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  موانع اعتبار مفھوم المخالفة

  غرم اهللا آل محفوظ  الغامديبن یاسر بن درویش 

   . المملكة العربیة السعودیة، منطقة الباحة التعلیمیة ، وزارة التعلیم

 yaser.d.g@hotmail.com: البرید اإللكتروني 

 :ملخص 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 :والصالة على من ال نبي بعده، الحمد هللا وحده

لفة عند القائلین بھ وقد احتوى على مقدمة ھذا البحث یتطرق إلى موانع اعتبار مفھوم المخا
لتعریف مفھوم المخالفة، وإطالقاتھ، : وقد خصص المبحث األول .ومبحثین وفھارس للبحث

أما المبحث .وتحریر محل النزاع في حجیتھ، ومذاھب العلماء وأدلتھم ؛ وفیھ خمسة مطالب
ثم فھارس .وفیھ ثمانیة مطالب القائلین بھ ؛ لموانع اعتبار الموافقة عند: الثاني فقد خصص 

 .وفھرس المحتویات-فھرس المصادر والمراجع: البحث 

والحمد هللا كما ینبغي لجالل وجھھ وعظیم سلطانھ، وأسألھ الھدى والسداد، وصلى اهللا وسلم 
  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 . ، المنطوق موانع ، مفھوم المخالفة ، محل النزاع ، الخوف :الكلمات المفتاحیة 
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Contraindications to consider the concept of violation 
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In the name of Allah the most Passionate the most Merciful 

Praise be to Allah and prayers be upon the Messenger of 
Allah: 

This research is related to investigating the preventions from 
considering concept of MOKHLAFAH among those scholars 
who acknowledge the concept. It includes an introduction, two 
research topics and the indexes. The first topic is devoted to 
defining the concept of MOKHLAFAH and what it is related to. 
It also present the scholars argument about its consideration 
and their methodology and evidence of the concept. This 
topic has five research subjects. The second topic is devoted 
to illustrating the preventions from considering the concept of 
MOWAFAQAH among the scholars who acknowledge it. It 
has eight research subjects. Then the indexes are presented: 
index of sources, references, and content index Researcher 
in charge of the thesis Dean of the Faculty of Sharia and 
Islamic Studies. 

Key words: contraindications, concept of violation, subject of 
dispute, fear, operative. 
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  المقدمة

باسم العلي القدیر على كل شيء أطلب منھ العون، وأسألھ الھدایة والتوفیق، فیما 
وأصلي وأسلم على ... إلیھ قصدت، ھو ربي ال إلھ إال ھو، علیھ توكلت وإلیھ أنیب 

 إلى یوم المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلھ الغر المیامین، وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان
  :وبعد.... الدین 

فمما الشك فیھ أن المباحث اللغویة من أھم مسائل علم أصول الفقھ، ومن أھمھا 
  .مفھوم المخالفة

وسوف أتكلم في ھذا البحث عن موانع اعتبار مفھوم المخالفة عند القائلین بحجیة 
  .مفھوم المخالفة

  .فأسأل اهللا تعالى العون والتوفیق والسداد

  غرم اهللا آل محفوظ  الغامديبن ن درویش یاسر ب.   د
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  خطة البحث

  :كانت خطة ھذا البحث على النحو اآلتي

  .المقدمة

تعریفھ، وإطالقاتھ، وتحریر محل النزاع في حجیتھ، :  مفھوم المخالفة:المبحث األول
  :ومذاھب العلماء وأدلتھم ، وفیھ خمسة مطالب

  . تعریف مفھوم المخالفة: المطلب األول

  . إطالقات مفھوم المخالفة: الثانيالمطلب

  .في حجیة مفھوم المخالفة  تحریر محل النزاع:المطلب الثالث

  . مذاھب العلماء في حجیة مفھوم المخالفة:المطلب الرابع

  . أدلة المذاھب في المسألة:المطلب الخامس

  :موانع اعتبار مفھوم المخالفة ، وفیھ ثمانیة مطالب :المبحث الثاني

  .أن یكون تخصیص المنطوق بالذكر لالمتنان : المانع األول: ولالمطلب األ

  .تخصیصھ بالذكر لموافقة الواقع: المانع الثاني: المطلب الثاني

  .تخصیصھ بالذكر جریًا على الغلب: المانع الثالث :المطلب الثالث

  .تخصیصھ بالذكر ألجل التوكید: المانع الرابع :المطلب الرابع

  .ورود الجواب على سؤال: نع الخامسالما :المطلب الخامس

  .أن یكون المتكلم ال یعرف حكم المفھوم: المانع السادس: المطلب السادس

  .الخوف : المانع السابع: المطلب السابع

أن یكون السائل یعلم المفھوم ویجھل حكم المنطوق : المانع الثامن:  المطلب الثامن
  .ألن السائل ال یجھل اال إیاهفال یكون للمنطوق مفھوم ألن تخصیصھ بالذكر 

  .فھارس البحث -
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  املبحث األول

تعريفه، وإطالقاته، وحترير حمل النزاع يف حجيته، : مفهوم املخالفة

  ومذاهب العلماء وأدلتهم 

  : وفیھ خمسة مطالب

  اطب اول

وم ا فر  

  وخالفا، أي المخالفة مصدر خالف، یخالف مخالفة، :تعریف المخالفة في لغة :
ضاده، وخالف بین شیئین جعل الواحد ضد اآلخر، وخالفھ في الرأي عاكسھ فیھ، 

  .)١(فھي ضد االتفاق
  اختلف العلماء القائلین :تعریف مفھوم المخالفة في اصطالح العلماء القائلین بھ 

بمفھوم المخالفة في تعریفھ، ویرجع اختالفھم في تعریف مفھوم المخالفة إلى 
  :أمور منھا

قصر تعلیق الحكم على مفھوم الصفة دون غیره من المفاھیم، وھذا خلل في  -١
 .التعریف، فیكون التعریف بھذه الصفة غیر جامع

وممن قصر تعریف مفھوم المخالفة على مفھوم المخالفة دون غیره من 
  :المفاھیم

 أْن ُیَعلَّق الُحْكم على أحدى ْصَفتِي: (( رحمھ اهللا، وعرفھ بأنھ الشیرازي -
  .)٢ ())الشيء َفَیُدّل على أّن ما َعَدا بِخَالفھ 

إذا ُعلِّق بصفة َفَیُدّل على أّن الُحْكم فیما : (( رحمھ اهللا، وعرفھ بأنھ أبو یعلى-
  .)٣ ())َعَدا الصفة بِخَالفھ 

أّن تعلیق الُحْكم على الصفة َیُدّل على أّن : (( رحمھ اهللا، وعرفھ بأنھ الباجي -
  .)٤ ())م َعمَّْن َلْم توَجْد فیھ انتفاء ذلك الُحْك

                                                           

للفیومي " المصباح المنیر"، )٢/٢١٠(البن فارس " مقاییس اللغة) "خ ل ف(مادة : ینظر) ١(
للتھانوي " كشاف اصطالح الفنون والعلوم"، )١٨٦ص(للرازي " مختار الصحاح"، )٢/١٧٨(
 ).٦٨٥-١/٦٨٤(ألحمد مختار " للغة العربیة المعاصرةمعجم ا"، )١/١١٦(

 ).١/٤٥" (اللمع: "ینظر) ٢(
 ).١/١٥٤" (العدة: "ینظر) ٣(
 ).٢/٧٤١" (إحكام الفصول: "ینظر) ٤(
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أْن َیكون المنصوص علیھ صفتان : (( رحمھ اهللا، وعرفھ بأنھ ابن السمعاني -
فُیَقیَّد الُحْكم بإحدى الصِّفَتْین ، : فیعلق الحكم بإحدى الصفتین، وإن شئت قلت

 )) عدم الصفةفَیكون َنصُّھ ُمْثِبتًا ِللُحْكم مع وجود الصفة، فدلیلھ نافیًا ِللُحْكم مع

)١(.  
أْن ُیَعلَّق الُحْكم على صفة الشَّْيء فَیُدّل : (( أبي الحسین البصري، وعرفھ بأنھ-

  .)٢ ())على َنْفِیھ َعمَّا َعَداَھا 
تعلیق الُحْكم على أحد َوْصَفِي الشيء : (( رحمھ اهللا، وعرفھ بأنھ ابن عقیل-

  .)٣ ())ِخَالفھ وعلى َشْرط أو غایة ، فَیُدّل على أّن ما َعَداه ب
عدم تحدید الحكم، فلم ُیحدد محل مخالفة المسكوت عنھ للمذكور، فیكون التعریف  -٢

 .بھذه الصفة غیر مانع
  .رحمھ اهللا إمام الحرمین: وممن عرفھ بھذه الطریقة

ما َیُدّل ِمن جھة َكْونھ : تعریف مفھوم المخالفة عند إمام الحرمین رحمھ اهللا
  .)٤ (ّن المسكوت عنھ مخاِلف ِللمخصَّص بالذِّْكر مخصَّصًا بالذِّْكر على أ

دخول غیر مفھوم المخالفة فیھ؛ ألنھ إذا لم یحدد مفھوم المخالفة؛ یمكن أن یكون  -٣
المسكوت عنھ مخالفًا لمسكوت آخر في الحكم، فیكون التعریف بھذه الصفة 

 .غیر مانع أیضًا
  .رحمھ اهللا ابن الحاجب: وممن عرفھ بھذه الطریقة

أْن َیكون المسكوت : (( بن الحاجب رحمھ اهللا في تعریف مفھوم المخالفةقال ا
  .)٥ ())عنھ مخاِلفًا 

 .اإلشارة على حكم المنطوق الذي خالف المنصوص ضمنًا؛ ال نصًا -٤
  :وممن عرفھ بھذه الطریقة

ى اِلاْسِتْدَلال ِبَتْخِصیِص الشَّْيِء ِبالذِّْكِر َعَل: (( رحمھ اهللا، وعرفھ بأنھ الغزالي-
  .)٦ ())َنْفِي اْلُحْكِم َعمَّا َعَداُه 

داللة تخصیص شيء بُحْكم َیُدّل على َنْفیھ : (( رحمھ اهللا، وعرفھ بأنھ والطوفي-
  .)٧ ())َعمَّا َعَداه 

ومن التعاریف السابقة وغیرھا مما ذكر في كتب األصول، یتضح أنھا تنص على 
لمنطوق بھ المنصوص علیھ، وھذا أن ھناك مسكوتًا عنھ یخالف حكم ا: أمر واحد، وھو

  .المنطوق دال على المسكوت عنھ

                                                           

 ).١/٢٣٧" (قواطع األدلة: "ینظر) ١(
 ).١/٢٨٢" (المعتمد: "ینظر) ٢(
 ).١/٣٧" (الواضح: "ینظر) ٣(
 ).١/١٦٦" (البرھان: "ینظر) ٤(
 ).٢/٩٤١(البن الحاجب " مختصر منتھى السؤل واألمل: "ینظر) ٥(
 ).١/٢٦٥" (المستصفى: "ینظر) ٦(
 ).٢/٧٢٤" (شرح مختصر الروضة: "ینظر) ٧(
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  :التعریف المختار
َما َیُكوُن َمْدُلوُل اللَّْفِظ ِفي  : ((مفھوم المخالفة ھو: رحمھ اهللا تعریف اإلمام اآلمدي

  .)١ ()) َمَحلِّ السُُّكوِت ُمَخاِلًفا ِلَمْدُلوِلِھ ِفي َمَحلِّ النُّْطِق
  .المة ھذ التعریف مما ورد على التعریفات السابقةوسبب االختیار ھو س

  :)٢(شرح التعریف

ِجْنس في التعریف ، َیشمل المنطوق والمفھوم والمسكوت عنھ " : ما " قولھ 
  .والمنطوق بھ، والمراد بھ ُھَنا اللفظ 

قید خرج بھ المنطوق لكونھ دل على "  یكون مدلول اللفظ في محل السكوت"قولھ 
  .نطق الحكم في محل ال

  .قید خرج بھ مفھوم الموافقة " مخالفا لمدلولھ في محل النطق "قولھ 

ب اطا  

وم ا تإط  

  :  مفھوم المخالفة لھ إطالقات منھا
وھو ما أطلق علیھ باالشتراك العرفي، فھو مشترك بینھ وبین داللة : لحن الخطاب -١

  .)٣(االقتضاء ومفھوم الموافقة
وسمى بذلك؛ ألن الخطاب دل علیھ، أو ألن داللتھ من جنس : )٤(خطابدلیل ال -٢

  .)٥(دالالت الخطاب، أو لمخافتھ منظوم الخطاب

                                                           

 ).٢/٦٩(لآلمدي " اإلحكام: "ینظر) ١(
لألصفھاني " بیان المختصر"، )٢/٩٤١(البن الحاجب " مختصر منتھى السؤل واألمل: "ینظر) ٢(

 ).٣/٣٢٨(للرھوني "  المسؤولتحفة"، )٢/٤٤٢(
لألصفھاني " بیان المختصر"، )٢/٩٤١(البن الحاجب " مختصر منتھى السؤل واألمل: "ینظر) ٣(

لسیدي عبد " نشر البنود على مراقي السعود"، )٣/٣٢٨(للرھوني  " تحفة المسؤول"، )٢/٤٤٠(
 ).٩٨(اهللا الشنقیطي 

إحكام "، )٢٣٧-١/٢٣٦(البن السمعاني "  األدلةقواطع"، )١/٢١٨(للشیرازي " التبصرة: "ینظر) ٤(
للعكبري " رسالة في أصول الفقھ"، )١/١٥٤(ألبي یعلى " العدة)."٢/٧٤١(للباجي " الفصول

للغزالي " المنخول"، )٢/١٤٨(للرازي " المحصول"، )١/٣٧(البن عقیل " الواضح"، )١/٨٦(
البن مفلح " ، أصول فقھ)٢/٢٥٣(للبخاري " كشف األسرار"، )٢/٦٩(لآلمدي " اإلحكام"، )٢٩٢(
، )٣/٤٨٩(البن النجار " شرح الكوكب المنیر"، )٥/١٣٢(للزركشي " البحر المحیط"، )٣/١٠٦٥(
، )٢/٩٤١(البن الحاجب " مختصر منتھى السؤل واألمل"، )٢/١١٤(البن قدامة " روضة الناظر"
 ).٣/٣٢٨(للرھوني " تحفة المسؤول"،  )٢/٤٤٤(لألصفھاني " بیان المختصر"

" إرشاد الفحول"، )٥/١٣٢(للزركشي " البحر المحیط"، )٣/٤٨٩" (شرح الكوكب المنیر: "ینظر) ٥(
 ).٤/١٧٦٦(لعبد الكریم النملة " المھذب في علم أصول الفقھ"، )٢/٣٨(للشوكاني 
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َوِإنََّما ُسمَِّي ِبَذِلَك؛ َألنَّ َدالَلَتُھ ِمْن ِجْنِس َدالالِت : (( قال ابن النجار رحمھ اهللا
  .)١ ()) ِلُمَخاَلَفِتِھ َمْنُظوم اْلِخَطاِب اْلِخَطاِب، َأْو َألنَّ اْلِخَطاَب َدالٌّ َعَلْیِھ، َأْو

  . )٢(تخصیص الشيء بالذكر-٣

  اطب اث

وم ا   زاعل ا رر  

ال خالف بین علماء األصول في عدم حجیة مفھوم المخالفة، فیما لو ظھر 
  .)٣(للتخصیص بالذكر فائدة غیر بیان حكم الشرعي

ُثمَّ الضَّاِبُط ِلَھِذِه الشُُّروِط َوَما ِفي َمْعَناَھا َأْن ال َیْظَھَر : (( اهللاقال ابن النجار رحمھ 
  .)٤ ())ِلَتْخِصیِص اْلَمْنُطوِق ِبالذِّْكِر َفاِئَدٌة َغْیُر َنْفِي اْلُحْكِم َعْن اْلَمْسُكوِت َعْنُھ 

  .)٥(وال خالف بینھم في عدم حجیة مفھوم المخالفة فیما لو كان جوابا لسؤال

ھل في الغنم السائمة زكاة؟ :  مثالكأن ُیسأل النبي (( : قال الشیخ الجیزاني سلمھ اهللا
وھي -فإن ذكر إحدى الصفتین المذكورتین في السؤال » في الغنم السائمة زكاة«: فیقول

  .)٦ ())ال یلزم منھ تخصیصھا الحكم ونفیھ عن األخرى -السوم في ھذا المثال 

 العمل بما دل علیھ مفھوم المخالفة إذا دل دلیل أو قرینة ولم أجد خالفا بینھم في
  .على العمل بھ

                                                           

 ).٣/٤٨٩" (شرح الكوكب المنیر: "ینظر) ١(
كشف "، )١/٨٦(للعكبري " قھرسالة في أصول الف"، )١/٢٨٩(للجصاص " الفصول: "ینظر) ٢(

مختصر منتھى "، )١/٢٧٣(للتفتازاني " التلویح على التوضیح"، )٢/٢٥٣(للبخاري " األسرار
" تحفة المسؤول"، )٢/٤٣٢(لألصفھاني " بیان المختصر"، )٢/٩٤١(البن الحاجب " السؤل واألمل

 ).٤/١٧٦٦(لعبد الكریم النملة " المھذب في علم أصول الفقھ"، )٣/٣٢٨(
لألصفھاني " الكاشف عن المحصول"، )٣/٧١(لآلمدي " اإلحكام في أصول اإلحكام: "ینظر) ٣(

للھندي " نھایة الوصول"، )١/٢٧٣(للتفتازاني " شرح التلویح على التوضیح"، )٤٥٧- ٣/٤٥٦(
لألصفھاني " بیان المختصر"، )٢/٧٧٥(للطوفي " شرح مختصر الروضة"، )٢٠٧٠-٥/٢٠٦٩(
، )٣/١٠٦٥(البن مفلح " أصول الفقھ"، )٥/١٧٥(للزركشي " المیطالبحر "، )٤٤٧- ٢/٤٤٥(
للمرداوي " التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ"، )٣/٤٩٢(البن النجار " شرح الكوكب المنیر"
 ).٤٥٩-٤٥٨(للجیزاني " معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة"، )٦/٢٩٠١(

 ،)٣/٤٩٦" (شرح الكوكب المنیر: "ینظر) ٤(
، )٢/٤٤٦(لألصفھاني " بیان المختصر"، )٢/٧٧٥(للطوفي " شرح مختصر الروضة:  "ینظر) ٥(

 ).١/٣٦٠(آل تیمیة " المسودة"
 ).٤٥٩-٤٥٨" (معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة: "ینظر) ٦(
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ولم أجد خالفا بینھم في عدم العمل بما دل علیھ مفھوم المخالفة إذا دل دلیل أو قرینة 
  .على منع العمل بھ 

وإنما الخالف فیما إذا علق الحكم على شيء معین؛ فھل یدل تخصیص الحكم بذلك 
ى نفي الحكم عما عداه، إذا لم یظھر للتقیید بھ فائدة غیر ذلك، ولم یدل الشيء المذكور عل

   .)١(دلیل على اعتباره أو إلغائھ؟

راب اطا  

وم ا   ءب اذا  

  :اختلف علماء األصول في المسألة على مذھبین

العلم من  مفھوم المخالفة حجة یعمل بھا، وھو مذھب جمھور أھل :المذھب األول
  .)٢(المالكیة، والشافعیة، والحنابلة 

، ) ٣( مفھوم المخالفة لیس بحجة، فال یعمل بھا، وھو مذھب الحنفیة:المذھب الثاني
  .)٤(والظاھریة

  .)٥(وقال بھ جمھور المتكلمین من المعتزلة واألشاعرة

                                                           

للطوفي " شرح مختصر الروضة"، )٢/١٢٢(للسبكي " االبھاج في شرح المنھاج: "ینظر) ١(
 ).٥/٢٤٤٧(للمرداوي " التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ"، )٢/٧٦٥(

ألبي یعلى " العدة"، )٣/٣٣٢(للباقالني " التقریب واالرشاد"، )٢٣" (المقدمة البن نصار: "ینظر) ٢(
البن " قواطع األدلة"، )١/٤٥(للشیرازي " اللمع"، )٢/٧٤١(للباجي " إحكام الفصول"، )٢/٤٥٤(

للمازري " إیضاح المحصول"، )٢/٢٠٧(ألبي الخطاب " مھیدالت"، )، )١/٢٣٨(السمعاني 
-٣/٤٥٦(لألصفھاني " الكاشف عن المحصول"، )٢/١١٤(البن قدامة " روضة الناظر"، )٣٣٨(

، )٢٠٧٠-٥/٢٠٦٩(للھندي " نھایة الوصول"، )٢٧٠(للقرافي " شرح تنقیح الفصول"، )٤٥٧
، )٤٤٦-٢/٤٤٥(لألصفھاني " بیان المختصر"، )٢/٧٢٥(للطوفي " شرح مختصر الروضة"
للتلمساني " مفتاح الوصول"، )٣/١٠٦٥(البن مفلح " أصول فقھ"، )١٦٣" (تقریب الوصول"
التلویح على "، )٢/٣٦٧(للبابرتي " الردود والنقود"، )٣/٣٣١(للرھوني " تحفة المسؤول"، )٥٥٥(

للعراقي " الھامعالغیث "، )١/٣٦٧(للزركشي " تشنیف المسامع"، )١/٧٢(للتفتازاني " التوضیح
شرح الكوكب "، )٦/٢٨٩٤(للمرداوي " التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ"، )١/١٣٠(

 ). ١/١٣٢(للشنقبطي " مذكرة في أصول الفقھ"، )٣/٥٠٣(البن النجار " المنیر
میزان "، )١/٢٥٦(للسرخسي " أصول السرخسي"، )١/٣١٠(للجصاص " الفصول: "ینظر) ٣(

للبابرتي " الردود والنقود"، )٢/٢٥٣(للبخاري " كشف األسرار"، )٤٠٨- ٤٠٧"    (األصول
حاشیة نسمات "، )١/٤١٤"        (فواتح الرحموت"، )١/١١١"     (تیسیر التحریر"، )٢/٣٦٧(

 ) .١٠٥"          (األسحار
 ).١٣٦" (النبذ: "ینظر) ٤(
 ).١/٢٣٨(البن السمعاني " قواطع األدلة: "ینظر) ٥(
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 )٤ (َبْرَھانوابن ) ٣ (من المالكیة، وقال بھ ابن سریج) ٢(والباجي) ١(واختاره الباقالني
  .)٦(من الحنابلة من الشافعیة، و ذھب إلیھ أبو الحسن التمیمي) ٥(واآلمدي

  اطب اس

ا  بذاا أد  

استدل أصحاب المذھب األول القائلین بحجیة مفھوم المخالفة بأدلة كثیرة، منھاما 
  :یأتي

ائدة، فلو استوت  أن تخصیص الحكم بشيء بالذكر ال یكون إال لف:الدلیل األول
السائمة من الغنم مثال مع المعلوفة منھا في الحكم، فما ھي فائدة تخصیص السائمة بالذكر 

مع عموم الحكم، والحاجة للبیان ) ٧(»... َوِفي َصَدَقِة الَغَنِم ِفي َساِئَمِتَھا ... « : في قولھ 
  .شاملة للقسمین

عم بیانا، إذ التطویل  لغیر فائدة لكان أخصر لفظا، وأ" في الغنم زكاة " : فلو قال
  .معیب ، ھو أمر ینزه عنھ العقالء، فضال عن من أوتي البیان بجوامع الكلم

 فثبت أن فائدة تخصیص شيء بالذكر إثبات نقیض حكم المنطوق بھ للمسكوت 
  .)٨(عنھ

 أنھ لو كان غیر المخصوص بالذكر موافقا لحكم المذكور؛ لوجب أن :الدلیل الثاني
 فیكون تخصیص الحكم بالمذكور ترجیح بال كم المسكوت ثابتا كثبوتھ للمنطوق،یكون ح

  .مرجح، وھو باطل لكونھ تحكما 

                                                           

 ).٢/٧٤١(للباجي " إحكام الفصول"، )٣/٣٣٢" (ریب واالرشادالتق: "ینظر) ١(
 ).٢/٧٤١" (إحكام الفصول: "ینظر) ٢(
 ).٣/٧٢(لآلمدي " اإلحكام"، )٢١٨(للشیرازي " التبصرة"، )١/٤٥(للشیرازي " اللمع: "ینظر) ٣(
 ).١/٣٤٢(البن برھان " الوصول إلى األصول: "ینظر) ٤(
 ).٣/٨٢" (اإلحكام: "ینظر) ٥(
 ).٣/٥٠٣(البن النجار " شرح الكوكب المنیر"، )٢/٤٥٥(ألبي یعلى" العدة: "ینظر) ٦(
، من )١٤٥٤(، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم الحدیث )٢/١١٨(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٧(

 .الطویل في الصدقة- رضي اهللا عنھ -حدیث أبي بكر 
" التلخیص"، )١/١٦٦(للجویني " لبرھانا"، )٣/٣٥٤(للباقالني " التقریب واالرشاد: "ینظر) ٨(

، )١/٢٦٥(للغزالي " المستصفى"، )٢٣٨-٢/٢٣٧(البن السمعاني " القواطع"، )٢/١٩٧(للجویني 
إیضاح "، )١/٣٤٨(البن برھان " الوصول إلى األصول"، )٢/٢١١(ألبي الخطاب " التمھید"

البن " لباب المحصول"، ، )٢/١١٧(البن قدامة " روضة الناظر"، )٣٤٣(للمازري " المحصول
للھندي " نھایة الوصول"، )٧٢٦، ٢/٧٢٥(للطوفي " شرح مختصر الروضة"، )٢/٦٢٧(رشیق 

)٥/٢٠٥٥.( 
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فثبت أن فائدة تخصیص شيء بالذكر إثبات نقیض حكم المنطوق بھ للمسكوت 
  .) ١(عنھ

 أن تخصیص الشيء بالذكر فیھ مناسبة ظاھرة، وھي إثبات نقیض :الدلیل الثالث
  .)٢(ھ للمسكوت عنھ؛ والمناسبة مع االقتران دلیل العلیةحكم المنطوق ب

واستدل أصحاب المذھب الثاني القائلین بعدم حجیة مفھوم المخالفة بأدلة كثیرة، 
  :منھاما یأتي

 أنھ لو كان تخصیص الشيء بالذكر موجب إلثبات الحكم في المذكور، :الدلیل األول
ال یمكن اجتماعھما، كما أنھ ال یمكن ونفیھ عما سواه، فإن النفي واإلثبات ضدان، ف

  .)٣(اجتماع الحركة والسكون

  : أن إثبات حجیة مفھوم المخالفة ال یخلو إما أن یكون عقًال أو نقًال:الدلیل الثاني

  . أما العقل ال مدخل لھ في إثبات اللغة

  :وأما النقل فإما أن یكون آحاًدا أو متواتًرا 

ائل القطع ومنھا حجیة مفھوم المخالفة، وأما التواتر أما اآلحاد ال یعوَّل علیھا في مس
  .)٤(فلیس لھ وجود في المسألة، إذ لو كان موجودا لعلمھ الجمیع

 لو ثبتت داللة مفھوم المخالفة ؛  لثبت التعارض بین داللتھ وداللة :الدلیل الثالث

 حط مض ُّ : المنطوق، وبین داللتھ وداللة مفھوم الموافقة، فقولھ تعالى في الربا 

  .)٥( َّ مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ

فإن مفھومھ جواز أكل الربا إذا لم یكن أضعافا، وھو مخالف للنصوص المحرمة 
للربا قلیلھ وكثیره، والتعارض خالف األصل فال یصار إلي حجیة مفھوم المخالفة إال 

  .)٦(بدلیل، وال دلیل

 

                                                           

 ).١/٢٧٦(للتفتازاني " التوضیح على التنقیح: "ینظر) ١(
 ).١/٢٠٣(لألرموي " التحصیل"، )٢/١٤٨(للرازي " المحصول: "ینظر) ٢(
 ).١/٢٥٣(للبخاري " كشف االسرار"، )١/٩٦(للسرخسي " أصول السرخسي: " "ینظر) ٣(
" فواتح الرحموت"، )٢/٢١٥(ألبي الخطاب " التمھید"، )١/٨٠(للغزالي " المستصفى: "ینظر) ٤(

 ).١/٤٥٣(لللكنوي 
 ).١٣٠: (سورة  آل عمران، اآلیة رقم) ٥(
 ).١/٤٥٣(لللكنوي " فواتح الرحموت: "ینظر) ٦(



 - ٥٠٢ -

  املبحث الثاني

  موانع اعتبار مفهوم املخالفة

  :ة مطالبوفیھ ثمانی  

  

  اطب اول

  )١(أن ون ص اطوق ذر ن ا اول

َّحص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ : قال تعالى
 )٢(.  

أّن ھذا النَّّص أفاد منطوقھ ِحّل أْكل ما یصاد ِمن البحر ، : وجھ الداللة من اآلیة

لمخاِلف أنھ إن كان اللحم ، ِممَّا َیُدّل بمفھومھ ا  َّحص ُّ لكّنھ َقّید ھذا الُحْكم بوصف 

 ِمن َلْحم البحر، وھذا لیس صحیحًا؛ فإن میتة البحر )٣(غیر طري فلیس لك أكلھ، كالقدید
كلھا حل سواء كانت طریة أم غیر طریة؛ ألّن النَّّص إنََّما َوَرد في َمْعِرض االمتنان و 

د، ومما ال شك فیھ أن إظھار المنة بطیب اللحم الطري والتذكیر بِنَعم اهللا تعالى على العب
اللحم الجدید أولى من القدیم الذي ُجفِّف وُعرِّض على الشمس، والنفس تشتھي األول 

  .أكثر من الثاني، واالمتنان یحصل باألول أكثر من الثاني
َ ْن َلا َیُكوَن اْلَمْذُكوُر ُقِصَد ِبِھ ِزَیاَدُة اِلاْمِتَناِن َعَلى : (( قال الزركشیرحمھ اهللا أ

  .)٤ ())َفَلا َیُدلُّ َعَلى َمْنِع اْلَقِدیِد ؛   َّحص مس خس حس ُّ: ْسُكوِت، َكَقْوِلِھ َتَعاَلىاْلَم

َوِلَذا َأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َجَواِز : (( رحمھ اهللا وقال الشیخ محمد األمین الشنقیطي

 مخ جخ مح ُّ :  ِمْنُھ ِفي َقْوِلِھَأْكِل اْلَقِدیِد ِمَن اْلُحوِت َمَع َأنَّ اللََّھ َخصَّ اللَّْحَم الطَِّريَّ

                                                           

التحبیر شرح " ، )٥/١٤٤(للزركشي " البحر المحیط"، )١/٣٥٥(للشنقیطي " أضواء البیان: "ینظر) ١(
، )٣/٤٩٣(البن النجار " شرح الكوكب المنیر"، )٦/٣٨٩٩(للمرداوي " التحریر في أصول الفقھ

البن بدران " المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل"، )٢/٤٠(للشوكاني " إرشاد الفحول"
، )١/٥٦(للسیناوني " منظومة في سلك جمع الجوامع األصل الجامع إلیضاح الدرر ال" ، )١/٢٧٦(
البن " من أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث"، )١/٢٨٨(للشنقیطي " مذكرة في أصول الفقھ"

لعبد الكریم " الجامع لمسائل أصول الفقھ وتطبیقاتھا على المذھب الراجح"، )١/١٤٥(غالم قادر 
، )١٨٠٥-٤/١٨٠٤(لعبد الكریم النملة " ُصوِل الِفْقِھ اْلُمَقاَرِن اْلُمَھذَُّب في ِعْلِم ُأ"، )١/٣١٣(النملة 

 ).١/٤٥٩(للجیزاني " معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة "
 ).١٤: (سورة النحل، جزء من اآلیة رقم) ٢(
  .اللَّْحم الَمْمُلوح الُمَجفَّف ِفي الشَّْمِس:  الَقِدید)٣(

البن المنظور " لسان العرب"،)٤/٢٢(البن األثیر " األثرالنھایة في غریب الحدیث و: "ینظر
 ).٢/٧١٨" (المعجم الوسیط"، )٣/٣٤٤(

 ).٥/١٤٤(للزركشي " البحر المحیط: "ینظر) ٤(
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ِلَأنَُّھ َذَكَر اللَّْحَم الطَِّريَّ ِفي َمْعِرِض اِلاْمِتَناِن، َفَلا ؛ َّحص مس خس حس جس

   .)١ ())َمْفُھوَم ُمَخاَلَفٍة َلُھ، َفَیُجوُز َأْكُل اْلَقِدیِد ِممَّا ِفي اْلَبْحِر 
  

ب اطا  

ا ا ا وا رذ ٢(وا(  

َّخص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ : قال تعالى
 )٣(.  

فإنھا نزلت في قوم والوا الیھود من دون المؤمنون فجاءت : وجھ الداللة من اآلیة
  .اآلیة ناھیة عن الحالة الواقعة من غیر قصد التخصیص بھا

 حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ : قال تعالى: (( قال الواحدي رحمھ اهللا

اَن اْلَحجَّاُج ْبُن َعْمٍرو َوَكْھَمُس ْبُن َأِبي اْلُحَقْیِق َوَقْیِس ْبِن َك: ؛ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َّخص

َفَقاَل - َوَھُؤَلاِء َكاُنوا ِمَن اْلَیُھوِد ُیَباِطُنوَن َنَفًرا ِمَن اْلَأْنَصاِر ِلَیْفِتُنوُھْم َعْن ِدیِنِھْم -َزْیٍد 
اْجَتِنُبوا َھُؤَلاِء : ٍر َوَسِعیُد ْبُن َخْیَثَمَة ِلُأوَلِئَك النََّفِرِرَفاَعُة ابن اْلُمْنِذِر َوَعْبُد اللَِّھ ْبُن ُجَبْی

اْلَیُھوَد َواْحَذُروا ُلُزوَمُھْم َوُمَباَطَنَتُھْم َلا َیْفِتُنوُكْم َعْن ِدیِنُكْم، َفَأَبى ُأوَلِئَك النََّفُر ِإلَّا ُمَباَطَنَتُھْم 
  .ى َھِذِه اْلآَیَةَوُمَلاَزَمَتُھْم، َفَأْنَزَل اللَُّھ َتَعاَل

َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُأَبيٍّ َوَأْصَحاِبِھ، َكاُنوا َیَتَولَّْوَن اْلَیُھوَد : َنَزَلْت ِفي اْلُمَناِفِقیَن: َوَقاَل اْلَكْلِبيُّ
 َفَأْنَزَل ِھ َواْلُمْشِرِكیَن َوَیْأُتوَنُھْم ِباْلَأْخَباِر َوَیْرُجوَن َأْن َیُكوَن َلُھُم الظََّفُر َعَلى َرُسوِل اللَّ

  .)٤ ())اللَُّھ َتَعاَلى َھِذِه اْلآَیَة، َوَنَھى اْلُمْؤِمِنیَن َعْن ِمْثِل ِفْعِلِھْم 
ْو َغْیِر َذِلَك ِممَّا َیْقَتِضي َتْخِصیَصُھ ِبالذِّْكِر َكُمَواَفَقِة : (( وقال القرافي رحمھ اهللا

،  َّ خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ : اْلَواِقِع ِفي َنْحِو َقْولھ َتَعاَلى

  .)٥ ())َنَزَلْت َكَما َقاَل اْلَواِحِديُّ َوَغْیُرُه ِفي َقْوٍم ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َواَلْوا اْلَیُھوَد ُدوَن اْلُمْؤِمِنیَن 
: تخصیصھ بالذكر لموافقة الواقع كقولھ تعالى: ومنھا: (( وقال الشنقیطي رحمھ اهللا

 والوا فإنھا نزلت في قوم. اآلیة َّخص حص مس خس حس جس مخ جخُّ 

                                                           

 ).١/٣٥٥" (أضواء البیان: "ینظر) ١(
" مذكرة في أصول الفقھ"، )١/٣٥٥" (أسباب النزول"، )٢/٥٦(للقرافي " الفروق: "ینظر) ٢(

المدخل إلى مذھب اإلمام "، )١/٣٢(للسنیكي " ة الوصول في شرح لب األصول غای"، )١/٢٨٩(
األصل الجامع إلیضاح الدرر المنظومة في سلك جمع "، )١/٥٦(البن بدران " أحمد بن حنبل

 ).١/٥٦(للسیناوني " الجوامع
 ).٢٨: (سورة آل عمران، جزء من اآلیة رقم) ٣(
 ).١/٣٥٥" (أسباب النزول: "ینظر) ٤(
 ).٢/٥٦(للقرافي " الفروق: "ینظر) ٥(
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الیھود من دون المؤمنون فجاءت اآلیة ناھیة عن الحالة الواقعة من غیر قصد 
  .)١ ())التخصیص بھا 

َوَقْد َتَقرََّر ِفي َفنِّ اْلُأُصوِل َأنَّ ِمْن َمَواِنِع اْعِتَباِر َمْفُھوِم اْلُمَخاَلَفِة، : (( وقال أیضًا رحمھ اهللا
 ِلُمَواَفَقِتِھ ِلْلَواِقِع َفَیِرُد النَّصُّ َذاِكًرا ِلَوْصِف اْلُمَواِفِق ِلْلَواِقِع َكْوَن َتْخِصیِص اْلَوْصِف ِبالذِّْكِر

ِلُیَطبََّق َعَلْیِھ اْلُحْكُم، َفَتْخِصیُصُھ ِبالذِّْكِر ِإًذا َلْیَس ِلِإْخَراِج اْلَمْفُھوِم َعْن ُحْكِم اْلَمْنُطوِق، َبْل 
  .)٢ ())اَفَقِتِھ ِلْلَواِقِع ِلَتْخِصیِص اْلَوْصِف ِبالذِّْكِر ِلُمَو

  اطب اث

  )٣( ذر ر ً اب ا اث

َّىن نن من  زن رن مم ام يل ىل ُّ  قال تعالى
 )٤(.  

 أّن ھذا النَّّص أفاد منطوقھ تحریم الزواج ِمن الربیبة، لكّن :وجھ الداللة من اآلیة
زوج، وحینئٍذ َیُدّل مفھومھ المخاِلف ِحلَّ الربیبة التي ھذا الُحْكم ُمَقیَّد بَكْوِنَھا في ِحْجر ال

لیست في ِحْجره ، وھذا ُمْمَتِنع وَلْم َیُقْلھ أحد، فإن الغالب كون الربائب في حجور 
األزواج، بدلیل أن اهللا تعالى قید تحریم بنت الزوجة بالدخول باألمھات، والحل بعدم 

 في حجر الزوج فقط، لما كان للتعلیل الدخول، فلو كانت الربیبة حراًما؛ لوجودھا
  .بالدخول معنى

َوِإَذا َخَرَج َمْخَرَج اْلَغاِلِب َلا َیُكوُن ُحجًَّة إْجَماًعا  (( :قال القرافي رحمھ اهللا
َمَعَھا َوَضاِبُطُھ َأْن َیُكوَن اْلَوْصُف الَِّذي َوَقَع ِبِھ التَّْقِییُد َغاِلًبا َعَلى ِتْلَك اْلَحِقیَقِة َوَمْوُجوًدا 

ِفي َأْكَثِر ُصَوِرَھا َفِإَذا َلْم َیُكْن َمْوُجوًدا َمَعَھا ِفي َأْكَثِر ُصَوِرَھا َفُھَو اْلَمْفُھوُم الَِّذي ُھَو ُحجٌَّة 
(()٥(.  

                                                           

 ).١/٢٨٩" (مذكرة في أصول الفقھ: "ینظر) ١(
 ).٥/٣٦٤" (أضواء البیان: "ینظر) ٢(
، )٤/٤٢٥(للزركشي " البحر المحیط"، )٣/٤٩٠(البن النجار " شرح الكوكب المنیر: "ینظر) ٣(

للسیوطي " لقرآنمعترك األقران في إعجاز ا"، )٣/١٠٧(للسیوطي " اإلتقان في علوم القرآن"
" الردود والنقود"، )٦/٢٨٩٤(للمرداوي " التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ"، )١/١٧١(

، )١/٢٥٢" (البن األمیر"أصول الفقھ المسمى إجابة السائل شرح بغیة اآلمل "، )٢/٣٦٥(للبابرتي 
جامع إلیضاح األصل ال"، )١/٢٨٩" (مذكرة في أصول الفقھ"، )٢/٤٢(للشوكاني " إرشاد الفحول"

علم أصول الفقھ وخالصة تاریخ "، )١/٥٥(للسیناوني " الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 
اْلُمَھذَُّب "، )١/٣١٣(لعبد الكریم النملة " الجامع لمسائل أصول الفقھ "، )١/١٥٠(للخالف " التشریع 

معالم أصول الفقھ عند أھل السنة " ، )٤/١٨٠٤(لعبد الكریم النملة " في ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِھ اْلُمَقاَرِن
 ).١/٤٥٩(للجیزاني " والجماعة

 ).٢٣: (سورة النساء، جزء من اآلیة رقم) ٤(
 ).٢/٣٨" (الفروق: "ینظر) ٥(
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اتََّفَق اْلَقاِئُلوَن ِباْلَمْفُھوِم َعَلى َأنَّ ُكلَّ ِخَطاٍب َخصََّص َمَحلَّ : ((     وقال اآلمدي رحمھ اهللا
: ْطِق ِبالذِّْكِر ِلُخُروِجِھ َمْخَرَج اْلَأَعمِّ ِباْلَأْغَلِب َلا َمْفُھوَم َلُھ َوَذِلَك َكَقْوِلِھ َتَعاَلىالنُّ

َّىن نن من  زن رن مم ام يل ىلُّ 
 )٢())١(.  

ِلَكْوِنِھ -َفِإنَّ َتْقِییَد َتْحِریِم الرَِّبیَبِة ِبَكْوِنَھا ِفي ِحْجِرِه  (( :رحمھ اهللا وقال ابن النجار
  .)٣ ())ال َیُدلُّ َعَلى ِحلِّ الرَِّبیَبِة الَِّتي َلْیَسْت ِفي ِحْجِرِه ِعْنَد َجَماِھیِر اْلُعَلَماِء -اِلَباْلَغ

َفِإنَّ اْلَغاِلَب َكْوُن الرََّباِئِب ِفي ُحُجوِر اْلَأْزَواِج َفَلا : (( رحمھ اهللا وقال السیوطي
  .)٤ ())ِر ِلَغَلَبِة حضوره في الذھن َمْفُھوَم َلُھ ِلَأنَُّھ ِإنََّما ُخصَّ ِبالذِّْك

َفِإنَّ اْلَغاِلَب َكْوُن الرََّباِئِب ِفي اْلُحُجوِر، َفُقیَِّد ِبِھ ِلَذِلَك، : (( رحمھ اهللا وقال الشوكاني
  .)٥ ())َلا ِلَأنَّ ُحْكَم اللَّاِتي َلْسَن ِفي اْلُحُجوِر ِبِخَلاِفِھ، َوَنْحُو َذِلَك َكِثیٌر ِفي الكتاب والسنة 

  

راب اطا راا ا  

  )٦( ذر ل اود

َال َیِحلُّ ِلاْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِباللَِّھ َوالَیْوِم اآلِخِر، َأْن ُتِحدَّ َعَلى َمیٍِّت َفْوَق َثَالٍث، : (( قال 
  .)٧ ())ًرا ِإلَّا َعَلى َزْوٍج، َفِإنََّھا ُتِحدُّ َعَلْیِھ َأْرَبَعَة َأْشُھٍر َوَعْش

 أّن ھذا النَّّص أفاد منطوقھ حرمة إحداد المرأة على َمیِّت :َوْجھ الّداللة من الحدیث 
، ) اإلیمان باهللا والیوم اآلِخر ( َغْیر َزْوِجَھا َفْوق ثالث ، لكّن ھذا الُحْكم ُمَقیَّد بوْصف 

؛ وھذا ممتنع؛ ألنھ ھنا ِممَّا َیُدّل بمفھومھ المخاِلف على أن َحدَّت فوق ثالٍث لیست مؤمنة
خرج مخرج التفخیم في الشأن؛ ألن ھذا ال یلیق لمن آمن باهللا والیوم اآلخر أن یقع منھ 
ذلك، فإذا وقع ال ینفي اإلیمان عنھ؛ فھو مؤمن ولكنھ یعتبر عاصیًا؛ كما أنھ أفاد 

یضًا؛ ألّن بمفھومھ المخاِلف جواز اإلحداد على َغْیر الزوج َفْوق الثالث، وھو ُمْمَتِنع أ
  .الوصف المذكور إنََّما ُقِصد بھ تفخیم األمر وأّن ھذا ال یلیق ِبَمْن كان مؤِمنًا

                                                           

 ).٢٣: (سورة النساء، جزء من اآلیة رقم) ١(
 ).٣/١٠٠" (اإلحكام في أصول األحكام: "ینظر) ٢(
 ).٣/٤٩٠" (شرح الكوكب المنیر: " ینظر) ٣(
 ).١/١٧١" (معترك األقران في إعجاز القرآن"،  )٣/١٠٧" (اإلتقان في علوم القرآن: "ینظر) ٤(
 ).٢/٤٠(للشوكاني " إرشاد الفحول: "ینظر) ٥(
، )٦/٢٨٩٩(للمرداوي " التحبیر شرح التحریر "، )٥/١٤٥(للزركشي " البحر المحیط: "ینظر) ٦(

حاشیة "، )٢/٤٢(للشوكاني " إرشاد الفحول "،)٣/٤٩٢(البن النجار " شرح الكوكب المنیر"
" مذكرة في أصول الفقھ"، )٣٢٣(للعطار " العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع 

دراسات أصولیة في "، )١/١٥٠(لخالف " علم أصول الفقھ وخالصة تاریخ التشریع "، )١/٢٨٩(
 ).١/٣٠٤(للحفناوي "  القرآن الكریم

، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غیر زوجھا، رقم )٢/٧٨(في صحیحھ  أخرجھ البخاري )٧(
، )٢/١١٢٣(رضي اهللا عنھا، وأخرجھ مسلم في صحیحھ -، من حدیث أم حبیبة)١٢٨٠(الحدیث 

 َأیَّاٍم، رقم الحدیث كتاب الطالق، َباُب ُوُجوِب اْلِإْحَداِد ِفي ِعدَِّة اْلَوَفاِة، َوَتْحِریِمِھ ِفي َغْیِر َذِلَك ِإلَّا َثَلاَثَة
 .رضي اهللا عنھا-، من حدیث أم حبیبة)١٤٨٦(
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َمْخَرَج "َیُكوَن َخَرَج " ال"َأْن : ِمْن َشْرِطِھ َأْیًضا" َو(( ": قال ابن النجار رحمھ اهللا
" ِم اآلِخِر َأْن ُتِحدَّ َعَلى َمیٍِّت َفْوَق َثالٍثال َیِحلُّ الْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِبَاللَِّھ َواْلَیْو: "َكَحِدیِث" َتْفِخیٍم

  .)١ ())ِللتَّْفِخیِم ِفي اَألْمِر، َوَأنَّ َھَذا ال َیِلیُق ِبَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا" اِإلیَماَن"اْلَحِدیَث َفَقیََّد 

ْأِكیُد اْلَحاِل، َأْن َلا َیُكوَن اْلَمْذُكوُر ُقِصَد ِبِھ التَّْفِخیُم َوَت(( : وقال الزركشي رحمھ اهللا
َفِإنَّ التَّْقِییَد ِباْلِإیَماِن َلا َمْفُھوَم )) َلا َیِحلُّ ِلاْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِبَاللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َأْن ُتِحدَّ : (( َكَقْوِلِھ

  .)٢ ())َلُھ، َوِإنََّما ُذِكَر ِلَتْفِخیِم اْلَأْمِر َلا اْلُمَخاَلَفِة 
 َنبََّھ ِبِھ َعَلى َأنَّ  ))ِممَّا َیْقَتِضي التَّْخِصیَص إَلْخ : َقْوُلُھ (( (( :قال العطار رحمھ اهللا

َضاِبَط اْلَعَمِل ِباْلَمْفُھوِم َأْن َلا َیْظَھَر ِلَتْخِصیِص اْلَمْنُطوِق ِبالذِّْكِر َفاِئَدٌة َغْیُر َنْفِي اْلُحْكِم َعْن 
 َفاِئَدٌة َكاْلَأْمِثَلِة الَِّتي َذَكَرَھا َوَكاَن ِبِسَیاِق اْلَمْذُكوِر اْلَمْسُكوِت ِبِخَلاِف َما إَذا َظَھَرْت َلُھ

ِللتَّْفِخیِم َوالتَّْأِكیِد ِللنَّْھِي َكَخَبٍر َلا َیِحلُّ ِلاْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِبَاللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َأْن ُتِحدَّ َعَلى َمیٍِّت 
  .)٣ ())َكاِفَرِة َأْیًضا َفْوَق َثَلاٍث َفَلا َیِحلُّ َذِلَك ِلْل

أن ال یكون  (( " :دراسات أصولیة في القرآن الكریم"وقال صاحب كتاب 
ال یحل المرأة تؤمن باهللا والیوم «: المذكور قصد بھ التفخیم وتأكید الحال كقولھ 

، فإن التقیید »اآلخر أن تحد على میت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشھر وعشرا
  .)٤ ())ھوم لھ وإنما ذكر لتفخیم األمر باإلیمان ال مف

  

  اطب اس

  )٥(ورود اواب  ؤال ا اس

 َھْل ِفي اْلَغَنِم السَّاِئَمِة َزَكاٌة؟ َفال َیْلَزُم ِمْن َجَواِب السَُّؤاِل :ِمْثَل َأْن َیْسَأَل النَِّبيُّ 
َعَلى الضِّدِّ ِفي اُألْخَرى، ِلُظُھوِر َفاِئَدٍة ِفي الذِّْكِر َغْیِر َعْن إْحَدى الصَِّفَتْیِن َأْن َیُكوَن اْلُحْكُم 

  .)٦ (اْلُحْكِم ِبالضِّدِّ
ِبِخَلاِف ُحْكِم اْلَمْنُطوِق َفِلَأْمٍر آَخَر َكَما ِفي اْنِتَفاِء الزََّكاِة  (( :قال القرافي رحمھ اهللا

َكاِة َوَوَرَدْت ِفي السَّاِئَمِة َفَبِقَیْت اْلَمْعُلوَفُة َعَلى إنَّ اْلَأْصَل َعَدُم الزَّ: َعْن اْلَمْعُلوَفِة، َقاَل
اْلَأْصِل، َوُمَحصُِّلُھ َأنَُّھ َلا َیْسَتِنُد ِفي اْلَعَمِل إَلى اْلَمْفُھوِم َوَلْو َتَوفََّرْت ُشُروُط َتَحقُِّقِھ 

 ِلُمَواَفَقِتِھ َأْو ُمَخاَلَفِتِھ ِلُحْكِم اْلَمْنُطوِق ُمْطَلًقا اْلَمْذُكوَرِة َبْل إنََّما َیْسَتِنُد إَلى اْلَقَراِئِن اْلُمْفِھَمِة

                                                           

 ).٣/٤٩٢(البن النجار " شرح الكوكب المنیر: "ینظر) ١(
 ).٥/١٤٥(للزركشي " البحر المحیط: "ینظر) ٢(
 ).٣٢٣(للعطار " حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع: "ینظر) ٣(
 ).١/٣٠٤(لمحمد إبراھیم الحفناوي "  ة في القرآن الكریمدراسات أصولی: "ینظر) ٤(
أصول الفقھ المسمى إجابة السائل شرح " ، )٣/٣٩٣(البن النجار " شرح الكوكب المنیر: "ینظر) ٥(

الجامع لمسائل "، )١/٢٨٩" (مذكرة في أصول الفقھ"، )١/٢٥٣(لألمیر الصنعناني " بغیة اآلمل 
َتْھِذیب اْلُفُروِق َواْلَقَواِعِد السنیة ِفي اْلَأْسَراِر "، )٣١٤( النملة لعبد الكریم بن علي"أصول الفقھ 

 ).٢/٥٨" (اْلِفْقِھیَِّة
 ).٣/٣٩٢(البن النجار " شرح الكوكب المنیر: "ینظر) ٦(
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ِفي َكَلاِم الشَّاِرِع َأْو َكَلاِم النَّاِس زكاة فأجاب بوجوب الزكاة في سائمة الغنم، فإن ھذا 
  .)١ ())الجواب ال یدل على أن المعلوفة ال زكاة فیھا 

دیر جھالة المخاطب، بأن ال یعلم وأن ال یكون لتق (( :و قال البابرتي رحمھ اهللا
في سائمة  : (( فقال النبي : وجوب زكاة السائمة ویعلم وجوب زكاة المعلوفة؛ فیقول

  .)٢ ())فإن التخصیص حینئذ ال یكون لنفي الحكم عما عداھا )) الغنم زكاة 
وَن َأْن َلا َیُك-أي مفھوم المخالفة-َوَشْرُطُھ َأْیًضا: (( وقال األصفھاني رحمھ اهللا

ِفي َساِئَمِة اْلَغَنِم َزَكاٌة : َواِرًدا ِفي َجَواِب ُسَؤاٍل؛ ِمْثُل َما ِإَذا ُسِئَل َعْن َساِئَمِة اْلَغَنِم، َفُأِجیَب
(() ٣(.  

ِلَزْیٍد َغَنٌم َساِئَمٌة : َوَكَما َلْو ِقیَل ِبَحْضَرِة النَِّبيِّ  (( :وقال ابن النجار رحمھ اهللا
  .)٤ ())إْذ اْلَقْصُد اْلُحْكُم َعَلى ِتْلَك اْلَحاِدَثِة، ال النَّْفُي َعمَّا َعَداَھا " ِئَمِة الزََّكاُةِفي السَّا: "َفَقاَل

غنم َساِئَمة، :  لزیدوكما َلو قیل ِبَحْضَرة النَِّبي  (( :وقال المرداوي رحمھ اهللا
  .)٥ ())اْلَحاِدَثة َلا النَّْفي َعمَّا َعداَھا ِفي السَّاِئَمة الزََّكاة؛ ِإْذ اْلَقْصد الحكم على ِتْلَك : َفَقاَل

الثَّاِني من الشُُّروط َأن َلا یكون َجَوابا لسؤال  (( :وقال األمیر الصنعاني رحمھ اهللا 
َسائل َكَما َأَشاَر ِإَلْیِھ عجز اْلَبْیت َوَذِلَك َكَأن َیُقول السَّاِئل ِفي اْلغنم السَّاِئَمة َزَكاة فیجاب 

  .)٦ ())ن ِفي اْلغنم السَّاِئَمة َزَكاة َفَلا ُیْؤَخذ ِمْنُھ َأن المعلوفة َلا َزَكاة ِفیَھا َعَلْیِھ ِبَأ
أن ال یكون الكالم الذي ورد فیھ القید جوابًا : (( وقال عبد الكریم النملة رحمھ اهللا

لسؤال سائل، فإن كان كذلك فال مفھوم لھ؛ ألن فائدة المنطوق قد وردت خاصة بذلك 
 عن سائمة الغنم ھل فیھا زكاة فأجاب بوجوب الزكاة في  كما لو سئل النبي السؤال،

  .)٧ ())سائمة الغنم، فإن ھذا الجواب ال یدل على أن المعلوفة ال زكاة فیھا 
  

  : عن الصالة في َمرابض الَغَنمومثلھ سؤال النَِّبّي 
: َعِن الصََّلاِة ِفي َمَباِرِك اْلِإِبِل، َفَقاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّھ : َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل

َصلُّوا ِفیَھا َفِإنََّھا : (( ، َوُسِئَل َعِن الصََّلاِة ِفي َمَراِبِض اْلَغَنِم، َفَقاَل))َلا ُتَصلُّوا ِفیَھا(( 
  .)٨ ())َبَرَكٌة

                                                           

 ).٢/٥٨" (َتْھِذیب اْلُفُروِق َواْلَقَواِعِد السنیة ِفي اْلَأْسَراِر اْلِفْقِھیَِّة: "ینظر) ١(
 ).٢/٣٦٥" (لردود والنقودا": ینظر) ٢(
 ).٢/٤٤٦" (بیان المختصر ": ینظر) ٣(
 ).٣/٤٩٤" (شرح الكوكب المنیر": ینظر) ٤(
 ).٦/٢٩٠٠" (التحبیر شرح التحریر": ینظر) ٥(
 ).١/٢٥٣(لألمیر الصنعناني " أصول الفقھ المسمى إجابة السائل شرح بغیة اآلمل : " ینظر) ٦(
 ).٣١٤(لعبد الكریم النملة "  الفقھ الجامع لمسائل أصول: " ینظر) ٧(
،  )٣٨٧٨(الصالة في أعطان اإلبل  رقم الحدیث - )١/٣٣٧(أخرجھ أبن أبي شیبة في مصنفھ ) ٨(

َباُب ِذْكِر اْلَمْعَنى ِفي َكَراِھَیِة ) ٢/٦٢٩(، والبیھقي في السنن الكبرى )٣٠/٥٠٩(وأحمد في مسنده
  ) ٤٣٥٦(ْیِن ُدوَن اْلآَخِر رقم الحدیث الصََّلاِة ِفي َأَحِد َھَذْیِن اْلَمْوِضَع

" مسند اإلمام أحمد بن حنبل"، )١/٣٣٧(البن أبي شیبة " المصنف في األحادیث واآلثار: "ینظر
 ).١/٤٧(للبیھقي " السنن الكبرى"، )٣٠/٥٠٩(
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 أّن ھذا النَّّص أفاد منطوقھ جواز الصالة في َمرابض: َوْجھ الّداللة من الحدیث
الَغَنم ، وَدّل مفھومھ المخاِلف على عدم جواز الصالة في َغْیر َمرابض الَغَنم ، لكّن 

  .الُحْكم ھنا جواب ِلسؤال ، فَیمتنع العمل بمفھومھ المخاِلف 
  

  اطب ادس

  .)١(ورود اواب د  ذور ا ادس

َأْن ال َیُكوَن اْلَمْنُطوُق َخَرَج ِلَبَیاِن ُحْكِم : ِم اْلُمَخاَلَفِةَیْعِني َأنَُّھ ُیْشَتَرُط َأْیًضا ِفي َمْفُھو

  .    َحاِدَثٍة اْقَتَضْت َبَیاَن اْلُحْكِم ِفي اْلَمْذُكوِر

  .)٢()) ِدَباُغَھا َطُھوُرَھا : ((  َمرَّ ِبَشاِة لَمْیُموَنَة َفَقاَلَكَما ُرِوَي َأنَّ النَِّبيَّ 

رضي اهللا -ا النَّّص أفاد منطوقھ طھارة ِجْلد شاة السَّیَِّدة میمونة أّن ھذ: َوْجھ الّداللة 

بالدَِّباغ ، وَدّل مفھومھ المخاِلف عدم طھارة جلود َغْیر ھذه الشاة ، لكّن الُحْكم ُھَنا -عنھا

  .بیان ِلحادثة ، فَیمتنع العمل بمفھومھ المخاِلف

ْعِني َأنَُّھ ُیْشَتَرُط َأْیًضا ِفي َمْفُھوِم َی" َوال ِلَحاِدَثٍة: (( "قال ابن النجار رحمھ اهللا

َأْن ال َیُكوَن اْلَمْنُطوُق َخَرَج ِلَبَیاِن ُحْكِم َحاِدَثٍة اْقَتَضْت َبَیاَن اْلُحْكِم ِفي اْلَمْذُكوِر، : اْلُمَخاَلَفِة

  .)٣ (" ))وُرَھاِدَباُغَھا َطُھ: " َمرَّ ِبَشاِة لَمْیُموَنَة َفَقاَلَكَما ُرِوَي َأنَّ النَِّبيَّ 

َأْن َلا َیُكوَن َواِرًدا -أي مفھوم المخالفة-َوَشْرُطُھ َأْیًضا: (( قال األصفھاني رحمھ اهللا

  .)٤ (" ))ِدَباُغَھا َطُھوُرَھاٌ : " ِلَحاِدَثٍة َحَدَثْت ِفي ِمْثِل َما ِإَذا َمرَّ ِبَشاِة َمْیُموَنَة َفَقاَل

َوَلا خرج لَبَیان حكم :  ، َأي ))َوَلا لحادثة ( : (َقْولھ: (( وقال المرداوي رحمھ اهللا

: "  مر ِبَشاة لمیمونة، َفَقاَلَحاِدَثة اْقَتَضت َبَیان الحكم ِفي اْلَمْذُكور، َكَما ُرِوَي َأنھ 

  .)١ ("))دباغھا طھورھا

                                                           

، )٢/٤٤٦(لألصفھاني " بیان المختصر"، )٣/٤٩٤(البن النجار " شرح الكوكب المنیر: "ینظر) ١(
أصول الفقھ المسمى إجابة السائل شرح بغیة " ، )٦/٢٩٠٠(للمرداوي " بیر شرح التحریرالتح"

 ).٢٤٧-١/١/٢٤٦(لألمیر الصنعناني " اآلمل 
 .المراجع السابقة) ٢(
 ).٣/٤٩٤" (شرح الكوكب المنیر: "ینظر) ٣(
 ).٢/٤٤٦" (بیان المختصر : "ینظر) ٤(
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ب اطا  

ا ا وف٢ (ا(  

  

وھو یرید "  َأْنِفْق ھذا في المسِلمین " أْن یقول جدید العھد باإلسالم ِلَعْبده :مثالھ 

  .المسِلمین وَغْیَرُھْم ، لكْن َسَكت عن َغْیرھم مخافَة أْن ُیتََّھم  بالنفاق

َوَلا َیُكوُن َخْوٌف َیْمَنُع ِمْن ِذْكِرِه َكَقْوِل َقِریِب اْلَعْھِد  (( :قال القرافي رحمھ اهللا

ِمیَن َتَصدَّْق ِبَھَذا َعَلى اْلُمْسِلِمیَن ُیِریُد َوَغْیِرِھْم َوَتَرَكُھ َخْوًفا ِباْلِإْسَلاِم ِلَعْبِدِه ِبُحُضوِر اْلُمْسِل

  .)٣ ())ِمْن َأْن ُیتََّھَم ِبالنَِّفاِق 

ِفي ِذْكِرِه ) َأْن َلا َیُكوَن اْلَمْسُكوُت ُتِرَك ِلَخْوٍف (( ( : وقال العطار رجمھ اهللا

ِد ِباْلِإْسَلاِم ِلَعْبِدِه ِبُحُضوِر اْلُمْسِلِمیَن َتَصدَّْق ِبَھَذا َعَلى اْلُمْسِلِمیَن ِباْلُمَواَفَقِة َكَقْوِل َقِریِب اْلَعْھ

  .)٤ ())َوُیِریُد َغْیَرُھْم َوَتَرَكُھ َخْوًفا ِمْن َأْن ُیتََّھَم ِبالنَِّفاِق 

الخوف كأن یقول قریب العھد باإلسالم لعبده : ومنھا (( :وقال الشنقیطي رحمھ اهللا

المسلمین تصدق بھذا على المسلمین فال یعتبر مفھوم المسلمین لتركھ ذكر بحضرة 

  .)٥ ())غیرھم خوفًا من أن یتھم بالنفاق 

                                                                                                                                                          

 ).٦/٢٩٠٠" (التحبیر شرح التحریر: "ینظر) ١(
للبابرتي " الردود والنقود"، )١/٣٢(للسنیكي " غایة الوصول في شرح لب األصول : "ینظر) ٢(

، األصل الجامع )١/٣٢٢(للعطار "  حاشیة العطار"، )٢/٥٦(للقرافي " الفروق"، )٢/٣٦٦(
البن " التقریر والتحبیر"، )٥٦-١/٥٥(للسیناوني "  إلیضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

للسیناوني " األصل الجامع إلیضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع"، )١/١١٦(لحاج أمیر ا
مذكرة في أصول "، )١/٣٢٢(للعطار " حاشیة العطار"، )٢/٥٦(للقرافي " الفروق"، )١/٥٥(

 ).١/٢٨٩(للشنقیطي " الفقھ
 ).٢/٥٦" (الفروق: "ینظر) ٣(
 ).١/٣٢٢" (حاشیة العطار: "ینظر) ٤(
 ).١/٢٨٩" (مذكرة في أصول الفقھ: "ینظر) ٥(
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  اطب ان

أن ون ال م اوم ول م اطوق   ا ان

  )١(ون طوق وم ن  ذر ن ال  ل ا إه

    أن یْعَتقد اْلُمَكلف َأن ِفي المعلوفة َزَكاة َولم یعلمَھا ِفي السَّاِئَمة َفَیُقول :مثالھو

 لم یرد ِفي األول التَّْقِیید بل َأَراَد ِفي السَّاِئَمة َزَكاة َفَلا ُیْؤَخذ ِبَھَذا اْلَمْفُھوم َقاُلوا ِلَأنَُّھ 

  .)٢(ُمَطابَقة السَُّؤال 

أن یكون المتكلم ال یعرف حكم المفھوم فإذا : ومنھا (( :قال الشنقیطي رحمھ اهللا

في السائمة زكاة یكون قولھ ال : كان المتكلم یعلم حكم السائمة ویجھل حكم المعلوفة فقال

  .)٣ ())مفھوم لھ ألن تركھ للمفھوم لعدم علمھ بحكمھ 

                                                           

مذكرة في "، )١/٢٥٣(البن األمیر " أصول الفقھ المسمى إجابة السائل شرح بغیة اآلمل : "ینظر) ١(
 ).١/٢٨٩" (أصول الفقھ

 ).١/٢٥٣(البن األمیر " أصول الفقھ المسمى إجابة السائل شرح بغیة اآلمل : "ینظر) ٢(
 ).١/٢٨٩" (مذكرة في أصول الفقھ: "ینظر) ٣(
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  فھرس المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم
الوصول إلي علم األصول للقاضي منھاج ((اإلبھاج في شرح المنھاج  -١

، لتقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي ))ھـ٧٨٥البیضاوي المتوفي سنھ 
بن علي بن تمام بن حامد بن یحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد 

 .م١٩٩٥-ھـ ١٤١٦: بیروت، عام النشر–دار الكتب العلمیة : الوھاب، الناشر
لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي اإلتقان في علوم القرآن،  -٢

الھیئة : محمد أبو الفضل إبراھیم، الناشر: ، المحقق)ھـ٩١١: المتوفى(
 . م١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤: المصریة العامة للكتاب، الطبعة

إحكام الفصول في أحكام األصول،  للقاضي أبي الولید سلیمان بن خلف الباجي  -٣
دار ابن حزم، :  أحمد العربي ، الناشرعمران على. د. أ: ، تحقیق)ھـ٤٧٤(

 .م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠بیروت، الطبعة األولى، 
اإلحكام في أصول األحكام، ألبي الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد  -٤

عبد الرزاق عفیفي، : ، المحقق)ھـ٦٣١: المتوفى(بن سالم الثعلبي اآلمدي 
 . لبنان-المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق: الناشر

اد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول، محمد بن علي بن محمد ابن إرش -٥
الشیخ أحمد عزو : ، المحقق)ھـ١٢٥٠: المتوفى(عبد اهللا الشوكاني الیمني 

الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح : كفر بطنا، قدم لھ-عنایة، دمشق 
  .م١٩٩٩ -ـ ھ١٤١٩دار الكتاب العربي، الطبعة األولى : فرفور، الناشر

أسباب نزول القرآن، ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  -٦
عصام بن عبد المحسن : ، المحقق)ھـ٤٦٨: المتوفى(النیسابوري، الشافعي 

 ١٩٩٢- ھـ ١٤١٢الثانیة، :  الدمام، الطبعة–دار اإلصالح : الحمیدان، الناشر
 .م

ك جمع الجوامع، لحسن بن عمر األصل الجامع إلیضاح الدرر المنظومة في سل -٧
مطبعة : ، الناشر)ھـ١٣٤٧بعد : المتوفى(ابن عبد اهللا السیناوني المالكي 

 .م١٩٢٨األولى، : النھضة، تونس، الطبعة
أصول الفقھ المسمى إجابة السائل شرح بغیة اآلمل، لمحمد بن إسماعیل ابن  -٨

صالح ابن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، 
القاضي حسین بن : ، المحقق)ھـ١١٨٢: المتوفى(المعروف كأسالفھ باألمیر 

ؤسسة الرسالة م: أحمد السیاغي والدكتور حسن محمد مقبولي األھدل، الناشر
 .م١٩٨٦األولى، :  بیروت، الطبعة–

أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث، لزكریا بن غالم قادر الباكستاني،  -٩
 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣دار الخراز، الطبعة االولى : الناشر

. د: ، تحقیق)٧٦٣(أصول فقھ، لشمس الدین محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي  -١٠
-ھـ١٤٢٠بة العبیكان، الطبعة األولى، مكت: فھد بن محمد السدحان، الناشر

 .م١٩٩٩
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أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمین بن محمد المختار ابن  -١١
دار الفكر للطباعة : ، الناشر )ھـ١٣٩٣: المتوفى (عبدالقادر الجكني الشنقیطي 

  مـ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥:  لبنان، عام النشر –بیروت -و النشر والتوزیع 
لمحصول من برھان األصول، ألبي عبد اهللا محمد بن علي بن عمر إیضاح ا -١٢

دار الغرب اإلسالمي، : عمار الطالبي، الناشر. د: ، المحقق) ھـ٥٣٦(المازري 
 .األولى: الطبعة

البحر المحیط في أصول الفقھ، ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبداهللا بن  -١٣
األولى، : ار الكتبي، الطبعةد: ، الناشر)ھـ٧٩٤: المتوفى(بھادر الزركشي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤
البرھان في أصول الفقھ، لعبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد الجویني،  -١٤

: ، المحقق)ھـ٤٧٨: المتوفى(أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 
 لبنان، –دار الكتب العلمیة بیروت : صالح بن محمد بن عویضة، الناشر

 . م١٩٩٧- ھـ ١٤١٨ الطبعة األولى :الطبعة
أبي (بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمود بن عبد الرحمن  -١٥

: المتوفى(ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدین األصفھاني ) القاسم
: دار المدني، السعودیة، الطبعة: محمد مظھر بقا، الناشر: ، المحقق)ھـ٧٤٩

 .م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦األولى، 
تبصرة في أصول الفقھ، ألبي اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي ال -١٦

 دمشق، –دار الفكر : محمد حسن ھیتو، الناشر. د: ، المحقق)ھـ٤٧٦: المتوفى(
 .ھـ١٤٠٣األولى، : الطبعة

التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ، لعالء الدین أبو الحسن علي ابن  -١٧
: ، المحقق)ھـ٨٨٥: المتوفى(لحنبلي سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي ا

مكتبة : أحمد السراح، الناشر. عوض القرني، د. عبدالرحمن الجبرین، د.د
  م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١األولى، : الریاض، الطبعة/  السعودیة -الرشد 

التحصیل من المحصول، لسراج الدین محمود بن أبي بكر األْرَموي  -١٨
عبد الحمید علي أبو زنید، الدكتور : ، دراسة وتحقیق) ھـ٦٨٢:المتوفى(

:  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر
 . م١٩٨٨- ھـ ١٤٠٨األولى، 

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتھى السول، ألبي زكریا یحیى بن موسى  -١٩
الدكتور الھادي بن الحسین شبیلي، : ، تحقیق) ھـ٧٧٣: المتوفى(الرھوني 
دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء : ألخضر القیم، الناشرویوسف ا

 . م٢٠٠٢- ھـ ١٤٢٢األولى، : دبي، اإلمارات، الطبعة-التراث 
تشنیف المسامع بجمع الجوامع، لبدر الدین محمد بن بھادر بن عبد اهللا  -٢٠

مكتبة : سید عبد العزیز، وعبد اهللا ربیع، الناشر: ، تحقیق)ھـ٧٩٤(الزركشي 
 .قرطبة

، )اإلشارة في أصول الفقھ: مطبوع مع(تقریب الوصول إلي علم األصول  -٢١
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي : المؤلف
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محمد حسن محمد حسن إسماعیل، : ، المحقق) ھـ٧٤١: المتوفى(الغرناطي 
- ھـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر
 .م٢٠٠٣

التقریر والتحبیر، ألبي عبد اهللا، شمس الدین محمد بن محمد بن محمد  -٢٢
دار : ، الناشر)ھـ٨٧٩(المعروف بابن أمیر حاج ویقال لھ ابن الموقت الحنفي 

 .الكتب العلمیة
التلخیص في أصول الفقھ، لعبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد الجویني،  -٢٣

: ، المحقق)ھـ٤٧٨: المتوفى( الملقب بإمام الحرمین أبو المعالي، ركن الدین،
–دار البشائر اإلسالمیة : عبد اهللا جولم النبالي وبشیر أحمد العمري، الناشر

 .بیروت
التمھید في أصول الفقھ، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني  -٢٤

، الطبعة جامعة أم القرى: مفید محمد أبو عمشة، الناشر. د: الحنبلي، تحقیق
 . م١٩٨٥-ھـ١٤٠٦األولى، 

تیسیر التحریر، لمحمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر بادشاه الحنفي  -٢٥
 . بیروت–دار الفكر : ، الناشر)ھـ٩٧٢: المتوفى(

- وسننھ وأیامھ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  -٢٦
: بخاري الجعفي، تحقیقصحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل أبو عبداهللا ال

األولى، : دار طوق النجاة، الطبعة: محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر
 .ھـ١٤٢٢

الجامع لمسائل أصول الفقھ وتطبیقاتھا على المذھب الراجح، لعبد الكریم ابن  -٢٧
المملكة العربیة -الریاض -مكتبة الرشد : علي بن محمد النملة، الناشر

 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠ األولى،: السعودیة، الطبعة
مكتبة : دراسات أصولیة في القرآن الكریم، لمحمد إبراھیم الحفناوي، الناشر -٢٨

 . م٢٠٠٢- ھـ ١٤٢٢:  القاھرة، عام النشر–ومطبعة اإلشعاع الفنیة 
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتي  -٢٩

مكتبة الرشد، الطبعة :وسري، الناشر ترحیب بن ربیعان الد. د: الحنفي، تحقیق
 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦األولى 

رسالة في أصول الفقھ، ألبي علي الحسن بن شھاب بن الحسن بن علي بن  -٣٠
موفق بن عبد اهللا بن . د: ، المحقق)ھـ٤٢٨: المتوفى(شھاب العكبرّي الحنبلي 

-ھـ١٤١٣األولى، : مكة المكرمة، الطبعة-المكتبة المكیة : عبد القادر، الناشر
 .م١٩٩٢

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن  -٣١
حنبل، ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي 

، )ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
الطبعة الثانیة : التوزیع، الطبعةمؤسسة الرّیان للطباعة والنشر و: الناشر
 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣
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السنن الكبرى، ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -٣٢
محمد عبد القادر : ، المحقق)ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیھقي 

- ھـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنات، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : عطا، الناشر
 .م٢٠٠٣

سیر أعالم النبالء ألبي عبد اهللا شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ابن  -٣٣
 الفتح -بیروت، الطبعة العاشرة -، مؤسسة الرسالة )ھـ٧٤٨:ت(َقاْیماز الذھبي 

لعبداهللا مصطفى المراغي، مكتبة الكلیات : المبین في طبقات األصولیین 
 ) .م١٩٩٩ -ه ١٤١٩(،  القاھرة-األزھریة 

لمنتھى األصولي لإلمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي مختصر ا[شرح  -٣٤
، ) ھـ٧٥٦: المتوفى(، لعضد الدین عبد الرحمن اإلیجي )] ھـ٦٤٦المتوفى (

دار الكتب العلمیة، بیروت : محمد حسن محمد حسن إسماعیل، الناشر: المحقق
 . م٢٠٠٤ ھـ  ١٤٢٤األولى، :  لبنان، الطبعة–

: المتوفى(، لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني شرح التلویح على التوضیح -٣٥
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: مكتبة صبیح بمصر، الطبعة: ، الناشر)ھـ٧٩٣

شرح الكوكب المنیر، لتقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز ابن  -٣٦
: ، المحقق)ھـ٩٧٢: المتوفى(علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 

 -ھـ ١٤١٨مكتبة العبیكان، الطبعة الثانیة : زحیلي ونزیھ حماد، الناشرمحمد ال
  .م١٩٩٧

شرح تنقیح الفصول، ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد  -٣٧
طھ عبد : ، المحقق)ھـ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

 ھـ ١٣٩٣ألولى، ا: شركة الطباعة الفنیة المتحدة،الطبعة: الرؤوف سعد، الناشر
 .م١٩٧٣-

شرح مختصر الروضة، لسلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي  -٣٨
عبد اهللا بن : ، المحقق )ھـ٧١٦: المتوفى (الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین 

/  ھـ ١٤٠٧األولى ، : مؤسسة الرسالة، الطبعة : عبد المحسن التركي، الناشر 
 . م١٩٨٧

اسع، ألبي الخیر شمس الدین محمد ابن الضوء الالمع ألھل القرن الت -٣٩
- ، منشورات دار مكتبة الحیاة)ھـ٩٠٢:ت(عبدالرحمن بن محمد السخاوي 

 .بیروت
العدة في أصول الفقھ، للقاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف  -٤٠

د أحمد بن : ، حققھ وعلق علیھ وخرج نصھ )ھـ٤٥٨: المتوفى (ابن الفراء 
- ھـ ١٤١٠الثانیة : بدون ناشر، الطبعة : كي، الناشر علي بن سیر المبار

  .م١٩٩٠
: المتوفى(علم أصول الفقھ وخالصة تاریخ التشریع، لعبد الوھاب خالف  -٤١

 .»المؤسسة السعودیة بمصر«مطبعة المدني : ، الناشر)ھـ١٣٧٥
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غایة الوصول في شرح لب األصول، لزكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا  -٤٢
دار : ، الناشر)ھـ٩٢٦: المتوفى(ن أبو یحیى السنیكي األنصاري، زین الدی

 .الكتب العربیة الكبرى، مصر
، )ھـ٧٧١(الغیث الھامع، لولي الدین أبي زرعة أحمد بن عبد الرحیم العراقي  -٤٣

دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة : محمد تامر حجازي، الناشر: تحقیق
 . م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى، 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : بخاري، المؤلففتح الباري شرح صحیح ال -٤٤
ھـ، رقم كتبھ وأبوابھ ١٣٧٩بیروت، -دار المعرفة : العسقالني الشافعي، الناشر

: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: وأحادیثھ
 .عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز: محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العالمة

أنوار البروق في أنواء الفروق، ألبي العباس شھاب الدین أحمد ابن -روقالف -٤٥
: ، الناشر)ھـ٦٨٤: المتوفى(إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

 .بدون طبعة وبدون تاریخ: عالم الكتب، الطبعة
الفصول في األصول، ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  -٤٦

ھـ ١٤١٤الثانیة، : وزارة األوقاف الكویتیة، الطبعة:  الناشر،)ھـ٣٧٠: المتوفى(
 .م١٩٩٤-

قواطع األدلة في األصول، ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن  -٤٧
، )ھـ٤٨٩: المتوفى(أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي 

كتب العلمیة، دار ال: محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي، الناشر: المحقق
 .م١٩٩٩/ھـ١٤١٨األولى، : بیروت، لبنان، الطبعة

الكاشف عن المحصول، ألبي عبد اهللا محمد بن محمود بن عباد العجلي  -٤٨
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، : ، تحقیق)ھـ٦٥٣(األصفھاني 

  .م١٩٨٨-ھـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، : الناشر
حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع، لحسن : الكتاب -٤٩

دار الكتب العلمیة، : ، الناشر)ھـ١٢٥٠(ابن محمد بن محمود العطار الشافعي 
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة

كشف األسرار شرح أصول البزدوي، لعبد العزیز بن أحمد بن محمد، عالء  -٥٠
بدون : دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: شر، النا)ھـ٧٣٠(الدین البخاري الحنفي 

 طبعة وبدون تاریخ، 
، )ھـ٦٣٢(لباب المحصول في علم األصول، للحسین بن رشیق المالكي  -٥١

دار البحوث للدراسات اإلسالمیة : محمد غزالي عمر جابي، الناشر: تحقیق
 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢وإحیاء التراث، اإلمارات، الطبعة األولى، 

ن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور لسان العرب، لمحمد ب -٥٢
: بیروت، الطبعة-دار صادر: ، الناشر)ھـ٧١١(األنصاري الرویفعى اإلفریقى 

 .ھـ١٤١٤-الثالثة 



 - ٥١٦ -

اللمع في أصول الفقھ، ألبي اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي  -٥٣
 م ٢٠٠٣الثانیة الطبعة : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٤٧٦: المتوفى(
 . ھـ١٤٢٤-

المحصول، ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي  -٥٤
: ، دراسة وتحقیق)ھـ٦٠٦: المتوفى(الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الدكتور طھ جابر فیاض العلواني، الناشر
 . م١٩٩٧- ھـ ١٤١٨

تھى السؤل واألمل في علمي األصول والجدل، لجمال الدین أبي مختصر من -٥٥
نذیر حمادو، . د: عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر، دراسة وتحقیق وتعلیق

 .م٢٠٠٦ھـ، ١٤٢٧دار ابن حزم، بیروت، الطبعة األولى، : الناشر
المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، لعبد القادر بن أحمد ابن مصطفى  -٥٦

عبداهللا ابن . د: ، المحقق)ھـ١٣٤٦: المتوفى(حیم ابن محمد بدران بن عبدالر
الثانیة، :  بیروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : عبد المحسن التركي، الناشر

  .ھـ١٤٠١
مذكرة في أصول الفقھ، لمحمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  -٥٧

والحكم، المدینة المنورة، مكتبة العلوم : ، الناشر)ھـ١٣٩٣: المتوفى(الشنقیطي 
 . م٢٠٠١الخامسة، : الطبعة

، )ھـ٥٠٥: المتوفى(المستصفى، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  -٥٨
: دار الكتب العلمیة، الطبعة: محمد عبد السالم عبد الشافي، الناشر: تحقیق

 .م١٩٩٣-ھـ ١٤١٣األولى، 
 محمد بن حنبل بن ھالل بن مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهللا أحمد بن -٥٩

عادل مرشد، -شعیب األرنؤوط : ، المحقق)ھـ٢٤١: المتوفى(أسد الشیباني 
مؤسسة الرسالة، : دعبداهللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: وآخرون، إشراف

 . م٢٠٠١- ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة
 بن ، لمسلمالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا  -٦٠

محمد فؤاد عبد : ، تحقیق)ھـ٢٦١(الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 
  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الباقي، الناشر

مجد الدین عبدالسالم : بدأ بتصنیفھا الجّد[المسودة في أصول الفقھ، آلل تیمیة  -٦١
عبد الحلیم بن تیمیة : ، وأضاف إلیھا األب، ) ھـ٦٥٢: ت(بن تیمیة 

: ، المحقق) ]ھـ٧٢٨(أحمد بن تیمیة : ، ثم أكملھا االبن الحفید)ھـ٦٨٢:ت(
 .دار الكتاب العربي: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ألحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم  -٦٢
 –المكتبة العلمیة : ، الناشر)ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

 .بیروت
المصنف في األحادیث واآلثار، ألبي بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن  -٦٣

كمال : ، المحقق)ھـ٢٣٥: المتوفى(إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 
 .ھـ١٤٠٩األولى، :  الریاض، الطبعة–مكتبة الرشد : یوسف الحوت، الناشر



 - ٥١٧ -

د بْن حَسْین بن َحسْن معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة، لمحمَّ -٦٤
 . ھـ١٤٢٧الطبعة الخامسة، : دار ابن الجوزي، الطبعة: الجیزاني، الناشر

، )إعجاز القرآن ومعترك األقران(معترك األقران في إعجاز القرآن، وُیسمَّى  -٦٥
، )ھـ٩١١: المتوفى(عبدالرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي : المؤلف

 - ھـ ١٤٠٨األولى :  لبنان، الطبعة–بیروت - دار الكتب العلمیة: دار النشر
 .م١٩٨٨

لمحمد بن علي الطیب أبو الحسین الَبْصري المعتزلي -المعتمد في أصول الفقھ -٦٦
 –دار الكتب العلمیة : خلیل المیس، الناشر: ، المحقق)ھـ٤٣٦: المتوفى(

 .ھـ١٤٠٣األولى، : بیروت، الطبعة
أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (رة، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھ -٦٧

 .دار الدعوة: ، الناشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر / 
معجم مقاییس اللغة، ألحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  -٦٨

دار الفكر، عام : عبد السالم محمد ھارون، الناشر: ، المحقق)ھـ٣٩٥: المتوفى(
 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: النشر

اح الوصل إلى بناء الفروع على األصول، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد مفت -٦٩
: محمد علي فركوس، الناشر: ، دراسة وتحقیق)ھـ٧٧١(الحسني التلمساني 

 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩مكة المكرمة، الطبعة األولى، -المكتبة المكیة
المنخول من تعلیقات األصول، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  -٧٠

الدكتور محمد حسن ھیتو، : ، حققھ وخرج نصھ وعلق علیھ)ھـ٥٠٥: فىالمتو(
:  سوریة، الطبعة–بیروت لبنان، دار الفكر دمشق -دار الفكر المعاصر: الناشر

 .م١٩٩٨- ھـ ١٤١٩الثالثة، 
اْلُمَھذَُّب في ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِھ اْلُمَقاَرِن، تحریٌر لمساِئِلھ ودراستھا دراسًة نظریًَّة  -٧١

 –مكتبة الرشد : ، لعبد الكریم بن علي بن محمد النملة، دار النشر)قیًَّةتطبی
 . م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠: الریاض، الطبعة األولى

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي ابن القاضي محمد  -٧٢
، )ھـ١١٥٨بعد : المتوفى(حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التھانوي 

علي دحروج، نقل النص . د: رفیق العجم، تحقیق. د: ومراجعةتقدیم وإشراف 
جورج زیناني، . د: عبد اهللا الخالدي، الترجمة األجنبیة.د: الفارسي إلى العربیة

 .م١٩٩٦-األولى :  بیروت، الطبعة–مكتبة لبنان ناشرون : الناشر
میزان األصول في نتائج العقول، لعالء الدین شمس النظر أبو بكر محمد بن  -٧٣

الدكتور محمد زكي عبد البر، : ، تحقیق) ھـ٥٣٩: المتوفى(أحمد السمرقندي 
األولى، : مطابع الدوحة الحدیثة، قطر، الطبعة: األستاذ بكلیة الشریعة، الناشر

 . م١٩٨٤- ھـ ١٤٠٤
: نشر البنود على مراقي السعود، لعبد اهللا بن إبراھیم العلوي الشنقیطي، تقدیم -٧٤

: مطبعة فضالة بالمغرب، الطبعة: مد رمزي، الناشرأح-الداي ولد سیدي بابا 
 ).بدون تاریخ) (بدون طبعة(



 - ٥١٨ -

نھایة الوصول في درایة األصول، لصفي الدین محمد بن عبد الرحیم األرموي  -٧٥
سعد بن سالم . د-صالح بن سلیمان الیوسف . د: ، المحقق) ھـ٧١٥(الھندي 

- ھـ ١٤١٦األولى، : بعةالمكتبة التجاریة بمكة المكرمة، الط: السویح، الناشر
 . م١٩٩٦

النھایة في غریب الحدیث واألثر، لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد  -٧٦
: المتوفى(بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر 

المكتبة : محمود محمد الطناحي، الناشر-طاھر أحمد الزاوى: ، تحقیق)ھـ٦٠٦
  .م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩ بیروت، -العلمیة

الَواِضح في أُصوِل الِفقھ، ألبي الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل  -٧٧
الدكتور َعبد اهللا بن َعبد الُمحسن التركي، : ، المحقق)ھـ٥١٣(البغدادي الظفري 

األولى، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
 .م١٩٩٩- ھـ ١٤٢٠

األصول، ألبي الفتح أحمد بن علي بن برھان البغدادي الوصول إلى علم  -٧٨
-مكتبة المعارف: عبد الحمید بن علي أبو زنید، الناشر. د: ، تحقیق)ھـ٥١٨(

 .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣الریاض، 
مختار الصحاح، لزین زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد  -٧٩

د، المكتبة یوسف الشیخ محم: ، تحقیق)ھـ٦٦٦(القادر الحنفي الرازي 
-ھـ١٤٢٠العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، صیدا، الطبعة الخامسة،

  .م١٩٩٩
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