فقال لو رسؾل هللا 
 :في ىحه الحالة يجل عمى معان مشيا ما يمي 

ء في خجرىا, والبكؤر إذا سئمت كان أشج حياًء مؽ العحرا ] أ [ أنو سكت حياًء, حيث أنو 
 في أمخ الدواج غمب عمييا الحياء. 

] ب [ أنو سكت لعجم الخغبة في ىحا الدواج بيحه الظخيقة؛ حتى ال تكؾن سشة متبعة مؽ 
 بعج.

ال  الدواج مشيا وفي الترخيح بالخفض حخج ليا, وإحخاج , وىؾ  ] ج[ أنو سكت لخفزو 
 يفعمو.

لقبؾل, لكؽ ليذ قبؾال لمدواج مشيا, وإنسا قبؾال لسبجأ اليبة, وإال لسا ] د[ أن سكؾتو دليل عمى ا
 ؛ ألنو ال يدكت عمى أمخ مشكخ أمامو, أو غيخ شخعي .سكت  

                                                 
رقم  -97;/1يعمل,  العمل على التزويج يف النكاح, ابب أخرجو أبو داود يف سننو, كتاب - 1
رقم  – 971 /8النكاح,   صحيح. والرتمذي يف سننو, كتاب:  األلباين الشيخ ( و قال7111)
(1119 ). 
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 ] ىـ [ أنو سكت انتغاًرا لمؾحي, فشدلت اآلية بالتحميل والتخييخ.
 ] و[ أنو سكت لعمسو أن أحج الرحابة سؾف يتدوجيا فانتغخ كي يدتأذنو فييا. 

 بالخفض, والجؾاب فيسا يمي:  وقج يقؾل قائل: ولساذا لؼ يخفض   أو لؼ يخد 
] أ[ أن رفزو قج يعيب بالسخأة فال يتقجم أحج لخظبتيا, لكؽ الدكؾت حفع لسكانتيا حتى تقجم 

 ليا أحج الرحابة.
 ] ب[ أن الخفض فيو حخج وإىانة ليا خاصة أمام جسع مؽ الرحابة.

قالت:كان الشاس يتحخون بيجاياىؼ يؾم   -رضي هللا عشها –ثانًيا: ما روي عن عائذة 
عائذة قالت: فاجتسع صؾاحبي إلى أم سمسة فقمؽ ليا: إن الشاس يتحخون بيجاياىؼ يؾم 
عائذة, وإنا نخيج الخيخ كسا تخيج عائذة, فقؾلي لخسؾل هللا: يأمخ الشاس ييجوا لو أيؽ كان. 

د عمييا شيًئا, فأعادت الثانية فقالت فمؼ يخد قالت: فحكخت لو أم سمسة ذلػ. فدكت. فمؼ يخ 
قال يا أم سمسة ال تؤذيشي في عائذة فإنو ما أندل عمي » عمييا, فمسا كانت الثالثة قال:

 ٔ« .الؾحي وأنا في لحاف امخأة مشكؽ غيخىا
مخاطبة الشاس في   دليل قاطع عمى رفزو, فكخه   أن سكؾت الشبي   وجه الجاللة:
  قج فيست الديجة أم سمسة ذلػ لكشيا أعادت ذلػ ْللحاح زوجات الشبي  شألن ىجاياىؼ, و 
 في ذلػ. 

                                                 
 نسائو بعض وحترى صاحبو إىل أىدى ن وفضلها, ابب اذلبة أخرجو البخاري يف صحيحو, كتاب - 1

 رضي الصحابة فضائل كتاب - 99( وأخرجو مسلم يف صحيحو, 7991, رقم )11</7بعض,  دون
 أن:  ( بلفظ:7991رقم ) -1<=9/1عنها,  تعاىل هللا رضي عائشة فضل يف عنهم, ابب تعاىل هللا

 وسلم. عليو هللا صلى هللا رسول مرضاة بذلك يبتغون عائشة يوم هبداايىم يتحرون نواكا الناس
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 الفخع الخابع
 أثخ القخيشة في داللة الدكهت على اإلقخار

يحسل الدكؾت في بعض األوقات, وفي بعض الدياقات دالالت متعجدة ومختمفة, قج ال 
أكثخ مؽ  مؽ صاحب الذخع يحسميا المفع, وال تعبخ عشو الكمسات؛ وليحا كان الدكؾت 

 الكالم.
ْكَخ  مخسل مؽ أجل البيان كسا في قؾلو تعالى: ومؽ السعمؾم أن الشبي  َوَأندْلَشا ِإَلْيَػ الحِّ

(  فسؽ مياماتو األساسية ٗٗ)سؾرة الشحل:  ِلُتَبيَِّؽ ِلمشَّاِس َما ندَل ِإَلْيِيْؼ َوَلَعمَُّيْؼ َيَتَفكَُّخوَن 
إذا كان صستو وسكؾتو أكثخ مؽ نظقو وكالمو فإن ذلػ الرست الشبؾؼ, بيان الذخع لمشاس, و 

إن هللا حج حجودا :»  وذلػ الدكؾت التذخيعي تذخيع وبيان ألحكام متعجدة لمشاس, قج قال 
فال تعتجوىا و فخض لكؼ فخائض فال تزيعؾىا و حخم أشياء فال تشتيكؾىا وتخك أشياء مؽ 

 ٔ«.لكؼ فأقبمؾا و ال تبحثؾا فييا غيخ نديان مؽ ربكؼ و لكؽ رحسة مشو
وجو الجاللة: دل ىحا الحجيث عمى أن الدكؾت بيان؛ ألنو سكؾت متعسج مؽ غيخ نديان, 

 فيحا الدكؾت ُيفيؼ مشو أمؾر مؽ أىسيا ما يمي: 
أن ما سكت عشو فيؾ عفؾ, يعشي معفؾ عشو, غيخ مؤاخح بو, فيكؾن حكسو عمى : األمخ األول

 ال يؤاخح بو؛ ألنو ال إثؼ عمى فاعمو, فيؾ مباح. الحل, لؾ فعمو اْلندان
: أن الدكؾت يعشي األمخ, يعشي ما سكت عشو مؽ غيخ نديان فاسكتؾا أنتؼ عشيؾ األمخ الثاني

َيا َأيَُّيا الَِّحيَؽ آَمُشؾا ال َتْدَأُلؾا َعْؽ َأْشَياَء ِإْن  وال تدألؾا عشو, بجليل قؾلو تعالى:
( وىي داللة مفيؾمة مؽ الدياق؛ ألنو في ٔٓٔ)السائجة:  ُتْبَج َلُكْؼ َتُدْؤُكْؼ 

مجال تفريل الحالل والحخام, وبيان الفخائض والحجود, فكأنو قال: ما أمخ بو 
 فافعمؾه , وما نيي عشو فال تفعمؾه, وما سكت عشو فال تدألؾا عشو.

كؾت لؼ يجل في مؾاطؽ كثيخة معتبًخا لمسذخوعية واْلباحة لكؽ ىحا الد وليحا كان سكؾتو 
معتبًخا ليحا السعشى,  , فميذ سكؾت أحج غيخه عمى محض السذخوعية إال ألنو سكؾتو 

                                                 
 سبق خترجيو. - 1
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تقخيًخا لمسذخوعية في كل ما سكت عشو, وليحا أمثمة كثيخة مشيا ما  فكان الدكؾت مشو 
 يمي: 

عشجما أكل الزب عمى مائجتو, فجل ىحا عمى مذخوعية أكل الزب, وأنو  ] أ [ سكؾتو 
لبيان أن األمخ عمى الدعة مؽ أراد ان يأكل , ومؽ أراد أال  ولؼ يأكل مشو  مباح,

يأكل فال يأكل, فمؾ قال: أكل الزب حالل, لكان ذلػ بياًنا بأنو سشة متبعة, ولكؽ ىؾ 
 أقل مؽ ذلػ, فسؽ أراد أن يفعمو فال حخج, ومؽ تخك فال حخج.

, ا الدكؾت مقخون بأنو سكؾت الشبي وىحه مختبة أقل مؽ مختبة الفعل أوالكالم, ىح       
, فجل الدكؾت عمى ما لؼ يجل عميو فال يجل سكؾت غيخه عمى ما يجل عميو سكؾتو 

 الكالم أوالفعل.
عمى أكل الفخس بجليل ما روؼ عؽ أسساء قالت: نحخنا فخسا عمى عيج  ] ب [ سكؾتو 
 ٔفأكمشاه. رسؾل هللا 

فميأكل ومؽ  ال تيابوى اْلباحة العخفية مؽ وجج نفدو فجل ىحا أيًزا عمى أن األمخ عم       
القتجػ بو  قؾ ولؾ أكل مشو  وال مدتلؼ تظب نفدو فال يأكل, فال يكؾن حخاًما 

 الشاس وجعمؾه سشة.
فالدكؾت أقل داللة عمى السذخوعية مؽ الفعل أو الشيي, ومؽ ناحية أخخػ لؼ يجل        

ؽ الحؼ دل عمى ذلػ كؾنو سكؾت السعرؾم الدكؾت بسفخده عمى تمػ الجاللة , ولك
 . فميذ الدكؾت مؽ أحج غيخه معتبًخا بيحه الجاللة , 
عمى ما يفعل بحزختو وىؾ قدؼ مؽ أقدام الدشة الشبؾية , وىؾ ما يدسى  ] ج [ سكؾتو 

 بالدشة التقخيخية وىي أشياء كثيخة. 

                                                 
( , 711:, رقم )7111/:اخليل,  حلوم والصيد, ابب الذابئح أخرجو البخاري يف صحيحو, كتاب - 1

رقم  -8/1:91اخليل,  حلوم أكل يف احليوان, ابب من يؤكل وما والذابئح الصيد وأخرجو مسلم كتاب
(1>97. ) 
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الخامسالفخع   
 أثخ القخيشة في داللة الدكهت على الحياء

أشج حياًء مؽ  الستفق عميو أن لكل ديؽ خمق, وخمق اْلسالم الحياء, ولقج كان الشبي مؽ 
العحراء في خجرىا, وكان ُيعخف حياؤه مؽ سكؾتو, وإمداكو عؽ الكالم وخاصة في أمؾر 

 الشداء, ونمسذ ذلػ في مؾاطؽ كثيخة مشيا ما يمي: 
عؽ غدميا مؽ  الشبي أن امخأة سألت  -رضي هللا عشيا –] أ [ ما روؼ عؽ عائذة 

السحيض . فأمخىا كيف تغتدل قال: ) خحؼ فخصة مؽ مدػ فتظيخؼ بيا ( . قالت كيف 
أتظيخ ؟ قال ) تظيخؼ بيا ( قالت كيف ؟ قال: ) سبحان هللا تظيخؼ ( . فاجتبحتيا إلي 

 ٔفقمت تتبعي بيا أثخ الجم.
 يعشي عجم العمؼ , عؽ سؤال السخأة كان حياًء, وال أن سكؾت الشبي   وجه الجاللة:

 فالدكؾت ال يعشي العجم, وإنسا دل عمى الحياء الشبؾؼ, ولؾ كان مؽ غيخه لخبسا أجاب.
ونحؽ في مجمذ سعج بؽ  ] ب [ ما روؼ عؽ أبي مدعؾد األنرارؼ قال: أتانا رسؾل هللا 

ي عبادة, فقال لو بذيخ بؽ سعج: أمخنا هللا تعالى أن نرمي عميػ يا رسؾل هللا, فكيف نرم
قؾلؾا :»   حتى تسشيشا أنو لؼ يدألو, ثؼ قال رسؾل هللا  عميػ ؟ قال: فدكت رسؾل هللا 

الميؼ صل عمى دمحم وعمى آل دمحم كسا صميت عمى آل إبخاىيؼ وبارك عمى دمحم وعمى آل دمحم 
 « . كسا باركت عمى آل إبخاىيؼ في العالسيؽ إنػ حسيج مجيج والدالم كسا قج عمستؼ

 سكؾتو ىشا يجل عمى أمؾر تفيؼ مؽ الدياق:  وجو الجاللة:
سكت ألن الدائل يدأل عؽ كيف نرمي عميػ وقج أرمت, فيؾ لؼ يعخف قجره   أنو  أولها:
  وأنو ما كان يشبغي أن يدأل ذلػ مادام أن هللا قج أمخ بيا, فاهلل يرمي عميو ,

اًدا. فكان ومالئكتو صالة أبجية سخمجية, فكيف يرمي هللا عمى مؽ مات وصار رم

                                                 
 وكيف احمليض من تطهرت إذا نفسها ادلرأة دلك ابب احليض, أخرجو البخاري يف صحيحو, كتاب - 1

 ابب احليض يف مسلم خرجو (و=81)  -<1/11الدم, رقم أثر فتتبع ممسكة فرصة وأتخذ تغتسل
 (887 رقم ) 1;1/8فرصة احليض من ادلغتسلة استعمال استحباب
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يشبغي لمدائل أن يفيؼ ذلػ وال يدأل ذلػ الدؤال, فيقيؼ مؽ سياق اآلية ما يعشيو مؽ 
 الدؤال, فالخد مؽ السفتخض أن يكؾن عتاًبا؛ وليحا سكت عشو.

مادام هللا يرمي عميو, فال  بالرالة عمى الشبي  يأتي أن الدائل فيؼ أنو ال يسكؽ أن ثانًيا:
يعشي: اطمبؾا مؽ « قؾلؾا الميؼ صل عمى دمحم...:»   شبي يسكؽ لمبذخ؛ ولحا قال ال

 هللا أن يرمي عمي مادام أنكؼ عخفتؼ أنكؼ لؽ تدتظيعؾا أن ترمؾا عمي.
أن الدائل أراد أن يرل إلى صيغة تحقق السظمؾب الذخعي في الرالة, فدكت الشبي  ثالًثا:

 ؛ ليقخ ذلػ الفيؼ عشج الدائل, أو سكت ة تتعمق بذخرو حياًء؛ ألن السدأل ,
 لكشو تكمؼ ألن الجؾاب مختبط بتبميغ أوامخ هللا تعالى.

 
 


