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   جامعة األزھر           

           كلیة الشریعة والقانون

   دقھلیة-        تفھنا األشراف 

                            

  مفھوم الصفة عند األصولیین

   بین المثبتین والنافین

  وأثره في الفروع الفقھیة
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  عبد السالم عبد الفتاح محمد عفیفي

 لفقھ المساعد بالكلیةأستاذ أصول ا
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  مقدمــــــــــة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا الذي ال ُیؤدَّى شكر نعمة من نعمھ إال بنعمة منھ یجب 

شكره بھا حمدًا یوافي نعمھ ویكافئ مزیدة، كما ینبغي لجالل وجھھ ویلیق 

  .بعظیم سلطانھ

ھدیھ بھداه وأستعین بھ استعانة من ال حول لھ وال قوة إال بھ، وأست

الذي ال یضل من أنعم بھ علیھ، وأستغفره لما قدمت وما أخرت، وما 

أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما ھو أعلم بھ مني، استغفار من یقر 

  .بعبودیتھ، ویعلم أنھ ال یغفر ذنبھ وال ینجیھ منھ إال ھو سبحانھ

ًا قیمًا، وأشھد أال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، رضي لنا اإلسالم دین

وأنزل إلینا القرآن كتابًا بینًا، ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ، قال 

َوِإنَُّھ َلِكَتاٌب َعِزیٌز  ال َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوَلا ِمْن َخْلِفِھ َتنِزیٌل -تعالى–

ا سبل الیقین، وفصل فأبان لنا بھ معالم الدین وأضاء لن)١(مِّْن َحِكیٍم َحِمیٍد

لنا الحالل والحرام، وأنجانا بھ من الھلكة، وأخرجنا بھ من الظلمات إلى 

ُقْل ُھَو ِللَِّذیَن آَمُنوا : -تعالى–النور، ومن الضالل إلى الھدى والرشاد، قال 

  .)٢(ُھًدى َوِشَفاء َوالَِّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِفي آَذاِنِھْم َوْقٌر َوُھَو َعَلْیِھْم َعًمى

 - تعالى-وأشھد أن سیدنا محمدًا عبد اهللا ورسولھ، أفضل خلق اهللا

نفسًا، وخیرھم نسبًا، وأجمعھم لكل ُخلق رضیھ في دین ودنیا، اصطفاه اهللا 

 لوحیھ، وانتخبھ لرسالتھ، وختم بھ النبوة، وجعلنا باتباعھ في –تعالى –

  .خیر أمة أخرجت للناس دائنین بدینھ الذي ارتضى

                                                 
 . من سورة فصلت٤٢، واآلیة ٤١من اآلیة ) ١
 . من سورة فصلت٤٤من اآلیة ) ٢
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علیھ في األولین واآلخرین، أفضل وأكثر وأذكى ما فصل اللھم 

صلیت على أحد من خلقك، وزكنا بالصالة علیھ واجزه عنا أفضل ما جزیت 

  .مرسًال عمن أرسل إلیھم، وسلم علیھ وعلى آلھ وأصحابھ تسلیمًا كثیرًا

  ...وبعـــد 

فإن االشتغال بالعلم من أفضل األعمال؛ إذ بھ یطلب رضا الرحمن، 

أبواب الجنان، وینال العز في الدین والدنیا، والمحمدة في اآلخرة وتستفتح 

واألولى، وألجلھ بعث اهللا النبیین، وجعل العلماء ورثة األنبیاء، فإن االنبیاء 

لم یورثوا دینارًا وال درھمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ 

  .وافر

ا قدرًا، وأبعدھا أثرًا، وعلم أصول الفقھ من أعظم العلوم نفعًا، وأجلھ

وأدقھا مدركًا، وأكثرھا للفضائل جمعًا؛ إذ ھو مثار األحكام الشرعیة، ومنار 

الفتاوى الفرعیة التي بھا صالح المكلفین معاشًا ومعادًا، بھ یتوصل المجتھد 

 وكیفیة استنباطھا من كتابھ، وسنة -تعالى–المطلق إلى معرفة أحكام اهللا 

 وسائر األدلة الشرعیة، وبھ یتمكن المجتھد - وسلمصلى اهللا علیھ–رسولھ 

المقید بمذھب إمام معین من التعرف على منھج إمامھ في استنباط األحكام، 

ویستطیع الخالفي المقارنة بین األقوال بالنظر في األدلة التي بنیت علیھا، 

  .فیمیز بین قویھا وسقیمھا، ویرجح منھا ما یبین لھ وجھ الرجحان فیھ

ان المقصود األول من دراسة علم أصول الفقھ ھو التوصل ولما ك

بھ إلى معرفة كیفیة استنباط األحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة، ومعرفة 

كیفیة استنباط األحكام الشرعیة من أدلتھا تتوقف على معرفة كیفیة 

 ومعرفة دالالت - قرآنًا كانت أو سنة–االستدالل بألفاظ النصوص الشرعیة 

  .األلفاظ، وأوجھ داللتھا على األحكامتلك 
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واالستدالل بألفاظ النصوص الشرعیة على ما تتضمنھ من أحكام قد 

یكون بمنطوق اللفظ، وقد یكون بمفھومھ، قال اإلمام الغزالي في 

واللفظ إما أن یدل على الحكم بصیغتھ ومنظومھ، أو ": "المستصفى"

  .)١(قیاسًا: قتباس الذي یسمىبفحواه ومفھومھ، أو بمعناه ومعقولھ، وھو اال

والمفھوم إما أن یكون مفھوم موافقة، أو مفھوم مخالفة، وذلك ألن 

إما أن یكون موافقًا : الحكم الذي یدل علیھ اللفظ في محل السكوت ال یخلو

للحكم الذي دل علیھ اللفظ في محل النطق في النفي واإلثبات، فیسمى 

َفَال َتُقل لَُّھَمآ :-تعالى– داللة قولھ مفھوم موافقة، كما في: المفھوم حینئذ

، على تحریم ما فوق التأفیف للوالدین مما یؤذي، كالضرب، )٢(ُأفٍّ

ما : والسب، واللعن، والقتل، وغیر ذلك مما یؤذي فمفھوم الموافقة إذًا ھو

  .)٣(یكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلولھ في محل النطق

 الذي دل علیھ اللفظ في محل السكوت مخالفًا وإما أن یكون الحكم

للحكم الذي دل علیھ اللفظ في محل النطق في النفي واإلثبات، فیسمى 

َوَمن لَّْم  و-تعالى–مفھوم مخالفة، كما في داللة قولھ : المفھوم حینئذ

َلَكْت َأْیَماُنُكم مِّن َیْسَتِطْع ِمنُكْم َطْوًال َأن َینِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمن مِّا َم

على أنھ ال یحل لمن ملك طول الحرة أن یتزوج من )٤(َفَتَیاِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت

اإلماء، فاآلیة تدل بالمطوق على أن من لم یستطع طول الحرة جاز لھ أن 

  .ینكح من اإلماء المؤمنات

وتدل بمفھوم المخالفة في محل السكوت على أن من وجد طول 

جوز لھ أن ینكح من اإلماء، كما تدل بمفھوم المخالفة أیضًا على الحرة ال ی

                                                 
 .، طبعة دار الفكر١/٣١٦المستصفى : راجع) ١
  من سورة اإلسراء٢٣من اآلیة ) ٢
 .٣/٦٦كام لآلمدي اإلحكام في أصول األح: راجع) ٣
  من سورة النساء٢٥من اآلیة ) ٤
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أن من لم یستطع طول الحرة وإن كان یجوز لھ أن ینكح من اإلماء إال أنھ ال 

یجوز لھ نكاح اإلماء الكوافر حتى ولو كن كتابیات، وذلك لتقیید اإلماء في 

لحل بانتفاء ، فالحل مقید بوصف اإلیمان، فینتفي ا"المؤمنات"اآلیة بوصف 

  .الوصف، ففي اآلیة مفھوما مخالفة

ما یكون مدلول اللفظ في محل السكوت : فمفھوم المخالفة إذًا ھو 

ثبوت نقیض حكم : أو ھو عبارة عن. )١(مخالفًا لمدلولھ في محل النطق

  .)٢(المنطوق للمسكوت عنھ

مفھوم الصفة، : ویتنوع مفھوم المخالفة إلى أنواع عدة أھمھا

شرط، ومفھوم العدد، ومفھوم الغایة، ومفھوم الحصر، ومفھوم ومفھوم ال

اللقب، وقد اختلف العلماء في حجیة مفھوم المخالفة بوجھ عام اختالفًا 

واسعًا ما بین مثبت لھا وناٍف ، كما اختلفوا أیضًا في حجیة كل نوع من 

أنواعھ على حدة، مما یجعل كل نوع منھا حریًا بأن یكون موضوع بحث 

  .بمفرده

ومن ثم فقد قصرت ھذا البحث المتواضع على مفھوم الصفة كنوع 

من أنواع مفھوم المخالفة، سبرت فیھ غوره، وجمعت شتاتھ، وعرضت 

الخالف في حجیتھ مرجحًا ما یرجحھ الدلیل بعیدًا عن الھوى والمیل، كما 

بینت جانبًا من أثر الخالف في حجیتھ في الفروع الفقھیة، متوخیًا في ذلك 

  لة العبارة، ووضوح الفكرة، وبساطة األسلوب، سھو

                                                 
 .٣/٦٩اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي : راجع) ١
 طبعة دار الصفوة ٤/١٣البحر المحیط في أصول الفقھ لإلمام الزركشي : راجع) ٢

 شرح تنقیح الفصول للقرافي ص –لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بالكویت 
 . األزھریة طبعة مكتبة الكلیات٥٣
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مفھوم : "والبعد عن الحشو، والتعقید، والجدل الذي ال یفید، وقد أسمیتھ

  ".الصفة عند األصولیین بین المثبتین والنافین، وأثره في الفروع الفقھیة

  :وقد رتبتھ على تلك المقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة

یف بمفھوم الصفة، والتمییز بین الصفةعند ففي التعر: أما المبحث األول

األصولیین والصفة عند النحویین وما یلحق بمفھوم 

  .الصفة من المفاھیم

  .ففي حجیة مفھوم الصفة: وأما المبحث الثاني

  .ففي مسألة تعلیق الحكم على صفة في نوع من جنس:وأما المبحث الثالث

وم الصفة في الفروع ففي أثر الخالف في حجیة مفھ: وأما المبحث الرابع

  .الفقھیة

  .ففي أھم نتائج البحث: وأما الخاتمة

 أتكل، وبھ أعتصم، وبحولھ أعتضد، وإلیھ - تعالى–وعلى اهللا 

 أن یعصمني من الخطأ والخلل، وعن القصور - سبحانھ–أبتھل، سائلھ 

والزلل، وأن یشرح لي صدري، وییسر لي أمري، وأن یریني الحق على ما 

یني إلیھ، وأن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن ھو علیھ، ویھد

یحقق بھ النفع، وأال یقطع بھ عملي من الدنیا، كما أسألك یا رب ھدایة 

وتوفیقًا، وأستلھمك الصواب فیما قصدت، والرشد فیما رجوت، وأعوذ بك 

من الخذالن ونزعات الشیطان، وأعتصم بك فإنھ ال عاصم من أمرك إال 

 من حولي وقوتي ومن كل حول وقوة وألجأ إلى حولك وقوتك أنت، وأبرأ

 من وراء القصد، وھو حسبي - تعالى–فإنھ ال حول وال قوة إال بك، واهللا 

  .ونعم الوكیل، وما توفیقي إال باهللا علیھ توكلت وإلیھ أنیب
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ھذا ورغم ما بذلت في ھذا البحث المتواضع من جھد، فإني ال أدعي 

والسالمة من العیوب، والبراءة من الھفوات، فالكمال هللا أنھ قد بلغ الكمال، 

 وحینما – علیھم الصالة والسالم –عز وجل وحده، وال عصمة إال لألنبیاء 

 أكون أطوع الناس لمن یبصرني بعیوبي ویأخذ بیدي -وأنا خطاء–أخطئ 

إلى الصواب، فمن ذا الذي یسلم عملھ من العیوب والزالت، أو یخلو من 

  !الھفوات؟
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  المبحـــــــــــــث األول

  فــــــي

  التعریف بمفھوم الصفة، والتمییز بین الصفة عند األصولیین 

  والصفة عند النحویین، وما یلحق بمفھوم الصفة من المفاھیم

  

  :وفیھ ثالثة مطالب

  .في التعریف بمفھوم الصفة: أحدھـا

في التمییز بین الصفة عند األصولیین والصفة : وثانیھا

  .ند النحویینع

  .فیما یلحق بمفھوم الصفة من المفاھیم: وثالثھا



 

- ٢٤٣٤ -

  المطلب األول

  في التعریف بمفھوم الصفة

  :تعریف مفھوم الصفة في اللغة: أوًال

  :مركب إضافي یتكون من جزأین" مفھوم الصفة"عبارة 

  .وھي المضاف: مفھوم"كلمة : أحدھما

  .وھي المضاف إلیھ: الصفة"كلمة : وثانیھما

كان تعریف المركب اإلضافي إنما یكون بتعریف أجزائھ التي ولما 

كل منھما " الصفة"وكلمة " مفھوم"تركب منھا، فالبد إذًا من تعریف كلمة 

  .على حدة

فھي اسم مفعول من فھم الشيء یفھمھ، فھمًا، " مفھوم"أما كلمة 

فھمت الشيء، : معرفة الشيء بالقلب، فیقال: فھو مفھوم، والفھم معناه

  .عقلتھ وعرفتھ: أي

حسن تصور المعنى، وجودة استعداد الذھن : والفھم أیضًا

  .لالستنباط

" : فھم"مادة " الفاء"البن منظور باب " لسان العرب"فقد جاء في 

ِعلمھ، وفھمت : معرفتك الشيء بالقلب، وفھمھ، فھمًا، وَفھامة": الفھم"

  .)١("فھمھ شیئًا بعد شيء: عقلتھ وعرفتھ، وتفھم الكالم: الشيء

أحسن : فھمًا، فھامة" فھمھ" : "فھم"مادة " المعجم الوجیز"وفي 

  .أبانھ لھ ووضحھ: تصوره، وجاد استعداده لالستنباط، وأفھمھ األمر

                                                 
 طبعة دار إحیاء التراث العربي، -١٠/٣٤٣لسان العرب البن منظور : راجع) ١

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ الطبعة الثانیة -ومؤسسة الرسالة بیروت
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  .حسن تصور المعنى، وجودة استعداد الذھن لالستنباط: والفھـم
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  .)١(مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلي: والمفھوم

فھي عبارة عن الحالة التي یكون علیھا الشيء " : الصفة" وأما كلمة 

  .ویتمیز بھا عن غیره

وصف الشيء، یصفھ، ": وصف"مادة " المعجم الوجیز"فقد جاء في 

ذكر أوصافھ، والصفة الحالة التي یكون علیھا الشيء : وصفًا، وصفة

   .)٢("ویتمیز بھا

وكذا في ) وصف(مادة " الواو"باب " لسان العرب:وجاء في  

الصفة كالعلم ، والسواد، وأما ": "ف. ص. و" "تار الصحاحمخ"

النعت، وھو اسم : النحویون فال یریدون بالصفة ھذا، بل الصفة عندھم

مضروب، أو ما یرجع إلیھما من : ضارب، والمفعول، نحو: الفاعل، نحو

رأیت : "طریق المعنى نحو، مثل وشبھ، وما یجري مجرى ذلك، فیقولون

األخ فھو الموصوف، والظریف ھو الصفة، فلھذا أما " أخاك الظریف

ال یجوز أن یضاف الشيء إلى صفتھ، كما ال یجوز أن یضاف إلى : یقولون

  . )٣("نفسھ، ألن الصفة ھي الموصوف عندھم، أال ترى أن الظریف ھو األخ

لعل في ھذا التعبیر ونسبتھ إلى النحویین نوع من المسامحة : قلت

صفة لیست ھي الموصوف حقیقة، وإنما ھي أو المساھلة، وذلك ألن ال

معنى قائم بالموصوف، فالظریف لیس ھو األخ حقیقة، وإنما ھو معنى قائم 

  .بھ

                                                 
 طبعة وزارة التربیة ٤٨٣ مجمع اللغة العربیة مادة فھم ص –المعجم الوجیز : راجع) ١

 -٥١٣ص ) م.ھـ.ف(ازي  مختار الصحاح ألبي بكر الر-م٢٠٠٦والتعلیم سنة 
 .طبعة دار المعارف

 .٦٧١. ص) وصف( مادة – السابق –المعجم الوجیز : راجع) ٢
. ص. و( مختار الصحاح - ١٥/٣١٦) وصف" (الواو" باب –لسان العرب : راجع) ٣

 .٧٢٥ : ٧٢٤ص ) ف
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ما : إن مفھوم الصفة في اللغة معناه: ومما تقدم یمكن أن یقال

  .یعرف بالقلب ویحسن تصوره في الذھن من تعلق الصفة بالموصوف

  :حتعریف مفھوم الصفة في االصطال: ثانیًا

  :عرف األصولیون مفھوم الصفة في االصطالح بتعریفات كثیرة أھمھا

حیث عرف مفھوم الصفة " المستصفى"  تعریف اإلمام الغزالي في  )١

: حیث قال ما نصھ" تعلیق الحكم بأحد وصفي الشيء: "بأنھ

تعلیق الحكم بأحد وصفي الشيء ھل یدل على نفیھ عما یخالفھ في "

  .)١("الصفة؟

أنھ غیر جامع؛ إذ یخرج عنھ تعلیق الحكم :  ھذا التعریفوقد یؤخذ على

  .بأحد األوصاف إذا كان الشيء ذا أوصاف متعددة

حیث عرف مفھوم " البحر المحیط"تعریف اإلمام الزركشي في  )٢

، وقد تبعھ )٢(تعلیق الحكم على الذات بأحد األوصاف: الصفة بأنھ

  .)٣("لإرشاد الفحو"على ھذا التعریف اإلمام الشوكاني في 

بأنھ غیر واف ببیان المقصود من مفھوم : ویؤخذ على ھذا التعریف

  .الصفة؛ إذ لم یذكر فیھ المفھوم من تعلیق الحكم على الذات بأحد األوصاف

تبعًا للقاضي البیضاوي " نھایة السول"تعریف اإلمام اإلسنوي في  )٣

داللة تعلیق الحكم : لمفھوم الصفة بأنھ عبارة عن " المنھاج"في 

                                                 
 .٢/١٩١المستصفى : راجع ) ١
 .٤/٣٠البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي : راجع) ٢
 ١٨٠. إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول لإلمام الشوكاني ص: جعرا) ٣

 .طبعة دار الفكر
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صفة من صفات الذات على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك ب

 . )١(الصفة

حیث عرف مفھوم " فواتح الرحموت"تعریف اإلمام األنصاري في  )٤

ثبوت نقیض حكم المنطوق لما ال توجد : "الصفة بأنھ عبارة عن

 .)٢("فیھ الصفة من أفراد الموصوف

 عرف مفھوم حیث" التقریر والتحبیر"تعریف ابن أمیر الحاج في  )٥

داللة اللفظ الموصوف بما ینقص شیوع معناه على :  الصفة بأنھ

 .)٣(نقیض حكمھ لھ عند انتفاء ذلك الوصف

والناظر في ھذه التعریفات یجد أنھ باستثناء تعریف اإلمام الغزالي، 

وتعریف اإلمام الزركشي نظرًا لما قد یؤخذ على كل منھما، فالتعریفات 

تكون متقاربة، وھي وافیة بالمقصود من مفھوم الصفة الثالثة الباقیة تكاد 

 .عند األصولیین باعتباره نوعًا من أنواع مفھوم المخالفة

داللة اللفظ المفید لحكم : ویؤخذ منھا أن مفھوم الصفة عبارة عن

معلق بصفة من صفات الذات على انتفاء ذلك الحكم عن أفراد تلك الذات 

  .عند انتفاء تلك الصفة

                                                 
 . طبعة محمد علي صبیح وأوالده بمصر- ١/٣١٩نھایة السول لإلسنوي : راجع ) ١
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للعالمة عبد العلي محمد ابن نظام الدین : راجع) ٢

 طبعة دار الكتب العلمیة، –المستصفى لإلمام الغزالي ، بحاشیة ١/٤١٤األنصاري 
 .  بیروت

 . طبعة دار الكتب العلمیة بیروت-١/١١٧التقریر والتحبیر البن أمیر الحاج : راجع) ٣
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  ــــب الثانـــــــيالمطلــ

  فـــــــــي

  التمییز بین الصفة عند األصولیین والصفة عند النحویین

مقلل : كل لفظ مقید آلخر، أي: المراد بالصفة عند األصولیین

لشیوعھ واشتراكھ، لیس بشرط، وال غایة، وال عدد، وال استثناء، ال مجرد 

 یوصف بصفة ما النعت النحوي، وذلك بأن یكون اللفظ مما یطلق على ما

وعلى غیره مما لیس لھ تلك الصفة، فیقید بالوصف لقصره على الداللة 

  . )١(على ما لھ تلك الصفة دون غیرھا

مثًال یطلق على الغنم المتصفة بصفة السوم، " الغنم"وذلك كلفظ 

الغنم السائمة، : وعلى غیرھا، كالغنم المعلوفة، فإذا قید بوصف السوم، فقیل

رًا على الداللة على الغنم السائمة دون غیرھا من الغنم كان اللفظ مقصو

  .المعلوفة

والمراد بالصفة عند ": "البحر المحیط"قال اإلمام الزركشي في 

تقیید لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص لیس بشرط، وال : األصولیین

مطل : "غایة، وال یریدون بھا النعت فقط كالنحاة، ویشھد لذلك تمثیلھم بـ

   مع أن التقیید بھ إنما ھو باإلضافة فقط، وقد جعلوه )٢(" ظلمالغنى

                                                 
 اآلیات البینات البن قاسم العبادي على شرح المحلي – ٤/٣٠البحر المحیط : راجع ) ١

 . ١٨٠. كاني ص إرشاد الفحول للشو– ٢/٣٥على جمع الجوامع 
ھذا جزء من حدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب االستقراض، باب مطل ) ٢

، وفي كتاب ٢٤٠٠ حدیث رقم -  رضي اهللا عنھ–الغنى ظلم، من حدیث أبي ھریرة 
– أن رسول اهللا ٤٧٠٥الحوالة، باب الحوالة وھل یرجع في الحوالة؟ حدیث رقم 

  ".ي ظلم، وإذا اتْبَع أحدكم على ملئ فْلیتبعمطل الغن: " قال-صلى اهللا علیھ وسلم
  .٤٧٠٢كما أخرجھ النسائي في كتاب البیوع، باب مطل الغني برقم 

 ٧/٣٦٢ سنن النسائي -٥/٧٥، ٤/٥٤٢فتح الباري بشرح صحیح البخاري : راجع
 :٣٦٣. 
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  .)١("صفة

تابع : النعت النحوي، وھو: أما الصفة عند النحویین فالمراد بھا

مشتق، أو مؤول بمشتق، مكمل لمتبوعھ، ویفید تخصیص متبوعھ، أو 

توضیحھ، أو مدحھ، أو ذمھ، أو تأكیده، أو الترحم أو التحنن علیھ، ویتبعھ 

 وفي - النصب، أو الجر، أو الرفع–في واحد من أوجھ اإلعراب الثالثة 

  .)٢(واحد من التعریف أو التنكیر

ما أخذ من المصدر للداللة على معنى : والمراد بالمشتق ھنا

وصاحبھ، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبھة باسم الفاعل، 

و مضروب، أو حسن وأفعل التفضیل، نحو قولھم، مررت برجل ضارب، أ

  .الوجھ، أو أعلم من عمرو

: مررت بزید ھذا، أي: والمؤول بالمشتق، كاسم اإلشارة، نحو

مررت برجل : صاحب، والموصولة، نحو : بمعنى" ذو"المشار إلیھ، وكذا 

: القائم، وكذا المنتسب، نحو: صاحب مال، ویزید ذو قام، أي : ذي مال، أي

  .قریشمنتسب إلى : مررت برجل قرشي، أي

ال بغیره، : مررت بزید العالم، أي: والنعت قد یكون للتخصیص نحو

  ،)٣(َفَتْحِریُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة: -تعالى-ومنھ قولھ 

 : -تعالى–مررت بزید الكریم، ومنھ قولھ : وقد یكون للمدح، نحو

  .)٤(ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

                                                 
 . ٤/٣٠البحر المحیط : راجع) ١
 شرح ابن -٤٣٢م ص شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب البن ھشا: راجع) ٢

 طبعة الھیئة العامة للمطابع -٣٢٤ : ٣٢١. عقیل على ألفیة ابن مالك ص
 .األمیریة

 . من سورة النساء٩٢من اآلیة ) ٣
 . من سورة النمل٣٠من اآلیة ) ٤
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 : -تعال–، ومنھ قولھ "د الفاسقمررت بزی: "وقد یكون للذم، نحو

: وقد یكون للترحم أو التحنن، نحو،)١(َفاْسَتِعْذ ِبالّلِھ ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم

  ".مررت بزید المسكین"

–ومنھ قولھ " أمس الدابر ال یعود: "وقد یكون للتأكید، نحو قولھم

  .)٢(َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َنْفَخٌة َواِحَدٌة: -تعال

فالصفة عند األصولیین أعم وأشمل من الصفة عند : وعلى ذلك

النحویین، إذ الصفة عند األصولیین تشمل كل لفظ مقید آلخر لیس بشرط، 

  .وال غایة، وال عدد، وال استثناء، سواء أكان ذلك اللفظ نعتًا نحویًا، أم غیره

ان واللفظ غیر المقید آلخر ال یعتبر صفة عند األصولیین حتى وإن ك

ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفیَھا ُھًدى : -تعالى–نعتًا عند النحویین، كما في قولھ 

یعتبر نعتًا، " الذین أسلموا"، فلفظ )٣(َوُنوٌر َیْحُكُم ِبَھا النَِّبیُّوَن الَِّذیَن َأْسَلُموْا

إذ إنھم " النبیین"لكنھ ال یعتبر صفة عند األصولیین؛ ألنھ غیر مقید للفظ 

  .جمیعًا قد أسلموا

ال یعتبر صفة " أمس الدابر ال یعود: "في قولھم" الدابر" وكذا لفظ 

  .وإن كان نعتًا عند النحویین" أمس"عند األصولیین ألنھ غیر مقید للفظ 

َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َنْفَخٌة :-تعالى-في قولھ " واحدة""وكذا لفظ 

وإن " نفخة"ولیین؛ ألنھ غیر مقید للفظ ، ال یعتبر صفة عند األص)٤(َواِحَدٌة

  .كان نعتًا عن النحویین

                                                 
 . من سورة النحل٩٨اآلیة ) ١
  . من سورة الحاقة١٣من اآلیة ) ٢

 ابن عقیل على ألفیة ابن  شرح-٤٣٢شرح شذور الذھب صـ : وراجع فیما تقدم   
 .٣٢٤: ٣٢١مالك ص 

 . من سورة المائدة٤٤من اآلیة ) ٣
 . من سورة الحاقة١٣اآلیة ) ٤
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أما الصفة عند النحویین فقاصرة على ما یسمى عندھم بالنعت 

  . )١(النحوي فقط، سواء أكان لفظ النعت مقیدًا لغیره، أم ال

أن نطاق مفھوم الصفة عند األصولیین یشمل : وینبني على ذلك

نعت، إذا كان لفظ الصفة مقیدًا لغیره، كما في التقیید بالصفة النحویة، أو ال

، فإنھ یدل )٢(»في الغنم السائمة زكاة« : -صلى اهللا علیھ وسلم–قول النبي 

  .بمفھومھ على عدم وجوب الزكاة في الغنم غیر السائمة

، فإنھ "في سائمة الغنم زكاة: "كمایشمل التقیید بلفظ المضاف، كما في قولھ

  .وب الزكاة في الغنم غیر السائمة أیضًایدل بمفھومھ على عدم وج

 -صلى اهللا علیھ وسلم–والتقیید بلفظ المضاف إلیھ، كما في قول النبي 

، فإنھ یدل بمفھوم المخالفة على أن مطل غیر الغني )٣(»مطل الغني ظلم«

  .لیس بظلم

فإنھ " بع یوم الجمعة: "والتقیید بظرف الزمان، كما في قول القائل

–البیع في غیر یوم الجمعة غیر مأذون فیھ، ومنھ قولھ یدل بمفھومھ أن 

  .ال في غیرھا: ، أي )٤(اْلَحجُّ َأْشُھٌر مَّْعُلوَماٌت: -تعالى

                                                 
 – ٩٩ : ١/٩٨تیسیر التحریر للعالمة محمد أمین، المعروف بأمیر باد شاه : راجع) ١

 أنواع مفھوم المخالفة حقیقتھا وحجیتھا وأثارھا -طبعة دار الكتب العلمیة بیروت
، بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون ٧٠٦حمدي صبح طھ ص / د.ھیة أالفق

 .م٢٠٠٠ھـ، ١٤٢٠بطنطا، العدد الثاني عشر سنة 
ھذا جزء من حدیث طویل أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الزكاة، باب زكاة ) ٢

رضي اهللا – أن أبا بكر الصدیق - رضي اهللا عنھ–الغنم من حدیث أنس بن مالك 
وفي صدقة الغنم : "تب لھ ھذا الكتاب، لما وجھھ إلى البحرین ، وجاء فیھ ك-عنھ

  "في سائمتھا إذا كانت أربعین إلى عشرین ومائة شاة
 .١٤٥٤ حدیث رقم -٣٧٢ : ٣/٣٧١فتح الباري بشرح صحیح البخاري : راجع

 .الحدیث سبق تخریجھ) ٣
 . من سورة البقرة١٩٧من اآلیة ) ٤
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بع في مكان : "والتقیید بظرف المكان، كما في قول القائل لغیره

ال وراءه، وال عن یمینھ، : أي" جلست أمام زید"ال في غیره، و : ، أي"كذا

  .وال عن یساره

أحسن إلى العبد : "التقیید بلفظ الحال، كما في قول القائل لغیرهو

  .فإنھ یدل بمفھومھ على عدم وجوب اإلحسان إلیھ حال كونھ عاصیًا" مطیعًا

اعط : "والتقیید باللفظ الذي جعل علة، كما في قول القائل لغیره

فإنھ یدل بمفھومھ على عدم جواز اإلعطاء عند عدم " السائل لحاجتھ

  .)١(الحاجة

  المطلب الثالث

  فیما یلحق بمفھوم الصفة من المفاھیم

إن مفھوم الصفة ھو أھم أنواع مفھوم المخالفة، حتى قال عنھ ابن 

، وقال إمام الحرمین )٢("ھو مقدم المفاھیم ورأسھا": "االبھاج"السبكي في 

ولو عبر معبر عن جمیع المفاھیم بالصفة لكان ذلك ": "البرھان"في 

المعدود والمحدود موصوفان بعدھما وحدھما، والمخصوص منقدحًا،فإن 

  .)٣("بالكون في مكان وزمان موصوف باالستقرار فیھما

ویتبین مما تقدم في المطلب السابق عند الكالم على التمییز بین 

الصفة عند األصولیین والصفة عند النحویین أن مفھوم الصفة یدخل فیھ 

  :عدة مفاھیم أھمھا
                                                 

 شرح المعالم في أصول الفقھ البن التلمساني -٤/٣٠محیط البحر ال: راجع في ذلك) ١
 حاشیة األزمیري على مرآة األصول ١٨٠.  إرشاد الفحول للشوكاني ص– ١/٢٩٧

 . طبعة دار الطباعة العامرة٢/١٠٨شرح مرقاة الوصول لمنالخسرو 
  طبعة در الكتب العلمیة ببیروت،-١/٣٧٠اإلبھاج شرح المنھاج البن السبكي : راجع) ٢

 .م١٩٨٤ھـ، ١٤٠٤الطبعة األولى سنة 
التحقیق "البرھان في أصول الفقھ إلمام الحرمین بشرح األبیاري المسمى : راجع ) ٣

 .، طبعة دار الضیاء بالكویت ، الطبعة األولى٢/٣٠١والبیان في شرح البرھان 
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 الحال وصف لصاحبھ في المعنى، كما في قول ألن: مفھوم الحال )١

أحسن إلى العبد المطیع : ، فإن معناه"أحسن إلى العبد مطیعًا: "القائل 

، ویدل بمفھومھ على عدم اإلحسان إلیھ حال كونھ عاصیًا، وقد صرح 

قواطع "باندراج مفھوم الحال في مفھوم الصفة ابن السمعاني في 

البحر "، والزركشي في "جوامعجمع ال"وابن السبكي في " األدلة

 .)١(وغیرھم" إرشاد الفحول"، والشوكاني في "المحیط

وذلك ألن التعلیق بظرف الزمان یعتبر صفة في : مفھوم الزمان )٢

، فإن "مستقر أو كائن"المعنى، وذلك باعتبار متعلقة المقدر، وھو 

المخصوص بزمان معین موصوف باالستقرار، أو الكون فیھ، كما في 

كائن وواقع فیھا، ال : ، أي )٢(اْلَحجُّ َأْشُھٌر مَّْعُلوَماٌت: -تعالى–قولھ 

 .في غیرھا، ومن ثم فال یجوز اإلحرام بالحج في غیر أشھره

ویندرج مفھوم الزمان في مفھوم الصفة؛ ألن المخصوص بالكون 

في زمان موصوف باالستقرار فیھ، كما أن التقیید بزمان معین تقیید للمطلق 

  .د بالصفةكالتقیی

وقد صرح باندراج مفھوم الزمان في مفھوم الصفة ابن التلمساني في 

، والزركشي في "جمع الجوامع"، وابن السبكي في "شرح المعالم"

 .)٣(وغیرھم" إرشاد الفحول"، والشوكاني في "البحر المحیط"

                                                 
  طبعة دار الكتب العلمیة-١/٢٥١قواطع األدلة في األصول البن السمعاني : راجع) ١

م، بتحقیق محمد حسن محمد حسن ١٩٩٧ھـ، ١٤١٨ببیروت، الطبعة األولى سنة 
 شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة اآلیات -٤/٤٤ البحر المحیط –إسماعیل 

 .١٨٣.  إرشاد الفحول ص-٢/٤٠البینات 
 . من سورة البقرة١٩٧من اآلیة ) ٢
 شرح المحلي -٤/٤٥حیط  البحر الم- ١٩٣١٠شرح المعالم البن التلمساني : راجع) ٣

 ١٨٣ إرشاد الفحول ص -٤٠ : ٢/٣٩على جمع الجوامع بحاشیة اآلیات البینات 
 .٢/١٠٨ حاشیة األزمیري –



 

- ٢٤٤٥ -

داللة اللفظ المفید لحكم مقید بمكان : وھو عبارة عن: مفھوم المكان )٣

 ذلك الحكم عن غیر ذلك المكان، كتقیید االعتكاف بكونھ في على انتفاء

، فإنھ یدل )١(َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد: -تعالى–المسجد بقولھ 

 .بمفھومھ على أن االعتكاف ال یكون في غیر المسجد

ما إذا ورد النھي عن البصاق في المسجد، : ومن ذلك أیضًا

لنھي عن البصاق في غیره، وكذا إذا قال فإنھ یدل بمفھومھ على عدم ا

فإنھ یتعین، ویدل بمفھومھ على أن الوكیل " بع في مكان كذا: "لوكیلھ

  .غیر مأذون بالبیع في غیر ذلك المكان

ویندرج مفھوم المكان في مفھوم الصفة، ألن المخصوص 

أنھ كائن فیھ، فالتعلیق : بالكون في مكان موصوف باالستقرار فیھ، أي

  .مكان یعتبر صفة في المعنىبظرف ال

كما أن التقیید بمكان معین تقیید للمطلق كالتقیید بالصفة، ولما 

تقدم من أن المراد بالصفة عند األصولیین الصفة المعنویة، ال مجرد 

  .النعت النحوي

ابن : وممن صرح باندراج مفھوم المكان في مفھوم الصفة

، "جمع الجوامع "، وابن السبكي في"شرح المعالم"التلمساني في 

 .)٢(، وغیرھم"البحر المحیط"والزركشي في 

داللة اللفظ المفید : ویمكن تعریفھ بأنھ عبارة عن: مفھوم العلة )٤

 .لحكم مقید بعلة على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء تلك العلة

                                                 
 . من سورة البقرة١٨٧من اآلیة ) ١
 شرح المعالم البن - ٣٠٢ : ٢/٣٠١البرھان إلمام الحرمین بشرح األبیاري  : راجع) ٢

 شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة - ٤/٤٥ البحر المحیط -١/٣١٠التلمساني 
 .٢/١٠٨ حاشیة األزمیري – ١٨٣ إرشاد الفحول ص - ٤٠ : ٢/٣٩اآلیات البینات 



 

- ٢٤٤٦ -

ویندرج مفھوم العلة في مفھوم الصفة؛ ألن العلة تعتبر صفة في 

إعط : ، فإن معناه" إعط السائل لحاجتھ: "لوكیلھالمعنى، فإنھ لو قال قائل 

ویدل بمفھومھ على عدم اإلعطاء عند عدم الحاجة، وكما " السائل المحتاج

حرمت الخمر : فإن معناه" حرمت الخمر إلسكارھا : "-مثًال–لو قال الشارع 

المسكرة، ویدل بمفھومھ على عدم التحریم عند عدم اإلسكار، وذلك ألن 

 بانتفاء علتھ، فالحكم لما علق على صفة خاصة ھي علة لھ، المعلول ینتفي

  .صار ثبوتھ مرتبطًا بثبوتھا، وعلیھ فانتفاؤھا یدل على انتفائھ

وقد صرح باندراج مفھوم العلة في مفھوم الصفة ابن السبكي في 

، واإلمام القرافي في "البحر المحیط"، والزركشي في "جمع الجوامع"

  .)١(، وغیرھم"إرشاد الفحول"ي في والشوكان" نفائس األصول"

وإن كان الجمیع یعتبر –والفرق بین مفھوم الصفة ومفھوم العلة 

أن الصفة أعم من العلة؛ ألن الصفة قد تكون علة كاإلسكار في : -صفة

الخمر، وقد ال تكون علة، وإنما تكون متممة للعلة، كالسوم في الغنم، فإن 

؛ إذ العلة ھي الملك التام للنصاب، السوم لیس علة وجوب الزكاة في الغنم

 . )٢(والسوم متمم للعلة

مفھوم االسم المشتق من معنى، على خالف في ذلك بین المثبتین  )٥

 :لمفھوم الصفة

                                                 
، طبعة دار الكتب ٣/١٣٩١نفائس األصول في شرح المحصول لإلمام القرافي : راجع) ١

 شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة -٤/٣٦ البحر المحیط - العلمیة ببیروت
 شرح مختصر الروضة للطوفي -١٨١ إرشاد الفحول ص -٢/٣٩لبینات اآلیات ا

ھـ ، ١٤٠٧  طبعة مؤسسة الرسالة ببیروت، الطبعة األولى -  ٧٧٩ : ٢/٧٧٨
حمدي صبح / د. أنواع مفھوم المخالفة أ-عبد المحسن التركي/ م، بتحقیق د١٩٨٧

 .٧ السابق ص–
 .المراجع المذكورة في الفقرة السابقة: انظر) ٢



 

- ٢٤٤٧ -

داللة تعلیق الحكم على االسم المشتق من معنى، أو : والمراد بھ

على صفة من الصفات التي تطرأ وتزول، كالمسلم، والكافر، والقاتل، 

، والبكر، والثیب، والسائمة على نفي الحكم عما عدا المذكور، فإذا والوارث

، "في السائمة زكاة"، أو "السائمة تجب فیھا الزكاة : "- مثال–قال الشارع 

فھل یلحق بمفھوم الصفة ویدل بمفھومھ على عدم وجوب الزكاة في غیر 

  :أقوالالسائمة، أم ال؟ اختلف المثبتون لمفھوم الصفة في ذلك على ثالثة 

أن تعلیق الحكم على االسم المشتق من معنى، أو على صفة : أحدھا

من الصفات التي تطرأ وتزول، كالمسلم، والكافر، والقاتل، والثیب ، 

والسائمة یلحق بمفھوم الصفة، ویجري مجرى تعلیق الحكم على الصفة في 

قیض الداللة على نفي الحكم عما عدا المذكور، أو في الداللة على ثبوت ن

، "المسلم حیي كریم: "-مثًال–حكمالمنطوق بھ للمسكوت عنھ، فإذا قال قائل 

: -مثًال–فإنھ یدل بمفھومھ على أن الكافر لیس كذلك، وإذا قال الشارع 

، فإنھ یدل بمفھومھ على أن غیر السائمة ال "السائمة تجب فیھا الزكاة"

، "واطع األدلةق"تجب فیھا الزكاة، وھذا القول حكاه ابن السمعاني في 

وغیرھما عن جمھور أصحاب اإلمام " البحر المحیط"والزركشي في 

إلى " شرح مختصر الروضة" ونسبھ الطوفي في -رحمھ اهللا–الشافعي 

  .)١(الحنابلة، وأكثر الشافعیة

أن االسم المشتق من معنى، كالمسلم، والكافر، : ووجھة ھذا القول

على وصف زائد على الذات، والسائمة، یجري مجرى الصفة في الداللة 

غایتھ أن الموصوف فیھ مقدر، فیكون تعریف الوصف صادق علیھ، ومن ثم 

فیندرج في مفھوم الصفة، ویكون تعلیق الحكم علیھ كتعلیق الحكم على 

                                                 
 شرح المحلي على جمع – ٤/٣٣ البحر المحیط -١/٢٥١قواطع األدلة : جعرا) ١

 شرح مختصر الروضة للطوفي -٣٧ : ٢/٣٦الجوامع بحاشیة اآلیات البینات 
٢/٧٦٦. 



 

- ٢٤٤٨ -

الصفة في الداللة على نفي الحكم عما عدا المذكور، ففي تقیید الحكم 

علق الحكم " تجب فیھا الزكاةالسائمة  : "-مثُال–بالسائمة في قول الشارع 

الزائد على الذات، فیدل بمنطوقھ على وجوب الزكاة " السوم"على وصف 

في السائمة مطلقًا، ویدل بمفھوم المخالفة على عدم وجوب الزكاة في غیر 

  .)١(السائمة مطلقًا

أن تعلیق الحكم على االسم المشتق من معنى، أو على : وثانیھا

 تطرأ وتزول، كالثیب، والسائمة، ال یدل على مجرد صفة من الصفات التي

نفي الحكم عما عدا المذكور، وال یلحق بمفھوم الصفة في ذلك، وھذا القول 

، وقال عنھ ابن قاسم العبادي "جمع الجوامع"ھو ما رجحھ ابن السبكي في 

شرح "، ونسبھ الطوفي في "وھو األوجھ والمختار": "اآلیات البینات"في 

لى أكثر الفقھاء والمتكلمین والتمیمي من الحنابلة، كما إ" مختصر الروضة

  .)٢("اإلحكام"واآلمدي في " المستصفى"رجحھ اإلمام الغزالي في 

أنھ في تعلیق الحكم على االسم المشتق، أو على : ووجھة ھذا القول

مجرد صفة من الصفات التي تطرأ وتزول، كالمسلم، والكافر، والثیب، 

 لذكر الموصوف، یكون الموصوف مفقودًا، وإذا والسائمة، من غیر تعرض

فقد الموصوف صار الوصف مما یختل الكالم بدونھ كاللقب، فیكون ذكر 

الوصف لتصحیح الكالم وعدم اختاللھ كاللقب، ال لنفي الحكم عما عدا 

المذكور، ومن ثم فال یكون تعلیق الحكم على االسم المشتق من معنى داًال 

 المذكور، وال یلحق بمفھوم الصفة، بل األولى أن على نفي الحكم عما عدا

یلحق بمفھوم اللقب في عدم الداللة على نفي الحكم عما عدا المذكور، ولذا، 

إلى إلحاق " األحكام"واآلمدي في " المستصفى"فقد مال اإلمام الغزالي في 

                                                 
 .انظر المراجع المذكورة في الفقرة السابقة) ١
 شرح مختصر -٢/٣٦شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة اآلیات البینات : راجع) ٢

 .٣/٧٠ اإلحكام لآلمدي - ٢/٢٠٤ المستصفى ٢/٧٦٦وضة للطوفي الر



 

- ٢٤٤٩ -

مفھوم االسم المشتق الدال على الجنس بمفھوم اللقب، فقد قال اإلمام 

وھذا أیضًا یظھر إلحاقھ باللقب، ألن الطعام ": "المستصفى"في الغزالي 

في : "لقب لجنسھ، وإن كان مشتقًا مما یطعم، إذ ال تدرك تفرقة بین قولھ

  .)١"(-مثًال–وإن كانت الماشیة مشتقة " في الماشیة زكاة"، و "الغنم زكاة

لقبًا وھو قریب من مفھوم اللقب لكون الطعام ": اإلحكام"وقال اآلمدي في 

  .)٢("لجنس

أنھ ینظر في االسم المشتق، فإن صلح للعلیَّة، بأن كان لمعنى : وثالثھا

اشتقاقھ تأثیر في الحكم، فإنھ یلحق بمفھوم الصفة، فیكون ذكره للداللة على 

نفي الحكم عما عدا المذكور، وإال، فال، وھذا القول حكاه ابن السمعاني في 

البحر "ائلھ، وتبعھ الزركشي في من غیر نسبة إلى ق" قواطع االدلة"

  ،)٣("المحیط

أن ما ال تأثیر لھ في الحكم ال یصلح أن یكون علة، : ووجھة ھذا القول

  .)٤(وما ال یكون علة ال ینتفي الحكم بانتفائھ

أنھ وإن كان یشترط في العلل الشرعیة : ویؤخذ على ھذا القول

صحیح عند الجمھور،  على ال)٦(، فإنھ ال یشترط فیھا االنعكاس)٥(االطراد

                                                 
 .٢/٢٠٤المستصفى : راجع) ١
 اآلیات البینات على شرح -٤/٣٣ البحر المحیط – ٣/٧٠األحكام لآلمدي : راجع) ٢

 .٢/٣٦المحلي على جمع الجوامع 
 .٤/٣٣ البحر المحیط - ١/٢٥١قواطع األدلة : راجع) ٣
 .١/٢٥١قواطع األدلة : راجع) ٤
وجود حكمھا في كل : استمرار حكمھا في جمیع محالھا، أي : اطراد العلة: معنى) ٥

محل وجدت فیھ، بحیث كلما وجدت العلة وجد الحكم، كوجود التحریم حیث وجد 
  .اإلسكار

 -٢/٢١٨ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب -٥/١٣٥البحر المحیط : راجع  
 .٤/٥٦وكب المنیر  شرح الك- ٢/٣٢٣شرح مختصر الروضة للطوفي 

  .انتفاء الحكم عند انتفائھا: معنى انعكاس العلة) ٦
 شرح الكوكب المنیر -٥/١٤٣ البحر المحیط -٣/٢٣٥اإلحكام لآلمدي : راجع  

٧٠: ٤/٦٧. 



 

- ٢٤٥٠ -

بناًء على أنھ یجوز تعلیل الحكم الواحد في الشخص الواحد بأكثر من علة 

 بخروج البول، أو الغائط، أو الریح، وكذا -مثُال–كتعلیل انتقاص الوضوء 

اللمس، والمس، وغیر ذلك، فإذا انتفى وصف فقد یثبت الحكم لوصف آخر، 

لى االحكام وال مانع من تعدد وذلك ألن العلل الشرعیة أمارات وعالمات ع

  .)١(األمارات على الحكم الواحد

  :أن تعیق الحكم بالصفة ضربان: فالحاصل

صلى –أن تذكر الصفة والموصوف معًا، كما في قول النبي : أحدھما

، وھذا ال خالف فیھ بین القائلین )٢(»في سائمة الغنم زكاة «-اهللا علیھ وسلم

 فذكر الصفة - مفھوم المخالفة–طابھ بمفھوم الصفة في استعمال دلیل خ

والموصوف یدل بمفھومھ على نفي الحكم عن غیر الموصوف بتلك الصفة، 

، أم "سائمة الغنم زكاة"سواًء تقدمت الصفة على الموصوف، كما في 

  ".الغنم السائمة زكاة"تأخرت عن الموصوف، كما في 

                                                 
 -٢٦٨ : ٢/٢٦٧المعتمد في أصول الفقھ آلبي الحسین البصري : راجع في ذلك ) ١

 -٢/٣٤٢ المستصفى - ٢٨٢:  ٣/٢٨١التلخیص في أصول الفقھ إلمام الحرمین 
 -٣/١٨١ التقریر والتحبیر -٥/١٤٣ البحر المحیط - ٢/٨٣٦شرح اللمع للشیرازي 

 ٧٢: ٤/٧١ شرح الكوكب المنیر - ٣٤٠ : ٣/٣٣٩شرح مختصر الروضة للطوفي 
 .٤/٦٦ اآلیات البینات - ٢/٢٤٥ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة البناني –

 .الحدیث سبق تخریجھ) ٢



 

- ٢٤٥١ -

ي قول االقتصار على ذكر الصفة دون الموصوف، كما ف: وثانیھما

: -صلى اهللا علیھ وسلم–، وقول النبي "في السائمة زكاة :"-مثًال–الشارع 

، وھذا الضرب ھو ما وقع فیھ الخالف )١(الثیب أحق بنفسھا من ولیھا"

المتقدم، فھل یندرج في مفھوم الصفة، ویجري مجرى الصفة في الداللة 

  .)٢(على نفي الحكم عما عدا المذكور، أم ال؟ خالف

  :یق الحكم باالسم ضربانوكذلك تعل

تعلیق الحكم باسم مشتق من معنى، كالمسلم، والكافر، : أحدھما

والثیب، والسائمة، وھذا ھو ما وقع فیھ الخالف المتقدم في مدى اندراجھ 

في مفھوم الصفة، وجریانھ مجرى تعلیق الحكم بالصفة في الداللة على نفي 

  .الحكم عما عدا المذكور

كم باسم جامد غیر مشتق، كالرجل، والمرأة، تعلیق الح: وثانیھما

  .)٣(فھذا ھو مفھوم اللقب، وقد أنكره الجمھور عدا الدقاق، وبعض الحنابلة

ومما یذكر أن مفھوم العدد یندرج أیضًا في مفھوم الصفة، وذلك 

ألن المعدود موصوف بعدده، غیر أنھ قد جرت عادة األصولیین ببحث 

  .ن مفھوم الصفةمفھوم العدد على حدة مستقًال ع

                                                 
حدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ في كتاب النكاح، باب استئذان الثیب في النكاح ال) ١

– أن النبي - رضي اهللا عنھما–بالنطق، والبكر بالسكوت، من حدیث ابن عباس 
الثیب أحق بنفسھا من ولیھا، والبكر یستأذنھا أبوھا «:  قال-صلى اهللا علیھ وسلم

  .»في نفسھا، وإذنھا صماتھا 
  .- رضي اهللا عنھما– أخر من حدیث ابن عباس وأبي ھریرة وفي الباب روایات  
 .١٤٢١، ١٤١٩ حدیث رقم ٢٢٠ : ٥/٢١٨صحیح مسلم بشرح النووي : راجع  

 .٣٥ : ٤/٣٣البحر المحیط للزركشي : راجع) ٢
 .١/٢٥١قواطع األدلة البن السمعاني : راجع) ٣



 

- ٢٤٥٢ -

 

  

  

  

     المبحـــــــث الثانــــــــي

   فـــــــي

    حجیـــة مفھــــوم الصفــــة

  

  :  ویشتمل على ثالثة مطالب

  .في تحریر محل النزاع بین العلماء في مفھوم الصفة:  أحدھا

في بیان مذاھب العلماء في محل الخالف وشروط العمل : وثانیھا

  .ین بھبمفھوم الصفة عند القائل

  .في أدلة المذاھب ومناقشتھا، وبیان الراجح: وثالثھا 



 

- ٢٤٥٣ -

  المطلب األول

  تحریر محل النزاع بین العلماء في مفھوم الصفة

لتحریر محل النزاع بین العلماء في االحتجاج بمفھوم الصفة 

باعتباره نوعًا من أنواع مفھوم المخالفة البد من بیان أوجھ االتفاق بین 

  :ل الخالف، وبیان ذلك كما یليالعلماء، وحصر مح

اتفق العلماء جمیعًا من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، : أوًال

والحنابلة، والمعتزلة، عدا الشیخ علي بن عبد الكافي السبكي من 

 -شأنھ شأن مفھوم المخالفة بوجھ عام– على أن مفھوم الصفة )١(الشافعیة

الناس وتصرفاتھم، في عقود : حجة في غیر النصوص الشرعیة، أي 

  .وأقوالھم، وعبارات الفقھاء، ومصطلحاتھم

، فإنھ یدل بمنطوقھ "وقفت كذا من مالي على أقاربي الفقراء: "فإذا قال قائل

على ثبوت االستحقاق ألقاربھ الفقراء، ویدل بمفھوم المخالفة على عدم 

  .ثبوت االستحقاق ألقاربھ غیر الفقراء

تجب الجمعة على كل ذكر، حر،  "-مثًال–إذا قال الفقھاء : وكذلك

بالغ، مقیم، فإنھم یریدون بذلك ثبوت الوجوب على من قامت بھ ھذه 

                                                 
أنھ " جمع الجوامع"فقد نقل عنھ ولده تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي في ) ١

یقول بمفھوم المخالفة في النصوص الشرعیة دون غیرھا من كالم الناس في 
عقودھم، وتصرفاتھم وعبارات المصنفین، والفقھاء، وذلك لغلبة الذھول علیھم، 

صلى اهللا علیھ – وكالم رسولھ -تعالى–بخالفھ في النصوص الشرعیة من كالم اهللا 
  . ال یغیب عنھ شيء-تعالى– المبلغ عنھ، ألن اهللا - وسلم

ھذا القول إلى بعض المتأخرین " البحر المحیط"وقد نسب اإلمام الزركشي في 
وذكر شمس األئمة السرخسي من الحنفیة في : "من الشافعیة، حیث قال ما نصھ

وأما في مصطلح الناس : أنھ لیس بحجة في خطابات الشرع، قال" السیر"كتاب 
حجة في كالم اهللا : ض المتأخرین منا، فقالوعرفھم فھو حجة، وعكس ذلك بع

  ".ورسولھ ، وفي كالم المصنفین وغیرھم لیس بحجة
 -٢/٥١جمع الجوامع البن السبكي بشرح المحلي وحاشیة اآلیات البینات : راجع

 .٤/١٥البحر المحیط 



 

- ٢٤٥٤ -

الصفات، ونفیھ عمن لم تقم بھ، فیستفاد منھ بطریق مفھوم المخالفة نفي 

  .وجوب صالة الجمعة على المرأة، والعبد، والصبي، والمسافر

: والحنفیة ینفونھ، أي": "التقریر والتحبیر"قال ابن أمیر الحاج في 

 في كالم الشارع فقط، أما في متفاھم الناس وعرفھم، -مفھوم المخالفة، 

  . )١("وفي المعامالت والعقلیات ، یدل

اتفق العلماء أیضًا على أن تعلیق الحكم بوصف من أوصاف : ثانیًا

الذات یدل على ثبوت ذلك الحكم لتلكالذات عند وجود ھذا الوصف، سواء 

  .في كالم الشارع، أم في كالم الناسأكان ذلك 

اتفق العلماء أیضًا على أنھ إذا ظھر لتخصیص الوصف بالذكر : ثالثًا

أي فائدة أخرى غیر نفي الحكم عن الذات عند انتفاء ذلك الوصف، فال 

یكون تخصیص الوصف بالذكر داًال على نفي الحكم عند انتفائھ، بل یكون 

كم عند ثبوت ذلك الوصف فقط، وال داللة لھ اللفظ حینئٍذ داًال على ثبوت الح

على نفي الحكم عند انتفائھ، وذلك كأن یكون الوصف قد خص بالذكر لبیان 

األعم األغلب، أو لحكایة الواقع، أو لتفخیم المذكور وتعظیمھ، أو لالمتنان، 

أو التنفیر، أو المدح والثناء، أو الذم، أو التأكید، أو لكونھ واقعًا جوابًا 

  .ل سائل، ونحو ذلكلسؤا

انحصر محل الخالف بین العلماء في تخصیص الوصف : رابعًا

بالذكر في النصوص الشرعیة إذا لم تظھر لھ أیة فائدة أخرى غیر نفي 

الحكم عن الذات عند انتفائھ، فھل یدل تعلیق الحكم على الوصف في ھذه 

                                                 
 جمع الجوامع البن السبكي - ٤/١٥ البحر المحیط  - ١/١١٧التقریر والتحبیر : راجع) ١

 -١٧٩ إرشاد الفحول للشوكاني ص -٢/٥١المحلي وحاشیة اآلیات البینات بشرح 
 تفسیر النصوص – ١٨٢ : ١٨١علم أصول الفقھ للشیخ عبد الوھاب خالف ص 

 طبعة المكتب اإلسالمي -٦٨٨ : ١/٦٨٦محمد أدیب صالح / في الفقھ اإلسالمي د
 .بیروت



 

- ٢٤٥٥ -

 الحكم الحالة على نفي الحكم عند انتفاء ذلك الوصف كما یدل على ثبوت

 فمرده -إن ثبت–عند ثبوتھ، أم ال؟ ویكون نفي الحكم عند انتفاء الوصف 

إلى دلیل آخر، كالتمسك باألصل، أو البراءة األصلیة، ھذا ھو محل الخالف 

  .)١(بین العلماء

  المطلـــــب الثانـــــي

  فــــــي

  بیان مذاھب العلماء في محل الخالف

  ئلین بھوشروط العمل بمفھوم الصفة عند القا

  :ویشتمل على فرعین

  .في بیان مذاھب العلماء في محل الخالف: أحدھما

  .في شروط العمل بمفھوم الصفة عند القائلین بھ: وثانیھما

  الفرع األول

  مذاھب العلماء في محل الخالف

اختلف العلماء في االحتجاج بمفھوم الصفة في النصوص الشرعیة 

دة أخرى غیر نفي الحكم عند انتفاء ذلك إذا لم تظھر للتقیید بالوصف أیة فائ

الوصف، فھل یدل تعلیق الحكم على الوصف حینئذ على انتفاء الحكم عند 

انتفاء ذلك الوصف كما یدل على ثبوت الحكم عند ثبوتھ أم ال؟ اختلف 

  .العلماء في ذلك على أربعة مذاھب

                                                 
 البحر -١/٢٥٥سرخسي  أصول ال– ١/٢٥٠قواطع األدلة البن السمعاني : راجع) ١

 اآلیات البینات  البن قاسم العبادي على شرح المحلي على جمع -٤/٣٦المحیط 
 .٢/٨٧محمد أبو النور زھیر / د. أصول الفقھ أ-٢/٣٥الجوامع 



 

- ٢٤٥٦ -

ق أن مفھوم الصفة حجة مطلقًا، ویعتبر طریقًا من طر: المذھب األول

الداللة على األحكام الشرعیة، فإذا قید الحكم بصفة من صفات الذات فإنھ 

كما یدل على ثبوت ذلك الحكم عند ثبوت تلك الصفة یدل أیضًا على انتفاء 

ذلك الحكم عند انتفائھا، سواء أكانت تلك الصفة مناسبة للحكم، أم غیر 

  .مناسبة لھ

والشافعي، وأحمد بن مالك، : وھذا المذھب ھو مذھب األئمة الثالثة

 وجمھور أصحابھم، ونقلھ إمام الحرمین في -رحمھم اهللا–حنبل

، واإلمام اآلمدي في "المستصفى"، واإلمام الغزالي في "التلخیص"

، وغیرھم عن الشیخ أبي "المحصول"، واإلمام الرازي في "اإلحكام"

ي ، عن المزني، وأب"البحر المحیط"الحسن األشعري، ونقلھ الزركشي في 

سعید االصطخري ، وأبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصیرفي، وغیرھم، 

إرشاد "، والشوكاني في "المنھاج"كما اختاره القاضي البیضاوي في 

  ".وبمفھوم الصفة أخذ الجمھور، وھو الحق: حیث قال" الفحول

: أنھ یدل عرفًا ال لغة، حیث قال" المعالم"واختار اإلمام الرازي في 

  ".أنھ ال یدل بحسب أصل اللغة، لكنھ عندي یدل بحسب العرف: والمختار"

كما أخذ بھ جماعة من أھل العربیة كأبي عبید القاسم بن سالم، وأبي 

  .)١(عبیدة معمر بن المثنى، واألصمعي، وغیرھم

                                                 
 -١٨٥: ٢/١٨٤ التلخیص في أصول الفقھ إلمام الحرمین – ١/١٤٩المعتمد : راجع) ١

 اإلحكام - ٢/١٩١ المستصفى -١/٤٤٠ شرح اللمع للشیرازي -١/٢٥٠قواطع األدلة
 نھایة -١/٢٩٧ التحصیل -١٣٧: ٢/١٣٦ المحصول -٣/٧٢لآلمدي 

: ١/٢٩٧ شرح المعالم البن التلمساني -٣١: ٤/٣٠ البحر المحیط -١/٣١٩السول
 شرح -٤٠: ٢/٣٥ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة اآلیات البینات- ٣٠٠

 .١٨٠فحول للشوكاني ص إرشاد ال– ٢/٧٦٦مختصر الروضة للطوفي



 

- ٢٤٥٧ -

أثبتھ الشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل، "، "اإلحكام"قال اآلمدي في 

تكلمین، وأبو عبید، وجماعة من أھل واألشعري، وجماعة من الفقھاء، والم

  .)١("العربیة

أن مفھوم الصفة لیس بحجة مطلقًا، وال یعتبر طریقًا : المذھب الثاني

من طرق الداللة على األحكام الشرعیة، ویعتبر التمسك بھ من التمسكات 

الفاسدة، سواء أكانت الصفة مناسبة للحكم، أم ال ، فإذا قید حكم ما بصفة 

ت، فإنھ یدل على ثبوت ذلك الحكم عند ثبوت ذلك الوصف، من صفات الذا

وال یدل على انتفائھ عند انتفاء ذلك الوصف، وإن انتفى الحكم عند انتفاء 

الوصف فمرده إلى دلیل آخر كالتمسك بالنفي األصلي، أو البراءة األصلیة، 

  .ال إلى مفھوم الصفة

 وأصحابھ، -رحمھ اهللا–وھذا المذھب ھو مذھب اإلمام أبي حنیفة 

، واآلمدي "المستصفى"والغزالي في " التلخیص"ونقلھ إمام الحرمین في 

البحر "، والزركشي في "المحصول"، واإلمام الرازي في " األحكام"في 

، وغیرھم عن القاضي أبي بكر الباقالني، وابن سریج، والقفال "المحیط

ي في ، والغزال"المعتمد"الشاشي، واختاره أبو الحسین البصري في 

، و "المحصول"، واإلمام الرازي في "اإلحكام"، واآلمدي في "المستصفى"

 واختار في –" نھایة السول"، على ما قالھ اإلسنوي في "المنتخب"

  .)٢(أنھ یدل عرفًا، ال لغة" المعالم"

                                                 
 .٣/٧٢اإلحكام لآلمدي : راجع ) ١
 أصول السرخسي – ١٨٥ : ٢/١٨٤ التلخیص - ١٥٠ : ١/١٤٩المعتمد : راجع) ٢

 كشف األسرار للنسفي -١/٢٥٦ كشف األسرار عن أصول البزدوي ١/٢٥٦
 اإلحكام -٢/١٩١ المستصفى - ٢/١٠٥ حاشیة األزمیري – ٤١٥ : ١/٤١٠

 نھایة السول -٤/٣١ البحر المحیط - ٢/١٣٦ المحصول -٨٧ :٨٥، ٣/٧٢لآلمدي 
 شرح مختصر - ١/٤١٤ فواتح الرحموت -١٤٤ أصول فقھ الالمشي ص - ١/٣١٩

 التقریر والتحبیر – ٣٠٠ : ١/٢٩٩ شرح المعالم -٢/٧٦٦الروضة للطوفي 
 . ١٨٠ إرشاد الفحول ص - ١/١١٧



 

- ٢٤٥٨ -

من الوجوه : أي: (ومنھا": "أصولھ"قال اإلمام السرخسي في 

إن : – رحمھ اهللا – قالھ الشافعي ما) الفاسدة في االستدالل عند الحنفیة

التنصیص على وصف في المسمى إلیجاب الحكم یوجب نفي ذلك الحكم عند 

عدم ذلك الوصف بمنزلھ ما لو نص على نفي الحكم، عند عدم الوصف، 

وعندنا النص موجب للحكم عند وجود ذلك الوصف، وال یوجب نفي ذلك 

  .)١("الحكم عند انعدامھ أصًال

أن مفھوم الصفة یكون حجة إذا كانت الصفة مناسبة : المذھب الثالث

  .للحكم، أما إذا كانت الصفة غیر مناسبة للحكم فال یكون حجة

أن تعلیق الحكم على الصفة یدل على انتفاء الحكم عند انتفاء : بمعنى

صلى –الصفة في حالة ما إذا كانت الصفة مناسبة للحكم، كما في قول النبي 

 »مطل الغنى ظلم«: ، وقولھ)٢(»في سائمة الغنم زكاة« : -اهللا علیھ وسلم

، فإن السوم وصف مناسب إلیجاب الزكاة في الغنم لما فیھ من خفة )٣(

المؤنة، وسھولة اإلرفاق، فیجري مجرى العلة، فینتفي إیجاب الزكاة في 

الغنم بانتفائھ، وكذلك الغني القادر على الوفاء إذا طولب بما علیھ من الحق، 

اطل، كان ذلك وصفًا مناسبًا النتسابھ إلى الظلم، وعدم إعذاره فسوف وم

  .بالتأخیر، ومن ثم فینتفي الحكم بانتفائھ أیضًا

أما إذا كانت الصفة غیر مناسبة للحكم، فال یدل تقیید الحكم بھا على 

، "في الغنم البیض زكاة: "-مثًال–انتفاء الحكم عند انتفائھا، كما لو قیل 

  .عدم وجوب الزكاة في الغنم غیر البیضفإنھ ال یدل على 

                                                 
 .١/٢٥٦أصول السرخسي : راجع) ١
 .الحدیث سبق تخریجھ) ٢
 .لحدیث سبق تخریجھا) ٣



 

- ٢٤٥٩ -

 كما -رحمھ اهللا–وھذا المذھب ھو مذھب إمام الحرمین الجویني 

، "نھایة السول"، ونقلھ عنھ اإلسنوي في "البرھان"صرح بھ في 

" إرشاد الفحول"، والشوكاني في "البحر المحیط"والزركشي في 

  .)١(وغیرھم

عن " المحصول" نقل في ومما یذكر أن اإلمام فخر الدین الرازي قد

إمام الحرمین القول بأن مفھوم الصفة لیس بحجة مطلقًا، وتبعھ على ھذا 

، والقاضي البیضاوي في "التحصیل"النقل سراج الدین األرموي في 

  .)٢("نھایة السول"، ولیس كذلك، كما نبھ علیھ اإلسنوي في "المنھاج"

:  حاالت بمعنىأن مفھوم الصفة یكون حجة في ثالث: المذھب الرابع

أن الخطاب المفید لحكم معلق بصفة من صفات الذات یدل على انتفاء ذلك 

  :الحكم عند انتفاء تلك الصفة في ثالث حاالت دون سواھا

أن یكون الخطاب المفید لحكم معلق بالصفة قد ورد مورد : إحداھـا

–ول ، ثم بینھ الرس"في الغنم زكاة: "-مثًال–البیان، كما إذا قال الشارع 

، فإنھ یدل على أنھ »في الغنم السائمة زكاة«:  بقولھ-صلى اهللا علیھ وسلم

  .ال زكاة في الغنم غیر السائمة

أن یكون الخطاب المفید لحكم معلق بصفة واردًا مورد : وثانیتھا

التعلیم، كما في خبر التحالف إذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة، وھو 

إذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة، وال  «:-صلى اهللا علیھ وسلم–قولھ 

                                                 
 قواطع األدلة البن - ٣٣٠ : ٢/٣٢٩البرھان إلمام الحرمین بشرح األبیاري : راجع) ١

  -٤/٣٢ البحر المحیط -١/٣١٩ نھایة السول -٢٤٦ : ١/٢٢٥السمعاني في 
 .١٨١إرشاد الفحول ص 

 .٣١٩ ، ١/٣١٦ نھایة السول -١/٢٩٧ التحصیل -٢/١٣٦المحصول : راجع) ٢



 

- ٢٤٦٠ -

، فإنھ یدل على أن المتبایعین ال یتحالفان إذا )١(»بینة ألحدھما، تحالفا وترادا

  .كانت السلعة غیر قائمة، أو كانت ألحدھما بینة

أن یكون ما عدا الصفة داخًال تحت الصفة، كالحكم : وثالثتھا

الشاھد الواحد، ألنھ داخل تحت بالشاھدین، فإنھ یدل على أنھ ال یحكم ب

  .الشاھدین

وھذا المذھب ھو مذھب أبي عبد اهللا البصري من المعتزلة، وقد نقلھ 

، "اإلحكام"، واآلمدي في "المعتمد"عنھ أبو الحسین البصري في 

مرآة "، واآلزمیري في حاشیتھ على "إرشاد الفحول"والشوكاني في 

  .)٢(لمنالخسرو" األصول شرح مرقاة الوصول

                                                 
ھ النسائي في سننھ في كتاب البیوع ، باب اختالف المتبایعین في الحدیث أخرج) ١

الثمن، وأبو داود في كتاب البیوع، باب إذا اختلف البیعان والمبیع قائم، وابن ماجة 
–في كتاب التجارات، باب البیعان یختلفان، كلھم من حدیث عبد اهللا بن مسعود 

إذا «:  یقول - لیھ وسلمصلى اهللا ع–سمعت رسول اهللا : " قال-رضي اهللا عنھ
اختلف البیعان، ولیس بینھما بینة، والمبیع قائم بعینھ ، فالقول ما قال البائع، أو 

  .، واللفظ البن ماجھ"یترادان البیع
 سنن -٧/٣٤٨سنن النسائي بشرح جالل الدین السیوطي وحاشیة السندي : راجع

، ٣٥١١، حدیث رقم ١٥٢٢ : ٣/١٥٢١ سنن أبي داود -٢/٧٣٧ابن ماجھ 
٣٥١٢. 

 حاشیة -١٨١ إرشاد الفحول ص – ٣/٧٢ اإلحكام لآلمدي -١/١٥٠المعتمد : راجع) ٢
 .٢/١٠٥األزمیري 



 

- ٢٤٦١ -

  الفرع الثاني

  شروط العمل بمفھوم الصفة عند القائلین بھ

قد اشترط المحتجون بمفھوم الصفة وھم الجمھور للعمل بھ 

شروطًا، شأنھ في ذلك شأن مفھوم المخالفة بوجھ عام، وھذه الشروط یمكن 

  :إجمالھا فیما یلي

آال تظھر للمسكوت عنھ أولویة بالحكم من المنطوق، : الشرط األول

  .)١(اواة لھ فیھأو مس

وذلك ألنھ إذا ظھر أن المسكوت عنھ أولى بالحكم من المنطوق، أو 

مساویًا لھ في الحكم، فإن ذلك یستلزم ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنھ، 

–فیكون المفھوم حینئذ مفھوم موافقة، ال مفھوم مخالفة، كما في قولھ 

 تدل بالمنطوق على تحریم التأفیف ، فإن اآلیة)٢(َفَال َتُقل لَُّھَمآ ُأفٍّ :-تعالى

وتدل بمفھوم الموافقة األولى على تحریم ما فوق التأفیف من الضرب 

إن اآلیة تدل بمفھوم المخالفة على عدم : "والسب، واللعن، فال یقولن قائل

  .تحریم الضرب، والسب، ونحوھما

أال یكون مفھوم المخالفة معارضًا بما ھو أقوى منھ، : الشرط الثاني

إن عارضھ دلیل آخر أقوى منھ، كمنطوق نص آخر، أو مفھوم موافقة، ف

وجب العمل بھذا الدلیل وترك مفھوم المخالفة، أیًا كان نوع مفھوم 

  .)٣(المخالفة، مفھوم صفة، أو غیره

                                                 
 -٣/٤٨٩ شرح الكوكب المنیر – ٢/١٧٤مختصر المنتھى بشرح العضد : راجع ) ١

 القواعد - ٢/٣٤ اآلیات البینات البن قاسم العبادي – ١٨ : ٤/١٧البحر المحیط 
 . طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت-٢٣٧ البن اللحام ص والفوائد األصولیة

 . من سورة اإلسراء٢٣من اآلیة ) ٢
 البحر المحیط - ٢٢٢المنخول من تعلیقات األصول لإلمام الغزالي ص : راجع ) ٣

 : ٢٤٨ التمھید في تخریج الفروع على األصول لإلسنوي ص -٤/١٨للزركشي 



 

- ٢٤٦٢ -

: أي(یجوز ترك المفھوم ": "المنخول"قال اإلمام الغزالي في 

ارضھ، كفھم مشاركة بنص یضاده، وبفحوى مقطوع بھ یع) مفھوم المخالفة

  .)١("األمة للعبد في سرایة العتق

َیا َأیَُّھا : -تعالى-قولھ : مثال مفھوم المخالفة المعارض بالمنطوق

الَِّذیَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواُألنَثى 

آلیة تدل بالمنطوق على أن الحر یقتل بالحر قصاصًا، ، فھذه ا)٢(ِباُألنَثى

وكذلك العبد بالعبد، والمرأة بالمرأة، وتدل بمفھوم المخالفة على عدم جواز 

قتل الحر بالعبد، وال الرجل بالمرأة في القصاص، لكن مفھوم المخالفة ھنا 

-تعالى–متروك، وال یعمل بھ، لكونھ معارضًا بمنطوق نص آخر، وھو قولھ 

 :َوَكَتْبَنا َعَلْیِھْم ِفیَھا َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس)فھذه اآلیة تدل بالمنطوقعلى )٣  ،

أن كل من قتل نفسًا عمدًا یقتل بھا قصاصًا، سواء أكان القاتل حرًا، أم عبدًا، 

رجًال ، أم امرأة، وسواء أكان المقتول كذلك حرًا، أم عبدًا، رجًال، أم امرأة، 

ه اآلیة على مفھوم المخالفة المستفاد من اآلیة األولى، فیقدم منطوق ھذ

وتصیر اآلیة األولى ال مفھوم لھا، واآلیة الثانیة وإن كانت حكایة عما جاء 

  .في شرع من قبلنا، إال أنھ لم یرد في شرعنا ما ینسخھ

ما روى أن : ومثال مفھوم المخالفة المعارض بمفھوم الموافقة

من أعتق شركًا لھ في عبد، فكان لھ «:  قال-م صلى اهللا علیھ وسل–النبي 

                                                                                                                 
 إرشاد الفحول - محمد حسن ھیتو/ د طبعة مؤسسة الرسالة ببیروت بتحقیق ٢٥١
 .١٨٠ : ١٧٩ص 

 .٤/١٨ البحر المحیط -٢٢٢المنخول ص : راجع) ١
 . من سورة البقرة١٧٨من اآلیة ) ٢
 . من سورة المائدة٤٥من اآلیة ) ٣



 

- ٢٤٦٣ -

مال یبلغ ثمن العبد، قوم علیھ قیمة عدل، فأعطى شركاءه حصصھم، وعتق 

  .)١(»علیھ العبد، وإال فقد عتق منھ ما عتق

فالحدیث یدل بالمنطوق على أنھ إذا أعتق أحد الشركاء نصیبھ في 

 الشریك مال یبلغ عبد، فإن العتق یسري من الجزء إلى الكل، إن كان لھذا

ثمن العبد، فیقوم علیھ قیمة عدل، ویعطي شركاء ه حصصھم، نظرًا لتشوف 

الشارع إلى العتق والحریة، ویدل بمفھوم المخالفة على عدم سریان العتق 

من الجزء إلى الكل في األمة، لكن مفھوم المخالفة ھنا متروك، لكونھ 

 نفس الحدیث، لمساواة معارضًا بمفھوم الموافقة المساوي المستفاد من

األمة للعبد في التشوف إلى العتق والحریة، فیسري العتق من الجزء إلى 

الكل في األمة شأنھا في ذلك شأن العبد، فیعمل بمفھوم الموافقة، ویترك 

  .)٢(مفھوم المخالفة، ویصیر الحدیث ال مفھوم لھ مخالف

و بمفھوم ھذا إذا كان مفھوم المخالفة معارضًا بمنطوق نص آخر، أ

  .الموافقة، فإنھ یترك العمل بمفھوم المخالفة حینئذ

أما إذا كان مفھوم المخالفة معارضًا بالقیاس، ففقد نقل اإلمام 

عن القاضي أبي بكر الباقالني القول بأنھ ال یجوز " المنخول"الغزالي في 

ترك المفھوم بالقیاس، حیث قال بعد أننص على أن المفھوم یترك بنص 

فأما القیاس، فلم یجوز القاضي ترك : "بفحوى مقطوع بھ یعارضھیضاده، و

المفھوم بھ، مع تجویزه ترك العموم بھ، ولعلھ قریب مما اخترناه في 

                                                 
الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب العتق، باب إذا عتق عبد بین اثنین أو ) ١

 كما أخرجھ مسلم -  رضي اهللا عنھما–اهللا بن عمر أمة بین الشركاء من حدیث عبد 
  .في كتاب اإلیمان، باب من أعتق شركًا لھ في عبد

 صحیح مسلم بشرح النووي -٢٥٢٢ حدیث رقم ٥/١٧٩فتح الباري : راجع  
 .١٥٠١ حدیث رقم ١٥٢ : ٦/١٥١

 .٤/١٨ البحر المحیط – ٢٢٢المنخول لإلمام الغزالي ص: راجع ) ٢



 

- ٢٤٦٤ -

المفھوم، فإنھ تلقاه من الفحوى الظاھر، والعموم قد ال یترك بالقیاس، بل 

  یجتھد الناظر في ترجیح أحد الظنین فیھما على اآلخر، 

  .)١("قیاس إذا عارض المفھومفكذا القول في ال

ترك مفھوم المخالفة بالقیاس المعارض لھ یتأتى فیھ الخالف : قلت

الوارد في جواز تخصیص العموم بالقیاس، فمن أجاز تخصیص العموم 

بالقیاس، فإنھ یترك العمل بمفھوم المخالفة إذا عارضھ قیاس صحیح، ألنھ 

                                                 
 وما نقلھ -٤/١٨ البحر المحیط للزركشي - ٢٢٢إلمام الغزالي ص المنخول ل: راجع) ١

عن القاضي أبي بكر الباقالني من القول بجواز " المنخول"اإلمام الغزالي في 
، فقد نقل عنھ "المستصفى" مخالف لما نقلھ عنھ في –تخصیص العموم بالقیاس 

وجماعة وذھب القاضي : "  التوقف، حیث قال ما نصھ ٢/١٢٣" المستصفى"في 
وقد نقل عنھ القول بالتوقف أیضًا اآلمدي في " إلى التوقف ، لحصول التعارض

  .٢/٣٣٧" اإلحكام"
  :ھذا وللعلماء في جواز تخصیص العموم بالقیاس مذاھب  
أنھ یجوز تخصیص العموم بالقیاس مطلقًا، وھو مذھب األئمة األربعة، : أحدھا  

  .حسین البصريوأبي الحسن األشعري، وبعض المعتزلة كأبي ال
أنھ ال یجوز تخصیص العموم بالقیاس مطلقًا، فیقدم العام على القیاس، : وثانیھا  

  .وھو مذھب أبي علي الجبائي من المعتزلة، وبعض المتكلمین
أنھ یجوز تخصیص العموم بجلي القیاس دون خفیة، وھو مذھب ابن : وثالثھا  

  .- رحمھ اهللا–سریج وبعض أصحاب الشافعي 
 أنھ یجوز تخصیص العموم بالقیاس إذا كان العام قد سبق أن دخلھ :ورابعھا  

التخصیص، أما إذا لم یكن قد دخلھ التخصیص، فال یجوز تخصیصھ بالقیاس وھو 
  .مذھب عیسى بن أبان، والكرخي من الحفنیة

  .التوقف، وھو المنقول عن القاضي أبي بكر الباقالني ، وإمام الحرمین: وخامسھا  
مام الغزالي جواز تخصیص العموم بجلي القیاس دون خفیھ حیث قال وقد اختار اإل  

أن جلي القیاس قوي، وھو : بعد أن ذكر أن حجة القائلین بذلك" المستصفى"في 
أن ما ذكروه غیر بعید، فإن العموم : والمختار: "أقوى من العموم، والخفي ضعیف

 نفس المجتھد، فیلزمھ یفید ظنًا، والقیاس یفید ظنًا، وقد یكون أحدھما أقوى في
  ".اتباع األقوى

فكذلك العموم والقیاس إذا تقابال، فال یبعد أن یكون قیاس قوي : "وقال بعد ذلك  
أغلب على الظن من عموم ضعیف، أو عموم قوي أغلب على الظن من قیاس 

  ".ضعیف، فیقدم األقوى، وإن تعادال، فیجب التوقف
یاس إذا كانت العلة فیھ ثابتة بنص أو واختار اآلمدي جواز تخصیص العموم بالق  

  .إجماع، وإال فال
 شرح اللمع للشیرازي -١٣٤ : ٢/١٣١، ١٢٣ : ٢/١٢٢المستصفى : راجع  

 شرح مختصر الروضة للطوفي  -٢/٣٣٧ اإلحكام لآلمدي -٣٨٥ : ١/٣٨٤
 .١٩١ : ١/١٩٠ قواطع األدلة البن السمعاني -٥٧٥ : ٢/٥٧١



 

- ٢٤٦٥ -

لمعمول بھ، فألن یترك إذا جاز تخصیص عموم المنطوق بالقیاس الصحیح ا

  .بھ مفھوم المخالفة المعارض لھ من باب أولى

ومن منع تخصیص العموم بالقیاس، فإنھ لم یترك بھ مفھوم 

  .المخالفة المعارض لھ

أن مفھوم المخالفة یترك بالقیاس الجلي المعارض لھ، : والحق

جلي، فیقدم القیاس الجلي على مفھوم المخالفة، وذلك لقوة داللة القیاس ال

وبلوغھا إلى حد یوازن النصوص، كما أن القیاس الجلي ھو في الحقیقة 

عین مفھوم الموافقة، غایة ماھنالك أن من رأي أن داللة اللفظ على ثبوت 

حكم المنطوق للمسكوت عنھ لوجود معنى فیھ من باب الداللة اللفظیة، 

أو داللة مفھوم موافقة، أو فحوى الخطاب، : سمي ھذا النوع من االستدالل

النص، ومن رأي أنھا من باب الداللة القیاسیة، سمي ھذا النوع من 

قیاسًا جلیًا،كما تقدم، ومفھوم المخالفة یترك بمفھوم الموافقة : االستدالل

  .المعارض لھ بال خالف بین القائلین بالمفھوم، فیترك بالقیاس الجلي كذلك

صوص على ویترك مفھوم المخالفة أیضًا بالقیاس الصحیح المن

علتھ، أو المجمع علیھا؛ ألنھ إذاجاز تخصیص العموم بھ، فألن یترك بھ 

  .مفھوم المخالفة المعارض لھ أولى

أما إذا كان مفھوم المخالفة معارضًا بقیاس خفي، فعلى المجتھد أن 

  .یبذل جھده في الترجیح بینھما، وتقدیم األقوى منھما

ھذا النوع من مفھوم و" : "شرح اللمع"قال اإلمام الشیرازي في 

 حجة عندنا، یجوز إثبات األحكام بھ إذا –مفھوم المخالفة :  أي –الخطاب 

  .)١("لم نجد نطقًا، وال تنبیھًا، وال قیاسًا

                                                 
 .١/٤٢٨شرح اللمع للشیرازي : راجع) ١



 

- ٢٤٦٦ -

 في موضع آخر في معرض الجواب عن استدالل -رحمھ اهللا–وقال 

 دلیًال، لما جاز -مفھوم المخالفة–المخالفین بأنھ لو كان دلیل الخطاب 

المنطوق بھ غیر : "طھ بالقیاس، كما ال یجوز إسقاط المنطوق بھ، قالإسقا

محتمل، ودلیل الخطاب محتمل، فلھذا جاز اسقاطھ بالقیاس، ولم یجز إسقاط 

النطق بالقیاس، وھذا كما أن النص ال یجوز إسقاطھ بالقیاس، والعموم 

ن یجوز تخصیصھ بالقیاس حیث كان محتمًال، وإن كان الجمیع مستفادًا م

اللفظ، وھذا صحیح؛ ألن القیاس دلیل خاص، ودلیل الخطاب محتمل، 

  .)١("والخاص یقدم على المحتمل

وال شك أن القیاس المعمول ": "إرشاد الفحول"وقال الشوكاني في 

بھ یخصص عموم المفھوم، كما یخصص عموم المنطوق، وإذا تعارضا 

عموًال بھ، فالمجتھد على وجھ ال یمكن الجمع بینھما، وكان كل واحد منھما م

ال یخفى علیھ الراجح منھما من المرجوح، وذلكیختلف باختالف المقامات، 

  .)٢("وبما یصاحب كل واحد منھما من القرائن المقویة لھ

ویمكن التمثیل لمفھوم المخالفة المتروك بالقیاس بما روى أن النبي 

، والبر الذھب بالذھب ، والفضة بالفضة: " قال-صلى اهللا علیھ وسلم–

بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثًال بمثل، یدًا بید، 

  .)٣("فمن زاد أو استزاد فقد أربى، األخذ والمعطى فیھ سواء

                                                 
 .١/٤٣٩شرح اللمع للشیرازي : راجع) ١
 .١٧٩إرشاد الفحول للشوكاني ص : راجع) ٢
الحدیث بھذا اللفظ أخرجھ مسلم في صحیحھ في كتاب المساقاة، باب الصرف وبیع ) ٣

الذھب بالورق نقدًا، من حدیث أبي سعید الخدري، وعنده أیضًا من حدیث عبادة بن 
فإذا اختلفت ھذه األصناف فبیعوا كیف شئتم ": " بیدیدًا: "الصامت ، وفیھ بعد قولھ

كما أخرجھ النسائي في سننھ في كتاب البیوع، باب بیع البر " ید بید"إذا كان 
بالبر، من حدیث عبادة بن الصامت، وفي باب بیع الشعیر بالشعیر من حدیث أبي 

  .سعید الخدري



 

- ٢٤٦٧ -

فالحدیث یدل بالمنطوق على تحریم بیع كل واحد من األجناس الستة 

  .المذكورة فیھ بجنسھ متفاضًال

م تحریم بیع الجنس بالجنس مما عدا ویدل بمفھوم المخالفة على عد

األجناس الستة المذكورة في الحدیث مع التفاضل، كبیع األرز باألرز، والذرة 

بالذرة مع التفاضل، لكن مفھوم المخالفة ھنا متروك؛ لكونھ معارضَا 

بالقیاس الصحیح المعمول بھ الذي یقتضي تحریم بیع األرز باألرز مع 

بالذرة مع التفاضل قیاسًا على تحریم بیع القمح التفاضل، وتحریم بیع الذرة 

  .بالقمح متفاضًال بجامع الطعم في كٍل، أو االقتیات واالدخار في كل

ویجري ذلك في كل مطعوم، أو مقتات ومدخر من غیر األجناس 

  .المذكورة في الحدیث، فیعمل بالقیاس، ویترك مفھوم المخالفة

طوق بھ مقیدًا بقید خرج أال یكون الحكم في  المن: الشرط الثالث

  .مخرج الغالب المعتاد

فإذا كان الحكم في المنطوق قد جاء مقیدًا بقید، وكان ھذا القید قد 

خص بالذكر جریًا على الغالب المعتاد، فال : خرج مخرج الغالب المعتاد، أي

یعمل بمفھوم المخالفة حینئذ، ویعمل بالحكم الذي دل علیھ اللفظ في محل 

ن غیر تعرض لمحل السكوت، فیكون الكالم ال مفھوم لھ النطق فقط، م

  .مخالف

: قولھ تعالى في سیاق آیة المحرمات من النساء: مثال ذلك

ََّوَرَباِئُبُكُم الالَِّتي ِفي ُحُجوِرُكم مِّن نَِّسآِئُكُم الالَِّتي َدَخْلُتم ِبِھن)فاآلیة تدل . )١

 -وجة الرجل من رجل آخر وھي بنت ز–بالمنطوق على تحریم نكاح الربیبة 
                                                                                                                 

 – ١٥٨٧، ١٥٨٤ حدیث رقم ١٧ : ٦/١٥صحیح مسلم بشرح النووي : راجع  
 حدیث ٣١٩ : ٧/٣١٦سنن النسائي بشرح جالل الدین السیوطي وحاشیة السندي 

 .٤٥٧٩ ، ٤٥٧٥رقم 
 . من سورة النساء٢٣من اآلیة ) ١



 

- ٢٤٦٨ -

، وھذا القید إنما جرى "الالئي في حجوركم"وھذا الحكم جاء مقیدًا بقید 

مجرى الغالب المعتاد، إذ الغالب المعتاد أن تكون الربیبة في حجر الرجل 

تبعًا ألمھا، لیقوم برعایتھا، وتربیتھا، فالتقیید بكون الربائب في حجور 

غالب المعتاد على حالھن أن یكن كذلك، ال أزواج أمھاتھن إنما جاء لكون ال

لكونھ شرطًا في حرمتھن على ازواج أمھاتھن، ومن ثم فیكون ھذا القید ال 

مفھوم لھ، وتكون الربیبة محرمة على زوج أمھا سواء أكانت في حجره، أم 

  .ال

 الطََّالُق َمرََّتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو: -تعالى–قولھ : ومن ذلك أیضًا

َتْسِریٌح ِبِإْحَساٍن َوَال َیِحلُّ َلُكْم َأن َتْأُخُذوْا ِممَّا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیًئا ِإالَّ َأن َیَخاَفا َأالَّ 

ُیِقیَما ُحُدوَد الّلِھ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُیِقیَما ُحُدوَد الّلِھ َفَال ُجَناَح َعَلْیِھَما ِفیَما اْفَتَدْت 

  .)١(ِبِھ

منطوق على جواز الخلع بین الزوجین بأن تفتدي فاآلیة تدل بال

المرأة نفسھا من زوجھا في مقابل أن ترد إلیھ ما كان قد دفعھ إلیھا من 

مھر، لكن ھذا الحكم جاء مقیدًا بقید الخوف من عدم إقامة حدود اهللا في 

حال استمرار الزوجیة، وھذا القید جرى في الكالم مجرى الغالب المعتاد، ال 

از الخلع بحصولھ وتحققھ، وذلك ألن الغالب المعتاد من حال لتقیید جو

الزوجین أنھما ال یتخالعان على الود والتصافي، وإنما یتخالعان إذا وقع 

بینھما الشقاق، ودب بینھما الخالف، وصارا بحیث یخشى من عدم إقامة 

  إذا استمرت العالقة الزوجیة بینھما، فتقیید جواز الخلع-تعالى–حدود اهللا 

 إنما جرى مجرى الغالب المعتاد، -تعالى–بالخوف من عدم إقامة حدود اهللا 

ال لنفي الحكم عما عداه، فال یدل على عدم جواز الخلع عند عدم الخوف من 

عدم إقامة حدود اهللا، ومن ثم فیكون ھذا القید ال مفھوم لھ مخالف، ویكون 

                                                 
 . من سورة البقرة٢٢٩من اآلیة ) ١



 

- ٢٤٦٩ -

لخوف من عدم إقامة الخلع جائزًا بین الزوجین في كل األحوال، سواء وجد ا

 أم ال، بأن تخالع الزوجان باالتفاق بینھما من غیر -تعالى–حدود اهللا 

  .حصول شقاق وال نزاع

أن الصفة إذا غلبت : ووجھ كون التقیید بالصفة الغالبة ال مفھوم لھ

على الموصوف تكون الزمة لھ في الذھن، فیكون استحضار المتكلم لھا 

م بھا، أما إذا لم تكن الصفة غالبة على لغلبتھا، ال لقصد تقیید الحك

موصوفھا، فیكون الظاھر أن استحضار المتكلم لھا لتقیید الحكم بھا، ال 

نفائس "لغلبتھا ولزومھا للحقیقة الموصوفة بھا، قال اإلمام القرافي في 

الكالم إذا خرج مخرج الغالب ال مفھوم : "فھذا ھو سر قولھم" : "األصول

  .)١("لھ

 ھذا الشرط إمام الحرمین الجویني، فلم یجعل عدم وقد خالف في

تقیید الحكم في المنطوق بقید خرج مخرج الغالب المعتاد شرطًا في تحقق 

المفھوم، والعمل بمفھوم المخالفة، محتجًا بأن المفھوم من مقتضیات اللفظ، 

  .)٢(فال تسقطھ موافقة الغالب

ین المحلي في بما قالھ جالل الد: وأجیب عما قالھ إمام الحرمین

وغیره من أن المفھوم وإن كان من مقتضیات ": شرح جمع الجوامع"

اللفظ، إال أنھ من المقتضیات الخفیة، ألن استفادتھ منھ بواسطة أن 

التخصیص بالذكر البد لھ من فائدة، وھذه الفائدة ھي نفي الحكم عما عدا 

ات الظاھرة المذكور، وغیرھا منتف، وموافقة الغالب المعتاد من المقتضی

  .الستفادتھا من المتعارف، فیقدم علیھ، حیث إن الظاھر یقدم على الخفي

                                                 
 ٢/٧٧٦ شرح مختصر الروضة للطوفي – ٣/١٤٣٢نفائس األصول للقرافي : راجع) ١

 :٧٧٧. 
 .٢/٣٥٥الحرمین بشرج األبیاري البرھان إلمام : راجع ) ٢



 

- ٢٤٧٠ -

فإن الغالب الزم للحقیقة في الذھن، فذكره معھا عند الحكم : وأیضًا

  .)١(علیھا لحضوره في الذھن، ال لتخصیص الحكم بھ

 - تعالى–وھذا الجواب األخیر إنما یصح إذا كان المتكلم غیر اهللا 

  . ال یغیب عنھ شيء-الىتع–ألنھ 

                                                 
 - ٣٥٨ :٢/٣٥٥البرھان إلمام الحرمین بشرح األبیاري  : الستخراج ذلك راجع) ١

 -٣/١٠٠اإلحكام لآلمدي = ٢١٩ : ٢١٨ المنخول ص -٢/٢١٠المستصفى 
 شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة - ٢/١٧٤مختصر المنتھى بشرح العضد 

اني على شرح المحلي على جمع الجوامع  حاشیة البن-٣٢٤ : ١/٣٢٣العطار 
 التمھید في تخریج الفروع على األصول لإلسنوي -١/٣١٩ نھایة السول - ١/٢٤٧

 شرح مختصر الروضة للطوفي - ١/٣٧١ االبھاج البن السبكي - ٢٥٠ : ٢٤٩ص 
 شرح الكوكب المنیر – ٢٢ : ٤/١٩ البحر المحیط للزركشي -٧٧٧ : ٢/٧٧٥
 -٣٢ : ٢/٣١لى شرح المحلي على جمع الجوامع   اآلیات البینات ع- ٣/٤٩٠

 .١٨٠ إرشاد الفحول ص -١/١١٥التقریر والتحبیر 



 

- ٢٤٧١ -

أال یكون الحكم في المنطوق مقیدًا بقید جیئ بھ لموافقة : الشرط الرابع

  .)١(الواقع

فإذا كان الحكم في المنطوق مقیدًا بقید خص بالذكر لموافقة الواقع، 

فال یعمل بمفھوم المخالفة حینئذ، ویكون ھذا القید ال مفھوم لھ، ویعمل 

ظ في محل النطق فقط منغیر تعرض للمسكوت بالحكم الذي دل علیھ اللف

  .عنھ

الَّ َیتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِریَن َأْوِلَیاء ِمن ُدْوِن : قولھ تعالى: مثال ذلك

  .)٢(اْلُمْؤِمِنیَن

فاآلیة تدل بالمنطوق على تحریم اتخاذ المؤمنین الكافرین أولیاء، 

، وھذا القید قد خص "منینمن دون المؤ"وھذا الحكم قد جاء مقیدًا بقید 

 كما قال المفسرون نزلت في قوم –بالذكر لموافقة الواقع، وذلك ألن اآلیة 

، فیكون ھذا القید ال مفھوم )٣(من المؤمنین والوا الیھود من دون المؤمنین

لھ، فال یدل على جواز مواالة المؤمنین للكافرین إذا والوا معھم غیرھم من 

م للكافر حرام مطلقًا، سواء والى معھ غیره من المؤمنین، فمواالة المسل

المؤمنین، أم ال؛  ألن مواالة المؤمن للكافر إنما حرمت لعداوة الكافر لھ، 

وھي موجودة سواء والى معھ غیره من المؤمنین، أم ال، ومما یدل على 

وْا َال َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُن : -تعالى–تحریم مواالة المؤمن للكافر مطلقًا قولھ 

َتتَِّخُذوْا الَِّذیَن اتََّخُذوْا ِدیَنُكْم ُھُزًوا َوَلِعًبا مَِّن الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَیُھوَد :-تعالى–، وقولھ )٤(َواْلُكفَّاَر َأْوِلَیاء

                                                 
 .٣٢ : ٢/٣١شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة اآلیات البینات : راجع) ١
 . من سورة آل عمران٢٨من اآلیة ) ٢
 : ٢/١٧٥الدر المیثور في التفسیر بالمأثور لإلمام جالل الدین السیوطي : راجع) ٣

 طبعة دار ٨٨ أسباب النزول للنیسابوري ص - طبعة دار الفكر ببیروت١٧٦
 .الحدیث بالقاھرة

 . من سورة المائدة٥٧من اآلیة ) ٤



 

- ٢٤٧٢ -

ُضُھْم َأْوِلَیاء َبْعٍض َوَمن َیَتَولَُّھم مِّنُكْم َفِإنَُّھ ِمْنُھْم ِإنَّ الّلَھ َوالنََّصاَرى َأْوِلَیاء َبْع

  .)١(َال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن

الَّ َیتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن : -تعالى–فیكون مفھوم المخالفة في قولھ 

  :ًا لسببینمتروك. )٢(اْلَكاِفِریَن َأْوِلَیاء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِنیَن

من دون المؤمنین، الوارد في اآلیة قد خص بالذكر "أن قید : أحدھما

  .لموافقة الواقع

  .معارضة مفھوم المخالفة لمنطوق اآلیتین المذكورتین: وثانیھما

. )٣(َوَال َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَیَة ِإْمالٍق:-تعالى–قولھ : ومن ذلك أیضًا

حریم قتل األوالد، وھذا الحكم قد جاء مقیدًا بقید فاآلیة تدل بالمنطوق على ت

أي خشیة الفقر، وھذا القید قد خص بالذكر حكایة للواقع " خشیة إمالق"

الذي كان علیھ العرب في الجاھلیة، قبل اإلسالم، حیث كان یغلب على حالھم 

 خشیة الفقر والعار، فیكون ھذا القید ال مفھوم -السیما البنات-قتل األوالد، 

ھ، ویكون قتل األوالد حرامًا، سواء خیف من الفقر، أم ال ألن ھذا القید قد ل

خص بالذكر لموافقة الواقع، أو حكایة لھ، ال لنفي الحكم عما عداه، وإال 

  .)٤(لكان قتل األوالد جائزًا عند عدم الخوف من الفقر، ولم یقل بھ قائل

نھ واقعًا أال یكون محل النطق قد خص بالذكر لكو: الشرط الخامس

  .جوابًا لمن سأل عنھ

 سئل عن -صلى اهللا علیھ وسلم–ما روى أن النبي : مثال ذلك

یا رسول اهللا إنا نركب البحر، ونحمل معنا : الوضوء بماء البحر، فقیل لھ

                                                 
 . من سورة المائدة٥١من اآلیة ) ١
 . من سورة آل عمران٢٨من اآلیة ) ٢
 . من سورة اإلسراء٣١من اآلیة ) ٣
  -٣٢ : ٢/٣١وامع بحاشیة اآلیات البینات شرح المحلي على جمع الج: راجع في ذلك) ٤

 .٤/١٩البحر المحیط للزركشي 
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صلى –القلیل من الماء، فإن توضأنا بھ عطشنا، أنتوضأ بماء البحر؟ فقال 

  .)١(»حل میتھھو الطھور ماؤه، ال« : -اهللا علیھ وسلم

 الطھوریة لماء البحر ال یدل -صلى اهللا علیھ وسلم–فإثبات النبي 

على نفیھا عن غیر ماء البحر، كماء النھر، وماء البئر، وماء الثلج، وذلك 

ألن إثبات الطھوریة لماء البحر إنما ورد في معرض الجواب عن سؤال 

  .سائل، فالیدل على نفیھا عن غیره

أأتوضأ مما خرج من السبیلین؟ : ذا سأل سائلما إ: ومن ذلك أیضًا

توضأ مما خرج من السبیلین، فاألمر بالوضوء مما خرج من : فیقال لھ

السبیلین ال یدل على أن غیر ذلك ال یتوضأ منھ، إذ نواقض الوضوء كثیرة، 

فتخصیص محل النطق بالذكر ھنا لبیان الجواب، ومطابقة محل السؤال، ال 

  .)٢(لنفي الحكم عما عداه

وسبب ذلك أن السائل ": "شرح مختصر الروضة"قال الطوفي في  

ھو الذي ذكََّر المتكلم بالمنطوق بھ، لسؤالھ عنھ، فال یظھر كونھ تصور 

  .)٣("المسكوت عنھ وقصده بنفي الحكم

 – ألن اهللا - جل وعال–إنما یتصور ذلك في كالم غیر الشارع : قلت 

  .ول عن شيء ال یجوز علیھ السھو، أو الذھ-تعالى

                                                 
 رضي –الحدیث أخرجھ أصحاب السنن كلھم في كتاب الطھارة من حدیث أبي ھریرة ) ١

 وھو حدیث صحیح، فقد أخرجھ الترمذي في باب ماجاء في البحر أنھ -اهللا عنھ
لوضوء بماء البحر ، وأبو داود في باب ا٦٩ حدیث رقم ١٠١ : ١/١٠٠طھور 

 ١/١٣٦، وابن ماجھ في باب الوضوء بماء البحر ٨٣ حدیث رقم ٤٧ : ١/٤٦
 .٥٩ حدیث رقم ١/٥٣، والنسائي في باب ماء البحر ٣٨٦حدیث رقم 

  نھایة - ٢/١٧٤ مختصر المنتھى بشرح العضد - ٣/١٠٠اإلحكام لآلمدي : راجع) ٢
 شرح – ٢٤٨ل ص  التمھید في تخریج الفروع على األصو- ١/٣١٩السول 

 شرح – ١/٣٧١ االبھاج - ١/٣٢٣المجلي على جمع الجوامع بحاشیة العطار 
 شرح الكوكب المنیر -٤/٢٢ البحر المحیط - ٢/٧٧٥مختصر الروضة للطوفي 

 .١/١١٦ التقریر والتحبیر - ٣/٤٩٢
 .٢/٧٧٥شرح مختصر الروضة للطوفي : راجع ) ٣
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لم جعلوا : ومما یذكر أن اإلمام الزركشي قد أورد ھنا اعتراضًا مفاده

ذكر المنطوق بھ جوابًا لسؤال سائل قرینة صارفة عن إعمال مفھوم 

المخالفة، ولم یجعلوا ورود العام على سبب خاص، أو جوابًا لسؤال قرینة 

  سبب؟صارفة للفظ عن العموم، بل قدموا عموم اللفظ على خصوص ال

بأن سبب ذلك یرجع إلى أن ھناك فرق بین داللة : وأجاب عن ذلك

العموم وداللة المفھوم، فداللة المفھوم داللة ضعیفة، فتسقط بأدنى قرینة، 

بخالف داللة اللفظ العام على العموم، فإنھا داللة قویة، فال یكفي لصرف 

اللفظ العام عن عمومھ مجرد وروده على سبب خاص، أو في معرض 

الجواب عن سؤال، وإنما اعتبر عموم اللفظ ال خصوص السبب، وال 

  .)١(خصوص السؤال

أال یكون محل النطق مشتمًال على قید قد خص : الشرط السادس

بالذكر بقصد تفخیم المذكور، أوتعظیمھ، أو االھتمام بشأنھ، أو مدحھ، ونحو 

یم ذلك فإذا كان محل النطق مشتمًال على قید خص بالذكر بقصد تفخ

المذكور، أو تعظیمھ، أو االھتمام بشأنھ، أو مدحھ، ونحو ذلك  فال یعمل 

بمفھوم المخالفة حینئذ، وإنما یعمل بما دل علیھ اللفظ في محل النطق فقط، 

  .وال داللة لھ على نفي الحكم عما عدا المذكور

ِھنَّ اْلَحجُّ َأْشُھٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفی:-تعالى-قولھ : مثال ذلك

  .)٢(اْلَحجَّ َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ

، )٢(، والفسوق)١(فاآلیة تدل بالمنطوق على تحریم الرفث

، وھذا "في الحج"، وقد جاء ھذا الحكم في المنطوق مقیدًا بقید )٣(والجدال

                                                 
 إرشاد الفحول - ٣/٤٩٣كوكب المنیر  شرح ال- ٤/٢٢البحر المحیط للزركشي : راجع) ١

 .١٨٠ص 
 . من سورة البقرة١٩٧من اآلیة ) ٢
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حج القید ال مفھوم لھ مخالف؛ ألنھ إنما خص بالذكر لالھتمام بشأن ال

وتعظیمھ، ومن ثم فال یعمل بمفھوم المخالفة، إذ الرفث، والفسوق، والجدال 

  .المذموم حرام مطلقًا سواء أكان في الحج، أم في غیر الحج

: ما جاء في الحدیث المشھور في فضل الصیام: ومن ذلك ایضًا

فإذا كان صوم یوم أحدكم فال یرفث، وال یصخب، فإن سابھ أحد، أو قاتلھ «

  ،)٤(» إني امرؤ صائم:فلیقل 

فتقیید النھي عن الرفث، والصخب في الحدیث بكونھ في الصوم ال 

مفھوم لھ، وذلك ألن الصوم إنما َخصَّ بالذكر لالھتمام بشأنھ وتعظیمھ، 

ما نھى عنھ في الحدیث حرام "ومن ثم فال یعمل بمفھوم المخالفة، ویكون 

  .في الصوم، وفي غیر الصوم، وإن كان في الصوم أكد

                                                                                                                 
الكالم الفاحش، ویطلق على التصریح بما یكنى عنھ من : الرفث بفتح الراء والفاء) ١

: -تعالى–ذكر الجماع، كما یطلق أیضًا على الجماع، وعلى مقدماتھ، ومنھ قولھ 
 الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْمُأِحلَّ َلُكْم َلْیَلَة الصَِّیاِم) أي)  من سورة البقرة١٨٧من اآلیة :

  .فال فحش في القول: فال جماع، وقیل: معناه: قیل َفَال َرَفَث: الجماع، وقولھ
 . طبعة دار المعارف٢٣٢ص ) رفث(المصباح المنیر للفیومي مادة : راجع  

، إذا خرج عن الطاعة، فسق یفسق ، فسوقًا: الخروج عن الطاعة، یقال: الفسوق ) ٢
: أصلھ خروج الشيء عن الشيء على وجھ الفساد، فیقال: الفسق، ویقال: واالسم

إذا خرجت عن قشرھا، وكذلك كل شيء إذا خرج عن قشره فقد : فسقت الرطبة
  فسق،

 .٤٧٣ص ) فسق(المصباح المنیر : راجع  
ًال إذا اشتدت جدل الرجل جد: الشدة في الخصومة، یقال: أصل الجدال : الجدال) ٣

إذا خاصم بما یشغل عن ظھور الحق، ووضوح : خصومتھ، وجادل، مجادلة، وجداًال
الصواب، واستعمل على لسان حملة الشرح في مقابلة األدلة لظھور أرجحھا، وھو 

  .محمود إن كان للوقوف على الحق، وإال فمذموم
 .٩٣ص ) جدل(المصباح المنیر : راجع  

إني صائم إذا : في صحیحھ في كتاب الصوم، باب ھل یقولالحدیث أخرجھ البخاري ) ٤
: قال اهللا: - صلى اهللا علیھ وسلم–قال رسول اهللا : شتم؟ من حدیث أبي ھریرة قال

كل عمل ابن آدم لھ، إال الصیام فإنھ لي وأنا أجزي بھ، والصیام جنة، وإذا كان « 
إني امرؤ : فلیقلیوم صوم أحدكم فال یرفث، وال یصخب، فإن سابھ أحد أو قاتلھ 

  .الحدیث»... صائم
  .وأخرجھ مسلم في كتاب الصیام، باب فضل الصیام، وفي باب حفظ اللسان للصائم  
 صحیح مسلم – ١٩٠٤ ، ١٨٩٤ حدیث رقم ١٤١ ، ٤/١٢٥فتح الباري : راجع  

 .٢٨٥ : ٤/٢٨٣بشرح النووي 
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ال یفھم من ھذا أن غیر الصوم ": "فتح الباري"قال ابن حجر في 

  .)١("أن المنع من ذلك یتأكد بالصوم: یباح فیھ ما ذكر، وإنما المراد

ال «:  قال- صلى اهللا علیھ وسلم–ما روى أن النبي : ومن ذلك أیضًا

یحل المرأة تؤمن باهللا والیوم اآلخر أنتحد على میت فوق ثالث إال على 

فالحدیث یدل بالمنطوق على تحریم إحداد . )٢(» أربعة أشھر وعشرازوج

المرأة على میت فوق ثالثة أیام، عدا زوجھا فتحد علیھ إذا مات أربعة 

، وھذا "تؤمن باهللا والیوماآلخر"أشھر وعشرا، وھذا الحكم جاء مقیدًا بقید 

 المؤمنة، القید ال مفھوم لھ مخالف، ألنھ إنما ُخصَّ بالذكر لتفخیم المرأة

واالھتمام بشأنھا ولترغیبھا في االمتثال، ومن ثم فال یعمل بمفھوم المخالفة 

لھذا القید، ویكون الحكم الوراد في الحدیث شامًال للمرأة المؤمنة، وغیر 

  .)٣(المؤمنة، كزوجة المسلم الكتابیة

ال یحل : "قولھ": "شرح صحیح مسلم"قال اإلمام النووي في 

فیھ دلیل على وجوب اإلحداد " إلى آخره...  والیوم اآلخر المرأة تؤمن باهللا

على المعتدة من وفاة زوجھا، وھو مجمع علیھ في الجملة، وإن اختلفوا في 

تفصیلھ، فیجب على كل معتدة من وفاة، سواء المدخول بھا وغیرھا، 

                                                 
 .٤/١٢٦راجع فتح الباري ) ١
 -رضي اهللا عنھا–یھما من حدیث أم حبیبة الحدیث أخرجھ البخاري ومسلم في صحیح) ٢

البخاري في كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غیر زوجھا، وفي كتاب الطالق، 
باب تحد المتوفي عنھا أربعة أشھر وعشرا، ومسلم في كتاب الطالق، باب وجوب 

  .اإلحداد في عدة الوفاة، وتحریمھ في غیر ذلك إال ثالثة أیام
 المنع والمراد بھ امتناع المرأة المتوفى عنھا زوجھا من الزینة :واإلحداد معناه  

  .كلھا، من لباس، وطیب، ونحوھما، وكل ما كان من دواعي النكاح
 حدیث ٩/٣٩٤ ، ١٢٨٢ ، ١٢٨٠ حدیث رقم ١٧٥ : ٣/١٧٤فتح الباري : راجع  

 .١٤٨٦ حدیث رقم ٣٦٩ : ٥/٣٦٨ صحیح مسلم بشرح النووي – ٥٣٣٤رقم 
 التقریر والتحبیر – ٣/٤٩٢ شرح الكوكب المنیر – ٢٣ : ٤/٢٢ المحیط راجع البحر) ٣

 .١٨٠ إرشاد الفحول ص - ١/١١٦
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والصغیرة، والكبیرة، والبكر، والثیب، والحرة، واألمة، والمسلمة، 

  . مذھب الشافعي، والجمھوروالكافرة، ھذا

: وقال أبو حنیفة، وغیره من الكوفیین، وأبو ثور، وبعض المالكیة

صلى اهللا علیھ –ال یجب على الزوجة الكتابیة، بل یختص بالمسلمة، لقولھ 

  . ، فخصھ بالمؤمنة"تؤمن باهللا: "-وسلم

أن المؤمن ھو الذي یستثمر خطاب الشارع، : ودلیل الجمھور

  .)١("قاد لھ، فلھذا قید بھوینتفع بھ، وین

أال یكون الحكم في المنطوق مشتمًال على قید قصد بھ زیادة : الشرط السابع

  .االمتنان

فإذا كان الحكم في محل النطق مشتمًال على قید قصد بھ زیادة 

االمتنان، فیكون ھذا القید ال مفھوم لھ، ومن ثم فال یعمل بمفھوم المخالفة 

  .لھذا القید

َوُھَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُلوْا ِمْنُھ َلْحًما : قولھ تعالى: لك     مثال ذ

  .)٢(َطِریا

: فاآلیة تدل بالمنطوق على حل أكل اللحم الخارج من البحر، أي

وھذا القید ال مفھوم لھ مخالف، فال یدل " طریًا"السمك، وقید اللحم بكونھ 

                                                 
: ، وأیضًا٩/٣٩٦ فتح الباري -٥/٣٧٣شرح اإلمام النووي على صحیح مسلم : راجع) ١

 الھدایة -  طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت٦/٣٨٢روضة الطالبین لإلمام النووي 
:  حیث جاء فیھ٣٤١: ٤/٣٤٠حاشیة فتح القدیر البن الھمام شرح بدایة المبتدى ب

وال حداد على كافرة ألنھا غیر مخاطبة بحقوق الشرع، وال على صغیرة ألن "
 : ٢/١٢٢ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد –" الخطاب موضوع عنھا

ابیة، اإلحداد على المسلمة، والكت: فقال مالك: " طبعة الحلبي، حیث جاء فیھ١٢٣
وخالف قول مالك المشھور في الكتابیة ابن نافع، وأشھب، ... والصغیرة، والكبیرة 

 ".ورویاه عن مالك
 . من سورة النحل١٤من اآلیة ) ٢
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المجفف، وذلك ألن ھذا القید قد على عدم حل أكل ما لیس بطري، كالسمك 

 على عباده بإظھار نعمة من نعمھ، -تعالى–ُخصَّ بالذكر لزیادة امتنان اهللا 

  .)١(فالتقیید بالطري لكونھ أفضل من غیره، فاالمتنان بھ أتم

  

أال یكون الحكم في المنطوق مشتمًال على قید قد قصد بھ : الشرط الثامن

  .التنفیر

طوق مقیدًا بقید قصد بھ التنفیر، فیكون ھذا فإذا ورد الحكم في المن

  .القید ال مفھوم لھ، وال یعمل بمفھوم المخالفة حینئذ

 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا الرَِّبا : - تعالى -قولھ  : مثال ذلك

  .)٢(َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفًة 

ذا الحكم مقیدًا فاآلیة تدل بالمنطوق على تحریم أكل الربا، وجاء ھ

، وھذا القید إنما خص بالذكر للتنفیر من أكل الربا، "أضعافًا مضاعفة"بقید 

أو لحكایة ما كان علیھ العرب في الجاھلیة، فیكون ھذا القید ال مفھوم لھ، 

ویكون أكل الربا حرامًا مطلقًا، سواء أكان قلیًال، أم كثیرًا، أضعافًا مضاعفة، 

  .أم دون ذلك

ن أن مفھوم المخالفة لھذاالقید معارض بمنطوق أدلة ھذا فضًال ع

َوَأَحلَّ الّلُھ : -تعالى–أخرى كثیرة تدل على أن أكل الربا حرام مطلقًا، كقولھ 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَھ : - تعالى –، وقولھ )٣(اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا

َبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب مَِّن الّلِھ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرِّ

                                                 
 .٣/٤٩٣ شرح الكوكب المنیر – ٤/٢٢البحر المحیط للزركشي : راجع) ١
 . من سورة آل عمران١٣٠من اآلیة ) ٢
 . من سورة البقرة٢٧٥من اآلیة ) ٣



 

- ٢٤٧٩ -

،فیكون )١(َوَرُسوِلِھ َوِإن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن

  .)٢("أضعافًا مضاعفة متروكًا"مفھوم المخالفة لقید 

 یكون الحكم في المنطوق مشتمًال على قید لم یذكر أال: الشرط التاسع

  .استقالًال

فإذا ورد الحكم في المنطوق مقیدًا بقید لم یذكر مستقًال وإنما ذكر 

على وجھ التبعیة لشيء آخر، فیكون ھذا القید ال مفھوم لھ، وال یعمل 

  .بمفھوم المخالفة حینئذ

ُھنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي َوَال ُتَباِشُرو: -تعالى –قولھ :      مثال ذلك

  .)٣(اْلَمَساِجِد

 من –فاآلیة تدل بالمنطوق على تحریم مباشرة المعتكف للنساء 

، "في المساجد"  وقد جاء ھذا الحكم مشتمًال على قید –زوجة، أو أمة 

وھذا القید لم یذكر على وجھ االستقالل، وإنما ذكر على وجھ التبعیة 

ال یكون صحیحًا شرعًا إال إذا كان في المسجد، لالعتكاف؛ إذ االعتكاف 

فیكون التقیید بھذا القید ال مفھوم لھ بالنسبة لمنع المباشرة، ألن مباشرة 

المعتكف لنساء حرام مطلقًا، سواء حصلت المباشرة في المسجد، أم في 

  .)٤(غیر المسجد

دة أال یكون الحكم في المنطوق معلقًا على صفة غیر مقصو: الشرط العاشر

  .لم تذكر لتعلیق الحكم بھا: ، أي

                                                 
 . من سورة البقرة٢٧٩ ، ٢٧٨اآلیتان ) ١
 .٢٢ ، ٤/١٩البحر المحیط : راجع) ٢
 . من سورة البقر١٨٧من اآلیة ) ٣
 .١٨٠  إرشاد الفحول للشوكاني ص - ٤/٢٣البحر المحیط : راجع ) ٤



 

- ٢٤٨٠ -

فإذا ورد الحكم في المنطوق معلقًا على صفة غیر مقصودة، أي لم 

تذكر لتعلیق الحكم بھا، فال یعمل بمفھوم المخالفة حینئذ، وال یكون الكالم 

  .داًال على نفي الحكم عما عدا المذكور

َطلَّْقُتُم النَِّساء َما َلْم الَّ ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإن : - تعالى–قولھ : مثال ذلك

َتَمسُّوُھنُّ َأْو َتْفِرُضوْا َلُھنَّ َفِریَضًة َوَمتُِّعوُھنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر 

  .)١(َقْدُرُه َمَتاًعا ِباْلَمْعُروِف َحقا َعَلى اْلُمْحِسِنیَن

وقبل فرض فاآلیة تدل بالمنطوق على جواز الطالق قبل الدخول، 

المھر، حیث نص الشارع على رفع الجناح عمن طلق قبل المسیس، وقبل 

مالم تمسوھن أو "فرض المھر للزوجة، وقد ورد ھذا الحكم مقیدًا بقید 

وھو جواز –وھذا القید لم یقصد بھ تعلیق الحكم " تفرضوا لھن فریضة

و  علیھ، وإنما قصد بھ رفع الجناح عمن طلق قبل المسیس، أ–الطالق 

فرض المھر، وإیجاب المتعة إنما جاء على وجھ التبع للطالق، فصار الحكم 

مالم تمسوھن أو "كأنھ مذكور ابتداًء غیر معلق على صفة، فیكون قید 

 ال مفھوم لھ مخالف، فال یكون داًال على عدم جواز -تفرضوا لھن فریضة

خول، الطالق بعد الدخول، أو بعد فرض المھر، إذ الطالق جائز قبل الد

  .)٢(وبعده، وقبل فرض المھر، وبعده

ھذه ھي أھم الشروط التي ذكرھا جمھور األصولیین للعمل بمفھوم 

المخالفة، فإذا انتفى شرط منھا انتفى المفھوم من أصلھ، ومن ثم فال یمكن 

  .االستدالل بھ

  :أن ھذه الشروط ترجع في الحقیقة إلى شرطین اثنین: والتحقیق

                                                 
 . من سورة البقرة٢٣٦اآلیة ) ١
اعد  القو-٤/٣٤ البحر المحیط للزركشي – ٣/٤٩٥شرح الكوكب المنیر : راجع) ٢

 .٢٣٨والفوائد األصولیة البن اللحام ص 



 

- ٢٤٨١ -

وم المخالفة معارضًا بدلیل آخر أقوى منھ، أال یكون مفھ: أحدھما

كمنطوق نص آخر، أو مفھوم موافقة، أو قیاس صحیح على الراجح من 

  .أقوال العلماء

أال یظھر لتخصیص محل النطق بالذكر أیة فائدة غیر نفي : وثانیھما

حكم المنطوق عن المسكوت عنھ، فإن ظھرت لھ أیة فائدة أخرى غیر ذلك، 

قد خرج مخرج الغالب، أو قصد بھ حكایة الواقع، أو كأن یكون المنطوق 

االمتنان، أو التعظیم، أو التنفیر، أو ورد جوابًا لسؤال سائل، أو نحو ذلك 

مما تقدم، فینتفي المفھوم من أصلھ، وال یكون الكالم داًال على نفي الحكم 

  .)١(عما عدا المذكور

جمع شرح " في -رحمھ اهللا–قال الشیخ جالل الدین المحلي 

وإنما شرطوا انتفاء : "بعد أن ذكر جملة من الشروط المتقدمة" الجوامع

 فائدة خفیة، فأخر -المفھوم: أي–المذكورات؛ ألنھا فوائد ظاھرة، وھو 

  .)٢("عنھا

                                                 
 -١/٣١٩ نھایة السول - ٣/١٠٠ اإلحكام لآلمدى -٢/٢١٠المستصفى : راجع ) ١

 التقریر والتحبیر -٢٤٨التمھید في تخریج الفروع على األصول لإلسنوي ص 
 – ٣٣ : ٢/٣٢ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة اآلیات البینات - ١/١١٦

 .  ١٠١ :٢/١٠٠ حاشیة األزمیري – ٢٤ : ٤/١٧للزركشي  البحر المحیط 
 .٢/٣٢شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة اآلیات البینات : راجع) ٢



 

- ٢٤٨٢ -

  المطلــــــب الثالـــــث

  فـــــــي

  أدلة المذاھب ومناقشتھا، وبیان الراجح

  :ویشتمل على خمسة فروع

  .دلة المذھب األول ومناقشتھافي أ: الفرع األول

  .في أدلة المذھب الثاني ومناقشتھا: الفرع الثاني

  .في دلیل المذھب الثالث ومناقشتھ: الفرع الثالث

  .في دلیل المذھب الرابع ومناقشتھ: الفرع الرابع

  .في بیان الراجح: الفرع الخامس

  الفـــــــرع األول

  فـــــــــي

  أدلة المذھب األول ومناقشتھا

استدل أصحاب المذھب األول وھم الجمھور القائلون بحجیة مفھوم 

الصفة مطلقًا، سواء أكان الوصف مناسبًا للحكم، أم ال، بأدلة كثیرة، ھذا 

فضًال عما ذكروه من األدلة المثبتة لحجیة مفھوم المخالفة بوجھ عام، إذ أن 

ھوم كل دلیل یدل على حجیة مفھوم المخالفة یكون داًال على حجیة مف

الصفة، باعتبار أن مفھوم الصفة نوعًا من أنواع مفھوم المخالفة، 

وسأكتفي ھنا بعرض أدلتھم المثبتة لحجیة مفھوم الصفة خاصة خشیة 

  :اإلطالة، ومراعاة لموضوع البحث، ومن ھذه األدلة



 

- ٢٤٨٣ -

أن أئمة اللغة، كأبي عبید القاسم بن سالم، واإلمام : الدلیل األول

عمر ابن المثنى، وأبي سعید األصمعي، قالوا بحجیة الشافعي، وأبي عبیدة م

مفھوم الصفة، واعتبروه طریقًا من الطرق الدالة على الحكم الشرعي، 

وفھموا أن الخطاب المفید لحكم مقید بوصف من أوصاف الذات یدل على 

ثبوت ذلك الحكم عند ثبوت ذلك الوصف، وعلى انتفائھ عند انتفاء ذلك 

  .الوصف

صلى اهللا – ما نقل عنھم أنھم فھموا من قول النبي :ومما یؤكد ذلك

، أنھ یدل على أن مطل غیر الغني لیس )١(»مطل الغني ظلم«: -علیھ وسلم

لي الواجد یحل «: -صلى اهللا علیھ وسلم–بظلم، كما فھموا عن قولھ 

 ال یحل -المعدم:  أي –، أنھ یدل على أن لیغیر الواجد )٢ (»عرضھ وعقوبتھ

وھؤالء األئمة من أئمة اللغة، وممن یحتج بقولھم فیھا، عرضھ وعقوبتھ، 

كما أنھم من فصحاء العرب، ومن أوثق من نقل كالمھم شعرًا ونثرًا، وقد 

قالوا بحجیة مفھوم الصفة، وفھموه من كثیر من األحادیث، وقولھم وفھمھم 

  .)٣(حجة في اللغة، فیثبت بذلك أن مفھوم الصفة حجة مطلقًا، وھو المدعى

مطل الغني «عند شرح حدیث " فتح الباري"ابن حجر في قال 

أنھ من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة في التنفیر من المطل، : المعنى: "»ظلم

                                                 
 .الحدیث سبق تخریجھ) ١
الحدیث أخرجھ النسائي في سننھ في كتاب البیوع، باب مطل الغني، وابن ماجھ في ) ٢

رو بن الشرید عن أبیھ، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدین، من حدیث عم
وترجم لھ البخاري في كتاب االستقراض ، باب لصاحب الحق مقال، ویذكر عن 

  ".ليَّ الواجد یحل عقوبتھ وعرضھ "-  صلى اهللا علیھ وسلم–النبي 
 حدیث ٢/٨١١ سنن ابن ماجھ – ٤٧٠٣ حدیث رقم ٧/٣٦٣سنن النسائي : راجع  

 .٥/٧٥ فتح الباري – ٢٤٢٧رقم 
 البرھان – ١/١٦٠ المعتمد ألبي الحسین البصري -١/٢٤٣ األدلة قواطع: راجع) ٣

 – ١٩٥: ٢/١٩٤ المستصفى -٣١٠ : ٢/٣٠٩إلمام الحرمین بشرح األبیاري 
 شرح المعالم البن التلمساني – ٣/٧٣ اإلحكام لآلمدي -٢١٠: ٢٠٩المنخول ص 

 . ٦٩٥: ١/٦٩٣ تفسیر النصوص - ١/١٢٠ التقریر والتحبیر -٣٠٣: ١/٣٠٢



 

- ٢٤٨٤ -

تأخیر ما استحق أداؤه بغیر عذر، والمراد : المدافعة، والمراد ھنا: والمطل

لى واستدل بھ ع: "إلى أن قال... من قدر على األداء ولو كان فقیرًا : بالغني

أن العاجز عن األداء ال یدخل في الظلم، وھو بطریق المفھوم؛ ألن تعلیق 

الحكم بصفة من صفات الذات یدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 

  .)١("الصفة

اللّي : "»لّي الواجد یحل عرضھ وعقوبتھ«وقال في شرح حدیث 

  .المطل، لوي، یلوي: بالفتح

  .القدرة: الوجد بالضم بمعنىالغني ، من : والواجد بالجیم

: مطلني، وقال وكیع: یقول: قال سفیان" یحل عرضھ:"وقولھ

  .الحبس: شكایتھ، وعقوبتھ: عرضھ

واستدل بھ على مشروعیة حبس المدین إذا كان قادرًا : "ثم قال

على أن المعسر ال " الواجد: "على الوفاء تأدیبًا لھ وتشدیدًا علیھ، وبقولھ

  .)٢("یحبس

  : الدلیل من أربعة أوجھونوقش ھذا

أنا ال نسلم أن ما قالھ ھؤالء األئمة من أن مطل غیر الغني : أحدھا

لیس بظلم، ولّي غیر الواجد ال یحل عرضھ وعقوبتھ مستندًا إلى دلیل 

 إذ یحتمل أن یكون ما قالوه مستندًا إلى النفي - مفھوم المخالفة–الخطاب 

، فیسقط بذلك االستدالل بما األصلي، وعدم وجود دلیل یدل على مخالفتھ

  .)٣(ذكرتم على أن مفھوم الصفة حجة

                                                 
 .٥٤٤ : ٤/٥٤٣فتح الباري : اجعر) ١
 .٥/٧٦فتح الباري : راجع) ٢
 .١/١٦٠ المعتمد ألبي الحسین البصري -٣/٧٤اإلحكام لآلمدي : راجع) ٣



 

- ٢٤٨٥ -

بأن ذلك خالف ما نقل عن ھؤالء األئمة؛ : وأجیب عن ھذا الوجھ

 على ما -صلى اهللا علیھ وسلم–ألن الظاھر أنھم فسروا حدیث رسول اهللا 

عرفوا من لسان العرب، والعرب فرقت بین المطلق والمقید بالصفة، كما 

اعط زیدًا الطویل، واعط : لخاص والعام، أال ترى أنھم ال یقولونفرقت بین ا

عمرًا الفقیر، وھم یریدون التسویة بین الطویل والقصیر، وبین الغني 

والفقیر، فدل ذلك على أنما قالھ ھؤالء األئمة إنما كان استنادًا إلى دلیل 

الخطاب، وھو مستخرج من اللفظ من حیث اللغة، ولسان العرب، ولیس 

  .)١(ستنادًا إلى النفي األصلي كما زعمتما

ھذا فضًال عن أن ما ذكرتم إنما ھو مجرد احتمال، ومجرد االحتمال 

ال یسقط بھ االستدالل، وإنما یخرجھ من القطع إلى الظن، ونحن ال ندعي أن 

ھذا الدلیل یفید القطع بحجیة مفھومالصفة، وإنما ندعي أنھ یفید غلبة الظن 

ي االستدالل، وإال، فلوكان مجرد االحتمال یسقط بھ بذلك، وھذا یكفي ف

االستدالل، لسقط االستدالل بجمیع األدلة الظنیة، كأخبار اآلحاد والقیاس، بل 

  .وباألدلة قطعیة الثبوت ظنیة الداللة، وھذا لم یقل بھ قائل

سلمنا أن ما قالھ ھؤالء األئمة إنما كان استنادًا إلى القول : وثانیھا

ة، ال إلى النفي األصلي، ومع ذلك فیحتمل أن یكون ما صدر بمفھوم الصف

عن ھؤالء األئمة إنما كان عن نظر واجتھاد، فال یكون قولھم حجة على 

  .)٢(غیرھم من المجتھدین المخالفین لھم في ذلك

بأن ذلك أیضًا خالف ما نقل عن ھؤالء : وأجیب عن ھذا الوجھ

 -صلى اهللا علیھ وسلم– اهللا األئمة؛ ألن الظاھر أنھم فسروا حدیث رسول

                                                 
 .١/٢٤٣قواطع األدلة البن السمعاني : راجع) ١
 -٢/١٠٦ حاشیة األزمیري -٣/٧٣ اإلحكام لآلمدي – ٢/١٩٥المستصفى : راجع) ٢

 . ٢/٣١١ح األبیاري البرھان إلمام الحرمین بشر



 

- ٢٤٨٦ -

على ما عرفوه وفھموه من لغة العرب ولسانھم، ال على ما یعرض في 

  .)١(خاطرھم، وتوصلوا إلیھ باجتھادھم، فسقط ما زعمتم

سلمنا أن ما قالھ ھؤالء األئمة إنما كان استنادًا إلى القول : وثالثھا

وًال لھم بمفھوم الصفة بناًء على ما فھموه من لغة العرب، ولیس ق

باالجتھاد، ومع ذلك فال حجة لكم فیھ، ألن ما قالوه لیس فیھ ما یشعر بالنقل 

عن العرب، وال ھم قد صرحوا بأنھ منقول عن العرب، فال یكون حجة في 

  .ثبوت ھذه القاعدة اللغویة األصولیة التي ینبني علیھا الكثیر من األحكام

خبر آحاد، فال تقوم بھ وإن سلمنا أنھم نقلوه عن العرب، فغایتھ أنھ 

  .)٢(الحجة في مثل ھذه القاعدة العظیمة

بأن غالب اللغة إنما یكتفي في ثبوتھ بقول : وأجیب عن ھذا الوجھ

األئمة، وال یكون ذلك قادحًا في ثبوت المدلوالت اللغویة، وإال، لما ثبت 

مفھوم شيء من اللغات، كیف وإن الذین نقل عنھم القول بدلیل الخطاب ھم 

فلزم من ذلك أن یكون قولھم !  فصحاء العرب وأئمتھم في ھذا الشأن؟من

  .)٣(في اللغة حجة

وأما كون ما نقلوه عن العرب من القول بدلیل الخطاب، وحجیة 

مفھوم الصفة ال یعدو أن یكون خبر آحاد، وخبر اآلحاد ال تقوم بھ الحجة 

  .في مثل ھذه القاعدة العظیمة

                                                 
 .١/٢٤٣قواطع األدلة البن السمعاني : راجع) ١
 التقریر -٣/٧٣ اإلحكام لآلمدي -٢١٠ المنخول ص -٢/١٩٥المستصفى : راجع) ٢

 .١/١٢٠والتحبیر 
 تفسیر النصوص في الفقھ اإلسالمي - ٢/١٧٥مختصر المنتھى بشرح العضد : راجع) ٣

 .١/٦٩٦محمد أدیب صالح / د



 

- ٢٤٨٧ -

 تكرر منھم القول بدلیل الخطاب، أن ھؤالء األئمة قد: فجوابھ

وبمفھوم الصفة في مسائل كثیرة، واشتھر ذلك عنھم حتى صار مستفیضًا، 

  .مما یبعث في النفس اطمئنانًا بصحة ما نقلوه

ھذا فضًال عن أن ھذه المسألة وإن كانت من مسائل األصول إال أنھا 

ن المقصود بھا مما یسوغ فیھ االجتھاد، فجاز إثباتھا بأخبار اآلحاد، كما أ

العمل بمفھوم الصفة، ال مجرد اعتقاد أنھ حجة، والمسائل العملیة یكتفى 

  .)١(فیھا بأخبار اآلحاد، فكذلك أصولھا یكتفى في إثباتھا بأخبار اآلحاد

أن ما نقل عن أبي عبید القاسم بن سالم، واإلمام : ورابعھا

 الصفة معارض  وغیرھما من األئمة من القول بمفھوم-رحمھ اهللا-الشافعي

بمثلھ، فقد نقل عن األخفش، وھو أیضًا من أئمة اللغة، واإلمام محمد بن 

 وھو أیضًا من - رحمھ اهللا-صاحب اإلمام أبي حنیفة–الحسن الشیباني 

فصحاء العرب القول بعدم صحة االحتجاج بمفھوم الصفة، بل ومفھوم 

عارضة اآلخر المخالفة بوجھ عام، فال ینھض أحد القولین لالحتجاج مع م

  .)٢(لھ

بأن ما نقل عن أبي عبید القاسم بن سالم، : وأجیب عن ھذا الوجھ

 وغیرھما من أئمة العربیة من القول بمفھوم -رحمھ اهللا-واإلمام الشافعي  

الصفة، أرجح مما نقل عن األخفش، واإلمام محمد بن الحسن من عدم 

  :القول بھ، ألمور

لقول بمفھوم الصفة في مواضع أن أبا عبید قد تكرر منھ ا: أحدھا

 قد روى عنھ أصحابھ مع -رحمھ اهللا–كثیرة، كما أن اإلمام الشافعي 

                                                 
 .٤٣٥ : ١/٤٣٤ اللمع للشیرازي شرح: راجع) ١
 اإلحكام لآلمدي - ١/١٦٠ المعتمد -٢١٠ المنخول ص -٢/١٩٥المستصفى : راجع) ٢

 شرح المعالم البن التلمساني – ١٢١ : ١/١٢٠ التقریر والتحبیر – ٧٤ : ٣/٧٣
١/٣٠٦. 



 

- ٢٤٨٨ -

كثرتھم، بل والمخالفون لھ القول بمفھوم الصفة في كثیر من اآلیات 

واألحادیث، وذاع ذلك واشتھر عنھما، وال كذلك الروایة عن األخفش، كما 

ل بعدم االحتجاج بمفھوم الصفة، أنھ لم یعرف أي األخافش الثالثة ھو القائ

شیخ –ھل ھو األخفش األكبر، أبو الخطاب عبد الحمید بن عبد المجید 

 – أبو الحسن سعید بن مسعدة المجاشعي –سیبویھ، أم األخفش األوسط 

 أبو الحسن علي بن سلیمان بن –صاحب سیبویھ، أم األخفش األصغر 

   صاحب ثعلب، والمبرد؟-الفضل

عبید القاسم بن سالم، واإلمام الشافعي وأبا عبیدة أن أبا : وثانیھا

  .معمر بن المثنى أشھر من األخفش، ومحمد بن الحسن، وأعلم منھما باللغة

أن أبا عبید، واإلمام الشافعي، ومن معھما من أئمة اللغة : وثالثھا

یشھدون باإلثبات، واألخفش، ومحمد بن الحسن یشھدان بالنفي، وقول 

ول من النافي؛ ألن النافي إنما ینفي لعدم الواجدان، وعدم المثبت أولى بالقب

الوجدان ال یدل علي عدم الوجود إال ظنًا، والمثبت یثبت للوجدان، والوجدان 

  .)١(یدل على الوجود قطعًا

إن ما ذكرتم من كون قول المثبت أولى بالقبول من النافي : فإن قیل

ونفیھ؛ ألن اإلحاطة بالنفي عند التعارض إنما ھو في نقل الحكم عن الشارع 

غیر ممكنة، فعدم الوجدان ال یدل على عدم الوجود إال ظنًا، أما ما نحن فیھ 

من إثبات المفھوم، ونفیھ، ونقل الحكم عن أھل اللغة، فال یتأتى فیھ ذلك، 

إلمكان االحاطة بالنفي للحاذق بمعرفة اللغة، فعدم الوجدان یدل على عدم 

                                                 
 تفسیر - ١/١٢١ التقریر والتحبیر -٢/١٧٥مختصر المنتھى بشرح العضد : راجع) ١

 .١/٦٩٧:٦٩٦النصوص 



 

- ٢٤٨٩ -

یة لقول المثبت على النافي، بل یكون النافي كالمثبت الوجود قطعًا، فال أولو

  .)١(إن لم یكن أولى

أنھ ال فرق بین نقل الحكم الشرعي عن الشارع، ونقل : فجوابھ

الحكم اللغوي عن أھل اللغة في كون المثبت أولى من النافي، ألن اإلحاطة 

عدم بالنفي على سبیل القطع غیر ممكنة في كل، فعدم الوجدان ال یدل علي 

الوجود إال ظنًا، وإال، فمن ذا الذي یحیط علمًا باللغة العربیة، وخصائصھا، 

وأسالیبھا، ولھجاتھا المختلفة إحاطة ال تدع شاردة وال واردة على سبیل 

  !؟)٢(القطع

أنھ قد ثبت باالستقراء والتتبع لكالم العرب أن : الدلیل الثاني

دعي فائدة، وإال ، تخصیص الوصف بالذكر دون غیره من األوصاف یست

لكان ذكره عبثًا أو لغوًا، والعبث أو اللغو یتنزه عنھ كالم آحاد البلغاء من 

 صلى اهللا علیھ – وكالم رسولھ -تعالى–الناس، فألن یتنزه عنھ كالم اهللا 

 أولى، وھذه الفائدة ھي نفي الحكم عن الذات عند انتفاء ذلك -وسلم

 فرض المسألة أن تخصیص الوصف؛ ألن الفرض عدم فائدة أخرى، إذ

الوصف بالذكر یدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الوصف إن لم تظھر 

للتخصیص بالذكر آیة فائدة أخرى غیر نفي الحكم عند انتفاء الوصف، فثبت 

بذلك أن تخصیص الوصف بالذكر یدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء 

  .)٣(و المدعىذلك الوصف، فیكون مفھوم الصفة حجة، وھ

  :ونوقش ھذا الدلیل من وجھین
                                                 

 .١/١٢١التقریر والتحبیر : راجع) ١
 . من الھامش١/٣٠٤شرح المعالم في أصول الفقھ البن التلمساني : راجع) ٢
 المعتمد -٤٣٣ : ١/٤٣٢ شرح اللمع للشیرازي – ١/٢٤٦قواطع األدلة : راجع) ٣

 شرح – ٢/١٤٤ المحصول -٣/٧٧ اإلحكام لآلمدي -٢/٢٠٠ المستصفى - ١/٢٥٨
 نھایة السول - ٧٢٦ : ٢/٧٢٥ شرح مختصر الروضة للطوفي – ١/٣٠٢المعالم 

محمد أبو النور / د. أصول الفقھ أ-١/١٢١ التقریر والتحبیر – ٣٢٠ : ١/٣١٩
 .٢/٨٨زھیر 



 

- ٢٤٩٠ -

أناال نسلم أنھ ال فائدة لتخصیص الوصف بالذكر سوى نفي : أحدھما

الحكم عن الذات عند انتفاء الوصف، بل قد یكون لتخصیص الوصف بالذكر 

  :فوائد أخر، منھا

تأكید حكم المنطوق المخصوص بالذكر، لشدة مناسبتھ، كتأكید 

 السائمة، لمناسبة السوم لھ، أو لكون المخصوص وجوب الزكاة في الغنم

بالذكر سببًا لورود النص، أو مسئوًال عنھ من سائل أو غالب الوقوع، ونحو 

  .ذلك

توسعة مجال االجتھاد، لینال المجتھد ثواب االجتھاد، وذلك : ومنھا

ألن تخصیص الوصف بالذكر مع احتمال اختصاص الموصوف بالحكم، 

 واجتھاد یحصل بھ للمجتھد ثواب االجتھاد، وإن وعدمھ، یحتاج إلى نظر

ثبت عنده أن المخصوص بالذكر غیر مختص بالحكم، فیمكنھ إلحاق 

المسكوت عنھ بالمذكور بمعنى جامع بینھما، وفي ذلك ما فیھ من تحصیل 

  .ثواب االجتھاد، لما فیھ من إتعاب للقریحة

 كل أن یكون المقصود من تخصیص الوصف بالذكر إفراد: ومنھا

واحد من المنطوق بھ وھو الموصوف بذلك الوصف، والمسكوت عنھ وھو 

غیر الموصوف بھ بنص خاص تكثیرًا أللفاظ النصوص، لیكثر ثواب 

  .القارئ، والحافظ لھا

فثبت بذلك بطالن دعوى انحصار تخصیص الوصف بالذكر فیما ذكرتم من 

  .)١(فالداللة على انتفاء الحكم عن الذات عند انتفاء ذلك الوص

                                                 
 المحصول – ٧٨ :٣/٧٧ اإلحكام لآلمدي – ٢٠٢ :٢/٢٠١المستصفى : راجع) ١

یر  التقریر والتحب-٧٢٧ : ٢/٧٢٦ شرح مختصر الروضة للطوفي – ٢/١٤٦
١٢٢ : ١/١٢١. 



 

- ٢٤٩١ -

بأن ما ذكرتموه من الفوائد المحتملة ال ینافي ما : وأجیب عن ھذا الوجھ

ذكرناه من أن فائدة تخصیص الوصف بالذكر ھي نفي الحكم عن الذات عند 

انتفاء ذلك الوصف، وذلك ألن المعتبر ھو الفائدة التي یدل علیھا اللفظ في 

 الحكم عند انتفاء األعم األغلب، وھي ما ذكرناه من الداللة على انتفاء

  .)١(الوصف

ھذا فضًال عن أن ما ذكرتموه خارج عن محل النزاع، ألن محل 

 محصور فیما إذا لم یظھر لتخصیص الوصف بالذكر أي -كما تقدم–النزاع 

فائدة أخرى غیر نفي الحكم عند انتفائھ، فإن ظھرت لھ فائدة أخرى غیر 

  .االتفاقذلك فیكون التقیید بالوصف ال مفھوم لھ حینئذ ب

كما أن ما ذكرتم من أن الفائدة من تخصیص الوصف بالذكر قد 

تكون توسعة مجال االجتھاد، ألن تخصیص الوصف بالذكر مع احتمال 

اختصاص الموصوف بالحكم، وعدمھ، یحتاج إلى نظر واجتھاد، وإن ثبت 

عند المجتھد أن المخصوص بالذكر غیر مختص بالحكم فیمكنھ إلحاق 

المذكور في الحكم بمعنى جامع بینھما، وفي ذلك ما فیھ من المسكوت عنھ ب

تحصیل ثواب االجتھاد، فھو خارج عن محل النزاع أیضًا، وذلك ألن 

المجتھد إنما یلحق المسكوت عنھ بالمذكور في الحكم بتقدیر أولویة 

المسكوت عنھ بالمعنى المقتضى للحكم من المنطوق، أو مساواتھ لھ فیھ، 

فیكون المفھوم حینئذ مفھوم موافقة ، ال مفھوم مخالفة، وإذا كان كذلك، 

فیكون ما ذكرتم خارجًا عن محل النزاع، لما تقدم من أن شرط العمل 

                                                 
 شرح مختصر الروضة – ٢٤٧ : ١/٢٤٦قواطع األدلة البن السمعاني : راجع) ١

 .٧٢٨ : ٢/٧٢٧للطوفي 



 

- ٢٤٩٢ -

بمفھوم الصفة أال تظھر للمسكوت عنھ أولویة بالحكم من المنطوق أو 

  .)١(مساواة لھ فیھ

أن ھذا الدلیل منقوض بمفھوم اللقب؛ ألنھ لو كان : وثانیھما

الوصف بالذكر ال فائدة لھ سوى نفي الحكم عند انتفاء الوصف، تخصیص 

لصح أن یقال في مفھوم اللقب، إن تخصیص الذات بالذكر ال فائدة لھ سوى 

نفي الحكم عن غیر تلك الذات، فیكون مفھوم اللقب حجة، مع أنھ لیس كذلك 

 لنا على األرجح، وأنتم ال تقولون بحجیتھ، فما كان جوابًا لكم یكون جوابًا

  .)٢(من غیر فرق

بأن ھناك فرق بین مفھوم اللقب ومفھوم : وأجیب عن ھذا الوجھ

الصفة، ففي مفھوم اللقب یكون لتخصیص الذات بالذكر فائدة أخرى غیر 

نفي الحكم عن غیر تلك الذات، وھي تصحیح الكالم وعدم اختاللھ، إذ الكالم 

زید  "-مثًال–ل القائل ال یستقیم إال بذكر اللقب الدال على الذات، ففي قو

یكون الكالم مختًال وغیر مستقیم، وال فائدة " زید"إذ أسقطنا كلمة " فاھم

لھ، فالفائدة في ذكر اللقب ھي تصحیح الكالم، وعدم اختاللھ، ومن ثم فال 

  .یكون مفھوم اللقب حجة

أما في مفھوم الصفة، فالكالم یكون صحیحًا ومستقیمًا من غیر ذكر 

في «: -صلى اهللا علیھ وسلم–ف الوصف من قول النبي الوصف، فإذا حذ

الكالم ال یختل فالفائدة من " في الغنم زكاة: "، وقیل »سائمة الغنم زكاة

تخصیص الوصف بالذكر ھي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، وإن ظھرت 

                                                 
شرح المعالم البن التلمساني بتحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ : راجع) ١

 .١/٣٠٥علي محمد معوض 
 المستصفى – ٣١٩ : ٢/٣١٧البرھان إلمام الحرمین بشرح األبیاري : راجع) ٢

 -١/٣٢٠ نھایة السول -٢/١٤٦ المحصول – ٣/٧٩ اإلحكام لآلمدي - ٢/٢٠١
 .٢/٨٨محمد أبو النور زھیر / د.أصول الفقھ أ



 

- ٢٤٩٣ -

لھ فائدة أخرى غیر ذلك ال یكون تخصیص الوصف بالذكر داًال على انتفاء 

تفائھ، ویكون الكالم خارجًا عن محل النزاع، أما الفائدة من الحكم عند ان

تخصیص الذات بالذكر فھي تصحیح الكالم وعدم اختاللھ، ومن ثم فال یكون 

تخصیص الذات بالذكر داًال على نفي الحكم عن غیر تلك الذات، فال وجھ لما 

قلتم من النقض بمفھوم اللقب، لوجود الفارق بین مفھوم اللقب ومفھوم 

  .)١(الصفة

انھ لو لم یكن مفھوم الصفة حجة، وتقیید الحكم : الدلیل الثالث

بالوصف داًال على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الوصف ألدى ذلك إلى إسقاط 

نطق الشارع فیما نطق بھ من تقیید الحكم بالوصف، وإسقاط نطق الشارع 

  .مدعىغیر جائز، فلزم من ذلك أن یكون مفھوم الصفة حجة، وھو ال

أنھ لو كان نكاح األمة الكتابیة لمن لم یجد طول الحرة : وبیان ذلك

" المؤمنات"جائزًا، لكان القول بھ إسقاطًا لنطق الشارع في التقیید بوصف 

َوَمن لَّْم َیْسَتِطْع ِمنُكْم َطْوًال َأن َینِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت :-تعالى-في قولھ 

، ولو كان مطل غیر الغني )٢(َأْیَماُنُكم مِّن َفَتَیاِتُكُم اْلُمْؤِمَناِتَفِمن مِّا َمَلَكْت 

 بوصف -صلى اهللا علیھ وسلم–ظلم، لكان القول بذلك إسقاطًا لنطق النبي 

، وإسقاط نطق الشارع غیر جائز، )٣(»مطل الغني ظلم«: في قولھ" الغني"

  .)٤(فلزم من ذلك أن یكون مفھوم الصفة حجة، وھو المدعى

أن العرب قد فرقت بین الخطاب المطلق والمقید : الدلیل الرابع

بالصفة، كما فرقت بین الخاص والعام باالستثناء، واالستثناء یدل على أن 

                                                 
 أصول – ٣/١٤٢٩ نفائس األصول لإلمام القرافي – ١/٣٢٠نھایة السول : راجع) ١

 .٢/٨٨محمد أبو النور زھیر / د.الفقھ أ
 .ء من سورة النسا٢٥من اآلیة ) ٢
 .الحدیث سبق تخریجھ) ٣
 .٤٣٤ : ١/٤٣٣شرح اللمع للشیرازي : راجع) ٤



 

- ٢٤٩٤ -

حكم المستثنى على خالف حكم المستثنى منھ، فكذلك الصفة یكون التقیید 

بھا داًال على أن حكم الموصوف بھا على خالف حكم غیر الموصوف بھا، 

وھم " اعط عمرًا الفقیر"، و "اعط زیدًا الطویل"ال ترى أنھم ال یقولون أ

یریدون التسویة بین الطویل والقصیر، وبین الغني والفقیر، فدل ذلك على 

أن مفھوم الصفة حجة، ودلیل مستخرج من اللفظ من حیث اللغة، ولسان 

فة، فثبت العرب؛ إذ العرب ال یضمون الصفة إلى االسم إال للتمییز والمخال

  .)١(بذلك ما قلناه من أن مفھوم الصفة حجة

: أن ترتیب الحكم على الوصف یشعر بالعلیة، أي : الدلیل الخامس

بكون الوصف علة للحكم، فیكون تعلیق الحكم بالصفة كتعلیق الحكم بالعلة، 

وتعلیق الحكم بالعلة یوجب ثبوت الحكم بثبوت العلة، وانتفائھ بانتفائھا، 

موجبًا لثبوت الحكم بثبوت : ن تعلیق الحكم بالصفة كذلك، أيفوجب أن یكو

الصفة، وانتفائھ بانتفائھا بطریق اللزوم؛ الن األصل عدم علة أخرى، فیكون 

  .)٢(مفھوم الصفة حجة، وھو المدعى

بأنا ال نسلم أنھ یلزم من انتفاء العلة انتفاء : ونوقش ھذا الدلیل

: ة، اللھم إال في حالة وحدة العلة، أي الحكم مطلقًا، حتى یقال مثلھ في الصف

تعلیل الحكم بعلة واحدة، فإنھ یلزم من انتفائھا انتفاء الحكم، أما في حالة 

تعلیل الحكم بعلتین، أو أكثر، فإن انتفاء إحدى العلل ال یدل على انتفاء الحكم 

أو  فإنھ معلل إما بالزنا بعد اإلحصان، - مثًال–بانتفائھا، وذلك كقتل المسلم 

بالردة بعد اإلیمان، أو بقتل نفس بغیر حق، فإذا انتفى وجود القتل النتفاء 

                                                 
 المعتمد – ٤٣٣ : ١/٤٢٣ شرح اللمع للشیرازي – ١/٢٤٣قواطع األدلة : راجع) ١

 .١٤٤ : ٢/١٤٣ المحصول -٣/٧٩ اإلحكام لآلمدي - ١/١٥٧
 نھایة – ٢/١٤٤ المحصول – ٣/٨٠ اإلحكام لآلمدي – ٢/٢٠٢المستصفى : راجع) ٢

 .٢/٨٨محمد أبو النور زھیر / د.أصول الفقھ أ- ١/٣٢٠السول 



 

- ٢٤٩٥ -

 فقد یثبت لعلة أخرى، وحینئذ فال یلزم من انتفاء -مثًال–إحدى العلل كالردة 

  .)١(إحدى العلل انتفاء الحكم، لجواز ثبوتھ لعلة أخرى

بأن انتفاء العلة إنما یستلزم انتفاء : وأجیب عن ھذه المناقشة

الذي ال یكون لھ إال علة : المعلول المساوي، والمراد بالمعلول المساوي

واحدة، وال یكون لھ علة أخرى غیر ھذه العلة، وكالمنا فیھ؛ ألنھ لو كان 

 فإنھ معلل بخروج شيء -مثًال–المعلول لھ علة أخرى، كانتقاض الوضوء 

فرج من أحد السبیلین، وبلمس بشرة األجنبیة من غیر حائل، وبمس ال

بباطن الكف، وبزوال العقل، وغیر ذلك، فإن المعلول حینئذ یثبت بالعلة 

األولى ویثبت بدونھا، فیكون أعم منھا، والعلة أخص، واألعم ال ینتفي 

فال یلزم من انتفاء ھذھالعلة بعینھا انتفاء : بانتفاء األخص، وحینئذ 

  .)٢(المعلول، لجواز ثبوتھ بعلة أخرى

  

  ـــيالفـــــرع الثانـــ

  فــــــــي 

  أدلــة المذھب الثاني ومناقشتھا

استدل أصحاب المذھب الثاني، وھم القائلون بأن مفھوم الصفة 

مطلقًا لیس بحجة، والتمسك بھ یعتبر من التمسكات الفاسدة بأدلة تكاد تكون 

بمثابة اعتراضات على أدلة المثبتین لمفھوم الصفة، وھاك أھم ما تمسكوا 

  :بھ من أدلة

                                                 
 – ٢/١٤٦ المحصول – ٣/٨٠ اإلحكام لآلمدي – ٢٠٣ : ٢/٢٠٢المستصفى : راجع) ١

 .١/٢٥٨أصول السرخسي 
 .١/٣٠٢نھایة السول لإلسنوي : راجع) ٢



 

- ٢٤٩٦ -

لو كان تقیید الحكم بالصفة داًال على نفیھ عند : قالوا: لیل األولالد

  :انتفائھا، فال یخلو

فإما أن تكون داللتھ على ذلك ثابتة بالعقل، وذلك غیر جائز؛ ألن 

  .العقل ال مدخل لھ في اللغات

وإما أن تكون ثابتة بالنقل المتواتر، وذلك غیر جائز أیضًا، ألنھ غیر 

جد النقل المتواتر لعلمھ الجمیع، ولما وقع االختالف في موجود ھنا، إذ لو و

  .مفھوم الصفة

وإما أن تكون ثابتة بخبر اآلحاد، وعلى فرض وجوده فھو ال یفید؛ 

ألن أخبار اآلحاد ال تفید إال الظن، وھو غیر معتبر ھنا؛ إذ الظن غیر معتبر 

 بخبر اآلحاد في إثبات اللغات، ألن الحكم على لغة یتنزل علیھا كالم الشارع

  .مع تجویز الكذب والخطأ على المخبر یكون ممتنعًا

كما أن ھذه المسألة أصولیة، والمسائل األصولیة ال یكتفى فیھا 

بالدلیل الظني، فیثبت بذلك أن تقیید الحكم بالصفة ال یدل على انتفاء الحكم 

حجة، عند انتفائھا، ألنھ ال دلیل یدل علیھ، ومن ثم فال یكون مفھوم الصفة 

  .)١(وھو المدعى

بأنا ال نسلم أن : وأجاب المثبتون لمفھوم الصفة عن ھذا الدلیل

داللة تعلیق الحكم بالصفة على نفي الحكم عند انتفائھا ال دلیل علیھا، وذلك 

ألنا نختار أن الدلیل الدال على أن تقیید الحكم بالصفة یدل على انتفاء الحكم 

حاد، وھو ما تقدم من فھم بعض الصحابة عند انتفائھا ھو النقل بطریق اآل

                                                 
 كشف األسرار عن أصول -٢/١٩٢ المستصفى -١/٢٤١قواطع األدلة : راجع) ١

 ١/٤٣٤ شرح اللمع للشیرازي -٣/٨٠ اإلحكام لآلمدي – ٢٥٧: ١/٢٥٦البزدوي 
 : ١/٤١٥ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت – ١/١٢٩ التقریر والتحبیر –

 : ٢/١٠١ حاشیة األزمیري على مرآة األصول شرح مرقاة الوصول – ٤١٦
١٠٢. 



 

- ٢٤٩٧ -

 وأئمة اللغة، كأبي عبید، وأبي عبیدة، واألصمعي، -رضي اهللا عنھم–

  .واإلمام الشافعي لكثیر من اآلیات واألحادیث

والقول بأن أخبار اآلحاد ال تفید في إثبات اللغات غیر مسلم؛ وذلك 

 فیھا بغلبة الظن، ألن المسألة عندنا لیست قطعیة، بل ظنیة اجتھادیة یكتفى

  .كما في سائر المسائل االجتھادیة

أنھ لو اشترط : ومما یدل على أنھ ال یشترط القطع في مسائل اللغات

فإما أن یكون ذلك في كل : القطع، أو التواتر في إثبات اللغات، فال یخلو

كلمة، وفي كل مسألة ترد عن أھل اللغة، وھو غیر جائز، لما یفضي إلیھ 

تمسك بأكثر اللغة، لتعذر التواتر فیھا، وما یلزم من ذلك من من تعطیل ال

تعطیل العمل بأكثر ألفاظ القرآن الكریم والسنة النبویة، إذ المحذور في ذلك 

فوق المحذور من قبول خبر الواحد المعروف بالعدالة والضبط، وھو احتمال 

  .كذبھ، أو خطئھ، مع أن الغالب صدقھ، وصحة نقلھ

لقطع في إثبات بعض كلمات ومسائل اللغات دون وإما أن یشترط ا

  .البعض، وھو غیر جائز أیضًا، إذ القول بھ تحكم غیر معقول، وال قائل بھ

  .فیثبت بذلك أن مسائل اللغات یكتفى في إثباتھا بالدلیل الظني

أن العلماء في جمیع األمصار واألعصار كانوا وما : ومما یؤكد ذلك

ي اللغویة لأللفاظ بالنقل عن أئمة اللغة بطریق زالوا یقنعون في فھم المعان

اآلحاد، كالنقل عن الخلیل بن أحمد،وسیبویھ، وأبي عبیدة، والفراء، 

  .واألصمعي، وغیرھم

كما أننا ال نسلم أن ھذه المسألة ال یكتفى فیھا بالدلیل الظني، وذلك 

 ألنھا وإن كانت من المسائل األصولیة إال أنھا وسیلة إلى العمل؛ ألن



 

- ٢٤٩٨ -

المقصود العمل بمفھوم الصفة، ال مجرد اعتقاد أنھ حجة، والمسائل العملیة 

  .یكتفى فیھا بالدلیل الظني، فتكون ھذه المسألة كذلك

 –ھذا فضًال عن أن المسائل األصولیة یجوز إثباتھا بأخبار اآلحاد 

عن القاضي أبي الطیب " شرح اللمع"على ما نقلھ اإلمام الشیرازي في 

نھ إذا جاز إثبات ما یترتب على ھذه األصول من ضرب الرقاب،  أل–الطبري 

وإیجاب الحدود، وإباحة األبضاع، وغیر ذلك من األحكام بأخبار اآلحاد، جاز 

  .)١(إثبات أصولھا بأخبار اآلحاد كذلك

أنھ لو كان تقیید الحكم بالصفة داًال على انتفاء الحكم : الدلیل الثاني

ما ثبت خالف ذلك، لما یلزمھ من مخالفة عن الموصوف عند انتفائھا، ل

الدلیل، ومخالفة الدلیل على خالف األصل، لكن قد ورد تقیید الحكم بالصفة 

في كثیر من النصوص مع عدم انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة، فیثبت بذلك 

  .أن مفھوم الصفة لیس بحجة، وھو المدعى

 عدم انتفائھ عند ومن النصوص التي ورد فیھا تقیید الحكم بالصفة مع

  :انتفائھا

، فالنھي عن )٢(َوَال َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَیَة ِإْمالٍق:-تعالى–قولھ  -١

، وھو منھي عنھ مطلقًا " خشیة إمالق"قتل األوالد وقع مقیدًا بقید 

باالتفاق، سواء أكان في حالة خشیة اإلمالق، أم ال، فلو كان مفھوم 

ة بمفھوم المخالفة على عدم تحریم قتل الصفة حجة لكانت اآلیة دال

 .األوالد عند عدم خشیة اإلمالق، ولیس كذلك

                                                 
 : ١/٤٣٤  شرح اللمع للشیرازي –١/٢٤٥قواطع األدلة البن السمعاني : راجع) ١

 .٣/٨١  اإلحكام لآلمدي -  ٤٣٥
 . من سورة اإلسراء٣١من اآلیة ) ٢



 

- ٢٤٩٩ -

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا الرَِّبا َأْضَعاًفا  : -تعالى–قولھ  -٢

أضعافًا "، فالنھي عن أكل الربا ورد مقیدًا بقید )١(مَُّضاَعَفًة

 لكانت اآلیة دالة على عدم ، فلو كان مفھوم الصفة حجة"مضاعفة

تحریم الربا إذا لم یكن أضعافًا مضاعفة، ولیس كذلك باالتفاق، إذ 

إن أكل الربا حرام مطلقًا، سواء أكان قلیًال، أم كثیرًا، أضعافًا 

 .مضاعفة، أم دون ذلك

آَتْیَت َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك اللَّاِتي :-تعالى –قولھ  -٣

ُأُجوَرُھنَّ َوَما َمَلَكْت َیِمیُنَك ِممَّا َأَفاء اللَُّھ َعَلْیَك َوَبَناِت َعمَِّك َوَبَناِت 

، فقد ورد )٢(َعمَّاِتَك َوَبَناِت َخاِلَك َوَبَناِت َخاَلاِتَك اللَّاِتي َھاَجْرَن َمَعَك

، "الالتي ھاجرن معك"الحل للمذكورات في اآلیة مقیدا بقید 

ید بھذا الوصف ال یدل على نفي الحل عن الالتي لم یھاجرن والتقی

 .معھ باالتفاق

 - تعالى–، وقولھ )٣(ِإنََّما َأنَت ُمنِذُر َمن َیْخَشاَھا :- تعالى–قولھ  -٤

:ِإنََّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْحَمن ِباْلَغْیِب)مع أن النبي )٤ ،

نذیر للبشر أجمعین باالتفاق، فدل ذلك  - صلى اهللا علیھ وسلم–

على أن التقیید بالوصف ال یدل على انتفاء الحكم عند انتفائھ، فال 

 .)٥(یكون مفھوم الصفة حجة وھو المدعى

                                                 
 . من سورة آل عمران١٣٠من اآلیة ) ١
 . من سروة األحزاب٥٠من اآلیة ) ٢
 . من سورة النازعات٤٥اآلیة ) ٣
 . من سورة یس١١من اآلیة ) ٤
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 : ٢/١٤٠ المحصول – ٨٦: ٣/٨٥ اإلحكام لآلمدي - ١٤٤ : ١/١٤٣عتمد الم
 أصول فقھ الالمشي – ١/٣٢٠ نھایة السول – ١/١٣٠ التقریر والتحبیر – ١٤١
 .٤١٥ :١/٤١٠ كشف األسرار للنسفي – ١٤٤ص 



 

- ٢٥٠٠ -

بان االستدالل بھ خارج عن محل النزاع، : وأجیب عن ھذا الدلیل

 وذلك ألن ما ذكرتم من النصوص التي ورد فیھا تقیید الحكم بالصفة مع

عدم الداللة على انتفائھ عند انتفائھا قد ظھر فیھا لتخصیص الصفة بالذكر 

فائدة أخرى غیر نفي الحكم عند انتفائھا، ومن ثم فال یعمل بمفھوم المخالفة 

حینئذ باالتفاق، لما تقدم في تحریر محل النزاع بین العلماء في حجیة 

بالذكر إذا مفھوم الصفة من أن محل الخالف محصور في تخصیص الوصف 

لم تظھر لھ أیة فائدة أخرى غیر نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الوصف، 

كما أنھ قد تقدم عند الكالم على شروط العمل بمفھوم الصفة عند المثبتین لھ 

أال تظھر لتخصیص الوصف بالذكر أیة فائدة أخرى : أنھ یشترط للعمل بھ

النصوص قد ظھر فیھ غیر نفي الحكم عن المسكوت عنھ، وما ذكرتم من 

  .لتخصیص الوصف بالذكر فائدة أخرى غیر نفي الحكم عند انتفائھ

َوَال َتْقُتُلوْا :- تعالى –أن اآلیة األولى، وھي قولھ : وبیان ذلك 

إنما جاء لفائدة وھي " خشیة إمالق"، التقیید بقید )١(َأْوالَدُكْم َخْشَیَة ِإْمالٍق

ب في الجاھلیة، للتنبیھ على قبح فعلھم، حكایة الواقع الذي كان علیھ العر

 السیما البنات -والتشنیع علیھم، حیث كان الغالب من حالھم قتل األوالد

  .خشیة الفقر أو العار

ھذا فضًال عن أن مفھوم المخالفة في اآلیة معارض بمفھوم 

الموافقة األولى؛ وذلك ألنھ إذا كان قتل األوالد حرامًا في حال خشیة الفقر، 

  . یكون حرامًا في حال عدم خشیة الفقر من باب أولىفألن

كما أنھ الشك في أن قتل األوالد في حال عدم خشیة الفقر یكون قتًال 

 -تعالى–بغیر حق، فیكون مفھوم المخالفة في اآلیة معارضًا بمنطوق قولھ 

                                                 
 . من سورة اإلسراء٣١من اآلیة ) ١



 

- ٢٥٠١ -

 :َِّوَال َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم الّلُھ ِإالَّ ِباْلَحق)وعلیھ فیكون مفھوم ، )١

المخالفة لآلیة المذكورة متروكًا باالتفاق، واالستدالل بھا خارجًا عن محل 

النزاع، لما تقدم من أنھ یشترط للعمل بمفھوم الصفة عند الجمھور القائلین 

أال یكون مفھوم المخالفة معارضًا بما ھو أقوى منھ من منطوق، : بحجیتھ

  .)٢(أو مفھوم موافقة

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا : - تعال–وھي قولھ : الثانیةوأما اآلیة 

، إنما جاء "أضعافًا مضاعفة"، فالتقیید فیھا بقید )٣(الرَِّبا َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفًة

لفائدة، وھي التنفیر من آكل الربا، وحكایة الواقع الذي كان علیھ العرب في 

وم المخالفة فیھا معارض بمنطوق آیات أخرى الجاھلیة، فضًال عن أن مفھ

تدل على أن أكل الربا حرام مطلقًا، سواء أكان كثیرًا ، أم قلیًال، أضعافًا 

، )٤(َوَأَحلَّ الّلُھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا: -تعالى–مضاعفة، أم دون ذلك، كقولھ 

 الّلَھ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا: -تعالى–وقولھ 

، فیكون مفھوم المخالفة لآلیة المذكورة متروكًا باالتفاق، )٥(ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن

  .ویكون استداللكم بھا خارجًا عن محل النزاع، لما تقدم

َنا َلَك َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْل: -تعالى–وھي قولھ : وأما اآلیة الثالثة

َأْزَواَجَك اللَّاِتي آَتْیَت ُأُجوَرُھنَّ َوَما َمَلَكْت َیِمیُنَك ِممَّا َأَفاء اللَُّھ َعَلْیَك َوَبَناِت 

، )٦(َعمَِّك َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوَبَناِت َخاِلَك َوَبَناِت َخاَلاِتَك اللَّاِتي َھاَجْرَن َمَعَك

الالتي "، وذلك ألن التقیید بقید فاالستدالل بھا خارج عن محل النزاع أیضًا

إنما جاء لفائدة أخرى غیر نفي الحكم عن المسكوت عنھ، " ھاجرن معك
                                                 

 .سراء من سورة اإل٣٣ من سورة األنعام، ومن اآلیة ١٥١ن اآلیة م) ١
 شرح - ١٤٢٥ : ٣/١٤٢٤ نفائس األصول للقرافي -١/٣٢٠ھایة السول ن: راجع) ٢

 .٣٢ : ٢/٣١المحلي على جمع الجوامع بحاشیة اآلیات البینات 
 . من سورة آل عمران١٣٠ن اآلیة م) ٣
 . من سورة البقرة٢٧٥من اآلیة ) ٤
 . من سورة البقرة٢٧٨ن اآلین م) ٥
 .اب من سورة األحز٥٠ن اآلیة م) ٦



 

- ٢٥٠٢ -

وھي تفخیم شأن المھاجرات، والتنبیھ على عظم فضلھن، فیكون مفھوم 

المخالفة لھذه اآلیة متروكًا باالتفاق، واالستدالل بھا خارجًا عن محل 

  .النزاع

ِإنََّما َأنَت ُمنِذُر َمن : -تعالى–ولھ وھي ق: وأما اآلیة الرابعة

ِإنََّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي : - تعالى-، وكذلك قولھ )١(َیْخَشاَھا

، فاالستدالل بھما خارج عن محل النزاع كذلك، وذلك ألن )٢(الرَّْحَمن ِباْلَغْیِب

من ابتع الذكر وخشي "في اآلیة األولى، وبقید " من یخشاھا"التقیید بقید 

في اآلیة الثانیة إنما خص بالذكر لفائدة أخرى غیر نفي " الرحمن بالغیب

الحكم عن المسكوت عنھ، وھي تفخیم من خشي الساعة، والحساب، وعمل 

ألجلھما، وتفخیم من لبى نداء الحق واستجاب لدعوة اإلیمان، واتبع الذكر 

ب، والتنبیھ على عظیم  وقبل الھدى وخشي الرحمن بالغی- أي القرآن–

فضل ھؤالء، ومن ثم فیكون مفھوم المخالفة لھاتین اآلیتین متروكًا، ویكون 

  .)٣(االستدالل بھما خارجًا عن محل النزاع

إن اھل اللغة فرقوا بین العطف والنقض ، فقول : قالوا: الدلیل الثالث

عطف، ولیس بنقض، فلو كان " اضرب الرجال الطوال والقصار:القائل

ھوم الصفة حجة، والتقیید بالوصف یقتضي نفي الحكم عند انتفائھ، لكان مف

مقتضیًا لنفي الضرب عن القصار، فیكون " اضرب الرجال الطوال: "قولھ

                                                 
 . من سورة النازعات٤٥آیة ال) ١
 . من سورة یس١١ن اآلیة م) ٢
 – ١٤٢٥ : ٣/١٤٢٤ نفائس األصول – ١/٣٢٠نھایة السول : استخراج ذلك راجعل) ٣

 البحر – ٣٢ : ٢/٣١شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة اآلیات البینات 
 .٢٤: ٤/١٩المحیط للزركشي 



 

- ٢٥٠٣ -

نقضًا، ال عطفًا، وال قائل بذلك ، فیكون مفھوم الصفة " والقصار: "قولھ

  .)١(لیس بحجة، وھو المدعى

  :وأجیب عن ھذا الدلیل بوجھین

أن ھذا االستدالل خارج عن محل النزاع، وذلك ألن محل : أحدھما

النزاع بیننا وبینكم محصور في تخصیص الصفة بالذكر ھل یدل على انتفاء 

الحكم المقید بتلك الصفة عند انتفاء تلك الصفة أم ال؟، واألمر بضرب 

إنما یدل على " اضرب الرجال الطوال: "الرجال الطوال في قول القائل

لقصار بتقدیر تخصیص الطوال بالذكر، فإذا عطف علیھ امتناع ضرب ا

القصار ، فال یكون مخصصًا للطوال بالذكر، ومن ثم فال یدل على نفي 

  .)٢(الضرب عن القصار

وھي بعیدة عن "في مناقشتھ لھذه الحجة " اإلحكام"قال اآلمدي في 

إنما یدل على " اضرب الرجال الطوال:التحقیق ؛ وذلك ألن قول القائل 

متناع ضرب القصار بتقدیر اختصاص الطوال بالذكر، وإذا عطف علیھ ا

القصار، فال یكون مخصصًا للطول بالذكر، فال یدل على نفي الضرب عن 

  .)٣("القصار

أن ما ذكرتم منقوض بالتخصیص بالغایة كما في قول : وثانیھما

فإنھ یدل على أن حكم ما بعد الغایة " صم إلى غروب الشمس: "القائل

صم إلى غروب الشمس، أو إلى : "لف لما قبلھا، ومع ذلك فإنھ إذا قیلمخا

فإنھ ال یكون نقضًا، وقد ورد مثلھ في الشرع، فقد روى أن " نصف اللیل

                                                 
 – ٢٤١ : ١/٢٤٠ قواطع األدلة – ١/٢٥٧زدوي شف األسرار عن أصول البك: راجع) ١

 .٣/٨٢ اإلحكام لآلمدي – ١/٤٣٧ شرح اللمع للشیرازي -١/١٥٥المعتمد 
 – ١/١٥٥ المعتمد – ١/٤٣٨ شرح اللمع للشیرازي – ١/٢٤٩واطع األدلة ق: راجع) ٢

 .٣/٨٣اإلحكام لآلمدي 
 .٣/٨٣إحكام لآلمدي ال: راجع) ٣



 

- ٢٥٠٤ -

ال توطأ حامل حتى «:  قال في سبایا أوطاس-صلى اهللا علیھ وسلم–النبي 

، فقد جعل وضع الحمل غایة، )١(»تضع، وال غیر ذات حمل حتى تحیض

ك غایة أخرى باالتفاق، وھي الطھر من النفاس، كما جعل الحیض وھنا

غایة، وھناك غایة أخرى باالتفاق وھي انقطاع دم الحیض والطھر منھ، ولم 

  .)٢(یعد ذلك نقضًا

لو كان تعلیق الحكم بالصفة یدل على نفیھ عما : قالوا: الدلیل الرابع

اًال على نفیھ عما عدا الموصوف بتلك الصفة، لكان تعلیق الحكم باالسم د

عدا المذكور؛ ألن المقصود من كل من الصفة واالسم إنما ھو التمییز، 

تمییز الموصوف بھا عما سواه، والمقصود من : فالمقصود من الصفة

تمییز المسمى عن غیره، لكن تعلیق الحكم باالسم ال یدل على نفیھ : االسم

في الحكم عند انتفاء عما عداه، فیكون تعلیق الحكم بالصفة ال یدل على ن

  .تلك الصفة، ومن ثم فال یكون مفھوم الصفة حجة، وھو المدعى

ویمكن صیاغة ھذا الدلیل في صورة قیاس منطقي استثنائي نظمھ 

لو كان تعلیق الحكم بالصفة یدل على نفیھ عما عدا الموصوف بھا، : ھكذا

ن التالي باطل، لكان تعلیق الحكم باالسم داًال على نفیھ عما عدا المذكور، لك

فبطل المقدم، وثبت نقیضھ وھو أن تعلیق الحكم بالصفة ال یدل على نفیھ 

عما عدا الموصوف بتلك الصفة، فال یكون مفھوم الصفة حجة، وھو 

  .المدعى

                                                 
ننھ في كتاب النكاح، باب في وطء السبایا، من حدیث لحدیث أخرجھ أبو داود في سا) ١

 حدیث رقم ٢/٩٢٤، راجع سنن أبي داود -رضي اهللا عنھ–أبي سعید الخدري 
٢١٥٧. 

 المعتمد – ٤٣٨ : ١/٤٣٧رح اللمع للشیرازي ش–١/٢٤٩قواطع األدلة البن السمعاني : راجع) ٢
 .٣/٨٣ اإلحكام لآلمدي – ١/١٥٦



 

- ٢٥٠٥ -

فظاھرة، وذلك ألن تعلیق الحكم بالصفة إنما یدل على : أما المالزمة

 بالذكر یستدعي نفي الحكم عما عدا الموصوف بھا لكون تخصیص الصفة

فائدة، وھذه الفائدة ھي نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة، وھذا بعینھ یمكن 

إن تعلیق الحكم باالسم :"أن یقال في تعلیق الحكم باالسم؛ إذ یصح أن یقال

یستدعي فائدة، وھذه الفائدة ھي نفي الحكم عما عدا المذكور، فلو كان 

 عن غیر الموصوف بھا، لكان تعلیق الحكم بالصفة یدل على نفي الحكم

  .تعلیق الحكم باالسم داًال على نفي الحكم عما عدا المذكور كذلك 

فألن تعلیق الحكم باالسم ال یدل على اختصاص : وأما االستثنائیة

المذكور بالحكم، ونفیھ عما عداه، ألنھ لو كان تعلیق الحكم باالسم یدل على 

داًال على نفي " زید عالم: "لقائلنفي الحكم عما عدا المذكور، لكان قول ا

 -تعالى–العلم عن غیره، فیكون كفرًا، لما یتضمنھ من نفي العلم عن اهللا 

صلى اهللا علیھ –" محمد رسول اهللا: "ومالئكتھ، ورسلھ، ولكان قول القائل

 یدل على نفي الرسالة عن غیره، فیكون كفرًا؛ لما یتضمنھ من نفي -وسلم

 -صلى اهللا علیھ وسلم–ل، إذ الرسل غیر محمد الرسالة عن غیره من الرس

، و "زید عالم: "كثیر، واإلیمان بھم واجب، ولم یقل أحد بكفر من یقول

، فثبت ما قلناه من أن تقیید الحكم باالسم ال یدل على "محمد رسول اهللا"

  .)١(االختصاص بالحكم ونفي الحكم عما عدا المذكور

  :ونوقش ھذا الدلیل بثالثة أوجھ

بمنع المالزمة، وذلك ألن ھناك فرق بین تقیید الحكم : اأحدھ

بالصفة، وتقیید الحكم باالسم، ففي تقیید الحكم باالسم یكون تخصیص االسم 

بالذكر لھ فائدة أخرى غیر نفي الحكم عما عدا المذكور، وھي تصحیح 

                                                 
 – ٢/١٩٣ المستصفى – ١/٤٣٥ شرح اللمع للشیرازي -١/٢٤٠ قواطع األدلة – ١٥٥ :١/١٥٤المعتمد : راجع في ذلك) ١

 .٢/٧٣١ شرح مختصر الروضة للطوفي – ١٤٣ : ٢/١٤٢ المحصول -٣/٨٢اإلحكام لآلمدي 



 

- ٢٥٠٦ -

 أو الكالم وعدم اختاللھ؛ إذ الكالم في التقیید باالسم ال یستقیم إال بذكر االسم

اللقب، ومن ثم فال یكون تقیید الحكم باالسم داًال على اختصاصھ بالحكم 

  .ونفي الحكم عما عدا المذكور

أما في تقیید الحكم بالصفة، فتكون الفائدة من تخصیص الصفة 

بالذكر ھي الداللة على انتفاء الحكم عند انتفاء تلك الصفة، وال فائدة لھ 

 غیر ذلك بطل المفھوم، ففرق بین سوى ذلك، وإن ظھرت لھ فائدة أخرى

  .)١(تقیید الحكم باالسم وتقیده بالصفة

بمنع بطالن التالي ، فال نسلم أن التخصیص باالسم ال یدل : وثانیھا

على االختصاص بالحكم ونفي الحكم عما عدا المذكور، وذلك ألن المسألة 

 الدقاق خالفیة، فقد قال بحجیة مفھوم اللقب جماعة من العلماء، كأبي بكر

من الشافعیة، وابن خویز منداد من المالكیة، وبعض الحنابلة، وعلى القول 

بحجیة مفھوم اللقب، یكون التخصیص باالسم داًال على االختصاص بالحكم 

ونفي الحكم عما عدا المذكور، وما ذكرتم من الصور التي ورد فیھا 

 الحكم عما التخصیص باالسم مع عدم الداللة على االختصاص بالحكم ونفي

عدم " محمد رسول اهللا"، و "زید عالم: "عدا المذكور، كقول القائل

االختصاص بالحكم فیھا إنما كان لداللة الحس والعقل على ذلك، ولیس 

لمجرد التخصیص بالذكر؛ ألنا نعلم بالحس المفید للقطع وجود علماء 

 -تعالى–ر اهللا كثیرین غیر زید، ونعلم بالتواتر المقید للقطع والیقین، وبإخبا

صلى – قد أرسل رسًال كثیرین غیر محمد -تعالى–في القرآن الكریم أن اهللا 

                                                 
 نفائس األصول للقرافي – ١/٣٢٠ نھایة السول – ٣/٨٤إحكام لآلمدي ال: راجع) ١

 .٢/٨٨ النور زھیر محمد أبو/ د.  أصول الفقھ أ– ٣/١٤٢٩



 

- ٢٥٠٧ -

 ولیس النزاع في مثلھ، بل فیما ال قرینة فیھ بعدم -اهللا علیھ وسلم

  .)١(االختصاص ، فما ذكر تم خارج عن محل النزاع

أن ھذا الدلیل منقوض بتقید الحكم بالغایة، فإنھا مقصودة : وثالثھا

تمییز، ومع ذلك فتقیید الحكم بالغایة یدل على انتفائھ عما بعدھا، وأن حكم لل

  .)٢(ما بعد الغایة مخالف لما قبلھا، فما كان جوابًا لكم یكون جوابًا لنا

  الفــــــرع الثالــــــث

  دلیل المذھب الثالث ومناقشتھ

استدل إمام الحرمین لمذھبھ في التفریق بین الصفة المناسبة 

 وغیر المناسبة لھ، واعتبار مفھوم الصفة حجة إذا قید الحكم باألولى للحكم،

بأنھ إذا كانت الصفة مناسبة لألحكام المنوطة بالموصوف بھا : دون الثانیة

مناسبة العلل معلوالتھا، فذكرھا یتضمن انتفاء األحكام عند انتفائھا، ألنھ إذا 

إذا اقتضت حكمًا الحت المناسبة جرى ذلك على صیغة التعلیل، والعلة 

تضمنت ارتباطھ بھا، وانتفاءه عند انتفائھا، فكذلك الصفة المناسبة إذا قید 

بھا الحكم، فیكون ذكرھا متضمنًا ارتباطھ بھا، وانتفاءه عند انتفائھا؛ ألنھا 

  .تجري مجرى العلة

أما إذا كانت الصفة غیر مناسبة لألحكام المنوطة بالموصوف بھا، 

للقب في عدم الداللة على نفي الحكم عند انتفائھ، فكما فإنھا تلحق بمفھوم ا

أن تقیید الحكم باللقب ال یدل على نفي الحكم عما عداه، فكذلك تقیید الحكم 

                                                 
 –٤٣٧ : ١/٤٣٥رح اللمع للشیرازي ش–٢٤٩ : ١/٢٤٨قواطع األدلة البن السمعاني : راجع) ١

 .٧٣٢ : ٢/٧٣١ شرح مختصر الروضة للطوفي -٣/٨٣اإلحكام لآلمدي 
 المعتمد – ٤٣٨ : ١/٤٣٧رح اللمع للشیرازي ش–١/٢٤٩قواطع األدلة البن السمعاني : راجع) ٢

 . -٣/٨٤آلمدي  اإلحكام ل– ١/١٥٥
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بالصفة غیر المناسبة ال یدل على انتفاء الحكم عند انتفائھا، ألنھا ال تجري 

  .)١(مجرى العلة

ثبات القول فإن طولبنا بإ" : "البرھان"قال إمام الحرمین في 

أن ما أشعر وضع الكالم : بالمفھوم فیما نصصنا علیھ، فالقول الواضح فیھ

بكونھ تعلیًال، فھو أظھر عندي في اقتضاء التخصیص الذي من حكمھ انتفاء 

الحكم عند انتفاء الصفة من الشرط والجزاء؛ فإن العلة إذا اقتضت حكمًا 

إنما أكرم : "ذا قال القائلتضمنت ارتباطھ بھا، وانتفاءه عند انتفائھا، وإ

، كان ذلك أوضح في تضمن اختصاص إكرامھ بمن "الرجل الختالفھ إلىَّ

  .)٢("من اختلف إلىَّ أكرمتھ: "یختلف إلیھ من قولھ

خصصتم بالذكر الصفات المناسبة لألحكام، : فإن قیل: "وقال أیضًا

فأثبتوا وقد أطلق القائلون بالمفھوم أقوالھم بإثبات المفھوم بكل موصوف 

  .في ذلك ما ھو الحق

أن كل صفة ال یفھم منھا مناسبة للحكم، : الحق الذي نراه: قلنا

فالموصوف بھا كالملقب بلقبھ، والقول في تخصیصھ بالذكر كالقول في 

: ، كقولھ"زید یشبع إذا أكل: "تخصیص المسمیات بألقابھا، فقول القائل

ما ال أثر للتسمیة بزید ، إذ ال أثر للبیاض فیما ذكر، ك"األبیض یشبع"

  .)٣("فیھ

  :ھذا المذھب من وجھین" قواطع األدلة"وقد ضعف ابن السمعاني في 

                                                 
التحقیق والبیان في شرح "لبرھان إلمام الحرمین بشرح األبیاري المسمى ا: راجع) ١

 .٤/٣٢ البحر المحیط – ٣٣٤ : ٢/٣٣٠" البرھان
 .٣٣١ : ٢/٣٣٠لبرھان إلمام الحرمین بشرح األبیاري ا: راجع) ٢
 .٢/٣٣٣لبرھان إلمام الحرمین بشرح األبیاري السابق  ا) ٣
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 ألن اإلمام -رحمھ اهللا–أنھ خالف مذھب اإلمام الشافعي : أحدھما

الشافعي جعل مفھوم الصفة حجة مطلقًا من غیر اعتبار وجود مناسبة بین 

  .)١(الصفة والحكم

بھذه " البرھان"د صرح إمام الحرمین في ھذا كالم صحیح، فق: قلت

واعتبر الشافعي الصفة، ولم یفصلھا، واستقر رأیي : "المخالفة، حیث قال

على تقسیمھا، وإلحاق ما ال یناسب منھا باللقب، وحصر المفھوم فیما 

  .)٢(یناسب

 ال تعتبر -رحمھ اهللا–غیر أن مجرد مخالفة مذھب اإلمام الشافعي 

رضي اهللا – یرجحھ الدلیل، وإال فقد خالف الصحابة قدحًا؛ إذ العبرة بما

رضي اهللا – بعضھم بعضًا في مسائل، وخالف الشافعي أبا حنیفة -عنھم

إن مجرد مخالفة :  وخالفا غیرھما في مسائل كثیرة، ولم یقل قائل-عنھما

  .أحدھما لآلخر، أو لغیره سببًا لضعف مذھبھ، أو قدحًا فیھ

المناسبة التي ذكرھا، فغایتھ اعتبار أنا إذا اعتبرنا : وثانیھما

أن االطراد في العلل : الوصف المناسب بمنزلة العلة للحكم، فیرد علیھ

  .واجب، لكن عكس العلة ال یكون حجة في عكس الحكم

أنھ یشترط في العلل االطراد، وال یشترط فیھا االنعكاس، : بمعنى

 عند انعدامھا، فالعلة توجب وجود الحكم بوجودھا، وال توجب نفي الحكم

فكذلك الوصف المذكور في النص یوجب ثبوت الحكم عند وجوده، وال 

                                                 
 .١/٢٤٦ البن السمعاني  في األصول طع األدلةقوا: راجع) ١
 .٢/٣٤٦لبرھان إلمام الحرمین بشرح األبیاري ا: راجع) ٢
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، وقد وافقھ على ھذا الوجھ اإلمام السرخسي )١(یوجب نفي الحكم عند عدمھ

  .)٢(في أصولھ

ھذا الوجھ على نفسھ، " البرھان"قد أورد إمام الحرمین في : قلت

طراد، وال یشترط فیھا بأن القول بأنھ یشترط في العلل اال: وأجاب عنھ

االنعكاس إنما یكون في العلل المستنبطة، ولیس ذلك مما نحن فیھ؛ ألن 

داللة تقیید الحكم بالوصف على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف مردھا ما 

  .یفھم من وضع اللسان ومقتضاه، ال إلى شرائط العلل

ة لیس من إن العلل الشرعی: فإن قبل: "-رحمھ اهللا تعالى –فقد قال 

  .شرطھا أن تنعكس، وللمفھوم تعلق بادعاء العكس

ھذا كالم من لم یحط بما أوردناه، والقول في العلل المستنبطة : قلنا

وشرائطھا، وقوادحھا لیس مما نحن فیھ بسبیل، فإن غرضنا التعلق بما 

یقتضیھ اللفظ في وضع اللسان اقتضاًء ظاھرًا، وال شك أن صیغة التعلیل 

للفاھم ما أردناه، والقول في مآخذ العلل المستثارة ال یؤخذ من یظھر منھا 

  .)٣("مقتضى العبارات واأللفاظ، فھذا ما أردناه

أن شرط العلة المخیلة : ومن سر ھذا الفصل: "وقال أیضًا

المستنبطة السالمة عن جمل من االعتراضات والقوادح، وال یشترط شيء 

ذا اشتمل على ذكر موصوف، وفھم من ذلك في القول بمفھوم كالم الشارع إ

من الصفة مناسبة، فإن الكالم في ذلك یدار على فھم الخطاب، ال على 

  .)٤("شرائط العلل

  

                                                 
 .١/٢٤٦واطع األدلة ق: راجع) ١
 .١/٢٥٨أصول السرخسي : اجعر) ٢
 .٢/٣٣٢البرھان  إلمام الحرمین بشرح األبیاري : راجع) ٣
 .٣٣٥:  ٢/٣٣٤لبرھان إلمام الحرمین بشرح األبیاري ا:  راجع)٤
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  الفـــــرع الرابـــــع

  دلیل المذھب الرابع ومناقشتھ

لم أقف لھذا المذھب على دلیل فیما وقفت علیھ من كتب أصول 

 عبد اهللا البصري لھ دلیًال، الفقھ، ولم ینقل من نقل ھذا المذھب عن أبي

" المعتمد"ویمكن االستدالل لھ بما یفھم مما ذكره أبو الحسین البصري في 

  :في معرض الرد علیھ، وذلك بأن یقال

إن تعلیق الحكم بالصفة إذا خرج مخرج البیان، أو ورد مورد 

التعلیم، فإنھ یظھر منھ أن الشارع إنما قصد بذكر الصفة تقیید الحكم بھا، 

الداللة على نفي الحكم عن غیر الموصوف بھا، وإال لما كان لذكرھا فائدة و

في مقام البیان، أو التعلیم، فیكون ذكرھا عبثًا، والعبث في حق الشارع 

محال، فیثبت بذلك أن تقیید الحكم بالصفة في مورد البیان، أو في مورد 

  . عند انتفائھاالتعلیم یدل على ثبوت الحكم عند ثبوت تلك الصفة، وانتفائھ

وأما داللة تقیید الحكم بالصفة على نفي الحكم عما عداھا إذا كان ما 

عدا الصفة داخًال تحت الصفة، كما في داللة تجویز الحكم بالشاھدین على 

نفیھ عن الشاھد الواحد، ألنھ داخل تحت الشاھدین؛ فألن االقتصار على ما 

ى المقصود للشارع، فإذا یدخل تحت الصفة مما ھو دونھا ال یحقق المعن

 قد شرع الحكم بشھادة شاھدین زیادة في االستیثاق، -تعالى–كان اهللا 

ومحافظة على الحقوق، فإن الحكم بالشاھد الواحد ال یحقق ھذا المعنى، 

 قد أوجب جلد الزاني مائة، زجرًا -تعالى–فیكون ممتنعًا، وإذا كان اهللا 

كون ممتنعًا، ألنھ ال یحقق ھذا وردعًا، فإن االقتصار على جلد خمسین ی

  .المعنى
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أما ما عدا تلك األحوال الثالث، فإن تقیید الحكم بالصفة ال یدل على 

انتفاء الحكم عند انتفائھا، ألن التعلیق بالصفة حینئذ یجري مجرى التعلیق 

باالسم، وتعلیق الحكم باالسم ال یدل على انتفائھ عما عداه، فیكون تعلیق 

  .)١(ذلكالحكم بالصفة ك

بأنھ ال معنى لھذه القسمة، واعتبار مفھوم : وأجیب عن ھذاالدلیل

الصفة حجة فیما إذا خرج تقیید الحكم بالصفة مخرج البیان، أو التعلیم، أو 

كان ما عدا الصفة داخًال تحت الصفة، دون ما عدا ذلك، وذلك ألن أكثر 

عیة إنما ھي  المتضمنة أحكامًا شر-صلى اهللا علیھ وسلم–خطابات النبي 

:  كما أن لقائل أن یقول-تعالى–بیان لمجمل باعتبار أنھ المبین لكتاب اهللا 

 تضمن حكمًا شرعیًا فھو خارج -صلى اهللا علیھ وسلم–إن كل خطاب للنبي 

  .مخرج التعلیم

وأما كون التقیید بالصفة یدل على نفي الحكم عما عدا الموصوف 

الصفة، فالكالم فیھ راجع إلى مفھوم بھا إذا كان ما عدا الصفة داخًال تحت 

  .)٢(العدد

                                                 
 : ١٥٤، ١٤٧ : ١/١٤٦المعتمد ألبي الحسین البصیري : استخراج ذلك راجعل) ١

١٥٦. 
 .١٥٧ : ١/١٥٦المعتمد : اجعر) ٢
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  الفـــــرع الخامـــس

  بیــــــــــان الراجـــــــــح

بعد عرض مذاھب العلماء في حجیة مفھوم الصفة، وأدلة كل فریق 

على ما ذھب إلیھ، ومناقشة ما یمكن مناقشتھ من األدلة، یبدو لي أن 

ر القائلین بحجیة الراجح ھو المذھب األول، وھو مذھب الجمھو

مفھومالصفة مطلقًا، سواء أكانت الصفة مناسبة للحكم، أم ال، وسواء خرج 

تقیید الحكم بھا مخرج البیان، أو التعلیم، أو كان ما عدا الصفة داخًال تحت 

الصفة، أم ال، فمتى قید الحكم بالصفة فإنھ یدل على ثبوت ذلك الحكم 

  : انتفائھا، وذلك لما یليللموصوف بھا عند ثبوتھا، وانتفائھ عند

قوة ما استدل بھ أصحابھ، وسالمتھ عن المعارضة؛ إذ إن ما : أوًال

  .ورد علیھ من مناقشات أمكن دفعھا وإبطالھا

لو لم یكن تقیید الحكم بالصفة داًال على انتفاء الحكم عند : ثانیًا

لتقیید إذ الخالف محصور فیما إذا لم یظھر –انتفائھا، لما كان لذكرھا فائدة 

 فیكون ذكرھا –الحكم بالصفة فائدة أخرى غیر نفي الحكم عند انتفائھا 

عبثًا، والعبث یتنزه عنھ كالم آحاد البلغاء من الناس، فألن یتنزه عنھ كالم 

  .الشارع أولى

أن ما استدل بھ أصحاب المذھب الثاني ال یعدو أن یكون : ثالثًا

ل، وقد تمكن أصحاب مجرد اعتراضات على أدلة أصحاب المذھب األو

  .المذھب األول من دفعھا والجواب عنھا

أنھ ال وجھ لما ذھب إلیھ صاحب المذھب الثالث من حصر : رابعًا

حجیة مفھوم الصفة في الصفة المناسبة دون غیرھا، إذ الصفة مطلقًا البد 

أن یكون لتعلیق الحكم بھا فائدة، وھذه الفائدة ھي نفي الحكم عن 
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انتفائھا، السیما وأن أھل اللغة لم یفرقوا بین الصفة الموصوف بھا عند 

  .المناسبة وغیر المناسبة

أنھ ال وجھ لما ذكره صاحب المذھب الرابع مناعتبار مفھوم : خامسًا

الصفة حجة فیما إذا خرج تقیید الحكم بالصفة مخرج البیان، أو التعلیم، أو 

؛ إذ ال وجھ لھذه كان ما عدا الصفة داخًال تحت الصفة، دون ما عدا ذلك

صلى اهللا علیھ –القسمة التي ال دلیل علیھا، فضًال عن أن كل خطاب للنبي 

إنھ خرج مخرج البیان، أو :  متضمن لحكم شرعي یمكن أن یقال فیھ-وسلم

التعلیم، وإذا كان ما عدا الصفة داخًال تحت الصفة، فالكالم فیھ راجع إلى 

  .مفھوم العدد

اجح ھو المذھب األول وھو القول بأن  فثبت بھذه الوجوه أن الر

  . أعلم-تعالى–مفھوم الصفة حجة مطلقًا، واهللا 

وبمفھوم الصفة أخذ ": "إرشاد الفحول"قال الشوكاني في 

الجمھور، وھو الحق، لما ھو معلوم من لسان العرب أن الشيء إذا كان لھ 

 دون وصفان، فوصف بأحدھما دون اآلخر، كان المراد بھ ما فیھ تلك الصفة

  .)١("اآلخر

وقد طول أھل األصول : "وقال أیضًا بعد حكایة مذاھب المخالفین

الكالم على استدالل ھؤالء المختلفین لما قالوا بھ، ولیس في ذلك حجة 

واضحة، ألن البحث لغوي، واستعمال أھل اللغة والشرع لمفھوم الصفة، 

  .)٢("وعملھم بھ معلوم لكل من لھ علم بذلك

                                                 
 .١٨٠إرشاد الفحول للشوكاني ص : اجعر) ١
 .١٨١إرشاد الفحول للشوكاني ص : اجعر) ٢
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  ـــــــــــــث الثالثالمبح

  

  فــــــي

  

  تعلیق الحكم على صفة في نوع من جنس
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 المبحــــــــث الثالــــــث

  تعلیق الحكم على صفة في نوع من جنس

وھ�ي م�ا إذا عل�ق       ، على القول بأن مفھوم الصفة حجة تتفرع مسألة       

فھ�ل ی�دل ذل�ك عل�ى انتف�اء ذل�ك             ، )٢(م�ن ج�نس   )١(الحكم عل�ى ص�فة ف�ي ن�وع        

أم ف�ي جمی�ع أن�واع ذل�ك         ، م عند انتفاء تلك الصفة ف�ي ذل�ك الن�وع فق�ط              الحك

  الجنس؟

ف�ي س�ائمة الغ�نم    « :- ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم         –قول النبي   : مثال ذلك 

فھل یدل تعلیق وجوب الزكاة في الغنم على وصف السوم على نفي )٣ (»زكاة

ن أم ع��ن معلوف��ة الغ��نم وغیرھ��ا م��  ، وج��وب الزك��اة ع��ن معلوف��ة الغ��نم فق��ط  

  معلوفة اإلبل والبقر باعتبار أن الكل جنس النعم؟

  :لألصولیین في ھذه المسألة قوالن 

، "ش�رح اللم�ع  "وھ�و المخت�ار ألب�ي إس�حاق ال�شیرازي ف�ي         :أحدھما  

أن تعلی�ق الحك�م عل�ى ص�فة ف�ي ن�وع م�ن               " المح�صول "واإلمام ال�رازي ف�ي      

الن�وع فق�ط   جنس یدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء تلك ال�صفة ف�ي ذل�ك            

فإذا علق وجوب  ، دون غیره من سائر األنواع التي تندرج تحت ذلك الجنس         

                                                 
، كاإلنسانالكلي المقول على كثیرین متفقین بالحقیقة في جواب ما ھو؟ :  النوع ھو )١

  .وغیرھم، وبكر، وزید، فإنھ یصدق على محمد
/ د. توضیح المنطق القدیم ا– ١/١٥٢شرح القطب على الرسالة الشمسیة : راجع

  .٤٠: ٣٩محیي الدین الصافي صـ
ھو الكلي المقول على كثیرین مختلفین بالحقیقة في جواب ما ھو ؟ : الجنس ) ٢

  .والغزال ، لفرس وا، فإنھ یصدق على اإلنسان ، كالحیوان 
محیي / د. توضیح المنطق القدیم ا– ١/١٥٢شرح القطب علي الشمسیة : راجع 

 .٤٠: ٣٩الدین الصافي صـ
 .سبق تخریجھ:  الحدیث) ٣



 

- ٢٥١٧ -

فإنھ ی�دل عل�ى نف�ي وج�وب الزك�اة ع�ن       ، الزكاة في الغنم على وصف السوم   

  .)١(معلوفة الغنم فقط دون غیرھا من معلوفة اإلبل أو البقر

 نق�یض   – مفھ�وم المخالف�ة      –بأن دلی�ل الخط�اب      : واستدلوا على ذلك  

المنط�وق  ، وفي تعلیق وج�وب الزك�اة ف�ي الغ�نم عل�ى وص�ف ال�سوم         ، طق  الن

فوجب أن یكون مفھوم�ھ المخ�الف یقت�ضي         ، یتناول سائمة الغنم دون غیرھا    

  .)٢(نفي وجوب الزكاة عن معلوفة الغنم دون غیرھا كذلك

ون��سبھ " قواط��ع األدل��ة "وھ��و ق��ول اب��ن ال��سمعاني ف��ي     : وثانیھم��ا

إل�ى بع�ض الفقھ�اء    " المح�صول "إلم�ام ف�ي    وا، "شرح اللم�ع  "الشیرازي في   

أن تعلی�ق الحك�م عل�ى ص�فة ف�ي ن�وع م�ن ج�نس ی�دل بمفھ�وم                    ، من الشافعیة 

، المخالفة على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء تل�ك ال�صفة ف�ي ذل�ك الن�وع فق�ط               

فإذا عل�ق وج�وب الزك�اة ف�ي الغ�نم      ، وفي غیره من باقي أنواع الجنس قیاساً      

بمفھوم المخالفة على نف�ي وج�وب الزك�اة ع�ن           فإنھ یدل   ، على وصف السوم  

ویدل بطریق القیاس على نفي وجوب الزك�اة ع�ن غیرھ�ا م�ن              ، معلوفة الغنم 

  .)٣(أو البقر باعتبار أن الكل جنس النعم، معلوفة اإلبل

وإذا علق الحكم بال�صفة ف�ي   ":"قواطع األدلة"قال ابن السمعاني في  

 علی��ة ال��صالة –مث��ل قول��ھ ، حك��م ف��ي جمی��ع الج��نس قیاس��ًا، ن��وع م��ن ج��نس

، وق��د ق��یس علیھ��ا زك��اة اإلب��ل والبق��ر، "ف��ي س��ائمة الغ��نم زك��اة "–وال��سالم 

  .)٤("والكل جنس النعم

                                                 
  .١٤٨ :٢/١٤٧ المحصول – ١/٤٤٠شرح اللمع للشیرزاي :  راجع )٤
 شرح المحلي على - ٢/١٤٨ المحصول – ١/٤٤٠شرح اللمع للشیرزاي: راجع ) ١

  . ٣٨: ٢/٣٧مع الجوامع بحاشیة اآلیات البینات ج
 ٢/١٤٨ المحصول - ١/٤٤٠ شرح اللمع للشیرازي – ١/٢٥٠قواطع األدلة :  راجع )٢

  .٣٩ : ٢/٣٨ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشیة اآلیات البینات –
  .١/٢٥٠قواطع األدلة : راجع ) ٣



 

- ٢٥١٨ -

بأنھ إذا عل�ق الحك�م عل�ى ص�فة ف�ي ن�وع       :واستدل صاحب ھذا القول  

كتعلیق وجوب الزكاة في الغنم عل�ى وص�ف ال�سوم، ف�إن ال�صفة      ، من جنس  

دم العل��ة ع��دم الحك��م ؛ ألن األص��ل اتح��اد تج��ري مج��رى العل��ة، ویل��زم م��ن ع��

فیج�ب أن یك�ون     ، فكما أن جمیع الجنس یلحق بالنوع في الحكم قیاس�اً         ، العلة

ف��إذا عل��ق ، مفھ�وم المخالف��ة للن�وع م��ستعمًال ف�ي جمی��ع الج�نس قیاس��ًا ك�ذلك     

الحكم على صفة في نوع من جنس فإن�ھ ی�دل بمفھ�وم المخالف�ة عل�ى انتف�اء                 

وفي غیره من أنواع جنسھ ، تلك الصفة في ذلك النوعذلك الحكم عند انتفاء   

  .)١(قیاسًا

بأن��ھ م��دفوع ب��أن ف��ي تقیی��د الحك��م   :وأج��اب األول��ون ع��ن ھ��ذا ال��دلیل 

ال مطل�ق   ، بصفة في نوع من جنس یك�ون الم�ذكور ص�فة ھ�ذا الن�وع خاص�ة                

ومن ثم فینتفي الحكم عند انتفاء تل�ك ال�صفة ف�ي ذل�ك الن�وع خاص�ة               ، الصفة

قي أن��واع ذل��ك الج��نس، ف��إذا قی��د وج��وب الزك��اة ف��ي الغ��نم  دون غی��ره م��ن ب��ا

فابنتف�اء ال�سوم    ، ال مطل�ق ال�سوم    ، فالمذكور ھ�و س�وم الغ�نم      ، بوصف السوم 

وإن ، أو البق�ر  ، ینتفي الحكم عن معلوفة الغنم دون غیرھا من معلوف�ة اإلب�ل           

  .)٢(فبدلیل آخر، كاإلبل أو البقر، ثبت نفي الحكم عن معلوفة غیر الغنم

وذل��ك ألن ، أن الخ��الف ب��ین الف��ریقین یك��اد یك��ون لفظی��اً   :قی��ق والتح

الجمی��ع متفق��ون عل��ى أن تعلی��ق الحك��م عل��ى ص��فة ف��ي ن��وع م��ن ج��نس ی��دل  

بمفھوم المخالفة على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء تلك الصفة في ذلك النوع     

.  

وانحصر محل الخالف في الداللة على انتف�اء الحك�م عن�د انتف�اء تل�ك              

  . غیر ذلك النوع من باقي أنواع الجنسالصفة في
                                                 

 – ١/٤٤٠رح اللمع للشیرازي  ش– ١/٢٥١قواطع األدلة البن السمعاني :  راجع )٤
  .٢/١٤٨المحصول 

  .٢/١٤٩ المحصول – ١/٤٤٠ راجع شرح اللمع للشیرازي )١



 

- ٢٥١٩ -

فأصحاب الق�ول األول ی�رون أن�ھ ی�دل عل�ى انتف�اء الحك�م عن�د انتف�اء                  

ال��صفة ف��ي ذل��ك الن��وع فق��ط دون غی��ره م��ن ب��اقي أن��واع الج��نس وإن انتف��ى   

  .ال بمفھوم المخالفة، الحكم عن نوع آخر من باقي أنواع الجنس فبدلیل آخر

 عل�ى ذل�ك ؛ ألنھ�م ی�رون أن تعلی�ق      وأصحاب القول الثاني یوافقونھم   

الحكم على صفة في نوع من ج�نس ی�دل بمفھ�وم المخالف�ة عل�ى انتف�اء ذل�ك                 

ویدل على انتفاء ذلك الحكم عند ، الحكم عند انتفاء تلك الصفة في ذلك النوع

، انتفاء تلك الصفة في غیر ذلك النوع من باقي أنواع جنسھ بطریق القی�اس             

  . خالف بین الفریقین في المعنى فال، ال بمفھوم المخالفة 

   أعلم – تعالى –واهللا 

  



 

- ٢٥٢٠ -

  المبحـــــث الرابــــــــع

  أثر الخالف في حجیة مفھوم الصفة في الفروع الفقھیة

  :تمھیــد

والقواع�د البحت�ة إل�ى المج�ال     ، إذا خرجنا من مج�ال البح�ث النظ�ري        

اج بمفھ��وم والواق��ع العمل��ي نج��د أن لخ��الف العلم��اء ف��ي االحتج��  ، التطبیق��ي 

ف�ي  ، الصفة كنوع من أنواع مفھوم المخالفة أثرًا كبی�رًا ف�ي الف�روع الفقھی�ة          

وس�أكتفي ب�ذكر بع�ض األمثل�ة م�ن         ، العبادات وفي أحكام النكاح والمع�امالت       

الف��روع الفقھی��ة الت��ي وق��ع فیھ��ا خ��الف ب��ین العلم��اء بن��اء عل��ى خالفھ��م ف��ي   

وس��یكون ذل��ك  ، لح��صر ال ا، االحتج��اج بمفھ��وم ال��صفة عل��ى س��بیل المث��ال    

  :موزعًا على ثالثة مطالب 

أثر الخالف في االحتجاج بمفھوم الصفة في العبادات : المطلب األول

. 

أثر الخالف في االحتجاج بمفھ�وم ال�صفة ف�ي أحك�ام            : المطلب الثاني 

 .النكاح 

أث���ر الخ���الف ف���ي االحتج���اج بمفھ���وم ال���صفة ف���ي  : المطل���ب الثال���ث

  .المعامالت 

  

  

  ــب األولالمطلـــــــ

 أثر الخالف في االحتجاج بمفھوم الصفة في العبادات

  :وفیــھ أربــع مسائــل * 



 

- ٢٥٢١ -

  :الطھارة بغیر الماء من المائعات: المسألة األولى 

واألصم على أن الطھارة    ، اتفق العلماء عدا ما نقل عن ابن أبي لیلى        

، دھنوال��، كالخ��ل، م��ن األح��داث ال تج��وز بغی��ر الم��اء المطل��ق م��ن المائع��ات   

، كم��اء ال��ورد ، والم��رق وك��ل م��ا ك��ان معت��صرًا م��ن ش��جر أو تم��ر أو ورق      

  .ونحوه

واألص���م أن غی���ر الم���اء المطل���ق م���ن ، وحك���ى ع���ن اب���ن أب���ي لیل���ي

  .)١(المائعات طاھر مطھر یجوز استعمالھ في رفع الحدث وإزالة النجس

أجمعوا على أن الوضوء ال     ": "اإلجماع"قال ابو بكر بن المنذر في       

وماء العصفر، وال تج�وز الطھ�ارة إال بم�اء    ، وماء الشجر ، ء الورد یجوز بما 

  ".مطلق یقع علیھ اسم الماء

وأجمع�وا عل�ى أن�ھ ال یج�وز     ، وأجمعوا على أن الوضوء بالماء ج�ائز  

  .)٢("االغتسال وال الوضوء بشيء من ھذه األشربة

، فأم��ا م��ا ع��دا النبی��ذ م��ن المائع��ات " :المغن��ى"وق��ال اب��ن قدام��ة ف��ي  

فال خالف بین أھ�ل العل�م فیم�ا نعل�م أن�ھ ال              ، واللبن، والمرق،  والدھن ،كالخل

-یج��وز بھ��ا وض��وء وال غ��سل ألن اهللا تع��الى أثب��ت الطھوری��ة للم��اء بقول��ھ   

وھ�ذا ال یق�ع علی�ھ    ،)٣(وُیَنزُِّل َعَل�ْیُكم مِّ�ن ال�سََّماء َم�اء لُِّیَطھِّ�َرُكم ِب�ھِ            :-تعالى

  .)٤(اسم الماء

                                                 
 طبعة دار الفكر ببیروت سنة ٤٤ : ١/٤٣الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع )١

 . طبعة مكتبة النور اإلسالمیة – ١/١٣ المغنى البن قدامة –م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤
 . طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت ٤المنذر صـاإلجماع البن :  راجع )٢
 . من سورة األنفال ١١ من اآلیة )١
  .١/١٣المغنى البن قدامة :  راجع )٢



 

- ٢٥٢٢ -

الطھارة م�ن األح�داث ال      " : "دایة المبتدى الھدایة شرح ب  "وجاء في   

  .)١("تجوز إال بالماء المطلق

المطھر للحدث والخبث م�ن المائع�ات الم�اء     " : "روضة الطالبین "وجاء في   

الباقي على وصف : وقیل،وھو العاري عن اإلضافة الالزمة، المطلق خاصة   

 .)٢"(خلقتھ

لمطھ��ر یزی��ل واتف��ق العلم��اء أی��ضًا عل��ى أن الم��اء المطل��ق الط��اھر ا   

كم�ا  ، وغیرھ�ا ، ومواضع ال�صالة  ، والمساجد، واألثواب، النجاسة من األبدان  

، اتفقوا أیضًا على أن الحجارة تزیل النجاس�ة م�ن المخ�رجین ف�ي االس�تجمار               

  .)٣(أو االستنجاء

وانح��صر مح��ل الخ��الف ب��ین العلم��اء ف��ي إزال��ة النجاس��ة م��ن األب��دان  

ء م��ن المائع��ات، كالخ��ل، وال��دھن، وغیرھ��ا م��ن المح��ال بغی��ر الم��ا، واألث�واب 

  :ونحوھما، وقد اختلف العلماء في ذلك على مذھبین

وھ���و م���ذھب الجمھ���ور م���ن المالكی���ة، وال���شافعیة، وھ���و      :أح���دھما

أن ، وزف�ر م�ن الحنفی�ة   ، المشھور عند الحنابلة، وب�ھ ق�ال محم�د ب�ن الح�سن           

ح�ال ال   وغیرھا م�ن الم   ، واألثواب، الطھارة من النجاسة وإزالتھا من األبدان     

  .وھو الماء المطلق ، تحصل إال بما تحصل بھ الطھارة من األحداث

                                                 
الھدایة شرح بدایة المبتدى لشیخ اإلسالم برھان الدین علي بن أبي بكر :  راجع )٣

  طبعة دار الفكر– ٦٩ : ١/٦٨المرغیناني مع فتح القدیر البن الھمام 
 . طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت – ١/١١٥روضة الطالبین لإلمام النووي : جع  را)٤
 طبعة مصطفى البابي – ١/٨٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد :  راجع )٥

 .الحلبي واوالده بمصر 



 

- ٢٥٢٣ -

ال تزال النجاسة بما : وقال قوم: "البن رشد"بدایة المجتھد"جاء في 

وب����ھ ق����ال مال����ك  ، س����وى الم����اء إال ف����ي االس����تجمار فق����ط المتف����ق علی����ھ   

  .)١("والشافعي

ات المطھر للحدث والخبث من المائع� ": "روضة الطالبین"وجاء في  

  .)٢("الماء المطلق خاصة

اعلم أن ك�ل م�ا ك�ان معت�صرًا       :"الحاوي الكبیر للماوردي    "وجاء في   

فھو ط�اھر غی�ر     ، كماء الورد والبقول والفواكھ   ، من شجر، أو تمر، أو ورق     

  .)٣("ال یجوز أن یستعمل في حدث وال نجس، مطھر

إن الطھارة من النجاسة ال تحصل      : "البن قدامة " المغني"وجاء في   

وبھ��ذا ق��ال ، لدخول��ھ ف��ي عم��وم الطھ��ارة ، إال بم��ا یح��صل ب��ھ طھ��ارة الح��دث 

  .)٤("وزفر، ومحمد بن الحسن، والشافعي، مالك

وُیَن��زُِّل َعَل��ْیُكم مِّ��ن :-تع��الى-بقول��ھ : واس��تدل أص��حاب ھ��ذا الم��ذھب 

اء َوَأنَزْلَن��ا ِم��َن ال��سََّماء َم��   :وبقول��ھ تع��الى ، )٥(ال��سََّماء َم��اء لُِّیَطھِّ��َرُكم ِب��ھِ   

  .)٦(َطُھوًرا

 خ��ص الم��اء المطل��ق  – تع��الى –أن اهللا : وج��ھ الدالل��ة م��ن اآلیت��ین   

والتخصیص بالذكر إذا علق ب�صفة یوج�ب        ، وقیده بوصف الطھوریة  ، بالذكر

فتك��ون ك��ل واح��دة م��ن    ، ومن��ع غیرھ��ا م��ن الم��شاركة  ، اخت��صاصھا ب��الحكم 

اآلیت���ین دال���ة ب���المنطوق عل���ى اخت���صاص ح���صول الطھ���ارة م���ن األح���داث     

                                                 
  . ١/٨٣ السابق –بدایة المجتھد :  راجع )١
 .بعة دار الكتب العلمیة ببیروت  ط– ١/١١٥روضة الطالبین لإلمام النووي :  راجع )٢
 ٤٤ : ١/٤٣الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع )٣
 .١/١٢المغنى البن قدامة :  راجع )٤
 . من سورة األنفال١١ من اآلیة )٥
 . من سورة الفرقان٤٨ من اآلیة )٦



 

- ٢٥٢٤ -

ومن ثم تكون دالة بمفھ�وم المخالف�ة عل�ى أنھ�ا ال      ، واألنجاس بالماء المطلق  

تحصل بمائع سواه، فما خرج عن حك�م الم�اء المطل�ق خ�رج ع�ن حكم�ھ ف�ي                    

 )١(.واألدھان، كالخل، التطھیر وإزالة النجاسة

وھ��ي  ، كم��ا أن الم��اء یخ��تص بتح��صیل إح��دى الطھ��ارتین باالتف��اق      

  .)٢(وھي الطھارة من األخباث، خرىفكذلك األ، الطھارة من األحداث

 والقاضي أبى – رحمھ اهللا –وھو مذھب اإلمام أبي حنیفة : وثانیھما

 أن�ھ یج��وز  – رحم�ھ اهللا  –وھ�و م�روى ع�ن اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل        ، یوس�ف 

، كالخ��ل وم��اء ال��ورد ، إزال��ة النجاس��ة بك��ل م��ائع ط��اھر مزی��ل للع��ین واألث��ر    

 )٣(ونحوھما

، لنجاس��ة واج��ب م��ن ب��دن الم��صلي     تطھی��ر ا ":"الھدای��ة "ج��اء ف��ي   

. .... )٤(َوِثَیاَب�َك َفَطھِّ�رْ  :-تع�الى -لقول�ھ  ، والمكان الذي یصلي علی�ھ    ، وثوبھ

وم��اء ، كالخ�ل ، ویج�وز تطھیرھ�ا بالم��اء وبك�ل م��ائع ط�اھر یمك��ن إزالتھ�ا ب��ھ     

وقال ،  وھذا عند أبى حنیفة وأبى یوسف، الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر

  .)٥("ال یجوز إال بالماء:  رحمھم اهللا وزفر، والشافعي، محمد

فضًال عم�ا ثب�ت ف�ي قواع�دھم م�ن أن      : واستدل أصحاب ھذا المذھب  

ب�أن االش�تراك ف�ي العل�ة یوج�ب االش�تراك ف�ي              ، مفھوم المخالفة لیس بحجة     

                                                 
 – ٨٤ : ١/٨٣ بدایة المجتھد – ٤٤ : ١/٤٣الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع )١

 .١/١٢دامة المغنى البن ق
 .١/١٢المغنى البن قدامة :  راجع )٢
 – ١/١٢ المغنى البن قدامة – ١٩٣ : ١/١٩٠الھدایة مع فتح القدیر :  راجع )٣

 .١/٨٣ بدایة المجتھد – ٤٤ : ١/٤٣الحاوي الكبیر للماوردي 
 .  من سورة المدثر٤ اآلیة )٤
 .١٩٣ : ١/١٩٠ھمام الھدایة شرح بدایة المبتدى مع فتح القدیر البن ال:  راجع )٥



 

- ٢٥٢٥ -

وھ�ذه العل�ة موج�ودة ف�ي        ، والماء مطھر بعل�ة قل�ع النجاس�ة وإزالتھ�ا         ، الحكم

 .)١(ون مطھرة كذلكفتك، الخل وأشباھھ من المائعات

 رض��ي اهللا –بم��ا روي ع��ن أم الم��ؤمنین أم س��لمة  : واس��تدلوا أی��ضًا

، إن��ي ام��رأة أطی��ل ذیل��ي : قل��ت للنب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  :  قال��ت–عنھ��ا 

یطھ��ره م��ا «-ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-فق��ال النب��ي ، وأم��شي ف��ي المك��ان الق��ذر

 .)٢(»بعده

 إل��ى ق��ذر غی��ر   بأنھ��ا أش��ارت : وأج��اب عن��ھ أص��حاب الم��ذھب األول   

ب�دلیل أن النجاس�ة الرطب�ة ال تطھ�ر بال��دلك     ، أو إل�ى نجاس�ة یاب�سة   ، النجاس�ة 

  .)٣(اتفاقًا 

وذل��ك ألن إزال��ة ، بأن��ھ مع��ارض بمثل��ھ: كم��ا أج��ابوا عم��ا ذك��روه أوًال

، النجاسة طھارة ش�رعیة، فوج�ب أال تج�وز بم�ائع غی�ر الم�اء كرف�ع الح�دث          

كالغ��سل م��ن ، ئع غی��ر الم��اءفوج��ب أال تج��وز بم��ا، كم��ا أنھ��ا غ��سل مف��روض

فوج��ب أال ی��زول ب��ھ   ، كم��ا أن الم��ائع غی��ر الم��اء ال یرف��ع الح��دث     ، الجناب��ة

  .)٤(كالدھن، النجس

  .الخالف في طھارة الكافر وسؤره: المسألة الثانیة

                                                 
 فتح القدیر البن الھمام على – ١/١٩٤شرح العنایة على الھدایة للبابرتي :  راجع )١

 .١/١٢ المغنى البن قدامة – ١/١٩٤الھدایة 
باب في األذى یصیب الذیل ،  الحدیث أخرجھ أبو داوود في سننھ في كتاب الطھارة )٢

باب ما جاء في الوضوء ،  والترمذي في كتاب الطھارة ٣٨٣ حدیث رقم ١/١٩٩
  .١٤٣ حدیث رقم ١/٢٦٦

 .١/٤٦الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع )٣
 . ١/٤٦الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع )٤



 

- ٢٥٢٦ -

وعرق��ھ وس��ؤره ط��اھران، ال ، اتف��ق العلم��اء عل��ى أن الم��سلم ط��اھر  

  .)١(والحائض، والجنب، فرق في ذلك بین الرجل والمرأة

وغیره من حدیث أبي رافع عن أبي ھریرة رضى ، لما روى البخاري

،  لقی�ھ ف�ي بع�ض ط�رق المدین�ة     – أن النبي صلى اهللا علیھ وس�لم         –اهللا عنھ   

أی�ن كن�ت ی�ا أب�ا        «: فق�ال ، فذھب فاغتسل ؟ ث�م ج�اء      ، وھو جنب فانخنس منھ   

كن���ت جنب���ًا فكرھ���ت أن أجال���سك وأن���ا عل���ى غی���ر طھ���ارة     : ؟ ق���ال»ھری���رة

 .)٢(»سبحان اهللا إن المؤمن ال ینجس«:فقال

، ف���ذھب الجمھ���ور م���ن الحنفی���ة والمالكی���ة    : واختلف���وا ف���ي الك���افر 

وك�ذا  ، والحنابلة إلى أن بدن الكافر كتابی�ًا ك�ان أو م�شركًا ط�اھر         ، والشافعیة  

عرقھ وس�ؤره، إال أن اب�ن القاس�م م�ن المالكی�ة ق�ال بكراھ�ة س�ؤر الك�افر إذا            

الھمام لطھارة سؤر الكافر أال یكون قد شرب        وشرط ابن   ، كان یشرب الخمر  

أما لو شرب خمرًا ثم مكث ق�در م�ا یغ�سل فم�ھ             ، خمرًا ثم یشرب من ساعتھ      

  .)٣(بلعابھ ثم شرب ال ینجس سؤره

إن المؤمن "بأن التقیید بوصف اإلیمان في حدیث : واستدل الجمھور

 أنھ جرى وتعظیمھ، أو، إنما جاء لالھتمام بشأن المسلم وتفخیمھ "ال ینجس   

وال یك�ون الح�دیث داًال      ، على الغالب ومن ثم فیكون مفھوم المخالف�ة متروك�اً         

  .وال نجاسة عرقھ وسؤره ، على نجاسة عین الكافر

                                                 
م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩ طبعة دار المعرفة ببیروت ١/٤٧المبسوط للسرخسي :  راجع )١

ن قدامة  المغنى الب– ١/٢٨ بدایة المجتھد – ١/١٠٨ الھدایة مع فتح القدیر –
 . طبعة دار الفكر ١/٧٨ مغنى المحتاج للخطیب الشربیني – ٣٣، ١/٣٠

وأن ، باب عرق الجنب ، في كتاب الغسل ، أخرجھ البخاري في صحیحھ :  الحدیث )٢
 حدیث رقم ١/٤٦١فتح الباري بشرح صحیح البخاري : راجع : المسلم الینجس 

 . طبعة دار الحدیث بالقاھرة ٢٨٣
 فتح القدیر -  ١/١٠٨ الھدایة شرح بدایة المبتدى- ١/٤٧ط للسرخسيالمبسو:  راجع)٣

 ١/٢٨ بدایة المجتھد – ١/١٠٨ شرح العنایة على الھدایة – ١/١٠٨على الھدایة 
  .١/٤٦٢ فتح الباري – ١/٧٨ مغنى المحتاج – ٣٣، ١/٣١ المغنى البن قدامھ –



 

- ٢٥٢٧ -

ومعلوم أن عرقھن   ،  أباح نكاح نساء أھل الكتاب     – تعالى   -وألن اهللا   

ال یسلم منھ من ی�ضاجعھن وم�ع ذل�ك فل�م یج�ب علی�ھ م�ن غ�سل الكتابی�ة إال                  

فدل على أن األدمي الحي لیس بنجس ، ا یجب علیھ من غسل المسلمةمثل م

  .)١(العین، إذ ال فرق بین النساء والرجال

وذھ��ب اب��ن ح��زم الظ��اھري إل��ى الق��ول بنجاس��ة الك��افر كتابی��ًا ك��ان أو  

م�ستدًال بمفھ�وم ق��ول   ، وك�ل م�ا ك�ان من��ھ   ، وس��ؤره، ونجاس�ة عرق�ھ  ، م�شركاً 

  . )٢(»مؤمن ال ینجسإن ال«– صلى اهللا علیھ وسلم –النبي 

، وق�د م�ال إل�ى ھ�ذا الق�ول اب��ن      )٣(ِإنََّم�ا اْلُم�ْشِرُكوَن َنَج�سٌ   :-تع�الى -وبقول�ھ  

  .)٤(رشد القرطبي في بدایة المجتھد

ولع�اب الكف�ار م�ن الرج�ال       " : "المحل�ي "قال ابن حزم الظ�اھري ف�ي        

وك�ل  ، وكذلك العرق منھم والدمع   ،  نجس كلھ  – الكتابین وغیرھم    –والنساء  

ِإنََّم�ا اْلُم�ْشِرُكوَن   -تع�الى -قول�ھ  : برھ�ان ذل�ك  :"إلى أن قال  ....  كان منھم    ما

وبیقین یجب أن بعض النجس نج�س ألن الك�ل ل�یس ھ�و ش�یئًا غی�ر                  ، َنَجٌس

  .أبعاضھ 

  .نجس الدین: إن معناه: فإن قیل

أیج��ب م��ن ذل��ك أن الم��شركین ط��اھرون؟ ، ھ��بكم أن ذل��ك ك��ذلك:  قی��ل

 )٥(ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَج�سٌ   :-تعالى-ھم قط من قولھ     وما ف ، حاشا هللا من ھذا   

                                                 
 . انظر المراجع المذكورة في الفقرة السابقة )١
 .بق تخریجھ  الحدیث س)٢
 . من سورة التوبة ٢٨ من اآلیة )٣
 بدایة - طبعة دار الفكر ببیروت ١/١٣٧المحلي باآلثار البن حزم الظاھري :  راجع )٤

  .٣١ :١/٣٠المجتھد 
 . من سورة التوبة ٢٨ من اآلیة )١



 

- ٢٥٢٨ -

إن «، »إن الم��ؤمن ال ی��نجس «: - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم   –م��ع ق��ول نبی��ھ   

 )١(.»المشركین طاھرون

ولعل األرج�ح أن ی�ستثنى م�ن        ": "بدایة المجتھد "وقال ابن رشد في     

ال�واردة ف�ي    ل�صحة اآلث�ار     ، والخنزیر والمشرك ، الكلب: طھارة آثار الحیوان  

، وألن ظ�اھر الكت�اب أول�ى أن یتب�ع ف�ي الق�ول بنجاس�ة ع�ین الخنزی�ر                ، الكلب

  .)٢("وكذلك ظاھر الحدیث، والمشرك من القیاس

م�ن االس�تدالل بقول�ھ      : وأجاب الجمھور عما ذكره أصحاب ھذا القول      

م�ا  بأن المراد بھ خبث أو نجاسة االعتق�اد ل  ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجسٌ   :-تعالى-

،  أن��زل وف��د ثقی��ف ف��ي الم��سجد   – ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  –روي أن النب��ي 

وألن ، وكانوا مشركین، ولو كان عین المشرك نجسًا لما أنزلھم في الم�سجد            

، ف��ال ی��ؤثر عل��ى نجاس��ة ظ��اھرة ك��سائر م��ا ف��ي القل��ب، الكف��ر معن��ى ف��ي قلب��ھ

  .واألصل الطھارة

ل��ب، أو أن فخ��رج مخ��رج الغا » إن الم��ؤمن ال ی��نجس «وأم��ا ح��دیث  

  .)٣(تخصیص المؤمن بالذكر فیھ إنما جاء لالھتمام بشأن المؤمن وتفخیمھ

فالحاص���ل أن الخ���الف ف���ي ھ���ذه الم���سألة راج���ع إل���ى الخ���الف ف���ي      

االحتجاج بمفھوم الصفة، غی�ر أن الجمھ�ور ال�ذین یحتج�ون بمفھ�وم ال�صفة        

لوا یرون أن مفھوم الصفة ھنا متروك، لما ذكروه في استداللھم، ومن ثم ق�ا      

بطھ��ارة ع��ین الك��افر، وس��ؤره، ووافقھ��م الحنفی��ة عل��ى ھ��ذا الحك��م، ألنھ��م ال  

  .یحتجون بمفھوم الصفة، وال بمفھوم المخالفة أصًال

                                                 
 .١/١٣٧المحلي باآلثار البن حزم :  راجع )٢
  .٣١ : ١/٣٠بدایة المجتھد :  راجع )٣
 المغنى – ١/١٠٨ شرح العنایة على الھدایة– ١/٤٧المبسوط للسرخسي : ع  راج)٤

 .١/٧٨ مغنى المحتاج - ٢٩٠ : ١/٢٨٨البن قدامھ مع الشرح الكبیر 



 

- ٢٥٢٩ -

وش���ذ ع���ن ذل���ك اب���ن ح���زم الظ���اھري، فق���ال بنجاس���ة ع���ین الكف���ار،  

وسؤره، مع أنھ ال یحتج بمفھوم الصفة، وال بمفھوم المخالفة، وإنما تمسك            

  . أعلم-تعالى–واهللا .  ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس -تعالى–بظاھر قولھ 

  ھل یجوز إخراج القیمة في الزكاة ؟: المسألة الثالثة 

ال خ��الف ب��ین العلم��اء ف��ي ج��واز إخ��راج القیم��ة ف��ي زك��اة ع��روض      

وذلك ألن القیمة ھي متعلق ھذه الزكاة، ومن ثم فال یجب اإلخراج            ، التجارة  

  .من عین العرض 

ف�ال خ�الف ب�ین العلم�اء أی�ضًا          :  زكاة التجارة من الزك�وات     أما ما عدا  

  .)١(في أنھا إذا خرجت من األعیان المالیة فھي مجزئة

وانحصر محل الخالف في م�دى ج�واز إخ�راج القیم�ة ب�دل الع�ین ف�ي               

وزك��اة ، وال��زروع والثم��ار ،والنق��دین، كزك��اة الحی��وان ، غی��ر زك��اة التج��ارة  

  : على مذھبینوقد اختلف العلماء في ذلك، الفطر

وال���شافعیة، وھ���و ، وھ���و م���ذھب الجمھ���ور م���ن المالكی���ة  : أح���دھما

المشھور عند الحنابلة أنھ ال یجوز إخراج القیمة في شيء من الزكوات عدا    

 .)٢(زكاة التجارة

 قد استثنى من ذلك ج�واز إخ�راج   – رحمھ اهللا    –غیر أن اإلمام مالك     

ن ال�ذھب ب�دًال ع�ن الف�ضة     وال�دنانیر م�  ، الدراھم م�ن الف�ضة ب�دًال ع�ن ال�ذھب        

  .)١(بالقیمة

                                                 
 روضة الطالبین ١/٣٩٩ مغنى المحتاج – ٢٦٩ :١/٢٦٨بدایة المجتھد :  راجع )١

٢/٥.  
ة من األحكام الشرعیات المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدون:  راجع )٢

محمد /  طبعة دار الغرب اإلسالمي ببیروت بتحقیق د٢٨٩ :١/٢٨٨البن رشد 
 الحاوي ٢/٥ روضة الطالبین – ١/٢٦٨ بدایة المجتھد –حجي الطبعة األولى 

  .٤/٥٣ ، ٣/٥١٢ المغنى البن قدامة – ٤/١٥٠ ، ٤/١٤٩الكبیر للماوردي 



 

- ٢٥٣٠ -

 روای��ة بج��واز إخ��راج القیم��ة ف��ي – رحم��ھ اهللا –وع��ن اإلم��ام أحم��د 

  .)٢(غیر زكاة الفطر

  -:منھا : بأحادیث عدة: واستدل أصحاب ھذا المذھب

ما أخرجھ البخاري في صحیحھ من حدیث أنس أن أبا بك�ر ال�صدیق               ) ١

: ھ إل�ى البح�رین     كت�ب ل�ھ ھ�ذا الكت�اب لم�ا وجھ�            – رضي اهللا عنھ     –

ھذه فری�ضة ال�صدقة الت�ي ف�رض رس�ول           : بسم اهللا الرحمن الرحیم   "

، والتي أمر اهللا بھ�ا رس�ولھ   ،  على المسلمین  –صلى اهللا علیھ وسلم     

في أربع ، ومن سئل فوقھا فال یعط، فمن سألھا على وجھھا فلیعطھا

ف�إذا  ، وعشرین من اإلب�ل فم�ا دونھ�ا م�ن الغ�نم م�ن ك�ل خم�س ش�اة                    

... سًا وعشرین إلى خمس وثالثین ففیھا بنت مخاص أنثى بلغت خم

وف�ي ص�دقة الغ�نم ف�ي س�ائمتھا إذا كان�ت أربع�ین إل�ى           «: إلى أن ق�ال   

 .)٣(»إلى آخره.... عشرین ومائة شاة 

ما أخرجھ البخاري وغیره من حدیث سالم بن عبداهللا ب�ن عم�ر ع�ن                ) ٢

لی��ھ  ص��لى اهللا ع–ق��ال رس��ول اهللا :  ق��ال– رض��ي اهللا عنھم��ا–أبی��ھ 

أو ك��ان عثری��ًا الع��شر وم��ا  ، فیم��ا س��قت ال��سماء والعی��ون « :-وس��لم

 .)٤(»سقى بالنضج نصف العشر

                                                                                                                 
  ، ١/٤٩٩ الدسوقي على الشرح الكبیر  حاشیة–١/٢٥٧بدایة المجتھد :  راجع )١

 .طبعة الحلبي 
  .٤/٥٣المغنى البن قدامة :  راجع )٢
راجع ، باب زكاة الغنم ، أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الزكاة :  الحدیث )٣

 طبعة دار الحدیث بالقاھرة حدیث ٣٦٠ :٣/٣٥٩الحدیث بتمامھ في فتح الباري 
  .١٤٥٤رقم 

باب العشر فیما یسقى من ، بخاري في صحیحھ في كتاب الزكاة  الحدیث أخرجھ ال)١
باب صدقة ، وأبو داوود في سننھ في كتاب الزكاة ، ماء السماء والماء الجاري 

  .الزرع 



 

- ٢٥٣١ -

ما أخرجھ أبو داود في سننھ من حدیث عطاء بن یسار عن معاذ بن  ) ٣

 بعث���ھ إل���ى ال���یمن – ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم –جب���ل أن رس���ول اهللا 

، لوالبعی�ر م�ن اإلب�   ، وال�شاة م�ن الغ�نم   ، خذ الح�ب م�ن الح�ب      «:فقال

 .)١(»والبقرة من البقر

 رض�ي اهللا عنھم�ا      –ما أخرجھ األئمة في كتبھم من حدیث ابن عمر           ) ٤

 ف�رض زك�اة الفط�ر م�ن         – صلى اهللا علی�ھ وس�لم        – أن رسول اهللا     –

، أو صاعًا من شعیر على ك�ل ح�ر أو عب�د     ،صاعًا من تمر    ، رمضان  

 .)٢(ذكر أو أنثى من المسلمین

 – ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    –النب�ي   أن  : وجھ الداللة من ھذه األحادیث    

والبق�رة م�ن البق�ر وال�شاة م�ن          ، قد نص على وجوب إخراج البعیر من اإلب�ل        

وال�صاع م�ن التم�ر أو    ، والعشر أو نصف الع�شر م�ن ال�زروع والثم�ار     ، الغنم

فتك�ون ھ�ي الم�أمور      ، من الشعیر في زكاة الفطر وخص ھذه األن�واع بال�ذكر          

 یقتضي نفي الحكم عما ع�دا الم�ذكور،   بھا دون غیرھا، إذ التخصیص بالذكر   

فتك��ون ھ��ذه األحادی��ث دال��ة   ، وإال لم��ا ك��ان لتخ��صیص ال��شيء بال��ذكر فائ��دة   

ألن مخ��رج القیم��ة ، بمفھومھ��ا عل��ى أن��ھ ال یج��وز إخ��راج القیم��ة ف��ي الزك��اة 

كم�ا ل�و أخ�رج ال�رديء     ، فلم یجزئھ، یكون قد عدل عن المنصوص إلى غیره   

  .مكان الجید

                                                                                                                 
 حدیث رقم ٢/٦٩١ سنن ابي داود – ١٤٨٣ حدیث رقم ٣/٣٩٥راجع فتح الباري 

١٥٩٦.  
 برقم ٢/٦٩٢باب صدقة الزرع ،  الحدیث أخرجھ أبو داود في سننھ في كتاب الزكاة )٢

 ١/٥٨٠باب ما یجب فیھ الزكاة من األموال ، وابن ماجھ في كتاب الزكاة ، ١٥٩٩
 .١٨٤١برقم 

فقد أخرجھ البخاري في كتاب ، متفق علیھ من حدیث نافع عن ابن عمر :  الحدیث )٣
كاة ومسلم في كتاب الز، باب صدقة الفطر على العبد وغیره من المسلمین ، الزكاة 

راجع فتح الباري بشرح ، باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر ، 
 ٢/١٢  صحیح مسلم بشرح النووي - ١٥٠٤ حدیث رقم ٣/٤١٩صحیح البخاري 

  .٦٧٧برقم 



 

- ٢٥٣٢ -

، ت ل���دفع حاج���ة الفقی���ر وش���كرًا لنعم���ة الم���ال وألن الزك���اة ق���د وجب���

فینبغي أن یتنوع الواجب لیصل إلى الفقی�ر م�ن ك�ل ن�وع     ، والحاجات متنوعة 

-ویحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس م�ا أنع�م اهللا           ، ما تندفع بھ حاجتھ   

  . علیھ بھ-تعالى

 إنما علق حق المساكین بالعین ق�صدًا من�ھ ت�شریك      –وألن اهللا تعالى    

  .ء مع األغنیاء في أعیان األموالالفقرا

 قد ن�ص ف�ي زك�اة الفط�ر عل�ى          – صلى اهللا علیھ وسلم      –وألن النبي   

ف��سوى ب��ین ق��درھا م��ع اخ��تالف أجناس��ھا    ، ق��در مع��ین ف��ي أجن��اس مختلف��ة  

  .)١(فدل على أن االعتبار بقدر المنصوص علیھ دون قیمتھ، وقیمھا 

،  والث��وري–  رحم��ھ اهللا–وھ��و م��ذھب اإلم��ام أب��ي حنیف��ة  : وثانیھ��ا

والحسن البصري أنھ یج�وز إخ�راج القیم�ة         ، وروي عن عمر بن عبد العزیز     

أو ل�م  ، س�واء ق�در عل�ى المن�صوص علی�ھ     ، في الزكوات كلھا، وفي الكفارات  

  .یقدر

إن أداء القیمة مكان " : المبسوط " قال اإلمام السرخسي في 

خالفًا والكفارات جائز عندنا، ، المنصوص علیھ في الزكاة والصدقات

 فظن بعض أصحابنا أن القیمة بدل عن الواجب – رحمھ اهللا –للشافعي 

فإن المصیر إلى البدل ال ، ولیس كذلك، حتى لقبوا ھذه المسألة باألبدال

                                                 
 بدایة المجتھد – ١٥٠ : ٤/١٤٩، ٤/٤٢٥الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع في ذلك )١

 حاشیة الدسوقي على الشرح – ٥٧: ٤/٥٣ المغنى البن قدامة – ٢٦٩ :١/٢٦٨
  .١/٥٠٥الكبیر 



 

- ٢٥٣٣ -

وأداء القیمة مع قیام عین المنصوص في ملكھ ، یجوز إال عند عدم األصل

  .)١("جائز

 بجواز إخراج  روایة مثل قولھم– رحمھ اهللا –وعن اإلمام أحمد 

  .)٢(القیمة في الزكاة عدا زكاة الفطر

بأن التنصیص على وجوب إخراج : واستدل أصحاب ھذا المذھب

والعشر أو نصف ، والشاة من الغنم، والبقرة من البقر، البعیر من اإلبل

إلى آخر ما في األحادیث السابقة إنما ھو ، العشر من الزروع والثمار

فإن أرباب ، ال لتقیید الواجب بھ، واألموال، للتیسیر على أرباب المواشي

واألداء مما عندھم أیسر علیھم وكذا كل ذي مال ، المواشي تعز فیھم النقود

  .یسھل علیھ اإلخراج من نوع المال الذي بین یدیھ

  .فمفھوم المخالفة لیس بحجة عندنا ، وإن سلمنا أنھ للتقیید

فیجوز كما لو ، بنیة الزكاة أنھ ملك الفقیر ماًال متقومًا : والمعنى فیھ

وھذا یحصل بأداء القیمة، ألن المقصود ، أدى بعیرًا عن خمس من اإلبل

وربما ، إغناء الفقیر، واإلغناء یحصل بأداء القیمة كما یحصل بأداء الشاة 

  .)٣(یكون سد الخلة بأداء القیمة أظھر

ولیس ھذا مقام ، وقد استدلوا بأدلة أخرى یطول المقام بذكرھا 

  .فمن أرادھا فلیرجع إلیھا في مظانھا من كتب الفقھ، كرھا ذ

                                                 
 الھدایة شرح بدایة المبتدى بحاشیة فتح – ٢/١٥٦المبسوط للسرخسي :  راجع )١

 ٤/٥٣ المغنى البن قدامھ – ١٩٣ : ٢/١٩١وشرح العنایة على الھدایة ،  القدیر 
  .١/٢٦٨ بدایة المجتھد –

 .٥٤ : ٤/٥٣المغني البن قدامة :  راجع )٢
، ١٩٣: ٢/١٩١ الھدایة شرح البدایة-١٥٧ :٢/١٥٦المبسوط للسرخسي:  راجع )٣

  شرح العنایة على الھدایة -  ١٩٣: ٢/١٩٢فتح القدیر البن الھمام على الھدایة
 : ١/٢٦٨ بدایة المجتھد – ٥٥ : ٤/٥٤ المغنى البن قدامھ – ١٩٣ : ٢/١٩٢

٢٦٩.  



 

- ٢٥٣٤ -

ھل یجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عمن تلزمھ نفقتھ : المسألة الرابعة

  من غیر المسلمین؟

 على أنھ یجب على المسلم –اتفق العلماء عدا ابن حزم الظاھري 

،  قریبأو، إخراج زكاة الفطر عن نفسھ وعن كل من تلزمھ نفقتھ من زوجة

  .)١(أو عبد، أو خادم من المسلمین

وخرج عن ھذا االتفاق ابن حزم الظاھري فرأى أنھ ال یجب على 

المسلم إخراج زكاة الفطر إال عن نفسھ ورقیقھ فقط، مسلمین كانوا أو غیر 

ولیس على المسلم أن یخرجھا ": "المحلى باآلثار"حیث قال في ، مسلمین

وال عن ولده، وال عن أحد ممن ، وجتھوال عن ز، وال عن أمھ، عن أبیھ

إیجاب : قال أبو محمد... وال تلزمھ إال عن نفسھ ورقیقھ فقط ، تلزمھ نفقتھ 

، والكبیر،  زكاة الفطر على الصغیر– صلى اهللا علیھ وسلم –رسول اهللا 

فال تجب على غیرھم فیھ إال من ، واألنثى ھو إیجاب لھا علیھم ، والذكر

َوَال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْیَھا :-تعالى–قال ، ق فقطأوجبھ النص وھو الرقی

  )٢(َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسھا، وعن رقیقھا 

  .)٣("بالنص الذي أوردنا

یجب علیھا إخراج زكاة : فقالوا، كما خالف الحنفیة في الزوجة

ألنھ لیس لھ والیة ، وال یجب على زوجھا إخراجھا عنھا، سھا الفطر عن نف

                                                 
 روضة الطالبین – ١/٢٧٩المجتھد   بدایة - ٣٥ :٤/٣٤المغنى البن قدامھ :  راجع )١

 حاشیة – ٢٨٥ : ٢/٢٨٤ الھدایة مع فتح القدیر -  ٢/١٥٤لإلمام النووي 
  .٥٠٧ : ١/٥٠٦الدسوقي على الشرح الكبیر 

 . من سورة األنعام ١٦٤ من اآلیة )٢
 .٢٦٠ : ٤/٢٥٩المحلى باآلثار البن حزم :  راجع )٣



 

- ٢٥٣٥ -

لكن إذا أخرجھا عنھا ولو بغیر أمرھا أجزأھا ، علیھا إال في حقوق النكاح

  .)١(استحسانًا، ألنھ العادة

وانحصر محل الخالف في وجوب إخراج زكاة الفطر على المسلم 

  : في ذلك مذھبانومن تلزمھ نفقتھم من غیر المسلمین وللعلماء، عن عبیده

أنھ ، وھو مذھب الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة: أحدھما

ومن تلزمھ نفقتھم من ، ال یجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن عبیده

  .)٢(ذمیًا كان أو مشركًا، والقریب الكافر، كالزوجة الذمیة، غیر المسلمین

 رضي اهللا – بما روى من حدیث ابن عمر :واستدلوا على ذلك

زكاة الفطر «: – صلى اهللا علیھ وسلم –فرض رسول اهللا : " قال –عنھما 

ذكر ، أو صاعًا من شعیر على كل حر أو عبد، صاعًا من تمر، من رمضان

  .)٣(»أو أنثى من المسلمین

أن وجوب إخراج زكاة الفطر على : وجھ الداللة من ھذا الحدیث 

أو ،  وجوب النفقة كالقرابةالمسلم عمن تلزمھ نفقتھ بسبب من أسباب

وھو تقیید " من المسلمین"أو الرق ورد في الحدیث مقیدًا بقید ، الزوجیة

فیكون الحدیث ، والتقیید بالصفة یقتضي انتفاء الحكم عند انتفائھا ، بصفة

داًال بمفھوم المخالفة على أنھ ال یجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عمن 

كالزوجة الكتابیة وعبیده وأقاربھ غیر ، مینتلزمھ نفقتھم من غیر المسل

  .)٤(كتابیین كانوا، أو غیر كتابیین، المسلمین

                                                 
 .٢/٢١٦نایة على الھدایة وشرح الع، الھدایة مع فتح القدیر :  راجع )١
 – ١/٥٠٦ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر – ١/٢٨٠بدایة المجتھد :  راجع )٢

 المغنى البن قدامة – ٤٠٤ :١/٤٠٣ مغنى المحتاج – ٢/١٥٧روضة الطالبین 
٣٥ :٤/٣٤.  

 . الحدیث سبق تخریجھ )٣
 . انظر المراجع المذكورة في الفقرة قبل السابقة )١



 

- ٢٥٣٦ -

وھو مروي عن عمر بن ، والظاھریة، وھو مذھب الحنفیة: وثانیھما

أنھ ، والثوري، وسعید بن جبیر، والنخعي، ومجاھد، وعطاء، عبد العزیز

كتابیین كانوا أو غیر ، یجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن عبیده الكفار

  .)١(كتابیین

ویؤدي المسلم عن مملوكھ ": "المبسوط"قال اإلمام السرخسي في 

  .)٢("ال یؤدي عنھ: وقال الشافعي، الكافر عندنا

، ویؤدیھا المسلم عن رقیقھ مؤمنھم": المحلى"وقال ابن حزم في 

ي وھو قول أب، من كان منھم لتجارة أو لغیر تجارة كما ذكرنا، وكافرھم

ال تؤدي إال عن : وقال مالك والشافعي، حنیفة وسفیان الثوري في الكفار

  .)٣(المسلمین منھم

بما ثبت في قواعدھم من أن مفھوم : واستدل أصحاب ھذا المذھب

في "من المسلمین"فالتقیید بقید ، المخالفة بما فیھ مفھوم الصفة لیس بحجة

  .حدیث ابن عمر ال مفھوم لھ 

 صلى –وفي الحدیث أن النبي ": "أصولھ" في قال اإلمام السرخسي

 فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد من المسلمین –اهللا علیھ وسلم 

أو جب ھذا النص نفي الحكم عند عدم ) الشافعي: أي (فعلى مذھبھ "

  .)٤("الوصف فال تجب الصدقة عن العبد الكافر، وعندنا ال یوجب ذلك

                                                 
 المحلى – ٢/٢٨٨ الھدایة مع فتح القدیر - ٣/٢٠٣مبسوط للسرخسيال:  راجع )٢

  .٣٥ : ٤/٣٤ المغنى البن قدامھ - ٤/٢٥٤باآلثار البن حزم الظاھري 
  .٣/٣٠٣المبسوط :  راجع )٣
  .٤/٢٥٤المحلى البن حزم :  راجع )٤
  .١/٢٥٧أصول السرخس :  راجع )١



 

- ٢٥٣٧ -

ي سننھ من حدیث ابن عب�اس      كمال استدلوا بما أخرجھ الدار قطني ف      

أدوا صدقة الفطر ع�ن ك�ل ص�غیر         «:  قال – صلى اهللا علیھ وسلم      –أن النبي   

  .)١(»حر أو مملوك، یھودي أو نصراني، ذكر أو أنثى، وكبیر

إذ ال تفرقة في الحدیث بین المسلم ، ظاھر: ووجھ الداللة من الحدیث 

  .)٢(وغیر المسلم في لزوم أداء زكاة الفطر عنھ

ونفقة الممل�وك عل�ى الم�ولى    ، وألن زكاة الفطر بمنزلة النفقة : قالوا  

  .)٣(فكذلك صدقة الفطر، 

واستدل ابن حزم بإطالق الرقیق فیما أخرجھ أبو داود في س�ننھ م�ن             

 – ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  – أن النب��ي –ح��دیث أب��ي ھری��رة رض��ي اهللا عن��ھ  

فط��ر ف��ي إال ص��دقة ال، ل��یس عل��ى الم��سلم ف��ي فرس��ھ، وعب��ده ص��دقة  « :ق��ال

  .)٤(»الرقیق

 صدقة الفطر على – علیھ الصالة والسالم -فأوجب :"قال أبو محمد  

   .)٥("المسلم في رقیقھ عمومھ

  المطلب الثاني

  أثر الخالف في االحتجاج بمفھوم الصفة في أحكام النكاح 

  -:أربـــع مسائـــــل : وفیھ 

  .تحریم التصریح بخطبة المعتدة : المسألة األولى 

                                                 
ضعفھ الدار قطني ،  ضعیف وھو ، ٢/١٥٠ الحدیث أخرجھ الدار قطني في سننھ )٢

 .ولم یسنده غیره ، وھو متروك الحدیث ، وغیره من جھة أن فیھ سالم الطویل 
  .١/٢٥٧  أصول السرخسي - ٢٨٩ : ٢/٢٨٨الھدایة مع فتح القدیر :  راجع )٣
  .٣/١٠٣المبسوط :  راجع )٤
رقیق  في كتاب الزكاة باب صدقة ال٢/٦٩٠أخرجھ أبو داوود في سننھ :  الحدیث )٥

  .١٥٩٤برقم 
  .٤/٢٥٥المحلى البن حزم :  راجع )٦



 

- ٢٥٣٨ -

سواء أكانت  ، تفق الفقھاء على تحریم التصریح بالخطبة للمعتدة مطلقاً            ا

أو ط��الق وس��واء أك��ان الط��الق بائن��ًا أو رجعی��ًا، أو كان��ت  ، معت��دة م��ن وف��اة 

وھ�ذا بالن��سبة إل��ى غی��ر  ، أو انف�ساخ، أو ع��ن ش��بھة نك��اح ، معت�دة م��ن ف��سخ 

أم��ا ھ��و فیج��وز ل��ھ التع��ریض     ، ص��احب الع��دة ال��ذي یح��ل ل��ھ نكاحھ��ا فیھ��ا     

فإنھ یح�ل ل�ھ     ، كأن یكون قد طلقھا بائنًا بما دون الثالث       ، والتصریح بخطبتھا 

وإذا ج�از ل�ھ نكاحھ�ا ف�ي ع�دتھا           ، نكاحھا بمھروعقد جدیدین ف�ي ع�دتھا من�ھ        

  .)١(منھ جاز لھ التعریض والتصریح لھا بالخطبة من باب أولى

ف�الجمھور  : ومع اتفاقھم على الحك�م إال أنھ�م اختلف�وا ف�ي المأخ�ذ       

َوَال  :-تع�الى – یرون أن مفھوم المخالفة حجة اس�تدلوا بمفھ�وم قول�ھ             الذین

، )٢(ُجَناَح َعَل�ْیُكْم ِفیَم�ا َعرَّْض�ُتم ِب�ِھ ِم�ْن ِخْطَب�ِة النِّ�َساء َأْو َأْكَنن�ُتْم ِف�ي َأنُف�ِسُكمْ               

 لما خص التعریض باإلباحة دل بمفھومھ عل�ى تح�ریم       - تعالى –حیث إن اهللا    

  .التصریح

    

                                                 
 ٤/٣٤٢الھدایة مع فتح القدیر البن الھمام وشرح العنایة على الھدایة :  راجع )١

 روضة الطالبین لإلمام – ٢/٢١٧ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر – ٣٤٣:
مھ  المغنى البن قدا– ١٣٦ ك ٣/١٣٥ مغنى المحتاج – ٣٧٧ : ٥/٣٧٦النووي 

 .مطبعة النور اإلسالمیة . ط،٦/٣٥١
 . من سورة البقرة ٢٣٥من اآلیة ) ٢



 

- ٢٥٣٩ -

 في التعریض – عز وجل –وإذا أذن اهللا " :"األم"مام الشافعي في    قال اإل

وخالف بین التعریض ، فبین أنھ حظر التصریح فیھا، بالخطبة في العدة

  .)١("والتصریح

فقد استدلوا ،  أما الحنفیة الذین ال یحتجون بمفھوم المخالفة 

 َتْعِزُموْا َوَال:-تعالي-على تحریم التصریح بالخطبة لجمیع المعتدات بقولھ 

   .)٢(ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتََّى َیْبُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُھ

 وبأن التعریض ال یجوز للمطلقة في عدتھا؛ إذ ال یجوز لھا 

فال یتمكن من التعریض على وجھ ال یخفى على ، الخروج من منزلھا أصًال

 یجز وألنھ یفضى إلى عداوة المطلق، وإذا لم یجز التعریض لم، الناس

فال تؤمن ، كما أن التصریح ال یحتمل غیر النكاح، التصریح من باب أولى

  .)٣(أن یحملھا الحرص علیھ على اإلخبار بانقضاء عدتھا قبل انقضائھا

أن یقطع بالرغبة : ومما یجدر بالذكر أن التصریح بالخطبة معناه

یع أو أتزوجك وھو حرام لجم، أرید أن أنكحك: كأن یقول لھا، في النكاح

  .المعتدات باالتفاق

، أن یذكر شیئًا یدل بھ على شيء آخر:      أما التعریض بالخطبة فمعناه

ونحو ذلك، وھو ، أو إن اهللا لسائق إلیك خیرًا، من یجد مثلك : كأن یقول لھا

                                                 
 مغنى المحتاج – ٦/٣٥١ المغنى البن قدامة – ٥/٣٢األم لإلمام الشافعي :  راجع )١

 ٢/٢١٧ حاشیة الدسوقي – ٣٧٧ : ٥/٣٧٦ روضة الطالبین – ١٣٦ ك ٣/١٣٥
مصطفى سعید الخن / ھاء د أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفق–

 . ط مؤسسة الرسالة ١٩١صـ
 . من سورة البقرة ٢٣٥ من اآلیة )٢
  .٤/٣٤٢ العنایة على الھدایة – ٤/٣٢٤فتح القدیر على الھدایة :  راجع )٣



 

- ٢٥٤٠ -

، جائز للمعتدة من وفاة باالتفاق، ویحرم للمعتدة من طالق رجعي باالتفاق

  .)١(ففي جوازه لھا خالف، بائن أو فسخأما بالنسبة للمعتدة من طالق 

وخوف ، نكاح األمة الكتابیة عند العجز عن طول الحرة : المسألة الثانیة 

  :العنت 

  :للعلماء في ھذه المسألة مذھبان 

وھو مذھب الجمھور من المالكیة على المشھور عندھم، وھو :      أحدھما

وھو الروایة ، عیةومذھب الشاف" الموطأ"الذي صرح بھ اإلمام مالك في 

، وابن مسعود، وھو مروي عن عمر، المشھورة والمعمول بھا عند الحنابلة

أنھ ال ، واللیث بن سعد، والزھري، ومكحول، وھو قول الحسن، ومجاھد

وخوف العنت أن یتزوج ، یجوز للحر المسلم عند العجز عن طول الحرة

فنكاح المسلم ، مسلمةوال یجوز لھ حینئذ إال أن یتزوج أمة ، األمة الكتابیة

  :لألمة مشروط بأربعة شروط

  .أال یكون المسلم تحتھ حرة یمكنھ االستمتاع بھا -١

أو عدم القدرة على ، إما بفقدھا، ولو كتابیة، العجز عن نكاح الحرة -٢

 .طولھا

 .الوقوع في الزنا إذا لم یتزوج األمة: أي، الخوف من العنت -٣

اح األمة الكتابیة فال یجوز للمسلم نك، أن تكون األمة مسلمة -٤

  .)٢(بحال

                                                 
 روضة – ١٣٦ :٣/١٣٥ مغنى المحتاج – ٦/٣٥١المغنى البن قدامة :  راجع )١

القدیر على الھدایة والعنایة على  فتح – ٣٧٧ :٥/٣٧٦الطالبین لإلمام النووي 
  .٤/٣٤٢الھدایة 

 حاشیة الدسوقي على – ٤٣ :٢/٤٢ بدایة المجتھد – ٢/٥٤٠الموطأ :  راجع )١
 الحاوي الكبیر – ١/٤٦٥ المقدمات البن رشد – ٢٦٧ : ٢/٢٦٢الشرح الكبیر 



 

- ٢٥٤١ -

َوَمن : بقولھ تعالى: واستدل الجمھور على عدم جواز نكاح األمة الكتابیة 

لَّْم َیْسَتِطْع ِمنُكْم َطْوًال َأن َینِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمن مِّا َمَلَكْت َأْیَماُنُكم 

   .)١(مِّن َفَتَیاِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت

أن جواز نكاح المسلم لألمة في اآلیة ورد :  من اآلیةوجھ الداللة

والتقیید بالصفة یقتضي ثبوت ، وھو تقیید بصفة، "المؤمنات"مقیدًا بقید 

فتكون اآلیة دالة بالمنطوق على ، وانتفائھ عند انتفائھا، الحكم عند ثبوتھا

، وخوف العنت، جواز نكاح المسلم األمة المؤمنة عند العجز عن طول الحرة

وھي الكتابیة؛ ، بمفھوم المخالفة على عدم جواز نكاح األمة غیر المؤمنةو

وذلك ألن الحل في اآلیة ، إذ المشركة غیر الكتابیة ال یجوز نكاحھا بحال

  .)٢(وینتفي عند انتفائھ، ورد مقیدًا بوصف اإلیمان فیثبت عند ثبوتھ

 ُأِحلَّ َلُكُم اْلَیْوَم:بقولھ تعالى : أیضًا " الحاوي "     واستدل صاحب 

الطَّیَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ لَُّھْم َواْلُمْحَصَناُت 

، )٣(ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم

ضى أن ال یحل نكاح إماء أھل فاقت، الحرائر: والمحصنات ھنا:"فقال

   .)٤("الكتاب

                                                                                                                 
 مغنى المحتاج – ٤٦٩ : ٥/٤٦٦ روضة الطالبین – ٣٣٤ : ١١/٣٢٠للماوردي

 .٣٨٠ : ٩/٣٧٦المغنى البن قدامة – ١٨٥ : ٣/١٨٣
 . من سورة النساء ٢٥ من اآلیة )٢
 .المراجع المذكورة في الفقرة قبل السابقة :  انظر )٣
 . من سورة المائدة ٥ من اآلیة )١
  .٣٣٤ : ١١/٣٣٣ راجع الحاوي الكبیر للماوردي )٢



 

- ٢٥٤٢ -

مسلمة ، أنھ یجوز للمسلم نكاح األمة مطلقًا: وھو مذھب الحنفیة:وثانیھما

وھو أال یكون المسلم تحتھ ، ولم یشترطوا إال شرطًا واحدًا، كانت أو كتابیة

  .)١(حرة یمكنھ االستمتاع بھا

،وھو )٢(وروي ھذا المذھب أیضًا عن ابن القاسم من المالكیة

 حیث قال ابن –بل مردودة عن اإلمام أحمد رحمھ اهللا ، روایة غیر مشھورة

: أي(قال ال بأس بتزویجھا ، ونقل ذلك عن أحمد": "المغنى"قدامة في 

، إنما توقف أحمد فیھا: وقال، إال أن الخالل رد ھذه الروایة) األمة الكتابیة

َفِمن مِّا َمَلَكْت َأْیَماُنُكم :-ىتعال-ومذھبھ أنھا ال تحل لقولھ ، ولم ینفذ لھ قول

  .)٤("، فشرط في نكاحھن اإلیمان ولم یوجد)٣(مِّن َفَتَیاِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت

َفانِكُحوْا َما َطاَب  :-تعالى–بعموم قولھ :     واستدل أصحاب ھذا المذھب 

َوُأِحلَّ : بعد أن ذكر المحرمات من النساء-تعالى-وقولھ . )٥(َلُكم مَِّن النَِّساء

واألمة الكتابیة ، المحرمات المذكورات في اآلیة: أي  .)٦(َلُكم مَّا َوَراء َذِلُكْم

فتح القدیر على "قال ابن الھمام في ، مندرجة تحت عموم ھاتین اآلیتین 

في المسلمة ، وعندنا الجواز مطلق في حال الضرورة وعدمھا" :"الھدایة

-تعالى– إلطالق المقتضى من قولھ ،والكتابیة، وعند طول الحرة وعدمھ

:َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساء–َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َوَراء َذِلُكْم فال یخرج ،

                                                 
م على الھدایة  فتح القدیر البن الھما– ١٠ : ٥/١٠٨المبسوط للسرخسي :  راجع )٣

٢٣٥ : ٣/٢٣٤. 
  .١/٤٦٦ المقدمات البن رشد – ٢/٤٢بدایة المجتھد :  راجع )٤
 . من سورة النساء ٢٥ من اآلیة )٥
  .٩/٣٧٦المغنى البن قدامة :  راجع )٦
 . من سورة النساء ٣ من اآلیة )١
 . من سور النساء ٢٤ من اآلیة )٢



 

- ٢٥٤٣ -

ولم ینتھض ما ذكروه حجة ، منھ شيء إال بما یوجب التخصیص

   .)١("مخرجة

 فتحل لھ ،بأن األمة الكتابیة محللة للمسلم بملك الیمین :      كما استدلوا 

وھذا ألن ما الیحل بملك النكاح ال یحل بملك الیمین ، بملك النكاح كالمسلمة

  .)٢(كالمجوسیة

ثم في ، بأن الشرع سوى بین حكم النكاح والذبیحة :      كما استدلوا أیضًا

فكذلك في حكم ، أمة كانت أو حرة ، حق حل الذبیحة الكتابیة كالمسلمة 

  .)٣(النكاح

َوَم�ن لَّ�ْم َی�ْسَتِطْع    -تع�الى –م�ن قول�ھ   :  اس�تدل ب�ھ الجمھ�ور          وأجابوا عما 

ِمنُكْم َطْوًال َأن َینِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمن مِّ�ا َمَلَك�ْت َأْیَم�اُنُكم مِّ�ن َفَتَی�اِتُكُم                

 )٥( إلى أخر اآلیة بأن مفھوم الشرط والصفة لیسا بحجة عن�دنا            )٤(اْلُمْؤِمَناِت

.  

 إباح�ة   –ف�إن عن�ده أي ال�شافعي        ":"أص�ولھ "م�ام السرخ�سي ف�ي            قال اإل 

نك��اح األم��ة لم��ا ك��ان مقی��دًا ب��صفة اإلیم��ان ب��النص أوج��ب النف��ي ب��دون ھ��ذا     

ولھ��ذا ، وعن��دنا ال یوج��ب ذل��ك  ، الوص��ف، ف��ال یج��وز نك��اح األم��ة الكتابی��ة    

   .)٦("جوزنا نكاح األمة الكتابیة

                                                 
 العنایة – ٥/١٠٩لمبسوط للسرخسي  ا– ٣/٢٣٥فتح القدیر على الھدایة :  راجع )٣

 .٣/٢٣٥على الھدایة 
 السابق – أثر االختالف في القواعد األصولیة – ١١٠ : ٥/١٠٩المبسوط :  راجع )٤

 .١٨٥صـ
 .٥/١١١ راجع المبسوط )٥
 . من سورة النساء ٢٥ من اآلیة )١
ل  أصو– ٥/١٠٨ المبسوط – ٣/٢٣٥ راجع فتح القدیر البن الھمام على الھدایة )٢

  .٢٦٠ ، ١/٢٥٦السرخسي 
 .ة  .١/٢٥٦أصول السرخسي :  راجع )٣



 

- ٢٥٤٤ -

اْلَی�ْوَم  :-تع�الى - بقول�ھ   كما أجابوا عما ذك�ره الم�اوردي م�ن االس�تدالل          

ُأِح��لَّ َلُك��ُم الطَّیَِّب��اُت َوَطَع��اُم الَّ��ِذیَن ُأوُت��وْا اْلِكَت��اَب ِح��لٌّ لَُّك��ْم َوَطَع��اُمُكْم ِح��لُّ لَُّھ��ْم        

  )١(َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم

العفائف من أھل الكتاب، فتتناول اآلیة : مراد بالمحصنات في اآلیة     بأن ال

الحرائ��ر فإباح��ة نك��اح الحرائ��ر م��ن أھ��ل : ول��ئن ك��ان الم��راد ، األم��ة ك��الحرة 

الكت�اب ال یك�ون دل�یًال عل�ى حرم�ة نك�اح اإلم�اء ؛ ألن مفھ�وم المخالف�ة ل�یس           

   .)٢(لكن ھذا لبیان األولى ، بحجة عندنا 

 – مفھوم المخالفة –بأن دلیل الخطاب : ھم الجمھور      ورد األولون و

  .فجاز أن نبین دالئلنا على أصولنا ، حجة عندنا 

َفانِكُحوْا َما :-تعالى-كما أجابوا عما استدل بھ الحنفیة من قولھ 

َدًة َأْو َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساء َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواِح

بأن اآلیة مخصصة بما ذكرناه، وعلى فرض دخول اإلماء . )٣(َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم

ال ، االستمتاع بھن بملك الیمین: فالمراد، من أھل الكتاب في عموم اآلیة

، فجاز أن یستوي استباحة المسلم األمة المسلمة والكتابیة، بعقد النكاح 

  .)٤(لم یفض إلى سبي ولدھاف، ألنھ استقر علیھا ملك مسلم

  ھل تثبت حرمة المصاھرة بالزنى ؟: المسألة الثالثة 

                                                 
 . من سورة المائدة ٥ من اآلیة )٤
  .٥/١١المبسوط :  راجع )٥
 . من سورة النساء ٣ من اآلیة )١
  .٣٣٤ : ١١/٣٣٢ راجع الحاوي الكبیر للماوردي )٢



 

- ٢٥٤٥ -

فمن وطء ،      اتفق الفقھاء على ثبوت حرمة المصاھرة بالوطء الحالل

كما في العقد الفاسد، أو یملك یمین حرمت ، أو شبھة نكاح، امرأة بنكاح

  .)١(وحرمت ھي على آبائھ وأبنائھ، علیھ بنتھا وأمھا

أي الزني، ھل تثبت بھ حرمة المصاھرة : تلفوا في الوطء الحرامواخ

  :أم ال؟ ولھم في ذلك مذھبان

والروایة الظاھرة عن اإلمام مالك ، وھو مذھب اإلمام الشافعي:      أحدھما

، وروایة غیر مشھورة عن اإلمام أحمد، "الموطأ"والتي صرح بھا في 

 كرم اهللا –علي بن أبي طالب : وھو مذھب الظاھریة، وقال بھ من الصحابة 

سعید بن :  ومن التابعین– رضي اهللا عنھما – وابن عباس –وجھھ 

وابن ، والزھري، وأبو ثور، كما قال بھ ربیعة، المسیب، وعروة بن الزبیر

فمن زنى بامرأة لم تحرم ، أنھ ال تثبت حرمة المصاھرة بالزنى، المنذر

  .)٢( آبائھ وأبنائھولم تحرم ھي على، وال أمھا ، علیھا بنتھا

الزنى ال یثبت ": "روضة الطالبین"قال اإلمام النووي في 

  .)٣("وألبیھ وابنھ نكاحھا، وبنتھا، فللزاني نكاح أم المزنى بھا، المصاھرة

فأما الزنى فإنھ ال یحرم شیئًا من : قال مالك ": "الموطأ"وجاء في 

  فإنما حرم ما )٤(َسآِئُكْمَوُأمََّھاُت ِن:  قال- تبارك وتعالى–ألن اهللا : ذلك

فكل تزویج كان على وجھ الحالل ، ولم یذكر تحریم الزنى، كان تزویجًا

                                                 
ن لإلمام  روضة الطالبی– ٦/٣٣١ المغنى البن قدامة – ٤/٢٠٤المبسوط :  راجع )٣

  .١٧٨ : ٣/١٧٧ مغنى المحتاج – ٤٥٢ : ٥/٤٥٠النووي 
 مغنى – ٥/٤٥٣ روضة الطالبین – ١١/٢٩٤الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع )١

 – طبعة الحلبي ٥٣٢ :٢/٥٣١ الموطأ – ٢/٣٤ بدایة المجتھد – ٣/١٧٨المحتاج 
  .٩/١٤٧ المحلى البن حزم – ٦/٣٣١المغنى البن قدامة 

  .٥/٤٥٣البین  روضة الط)٢
 . من سورة النساء ٢٣ من اآلیة )٣



 

- ٢٥٤٦ -

، فھذا الذي سمعت، فھو بمنزلة التزویج الحالل، یصیب صاحبھ إمرأتھ

  .)١("والذي علیھ أمر الناس عندنا

في الرجل یزني بالمرأة فیقام علیھ الحد :"قال مالك: وجاء فیھ أیضًا 

وإنما ، وذلك أنھ أصابھا حرامًا، وینكحھا ابنھ إن شاء، إنھ ینكح ابنتھا، فیھا

  .)٢("أو على وجھ الشبھة بالنكاح، الذي حرم اهللا ما أصیب بالحالل

 في آیة المحرمات من -تعالى-بقولھ : واستدل أصحاب ھذا المذھب 

ُجوِرُكم مِّن نَِّسآِئُكُم الالَِّتي َوُأمََّھاُت ِنَسآِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَِّتي ِفي ُح:النساء

   .)٣(َدَخْلُتم ِبِھنَّ

 قید التحریم بالمصاھرة - تعالى–أن اهللا : وجھ الداللة من اآلیة 

من "والراجع إلى بنت الزوجة بقید " نسائكم"الراجع إلى أم الزوجة بقید 

 وتقیید الحكم بالصفة یقتضي وجود الحكم عند، وھو تقیید بصفة، " نسائكم

فتكون اآلیة دالة بالمنطوق على تحریم ، وجود الصفة وانتفائھ عند انتفائھا

، أم المرأة وبنتھا إذا كانت المرأة یصدق علیھا أنھا من نساء الرجل

وبمفھوم المخالفة على عدم تحریمھما في حال ما إذا كانت المرأة ال یصدق 

، نھا من نسائھمعلیھا أنھا من نسائھ، والموطوءة بالزنى ال یصدق علیھا أ

  .)٤(فتبقى ھي وامھا وبنتھا على أصل الحل

َوُھَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشًرا :بقولھ تعالى: كما استدلوا أیضًا

  .)٥(َفَجَعَلُھ َنَسًبا َوِصْھًرا

                                                 
  .٥٣٢ : ٢/٥٣١ راجع الموطأ لإلمام مالك )٤
  .٢/٥٣٢الموطأ :  راجع )١
 . من سورة النساء ٢٣من اآلیة ) ٢
 مغنى – ١١/٢٩٤ الحاوي الكبیر للماوردي – ٢/٥٣٢الموطأ لإلمام مالك :  راجع )٣

  .٢/٣٤ بدایة المجتھد – ٣/١٧٨المحتاج 
 . من سورة الفرقان ٥٤ من اآلیة )٤



 

- ٢٥٤٧ -

 قد امتن على عباده فجمع بماء النكاح –تعالى-أن اهللا : وجھ الداللة

انتفى عنھ حكم ، عن ماء الزنى حكم النسبفلما انتفى ، بین الصھر والنسب

  .)١(المصاھرة

بما أخرجھ ابن ماجھ من حدیث ابن عمر : كما استدلوا من السنة

ال یحرم الحرام «: قال – صلى اهللا علیھ وسلم –مرفوعًا أن النبي 

  .)٣(ووجھ الداللة من الحدیث ظاھر. )٢(»الحالل

معمول بھ عند وھو المشھور وال، وھو مذھب الحنفیة: وثانیھما

، والشعبي، ومجاھد، وطاوس، وعطاء، وھو قول الحسن، الحنابلة

فمن زنى ، والثوري، وإسحاق، أن الزنى تثبت بھ حرمة المصاھرة كالحالل

  .)٤(وحرمت ھي على أبائھ وأبنائھ، بإمرأة حرمت علیھ أمھا وبنتھا

وروي ھذا المذھب عن اإلمام مالك في روایة رواھا عنھ ابن القاسم 

أصحاب مالك یخالفون :قال سحنون ":"بدایة المجتھد"وقال ابن رشد في ، 

  . )٥(ابن القاسم فیھا ویذھبون إلى ما في الموطأ

وإذا وطأ الرجل إمرأة بملك ":"المبسوط"قال اإلمام السرخسي في 

وتحرم ھي على آبائھ ، أو فجور یحرم علیھ أمھا وابنتھا، أو نكاح، یمین

  .)٦("وأبنائھ

                                                 
  .٣/١٧٨ مغنى المحتاج – ١١/٢٩٥الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع )١
باب ال یحرم الحالل الحرام ، أخرجھ ابن ماجھ في سننھ في كتاب النكاح :  الحدیث )٢

  .٣/١٩٨والدار قطني في سننھ  ، ٢٠١٥ حدیث رقم ١/٦٤٩
  .٩/١٤٧ المحلى باآلثار البن حزم – ١١/٢٩٥الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع )٣
 المغنى البن قدامة – ٣/٢١٩ فتح القدیر على الھدایة – ٤/٢٠٤المبسوط :  راجع )٤

٦/٣٣١.  
  .٢/٣٤بدایة المجتھد :  راجع )٥
  .٤/٢٠٤المبسوط :  راجع )١



 

- ٢٥٤٨ -

ومن زنى بإمرأة حرمت علیھ أمھا ":"الھدایة"صاحب وقال 

  .)١("وبنتھا

َوَال َتنِكُحوْا َما َنَكَح : -تعالى-بقولھ : واستدل أصحاب ھذا المذھب

  .)٢(آَباُؤُكم مَِّن النَِّساء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَُّھ َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساء َسِبیًال

إن لفظ النكاح الوارد في اآلیة حقیقة :"واقال: وجھ الداللة من اآلیة

، فتكون اآلیة نصًا في تحریم موطوءة األب مطلقًا على اإلبن، في الوطء

فالتقیید بكون الوطء حالًال زیادة على ، سواء أكان الوطء حالًال أم حرامًا

  .)٣(وال بالقیاس، وال تثبت ھذه الزیادة بخبر الواحد، النص

فیتعلق بھ التحریم قیاسًا على الوطء ، لولدوبأن الوطء الحرام سبب ل

   .)٤(بناًء على إلغاء وصف الحل في المناط، الحالل 

من القرآن : وأجاب الحنفیة عما استدل بھ أصحاب المذھب األول

قال اإلمام السرخسي في ، بأن مفھوم المخالفة لیس بحجة عندنا:  الكریم

د حرمة الربیبھ بسبب لما ور : - رحمھ اهللا –قال الشافعي ":"أصولھ"

أوجب ذلك نفي ": أن تكون من نسائھ"الدخول بإمرأة مقیدة بوصف وھي 

وعندنا ال یوجب ، فال تثبت الحرمة بالزنى، الحرمة عند عدم ذلك الوصف

  .)٥("فتثبت الحرمة بالزنى، النص نفي الحكم عند انعدام الوصف

م الحالل ال یحر" بأن حدیث : وأجابوا عما استدلوا بھ من السنة 

حدیث ضعیف ال نعرف صحتھ، وعلى فرض صحتھ یكون مجریًا "الحرام 

                                                 
  .٣/٢١٩الھدایة مع فتح القدیر :  راجع )٢
 .من سورة النساء ٢٢ من اآلیة )٣
 المغنى البن قدامة – ٣/٢٢٠ فتح القدیر على الھدایة – ٤/٢٠٥اجع المبسوط  ر)٤

 .ط مكتبة النور اإلسالمیة  .٦/٣٣٢
  .٣/٢٢٠فتح القدیر على الھدایة :  راجع )٥
  .٢٥٧ : ١/٢٥٦أصول السرخسي :  راجع )١



 

- ٢٥٤٩ -

، فیكون المراد بھ أن الحرام ال یحرم باعتبار كونھ حرامًا، على غیر ظاھره 

ألننا لم نقل بإثبات حرمة المصاھرة بالزنى ، نقول بموجبھ : وحینئذ

  .)١(بل باعتبار كونھ وطأً ، باعتباره زنى

عما استدل بھ أصحاب المذھب : ذھب األول وأجاب أصحاب الم

في اآلیة حقیقة في العقد مجاز " النكاح"بأن لفظ : الثاني من القرآن الكریم 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ :-تعالى–بقرینة قولھ ، في الوطء

، )٢( َفَما َلُكْم َعَلْیِھنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَھاَطلَّْقُتُموُھنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُھنَّ

، )٣(َوَأنِكُحوا اْلَأَیاَمى ِمنُكْم َوالصَّاِلِحیَن ِمْن ِعَباِدُكْم َوِإَماِئُكْم-تعالى–وقولھ 

  .)٤(فلفظ النكاح في اآلیتین المراد بھ العقد دون الوطء

إذ ، مع الفارقبأنھ قیاس : ویمكن الجواب عما ذكروه من القیاس 

وحرمة ، والمحرمیة، الوطء الحالل نعمة وكرامة یثبت بھ النسب والمیراث

وال یثبت بھ ، بخالف الوطء الحرام الذي ھو سبب للعقوبة، المصاھرة

  !فكیف یقاس ھذا على ذلك ؟، وال المیراث، وال المحرمیة، النسب

  :اشتراط العدالة في شھود عقد النكاح:المسالة الرابعة 

وأحمد بن حنبل ، والشافعي، ومالك، أبو حنیفة: ق األئمة األربعة اتف

وعلى أن الشھادة ،  على أنھ ال یجوز نكاح السر– رحمھم اهللا تعالى –

ثم اختلفوا في الشھادة ھل ھي شرط صحة في ، شرط من شروط النكاح

النكاح یؤمر بھ عند العقد، أم أنھا شرط تمام یؤمر بھ عند الدخول أو 

  البناء؟

                                                 
  .٦/٣٣٢ المغنى البن قدامة – ٣/٢٢٠فتح القدیر على الھدایة :  راجع )٢
 . من سورة األحزاب ٤٩یة  من اآل)٣
 . من سورة النور ٣٢ من اآلیة )١
  .١١/٢٩٦الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع )٢



 

- ٢٥٥٠ -

والحنابلة على المشھور عندھم إلى أن ، والشافعیة، فذھب الحنفیة

ونقل ذلك أیضًا عن ، الشھادة على النكاح شرط صحة یؤمر بھ عند العقد

وسعید ، - رضي اهللا عنھم –وابن عباس ، وعلي بن أبي طالب، ابن عمر

، والثوري، وقتادة، وجابر بن زید، والحسن، والنخعي، بن المسیب

  .)١(واألوزاعي

والزھري إلى ، واإلمام أحمد في روایة أخرى عنھ ، وذھب المالكیة 

  .وشرط الصحة ھو اإلعالن ، أن الشھادة على النكاح شرط تمام

وكونھ عند العقد مندوبًا ، أن اإلشھاد على النكاح واجب: بمعنى 

فإن حصل اإلشھاد عند العقد فقد حصل الواجب ، زائدًا على الواجب 

، لم یحصل عند العقد كان واجبًا عند الدخول أو البناء وإن ، والمندوب

، ألنھ فسخ جبري من الحاكم، ویفسخ النكاح إن دخال بال إشھاد بطلقة بائنة

كالزنى إن لم یحصل فشو أو أو ثبت الوطء بأربعة ، ویحدان إذا أقرا بالوطء 

  .)٢(إعالن

،  النكاح ثم اختلفوا بعد ذلك أیضًا في مدى اشتراط العدالة في شھود

  :ولھم في ذلك مذھبان 

وإحدى الروایتین عن اإلمام أحمد ، وھو مذھب الشافعیة: أحدھما 

ومن ثم فال ینعقد النكاح ، أنھ یشترط العدالة في شھود النكاح، بن حنبل

ومن ثم فیكتفي في ، إال أنھم اكتفوا بالعدالة الظاھرة، بشھادة الفاسقین

، ال باطنًا، ا المعروفان بالعدالة ظاھرًاوھم، شاھدي النكاح بمستورى الحال

                                                 
 حاشیة الدسوقي – ٢/١٧ بدایة المجتھد – ٣/١٩٩فتح القدیر على الھدایة :  راجع )١

 ٣/١٤٤ مغنى المحتاج – ٥/٣٩١ روضة الطالبین – ٢/٢١٦على الشرح الكبیر 
  .٦/٢٥٨مة  المغنى البن قدا–

 ٢١٧ : ٢/٢١٦ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر – ٢/١٧بدایة المجتھد :  راجع )٢
  .٦/٢٥٨ المغنى البن قدامة –



 

- ٢٥٥١ -

وألن ، واالحتراز من أسباب الفسق، ألن الظاھر من حال المسلمین العدالة

فلو ، وبین أوساط الناس وعوامھم ، والبادیة، النكاح یجري في القرى

إال أنھ لما كان ، وبھذا أخذ المالكیة، )١(اعتبر فیھ العدالة الباطنة لشق علیھم

یندب إشھاد : ال شرط صحة قالوا، ى النكاح عندھم شرط تماماإلشھاد عل

: وقیل، وإال فغیر العدل من مستورى الحال عند عدم وجود العدل ، عدلین

  .)٢(یستكثر من الشھود

 صلى اهللا علیھ –بما روي أن النبي : واستدل أصحاب ھذا المذھب

على غیر وما كان من نكاح ، ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل:" قال–وسلم 

  .)٣("فالسلطان ولي من ال ولي لھ، فإن تشاجروا، ذلك فھو باطل

 – صلى اهللا علیھ وسلم –إذ إن النبي ،      ووجھ الداللة من الحدیث ظاھر

والتقیید بالصفة یقتضي ، وھو تقیید بصفة" عدل"قید شاھدي النكاح بقید 

دیث داًال فیكون الح، وانتفائھ عند انتفائھا، وجود الحكم عند وجودھا

وبمفھوم ، بالمنطوق على أنھ یشترط في شاھدي عقد النكاح العدالة

  .)٤(فال تقبل شھادة الفاسقین، المخالفة على أنھ ال یجوز شھادة غیر العدل

                                                 
 : ٣/١٤٤ مغنى المحتاج – ٣٩٣ : ٥/٣٩١روضة الطالبین لإلمام النووي :  راجع )١

  .٦/٢٥٩ المغنى البن قدامة – ١٤٥
  .٢/٢١٦یر حاشیة الدسوقي على الشرح الكب:  راجع )٢
 الحدیث أخرجھ ابن حیان في صحیحھ من حدیث أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا )٣

وأخرجھ الدار ". ال یصح في ذكر الشاھدین غیر ھذا الخبر: " وقال أبو حاتم–
 –وابن مسعود ، ونحوه من حدیث ابن عباس ، قطني في سننھ من حدیث عائشة

راجع اإلحسان "  بولي وشاھدي عدل ال نكاح إال"  بلفظ –رضي اهللا عنھما 
  .٢٢٦ ، ٣/٢٢٢ سنن الدار قطني – ٦/١٥٢بترتیب صحیح ابن حیان 

 بدایة المجتھد – ٦/٢٥٩ المغنى البن قدامة – ٣/١٤٤مغنى المحتاج :  راجع )٢
٢/١٧.  



 

- ٢٥٥٢ -

فلم ینعقد بحضورھما ،      وألن النكاح ال یثبت بشھادة الفاسقین 

   .)١(كالمجنونین

 األخرى عن اإلمام أحمد والروایة، وھو مذھب الحنفیة : وثانیھما 

فیجوز أن ینعقد ،  أنھ الیشترط العدالة في شھود النكاح – رحمھ اهللا –

   .)٢(بشھادة الفاسقین

فیكون من أھل ، بأن الفاسق من أھل الوالیة: واستدلوا لمذھبھم

ألن الشھادة من باب الوالیة، فبما أن الفاسق من أھل الوالیة؛ إذ ، الشھادة

، وأمتھ، وعبده، فیجوز أن یزوج نفسھ، على نفسھ وغیرهالوالیة ثابتة لھ 

   .)٣(فیكون من أھل الشھادة 

  .)٤(فتصح من الفاسق كسائر التحمالت، كما أن الشھادة تحمل 

                                                 
  .٦/٢٥٩المغنى البن قدامة :  راجع )٣
  .٦/٢٥٩ المغنى البن قدامة – ٣/٢٠١فتح القدیر البن الھمام على الھدایة :  راجع )٤
  .٢٠٢ : ٣/٢٠١ العنایة على الھدایة – ٣/٢٠١فتح القدیر على الھدایة :  راجع )٥
  .٦/٢٥٩المغنى البن قدامة :  راجع )٦



 

- ٢٥٥٣ -

  المطلب الثالث

  أثر االختالف في االحتجاج بمفھوم الصفة في المعامالت

  :وفیــــھ مسألتـــان 

فھل تدخل الثمرة في )١(ؤبرةإذا بیعت النخلة الم:المسألة األولى 

  البیع أم ال ؟

إما أن یكون : فالحال ال یخلو، أو النخل وعلیھ ثمر، إذا بیعت النخلة

إما أن یكون قد اشترط في : البیع قبل التأبیر أو بعده وفي الحالین ال یخلو 

  : فھذه أربع صور، أم ال ، العقد أن تكون الثمرة ألحد المتبایعین 

، فتدخل فیھ ، ط في العقد دخول الثمرة في البیع إذا اشتر: إحداھا

  .سواء أكان البیع قبل التأبیر، أم بعده ، وتكون الثمرة للمشتري باالتفاق 

فتخرج عنھ ، أن یشترط في العقد خروج الثمرة عن البیع: وثانیتھا

سواء أكان البیع قبل التأبیر،أم بعده، خالفًا ، باالتفاق، وتكون الثمرة للبائع

، وبعده، نقل عن ابن أبي لیلى من أن الثمرة للمشترى قبل التأبیرلما 

  .اشترطھا، أو لم یشترطھا 

ولیس ، إذا كانت النخلة قد أبرت بأن تم البیع بعد التأبیر: وثالثتھا

خالفًا لما نقل عن ، ثمة شرط فتخرج الثمرة من البیع وتكون للبائع باالتفاق

قبل التأبیر وبعده، اشترطھا، أو لم ابن أبي لیلى من أن الثمرة للمشتري 

  .یشترطھا

                                                 
ویكون بشق طلع إناث النخل لیذر فیھ من طلع ، وھو التلقیح، من التأبیر:  المؤبرة)١

) أبر( لسان العرب – ٢/٨٦تاج مغنى المح: راجع، لیجئ الرطب أجود، الذكور
 .٢صـ ) ر.ب.أ( مختار الصحاح -٤٢: ١/٤١



 

- ٢٥٥٤ -

، إذا كانت النخلة غیر مؤبرة بأن تم البیع قبل التأبیر : والرابعة 

فھل تدخل الثمرة في البیع وتكون ، ولیس ثمة شرط بأن الثمرة ألحدھما

أم تكون خارجھ عن البیع وتكون للبائع ؟ فھذه ھي محل ، للمشتري

  .)١(الخالف

  :ذھبان وللعلماء فیھا م

، والشافعیة، والحنابلة، وھو مذھب الجمھور من المالكیة: أحدھما

ولیس ثمة ، أنھ إذا بیعت النخلة وعلیھا تمر قبل التأبیر، واللیث بن سعد

فإن الثمرة تكون ، بأن سكت عن ذلك، شرط بأن الثمرة ألحد المتبایعین

  .)٢(داخلة في البیع وتكون للمشتري

أخرجھ البخاري وغیره من حدیث بن عمر بما : واستدلوا لمذھبھم 

من باع «: قال – صلى اهللا علیھ وسلم – أن النبي – رضي اهللا عنھما –

  .)٣(»نخًال قد أبرت فثمرھا للبائع إال أن یشترط المبتاع

تقیید بصفة، " قد أبرت " أن التقیید في الحدیث بقید : ووجھ الداللة

، وانتفائھ عند انتفائھا ، وجودھاوالتقیید بالصفة یدل على وجود الحكم عند 

فیكون الحدیث داًال بمنطوقھ على أن من باع نخًال وعلیھا ثمرة مؤبرة لم 

                                                 
 : ٢/١٨٩ بدایة المجتھد – ٦/١٩٢الحاوي الكبیر للماوردي :  الستخراج ذلك راجع )١

 فتح القدیر – ٢/٨٦ مغنى المحتاج – ١٧٢ : ٣/١٧١ حاشیة الدسوقي – ١٩٠
  .٥٢٦ : ٥/٥٢٤ المغنى البن قدامة – ٦/٢٨٣البن الھمام على الھدایة 

 الحاوي الكبیر – ١٧٢ : ٣/١٧١ حاشیة الدسوقي – ٢/١٨٩بدایة المجتھد :  راجع)٢
 – ٢/٨٦ مغنى المحتاج – ٣/٢٠٥ روضة الطالبین – ١٩٣ : ٦/١٩٢للماوردي 

  .٥٢٥ : ٥/٥٢٤المغنى البن قدامة 
لم في باب من باع نخًال قد أبرت، ومس، أخرجھ البخاري في كتاب البیوع :  الحدیث )١

 حدیث رقم ٤/٤٦٣راجع فتح الباري . باب من باع نخًال علیھا ثمر ، كتاب البیوع 
  .١٥٤٣ حدیث رقم ٥/٤٥٣ صحیح مسلم بشرح النووي – ٢٢٠٤



 

- ٢٥٥٥ -

إذا ، وبمفھومھ على أنھا ، وتستمر على ملك البائع ، تدخل الثمرة في البیع 

   .)١(كانت غیر مؤبرة تدخل في البیع وتكون للمشتري 

فكان تابعًا ألصلھ قبل ، یةلظھوره غا، وألن ثمر النخل نماء كامن 

كالحمل في ، وغیر تابع لھ بعد ظھوره ، تشقیقھ بالتأبیر: ظھوره أي قبل

   .)٢(الحیوان 

أنھ إذا بیعت النخلة غیر ، وھو مذھب الحنفیة واألوزاعي: وثانیھما 

فإن الثمرة حینئذ ، ولیس ثمة شرط أن الثمرة ألحد المتبایعین ، المؤبرة 

فال فرق عندھم بین المؤبرة وغیر ، وتكون للبائع  ، تكون خارجة عن البیع

  .)٣(المؤبرة في كون الثمرة للبائع إال بالشرط

بأن الثمر، وإن كان متصًال بالنخل اتصال خلقة إال :      واستدلوا لمذھبھم 

، ال یدخل في بیع األرض إال بالتسمیة، فصار كالزرع ، ال للبقاء، أنھ للقطع 

فكذلك الثمر قبل التأبیر ، خل في بیع األرض إال بالتسمیةفكما أن الزرع ال ید

  .)٤(ال یدخل في بیع النخل إال بالتسمیة

" فتح القدیر" كما قال ابن الھمام في :      وأجابوا عما استدل بھ الجمھور

وأھل المذھب ،فمن قال بھ یلزمھ، استدالل بمفھوم صفة: بأن حاصلھ : 

   .)٥("ینفون حجیتھ

                                                 
 مغنى المحتاج – ١٩٣ : ٦/١٩٢ الحاوي الكبیر – ٢/١٨٩بدایة المجتھد :  راجع )٢

  .٤/٤٦٣بن حجر  فتح الباري ال– ٥٢٥ : ٥/٥٢٤ المغنى البن قدامة – ٢/٨٦
  .٥/٥٢٥المغنى البن قدامة : راجع ) ٣
  .٦/٢٨٣ العنایة على الھدایة – ٦/٢٨٣فتح القدیر على الھدایة :  راجع )١
 .المراجع المذكورة في الفقرة السابقة :  أنظر )٢
  .٦/٢٨٣فتح القدیر على الھدایة  البن الھمام :  راجع )٣



 

- ٢٥٥٦ -

فقد استدل لما ذھب إلیھ من أن الثمرة للمشتري قبل : ن أبي لیلى     وأما اب

بأن الثمرة متصلة باألصل اتصال : أولم یشترطھا، اشترطھا، التأبیر وبعده

  .)١(فتكون تابعة لھ كاألغصان، خلقھ

وما نقل عن ابن أبي لیلى من أن ":"فتح القدیر"     قال ابن الھمام في 

  .)٢ ( إذ یضاد األحادیث المشھورة ،الثمر، مطلقًا للمشتري بعید

لعلھ لم یطلع عل�ى الح�دیث أو األحادی�ث ال�واردة ف�ي الب�اب، أو ل�م                  :      قلت

  .واهللا تعالى أعلم. تبلغھ

                                                 
  .٥/٥٢٤ راجع المغنى البن قدامھ )٤
  .٦/٢٨٣فتح القدیر على الھدایة :  راجع )٥



 

- ٢٥٥٧ -

  -:قبول الجزیة من غیر أھل الكتاب : المسألة الثانیة 

 الیھود والنصارى –     اتفق العلماء على أن الجزیة تؤخذ من أھل الكتاب 

  .عربًا كانوا أو عجمًا ، وھم المجوس، لھم شبھة كتاب وممن –

 َقاِتُلوْا الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن  :- تعالى –فلمنطوق قولھ :      أما أھل الكتاب 

ِبالّلِھ َوَال ِباْلَیْوِم اآلِخِر َوَال ُیَحرُِّموَن َما َحرََّم الّلُھ َوَرُسوُلُھ َوَال َیِدیُنوَن ِدیَن 

  .)١( الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ُیْعُطوْا اْلِجْزَیَة َعن َیٍد َوُھْم َصاِغُروَناْلَحقِّ ِمَن

 أخذھا – صلى اهللا علیھ وسلم –فلما روي أن النبي : وأما المجوس

  .)٢(»سنوا بھم سنة أھل الكتاب« : وقال، من مجوس ھجر

عربًا ، واتفق العلماء أیضًا على أن الجزیة ال تؤخذ من المرتدین 

  .)٣(ألن المرتد ال یقر على دین، كانوا أو عجمًا 

وانحصر محل الخالف في أخذ الجزیة من المشركین غیر أھل 

، والكواكب وغیرھم ، كعبدة األوثان ، وغیر المرتدین، والمجوس ، الكتاب 

  -:وللعلماء في ذلك مذاھب ثالثة، عربًا كانوا أو عجمًا 

  

                                                 
 . من سورة التوبة ٢٩ اآلیة )١
باب الجزیة ، في كتاب الجزیة والموادعة ، أخرجھ البخاري في صحیحھ :  الحدیث )٢

، والموادعة مع أھل الذمة والحرب من حدیث عمر بن دینار عن بجالة التمیمي 
،  باب في أخذ الجزیة من المجوس ،وأبي داود في كتاب الخراج واإلمارة والفيء 

  .باب جزیة أھل الكتاب والمجوس ، واإلمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة 
 سنن أبي داود – ٣١٥٧ ، ٣١٥٦ حدیث رقم ٢٩٢ :٦/٢٩٠فتح الباري : راجع 

  .١/٢٧٨ الموطأ – ٣٠٤٣ حدیث رقم ١٣٣٠ : ٣/١٣٢٩
 الحاوي الكبیر – ١/٣٨٩ المجتھد  بدایة– ٦/٤٨فتح القدیر على الھدایة :  راجع )٣

 : ١٢/٧٥٧ المغنى البن قدامة – ٤/٢٤٤ مغنى المحتاج - ١٧٣ : ١٨/١٧١
٧٦٢.  



 

- ٢٥٥٨ -

الظاھر من مذھب اإلمام أحمد بن و، وھو مذھب الشافعیة: أحدھا

أن الجزیة ال تؤخذ من غیر الیھود، والنصارى، والمجوس من ، حنبل

   .)١(عربًا كانوا أو عجمًا ، المشركین

  

 َقاِتُلوْا الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِبالّلِھ :-تعالى-بقولھ : واستدلوا لمذھبھم

 َحرََّم الّلُھ َوَرُسوُلُھ َوَال َیِدیُنوَن ِدیَن اْلَحقِّ َوَال ِباْلَیْوِم اآلِخِر َوَال ُیَحرُِّموَن َما

  )٢(ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ُیْعُطوْا اْلِجْزَیَة َعن َیٍد َوُھْم َصاِغُروَن

  

من الذین "أن اآلیة ورد أخذ الجزیة فیھا مقیدًا بقید : وجھ الداللة 

ن اآلیة دالة بالمنطوق على فتكو، وھو تقیید بصفة، "أوتوا الكتاب

ویلحق بھم المجوس لكونھم لھم ، مشروعیة أخذ الجزیة من أھل الكتاب 

وبمفھوم المخالفة على ، "سنوا بھم سنة أھل الكتاب"ولحدیث ،شبھة كتاب

ال فرق في ذلك بین أن یكونوا ، عدم مشروعیة أخذ الجزیة من غیرھم

  .)٣(أو عجمًا، عربًا

ھذه اآلیة ھي األصل في " :"لباريقال ابن حجر في  فتح ا

، ودل منطوق اآلیة على مشروعیتھا مع أھل الكتاب، مشروعیة الجزیة 

  .)٤("ومفھومھا أن غیرھم ال یشاركھم فیھا

وروایة أخرى غیر مشھورة عن اإلمام ، وھومذھب الحنفیة: وثانیھا

، أن الجزیة تؤخذ من أھل الكتاب والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا، أحمد
                                                 

 مغنى –١٨/٣٢٨ ،١٧٣: ١٨/١٧١الحاوي الكبیر للماوردي :  راجع)١
 .٧٦٢: ١٢/٧٥٧المغنى البن قدامة –٤/٢٤٤المحتاج

 . من سورة التوبة ٢٩ اآلیة )٢
 المغنى البن – ٤/٢٤٤ مغنى المحتاج – ١٨/١٧٣لماوردي الحاوي الكبیر ل:  راجع )٣

  .٧٦٦ : ١٢/٧٦٢قدامة 
  .٦/٢٨٨فتح الباري البن حجر العسقالني :  راجع )١



 

- ٢٥٥٩ -

وال تؤخذ من مشركي العرب وال من ، وتؤخذ من غیرھم من مشركي العجم

  .)١(المرتدین

بأن الجزیة إنما تؤخذ من أھل الكتاب من الیھود : واستدلوا لمذھبھم

َقاِتُلوْا الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِبالّلِھ َوَال ِباْلَیْوِم : -تعالى-والنصارى لمنطوق قولھ 

وَن َما َحرََّم الّلُھ َوَرُسوُلُھ َوَال َیِدیُنوَن ِدیَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذیَن اآلِخِر َوَال ُیَحرُِّم

  .)٢(ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ُیْعُطوْا اْلِجْزَیَة َعن َیٍد َوُھْم َصاِغُروَن

 أخذھا – صلى اهللا علیھ وسلم –ومن المجوس لما روي أن النبي 

  .» الكتابسنوا بھم سنة أھل«: وقال، من مجوس ھجر

ألنھ یجوز ، وتؤخذ من عبدة األوثان، وغیرھم من مشركي العجم

استرقاقھم فیجوز ضرب الجزیة علیھم، فإن كل من جاز استرقاقھجاز 

  .ضرب الجزیة علیھ

وأم��ا أن الجزی��ة ال تؤخ��ذ م��ن عب��دة األوث��ان وغی��رھم م��ن م��شركي     

،  معنى العجمفلم یكونوا في، فألن كفرھما قد تغلظ، العرب وال من المرتدین 

  .فألن القرآن نزل بلغتھم، فالمعجزة في حقھم أظھر: أما العرب

فألن كفرھم إنما كان بعد ما ھدوا إلى اإلسالم : وأما المرتدون

فال یقبل من الفریقین إال اإلسالم أو ، فكان كذلك، ووقفوا على محاسنھ 

  .)٣(السیف

: ن حاصلھبأ: وأجاب الحنفیة عما استدل بھ أصحاب المذھب األول

  .ولیس بحجة عندنا، أنھ استدالل بمفھوم المخالفة

                                                 
 العنایة شرح الھدایة – ٤٩ : ٦/٤٨فتح القدیر البن الھمام على الھدایة :  راجع )٢

  .١٢/٧٦٤ المغنى البن قدامة – ٤٩ : ٦/٤٨
 .التوبة  من سورة ٢٩  اآلیة )٣
 العنایة على الھدایة – ٤٩ : ٦/٤٨فتح القدیر البن الھمام على الھدایة :  راجع )١

  .٤٩ : ٦/٤٨للبابرتي 
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 فالظاھر من مذھبھ – رحمھ اهللا –وھو مذھب اإلمام مالك : وثالثھا

عربیًا ، ومن كل مشرك، أن الجزیة تؤخذ من أھل الكتاب، ومن المجوس

  . كان أو غیر عربي

وفي روایة أخرى عنھ أنھا تؤخذ من أھل الكتاب، والمجوس، ومن 

 – صلى اهللا علیھ وسلم –لمكانتھم من النبي ، مشرك عدا كفار قریشكل 

فإن وجد ،أو ألن قریشًا كلھم قد أسلموا ، فال یجرى علیھم ذل وال صغار

  .)١(وإنما یقتل بالرده، والمرتد ال یقر على دین، منھم كافر بعد ذلك فمرتد

                                                 
 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر – ٤٠٤ : ١/٣٨٩بدایة المجتھد :  راجع )٢

  .٣٧٧ : ١/٣٧٥ المقدمات البن رشد – ٢/٢٠١
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  الخاتمـــــــــة

  :ن استخالص النتائج اآلتیةمن خالل ما سبق في ھذا البحث المتواضع یمك

أن العلماء قد عرفوا مفھوم الصفة باعتباره نوعًا من أنواع مفھوم المخالفة : أوًال

أنھ عبارة عن داللة اللفظ المفید لحكم معلق : بتعریفات كثیرة، حاصلھا

بصفة من صفات الذات على انتفاء ذلك الحكم عن أفراد تلك الذات عند 

  .انتفاء تلك الصفة

أن ھناك فرق بین الصفة عند األصولیین والصفة عند النحویین، فالصفة : ثانیًا

مقلل لشیوه واشتراكھ، : عند األصولیین تطلق على كل لفظ مقید آلخر، أي

  .لیس بشرط، وال غایة، وال عدد، وال استثناء

النعت النحوي، وھو تابع : أما الصفة عند النحویین، فالمراد بھا

مكمل لمتبوعھ، ویفید تخصیص متبوعھ، أو مشتق، أو مؤول بمشتق، 

توضیحھ، أو مدحھ، أو ذمھ، أو تأكیده، أو الترحم أو التحنن علیھ، ویتبعھ 

  .في واحد من وجوه اإلعراب الثالثة، وفي واحد من التعریف، أو التنكیر

  .فالصفة عند األصولیین أعم وأشمل من الصفة عند النحویین: وعلیھ

یلحق بھ كثیر من المفاھیم، كمفھوم الحال، ومفھوم أن مفھوم الصفة : ثالثًا

الزمان، ومفھوم المكان، ومفھوم العلة، ومفھوم االسم المشتق من معنى 

  .على خالف في ذلك

أن العلماء جمیعًا عدا الشیخ علي بن عبد الكافي السبكي من الشافعیة : رابعًا

 -ھ عامشأنھ شأن مفھوم المخالفة بوج–متفقون على أن مفھوم الصفة 

في عقود الناس، وتصرفاتھم، : حجة في غیر النصوص الشرعیة، أي

  .وأقوالھم، وعبارات الفقھاء، ومصطلحاتھم
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أن العلماء جمیعًا متفقون على أن تعلیق الحكم بصفة من صفات الذات : خامسًا

یدل على ثبوت ذلك الحكم عند وجود تلك الصفة، سواء أكان ذلك في كالم 

  .م الناسالشارع، أم في كال

أن العلماء جمیعًا متفقون على أنھ إذا ظھر لتخصیص الصفة بالذكر أیة : سادسًا

فائدة أخرى غیر نفي الحكم عن الموصوف بھا عند انتفائھا، فال یكون 

تخصیصھا بالذكر داًال على نفي الحكم عند انتفائھا، وإنما یكون ذكرھا داًال 

  .على ثبوت الحكم عند ثبوتھا فقط

إن محل الخالف بین العلماء محصور في تخصیص الصفة بالذكر في : سابعًا

النصوص الشرعیة إذا لم تظھر لھ أیة فائدة أخرى غیر نفي الحكم عن 

الذات عند انتفائھا، فھل یدل تعلیق الحكم على الصفة حینئذ على انتفاء 

الحكم عند انتفائھا، كما یدل على ثبوتھ عند ثبوتھا، أم ال؟ویكون نفي 

م عند انتفائھا إن ثبت فمرده إلى دلیل آخر كالتمسك باألصل، أو الحك

  .البراءة األصلیة، ھذا ھو محل الخالف بین العلماء

حسب ما ھو موضح في –إن العلماء قد اختلفوا في حجیة مفھوم الصفة : ثامنًا

 ما بین مثبت لحجیة مفھوم الصفة مطلقًا، وناف -محل الخالف سابقًا

ا بین مثبت لحجیة مفھوم الصفة إذا كانت الصفة مناسبة لحجیتھ مطلقًا، وم

للحكم لیس إال، ومثبت لحجیة مفھوم الصفة في حاالت ثالث دون غیرھا، 

  .فكان حاصل خالف العلماء في االحتجاج بمفھوم الصفة أربعة مذاھب

انھ بعد عرض مذاھب العلماء في حجیة مفھوم الصفة، وأدلة المذاھب، : تاسعًا

 ترجح لدي أن المذھب الراجح ھو مذھب الجمھور القائلین ومناقشتھا،

بحجیة مفھوم الصفة مطلقًا، سواء أكانت الصفة مناسبة للحكم، أم ال، 

وسواء خرج تقیید الحكم بھا مخرج البیان، أو التعلیم، أو كان ما عدا 

الصفة داخًال تحت الصفة، أم ال، فمتى قید الحكم بصفة ما، فإنھ یدل على 
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ك الحكم للموصوف بھا عند ثبوتھا، وانتفائھ عند انتفائھا، وذلك ثبوت ذل

  .لوجوه بینتھا في موضعھا من ھذا البحث

إن لخالف العلماء في االحتجاج بمفھوم الصفة أثرًا بالغًا في الفروع : عاشرًا

  .الفقھیة، عرضت جانبًا من ھذا األثر في المبحث األخیر من ھذا البحث

  ...وبعـــد 

 لي في ھذا البحث المتواضع، فإن كنت قد -تعالى–ما یسر اهللا فھذا آخر 

، وإن كنت األخرى فعذري أنني بشر أخطئ وأصیب - تعالى–وفقت فبفضل من اهللا 

 أسأل أن یجعل ھذا -تعالى– واهللا -علیھم الصالة والسالم–وال عصمة إال لألنبیاء 

ال وال بنون إال من أتى العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن ینفعني بھ یوم ال ینفع م

  .اهللا بقلب سلیم، وأن یغفر لي ولوالدي، وألساتذتي، ولسائر المسلمین
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  مراجــــع البحــــث

  .القرآن الكریم: أوًال

  :كتب التفسیر: ثانیًا

 طبعة –لإلمام أبي الحسن علي بن أحمد النیسابوري : أسباب النزول  -١

 .دار الحدیث بالقاھرة

 طبعة –لإلمام جالل الدین السیوطي : یر بالمأثورالدر المنثور في التفس -٢

 .دار الفكر ببیروت

  :كتب الحدیث واآلثار: ثالثًا

للحافظ أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني، : سنن أبي داود -١

 -ھـ ١٤٢٠ طبعة دار الحدیث بالقاھرة سنة -ھـ ٢٧٥المتوفى سنة 

 .م١٩٩٩

طبعة دار : ة السنديسنن النسائي بشرح جالل الدین السیوطي وحاشی -٢

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ دار الحدیث بالقاھرة سنة –الریان للتراث 

للحافظ أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، المعروف : سنن ابن ماجة -٣

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ طبعة دار الحدیث بالقاھرة سنة -بابن ماجھ  

 طبعة دار –ألبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة : سنن الترمذي -٤

 .دیث بالقاھرةالح

 طبعة دار –لإلمام الكبیر علي بن عمر الدار قطني : سنن الدار قطني -٥

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الفكر للنشر والتوزیع سنة 

 طبعة دار –لإلمام مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم بشرح النووي -٦

 .م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢ الطبعة الرابعة سنة –الحدیث بالقاھرة 
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لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري -٧

 .م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٤ طبعة دار الحدیث بالقاھرة سنة –العسقالني 

 طبعة دار إحیاء الكتب العربیة لصاحبھا –لإلمام مالك بن أنس : الموطأ -٨

 .فیصل عیسى البابي الحلبي بمصر

  :كتب أصول الفقھ: رابعًا

للقاضي : األصولاإلبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول في علم  -١

لشیخ اإلسالم علي بن عبد الكافي السبكي، المتوفى سنة : البیضاوي

ھـ، وولده تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي، المتوفى سنة ٧٥٦

 .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦ طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت سنة -ھـ ٧٧١

لإلمام سیف الدین اآلمدي، طبعة المكتب : اإلحكام في أصول األحكام -٢

 .ھـ١٤٠٢ الطبعة الثانیة سنة –اإلسالمي ببیروت 

لإلمام محمد بن علي : إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول -٣

 . طبعة دا الفكر -الشوكاني

مصطفى ./ د: أثر االختالف في القواعد األصولیة في اختالف الفقھاء -٤

 . طبعة مؤسسة الرسالة–سعید الخن 

محمد بن أحمد بن أبي سھل، شمس لإلمام أبي بكر : أصول السرخسي -٥

 طبعة دار الكتب العلمیة -ھـ ٤٩٠األئمة السرخسي، المتوفى سنة 

 .م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤ الطبعة األولى سنة –ببیروت 

 طبعة المكتبة –محمد أبو النور زھیر / لألستاذ الدكتور: أصول الفقھ -٦

 .األزھریة للتراث

لألستاذ : رھا الفقھیةأنواع مفھوم المخالفة ، حقیقتھا، وحجیتھا، وآثا -٧

 بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة –حمدي صبح طھ / الدكتور

 .م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠ العدد الثاني عشر سنة -والقانون بطنطا



 

- ٢٥٦٦ -

لإلمام أحمد بن قاسم العبادي على شرح المحلي على : اآلیات البینات -٨

 – طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت –جمع الجوامع البن السبكي 

 .م١٩٩٦ -ھـ١٤١٧ولى سنة الطبعة األ

 طبعة دار –لإلمام بدر الدین الزركشي : البحر المحیط في أصول الفقھ -٩

 الطبعة الثانیة – لوزارة األوقاف بالكویت –الصفوة بالغردقة بمصر 

 .م١٩٩٢ -ھـ١٤١٣

لإلمام علي بن : التحقیق والبیان في شرح البرھان في أصول الفقھ -١٠

علي بن عبد /  تحقیق د-ـ ھ٦١٨محمد األبیاري، المتوفى سنة 

 طبعة دار الضیاء للنشر والتوزیع بالكویت –الرحمن بسام الجزائري 

 .م٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢ الطبعة األولى سنة –

عبد /  تحقیق د–لسراج الدین األرموي : التحصیل من المحصول -١١

 . طبعة مؤسسة الرسالة ببیروت–المجید أبو زنید 

 وھو شرح لكتاب التحریر في البن أمیر الحاج،: التقریر والتحبیر -١٢

 طبعة دار الكتب العلمیة –أصول الفقھ لكمال الدین بن الھمام 

 .ببیروت

 –محمد أدیب صالح / للدكتور: تفسیر النصوص في الفقھ اإلسالمي -١٣

 .طبعة المكتب اإلسالمي ببیروت

ألبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن : التلخیص في أصول الفقھ -١٤

عبد اهللا جولم /  تحقیق د–معروف بإمام الحرمین یوسف الجویني، ال

النیبالي، شبیر أحمد العمري، طبعة دار البشائر اإلسالمیة ببیروت ، 

 .م١٩٩٦ -ھـ١٤١٧ومكتبة الباز بمك المكرمة، الطبعة األولى سنة 

لإلمام جمال الدین عبد : التمھید في تخریج الفروع على األصول -١٥

 طبعة مؤسسة –حسن ھیتو محمد /  تحقیق د-الرحیم اإلسنوي

 .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧الرسالة ببیروت، الطبعة الرابعة سنة 



 

- ٢٥٦٧ -

للعالمة محمد أمین، المعروف بأمیر باد شاه، طبعة : تیسیر التحریر  -١٦

 .دار الكتب العلمیة ببیروت

للعالمة الشیخ : حاشیة العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع -١٧

 الطبعة األولى سنة –ببیروت  طبعة دار الكتب العلمیة –حسن العطار 

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠

طبعة مصطفى : حاشیة البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع -١٨

 . الطبعة الثانیة–البابي الحلبي وأوالده بمصر 

حاشیة العالمة محمد األزمیري على مرآة األصول شرح مرقاة  -١٩

 .ا طبعة دار الطباعة العامرة بتركی–للعالمة منالخسرو : الوصول

للعالمة الشیخ محمد بن أحمد بن عبد العزیز : شرح الكوكب المنیر -٢٠

بن علي الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجار، المتوفى سنة 

نزیھ حماد، نشر مكتبة / محمد الزحیلي، د/  تحقیق د-ھـ ٩٧٢

 .م١٩٩٣ھـ ١٤١٤العبیكان بالریاض، الطبعة االولى سنة 

 –سحاق إبراھیم الشیرازي ألبي إ: شرح اللمع في أصول الفقھ -٢١

 طبعة دار الغرب اإلسالمي ببیروت، –عبد المجید تركي / تحقیق د

 .م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨الطبعة األولى سنة 

 -ھـ ٧١٦لنجم الدین الطوفي، المتوفى سنة : شرح مختصر الروضة -٢٢

 طبعة مؤسسة الرسالة –عبد اهللا بن عبد المحسن التركي / تحقیق د

 .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧نة  الطبعة األولى س-ببیروت

للشریف محمد بن أحمد، المعروف : شرح المعالم في أصول الفقھ -٢٣

 تحقیق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد –بابن التلمساني 

 .معوض، طبعة عالم الكتب ببیروت
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للقاضي عضد الملة والدین : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب -٢٤

یات األزھریة سنة ھـ طبعة مكتبة الكل٧٥٦األبجي، المتوفى سنة 

 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣

لإلمام محب اهللا بن عبد : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  -٢٥

 طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت مع كتاب المستصفى لإلمام -الشكور

 .الغزالي

لإلمام أبي المظفر منصور بن محمد بن : قواطع األدلة في األصول -٢٦

 تحقیق محمد حسین -ـ ھ٤٨٩عبد الجبار السمعاني، المتوفى سنة 

 طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت الطبعة األولى –إسماعیل الشافعي 

 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨سنة 

لإلمام : القواعد والفوائد األصولیة وما یتعلق بھا من األحكام الفرعیة -٢٧

أبي الحسین عالء الدین علي بن عباس الحنبلي، المعروف بابن 

 الطبعة األولى سنة –یروت اللحام طبعة دار الكتب العلمیة بب

 .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦

لإلمام عالء الدین عبد العزیز بن : كشف األسرار عن أصول البزدوي -٢٨

 -ھـ١٣٩٤ طبعة دار الكتاب العربي ببیروت سنة –أحمد البخاري 

 .م١٩٧٤

ألبي البركات عبد اهللا بن : كشف األسرار بشرح المصنف على المنار -٢٩

 طبعة -ھـ٧١٠في، المتوفى سنة أحمد، المعروف بحافظ الدین النس

 .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦دار الكتب العلمیة ببیروت، الطبعة األولى سنة 

لإلمام فخر الدین محمد بن عمر بن : المحصول في علم أصول الفقھ -٣٠

طھ جابر فیاض /  تحقیق د-ھـ٦٠٦الحسین الرازي، المتوفى سنة 

نة  الطبعة الثانیة س- طبعة مؤسسة الرسالة ببیروت–العلواني 

 .م١٩٩٢ -ھـ١٤١٢



 

- ٢٥٦٩ -

ألبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي، المتوفى : مختصر المنتھى -٣١

 طبعة مكتبة الكلیات – بشرح عضد الدین األبجي -ھـ٦٤٦سنة 

 .م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣األزھریة سنة 

لإلمام أبي حامد محمد بن محمد : المستصفى من علم األصول -٣٢

 .علمیة ببیروت طبعة دار الكتب ال- ھـ٥٠٥الغزالي، المتوفى سنة 

ألبي الحسین محمد بن علي بن الطیب : المعتمد في أصول الفقھ -٣٣

 طبعة دار الكتب العلمیة -ھـ٤٣٦البصري، المعتزلي، المتوفى سنة 

 .ببیروت

لإلمام أبي حامد الغزالي، المتوفى سنة : المنحول من تعلیقات األصول -٣٤

 - طبعة دار الفكر بدمشق–محمد حسن ھیتو /  تحقیق د-ھـ٥٠٥

 .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠الطبعة الثانیة سنة 

 –لإلمام شھاب الدین القرافي : نفائس األصول في شرح المحصول -٣٥

 طبعة –تحقیق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض 

 .المكتبة العصریة ببیروت، وصیدًا

لإلمام جمال الدین عبد الرحیم اإلسنوي، المتوفى سنة : نھایة السول -٣٦

نھاج الوصول في علم األصول للقاضي ھـ، وھو شرح على م٧٧٢

 . طبعة محمد علي صبیح وأوالده بمصر–البیضاوي 

  :كتب الفقھ: خامسًا

 طبعة دار الكتب -ھـ ١٣١٨لإلمام بن المنذر ، المتوفى سنة : اإلجماع -١

 . الطبعة الثانیة–العلمیة ببیروت 

/  تحقیق د-ھـ٢٠٤لإلمام محمد بن إدریس الشافعي ، المتوفى سنة : األم -٢

 طبعة دار قتیبة الطبعة األولى سنة –أحمد بدر الدین حسون 

 .م١٩٩٦ -ھـ١٤١٦



 

- ٢٥٧٠ -

 -لإلمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي : الحاوي الكبیر -٣

 طبعة دار الفكر -محمود مسطرجي/  تحقیق د-ھـ٤٥٨المتوفى سنة 

 .م١٩٩٤ - ھـ١٤١٤ببیروت سنة 

لید محمد بن أحمد بن محمد بن ألبي الو: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -٤

 طبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده –أحمد ابن رشد القرطبي 

 . الطبعة الخامسة-بمصر

لشمس الدین محمد بن عرفة : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -٥

 فیصل عیسى البابي - طبعة دار إحیاء الكتب العربیة –الدسوقي 

 .الحلبي

ریا یحیى بن شرف النووي، المتوفى سنة لإلمام أبي زك: روضة الطالبین -٦

 الطبعة األولى سنة – طبعة دار الكتب العلمیة ببیروت -ھـ٦٧٦

 .م١٩٩٢ -ھـ١٤١٢

لإلمام كمال الدین بن الھمام السكندري، المتوفى سنة : فتح القدیر -٧

 لشیخ اإلسالم برھان - على الھدایة شرح بدایة المبتدي-ھـ٦٨١

 – طبعة دار الفكر ببیروت –ني الدین علي بن أبي بكر المرغینا

 .الطبعة الثانیة

لإلمام محمد بن محمود البابرتي، المتوفى سنة : العنایة على الھدایة -٨

 .ھـ، طبعة دار الفكر بحاشیة فتح القدیر البن الھمام٧٨٦

لشمس األئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل : المبسوط -٩

 سنة –رفة ببیروت  طبعة دار المع-ھـ٤٩٠السرخسي، المتوفى سنة 

  .م١٩٨٩ -ھـ١٤٠٩



 

- ٢٥٧١ -

 

لإلمام موفق الدین أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامھ، : المغني -١٠

 طبعة مكتبة النور -ھـ على مختصر الخرقي٦٢٠المتوفى سنة 

اإلسالمیة، وأیضًا طبعة دار الحدیث بالقاھرة، الطبعة األولى سنة 

 .م١٩٩٦ -ھـ١٤١٦

 طبعة –للخطیب الشربیني : لمنھاجمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ ا -١١

 .دار الفكر

المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من األحكام  -١٢

ألبي : الشرعیات والتحصیالت المحكمات ألمھات مسائلھا المشكالت

 -ھـ٥٢٠الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المتوفى سنة 

 الطبعة -ببیروتمحمد حجي طبعة دار الغرب اإلسالمي / تحقیق د

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨األولى سنة 

لشیخ اإلسالم برھان الدین علي بن أبي : الھدایة شرح بدایة المبتدي  -١٣

 . طبعة دار الفكر مع فتح القدیر البن الھمام–بكر المرغیناني 

  :كتب اللغة والنحو: سادسًا

لإلمام ابن ھشام األنصاري ، : شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب -١

 تحقیق –منتھى األرب " ومعھ كتاب -ھـ٧٦١مصري، المتوفى سنة ال

 .شرح شذور الذھب للشیخ محمد محیي الدین عبد الحمید

طبعة الھیئة العامة لشئون : شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  -٢

 .المطابع األمیریة

 -ھـ٧١١البن منظور األفریقي المصري، المتوفى سنة : لسان العرب -٣

 –التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي ببیروت طبعة دار إحیاء 

  .م١٩٩٣ -ھـ١٤١٣الطبعة الثانیة سنة 



 

- ٢٥٧٢ -

 

 . طبعة دار المعارف بمصر–ألبي بكر الرازي : مختار الصحاح -٤

لإلمام أحمد بن محمد : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي -٥

 .ر طبعة دار المعارف بمص-ھـ٧٧٠بن علي الفیومي، المتوفى سنة 

 طبعة وزارة التربیة والتعلیم بمصر –مجمع اللغة العربیة : المعجم الوجیز 

  .م٢٠٠٦سنة 

 

 




