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 البيان الفعلي

 دراسة أصىلية تطبيقية في ضىء المنهج التربىي

 
 

لىإبراهيم علي سالم عيب
1

طاهر علي محمد الشاوش    
2 

 كلية التربية جامعة مصراتة -1

 األكاديمية الليبية مصراتة -2

 

 المقدمة

 ،سٌدنا محمد وعلى آله ،والصبلة والسبلم على سٌد األولٌن واآلخرٌن  ،الحمد هلل رب العالمٌن 

 أما بعد :  ،وأتباعه إلى ٌوم الدٌن  ،وصحبه 

؛ ألن معرفة الحبلل والحرام ومسائله ،وقواعده،معرفَة األصول  ، ألحكام الفروعفإن من طرق الفهم 

ومن  ،فٌكون هو أصٌل لها  ،وأدلته هً علم األصول  ،تؤتى إال بعد معرفة أدلته ال ت ،من األحكام 

حتى ٌستطٌع سلوك ،وأسسه وطرقه والفقٌه ٌتعلم مناهج األصول  ،األصول : البٌان وطرقه ومسائله 

واألمكنة والقصور ؛ فكانت تلك  ،سبٌل االستثمار واالستنباط الفقهً لمستجدات األزمنة والعصور

الذٌن فقهوا علم  ،ومحط نظر العلماء المدققٌن  ،المناهج واألسس والطرق محّل درس الفقهاء المحققٌن 

وقد ظهر  ،وٌستخرجون مكنون كنوزه  ،فما زالوا ٌغوصون فً أسراره  ،األصول واستوعبوا دالالته 

 حادٌث النبوٌة .واأل ،ذلك من خبلل بٌان مجمل اآلٌات القرآنٌة 

من الموضوعات األصولٌة التً اتسمت بالضبط والتؤصٌل فً  ((البٌان واإلجمال  ))فكان موضوع 

 . مدونات األصول المختلفة 

المهمة فً علم األصول ؛  وهو من الموضوعات ،((وأثره الفقهًً الفعلالبٌان ))بعنوان : هذا بحثو

ٌّاً فٌه -لفعل ل–لهوال شك أن ،حتاج إلى بٌان غموض وخفاء فٌ افٌهألن بعض نصوص الشارع   ،أثراً جل

وكان طبٌعٌاً وجود اختبلف بٌن األصولٌٌن فً البٌان به مما قد ٌنعكس أثره الفقهً على الجزئٌات 

 فٌعترٌها شًء من االختبلف .

 أسباب االختٌار :

فنجمع بذلك بٌن  ،فٌقدم ما ٌنفع لمستجدات العصر ،ٌجمع بٌن األصول والفروع  رغبتً فً بحثٍ  – 2

وكان موضوع اإلجمال والبٌان قد تحققت ،وتقدٌم حلول فقهٌة لمشكبلت عصرٌة  ،حفظ أصول الفقه  

فً هذا العصر  الفقهٌة الفرعٌة وفوائده ،حٌث كانت صلته بؤصول الفقه حمٌمة ،الرغبة هذه فٌه 

 .عظٌمة

وتمنع من فوضى  ،الغلو فً استعمال مجمل القرآن والسنة  وضع قواعد أصولٌة تمنع من – 3

وحماٌة ،وفً ذلك ضبط لباب المجمل والمبٌن  ،التبلعب باالستدالل بالدلٌل الشرعً فً غٌر موضعه 

 للدلٌل الشرعً .  

 : البحث أهمٌة

هً و ،فً البٌان نهما النسبة بٌقوة الفعل التً ٌمتاز بها عن القول ؛ وذلك بمعرفة كونه ٌوضح – 2

وأن القول أقوى ،  أدل على الكٌفٌة من القول  الفعل غٌر أن  ،العموم والخصوص ؛ فكل منهما مبٌن 

 فً الداللة على الحكم من الفعل .
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..؟  للبٌان  أو أقسام للفعل هل هً قسٌمات ،غٌر القول  -بكسر الٌاء  –كونه ٌوضح أقسام المبٌن  – 3

 قسٌمات ٌكون الفعل أكثر أفراداً من القول ..  وبناء على كونها 

 حدود البحث :

والمسائل األصولٌة التً سٌتناولها البحث هً  ،الفعل وأثره الفقهً بسٌقتصر البحث على دراسة البٌان 

مذاهب األصولٌٌن فً و ،وحقٌقة بعض المصطلحات المشابهة له  ،: حقٌقٌة البٌان عند األصولٌٌن 

واألثر الزمانً  ،معرفته وطرٌق ،–بكسر الٌاء  –وحكم الفعل المبٌن ،وأدلتهم ومناقشاتها  البٌان به

 . ه لبٌان والمكانً

 : أهداف البحث 

 بٌان العبلقة بٌن العلوم الشرعٌة بوجه عام . – 2

 ووجه اختصاص أصول الفقه به .،اإلجمال  بٌانبعض مسائل دراسة  – 3

 بٌان العبلقة بٌن أصول الفقه والتفسٌر . – 4

 الفقهً .،هذه القواعد األصولٌة المتعلقة ببٌان الفعل  بٌان أثر – 5

 مشكلة البحث وأسئلته :

 فجاءت هذه الدراسة لئلجابة على األسئلة اآلتٌة :  ،عناٌة الباحثٌن  –بكسر الٌاء  –لم ٌلق الفعل المبٌن 

 هل هناك عبلقة بٌن البٌان والفعل ؟ .  – 2

 أقسام خاصة به ؟ . –بكسر الٌاء  –هل للمبٌن –3

 ؟ . بالفعل البٌان للزمان والمكان  فٌهل ٌوجد أثر  – 4

 مسار البحث : 

 .،وخاتمة مطالب ثبلثةو ،وتمهٌد مقدمة،: على وموزعاً  مفصبلً  البحث هذه سار

 .  مسارهو وأسئلته، مشكلتهو ،أهدافهو ،حدودهو ،أهمٌتهو االختٌار، أسباب إٌضاح المقدمة فً حاولت

 فنّ  على لقباً  وباعتباره لفظٌاً  مركبا كونه باعتبار البحث عنوان مفردات إٌضاح التمهٌد فً وحاولت

 وبٌان جوانب ذلك التربوٌة .  ،ان وبٌن المصطلحات ذات الصلة به ، وإٌضاح الفرق بٌن البٌمعٌن

ذكرت أدلة كل مذهب و ،مذهبانأما المطلب األول فجاء فً مذاهب األصولٌٌن فً البٌان بالفعل وهً 

 وأجوبتها  . مناقشاتها مع  ،

 . وطرٌق معرفته  ،–بكسر الٌاء  –حكم الفعل المبٌن جاء فً وأما المطلب الثانً ف

 .  الفعل  لبٌانأثر الزمان والمكان فً اجعلته فً أما المطلب الثالث فو

 ثم أنهٌت هذا البحث بؤهم ما توصلت إلٌه من نتائج فً البٌان بالفعل وأثره الفقهً ..

 هذا ... وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم

 

  



 "دراسة أصولٌة تطبٌقٌة فً ضوء المنهج التربوي" البٌان الفعلً

255 

 تمهٌد

 وفٌه مسألتان :

 :  عنوان البحثتربطها عالقة وثٌقة باألولى : تعرٌف مفردات المسألة 

 ((الفعلًالبٌان ))

اا  )) على الفن المخصوص لماا : قبل جعله ع    أوالا  ٌّ  :وفٌه  ((باعتباره مركبا إضاف

 . (( البٌان )) تعرٌف   - 6

 .  (( الفعل ))تعرٌف  – 0

 .   ((األثر ))تعرٌف  – 3

 .   ((الفقه ))تعرٌف  – 4

 على الفن المخصوص .  لماا ثانٌاا : بعد جعله ع  

 إٌضاح معنى  المصطلحات ذات الصلة بالبٌان  .:المسألة الثانٌة

 المسألة األولى : تعرٌف مفردات عنوان البحث : 

لماا على الفن المخصوص  اا  ))أوالا  : قبل جعله ع  ٌّ  :  وفٌه (( باعتباره مركبا إضاف

 :   ((البٌان )) تعرٌف   - 2

ٌّن  ،الثبلثً (( بان  ))اسم مصدر األول :  فً اللغة معنٌان : له بمعنى  ما وه،الرباعً البلزم  (( وب

ٌّن ))والثانً : اسم مصدر  ،الظهور . وله فً  (1)وهو بمعنى اإلظهار ،الرباعً المتعدي  (( ب

 ومنها :  ،(2)االصطبلح األصولً تعرٌفات كثٌرة 

ئلمامٌن أبً وهو ل ،بؤنه  : إخراج الشًء من حٌز اإلشكال إلى حٌز التجلً والوضوح التعرٌف األول :

 . (4)وأبً بكر الحنبلً (3)بكر الصٌرفً 

  ،(6)وقد اختاره الباقبلنً  ،(5)وهو ألبً الحسن التمٌمً  ،التعرٌف الثانً : بؤنه : الدلٌل المظهر للحكم  

 

 

                                                           
  (

1
ٌّن (  -ٌنظر لسان العرب مادة ) بان (  . 78/  13ب

  (
2
 ًوحاشٌة البنان، 1019/  3،وأصول ابن مفلح  274فصول ص ٌنظر تعرٌف األصولٌٌن لمصطلح البٌان فً : شرح تنقٌح ال(

 . 365/  1و المستصفى ، 124/  1على شرح جمع الجوامع 
  (

3
. والصٌرفً هو : محمد بن عبد هللا  59/  1، و أبو الخطاب فً التمهٌد   105/  1لعدة حكاه عن الصٌرفً أبو ٌعلى فً ا(

البغدادي ، أبو بكر الصٌرفً ، فقٌه أصولً شافعً ، ومن مصنفاته : البٌان فً دالئل اإلعبلم على أصول األحكام فً أصول الفقه ، 
 . 325/  2وشذرات الذهب  122/  2هـ . ٌنظر طبقات الشافعٌة لئلسنوي  330والفرائض ، توفً سنة 

. وأبوبكر غبلم الخبلل هو  59/  1، و أبو الخطاب فً التمهٌد   105/  1حكاه عن أبً بكر غبلم الخبلل : أبو ٌعلى فً العدة (4)  
الحنابلة ، : أحمد بن محمد بن هارون بن ٌزٌد البغدادي ، غبلم الخبلل ، محدث فقٌه حنبلً ، ومن مصنفاته : الجامع على مذهب 

 . 261/  2، وشذرات الذهب   7/  3هـ . ٌنظر تذكرة الحفاظ  311والعلل ، توفً سنة 
هـ ، وسمع من  352. والتمٌمً هو : الحسن بن محمد بن الحسن ، حافظ ثقة ، ولد سنة  60/  1نقله أبو الخطاب فً التمهٌد (5)  

/  2هـ . ٌنظر تذكرة الحفاظ  439وابن مظفر وغٌرهما  ، ومنه القاضً أبو ٌعلى والخطٌب البغدادي ، توفً ببغداد سنة  القطٌعً
 . 262/  3،  وشذرات الذهب   1109
 . والباقبلنً هو : أبوبكر محمد بن الطٌب بن محمد بن جعفر بن القاسم 998/  2ٌنظر مرصاد اإلفهام إلى مباديء األحكام (6)  

هـ . ٌنظر البداٌة  403البصري ، البغدادي  ، متكلم أصولً مالكً ، ومن مصنفاته : التقرٌب واإلرشاد فً أصول الفقه  ، توفً سنة 
 .       169/  3، وشذرات الذهب   350/  11والنهاٌة 
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 .(4)اآلمديو،(3)واإلمام الرازي  ،(2)وإمام الحرمٌن  ،(1)والغزالً 

 .  (5)وهو ألبً بكر الدقاق  ،بؤنه : العلم الذي ٌتبٌن به المعلوم   التعرٌف الثالث :

 النظر فً التعرٌفات السابقة والتعلٌق علٌها :

 ومنها :  ,بالنظر فً هذه التعرٌفات تجد أموراا وفروقاا بٌنها 

 لكونهوهو ضعٌف ؛ وهو التبٌٌن   ،  مبنً على أن البٌان ٌطلق على فعل المبٌنالتعرٌف األول  – 2

 .  (6)ألنه لم ٌدخل فٌه بٌان الحكم بالدلٌل ابتداء  غٌر جامع ؛

؛ (7)بن همام اوهو ضعٌف عند الكمال أن البٌان ٌطلق على الدلٌل ، التعرٌف الثانً مبنً على  - 3

لكونه غٌر جامع ؛ وهو مردود ؛لكونه وارداً على تعرٌف البٌان بؤنه الدلٌل الموصل بصحٌح النظر فٌه 

 .   (8)، وهو مقصور على العلم فٌكون بهذا غٌر جامع   إلى اكتساب العلم  

، واعترض علٌه بؤن متعلق التبٌٌن وهو المدلول التعرٌف الثالث مبنً على أن البٌان ٌطلق على  – 4

 .(9)حصول العلم عن الدلٌل ٌسمى تبٌٌناً ال بٌاناً ، وإال للزم منه الترادف

وكما أن العلم الحاصل عن الدلٌل ٌشمل العلم والظن ،فٌلزم عن تخصٌص البٌان باإلطبلق الثالث بالعلم 

 .  (10)دون الظن ، ال معنى له ، فٌكون غٌر مانع   

بؤن كبلًّ منها ٌصح تسمٌته  ,مجموع تلك اإلطبلقات (11)استصوب العبدريالراجح من إطالقات البٌان :

والعلم الحاصل بهذا الشًء ٌقال عنه ,((بٌنه  )):  فمن علم شٌئاً ٌقال عنه,(12)بٌاناً  بحسب القرٌنة 

 .(13)((بٌان   )) كما أن الدلٌل المحصل للعلم أو الظن ٌقال عنه ، ((بٌان))

                                                           
لغزالً ، أخذ عن الجوٌنً إمام . والغزالً هو : محمد بن محمد بن محمد ، أبو حامد ، الطوسً ا 365/  1ٌنظر المستصفى (1)  

،   137/  12هـ . ٌنظر البداٌة والنهاٌة  505الحرمٌن ، ومن مصنفاته : المستصفى والمنخول فً أصول الفقه ، توفً سنة 
 . 10/  4وشذرات الذهب 

ف ، أبو المعالً ، فقٌه . وإمام الحرمٌن هو : عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسف بن عبد هللا بن ٌوس 160/  1ٌنظر البرهان (2)  
/  1هـ . ٌنظر طبقات الشافعٌة لئلسنوي  478أصولً شافعً ، ومن مصنفاته : البرهان فً أصول الفقه ، وغٌاث األمم ، توفً سنة 

 . 167/  3، ووفٌات األعٌان   409
، مفسر فقٌه أصولً شافعً ،  . والرازي هو : محمد بن عمر بن الحسٌن بن الحسن بن علً الرازي 345/  2ٌنظر المحصول (3)  

/  5، وشذرات الذهب  8/  4هـ . ٌنظر مرآة الجنان  606ومن مصنفاته : المحصول والمنتخب والمعالم فً أصول الفقه ، توفً سنة 
21 . 

، شٌخ المتكلمٌن فً زمانه  ، نشؤ  هو : علً بن محمد بن سالم الثعلبً ، سٌف الدٌن اآلمدي .واآلمدي 22/  3ٌنظر اإلحكام (4)  
هـ .  631على المذهب الحنبلً ثم تحول إلى الشافعً ، ومن مصنفاته : اإلحكام فً أصول األحكام  ، وأبكار األفكار ، توفً سنة 

 . 144/  5، وشذرات الذهب   37/  4ٌنظر مرآة الجنان 
محمد بن محمد بن محمد بن جعفر البغدادي ، فقٌه أصولً شافعً ، هو :  أبو بكر  . واالدقاق 123/  2ٌنظر إرشاد الفحول  (5) 

ص  سنويٌنظر فً طبقات الشافعٌة لئل هـ . 392تولى القضاء ببلدة كرخ ببغداد ، ومن مصنفاته : كتاب فً األصول ، توفً سنة 
 . 230 – 229/  3، و تارٌخ بغداد  97

 . 162/  2، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب  23/  2 ٌنظر اإلحكام لآلمدي(6)  
. والكمال بن همام هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمٌد بن مسعود ، الفقٌه الحنفً ،  35/  3ٌنظر التقرٌر والتحبٌر (7)  

دة الحنفٌة ، وشرح القدٌر فً الفقه األصولً النحوي ، الشهٌر بابن الهمام ، ومن مصنفاته : التحرٌر فً أصول الفقه على منهج السا
 . 66/  1، و الفتح المبٌن  45هـ . ٌنظر الفوائد البهٌة ص  861الحنفً ، توفً سنة 

 . 23ٌنظر  البٌان عند األصولٌٌن وأثره فً الفقه اإلسبلمً للدكتور محمد عبد العاطً ص (8)  
 . 22/  3 لآلمدي ٌنظر اإلحكام(9)  

 . 25ألصولٌٌن وأثره فً الفقه اإلسبلمً  ص ٌنظر  البٌان عند ا(10)  
هو : أبو الحسن علً بن سعٌد بن عبد الرحمن العبدري  ، فقٌه أصولً شافعً ، ومن مصنفاته : الكفاٌة فً الفقه الشافعً ، (11)  

 . 79/  2هـ . ٌنظر طبقات الشافعٌة لئلسنوي  493توفً رحمه هللا سنة 
 .   147ص ٌنظر  إرشاد الفحول للشوكانً (12)  
 . 25ٌنظر البٌان عند األصولٌٌن وأثره فً الفقه اإلسبلمً  ص (13)  
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 - علٌه السبلم–كصبلة جبرٌل–صلى هللا علٌه وسلم–النبً والمراد به فعل: (( الفعل)) تعرٌف   -3

–رضً هللا عنهم  –بؤصحابه –علٌه الصبلة والسبلم  –وكصبلته –صلى هللا علٌه وسلم – بالنبً
بَلَة ﴿بٌاناً لقوله تعالى (1)  (3).(2)﴾َوأَِقٌُموا الصَّ

 وله فً اللغة معان ،ومنها : ،والمراد به : ما ٌدل على وجود الشًء :   ((األثر   )) تعرٌف   - 4

 أي : نتٌجة ذلك . ،(( هذا من آثار القتال والحرب  )) ومنه قولهم :  ،لشًء األول : نتٌجة ا

 أي : عبلمة علٌه .(( أثر القدم)) ومنه :  ،لثانً : عبلمة الشًءا

 .   (4)، فهو ٌدل علٌه  الثالث : الجزء المتبقى من الشًء بعد ذهاب أغلبه 

، والفلسفة ، الفقهً قٌد فً األثر ؛ إلخراج ما لٌس فقهٌاً منه كؤثر الحساب : ((ًالفقه))تعرٌف – 5

 وأصول الفقه وغٌرها . ، والهندسة

 : (5) مراتب ثبلث فً اللغة  وله،وكون األثر فقهٌاً بسبب نسبته إلى الفقه 

 . للفقه وأشملها ،المعانً أوسع وهذا وفهمه، ،شًء بؤي العلم مجرد: األول

 .  وتبصر فٌها تؤمل ىعل بها والعلم ،األشٌاء فهم: الثانً

 .  وغاٌاتها ،وأغراضها ،األشٌاء حقائق فهم: الثالث

العلم  ))لكن المشهور منها والشائع عند الفقهاء أنه :  ،وأما فً االصطبلح فقد قٌلت فٌه تعرٌفات كثٌرة 

 (6). ((باألحكام الشرعٌة العملٌة المكتسبة من أدلتها التفصٌلٌة

 ((إٌضاح مفهوم العنوان  ))على الفن المخصوص لماا ثانٌاا : بعد جعله ع  

التً –صلى هللا علٌه وسلم  -فالنظر فً أفعال النبً ((البٌان الفعلً وأثره الفقهً وجوانبه التربوٌة))

 ،دون غٌرها مما ٌكون به البٌان ؛ لكشف تلك األفعال وترتٌبها حسب أحوالها  ،تضمنت بٌاناً للعبادات 

، مخرجاً على هذا البٌان الفعلً : الفروع العملٌة لهذه األفعال التً اجتهد األصولٌون بدراستها 

مع بٌان  ، -اسم فاعل  –وبٌان أدلتها التفصٌلٌة ؛ فهً دراسة أصولٌة ألصول المبٌن ، وتحرٌرها 

 شًء من جانب ذلك التربوي على وفق المنهج التربوي اإلسبلمً .

 : معنى المصطلحات ذات الصلة بالبٌانالمسألة الثانٌة: إٌضاح 

ولكن عند التؤمل ٌلحظ أن ،مع مصطلح البٌان  القارئهناك بعض المصطلحات التً قد تتداخل عند 

ٌ  ،بٌنها فرقاً ٌحتاج إلى شًء من اإلٌضاح  ٌَّ ،اسم فاعل  –ن ومن هذه المصطلحات : المب ن اسم والمب

 والتبٌٌن  ،مفعول 

                                                           
مستفٌضة  ، وقد دلت علٌها أحادٌث كثٌرة بصٌغ مختلفة ، ولعل أقواها داللة على المراد ما  –صلى هللا علٌه وسلم  –صبلة النبً (1)

قال المرأة لها غبلم نجار : ))  –صلى هللا علٌه وسلم  –ما رواه الشٌخان وغٌرهما من حدٌث سهل بن سعد الساعدي : أن الرسول 
مري غبلمك فلٌصنع لً أعوادا أجلس علٌها إذا كلمت الناس (( ، فلما وضع صلى علٌه رسول هللا وكان ٌسجد فً أصل المنبر ، 

، وأبً  544، ومسلم برقم  377وقال بعد صبلته : )) إنما فعلت هذا لتؤتموا بً ولتعلموا صبلتً (( . ٌنظر أصله فً البخاري برقم 
 . 57/  2، والنسائً  1080داود برقم 

  (
2
 ( من سورة البقرة  . 43من اآلٌة ) (

  (
3
 .  332 - 331/  4ٌنظر رفع النقاب عن تنقٌح الشهاب (

  (
4
 . 66/  1، نقبل عن كتاب مقاصد العبادات وأثرها الفقهً   62ٌنظر المفردات ص(

  (
5
 . 67/  1العبادات وأثرها الفقهً ٌنظر كتاب مقاصد (

  (
6
 .  33ٌنظر القواعد الفقهٌة للدكتور الباحسٌن  ص (



 "156-142" 0202, 61مجلة البحوث األكادٌمٌة )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة(, العدد 

258 
 

ٌ  معنى أوالا : ٌَّن ))وهو اسم فاعل من :  ((بكسر الٌاء ))ن المب ٌ ن  ))،((ب ٌ ن  ))فهو ،((ٌب ، أي :  ((مب

ٌ ن وهو  ،موضح لغٌره الذي ٌقوم بعملٌة اإلظهار واإلبانة كالشارع فً نصه أو المجتهد  ،الدلٌل المب

 . (1)المتمرس 

ٌَّن معنى ثانٌاا : ر ،  ((التبٌٌن  )): وهو اسم مفعول من (( بفتح الٌاء  ))المب ح والمفسَّ من  وهو الموضَّ

 . األلفاظ الذي تتضح داللتها بحٌث ٌعرف المراد منها 

 : (2)وفً االصطبلح ٌطلق على أمرٌن 

 الخطاب المبتدأ المستغنً عن البٌان وهو الواضح بنفسه . األول :

ٌ ناً .   الثانً : ما وقع علٌه البٌان مما احتاج إلٌه ، وهو الواضح بغٌره ، وٌسمى ذلك الغٌر مب

ٌَّن )) وهو مصدر معنى التبٌٌن : ثالثاا : ٌ ن ((ب من العملٌة التً ٌقوم بها إلٌضاح فكرة (3)، وهو فعل المب

 . (4)الموضوع وإظهارها 

ٌَّن إلٌه :   للشرٌعة والسامع لها .وهو المتلقً رابعاا : المب

مجتمعِة األصول، متشعبِة الفروع،فؤقلُّ ما فً  والبٌان اسم جامع لمعان))قال اإلمام الشافعً : 

 ،االستواء عنده ،متقاربة  ،بٌان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه   : أنها المعانً المتشعبة تلك

 .  (5)((ومختلفة عند من ٌجهل لسان العرب  ،تؤكٌد بٌان من بعض  وإن كان بعضها أشدَّ 

بل أن ٌكون بحٌث  ،واعلم أنه لٌس من شرط البٌان أن ٌحصل التبٌٌن به لكل أحد  )) وقال الغزالً :

وٌجوز أن ٌختلف الناس فً تبٌن ذلك وتعرفه  ،صح أن ٌعلم به ،وعرفت المواضعة ،إذا سمعت وتإمل 

))(6) . 

 الجوانب التربوٌة مما سبق :

لها جانبها التربوي اإلسبلمً ؛ ألن التربٌة اإلسبلمٌة ال تعدو أن تكون ذلك  ,إطبلقات البٌان الثبلثة 

وبٌان  ،وتوضٌح ،وإخراج ،العلم الشرعً الذي ٌبذله الفقهاء فً سبٌل مساعدة البشرٌة على كشف 

ة استعدادات العالم تساعد على تفتٌح وتنمٌ ،وفق قواعد كلٌة عامة   ،معانً تلك النصوص الشرعٌة 

واالجتماعٌة  ،والثقافٌة  ،وإعداده للحٌاة العلمٌة  ،وقدراته اجتماعٌاً وروحٌاً ،ومٌوله ،ومواهبه  ،المسلم 

 الناجحة . 

ومن المبادئ التً تتضمنها فلسفة التربٌة اإلسبلمٌة هً أن العالم والمتعلم هما أفضل موجودات الكون 

ْعَلْم  (5)الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم ﴿قال تعالى :  ، بما مٌزهما هللا على غٌرهما بالعلم والبٌان ، ٌَ َعلََّم اإْلِْنَساَن َما َلْم 

ْحَمُن ﴿وقوله تعالى : (7)﴾ اَن ( 4)َخلََق اإْلِْنَساَن  (3)َعلََّم اْلقُْرآََن  (2)الرَّ ٌَ والعاِلم هو َمن ٌقوم  ،(8)﴾َعلََّمُه اْلَب

 ٌقوم بوظٌفة البٌان بإطبلقاته الثبلثة السابقة .

 ،وبمقتضى هذه اإلطبلقات الثبلثة للبٌان فإن العالم ٌكون فً مقدمة المطالبٌن ببٌان المعروف والمنكر 

 ،حاثاً على األول ومنفراً من الثانً  ،وببٌان الخٌر والشر للناس  ،آمراً باألول وناهٌاً عن الثانً 

 .ً ذلك كله الدلٌل الشرعً المناسبمبٌناً ف ،وبتغٌٌر األوضاع المشٌنة المخالفة ألخبلق المجتمع المسلم 

                                                           
 . 27ٌنظر البٌان عند األصولٌٌن وأثره فً الفقه اإلسبلمً  ص (1)  
  (

2
 .  1245/  3ٌنظر المهذب (

  (
3
 .  438/  1ٌنظر شرح الكوكب المنٌر (

 . 27الفقه اإلسبلمً  ص ٌنظر البٌان عند األصولٌٌن وأثره فً (4)  
 . 21الرسالة ص (5)  
 . 364/  1المستصفى (6)  
  (

7
 ( من سورة العلق . 5 - 4اآلٌتان  ) (

  (
8
 ( من سورة الرحمن . 3 – 2 – 1اآلٌات  ) (
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وفً االعتقاد أن الدارس بعمق للفكر  ،وهذا هو مفهوم وظٌفة العالم المربً فً التربٌة اإلسبلمٌة  

ة اإلسبلمٌة وفً المجتمع المسلم ال التربوي اإلسبلمً ٌجد بكل تؤكٌد أن وظٌفة المعلم البٌانٌة فً التربٌ

وشمولها عن وظٌفة العالم المجتهد فً أصول الفقه من استعمال أدوات االجتهاد لبٌان  ،تقل فً اتساعها 

ٌدخل فً  -المعلم التربوي والعالم المجتهد األصولً  –تفسٌرات ومعانً النصوص الشرعٌة . فالكل 

واألمر بالمعروف والنهً  ،اآلمرة بالدعوة إلى هللا  ،واألحادٌث النبوٌة  ،عموم خطاب اآلٌات القرآنٌة  

،  قال  (1)واالهتمام بمصالح وخدمات المجتمع المسلم وشإونه  ،وإصبلح ذات البٌن  ،عن المنكر 

ٌِن َولِ ﴿تعالى :  َتَفقَُّهوا ِفً الد  ٌَ ِهْم لََعلَُّهْم َفلَْواَل َنَفَر ِمْن ُكل  ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة لِ ٌْ ٌُْنِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِل

ْحَذُروَن  ٌَ﴾(2) . 

  

                                                           
 .  72ٌنظر من أسس التربٌة اإلسبلمٌة للدكتور عمر الشٌبانً ص (1)  
  (

2
 ( من سورة التوبة . 122من اآلٌة ) (
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 المطلب األول

 مذاهب األصولٌٌن فً البٌان بالفعل

بؤن قال –صلى هللا علٌه وسلم  –ال خبلف بٌن األصولٌٌن فً وقوع البٌان بالفعل إذا علق بفعله 

 جمهورو ،وإال فمحل خبلف ،(1)((ثم فعله المراد مما كلف به العبد من هذا النص ما فعلته أو أفعله )):

وأدلة كل  ،(3)منعه م علىوغٌره ،(2)وهو المشهور عند األصولٌٌنجوازه الحنفٌة والمتكلمٌن  على 

 مذهب ومناقشاتها فٌما ٌلً : 

وهما كما  ،(4)دلٌل نقلً وآخر عقلًاستدل الجمهور ب: أدلة المذهب األول واالعتراضات الواردة علٌها

 : ٌلً 

ن عدد على وجه البٌان فقد بٌّ  –صلى هللا علٌه وسلم  –األفعال الصادرة من النبً الدلٌل النقلً :: أوالً 

فدّل ذلك على أن فعله بٌان   ،كما أنه بٌن مناسك الحج بفعله ،الركعات فً الصبلة الفرٌضة بفعله 

وأجٌب  ،واعترض علٌه بؤن : بٌان تفاصٌل الصبلة والحج قد وقع بالقول ال بالفعل  للصبلة والحج .

وهو متلبس  (5)((خذوا عنً مناسككم  ))أنه قال :  –صلى هللا علٌه وسلم  –المنقول عن النبً بؤن 

فٌكون  ،وأمره لهم والحال كما قٌل هو دلٌل على أن المراد هو االقتداء بالفعل ال بالقول  ،بفعل المناسك 

 . (6)لتفاصٌل الصبلة والحج كان بالقول هو خبلف الظاهر  –صلى هللا علٌه وسلم  –بٌانه 

 –إن الفعل فً إفادة المقصود أولى من القول ؛ ألن مشاهدة فعل الصبلة والحج  قلً :عالدلٌل الثانٌاً :

وإذا جاز القول ،أدلُّ على معرفة تفاصٌلها من اإلخبار عنهما بالقول ؛ إذ لٌس الخبر كالمعاٌنة  –مثبلً 

 . (7)فكون الفعل بٌاناً أولى  ،بٌاناً مع قصوره فً الداللة عن الفعل المشاهد 

 وأدلة أصحابه كما ٌلً :: واالعتراضات الواردة علٌها المذهب الثانًأدلة 

مما ٌإدي إلى تؤخٌر البٌان عن وقت  ،فٌه تطوٌل  -وإن كان مشاهداً   -أن البٌان بالفعل الدلٌل األول : 

والعبث على هللا تعالى  ،عبث : وتؤخٌر البٌان مع إمكانه بما هو أقصر من الفعل وهو القول ،الحاجة 

وذلك أن زمان البٌان بالقول أقل من زمان البٌان بالفعل ،وتؤخٌر البٌان مع إمكانه ال ٌجوز ،محال 
 ،بل قد ٌكون الثانً أطول من األول  ،وٌجاب عن ذلك بؤنا ال نسلم أن البٌان بالفعل أطول من القول ،(8)

وأما الفعل فقد ٌتضح بالمرة الواحدة عند  ،وذلك فً األشٌاء الغامضة التً تحتاج إلى كثٌر إٌضاح  ،

وهً كون الفعل أثبت  ،ولكن لفائدة  ،وأٌضا ٌجاب بؤنا لو سلمنا أن الفعل ٌؤخذ وقتا طوٌبلً  ،المشاهدة 

 ،والخبر المجرد ،والكبلم ،دون القول  ،فً النفس وأقوى ؛ ولذلك تنضبط الصنائع بالمشاهدة والنظر 

 . (9)وغٌرهما  ،والصناعة  ،كالتجارة 

ٌظهر ترجح مذهب الجمهور ؛ لقوة ،وأدلتهما  ،بعد التؤمل فً المذهبٌن السابقٌن المذهب الراجح :

 ،(10)؛ ولذا وصف بعُض العلماء المذهَب الثانً بؤنهم طائفة شاذة وسبلمتها من االعتراضات  ،أدلتهم 

                                                           
 .   90/  2ٌنظر حاشٌة العطار على شرح المحلً على جمع الجوامع (1) 
 .   343/  4ٌنظر رفع النقاب عن تنقٌح الشهاب (2)  
،  366/  1، والمستصفى  247، والتبصرة فً أصول الفقه ص   27/  3 ، واإلحكام لآلمدي 38/  3والتحبٌر  ٌنظر التقرٌر(3)

، وشرح التنقٌح   255/  1، وإحكام الفصول للباجً  162/  2، والعضد على مختصر ابن الحاجب  156واللمع للشٌرازي ص 
، و شرح الكوكب المنٌر   343/  4، ورفع النقاب عن تنقٌح الشهاب  237/  1، والتوضٌح شرح التنقٌح الحلولو  282للقرافً ص 

 .    118/  1، والعدة ألبً ٌعلى الحنبلً  442/  3
 . 343/  4ٌنظر رفع النقاب عن تنقٌح الشهاب (4)  
 بشرح النووي .  44/  9أخرجه مسلم فً صحٌحه ، كتاب الحج ، باب استحباب رمً جمرة العقبة ٌوم النحر ، (5)  
 . 27ثره فً الفقه اإلسبلمً  ص ٌنظر البٌان عند األصولٌٌن وأ(6)  
 . 344 - 343/  4ٌنظر رفع النقاب عن تنقٌح الشهاب (7)  
 . 344/   4ٌنظر رفع النقاب عن تنقٌح الشهاب (8)  
 . 344/   4ٌنظر رفع النقاب عن تنقٌح الشهاب (9)  

 . 27/  3ٌنظر اإلحكام لآلمدي (10)  
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 ،وهو أن كبلًّ منهما قد ٌكون أبلغ من اآلخر من حٌثٌة ،ٌذهب فً المسؤلة مذهباً وجٌهاً (1)والشاطبً 

فالفعل قد ٌكون أبلغ وأدل من حٌثٌة معٌنة والقول قد ٌكون من جهة أخرى أدل على المقصود من الفعل 

القول أم  ))فبل ٌقال أٌهما أبلغ فً البٌان  ،فحاصل مذهب الشاطبً أنه ال ٌرجح أحدهما على اآلخر  ،

فالفعل بالغ من جهة بٌان الكٌفٌات المعٌنة المخصوصة التً ال ٌبلغها البٌان القولً ؛ ...؟ . (( الفعل 

ٌّن النبً   ،وإن جاء فٌها بٌان بالقول ،الصبلة والحج والطهارة بفعله  –صلى هللا علٌه وسلم  –ولذلك ب

صلى هللا  –وآٌة الحج عرض علٌها فعله ،–صلى هللا علٌه وسلم  –ا فعله فآٌة الوضوء عرض علٌه

لما حصل  –صلى هللا علٌه وسلم  –رك النص من غٌر فعله ولو تُ  ،وآٌة الصبلة كذلك  ،–علٌه وسلم 

بل ٌبعد عادة أن ٌوجد قول من غٌر  ،وهكذا تجد الفعل مع القول أبداً ،لنا منه كل ذلك البٌان واإلٌضاح 

ومن هذا الوجه لم ٌقم القول فً البٌان ،أن ٌوجد لمعناه المركب نظٌر من األفعال المعتادة المحسوسة 

وكذلك الفعل ٌقصر فً البٌان على القول من جهة  ،فالفعل من هذا الوجه أبلغ ،مقام الفعل من كل وجه 

فإن القول ذو ألفاظ تقتضً  ،فً األحوال واألزمان واألشخاص  ،أن القول بٌان للعموم والخصوص 

فلو ُترك الفعل فً  ،وعلى حالته  ،وعلى زمانه  ،بخبلف الفعل فإنه مقصور على فاعله  ،هذه األمور 

ٌ  هذه الحالة من غٌر قول ٌُ  ؛ لم ٌحصل لنا منه سوى أنه فُعل فً هذا الوقت المعٌن وعلى هذه الحالة نه ب

فٌبقى السإال : هل الفعل عام فً كل حالة ؟ أو خاص فً هذه الحالة فقط ؟ أو ٌختص  ،المخصوصة 

فالفعل قاصر عن البٌان من  ،بزمان معٌن أو هو عام ؟ أو ٌختص به وحده أو ٌنسحب إلى كل األمة ؟

لى ؛ وألجل ذلك جاء قول الحق تبارك وتعا هفلم ٌصح إقامته مقام القول من كل وج؛ هذا الوجه لوحده 

 :﴿ َ ْوَم اآْلَِخَر َوَذَكَر هللاَّ ٌَ َ َواْل ْرُجو هللاَّ ٌَ ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن   –وقال ،(2)﴾َكِثًٌرا  لََقْد َكاَن لَُكْم ِفً َرُسوِل هللاَّ

 . (3)((صلوا كما رأٌتمونً أصلً  ))حٌن بٌن بفعله الصبلة :  –صلى هللا علٌه وسلم 

 المطلب الثانً

 وطرٌق معرفته– بكسر الٌاء –حكم الفعل المبٌن 

 :  –بكسر الٌاء   –أوالا : حكم الفعل المبٌن 

الصادر على سبٌل اإلٌضاح والبٌان ٌكون  –صلى هللا علٌه وسلم  –أجمع األصولٌون على أن فعله 

ٌَّنه  ٌَّن،حكمه حكم اللفظ الذي عرض علٌه فب كان حكم ،اإلباحةأو  الوجوب أو الندب فإن كان حكم المب

ٌ ن كذلك  فإن كان ذلك  ،وإن كان فعله بٌاناً لمجمل فهو معتبر بذلك المبٌن  )): (5)قال الشٌرازي  ،(4)المب

ٌَّن واجباً فهو واجب  ٌَّن   ،ذلك المب وتفسٌر الشًء نفسه  ،وإن كان ندباً فهو ندب ؛ ألن البٌان تفسٌر للمب

))(6) . 

األول : ٌعرف الفعل كونه بٌاناً بؤحد أمرٌن ::  –بكسر الٌاء   –الفعل المبٌن  طرٌق معرفة: ثانٌاا 

ناً  –صلى هللا علٌه وسلم  –التصرٌح من النبً   ٌ صلى هللا علٌه وسلم  –كقوله  ،على كون ذلك الفعل مب

 ))فً حجة الوداع :  –صلى هللا علٌه وسلم  –وقوله ،((صلوا كما رأٌتمونً أصلً  )): بعد الصبلة –

فاألول نّص على أن فعله الهٌئة المخصوصة إٌضاح وتفسٌر للفظ اآلٌة القرآنٌة  ،((خذوا عنً مناسككم 

                                                           
. والشاطبً هو : إبراهٌم بن موسى اللخمً الغرناطً األندلسً المالكً ، الشهٌر  313 – 312 – 311/ 3ٌنظر الموافقات (1)  

هـ .ٌنظر معجم  790بالشاطبً ، أصولً فقٌه ، لغوي مفسر ، محقق نظار ، ومن مصنفاته : الموافقات ،واالعتصام ،توفً سنة 
 . 204/  2، والفتح المبٌن  118/  1المإلفٌن 

  (
2
 . سورة األحزاب ( من 21من اآلٌة ) (

 .     155/  1أخرجه البخاري فً صحٌحه ، كتاب األذان ، باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة ، (3)  
 . 52ٌنظر البٌان عند األصولٌٌن وأثره فً الفقه اإلسبلمً  ص (4)  
ر ، محقق نظار ، ألف فً الفروع هو : إبراهٌم بن علً بن ٌوسف الشٌرازي ، فقٌه أصولً على مذهب الشافعً ، لغوي مفس(5)  

هـ . ٌنظر الفتح  476واألصول ، ومن مصنفاته : التبصرة واللمع فً األصول ،والتنبٌه والمهذب فً الفقه الشافعً ، توفً سنة 
 .   104/  1المبٌن 
 .  266/  2ٌنظر اللمع للشٌرازي (6)  
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بَلَة ﴿: المجمل  والثانً نّص على أن فعله فً الحج والعمرة إٌضاح وبٌان للفظ اآلٌة ،(1)﴾َوأَِقٌُموا الصَّ

ِ ﴿: المجمل  وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة هلِلَّ  .(2)﴾َوأَِتمُّ

ترك –صلى هللا علٌه وسلم  –ومنها : ورود نص مجمل والحال أن النبً  ،(3)القرٌنة الحالٌة الثانً :

فٌكون ،الصالح لئلٌضاح والبٌان –صلى هللا علٌه وسلم  –وعنده صدر فعله ،بٌانه إلى زمن الحاجة 

 . (4)وهو ممنوع ،الفعل بٌاناً ؛ إذ لو لم ٌكن بٌاناً لكان تؤخٌراً عن زمن الحاجة 

 الجوانب التربوٌة مما سبق :

ثم من بعده المربون ،–صلى هللا علٌه وسلم  –هو :النبً  ،أول من اتخذ المساجد للبٌان واإلٌضاح  كان

؛ للتعلٌم حتى أصبحت المساجد من أهم المراكز ٌقصدها المسلمون على مختلف مراتبهم  ،المسلمون 

والفتوى وقت  ،وبٌان األحكام  ،؛ من أجل إٌضاح تعالٌم اإلسبلم والتعلم فً شتى العلم والمعرفة 

ها مما اتفق العلماء على ٌ؛ ألن تؤخٌر األحكام وقت الحاجة إلوعدم تؤخٌرها أو كتمانها  ،الحاجة إلٌها 

والمإسسات التعلٌمٌة  ،وبجانبها ظهرت األكادٌمٌات  ،وبمرور الزمن تكاثر إنشاء المساجد ،منعه 

وكان عمل المعلم المربً فٌها ٌشمل : إلقاء  ،للتعلٌم والدعوة والبٌان واإلٌضاح  ،األهلٌة والحكومٌة 

إلى غٌر ذلك من ،والنصوص اللغوٌة واألدبٌة  ورواٌة األحادٌث،ومحاورة ومناقشة طبلبه  ،الدروس 

والبٌان  ،أوجه النشاط التعلٌمً التً كان ٌقوم بها المعلم المربً المسلم من أجل التوجٌه واإلرشاد 

وبث الوعً الدٌنً هو  واإلٌضاح ؛ انطبلقاً مما تعلمه من كتب العلماء األصولٌة وغٌرها من أن البٌان

وعلٌه فإنه مطالَب بكل ما ٌطلب من األفراد ،من مسإولٌاته بجانب مسإولٌاته العلمٌة والتعلٌمٌة 

أو المإمنٌن أو  ،فهو داخل فً عموم الخطاب الموجه إلى الناس ،اآلخرٌن فً المجتمع اإلسبلمً  

أو ترهٌب فهو ٌتوجه إلى المربٌن  وكل ما ٌتوجه إلٌهم من أمر او نهً أو ترغٌب ،المسلمٌن عامة 

ومن المباديء العامة التً ٌقوم علٌها النظام المدرسً فً التربٌة اإلسبلمٌة هو : اإلٌمان . (5)المسلمٌن 

بضرورة التبكٌر والمسارعة فً توجٌه األطفال وإرشادهم إلى ما فٌه صبلحهم المستقبلً من الخبلل 

ألن المعلم المربً إن نجح ؛منذ صغرهم على الواجبات والضرورٌات وتعوٌدهم  ،واألخبلق اإلسبلمٌة 

فً تكوٌن ذلك فً الطفل فذلك من شؤنه أن ٌنتقل معه وقت دخوله المدرسة وذلك هو وقت الحاجة 

ر نبٌنا وأمْ  ،(6)فٌصبح مثاالً وعامبلً للبناء والحفظ ؛ وتؤخٌر اإلٌضاح والبٌان عن وقت الحاجة ممنوع ،

وبٌان هٌؤتها  ،الصبلة سن السابعة  ،تعلٌم أوالدهم الصبٌان  ،المربٌن  –صلى هللا علٌه وسلم  –

نالوا الفضٌلة  ،حتى إذا وصلوا سن التكلٌف والحاجة  ،إال تعودٌاً لهم علٌها ،وإٌضاح حقٌقتها لهم 

وتخلى عن  ،–لم صلى هللا علٌه وس –ر النبً ومن ترك أمْ  ،والمحبة بما تعلموه واعتادوه من قبل 

وذلك هو  ،وهو تؤخٌر البٌان عن وقت الحاجة ،تربٌة أبنائه مبكراً أداه ذلك إلى الوقوع فً الممنوع 

إن أكثر الناس إنما أوتوا من سوء  )): (7)قال المعلم المربً ابن الجزار ،عظٌم النقص والخساسة  

... فلذلك أمرنا  ،مذاهبهم من عادات الصبا إذا لم ٌتقدمهم تؤدٌب وإصبلح ألخبلقهم وحسن سٌاستهم 

نحن أن ٌإدب الصبٌان وهم صغار ؛ ألنهم لٌس لهم عزٌمة ُتصرفهم عما ٌإمرون به من المذاهب 

لم تغلب علٌهم عادة ردٌئة تمنعهم من اتباع ما ٌراد  إذ،والطرائق المثلى  ،واألفعال الحمٌدة  ،الجمٌلة 

عن وقت الحاجة : اإلٌمان بؤهمٌة  جواز تؤخٌرهماوعدم ،ومن مبدأ البٌان واإلٌضاح  .(( بهم من ذلك 

فً تنشئة األوالد التنشئة الصالحة بإظهار وبٌان أخبلق الدٌن  ،واألسرة فً التربٌة اإلسبلمٌة ،الوالدٌن 

                                                           
  (

1
 ( من سورة البقرة . 43من اآلٌة ) (

  (
2
 ( من سورة البقرة .196من اآلٌة ) (

 . 53ٌنظر البٌان عند األصولٌٌن وأثره فً الفقه اإلسبلمً  ص (3)  
، ورفع  282، وتنقٌح القرافً ص  256/  1، وإحكام الفصول  49/  2، و فواتح الرحموت  174/ 3تٌسٌر التحرٌر  ٌنظر(4)  
 .  724/  3، والعدة ألبً ٌعلى الحنبلً  368/  1، والمستصفى   32/  3 ، وإحكام اآلمدي 351/  4النقاب 
 . 89 – 88 – 83الشٌبانً ص   عمر ٌنظر من أسس التربٌة اإلسبلمٌة للدكتور(5)  
 .  434الشٌبانً ص   عمر ٌنظر من أسس التربٌة اإلسبلمٌة للدكتور(6)  
وابن  ، 435نقبلً عن كتاب أسس التربٌة اإلسبلمٌة ص  ، 29ٌنظر سٌاسة الصبٌان وتدبٌرهم للمربً الشهٌر بابن الجزار  ص (7)  

 هـ . 369توفً بالقٌروان سنة  ،تونسً طبٌب مرب،الشهٌر بابن الجزار  ،خالد اهٌم بنوابن الجزار هو : أبو جعفر أحمد بن إبر
 .  435كتاب أسس التربٌة اإلسبلمٌة ص ٌنظر 
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ومدى  ،ومدى احترامهم للنظام المدرسً  ،الحنٌف لهم ؛ ألن نوع سلوك هإالء األوالد فً مدراسهم 

 ،بٌة التً ربوا علٌها فً منازلهم تتوقف إلى حد كبٌر على نوع التر ،التزامهم بقواعده وأخبلقٌاته 

وتوعٌة ،وإٌضاح ،التً تإكد أهمٌة الدور التربوي لؤلسرة وتحث اآلباء على بٌان  والنصوص الدٌنٌة

َها الَِّذٌَن آََمُنوا قُوا ﴿: ومنها : قوله تعالى  ،(1)كثٌرة ،وتوجٌه أوالدهم ،وإرشاد ، ٌُّ ا أَ أَْنُفَسُكْم َوأَْهلٌُِكْم َناًرا  ٌَ

ْفَعلُوَن مَ  ٌَ َ َما أََمَرُهْم َو ْعُصوَن هللاَّ ٌَ َها َمبَلِئَكٌة ِغبَلٌظ ِشَداٌد اَل  ٌْ ٌُْإَمُروَن َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعلَ ا 

َها اَل َنسْ  ﴿: وقوله تعالى ،(2)﴾ ٌْ بَلِة َواْصَطِبْر َعَل ؤَلَُك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزقَُك َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوى َوْأُمْر أَْهلََك ِبالصَّ

﴾(3). 

 المطلب الثالث  

 الفعل   بلبٌان أثر الزمان والمكان فً ا

ووقع فً زمان ومكان وعلى وضع  ،وكان بٌاناً ،فعبلً  –صلى هللا علٌه وسلم  –إذا فعل النبً  

 فهل ٌكون للزمان أو للمكان أو للوضع المخصوص تؤثٌر فً الحكم أو الفعل أو ال .... ؟ . ،مخصوص 

وبما هو من صفاته عند  ،فالبٌان ٌكون واقعاً بفعله  ،والجواب : أنه إذا وقع الفعل فً زمان أو مكان 

م مراعاة تلك الحادثة أما الزمان والمكان فبل تؤثٌر لهما فً األحكام ؛ ألنه لو اتبع المكان للز ،الفعل 

فوجب ،ألن ما بعده لٌس مثله  ،وال ٌمكن تداركه  ،وقد مضى  ،ووجب مراعاة ذلك الزمان  ،بذاتها 

 إعادة الفعل فً الزمن الماضً وهو محال .

كاختصاص الطواف بالكعبة  ،وٌستثنى من ذلك ما إذا كان الزمان والمكان مناسباً للفعل لدلٌل دّل علٌها 

ففً هذا الحال  ،واختصاص الصلوات بؤزمانها  ،واختصاص الوقوف بعرفة فً الحج  ،فً البٌت  

 . (4)ٌتؤثر الفعل والحكم بسبب الزمان والمكان 

  

                                                           
 . 436 –435الشٌبانً ص  عمر  ٌنظر من أسس التربٌة اإلسبلمٌة للدكتور(1)  
  (

2
 . تحرٌم ( من سورة ال 6من اآلٌة ) (

  (
3
 . طه  ( من سورة 132من اآلٌة ) (

 . 57ٌنظر البٌان عند األصولٌٌن وأثره فً الفقه اإلسبلمً  ص (4)  



 "156-142" 0202, 61مجلة البحوث األكادٌمٌة )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة(, العدد 

264 
 

 النتائج

 :   النتائج األصولٌةأوالً :

 .   ((التبٌٌن والدلٌل والمدلول   )) وهً :   ،إطبلقات البٌان األصولٌة ثبلثة  - 2

 اختبلف األصولٌٌن فً تعرٌف البٌان كان مبنٌاً على االختبلف فً اإلطبلقات السابقة .  –  3

المصطلحات القرٌبة من اصطبلح البٌان قد تتداخل معه ؛ ولكن عند النظر والتمحٌص ٌلحظ أن – 4

 بٌنها فروقا أصولٌة .. 

وإال فمحل  –صلى هللا علٌه وسلم –ال خبلف بٌن األصولٌٌن فً وقوع البٌان بالفعل إذا علق بفعله  – 5

 خبلف ..

ٌَّن .. –6 ٌ ن حكمه كحكم المب  األصولٌون مجمعون على أن الفعل المب

ٌ نا  – 7 ٌ ن أحد أمرٌن : األول : التصرٌح من الشارع على كون الفعل مب  ،طرٌق معرفة الفعل المب

 والثانً : القرٌنة الحالٌة ..

ٌ ن  ... – 8  للزمان والمكان أثر فقهً فً الفعل المب

 :   النتائج التربوٌةثانٌاا :

جانبها التربوي اإلسبلمً ؛ ألن التربٌة اإلسبلمٌة ال تعدو أن تكون ذلك العلم إلطبلقات البٌان  - 2

وبٌان معانً  ،وتوضٌح ،وإخراج ،الشرعً الذي ٌبذله الفقهاء فً سبٌل مساعدة البشرٌة على كشف 

 ،تساعد على تفتٌح وتنمٌة استعدادات العالم المسلم  ،وفق قواعد كلٌة عامة   ،تلك النصوص الشرعٌة 

واالجتماعٌة  ،والثقافٌة  ،وإعداده للحٌاة العلمٌة  ،وقدراته اجتماعٌاً وروحٌاً ،ومٌوله ،ومواهبه 

 . الناجحة

آمراً  ،ً مقدمة المطالبٌن ببٌان المعروف والمنكر فإن العالم ٌكون ف؛ بمقتضى تلك اإلطبلفات  - 3

وبتغٌٌر  ،حاثاً على األول ومنفراً من الثانً  ،وببٌان الخٌر والشر للناس  ،باألول وناهٌاً عن الثانً 

 مبٌناً فً ذلك كله الدلٌل الشرعً المناسب .  ،األوضاع المشٌنة المخالفة ألخبلق المجتمع المسلم 

وظٌفة المعلم البٌانٌة فً التربٌة اإلسبلمٌة وفً لتربوي اإلسبلمً : أن الفكر اٌظهر لدارس – 4

وشمولها عن وظٌفة العالم المجتهد فً أصول الفقه من استعمال  ،المجتمع المسلم ال تقل فً اتساعها 

هد المعلم التربوي والعالم المجت –أدوات االجتهاد لبٌان تفسٌرات ومعانً النصوص الشرعٌة . فالكل 

 ،اآلمرة بالدعوة إلى هللا  ،واألحادٌث النبوٌة  ،ٌدخل فً عموم خطاب اآلٌات القرآنٌة   -األصولً 

واالهتمام بمصالح وخدمات المجتمع  ،وإصبلح ذات البٌن  ،واألمر بالمعروف والنهً عن المنكر 

 .   المسلم وشإونه

؛ للتعلٌم والتعلم فً شتى العلم المساجد من  المراكز التً ٌقصدها المسلمون على مختلف مراتبهم  - 5

وعدم  ،والفتوى وقت الحاجة إلٌها  ،وبٌان األحكام  ،؛ من أجل إٌضاح تعالٌم اإلسبلم والمعرفة 

 .  منعه ها مما اتفق العلماء على ٌتؤخٌرها أو كتمانها ؛ ألن تؤخٌر األحكام وقت الحاجة إل

والبٌان واإلٌضاح ؛ انطبلقاً مما تعلمه من كتب  ،غاٌة المعلم المربً المسلم : التوجٌه واإلرشاد   - 6

العلماء األصولٌة وغٌرها من أن البٌان وبث الوعً الدٌنً هو من مسإولٌاته بجانب مسإولٌاته العلمٌة 

خرٌن فً المجتمع اإلسبلمً  ؛ ألنه داخل وعلٌه فإنه ٌطاَلب بكل ما ٌطلب من األفراد اآل ،والتعلٌمٌة 

وكل ما ٌتوجه إلٌهم من أمر او  ،أو المإمنٌن أو المسلمٌن عامة  ،فً عموم الخطاب الموجه إلى الناس 

 .نهً أو ترغٌب أو ترهٌب فهو ٌتوجه إلى المربٌن المسلمٌن   

:  تنشئة األوالد التنشئة الصالحة بإظهار وبٌان أخبلق الدٌن  غاٌة األسرة فً التربٌة اإلسبلمٌة  –  7

ومدى  ،ومدى احترامهم للنظام المدرسً  ،الحنٌف لهم ؛ ألن نوع سلوك هإالء األوالد فً مدراسهم 

 ،تتوقف إلى حد كبٌر على نوع التربٌة التً ربوا علٌها فً منازلهم  ،التزامهم بقواعده وأخبلقٌاته 

وتوعٌة  ،وإٌضاح  ،التً تإكد أهمٌة الدور التربوي لؤلسرة وتحث اآلباء على بٌان  والنصوص الدٌنٌة

 تراجع فً مظانها  .   كثٌرة،وتوجٌه أوالدهم  ،وإرشاد  ،
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 المراجع والمصادر

 القرآن الكرٌم   –أ 

 كتب الحدٌث النبوي  : –ب 

طبعة مصطفى  ،ه  386المتوفى سنة  ،سنن أبً داود لئلمام سلٌمان بن األشعث السجستانً – 2

 هـ   .   :247وطبع مصطفى محمد  ،هـ  2482الطبعة األولى سنة  ،الحلبً 

 ،هـ  367المتوفى سنة  ،صحٌح البخاري لئلمام أبً محمد عبدهللا محمد بن إسماعٌل البخاري  -  3

 من غٌر تارٌخ . ،دار ومطابع الشعب  

بشرح النووي  ،هـ  372المتوفى سنة  ،صحٌح مسلم لئلمام مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري  - 4

 هـ  . :245الطبعة األولى سنة  ،طبع المطبعة المصرٌة باألزهر  ،هـ  787المتوفى سنة  ،

 كتب أصول الفقه : _ج 

اإلحكام فً أصول األحكام  للعبلمة أبً الحسن علً بن أبً علً ابن محمد سٌف الدٌن  – 2

 هـ .  2498طبع مطبعة مإسسة الحلبً وشركاه للنشر والتوزٌع سنة  ،هـ   742المتوفى سنة ،اآلمدي

المتوفى سنة  ،اإلحكام فً أصول األحكام للحافظ أبً محمد علً بن حزم األندلسً الظاهري   – 3

 من غٌر تارٌخ .  ،طبع مطبعة القاهرة   ،هـ   567

تحقٌق  ،((هـ  585 ))ت  ،إحكام الفصول فً أحكام األصول تؤلٌف : سلٌمان بن خلف الباجً  – 4

 . (( ه     2518    )) سنة ،الطبعة األولى  ،عبد المجٌد تركً . دار الغرب اإلسبلمً  

طبع  ،وبهامشه شرح العبادي على المحلً  ،ه   2366المتوفى سنة  ،إرشاد الفحول للشوكانً  –5

 ه .  :245مطبعة محمد علً صبٌح وأوالده بمٌدان األزهر الشرٌف سنة 

حققه وعلق ،ه   763المتوفى سنة  ،عبد اللهمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ًبأل أصول ابن مفلح -6

َدَحان الناشر: مكتبة العبٌكان الطبعة: األولى، علٌه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد   -هـ  2531السَّ

 م :::2

 تحقق الدكتور : عبد ،ه   589المتوفى سنة  ،البرهان إلمام الحرمٌن عبد الملك بن عبدهللا الجوٌنً –7

 هـ  .  ::24طبعة قطر سنة   ،العظٌم الدوٌب

دار ،للدكتور محمد عبد العاطً محمد علً  ،البٌان عند األصولٌٌن وأثره فً الفقه اإلسبلمً  – 8

 م .  3119ه  :253 ،الحدٌث القاهرة 

التبصرة فً أصول الفقه للشٌخ اإلمام أبً إسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسف الفٌروز آبادي –9

 تحقٌق الدكتور محمد حسن هٌتو   _ دار الفكر .  ،هـ   587المتوفى سنة  ،الشٌرازي 

على  ،هـ   :98المتوفى سنة  ،التقرٌر والتحبٌر البن أمٌر الحاج محمد بن محمد بن الحسن   -:

وبهامشه نهاٌة السول لئلسنوي شرح منهاج  ،ه   972تحرٌر اإلمام الكمال بن الهمام المتوفى سنة 

 . ه     2427الطبعة األولى سنة  ،طبع المطبعة الكبرى األمٌرٌة ببوالق  ،الوصول للبٌضاوي 

المتوفى سنة   ،محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانًللخطاب التمهٌد فً أصول الفقه-  21

الناشر: مركز البحث العلمً  ،محمد بن علً بن إبراهٌم -مفٌد محمد أبو عمشة : تحقٌق ،هـ 621

 م  .  2:96 –ه  2517سنة النشر:  ،جامعة أم القرى -وإحٌاء التراث اإلسبلمً 
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العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس بن عبد الرحمن المالكً الشهٌر بالقرافً  بًألتنقٌح الفصول  -22

الناشر: شركة الطباعة الفنٌة المتحدة الطبعة: ،  المحقق: طه عبد الرإوف سعد ، هـ795المتوفى: ، 

 .2:84 -هـ  24:4األولى، 

أبً العباس : ، تؤلٌف  هـ   795ت  ، ً لشهاب الدٌن القراف الفصول  التوضٌح فً شرح تنقٌح - 23 

: دراسة و تحقٌق  من أول الكتاب ،   هـ  9:9ت ، الرحمن بن موسى الزلٌطنً المالكً أحمد بن عبد

، تحقٌق : بلقاسم بن ذاكر محمد ، كلٌة الشرٌعة والدراسات   إلى نهاٌة الباب الخامس : فً النواهً

 م     . 3115جامعة أم القرى  ،اإلسبلمٌة 

 83:المتوفى: ،محمد أمٌن بن محمود البخاري المعروف بؤمٌر بادشاه الحنفً لتٌسٌر التحرٌر  - 24

 -وصورته: دار الكتب العلمٌة ،م 2:43 -هـ  2462مصر  -الناشر: مصطفى البابً اْلحلَِبً  ،هـ

 .م 7::2 -هـ  2528بٌروت  -، ودار الفكر م 2:94 -هـ  2514بٌروت 

على شرح  ،ه  22:8المتوفى سنة   ،المغربً  عبدالرحمن بن جاد هللا البنانً حاشٌة البنانً –25

طبع مطبعة دار إحٌاء الكتب العربٌة  ،المحلً على جمع الجوامع وبهامشه تقرٌر الشٌخ الشربٌنً 

 ..ألصحابها عٌسى البابً الحلبً وشركاه 

على شرح المحلً على متن جمع  ،ه  2361المتوفى سنة ،حاشٌة العطار حسن بن محمد العطار  –26

 ه .  2427سنة   ،الطبعة األولى   ،طبع المطبعة العلمٌة  ،الجوامع 

تحقٌق الشٌخ أحمد  ،ه  315المتوفى سنة   ،الرسالة لئلمام الشافعً محمد بن إدرٌس الشافعً  –27

 هـ .  ::24  ،الطبعة الثانٌة  ،شاكر 

 ::9المتوفى سنة ،ألبً علً حسٌن بن علً الرجراجٌالشوشاوي ،رفع النقاب عن تنقٌح الشهاب –28

مكتبة الرشد   ،تحقٌق الدكتور أحمد بن محمد السراح والدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الجبرٌن  ،هـ 

 م .  3115 –ه  2536الطبعة األولى 

  ،عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدٌن اإلٌجً ،شرح القاضً عضد الملة والدٌن  -29

طبع   ،ه  757المتوفى سنة  ،على مختصر المنتهى األصولً البن الحاجب    ،هـ   867المتوفى سنة 

 ه . 2427ببوالق مصر المحمٌة سنة   ،المطبعة الكبرى األمٌرٌة 

 مسمى مختصر التحرٌر فً أصول الفقه للفتوحً محمد بن أحمد بن عبدشرح الكوكب المنٌر ال – :2 

تحقٌق الدكتور محمد  ،ه 2983المتوفى سنة   ،المعروف بابن النجار   ،الحنبلً  العزٌز الفتوحً

 م دار الفكر بدمشق .  2:93ة سنة طبع ،الزحٌلً والدكتور نزٌه حماد 

المتوفى  ،األنصاري  فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لمحمد بن نظام الدٌن محمد اللكنوي –31

ومع المستصفى للغزالً  ،ه   22:2طبع مع مسلم الثبوت للبهاري المتوفى سنة   ،ه  2291سنة 

 ه  2433المطبعة األمٌرٌة ببوالق مصر المحمٌة سنة   ،ه  616المتوفى سنة 

 ،اللمع فً أصول الفقه للشٌرازي أبً إسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسف الشٌرازي الشافعً  – 32

 ه  .    2458سنة  ،طبع مطبعة مصطفى الحلبً وأوالده بمصر ،ه   587المتوفى سنة 

المتوفى  ،المحصول فً علم أصول الفقه لئلمام فخر الدٌن محمد بن عمر بن الحسٌن الرازي  – 33

 م .  :2:8الطبعة األولى   ،تحقٌق الدكتور طه جابر العلوانً  ،ه  717سنة 

مطبعة  ،ه  616المتوفى سنة الغزالً،المستصفى للغزالً أبً حامد محمد بن محمد بن محمد – 34

 . ه  24:2الجندي سنة 



 "دراسة أصولٌة تطبٌقٌة فً ضوء المنهج التربوي" البٌان الفعلً

267 

فً قسم أصول  األستاذالنملة،المهذب فً علم أصول الفقه المقارن لعبدالكرٌم بن علً بن محمد  – 35

الفقه بكلٌة الشرٌعة بالرٌاض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة ،مكتبة الرشد ،المملكة العربٌة 

 م . 3115ه  2535السعودٌة الرٌاض ،

مقاصد العبادات وأثرها الفقهً لسلٌمان بن محمد بن عبدهللا النجران  ،األستاذ فً قسم أصول – 36

م جامعة القصٌم ،دار التدمرٌة  ، المملكة العربٌة السعودٌة ،الرٌاض ، الفقه بكلٌة الشرٌعة بالقصٌ

 م   . 3126ه  2547الطبعة األولى ، 

ه ، دار المعرفة  8:1المتوفى سنة  الشاطبً ،الموافقات فً أصول الشرٌعة ألبً إسحاق  – 37

 للطباعة والنشر ، بٌروت لبنان    . 

 د . قواعد الفقه :

الوهاب الباحسٌن،  ،األستاذ فً قسم أصول الفقه بكلٌة الشرٌعة  القواعد الفقهٌة لٌعقوب عبد – 2

بالرٌاض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة ،مكتبة الرشد ،المملكة العربٌة السعودٌة الرٌاض 

 م . 3121ه  2542،

 التراجم ورجال الحدٌث :ه _ 

هـ   885المتوفى سنة  ،البداٌة والنهاٌة فً التارٌخ للحافظ إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً  – 2

 م .  2:43ه  2462تصوٌر عن مطبعة السعادة بمصر سنة ،

 ه .  :245طبع مطبعة السعادة سنة  ،ه   574المتوفى سنة  ،تارٌخ بغداد للخطٌب البغدادي –3

تصوٌر إحٌاء  ،ه  859المتوفى سنة  ،تذكرة الحفاظ لئلمام أبً عبدهللا شمس الدٌن محمد الذهبً  – 4

 التراث العربً عن طبعة وزارة المعارف الحكومٌة بالهند    . 

ه   :219المتوفى سنة  ،شذرات الذهب فً أخبار من ذهب ألبً الفرج عبد الحً بن العماد الحنبلً  –5

 ه . 2462ً سنة طبعة مكتبة القدس ،

تحقٌق الدكتور  ،ه  883المتوفى سنة  ،الرحٌم اإلسنوي طبقات الشافعٌة لئلسنوي جمال الدٌن عبد -6

 م   . 2:81 -ه   24:1الطبعة األولى بمطبعة اإلرشاد ببغداد  سنة   ،عبدهللا الجبوري 

سنة  ،الطبعة الثانٌة بٌروت لبنان  ،الفتح المبٌن فً طبقات األصولٌٌن لعبدهللا مصطفى المراغً -  7

 م .  2:85ه  24:5

ه   2415المتوفى سنة  ،ألبً الحسنات محمد بن عبدالحً اللكنوي ،الفوائد البهٌة فً تراجم الحنفٌة – 8

 وبهامشه التعلٌقات السنٌة .  ،ه  24:4ع طبعة كراتشً سنة  ،بٌروت لبنان  ،تصوٌر دار المعرفة  ،

 ،طبع مإسسة األعلمً ،ه  479المتوفى سنة  ،مرآة  الجنان وعبرة الٌقظان لعبد هللا الٌافعً – 9

 ه   . 24:1بٌروت سنة 

وفٌات األعٌان وأنباء الزمان البن خلكان  شمس الدٌن أبً العباس أحمد بن محمد بن إبراهٌم بن  – :

 ه .  2478طبع مطبعة السعادة الطبعة األولى سنة  ،ه   782المتوفى سنة  ،أبً بكر بن خلكان 

 قواعد اللغة :  -ز  

لسان العرب البن منظور أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور اإلفرٌقً المصري  – 2

 ه  . 2486دار بٌروت للطباعة والنشر سنة  ،ه   822المتوفى سنة  ،األنصاري الخزرجً 

 ح . التربٌة اإلسالمٌة :

المنشؤة العامة للنشر والتوزٌع  ،من أسس التربٌة اإلسبلمٌة للدكتور عمر محمد التومً الشٌبانً  – 2

 .م 2:93انٌة الطبعة الث ،طرابلس لٌبٌا  ،واإلعبلن 


