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  ملخص البحث

د هللا رب العــاملني ،والــصالة والـــسالم عــىل خــاتم النبيــني وســـيد احلمــ     

املرسلني ورمحة اهللا للعاملني، سيدنا حممد وعـىل آلـه وأصـحابه والتـابعني 

 .وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين

 ،،،وبعد                                                        

ًفإن للبحـث يف املفـاهيم أمهيـة قـصوى ، ً ومكانـة عاليـة؛ فـإن فيـه كـشفا عـن ّ

 .ًمعاين النصوص وإظهارا ملراميها ومساعدة عىل فهمها

ومفهـوم املوافقــة أحـد املفــاهيم التـي عنــي األصـوليون بدراســتها واالهــتامم 

ا للدراسـة ،وقـد تعرضـت فيـه ًبمسائلها؛لذا كان اختياره حمال للبحـث وموطنـ

طـه، وهـل هـو قيـاس أو داللـة لتعريف مفهـوم املوافقـة، وبيـان أسـامئه ورشو

لفظية، كام تعرضت ملوقف األصوليني من عمومه، وبينت أقسامه مـن حيـث 

 .األولوية واملساواة والقطعية والظنية، وموقف األصوليني من حجيته

ــة ــات املفتاحي ــة : الكلم ــوم املوافق ــامؤه ، مفه ــه ،   أس ــة ، رشوط األولوي

 . حجيته ، القطعية والظنية  ،واملساواة 
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Abstract: 

   Research on concepts is of great importance because it clarifies the 

accurate meanings of texts, shows their objectives, and helps understand 

them. The concept of agreement, and the issues related to it, is one of 

the concepts that scholars of fundamental jurisprudence have taken 

care of. That is why it has been chosen as the topic of this research. 

The present research paper touches on the concept of agreement, the 

terms used to refer to it, and its conditions. It explains whether this 

concept is based on analogy or the semantic reference of the lexical 

items. The paper also indicates the attitude of the scholars of 

fundamental jurisprudence toward this concept in general, its categories 

as far as priority, equality, and evidence strength (conclusive or 

inconclusive) are concerned, and their attitude toward it as a competent 

authority.       

Keywords:  concept of agreement – priority – equality – conclusive 
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 املقدمة

احلمد هللا رب العاملني،معلم األصول، والـصالة والـسالم عـىل خـاتم النبيـني 

وسيد املرسلني ورمحة اهللا للعاملني، سيدنا حممـد خـري رسـول، وعـىل آلـه 

ــب  ــدين أهــل العلــم والقل ــوم ال ــابعيهم بإحــسان إىل ي ــابعني وت وأصــحابه والت

 .َالعقول

و،،  
ًفإن للبحـث يف املفـاهيم أمهيـة قـصوى ً ، ومكانـة عاليـة؛ فـإن فيـه كـشفا عـن ّ

ًمعــاين النــصوص وإظهــارا ملراميهــا ومــساعدة عــىل فهمهــا وتوســيعا لــدائرة 

 .تطبيقها واستعامهلا

ِومفهـوم املوافقــة أحـد املفــاهيم التـي عنــي األصـوليون بدراســتها واالهــتامم 
ُ

ــد ــة ،وق ــا للدراس ــث وموطن ــال للبح ــاره حم ــان اختي ــسائلها؛لذا ك ًبم ضــمنته  ً

 -:لب التاليةاملطا

 -:تعريف مفهوم املوافقة، وفيه فرعان:ا اول

 -:تعريف مفهوم املوافقة تعريفا إضافيا ،وفيه مسألتان: الفرع األول   

 .ًتعريف املفهوم لغة واصطالحا: األوىل  

 .تعريف املوافقة لغة:الثانية   

 .ًتعريف مفهوم املوافقة اصطالحا: الفرع الثاين   

ا ام  :إطالقات مفهوم املوافقة. 

ا رشوط مفهوم املوافقة : ا. 

 اا الداللة عىل  املفهوم املوافق  هل هـي داللـة قياسـية أو داللـة:   ا  

 -:وفيه فروع لفظية؟؟،

 .أقوال العلامء يف املسألة:الفرع األول   

 .األدلة: الفرع الثاين   
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 .يف هذه املسألة نوع اخلالف :الفرع الثالث   

 .يف بيان الراجح: الفرع الرابع   

ا عموم مفهوم املوافقة من عدمه،وفيه فروع  :  ا:- 

 .حترير حمل النزاع: الفرع األول   

 .أقوال العلامء يف عموم مفهوم املوافقة:الفرع الثاين   

 .األدلة يف  املسألة:الفرع الثالث   

 .راجح يف املسألةالقول ال:الفرع الرابع   

 .نوع اخلالف يف هذه املسألة:الفرع اخلامس   

 .الراجح يف املسألة:الفرع السادس   

 .سبب اخلالف يف املسألة:الفرع السابع   

 .ثمرة اخلالف يف املسألة:الفرع الثامن   

 -:أقسام مفهوم املوافقة، وفيه فروع:ا ادس

 .امء مفهوم املوافقة؟هل هناك ترادف  يف أس: الفرع األول 

ًأقــسامه باعتبــار كونــه أوىل أومــساويا: الفـرع الثــاين ْ أو باعتبــار العالقــة بــني .َ

 .املفهوم واملنطوق يف معنى احلكم 

أقــسامه  باعتبــار قــوة داللــة مفهــوم املوافقــة، أو  مــن حيــث : الفــرع الثالــث

 .والظنية القطعية

ا وعّحجية مفهوم املوافقة، وفيه فر: ا:- 

 .أقوال األصوليني يف املسألة: الفرع األول

 .يف األدلــــــــــــــــة:  الفرع الثاين

 .القول الراجح يف املسألة:الفرع الثالث 

ا ختصيص مفهوم املوافقة والتخصيص به،وفيه فرعان: ا:- 

 -:ختصيص مفهوم املوافقة، وفيه مسائل: الفرع األول
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 .ء يف املسألةأقوال العلام: األوىل

 .األدلــــــــــــــة :  الثانية

 .يف بيان الراجح: الثالثة 

 .يف بيان نوع اخلالف يف هذه املسألة: الرابعة

 -:التخصيص بمفهوم املوافقة،وفيه مسائل: الفرع الثاين

 .أقوال العلامء يف املسألة: األوىل 

 .األدلــــــــة: الثانية

 .ألةالقول الراجح يف املس:الثالثة

ا نسخ مفهوم املوافقة والنسخ به، وفيه فروع: ا:- 

 .حترير حمل النزاع  : الفرع األول

ينـسخ  نـسخ املنطـوق وحـده هـل يـستلزم نـسخ املفهـوم، أو:  الفرع الثـاين

  -:املنطوق دون املفهوم؟، وفيه مسائل

 .أقوال العلامء يف املسألة:األوىل

 .األدلـــــــــة: الثانية

ــ ــثالف ــوق أم ال: رع الثال ــسخ املنط ــستلزم ن ــل ي ــوم ه ــسخ املفه ــه ن ؟، وفي

 -:مسائل

 .أقوال العلامء يف املسألة:األوىل

 .األدلــة:الثانية

 .بيان القول الراجح: الثالثة

ا.  
ادر واا .  

  .س ات
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  املطلب األول

  تعريف مفهوم املوافقة

 -:وفيه فرعان

  الفرع األول

 يف مفهوم املوافقة تعريفا إضافياتعر

 -:وفيه مسألتان

وا: ا  وا:-  

مفهـــوم موافقــة، ومفهـــوم خمالفــة، ووجـــه :  إىل قــسمنياملفهـــومينقــسم    

ًقـا للمنطـوق بـه يف النفـي َاحلرص فـيهام أن املـسكوت عنـه إمـا أن يكـون مواف

َواإلثبات، أو خمالفا له فيهام، فـإن كـان األول سـمي مفهـوم موافقـة، وإن كـان  َ ِّ ُ ً

َالثاين مفهوم خمالفة،وحمل البحث والدراسة األول َ. 

ومفهوم املوافقة مركب إضايف لكل مفردة من مفرداته مـدلول يف اللغـة يـدل 

 ردة عىل حدةعىل جزء املعنى ؛ لذا البد من تعريف كل مف

أو: ا: 

َاسم مفعول من فه ِم،والفهم   
ِ إذا فهمـه :ّوتفهـم الكـالم.معرفتك الشئ بالقلـب:َ

عقلته وعرفته؛ فاملفهوم هو املعقـول املعلـوم، :وفهمت الشئ. شيئا بعد شئ

ًالفهم معرفتك اليشء بالقلب، فهمه فهام: ويف لسان العرب ِ ُ)١(. 

                                                           
ـــيط األعظـــم ()١( ـــيده .املحكـــم واملح ـــن س ـــن إســـامعيل ب ـــيل ب ـــو احلـــسن ع أب

ـــــريس،ت ــــــ،تح٤٥٨امل ـــــداوي،ج:ه ـــــد هن ـــــد احلمي ـــــب ٣٣٨،ص٤عب ،دار الكت

ــــة،بريوتال ــــسان العــــرب/علمي ــــور األفريقــــي . ل ــــن منظ ــــن مكــــرم ب ــــد ب حمم

خمتـار / ،دار صـادر،بريوت بـدون تـاريخ"فهم":،مادة٤،ص١٢هـ،ج١١املرصي،ت

ـــصحاح ـــرازي،ت.ال ـــدالقادر ال ـــن عب ـــر ب ـــن أيب بك ـــد ب ــــ،تح٧٢١حمم ـــود :ه حمم
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 م:ا ا:  

 .)١(" ما فهم من اللفظ يف غري حمل النطق ":ّهناك من عرفه بأنه

 .)٢("ما دل عليه اللفظ يف غري حمل النطق":ومن العلامء من عرفه بأنه

                                                                                                                                              
ــاطر،ص ــة لبنــان نــارشون،بريوت، "فهــم":،مــادة٢١خ املعجــم /١٩٩٥ -  ١٤١٥،مكتب

ــيط ــة.الوس ــحجمموع ــن العلامء،ت ــة،ج: م ــة العربي ــادة٤،ص٢جممــع اللغ ،دار "فهمــه":،م

 ).الدعوة، بدون تاريخ

سـيد . د: هــ،تح٦٣١عيل بن حممـد اآلمـدي أبـو احلـسن،ت.اإلحكام أصول األحكام) (١(

صـفي الـدين . هنايـة الوصـول/هــ١٤٠٤،دار الكتـاب العـريب،بريوت،٧٤،ص٣اجلمييل،ج

سـعد بـن .د- صالح سليامن اليوسف.د:هـ،تح٧٢٥حممد بن عبد الرحيم األرموي اهلندي،تـ

التقريـر والتحبـري يف علـم  / ، املكتبة التجارية،مكـة املكرمـة ٢٠٣٥،ص٥سامل السويح،ج

أبــو عبــد اهللا، شــمس الــدين حممــد بــن حممــد بــن حممــد املعــروف بــابن أمــري . األصــول

 ).م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧،دار الفكر،بريوت، ١٤٦،١٤٥،ص١هـ ،ج٨٧٩حاج،ت

ـــــرص) (٢( ـــــضد خمت ـــــرشح الع ـــــى ب ـــــالكي،املتوىف . املنته ـــــب امل ـــــن احلاج الب

ــــــنة ــــــعبان إســــــامعيل،ج.د:هـــــــ،مراجعة ٦٤٦س ــــــة الكليــــــات ١٧١،ص٢ش ، مكتب

 اإلهباج يف رشح املنهـاج عـىل منهـاج الوصـول إىل /م١٩٨٣- هـ١٤٠٣األزهرية،القاهرة،

هـــ،تاج الــدين عبــد الوهــاب بــن عــيل ٧٥٦عــيل بــن عبــد الكــايف الــسبكي،تـ. علـم األصــول

هــ ١٤٠٤ ،دار الكتـب العلميـة،بريوت، ٢٧،ص٣مجاعة من العلامءج:هـ،تح٧٧١بكي،تـالس

احلــــــافظ جــــــالل الالــــــدين .الكوكــــــب الــــــساطع نظــــــم مجــــــع اجلوامــــــع/

ــسيوطي،تـ ــة،:،ط٥٧هـــ،ص٩١١ال ــن تيمي ــري رشح / م١٩٩٨- هـــ١٤١٩األوىل،دار اب التحب

ـــه ـــول الفق ـــر يف أص ـــليامن املـــرداوي.التحري ـــن س ـــسن عـــيل ب ـــدين أيب احل  عـــالء ال

أمحــــد . عـــوض القــــرين، د. عبـــد الــــرمحن اجلــــربين، د. د: هـــــ،تح٨٨٥احلنبيل،تــــ

رشح الكوكـــب / م ٢٠٠٠ - هــــ ١٤٢١،مكتبـــة الرشـــد،الرياض، ٢٨٧٥،ص٦الـــرساح،ج

ــوحي .املنــري املــسمى خمتــرص التحريــر ــن عــيل الفت ــن عبــد العزيــز ب ــن أمحــد ب حممــد ب

نزيـــــه .د- حممـــــد الـــــزحييل.د:هــــــ،تح٩٧٢احلنبيل،املعـــــروف بـــــابن النجار،تــــــ
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  .)١("بيان حكم املسكوت بداللة لفظ املنطوق" :ومنهم من  عرفه بأنه

 ما يستفاد من اللفـظ وهـو مـسكوت عنـه ال ذكـر لـه عـىل ":وعرفه بعضهم بأنه

 .)٢("ية الترصيح قض

وقد يكون هذا التعريـف أوىل التعريفـات؛ نظـرا الشـرتاكها مجيعهـا يف كـون 

َّاملدلول  غـري مـرصح بـه، لكـن الرابـع قـد انفـرد بالتـرصيح هبـذا دوهنـا، واهللا 

 .أعلم

ما : اا :-  
 اا :-  

ــق ــن الفعــل وفــق، والوف ــة م ُاملوافق ْ ــسق،: َ ــئ مت ومنه املوافقــة،وهي كــل ش

 صادفته،ووافقت فالنا عىل: وافقت فالنا يف موضع كذا،أي:املصادفة،تقول

                                                                                                                                              

،وزارة الـؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد،اململكة العربيـة ٤٨٠،ص٣محاد،ج

ـــق علـــم األصـــول/الـــسعودية ـــن حممـــد .إرشـــاد الفحـــول إىل حتقي ـــن عـــيل ب حممـــد ب

،دار ٣٠٢حممـــــد ســـــعيد البـــــدري أبـــــو مـــــصعب،ص: هــــــ،تح١٢الـــــشوكاين،تـ

عبـد القـادر .ن حنبـلاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحـد بـ/ م١٩٩٢- هـ١٤١٢الفكر،بريوت،

،مؤسـسة ٢٧١عبـد اهللا بـن عبـد املحـسن الرتكـي،ص. د: هـ،تح١٣٤٦بن بدران الدمشقي،تـ

 ).هـ١٤٠١الرسالة،بريوت، 

بـدر الـدين حممـد بـن هبـادر بـن عبـد اهللا الزركـيش، . البحـر املحـيط يف أصـول الفقـه) (١(

 - هــ ١٤٢١،دار الكتـب العلميـة،بريوت، ٨٨،ص٣حممـد حممـد تـامر،ج. د: هــ،تح٧٩٤تـ

 ).م٢٠٠٠

ـــه) (٢( ـــول الفق ـــو .الربهـــان يف أص ـــويني أب ـــف اجل ـــن يوس ـــد اهللا ب ـــن عب ـــك ب ـــد املل عب

ـــ ـــ،تح٤٧٨املعايل،ت ــديب،ج. د: ه ــيم حممــود ال ــد العظ ــصورة، ٢٩٨،ص١عب ،الوفاء،املن

 ).هـ١٤١٨



  

)٧٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١(ًاتفقنا معا: أمر كذا،أي

كلمة تدل عىل مالءمـة الـشيئني ، منـه : الواو والفاء والقاف ":)٢(قال ابن فارس

ه صــادقت: تقاربـا وتالءمــا ، ووافقـت فالنـا : املوافقـة، واتفــق الـشيئان : الوفـق 

 .)٣(كأهنام اجتمعا متوافقني

                                                           
. د –مهـدي املخزومـي . د: هــ،تح١٧٥اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، ت. العني) (١(

أبـو .هتـذيب اللغـة/ ،دار ومكتبـة اهلالل،بـدون٢٢٦،٢٢٥،ص٥إبراهيم الـسامرائي،ج

حممـــــد عـــــوض : هــــــ،تح٣٧٠منـــــصور حممـــــد بـــــن أمحـــــد األزهري،تــــــ

ــــب،ج ــــاب٢٥٧،ص٩مرع ــــادة:،ب ــــاف والفاء،م ــــق":الق ــــرتاث "وف ــــاء ال ،دار إحي

ـــسان العـــرب/ م ٢٠٠١العـــريب،بريوت، ـــادة٣٨٢،ص١٠ج.ل ـــق":،م ـــار /"وف خمت

 )."وف":،مادة٣٠٤ص.الصحاح

محد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي،اللغوي،مولـده أبو احلسني أ)  ٢(

بقزوين، ومرباه هبمذان، وأكثر اإلقامة بالري، كان إماما يف علوم شـتى خـصوصا اللغـة 

فإنه أتقنها، وألف كتابه املجمل يف اللغـة، وهـو عـىل اختـصاره مجـع شـيئا كثريا،ولـه 

ــبس  ــه اقت ــائل أنيقة،ومن ــه رس ــاء ول ــة الفقه ــاب حلي ــاحب املقامــات كت ــري ص احلري

 .هـ٣٩٥ذلك،تويف سنة

: هـ،تح٤٨حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي أبو عبد اهللا،تـ.سري أعالم النبالء(

ـــعيب األرنـــاؤوط  ـــسويس،ج-ش ـــد نعـــيم العرق ،مؤســـسة ١٠٥-١٠٣،ص١٧ حمم

عبد احلي بن أمحـد بـن .شذرات الذهبفي أخبار من ذهب٠/هـ١٤١٣الرسالة،بريوت،

 حممــــود -عبــــد القــــادر األرنــــؤوط: هـــــ،تح١٠٨٩كــــري احلنبيل،تـــــحممــــد الع

 ).هـ١٤٠٦،دار ابن كثري، دمشق،١٣٢،ص٣ج.األرناؤوط،

 عبـد الـسالم: هــ،تح٣٩٥أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا،تـ.معجم مقاييس اللغة) (٣(

 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠،دار اجليل،بريوت،"وف":،مادة١٢١،ص٦حممد هارون،ج



 

)٧٨٦(    ال اااا   

ــول اهللا ــال رس ــأمني ":--ق ــه ت ــق تأمين ــن واف ــإن م ــأمنوا؛ ف ــام ف ــن اإلم ّ إذا أم ََّ

 .)١("املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

ِمن كان تأمينه مصادفا متحدا مع تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه: أي ُ ً. 

 تعريف مفهوم املوافقة اصطالحا:الفرع الثاني
ً

  

ًاختلفت تعريفات األصوليني ملفهوم املوافقة باعتبـاره لقبـا؛ تبعـا الخـتالفهم  ً

ــان يف  ــان اجتاه ــد ك ــن عدمه؛فق ــه م ــسكوت عن ــة يف امل ــرتاط األولوي يف اش

 -:تعريف مفهوم املوافقة مها

  . ت  ل د و واوي:اه اول
مه ات: ا  و  و.  

  -:  و ه اول
  ر ا )٢(  م  :"  داللة اللفظ عىل احلكـم يف شـئ يوجـد فيـه

معنـــى يفهـــم كـــل مـــن يعـــرف اللغـــة أن احلكـــم يف املنطـــوق ألجـــل ذلـــك 

  .)٣("املعنى

                                                           
 .-- حديث أيب هريرةمتفق عليه من) ١(

: هــ،تح٢٦١مسلم بن احلجاج أبـو احلـسني القـشريي النيـسابوري،ت.صحيح مسلم(

ِالصالة ،بـاب: حممد فؤاد عبد الباقي ،كتاب َ ِالتـسميع والتحميـد والتـأمني ،ح : َّ ِْ ِ ِ َِّ َّ ََّ ْ َ ِ ْ:٤١٠ ، 

حممـد بـن إسـامعيل . صحيح البخـاري/دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،بدون تاريخ

ِصفة الصالة ، : مصطفى ديب البغا،كتاب. د: هـ،تح٢٥٦أبو عبداهللا البخاري اجلعفي،تـ ِ َِ َّ َ

ِجهر اإلمام بالتأمني،ح: باب ِْ َّ ِ ِِ َ ْ ِ ْ  ).م١٩٨٧ – ١٤٠٧،دار ابن كثري،بريوت،٧٤٧:َ

عبيـد اهللا بــن مــسعود بــن تــاج الــرشيعة ، صــدر الــرشيعة األصــغر،الفقيه األصــويل ) ٢(

جده تاج الرشيعة،صنف التنـيح :، النحوي اللغوي،أخذ عناجلديل، املحدث املفرس

ه تارخيـه قـأصـول الف .هـ يف رشع أباد ببخـارى٧ورشحه التوضيح،ويرمها،تويف سنة 

 ).،دار املريخ، الرياض،بدون تاريخ٣٣٤ص.شعبان إسامعيل د.ورجالة

 :هـ،تح٧١٩التوضيح يف حل غوامض التنقيح، عبد اهللا بن مسعود احلنفي،تـ) (٣(



  

)٧٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ا ا )١(  :" إن يكون املسكوت موافقا يف احلكم ")٢(.  

ا ي)٣(  :"  ما يكون مدلول اللفظ يف حمل املسكوت 

                                                                                                                                              
 ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦،دار الكتب العلمية،بريوت،٢٤٥،ص١ج ريا عمريات،زك

أبو عمرو عثامن بن عمر بـن أيب بكـر الكـردي اإلسـنائي ولـد يف أواخـر خراسـان ) ١(

ًسبعني ومخسامئة بإسنا، اشتغل بالقراءات عىل الشاطبي وغـريه وصـنف خمتـرصا يف  َ َّ

ّمذهبه ومقدمة وجيزة يف النحو سامها
ٍ

َ  :وأخرى مثلهـا يف التـرصيف سـامها ) الكافية:(ِّ

ّورشح املقدمتني وصنف يف أصول الفقه وكـل تـصانيفه يف هنايـة احلـسن ) الشافية ( ّ

 .                              وستامئةواإلفادة،  تويف سنة ست وأربعني 

ــة١٩٠،١٨٩ابــن فرحــون،ص.الــديباج املــذهب(  مســري أعــال/ ،دار الكتــب العلمي

عبـــد احلـــي بـــن أمحـــد الكـــري .ّشـــذرات الـــذهب /٢٦٦-٢٦٤،ص٢٣ج.النـــبالء

 ).٣٥،٢٣،ص ٣الدمشقي،ج

 :هـــ،مراجعة ٦٤٦البــن احلاجــب املالكي،تـــ.خمتــرص املنتهــى بــرشح العــضد ) (٢(

ـــامعيل،ج.د ـــعبان إس ـــة،القاهرة،١٧٢،ص٢ش ـــات األزهري ـــة الكلي ــــ١٤٠٣،مكتب -ه

 ).م١٩٨٣

 اخلمـسني بآمـد وقـرأ ُأبو احلسن عىل بن أيب بكر بـن حممـد احلنـبيل، ولـد بعـد) ٣(

َّالقراءات والفقه ودرس عىل ابن املنى ،سمع من ابن شاتيل ثم تفقه للشافعي عـيل ابـن 

ــصانيفه املــشهورة ــرع يف اخلــالف مــن ت ــام:(فــضالن وب ) اإلحكــام يف أصــول األحك

ْمنتهى  السؤل واألمل يف علمي األصول (و) أبكار األفكار يف أصول الدين(جملدين و َ ْ ِ

 . ها، تويف سنة إحدى وثالثني وستامئةوغري)  واجلدل

تاج الدين بن عيل بـن . طبقات الشافعية الكربى /٢٩٤،٢٩٣،ص٣ج.وفيات األعيان (

عبـد الفتـاح حممـد . د-حممود حممد الطناحي. د: هـ،تح٧٧١عبد الكايف السبكي ،تـ

ــو ،ج ــرش والتوزيــع،٣٠٧،٣٠٦،ص٨احلل ــة والن ــر للطباع ـــ ١٤١٣، هج طبقــات / ه

ّالشافعية أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهـبي الدمـشقي، تقـي الـدين . ّ

احلافظ عبد العليم : هـ، حتقيق الدكتور٨٥١:املعروف بابن قايض شهـبة، املتوىف سنة



 

)٧٨٨(    ال اااا   

  .)١("موافقا ملدلوله يف حمل النطق

ا )٢(م  " هو ما إذا وافق املفهوم املنطوق يف الكيف من 

 .)٣(" والسلب اإلجياب

                                                                                                                                              

ــــــة٨٠،٧٩،ص٢خــــــان،ج ــــــة: ، طبع ــــــريوت، الطبع ــــــب، ب ــــــامل الكت األوىل : ع

ني املشهـور  مصطفى بن عبد اهللا كاتب جلبي القسطنطي. كشف الظنون/هـ١٤٠٧:سنة

  ،١١١٣،١١٩٣، ص٢ج-٩١٣،ص ١هـج١٠٦٧حاجي خليفة أو احلاج خليفة، تـ: بـ

شـذرات /م ١٩٩٢ -هـ١٤١٣:ّ، دار الكتب العلمية،بريوت سنة١٨٥٧ ١٥٤٠، ١٤٠٨

 ).١٤٥،١٤٤،ص٣ج.ّالذهب 

 ).٧٤،ص٣ج.اإلحكام) (١(

ً نصا وتعيينـا مـن اهللا-  - فرقة من الشيعة تقول بإمامة عيل) ٢(  بعـد - سـبحانه- ً

ثنى عرش،وهلم وقيعة يف كثري من كبـار ّ، وبعصمة مجيع أئمتهم اإل-  - الرسول

ُ طعنا يف دينهم وحكمهم وخلقهم-  - صحابة الرسول ،افرتقت -ريض اهللا عنهم- ًُ

 .هذه الفرقة إىل فرق كثري،كاجلعفرية والناموسية والباقرية واإلسامعيلية وغريها

حممد بن عمر بن احلسني الرازي أبو عبد . اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني(

ـــــــشار،ص: اهللا،تـــــــح ـــــــب ٥٣عـــــــيل ســـــــامي الن  ومـــــــا بعـــــــدها،دار الكت

 )وما بعدها١٦٢ص.امللل والنحل/هـ١٤٠٢العلمية،بريوت،

ـــــارضة يف أحكـــــام العـــــرتة الطـــــاهرة) (٣( ـــــف . احلـــــدائق الن ـــــشيخ يوس ال

،بدون اإلسالمي،م املرشفة،إيران ،مؤسسة النرش٥٧،ص ١هـ، ج١١٨٦البحراين،تـ

: ، تـح١٣٦٥الشيخ حممد عـيل الكـاظمي اخلراساين،تــ. فوائد األصول/ تاريخ

، مؤسـسة النـرش اإلسـالمي التابعـة ٥٥٥،ص٢الشيخ آغا ضـياء الـدين العراقـي،ج

 ).هـ١٤٠٤جلامعة املدرسني بقم املرشفة،إيران، ،



  

)٧٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 مه  اا و:-  
ت  مـا يـدل عـىل أن احلكـم يف املـسكو": بقوله-‘-)١(تعريف اجلويني

 .)٢("عنه موافق للحكم يف املنطوق به من جهة األوىل

إثبـات حكـم املنطـوق بـه للمـسكوت عنـه ": الذي عرفه قائال )٣(وكذا القرايف

 .)٤("بطريق األوىل

                                                           

ة أبو املعايل عبد امللك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن حيـو) ١(

ُاجلويني، ولد يف جوين  سنة تـسع عـرشة وأربعامئـة  َُ ُيف بيـت عـرف بـالعلم ) هــ٤١٩(ِ

ًوالتدين؛ فأبوه كان واحدا من علامء وفقهاء  َّ املعـروفني، لـه مؤلفـات كثـنيسابورُّ رية يف ُ

التفسري والفقه والعقائـد والعبـادات، وقــد حـرص عـىل تنـشئة ابنـه عبـد امللـك تنـشئة 

َإسالمية صحيحة فعلمه بنفسه العربيـة وعلومهـا، واجتهـد يف  تعليمـه الفقـه و اخلـالف  ََ َّ

ُالربهــان والتلخــيص والورقــات يف أصــول الفقــه   وغريهــا، تــويف :ّواألصــول،  ،ألــف

 ).هـ٤٧٨(عني وأربعامئة بنيسابور سنة ثامن وسب

ــــــشافعية الكــــــربى(  ســــــري أعــــــالم /، ومــــــا بعــــــدها١٦٥،ص٥ج.طبقــــــات ال

 ).٢٥٦،٢٥٥،ص١ج.طبقات ابن قايض شهبة /٤٧٧-٤٦٨،ص١٨ج.النبالء

  ).٢٩٨،ص١ج.الربهان ) (٢(

أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن،أبو العباس، شهاب الـدين الـصنهاجي، القـرايف ) ٣(

 ، انتهــت إليــه رئاســة املالكيــة يف عهــده،برع يف الفقــه مــن علــامء املالكيــة،مام عــامل

وعلــم الكالم،ختــرج عليــه خلــق  واألصــول والتفــسري واحلــديث، والعلــوم العليــة

 .هـ بمرص٦٨٤:التنقيح ورشحه والذخرية ويرها،تويف سنة: كثري،صنف

 ).٢٧٦-٢٦٥ص.أصول الفقه تارخيه ورجاله(

 س أمحد بن إدريسشهاب الدين أبو العبا.رشح تنقيح الفصول ()٤(



 

)٧٩٠(    ال اااا   

 مـا عــرف بــه غــريه عـىل وجــه البينــة وطريــق ":  بقولــه)١(عرفــه الــسمعاين كـام

 .)٢("األوىل

َّوعرفـــه الـــرشيف التلمـــساين
ْعلـــم أن املـــسكوت عنـــه أوىل أن ي: (  بقولـــه)٣( َ

ًباحلكم من املنطوق به، ويسمى أيضا فحوى اخلطاب ُ()٤(. 

                                                                                                                                              

األوىل،دار :،ط٤٩مكتب البحـوث والدراسـات بـدار الفكـر،ص:هـ،تح٦٨٤القرايف،تـ

 ).م١٩٩٧-هـ١٤١٨الفكر،بريوت،

حممد بن عبد اجلبار القايض املـروزي احلنفـي، أبـو منـصور الـسمعاين، والـد العالمـة ) ١(

ه، ثــم انتقــل إىل أيب املظفــر الــسمعاين، كــان أمامــا ورعــا نحويــا لغويــا عالمة،تفــه عــىل أبيــ

ــة ،: الــشريازي،، لــه قإســحامــذهب الــشافعي فأخــذ عــن أيب   تفــسري القــرآن، وقواطــع األدل

 .هـ٤٨٠وغريمها ، مات بمرو يف شوال سنة 

 ).١٨٨،١٨٧ص.أصول الفقه تارخيه ورجاله/٢٨٧،ص٣ج.شذرات الذهب(

ـــول) (٢( ـــة يف األص ـــع األدل ـــار.قواط ـــد اجلب ـــن عب ـــد ب ـــن حمم ـــصور ب ـــر من ـــو املظف  أب

،دار ٢٣٦،ص١حممد حسن حممد حـسن إسـامعيل الـشافعي،ج: هـ،تح٤٨٩سمعاين،تال

 ).م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الكتب العلمية،بريوت، 

ْحممــد بــن أمحــد بــن عــيل، اإلدريــيس،أبو عبــد اهللا، الــرشيف التلمــساين،العلوي،من )  ٣(

مفتــاح الوصــول، :هـــ،صنف٧١٠أعــالم املالكيــة،انتهت إليــه إمــامتهم بــاملغرب ،ولــد ســنة

 .هـ٧٧١رات الغلط، ورشح مجل اخلونجي،ويرها،تويف سنةومثا

مفتـاح الوصـول إىل بنـاء الفـروع عـىل / ٣٦٣،٣٦٢أصول الفقه تارخيه ورجالـه،ص(

 هــ ،٧٧١َ لإلمام الرشيف أيب عبد اهللا حممد بن أمحد احلسني التلمـساين،ت.أصول 

األوىل،املكتبــة املكية،مكـــة :،ط،ومــا بعـــدها٥٥٢صحممــد عـــيل فركــوس،:تــح

 ).م١٩٩٨-هـ١٤١٩كرمة،مؤسسة الريان،بريوت،امل

 . ٥٥٢ص.  مفتاح الوصول  )٤(



  

)٧٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

 فهم احلكـم يف املـسكوت مـن املنطـوق بداللـة ":  بقوله )١(وعرفه ابن قدامة

ـــة وجـــود املعنـــى يف املـــسكوت بطريـــق  ســـياق الكـــالم ومقـــصوده ومعرف

 .)٢("األوىل

  ا ا )٣(      م  ا  :"  كـون املعنـى املـسكوت عنـه

 .)٤("أوىل باحلكم من املنصوص عليه

                                                           

ــن أكــابر ) ١( ــه م ــن قدامــه، املقــديس،أبو حممد،فقي ــن أمحــد بــن حممــد ب عبــد اهللا ب

هـ يف مجاعيل بنابلس بفلسطني،خترج عليـه خلـق كثري،صـنف ٥٦١احلنابلة،ولد سنة

يف األصـول، وغريهـا،تويف خمترص العلل خلالل، واملغني يف الفقه، وروضـة النـاظر 

 .هـ ودفن بجبل قاسيون٦٢٠سنة 

 ).٢٣٢-٢٣٠ص.الفقه تارخيه ورجالهأصول 

 ).٢٦٣،ص١ج.روضة الناظر) (٢(

مجـال الـدين احلـسن بـن يوسـف بــن عـيل بـن املطهـر احليل،أحـد كبـار فقهــاء ) ٣(

يعية ُومتكلمي الشيعة اإلمامية يف القرن السابع اهلجري، ويقال للحيل يف املحافل الش

ُالعالمة احليل حتى كاد خيتص لقب العالمة به دون غريه، واحليل نسبة ىل احللة بلـدة 

ـــذهب،ومبادئ ٦٤٨بالعراق،ولـــد ســـنة  ـــق امل ـــب يف حتقي هــــ،صنف منتهـــى املطل

 .هـ٧٢٦الوصول،ومصباح األنوار،وغريها،تويف سنة 

   ).٣٠٤،٣٠٣أصول الفقه تارخيه ورجاله،صق(

 الدين احلسن بـن يوسـف بـن عـيل بـن املطهـر احلـيل ،مجال . مبادئ األصول ) (٤(

 -الثالثة،مركز النرش :،ط٢١٨،٢١٧عبد احلسني حممد عيل البقال،ص: هـ، تح٧٢٦تـ

 ).هـ١٤٠٤مكتب اإلعالم اإلسالمي،



 

)٧٩٢(    ال اااا   

   ا ا )١(      :"  هـو أن يكـون املـسكوت عنـه موافقـا يف

  .)٢(" احلكم للمنطوق وأوىل منه

ا )٣(م  :"كون املسكوت عنه موافقا  للمنطوق بل وأشد  

                                                           

الـبعيل ثـم الدمـشقي،  عالء الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن عباس بن شـيبان،) ١(

حلنابلة يف وقته، اشتغل عىل الشيخ زيـن الـدين احلنبيل،املعروف بابن اللحام، شيخ ا

بن رجب،أخذ األصول عن الشهاب الزهري ودرس وناظر واجتمع عليه الطلبة وانتفعوا 

 .هـ بمرص٨٠٣ سنة به وصنف يف الفقه واألصول،تويف

 ).٣١،ص٧ج.شذرات الذهب

يل عـيل بـن عبـاس الـبع.لقواعد والفوائد األصولية ومـا يتعلـق هبـا مـن األحكـاما) (٢(

،مطبعــة الــسنة املحمديــة ، ٢٨٦حممــد حامــد الفقــي،ص: هـــ،تح٨٠٣احلنبيل،تـــ

 ).م١٩٥٦-هـ١٣٧٥القاهرة،

طائفة دينية تنسب إىل زيد بـن عـيل بـن احلـسني بـن عـيل بـن أيب طالب،وتـسمى ) ٣(

أحيانا باهلادوية،تتبنى فكرة اخلروج عىل احلاكم  الظامل،وهى ثالث فرق، اجلاروديـة 

، وهم يطعنون يف أيب بكر وعمر،والسليامنية أتباع سليامن بن جرير أتباع أيب اجلارود

 ، والبرتية، وهذه الفرق -÷- ويكفرون عثامن- ^ –وهم يعظمون أبا بكر وعمر 

 أيـامالثالث جيمعها القول بإمامة زيد بن عىل بن احلـسني بـن عـىل بـن ابـى طالـب يف 

 .خروجه، وكان ذلك يف زمان هشام بن عبد امللك

عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن حممـد البغـدادي أبـو . بني الفرقوبيـان الفرقـة الناجيـةالفرق(

ــصور،تـ ــدة،١٦هـــ،ص٤٢٩من اعتقــادات فــرق / م١٩٧٧ت،وبــري ،دار اآلفــاق اجلدي

: تـح/هــ٦٠٦حممد بن عمر بن احلسني الرازي أبو عبد اهللا،تــ.املسلمني واملرشكني

فرق معارصة تنتـسب /هـ١٤٠٢،دار الكتب العلمية،بريوت،٥٣عيل سامي النشار ،ص



  

)٧٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١("مناسبة منه

 أصـحاهبا أولويـة املـسكوت عنـه بـاحلكم ؛فـال ففـي هـذه التعريفـات اشـرتط

 .يثبت بالداللة عندهم ما كان مساويا للمنطوق

َفــال تقــل هلمــآ  :-تعــاىل–واألولويــة نوعــان، ثباتــه يف األكثــر،  نحــو قولــه " َُّ ُ ََ َ

ٍّأف ُ،]؛فإنـــــه يقتـــــيض حتــــــريم الـــــرضب بطريــــــق األوىل، ]٢٣:اإلرساء

ُومن أهل الكتـاب مـن إن تأمنـه  :-تعاىل–ثباته يف األقل، نحو قوله :وثانيهام ْ ْ ْ َْ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِْ ِ َ

ٍبقنطار َ ِ ْيؤده إليك ِ َُ ِ ِ
ِّ َ ،]فإنـه يقتـيض  ثبـوت أمانتـه يف الـدرهم   ]٧٥:آل عمـران،

 .)٢("بطريق األوىل

مـا : (َّ عرفه بقولـهكاآلمدي-أولوية املسكوت عنه باحلكم-ومن مل يشرتطها

ًيكــون مــدلول اللفــظ يف حمــل الــسكوت موافقــا  ملدلولــه يف حمــل النطــق، ُ

 .)٣()َّويسمى فحوى اخلطاب، وحلن اخلطاب

ُفمفهوم املوافقة يعني إعطاء نفس حكم املنطوق به للمـسكوت عنـه؛ وهلـذا 

ِّســـمي مفهـــوم موافقـــة،أي ـــسكوت: ُ   مـــا يكـــون مـــدلول اللفـــظ يف حمـــل ال

                                                                                                                                              

ـــا ـــف اإلســـالم منه ـــيل عـــواجي.د.إىل اإلســـالم وموق ـــن ع ـــب ب -٣٣٤،ص١ج.غال

 ).م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الرابعة،املكتبة العرصية الذهبية،جدة،:،ط٣٤٤

هــ، ٨٤٠املرتـىض،أمحد بـن حييـى ،تــ.البحر الزخار اجلامع ملذاهب األمصار) (١(

 ).م٠١٩٧٥هـ١٣٩٤ بترصف،مؤسسة الرسالة،بريوت،٢٠٠ص

 ).نفس املوضع.رشح تنقيح الفصول) (٢(

ـــام)٣( ـــدي أبـــو احلـــسن،. اإلحك ســـيد .  د:هــــ،تح٦٣١تـ عـــيل بـــن حممـــد اآلم

 .)هـ١٤٠٤ ،دار الكتاب العريب،بريوت،٧٤،ص٣،جاجلمييل



 

)٧٩٤(    ال اااا   

ــق ــل النط ــه يف حم ــا ملدلول ــاىل.موافق ــه تع ــل قول ــام أف: (مث ــل هل ــال تق ٍّف َُ َ َُ ْ َُ َ( 

ــه ــدين، وشــتمهام   وهــو-فاملــسكوت عن ــريم رضب الوال ــه -حت َّ قــد دل علي

 .تأفيفحتريم ال: وهو اللفظ املنطوق به

ـــول ـــاب أوىل أن حيـــرم: فتق ـــرم، فمـــن ب ـــأفيف قـــد ح ـــان جمـــرد الت   ْإذا ك

  .الــرضب وكــل مــا هــو أشــد مــن التــأفيف: مــا مل ينطــق بــه الــشارع وهــو

 



  

)٧٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  املطلب الثاني

  إطالقات مفهوم املوافقة
  

 وا  ة ءأ اا :-  

؛ألن مــدلول اللفــظ يف حمــل الــسكوت موافــق  اا: ا اول

  ملدلولــــــه يف حمـــــــل النطـــــــق ،وهـــــــذا عنـــــــد الـــــــشافعية ومجهـــــــور

 .)١(العلامء

 ما ا : ا وهذا عند احلنفية، ويقصدون هبذا ما ثبـت بمعنـى د ،

 .)٢(ًاستنباطاًالنص ال اجتهادا وال 

ا ا :ا أن : ، وهـذا عنــد بعــض العلـامء، ووجــه ذلــكد

 .)٣(احلكم فيها يؤخذ من معنى النص، ال من لفظه

اا ب: اا )٤(.  

                                                           
 )١١٥ص١ج.كشف األرسار عن أصول البزدوي) (١(

أمحــــد بــــن حممــــد بــــن إســــحاق الــــشايش أبــــو .أصــــول الــــشايش) (٢(

ــــ ــــ،ص٣٤٤عيل،ت ـــاريخ ،دار ١٠٤ه ـــدون ت ـــاب العريب،بريوت،ب ـــول /الكت أص

التوضــــــــــــيح يف حــــــــــــل غــــــــــــوامض / ٢٤١،ص١ج ،.  الرسخــــــــــــيس

 كــــــــــــــــشف األرسار عــــــــــــــــن أصــــــــــــــــول/٢٤٥،ص١ج.التنقــــــــــــــــيح

الت/١٤٧،ص١ج.التقريروالتحبري/٩٣،ص٣ج.البحراملحيط/١١٥،ص١ج.البزدوي

 ).٢٧٢إرشاد الفحول،ص/ ٢٨٨،ص٦ج.حبري

 ).م١٩٩٣- هـ١٤١٤األوىل،:،ط٣٥٨عبد الكريم زيدان،ص.د.الوجيز يف أصول الفقه) (٣(

ـــه) (٤( ـــول الفق ـــدة يف أص ـــو.الع ـــدادي  أب ـــراء البغ ـــسني الف ـــن احل ـــد ب ـــيل حمم يع

األوىل،دار الكتب :،ط٧٣،ص١حممد عبد القادر أمحد عطا،ج:هـ،تح٤٥٨احلنبيل،تـ

ــــــــــة،بريوت، ـــــــــــ١٤٢٣العلمي ــــــــــول الفقــــــــــه ٢٠٠٢-ه ــــــــــالة يف أص مرس



 

)٧٩٦(    ال اااا   

ا ا :س ا١(، وهــــذا عنــــد اإلمــــام الــــشافعيا( ،  

ذ ٢(تيض ذلكأنه إحلاق املسكوت باملنطوق ملعنى يق: وو(. 

 )٣(.ا او: ا ادس

 ا ب   : اى اوهـذا .؛ألن فحـوى الكـالم مـا يفهـم منـه قطعـا

 .)٤(كذلك ألنه أوىل باحلكم من املنطوق به أو مساو له

                                                                                                                                              
عبــد اهللا بــن .نــاظرروضــة النــاظر وجنــة امل/٢٩٨،ص١ج.الربهــان/٩٥ص.للعكــربي

 عبد العزيز عبد الرمحن السعيد ،. د: هـ،ت٦٢٠أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد،،تـ

قواطـــــع /هــــــ١٣٩٩،جامعــــة اإلمـــــام حممــــد بـــــن ســــعود،الرياض،٨٨،ص١ج

 ).٣١٣ص.املسودة/٣٤،ص٤ج.البحر املحيط٢٣٧،ص١ج.األدلة

 املطلبـي، أبـو عبـد حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شـافع، اهلاشـمي القـريش) ١(

هــــ،خترج عليـــه خلـــق كثـــري ال حيـــىص ١٥٠اهللا، أحــد األئمـــة األربعـــة، ولـــد بغـــزة ســنة 

 .هـ بمرص٢٠٤احلجة، والرسالة ،وإبطال االستحسان، وغريها،مات سنة :عددهم،صنف

ــاظ( ــذكرة احلف ــذهبي،ت.ت ــد ال ــدين حمم ــمس ال ــد اهللا ش ــو عب ـــ،ج٧٤٨أب - ٣٦١،ص١ه

 ).٧٠- ٦٣ص.أصول الفقه تارخيه ورجاله/، بدون تاريخ،دار الكتب العلمية ، بريوت٣٦٣

ــــــع) (٢( ــــــاج/٤٢٢،ف٤٢٤،ص٢ج.رشح اللم ــــــر /٩٣٩،٩٣٨ج،ص.اإلهب البح

 ).٣٠٣ص.إرشاد الفحول/٩٢،ص٣ج.املحيط

 ).٢٧٢ص.إرشاد الفحول) (٣(

أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن عـــيل .اللمـــع يف أصـــول الفقـــه/ ٧٣،ص١ج.العـــدة( )٤(

. رشح اللمـع/م١٩٨٥- هــ ١٤٠٥علميـة،بريوت،،دار الكتـب ال٤٤هــ،ص٤٧٦الـشريازي،تـ

عبــــد املجيـــــد .د:هـــــ ،تـــــح٤٧٦أبــــو إســــحاق إبـــــراهيم بــــن عـــــيل الــــشريازي،تـ

روضـة / م١٩٨٨- هــ١٤٠٨األوىل،دار الغرب اإلسـالمي،:،ط٤٢٢،ف٤٢٤،ص٢تركي،ج

مجـال الـدين أبـو عمـرو .منتهـى الوصـول/ ، ٧٤،ص٣ج.  اإلحكـام/ نفس املوضع.الناظر 

ـــ ـــن أيب بك ـــر ب ـــن عم ـــثامن ب ــــع ـــن احلاجب،ت ــــ،ص٦٤٦ر ب ـــة : ،ط١٠٨ه األوىل،مطبع



  

)٧٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ا ا :ى ا)١(. 

ا ا :دما  و ، ا  دم ٢(ا(. 

ا ب:اا  .٤)(٣(قاله اإلسنوي(. 

                                                                                                                                              
احلــافظ الربمــاوي شــمس .النبــذة الزكيــة يف القواعــد األصــولية/هـــ١٣٢٦الــسعادة،القاهرة،

عبـــــــد اهللا رمـــــــضان :هــــــــ،تح٨٣١الـــــــدين حممـــــــد بـــــــن عبـــــــد الدائم،تــــــــ

ــة اإلســالمية، القــاهرة٢٠١٤- هـــ١٤٣٥األوىل،:،ط٧٤موســى،ص ــة التوعي ــر / م،مكتب البح

 ).٣١٧ص.حاشية العطار/ ٢٧٣ص.دخل امل/٩٠،ص٣ج.طاملحي

أبو املعايل عبد امللك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف اجلويني،تــ .التلخيص يف أصول الفقه) (٤(

البـــشائر  ،دار١٨٣،ص٢بــشري أمحــد العمــري،ج- عبــد اهللا جــومل النبـــايل : هـــ،تح٤٧٨

ـــالمية،بريوت،  ــــ١٤١٧اإلس ـــاج/م١٩٩٦ - ه ـــويح عـــىل / ٩٣٨،ص٣ج.اإلهب رشح التل

ســــعد الــــدين مــــسعود بــــن عمــــر ..تن التنقــــيح يف أصــــول الفقــــهالتوضــــيح ملــــ

ــــ ـــريات،ج: هــــ،تح٧٩٢التفتازاين،ت ،دار الكتـــب العلميـــة،بريوت، ٢٥٠،ص١زكريـــا عم

 ).م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦

: هــ ،تـح٥٠٥حممد بـن حممـد الغـزايل أبـو حامـد ،ت. قي علم األصول.املستصفى( )١(

روضــة /هـــ١٤١٣ة،بريوت، ،دار الكتــب العلميــ٢٦٥حممــد عبــد الــسالم عبــد الــشايف،ص

 ).نفس املوضع.الناظر

 ).نفس املوضع. منتهى الوصول) (٢(

عبد الرحيم بن احلسن بن عىل بن عمـر بـن عـىل بـن ابـراهيم األرمـوى األسـنوى، نزيـل ) ٣(

:  أربـع وسـبعامئة، أخـذ العلـم عـن٧٠٤القاهرة ،الشيخ مجـال الـدين أبـو حممـد، ولـد سـنة 

مها وأخذ العربية عن أبى حيـان، صـنف التـصانيف املفيـدة اجلالل القزوينى والقونوى وغري

ــد : منهــا ــة، وزائ ــة إىل أوهــام الكفاي ــىل الــصحيح، واهلداي ــرد ع ــام ي ــامت، والتنقــيح ف امله

 . هـ٧٧٢ ،وغريها، وكانت وفاته سنة للبيضاوياألصول، ورشح املنهاج 

ــسابع( ــرن ال ــد الق ــن مــن بع ــالع بمحاس ــدر الط ــيل الــش.الب ــن ع ــد ب وكاين،تـ العالمــة حمم

 ).،دار املعرفة،بريوت،بدون تاريخ٣٥٤- ٣٥٢،ص١هـ،ج١٢٥٠

 مجال الدين عبد الرحيم.هناية السول رشح منهاج الوصول مع حاشية سلم الوصول) (٤(



 

)٧٩٨(    ال اااا   

 ديا ب:اا ١(ما عرف من اللفظ بنوع نظر :،أي(. 

 ما ٢(التنبيه:ا(. 

 ا حلــن اخلطــاب؛ألن حلــن اخلطــاب عبــارة عــن معنــى : ا

ن القـول مـا ؛ ألن حلـ" حلن القول ": ويعرب بعضهم عنه بقوله. )٣( "اخلطاب

 .)٤(فهم منه برضب من الفطنة 

                                                                                                                                              

األوىل،دار ابـن :،ط٣٦٠،ص١شـعبان إسـامعيل ،ج.د:هــ ،تـح٧٧٢بن احلـسن اإلسنوي،تــ

مجـال الـدين عبـد . ألصـولالتمهيد يف ختريج الفروع عىل ا/١٩٩٩- ١٤٢٠حزم، بريوت،

ــسن اإلسنوي،تـــ ــرحيم بــن احل ـــ،تح٧٧٢ال ــسن هيتــو،ص. د: ه ،مؤســسة ٢٤٠حممــد ح

ــسعود/هـــ١٤٠٠الرســالة،بريوت، ــود عــىل مراقــي ال ــراهيم العلــوي .ُّنــرش البن ــن إب ــد اهللا ب عب

ـــى،ج - فـــادي نـــصيف:هــــ،تعليق١٢٣٠الـــشنقيطي،تـ األوىل،دار :،ط٧٧،ص١طـــارق حيي

 ).م٢٠٠٠- هـ١٤٢١الكتب العلمية،بريوت،

ـــول( )١( ـــة يف األص ـــع األدل ـــار .قواط ـــد اجلب ـــن عب ـــد ب ـــن حمم ـــصور ب ـــر من ـــو املظف أب

،دار ٢٣٧،ص١حممد حـسن حممـد حـسن إسـامعيل الـشافعي،ج: هـ،تح٤٨٩السمعاين،تـ

 ).١٩٩٧- ١٤١٨الكتب العلمية،بريوت،

 ).٢٦٣،ص١ج.روضة الناظر/٣٣ص.اللمع) (٢(

التلـويح /نفـس املوضـع.إلحكـاما/نفس املوضع.اإلهباج /نفس املوضع.التلخيص) (٣(

ــيح ــىل التوض ــع.ع ــس املوض ــة/نف ــذة الزكي ــع .النب ــس املوض ــي/نف ــر املح نفــس .طالبح

ـــر/ املوضـــع حاشـــية  /٣٠٢ص.إرشـــاد الفحـــول/٢٨٧٢،ص٦ج.التحبـــري رشح التحري

زكريـا حييـى  أبـو.حتفة املـسؤول يف رشح خمتـرص منتهـى الـسول/نفس املوضع.العطار

األوىل، دار :،ط٣٢٥،ص٣وسـف األخـرض القــيم،جي.د: هـــ،تح٧٧٣بـن موسـى الرهوين،تــ

 ).م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢ت اإلسالمية وإحياء الرتاث،ديب، االبحوث للدراس

ــه ()٤( ــول الفق ــربي.رســالة يف أص ــسن العك ــهاب احل ــن ش ــسن ب ــيل احل ــو ع  أب

 ،املكتبة املكية،مكة٩٩موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر،ص.د: هـ،تح٤٢٨احلنبيل،تـ



  

)٧٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .وهذا عند من جعل اللحن ومفهوم املوافقة مرتادفني

 وأراد بــه داللــة االقتــضاء؛ قــال "حلــن اخلطــاب" بعــض العلــامء قــد أطلــق ألن    

حلــن اخلطــاب، وهــو مــا دل عليــه اللفــظ مــن الــضمري : والثــاين ...":)١(الــشريازي

َفقلنــا ارضب بعـــصاك   -:- ك مثــل قولـــه الــذي ال يــتم الكـــالم إال بــه وذلـــ َْ َ ِّ ِ ْ َ ُ َ

ــر  َاحلج َ ــانفجرتَْۖ ْ ف َ َ َ َ)٢(ــرضب فــانفجرت: ومعنــاه ــضا حــذف . ف ــن ذلــك أي وم

َ واســأل القريـــة﴿:- - املــضاف وإقامــة املــضاف إليــه مقامــه، كقولــه ََ ْ ْْ ِ َ َ ﴾)٣( ،

 .)٤("... أهل القرية: ومعناه

                                                                                                                                              

 ).ق/٧٣،ص١ج.العدة/م١٩٩٢-هـ١٤١٣املكرمة، 

. آبادي الشريازي، أبو إسحاق، العالمة املنـاظر إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوز) ١(

نبوغه يف علوم الرشيعة اإلسالمية، فكـان  ، ظهر) هـ٣٩٣)  (بفارس(أباد  ولد يف فريوز

َّمرجــع الطــالب ومفتــي األمــة يف عــرصه،اشتهر بقــوة احلجــة يف اجلــدل واملنــاظرة َّ َُ َّ ُ َ
ِ. ،

َصنف َالتنبيه واملهذب يف الفقه، وطبقات الفقهاء و اللمـع يف أصـول الفقـه وغريهـا، : ّ ُّ َّ ُ

 ).هـ٤٧٦(مات ببغداد سنة  

خلـري الـدين بـن . األعالم/٣٤٩،ص٣ج.شذرات الذهب/ ٢٨٦،٢٨٥،ص٣ج.العرب(

، ١هـ، ج١٣٩٦:حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي، املتوىف سنة

 ).م١٣٨٩: الثالثة ، سنة:لعلم للماليني،بريوت، الطبعةدار ا: ،٥١ص

 ).٦٠:البقرة) (٢(

 ).٨٢:يوسف) (٣(

 ).٤٥،٤٤ص.اللمع) (٤(



 

)٨٠٠(    ال اااا   

ة اقتـضاء،وبذا يكـون خمالفـا فام رآه حلنا للخطاب عند معظم األصوليني دالل

 .للحن اخلطاب املرادف ملفهوم املوافقة

حلـن القـول مـا دل عليـه وحـذف اسـتغناء عنـه بـدليل :  وقيـل":ّقال يف العـدة

ْوإذ استـسقى موسـى لقومـه فقلنـا ارضب :-تعـاىل-الكالم عليـه، نحـو قولـه ْ َِ ْ َ َْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ ْ ِ

ــــصاك احلجــــر َبع َ َ ََْ َ ْفــــانفجرت ِ َ َ َ ْ َ)ــــرة ؛ فــــدل عــــىل أنــــه رضب )٦٠:البق

ــه.فــانفجرت ٰ اذهبــا إىل:ونحــو قول َ ِ َ َ ــه طغــىْ ٰ فرعــون إن َْ ََّ ُ ْ َِ َ ِ
]ومل يــذكر ]٤٣:طــه،

َ فمـن ربكـام يـا :ًأهنام ذهبا اكتفاء بام حكاه من جواب فرعون هلام حتى قال َّ ََ ُ ُّ َ

ٰموسى َ ٰقال ربنا الذي أعطى.ُ ََ ْ َُّ ِ َّ ََ َّ كـل يشء خلقـه ثـمَ ُ َ َُ ْ ََّ ٍُ
ٰهـدى ْ ََ]وأشـباه ] ٥٠،٤٩:طـه

 .)١("ذلك

حلن اخلطاب عند أهل األصول اإلضامر الـذي ال يـستغني " :)٢(قال املناوي

 .)٣("هو فحوى اخلطاب: الكالم عنه وقيل

                                                           
 ).٧٤،٧٣،ص١ج.العدة) (١(

عبـد الـرؤف بـن تـاج العــارفني بـن عـيل بـن زيــن العابـدين، امللقـب زيـن الــدين، ) ٢(

الثبـت القدوة،صـاحب احلدادي، ثم املناوي، القاهري، الشافعي،اإلمام الكبري احلجة 

ًهــ،كان إمامـا فاضـال ٩٥٢التصانيف السائرة وأجل أهل عرصه من غري ارتياب،ولد سنة ً

ًزاهـدا عابــدا قانتـا هللا خاشــعا لــه كثـري النفع،صــنف ً ً عــامد البالغـة، وكتــاب يف أســامء : ً

 .هـ١٠٣١البلدان، والتوقيف عىل مهامت التعاريف،وغريها،تويف سنة

صة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، حممد أمني خال/٥١٢،ص١ج.كشف الظنون(

،دار ٤١٦-٤١٢،ص٢هــ،ج١١١١بن فضل اهللا بن حمب الدين بن حممد املحبـي،ت

 ).٣٥٧،ص١ج.البدر الطالع/صادر،بريوت، بدون تاريخ

. د: هـ،تح١٠٣١حممد عبد الرؤوف املناوي،تـ. التوقيف عىل مهامت التعاريف) (٣(

 ).هـ١٤١٠ الفكر،بريوت،،دار٦١٨حممد رضوان الداية،ص



  

)٨٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًوقـــد قـــسم املحقـــق احلـــيل اخلطـــاب إىل ثالثـــة أقـــسام قـــائال -وهـــو..":ّ

ــه: األول:  ثالثــة-اخلطــاب ــر ":حلــن اخلطاب،كقول  ارضب بعــصاك احلج

ـــرضبأ ،"فـــانفجرت ـــاين.راد ف ـــه : فحـــوى اخلطـــاب:الث ـــا دل علي ـــو م وه

دليل اخلطاب، وهـو تعليـق :الثالث. "فال تقل هلام أف-تعاىل-التنبيه،كقوله

 .)٢("))١(يف سائمة الغنم الزكاة:( احلكم عىل أحد وصفي احلقيقة،كقوله

مــا :  حلــن اخلطــاب، وهــو": حلــن اخلطــاب بقولــه)٣(وعــرف الــشهيد األول

   أن ارضب بعصاك البحر: -تعاىل-ورة، مثل قوله استفيد من املعنى رض

                                                           

 ." ال أعرفه هكذا":بلفظه املذكور قال عنه ابن امللقن) ١(

 ويف صدقة الغنم يف سـائمتها إذا كانـت ":بمعناه ،ولفظه- -أخرجه البخاري عن أنس

 ."..أربعني إىل عرشين ومائة شاة

خالصـة /١٣٨٦:،ح٥٢٧،ص٢زكـاة الغـنم،ج: الزكاة، بـاب:كتاب.صحيح البخاري(

ــدر املنــ ــيالب ــري للرافع ــاب الــرشح الكب ــن .ري يف ختــريج كت ــن امللق ــن عــيل ب ــر ب عم

ال : الزكاة ، باب:محدي عبد املجيد إسامعيل السلفي، كتاب: هـ،تح٨٠٤األنصاري،تـ

،مكتبــة الرشـــد، ١٠٠٥:،ح٢٩٢،ص١زكــاة يف مـــال حتــى حيـــول عليــه احلـــول،ج

 ).هـ١٤١٠الرياض،

اسـم جعفـر بـن احلـسن املحقـق نجم الدين ،أبو الق.يف رشح املخترص املعترب) (٢(

ـــصحيح :هــــ،تح٦٧٦احلـــيل،ت ـــارم شـــريازي: إرشاف  جمموعـــة: وت ـــارص مك   ،ن

 ).هـ١٣٦٤، ٣١،ص١ج

دين، أبو عبد اهللا حممد بن مجال الدين مكـي العـاميل، املعـروف الشيخ شمس ال) ٣(

ًبالشهيد األول، أحد أبرز فقهاء الشيعة اإلمامية، ترك آثـارا واضـحة عـىل الفقـه الـشيعي 

ًجتديدا وتطويرا وتنقيحا، له العديد من التصانيف ،تويف سنة ً  .هـ٧٨٦ً

 ).،٢٨١،ج،صحسن األمني:هـ،تح١٣٧١السيد حمسن األمني،ت.أعيان الشيعة(



 

)٨٠٢(    ال اااا   

 .)١("فرضب فانفلق:  ، أيفانفلق

 .)٢(ًوبعضهم قد أطلق حلن اخلطاب مرادفا ملفهوم املخالفة

ــارة إىل أن بعــض األ ــدر اإلش ــصطلح    وجت ــد خــص م ــوليني ق فحــوى "ص

ــــن "اخلطــــاب ــــاحلكم م ــــق ب ــــه أوىل وأح ــــان املــــسكوت عن ــــام إذا ك  ب

 خاص بـام إذا كـان املـسكوت عنـه "حلن اخلطاب"املنطوق،وأن مصطلح

ًمساويا للمنطوق؛ األمر الذي يثبت أنه ال تـرادف بـني هـذه املـصطلحات؛ألنه 

ــن مفهــوم  ــسم م ــا ق ــل منه ــيكون ك ــذ س ــةٍحينئ ــا املوافق ــه؛ ال مرادف ــو ل  مفمفه

 .)٣(املوافقة عندئذ يعمها وال خيتص بأهيا

                                                           

الــشهيد األول،أبــو عبــد اهللا شــمس الــدين .ذكــرى الــشيعة يف أحكــام الــرشيعة )١(

 ).هـ١٤١٩األوىل،مؤسسة أهل البيت إلحياء الرتاث،:،ط٥٣،ص١هـ،ج٧٨٦حممد،تـ

 ).٢٠٥،ص٢ج.لسولهناية ا) (٢(

 ).نفس املوضع .قواطع األدلة( )٣(



  

)٨٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  املطلب  الثالث

  شروط مفهوم املوافقة

 -:ييل ة ماقيشرتط يف مفهوم املواف

 .أن يكون املعنى املوجب املشرتك املناسب موجبا للحكم: ا اول

ما ٢)(١(أن يكون املعنى املشرتك يف الفرع آكد:ا(. 

                                                           

أبــو زكريــا حييــى بــن موســى .حتفــة املــسؤول يف رشح خمتــرص منتهــى الــسول ()١(

ـــ ــرض القــيم،ج.د:هـــ،تح٧٧٣الرهوين،ت األوىل،دار البحــوث :،ط٣٢٧،ص٣يوســف األخ

 ).،٢٥ج، ص.هناية الوصول/م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث،ديب،

 مل يتفـق العلـامء عـىل اشـرتاط األولويــة يف املفهـوم أو االكتفـاء باملـساواة عــىل )٢(

 -:قولني

 .اشرتاط األولوية، ونسبه الصفي لألكثرين: األول

الثاين عدم اشـرتاط األولويـة واالكتفـاء بمعرفـة احلكـم يف املنطـوق ومعرفـة مـساواة 

 .مناسبته يف املسكوت

 مـن املـذكور، وقـد أوىل املوافقة أن يكون  رشط بعضهم يف مفهوم":قال الشوكاين

 إسحاق أيب احلرمني اجلويني يف الربهان عن الشافعي وهو ظاهر كالم الشيخ إمامنقله 

، فقـد وأتباعهام الغزايل وفخر الدين الرازي وأما األكثرينالشريازي ونقله اهلندي عن 

 أن: فجعلوا رشطـهجعلوه قسمني تارة يكون أوىل ،وتارة يكون مساويا، وهو الصواب؛ 

ال يكون املعنى يف املسكوت عنه اقـل مناسـبة للحكـم مـن املعنـى املنطـوق بـه قـال 

 .." وغريهمأصحابناالزركيش، وهو ظاهر كالم اجلمهور من 

وما ذكرناه من أن مفهوم املوافقة تارة يكون أوىل وتارة يكون مساويا .. ":قال الزركيش

ن وأتباعـه، ومـنهم مـن رشط فيـه األولويـة، وهـو هو ما ذكره الغزايل واإلمام فخـر الـدي

قضية ما نقله إمام احلرمني يف الربهان عن كالم الشافعي يف الرسالة، وهو قـضية كـالم 

. الشيخ أيب إسحاق، وعليه جرى ابن احلاجب يف موضع ونقله اهلندي عـن األكثـرين

بة للحكم من رشطه أن ال يكون املعنى يف املسكوت عنه أقل مناس: والصواب أن يقال



 

)٨٠٤(    ال اااا   

 أن لـو عـرف املقـصود مـن احلكـم يف حمـل النطـق مـن وإنام يكون كذلك"

ًسياق الكالم وعرف أنه أشد مناسبة واقتضاء للحكـم يف حمـل الـسكوت مـن 

كاإلكرام يف املنع مـن التـأفيف وعـدم تـضييع . )١("اقتضائه له يف حمل النطق

اإلحسان واإلساءة يف اجلزاء،واألمانـة يف أداء القنطـار وعـدمها يف عـدم أداء 

وهو تنبيــه بــاألدنى وهــو األقــل مناســبة عــىل األعــىل وهــو األكثــر الــدينار،

 .)٢(مناسبة

 ا أن ال يكـون املعنـى يف املـسكوت عنـه أقـل )٣(اشرتط الـبعض:ا 

 .)٤(مناسبة للحكم يف املعنى املنطوق به

                                                                                                                                              
املعنى يف املنطوق فيه؛ فيدخل فيه األوىل واملساوي، وهو ظاهر كالم اجلمهور مـن 

ويدل عليه تـسمية الـشافعي لـه بالقيـاس اجلـيل؛ فإنـه ال : أصحابنا وغريهم قال اهلندي

 ."يشرتط يف القياس اجليل كون احلكم يف املقيس أوىل من املقيس عليه

 ٣٠٣،٣٠٢ص.إرشاد الفحـول/٩٣،ص٣ج.\يطالبحر املح/٢٦٣ص.روضة الناظر(

 ).٢٤٣ص.إجابة السائل /٢٧٣ص.املدخل/

 ).٧٥،ص٣ج.اإلحكام ()١(

 ).٣٢٦،ص٣ج.حتفة املسؤول ()٢(

 . كالغزايل وفخر الدين الرازي)٣(

 ).٣٠٣ص.إرشاد الفحول/٩٣،ص٣ج.البحر املحيط/٢٦٥،٢٦٤ص.املستصفى(

 ).٣٠٣،٣٠٢.،  إرشاد الفحول٢٠٣٦،ص٥ج.هناية الوصول ()٤(



  

)٨٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ": بــام يؤكــد أن هــذا الثالــث اختيــار الــبعض بقولــه)١( الــصفي اهلنــديورصح

َاحلكـم فيـه ثابتـا بطريـق األوىل مـن املنطـوق أو ال وهل من رشطـه أن يكـون 

كـان يف رتبتـه كـان مـن هـذا  يشرتط ذلك،بل يشرتط أن ال يكون دونـه حتـى لـو

وكــالم الــشيخ .القبيــل، فيــه اخــتالف قــول؛إذ كــالم األكثــرين يــدل عــىل األول

 وتـسمية الـشافعي... رصيح باشرتاط األمـر الثـاين دون األول-‘-الزايل

يـاس قس اجليل يشعر بالرأي الثاين؛ فإنه ليس مـن رشط الإياه بالقيا-÷-

 .)٢("يس أوىل من املقيس عليهقاجليل أن يكون احلكم يف امل

                                                           

ــنة ) ١( ــد س ــد األرموي،اهلندي،ول ــن حمم ــرحيم ب ــد ال ــن عب ـــ٦٤٤(حممــد ب يف ). ه

هنايــة الوصــول والفــائق والرســالة التــسعينية يف : خــل كثــري، صــنف : دهلي،أخــذ عنــه

 .يف دمشق) هـ٧١٥(األصول الدينية وزبدة الكالم يف علم الكالم، تويف سنة 

 شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عـيل حلافظ. الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة(

ـــسقالين،تـ ـــن حممـــد الع ـــان،ج: هــــ،تح٨٥٢ب ـــد ض ـــد املعي -٥١،ص١حممـــد عب

/ هــ١٣٩٢، جملس دائرة املعـارف العثامنية،حيـدر أبـاد، اهلنـد، ٣٠٣،١٣٧،ص٥ج

أبجد العلوم الويش املرقـوم يف بيـان أحـوال /١٩٩١،ص٢ج.كشف الظنون/م١٩٧٢

عبــــــد اجلبــــــار : هـــــــ،تح١٢٤٨صــــــديق بــــــن حــــــسن القنوجي،تـــــــأ.العلـــــوم

هديـة العـارفني أسـامء /م١٩٧٨،دار الكتب العلمية،بريوت،١٣٩،١٣٨،ص٣زكار،ج

ـــار املـــصنفني ـــة املعـــارف ١٤٣،ص ٢إســـامعيل البغـــدادي،ج.املـــؤلفني وآث ،وكال

 ).دار إحياء الرتاث العريب،بريوت:م،أعادت طبعه ١٩٥١اجلليلة،استانبول،

 ).٢٠٣٧،٢٠٣٦،ص٥ج.هناية الوصول ()٢(



 

)٨٠٦(    ال اااا   

  املطلب الرابع

  هل الداللة  على  املفهوم املوافق داللة قياسية

  لفظية؟ أو داللة

 -:وفيه فروع

  الفرع األول

  أقوال العلماء يف املسألة

 أواللة النص عىل املفهوم املوافق هـل هـي لفظيـة اختلف األصوليون يف د    

قياسـية؟  فـإن كانــت لفظيـة تــصبح حجيتـه مـن صــغريات حجيـة الظهــور،وإن 

 نت  قياسية تصبح من حجية القياس؟كا

اختلف العلامء يف مستند احلكم يف حمل السكوت، هـل هـو :ورة أى 

فحوى الداللة اللفظية، أو الداللة القياسية

 ل ا ا  )يف التهـذيب وكثـري مـن -‘-ذهب العالمـة":)١  

العامة إىل أن تعدية احلكم يف حتريم التأفيف إىل أنواع األذى الزائد عنـه مـن 

 ومجـع -‘-باب القياس،وسموه بالقيـاس اجليل،وأنكـر ذلـك املحقـق

إنـه داللـة مفهومـه وفحـواه عليـه، : واختلفوا يف وجه التعدية ،فقيل من الناس،

                                                           

  مجال الدين أبو منصور احلسن بن زين الدين بن عيل بن أمحـد، الـشهيد الثـاين،)١(

ــــي، العــــاميل، ــــى احلــــامن،:صــــنف اجلبع ــــالذ  منتق ــــدين وم ــــامل ال ــــاب مع وكت

 .هـ١٠١١املجتهدين،ومناسك احلج ،وغريها،تويف سنة 

،مطبعـة ٦٣-٥٧السيد أمحـد احلـسيني،ص:هـ،تح١١٠٤تـ احلر العاميل،.أمل اآلمل(

 ).مكتبة األندلس،بغداد:نجف األرشف،النارشاآلداب،ال



  

)٨٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
سموه هبذا االعتبار مفهوم املوافقـة؛ لكـون حكـم غـري املـذكور فيـه موافقـا و

إنه منقول عن موضـوعه اللغـوي إىل املنـع مـن :وقال قوم ...حلكم املذكور

 .)١("أنواع األذى

 ا  ذ  ا:-  

أن داللــة مفهـوم املوافقــة داللـة لفظيــة ،وهـو مــذهب مجهــور : ا اول 

 وهـو ":)٢(قـال املـرداوي. وبعـض الـشافعيةنفية واملالكيةاألصوليني من احل

 .)٣(ونقله ابن عقيل عن احلنابلة."الصحيح

                                                           

ُأبو منصور حسن بن زين الدين بن عيل  اجلبعـي . معامل الدين ومالذ املجتهدين) (١(

 ،مؤسـسة النـرش اإلسـالمي٢٣٠ص.هــ١٠١١العاميل املعروف بابن الـشهيد الثاين،تــ

 ).التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة،إيران

 مـردا مـن إىل نـسبة -ن بن أمحـد بـن حممـد املـرداوياحلسن عيل بن سليام أبو) ٢(

َ، الـسعدي، الـصاحلي، احلنـبيل ، ولـد سـنة سـبع عـرشة و -أعامل نابلس يف فلـسطني ِ
ُ

َّاإلنـصاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـالف والتنقـيح : ّبمردا، صنف) هـ٨١٧(ثامنامئة 

 معرفة الراجح املشبع يف ختريج أحكام املقنع و الدر املنتقى واجلوهر املجموع يف

ِّمن اخلالف املطلق يف الفروع البن مفلح والتحبري يف رشح التحريـر وغريهـا، تـويف 

ِبالصاحلية ودفن بالروضة) هـ٨٨٥(سنة مخس وثامنني وثامنامئة
ُ ّ. 

 ، شمس الدين حممـد بـن عبـد الـرمحن الـسخاوي. الضوء الالمع ألهل القرن التاسع(

شـــذرات / ياة،بريوت،بـــدون تـــاريخ، منـــشورات دار مكتبـــة احل٢٢٧-٢٢٥، ص٥ج

 ).٣٤١،٣٤٠، ص٧ج. الذهب

عـيل بـن . معرفة األصـولإىل كنز الوصول - أصول البزدوي /١٠٤ص.أصول الشايش) (٣(

أصـول / /٢٣٦،ص١ج.قواطـع األدلـة/١٢١،١٢٠هــ،ص٣٨٢تـ ،احلنفي حممد البزدوي 



 

)٨٠٨(    ال اااا   

ال ا)واملختار أنه ليس بقياس وال منصوص أيضا ولكنه مفهوم ":)١ 

                                                                                                                                              

 حمفــوظ بــن أمحــد ابــن احلــسن،أبو.التمهيــد  يف أصــول الفقــه/٢٤١،ص١ج.الرسخــيس

ـــــاب الكلـــــوزاين احلنبيل،تــــــ ـــــد حممـــــد أبـــــو عمـــــشة،.د:هــــــتح٥١٠اخلط  مفي

روضــــــــــــــــــــــــــة /م١٩٨٥- هـــــــــــــــــــــــــــ١٤٠٦األوىل،:،ط٢٢٦،٢٢٥،ص٢ج

ــــــــرشح /٧٦،ص٣ج.اإلحكــــــــام/٢٦٣،ص١ج.النــــــــاظر خمتــــــــرص املنتهــــــــى ب

كــــشف /٢٤٥،ص١ج.التوضــــيح يف حــــل غــــوامض التنقــــيح/١٧٣،ص٢ج.العــــضد

حممـود بـن . جـببيان املخترص رشح خمترص املنتهى البن احلا/١١٥،ص١ج.األرسار

عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن عــيل أبــو الثنــاء شــمس الــدين 

األوىل،معهد البحـث العلمـي :،ط٤٣٩،ص٢حممد مظهر بقا،ج.د:هـ،تح٧٤٩األصفهاين،تـ

البحـر /٣٦٧،ص١ج.اإلهبـاج/م١٩٨٦- هـ١٤٠٦وإحياء الرتاث اإلسالمي ،مكة املكرمة، 

ـــسودة/٩٣،٩٢،ص٣ج.طاملحـــي ـــوليةال /١٩٩ص.امل ـــد األص ـــد والفوائ  ٢٨٧ص. قواع

ـــــــري/ ـــــــر والتحب ـــــــري/٢٩٣،ص١ج.التقري ـــــــب  / ٢٨٨٢،ص٦ج.التحب رشح الكوك

عبـد العـيل حممـد بـن نظـام .فـواتح الرمحـوت/٢٧٤ص.املـدخل /٤٨٣،ص٣ج.املنري 

هـ برشح مسلم الثبوت للعالمة القايض حمـب اهللا ١٢٢٥الدين حممد السهالوي األنصاري،تـ

األوىل،دار :،ط٤٤٦،ص١عبد اهللا حممود عمر،ج:هـ،ضبط١١١٩بن عبد الشكور البهاري،تـ

نــــــرش /٢٤٣ص.إجابــــــة الــــــسائل/م٢٠٠٢- هـــــــ١٤٢٣الكتــــــب العلميــــــة،بريوت،

  ).٧٩- ٧٧،ص١ج.البنود

ِأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطـويس النيـسابوري  )١( ُّ ّ َّ ، األشـعري الـشافعي ُّالـصويفَّ

،لــه مــن القــرن اخلــامس اهلجريء املــسلمني يف أحــد أعــالم عــرصه وأحــد مــشاهري علــام

ــات ــاد:َّاملؤلف ــصاد يف االعتق ــسائل ااالقت ــد يف م ــة املري ُ وبغي ــدُ ــروع لتوحي ــة يف ف  والتعليق

ّاملذهب واملستصفى  وشفاء الغليل يف القيـاس والتعليـل وغريهـا كثـري، ولـد الغـزايل سـنة   ِ
ُ َ

ُ،تويف يف طوس سنة    ) هـ٤٥٠( ّ ِودفن بظاهر قصبة طابران) هـ٥٠٥(ُ
ُ. 



  

)٨٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١("من النص عىل االضطرار من غري افتقار فيه إىل افتكار

 .)٢("املتكلمنيوهو مذهب أهل الظاهر وأكثر ":ل اازي

 ظن بعـض أصـحابنا وبعـض أصـحاب الـشافعي وغـريهم أن ":)٣(ل اري 

ملا توقف عىل ما ذكرنا وقد وجد أصـل كالتـأفيف : الداللة قياس جيل؛ فقالوا

                                                                                                                                              

أبو احلـسن عـيل بـن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد الـشيباين . اللباب يف هتذيب األنساب( 

املقتنـى يف /م ١٩٨٠ - هــ ١٤٠٠دار صـتادر، بـريوت،  ،٣٧٩،ص٢هـ،ج٦٣٠اجلزري ،تـ

 حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز بن عبد اهللا الـرتكامين أبـو عبـد اهللا شـمس. رسد الكنى 

ـــ ــدين الذهبي،ت ـــ،،تح٧٤٨ال ــز املــراد،ج: ه ــد العزي ــة ١٦٥،ص١حممــد صــالح عب ،اجلامع

شمس الـدين حممـد بـن أمحـد . العرب يف خرب من غرب/هـ١٤٠٨ّاإلسالمية،املدينة املنورة،

، مطبعــة حكومــة ١٠،ص٤صــالح الــدين املنجــد ،ج. د: هـــ،تح٧٤٨بــن عــثامن الــذهبي ،تـــ

: صالح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي ،تـح. تالوايف بالوفيا/م١٩٨٤الكويت ، الكويت،

ـــصطفى ، ـــاؤوط وتركـــي م ـــريوت،  ،٢١٣- ٢١١،ص١ج أمحـــد األرن ـــاء الرتاث،ب دار إحي

تاج الدين بـن عـيل بـن عبـد الكـايف الـسبكي . طبقات الشافعية الكربى/م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

- ١٩١،ص٦عبـد الفتـاح حممـد احللـو ،ج. د- حممـود حممـد الطنـاحي. د: هـ،تح٧٧١،تـ

نزهة األلبـاب يف األلقـاب أمحـد ابـن عـيل / هـ١٤١٣جر للطباعة والنرش والتوزيع،، ه٢١١

 ، عبـد العزيـز حممـد بـن صـالح الـسديري: بن حممد املـشهور بـابن حجـر العـسقالين،تح

 ).م١٩٨٩- هـ١٤٠٩،مكتبة الرشد،الرياض،١٩٧ص ،١ج

 ).٣٣٦ص.املنخول) (١(

 ).٤٢٤،ص٢ج.رشح اللمع) (٢(

بن حممـد، عـالء الـدين البخاري،الفقيـه احلنفـي األصـويل، عبد العزيز بن أمحد ) ٣(

ًعمه حممد املايمرغي وحافظ الدين الكبري حممد البخـاري، صـنف رشحـا :تفقه عىل ّ



 

)٨١٠(    ال اااا   

مثال وفرع كالرضب وعلة جامعة مؤثرة كـدفع األذى يكـون قياسـا؛ إذ ال معنـى 

ه جليا، ولـيس كـام ظنـوا عـىل مـا ًللقياس إال ذلك إال أنه ملا كان ظاهرا سمينا

وهلـذا اتفـق أهـل العلـم عـىل صـحة االحتجـاج بـه مـن ... ذهب إليه اجلمهور

 .)١("مثبتي القياس ونفاته إال ما نقل عن داود الظاهري

 رل ا)وذهـب الـشافعي إىل أنــه مـن بـاب القيــاس ورد عليـه بــأن ":)٢ 

ظـر يف طـرق القيـاس سامع اخلطـاب يفهـم منـه النهـي عـن الـرضب وإن مل ين

 .)٣("ويؤمن بذلك وإن مل يؤمن بالتعبد بالقياس

                                                                                                                                              

وهـو مـن أعظـم الـرشوح وأكثرهـا فائـدة ] كـشف األرسار:[عىل أصول البزدوي سامه

ـــامه ـــسكثي س ـــول األخ ـــىل أص ـــا ع ـــق:[ًورشح ـــة التحقي ـــني ]غاي ـــنة ثالث ـــويف س ،ت

 ).هـ٧٣٠(عامئةوسب

 ). ٣١٣ص.أصول الفقه تارخيه ورجاله(

 ).١١٦،١١٥،ص١ج.كشف األرسار) (١(

حممـد بـن هبـادر بـن عبـد اهللا الزركـيش، أبـو عبـد اهللا، بـدر الـدين، فقيـه أصـويل، ) ٢(

البحر املحيط واإلجابة : ّ، صنف) هـ٧٤٥( شافعي، ولد سنة مخس وأربعني وسبعامئة

(  الصحابة وغريهـا، تـويف سـنة أربـع وتـسعني وسـبعامئةإليراد ما استدركه عائشة عىل

 ).  هـ٧٩٤

احلـافظ . د: أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قايض شهبة،تح. طبقات الشافعية( 

ــان،ج ــيم خ ــد العل ــريوت،١٦٧،ص٣عب ـــ١٤٠٧،عــامل الكتــب، ب ــة / ه ــدرر الكامن  .ال

 ).٦٠،ص٦ج.األعالم/ ٥٧٢،ص٨ج.شذرات الذهب/ ١٣٣،ص٥ج

 ).٩٣،ص٣ج. املحيطالبحر) (٣(



  

)٨١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 واألشــبه إنــام هــو املــذهب األول وهــو اإلســناد إىل فحــوى ":قــال اآلمــدي

 .)١("الداللة اللفظية

فالثابت بمفهوم املوافقـة أيـا كـان مـسامه داللـة الـنص أو فحـوى اخلطـاب أو 

 .حلنه ثابت من طريق اللفظ

 ذ : عـىل األحكـام لغويـة، فينطبـق عليـه مـا ينطبـق عـىل داللـة أن داللته

النص من كون الباحث عنه عاملا بأرسار العربية وأسباب الوضـع اللغـوي وال 

يشرتط كونه فقيها، وغـري ذلـك ممـا يتعلـق بقطعيـة العلـة أو ظنيتهـا، واشـرتاط 

 .ةااألولوية واملساو

 ليـسوا عـىل مـنهج واحـد ؛  لفظيـة املوافقـةمفهـوم  وهؤالء القائلون بأن  داللة

 -:فهم عىل اجتاهات

  .إن د ا  :اه اول

 ذ :مـن - كالتـأفيف مـثالمتعلقة-أن أهل العرف قد نقلوا حمل احلكم 

ُ فــال تقــل :-تعــاىل-فالتــأفيف يف قولــه معنــاه اللغــوي إىل املعنــى العــريف، ََ َ

ٍّهلام أف ُ َ َُّوي إىل معنى عريف جديد، وهو اإليذاء قد نقل من معناه اللغ. 

لـيس بقيـاس وال يـسمى داللـة الـنص ولكنـه :   وقـال احلنفيـة":)٢(قال السبكي

  إن املنع من التأفيف منقول بالعرف عن:داللته لفظية، ثم اختلفوا؛ فقيل

                                                           

 ).٧٧،ص٣ج.اإلحكام) (١(

عبد الوهاب بن عيل، اإلمام العـامل، الفقيـه، املحـدث، النحوي،النـاظم، تـاج الـدين أبـو ) ٢(

هــ، رشح املنهـاج يف أصـول ٧٢٨نرص ابن العالمة قايض القضاة السبكي، ولد بالقاهرة سـنة 

 نه قطعة صغرية وكمل هوالفقه للبيضاوي، كان والده العالمة قايض القضاة قد رشح م



 

)٨١٢(    ال اااا   

 .)١("موضوعه اللغوي إىل املنع من أنواع األذى

مه اا: اا  إن دز .  
 ":وقـــد نـــسب التـــاج الـــسبكي هـــذا االجتـــاه إىل الغـــزايل واآلمـــدي بقولـــه

ــل ــت مــن الــسياق والقرائن،وهــي :لفظيــة،فقال الغــزايل واآلمــدي:وقي فهم

 .)٢("جمازية من إطالق األخص عىل األعم

وقيـل إنـه فهـم مـن الـسياق والقرائن،وعليـه املحققـون مـن  ...":قال السبكي

 .)٣("أهل هذا القول

إنه فهـم بالـسياق والقـرائن وعليـه املحققـون مـن أهـل : وقيل":ال الزركيشق

  واآلمدي وابن احلاجب، والداللة)٤(هذا القول، كالغزايل وابن القشريي

                                                                                                                                              

 .هـ٧٧١عليها،ورشح خمترص ابن احلاجب،و مجع اجلوامع، وغريها،تويف سنة 

 ).٣٦٤،٣٦٣ص.أصول الفقه تارخيه ورجاله/ ٢١٠،ص١٩ج.الوايف بالوفيات(

تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بـن عبـد .رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب) (١(

: ،ط٤٩٦،ص٣عـادل عبـد املوجـود ، ،ج-عيل معـوض:هـ،تح٧٧١الكايف السبكي،تـ

إرشـاد /٩٣ج،ص.البحـر املحـيط/ م١٩٩٩-هـ١٤١٩األوىل، عامل الكتب ،بريوت،

 ).٢٣٠ص.معامل الدين ومالذ املجتهدين /٣٠٣ص.الفحول

 هـ ،٧٧١تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف السبكي،تـ. مجع اجلوامع) (٢(

 ).م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧المية،جامعة اجلزائر،،كلية العلوم اإلس١٨١عقيلة حسني،ص:تح

 ).نفس املوضع.مجع اجلوامع/نفس املوضع.رفع احلاجب) (٣(

 ابن اإلمـام القـشريي النيـسابوري،عبد اهللا بن عبد الكريم بن هوازن اإلمام أبو سعد ) ٤(

أوالد الشيخ وكان كبـري الـشأن يف الـسلوك ذكيـا أصـوليا غزيـر العربيـة سـمع  كان أكرب

 .هـ٥١٤سنة وحدث وتويف 

 ).٤٢٦-٤٢٤،ص١٩ج.سري أعالم النبالء/١٥٨،ص١٧ج.الوايف بالوفيات



  

)٨١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١(" عندهم جمازية من باب إطالق األخص وإرادة األعم

 يف آيـة الوالـدين عـىل - السياق والقرائن- فلوال داللتهام":)٢(قال املحيل

لوب هبا تعظيمهام واحرتامهام ما فهم منها من منـع التـأفيف منـع أن املط

ال تـشتم فالنـا ولكـن : الرضب ؛ إذ قـد يقـول ذو الغـرض الـصحيح لعبـده

ولـوال داللـتهام يف آيـة مـال اليتـيم عـىل أن املطلـوب هبـا حفظـه . ارضبه

واهللا مـا :وصيانته ما فهم منها من منع أكله منع إحراقه؛إذ قـد يقـول القائـل

 .)٣("لت مال فالن ويكون قد أحرقه فال حينثأك

                                                           

 هـ٥).٩٣،ص٣ج.البحر املحيط) (١(

حممد بن أمحد بن حممد بن إبـراهيم بـن أمحـد، الـشيخ جـالل الـدين املحـيل، ) ٢(

هــ ،بـرع يف الفنـون، فقهـا، وكالمـا، وأصـوال، ونحـوا، ٧٩١الشافعي،ولد بمرص   سنة 

ا،مصنفاته كثرية، وأجل كتبه التي مل تكمل تفسري القـرآن،ورشح مجـع ومنطقا، وغريه

 .هـ٨٦٤اجلوامع، و،كانت وفاته سنة 

سـليامن : أمحد بن حممد األدهنوي،تـ يف القرن احلادي عرش،تح.طبقات املفرسين(

 -هـــ١٤١٧ِ، مكتبــة العلــوم واحلكــم، الــسعودية،٣٣٣٧،٣٣٦بــن صــالح اخلــزي،ص

ـــاء القنـــوع بـــام / م١٩٩٧ ـــو مطبـــوعاكتف  دار صـــادر، ،١٤٠أدورد فنـــديك، ص.ه

 ).هـ١٨٩٦بريوت،

هــ عـىل رشح اجلـالل املحـيل عـىل مـتن مجـع ١٧٨٠البناين،تـ حاشية العالمة) (٣(

ـــــع ـــــد الـــــرمحن  اجلوام ـــــرات لعب ـــــع تقري ـــــسبكي م ـــــدين ال ـــــاج ال ـــــام ت لإلم

ــرشبيني،ج ــة مــصطفى البــايب احللبي،القــاهرة،٢٤٤،٢٤٣،ص١ال -هـــ١٣٥٦،مطبع

 ).هـ ١٩٣٧



 

)٨١٤(    ال اااا   

 واحلق أن داللة الفحوى لفظية لكن ال بحـسب الوضـع ":قال الصفي اهلندي

األصيل وال العريف، بل بواسطة القرائن كـام تقـدم بيانـه أن حتـريم التـأفيف ال 

 .)١("يستلزم حتريم الرضب والقتل مطلقا، بل بواسطة سياق الكالم ومقصده

ه اا:اا  ا إن د.  

 ذ : يـر حتر أن داللة املفهـوم حتـصل مـن طريـق الفهـم مـن اللفـظ يف

ٍّ فـال تقـل هلـام أف﴿:-تعـاىل-حمل النطق؛ فالنهي عن التـأفيف يف قولـه َُ َ َُّ ُ ََ)٢(﴾ ،

إذا كان يدل باملطابقة عىل حتـريم التـأفيف، فإنـه يـدل بـااللتزام عـىل حتـريم 

 .الشتم بجامع املعنى العام بينهام وهو اإليذاءالرضب و

 .،)٦(، وبعض الشافعية)٥(،واحلنابلة)٤(، واملالكية)٣(وإليه ذهب احلنفية

فإن للتأفيف صورة معلومة ومعنـى ألجلـه ثبتـت احلرمـة ":)٧(قال الرسخيس

وهو األذى، حتى إن من ال يعرف هذا املعنى من هـذا اللفـظ ،أو كـان مـن قـوم 

                                                           
 ).٢٠٤٣،ص٥ج.اية الوصولهن) (١(

 . من سورة اإلرساء٣٢:جزء اآلية) ٢(

عبيـد اهللا بـن مـسعود .رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصـول الفقـه) (٣(

، دار ٢٤٦،٢٤٥،ص١زكريـا عمـريات،ج: هــ،تح٧١٩املحبـويب البخـاري احلنفي،تــ

فخر اإلسالم كشف األرسار عن أصول .  /م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الكتب العلمية،بريوت،

عبـد اهللا حممـود : هــ،تح٧٣٠عالء الـدين عبـد العزيـز بـن أمحـد البخاري،تــ.البزدوي

 /م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨،دار الكتب العلمية،بريوت،١١٥ ،ص١حممد عمر،ج

 ).١٧٢،ص٢ج.املخترص برشح العضد) (٤(

 ).٢٨٧ص.القواعد والفوائد األصولية/٢٦٣،ص١ج.روضة الناظر) (٥(

 .٤٤ص.اللمع ) ٦(

 مد بن أمحد بن أيب سهل، أبو بكر ،الرسخيس،اإلمام الكبري شمس األئمة،حم)  ٧(



  

)٨١٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــذا يف ل ــى ه ــذا املعن ــار ه ــم باعتب ــه، ث ــة يف حق ــت احلرم ــرام مل تثب ــتهم إك غ

املعلــوم لغــة تثبــت احلرمــة يف ســائر أنــواع الكــالم التــي فيهــا هــذا املعنــى، 

 .)١("كالشتم وغريه، ويف األفعال كالرضب ونحوه

ما إن داللة مفهوم املوافقة أو داللة النص قياسية:ا.  

ــر الــشافعية وبعــض  ــه ذهــب أكث ــةوإلي ــة)٢(احلنفي ــال )٣( وبعــض احلنابل ــه ق ، وب

 .)٤(الشافعي

                                                                                                                                              

صـاحب املبـسوط وغـريه، أحـد الفحـول األئمـة الكبـار أصـحاب الفنـون، كـان إمامـا عالمــة 

حجة متكلام فقيها أصوليا مناظرا، لزم اإلمام شمس األئمـة أبـا حممـد عبـد العزيـز احللـواين 

 .هـ٤٩ التصنيف وناظر األقران،مات سنةيف وأخذ حتى خترج به وصار أنظر أهل زمانه

عبد القادر بـن أيب الوفـاء حممـد بـن أيب الوفـاء .اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية(

ـــــــ ــــــو حممد،ت ــــــريش أب ـــــــ،ج٧٧٥الق ــــــب ٢٩،٢٨،ص٢ه ــــــد كت ــــــري حمم ، م

 ).خانه،كراتيش،اهلند،بدون تاريخ

 كـــر،حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب ســـهل الرسخـــيس أبـــو ب. أصـــول الرسخـــيس) (١(

مفهـــوم الـــنص عنـــد /املعرفة،بريوت،بـــدون تـــاريخار ،د١،٢٤٢،٢٤١هــــ،ج٤٩٠تــــ

،ومـا بعـدها، ٨١عقيـل رزاق نعـامن الـسلطاين،ص.األصـوليني مـع التطبيقـات الفقهيـة

 ).م٢٠١٠٠-هـ ١٤٣١جامعة الكوفة،كلية الفقه،

طـه : هــ،تح٦٠٦حممد بن عمـر بـن احلـسني الرازي،تــ.يف علم األصول. املحصول() ٢(

، جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية ،بـريوت، ١٧٠،ص٥ج فيـاض العلـواين،جابر 

ـــــ١٤٠٠ ــــة/  ه ــــول هناي ــــاج/٢٠٤٠،ص٥ج.الوص فــــواتح /٩٣٩،٩٣٨،ص٣ج.اإلهب

 ).٤٤٦،ص١ج.ّالرمحوت برشح مسلم الثبوت

 ).٢٨٧ص.القواعد والفوائد األصولية/٢٦٣،ص١ج.روضة الناظر) (٣(

 أمحد حممد: ،تح٢٠٤هللا الشافعي،تـحممد بن إدريس أبو عبد ا. الرسالة() ٤(



 

)٨١٦(    ال اااا   

 .)١(" وهو الصحيح":قال الشريازي

ــشايش ــه ال ــري علي ــاس)٢(وج ــحة القي ــر يف رشوط ص ــث ذك  أن يقــع ": ؛ حي

التعليل حلكم رشعي ال ألمر لغوي،والدليل عىل فساد هذا النوع مـن القيـاس 

م ال يطلــق هــذا أن العــرب يــسمون الفــرس أدهــم لــسواده وكميتــا حلمرتــه، ثــ

  .)٣(" عىل الزنجي والثوب األمحراالسم

  األدلـــــــــة: الفرع الثاني

 م ا أد:-  

ــاس : ا اول ــن القي ــدود ، وال شــئ م ــه احل ــت ب ــذا تثب ــه بدهيي،وهل إن

 .كذلك

ما القطع باإلفادة قبل رشع القياس؛ فال يكون قياسا رشعيا:ا.ً  

 ا ا: األصل يف القيـاس ال يكـون منـدرجا يف الفـرع بحيـث يـرسي

ّال تعطـه ذرة؛ فإنـه يـدل عـىل أن ال : حكمه إليه إمجاعا،وههنا قـد يكـون ،مثـل

                                                                                                                                              

البحـــــــر /م،بـــــــدون١٩٣٩ – هــــــــ١٣٥٨،ومـــــــا بعـــــــدها،٥١٢شـــــــاكر،ص

 /٣٠٣،ص١ج.إرشاد الفحول/٣٠٩،ص٣ج.املحيط

 ).٤٢٤،ص١ج.رشح اللمع) (١(

أمحــد بـــن حممـــد بـــن إســـحاق الــشايش، أبـــو عـــيل، نظـــام الـــدين، احلنفـــي، ) ٢(

 هـ،٣٤٤اخلمسني يف أصول الفقه، تويف سنة:صنف

 .٦٢،ص١ج.فنيهدية العار(

 ).٣١٩-١٤ص.أصول الشايش) (٣(



  

)٨١٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ّيعطيه أكثر منه مع أن الذرة جزء منه وداخل فيه؛ فال يكون قياسا؛ ألن اخـتالف 

  .)١(اللوازم يستلزم اختالف امللزومات

     ا ا  ّا ال نـسلم أن داللـة نفـي احلبـة لنفـي مـا فوقهـا مـن قبيـل  إنـ:أ

الفحوى، بـل مـن قبيـل االقتـضاء؛ رضورة أن صـدق نفـي احلبـة يتوقـف عـىل نفـي 

 .ٍما فوقها إذ لو وجد ما فوق احلبة لوجدت احلبة ، وحينئذ ال يصدق نفي احلبة

 كام رد بأن املقدمة األوىل غري مـسلمة؛ ألن وجـوب عـدم انـدراج األصـل يف

ّالفرع ممنوع، وإنام املمتنع االندراج الذي يوجب الفرديـة،وليس الـذرة فـردا 

 .)٢(من املال الكثري

 اا لو كان احلكـم فيـه ثابتـا بالقيـاس لوجـب أن ال يقـول بـه مـن ال :ا

يقول بالقياس؛ رضورة أنه ال قائل بطريق حكمه لكنه ليس كذلك، بـل قـال بـه 

 .)٣(طريق ثبوت احلكم فيه القياسًكلهم أو أكثرهم، فإذا ليس 

  ا نـه لـو كـان طريـق ثبوتـه القيـاس لوجـب أن ال يعلـم العاقـل إ: ا

حرمة رضب الوالدين من حرمـة تـأفيفهام إعظامـا هلـام عنـدما يمنعـه الـشارع 

 .)٤(ًعن القياس، لكنه ليس كذلك اتفاقا

                                                           

فواتح /٩٣،ص٣ج.البحر املحيط/١٧٣،ص٢ج.خمترص املنتهى برشح العضد) (١(

 ).٤٤٧،٤٤٦،ص١ج.ّالرمحوت برشح مسلم الثبوت

ــــــــــرشح العــــــــــضد) (٢( هنايــــــــــة / ١٧٣،ص٢ج.خمتــــــــــرص املنتهــــــــــى ب

 ).٤٤٧،٤٤٦،ص١ج.ّفواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت/٢٠٤٢،ص٥ج.الوصول

 ).٢٠٤١،ص٥ج.اية الوصولهن) (٣(

 ).٢٠٤٢،ص٥ج.هناية الوصول) (٤(



 

)٨١٨(    ال اااا   

     ا   نـام هـو يف بـأن القيـاس فيـه يقينـي، واخلـالف إ: وأ

ًالظنـي ال غـري؛ فلـم يكـن ذلـك اخلـالف قادحـا فيـه، واملنـع إنـام يتـصور عـن 

ولـو فـرض . ًالقياس الظني دون اليقيني؛ فلم يكن ذلك املنع مانعا من العلم به

الكالم يف املنع عن القياس اليقيني فعند ذلك ال نـسلم نفـي الـالزم، وهـو وإن 

 أيـضا حمـال، واملحـال جـاز أن كان حمـاال لكـن املنـع عـن القيـاس اليقينـي

 .)١(يستلزم املحال

ــب : ا ادس  ــى املناس ــون املعن ــاس أن يك ــشرتط يف القي ــه ال ي إن

ًاملوجب للحكم يف الفرع أشد مناسـبة لـه مـن حكـم األصـل إمجاعـا، وهـذا 

 .ًذلك؛فال يكون قياسا النوع من االستدالل يشرتط فيه

ّمتـسك بـه كيـف متـسك وكـالم وأجيب عنه بمنع اإلمجاع، والعجب أن مـن 

 .)٣( ما ذكره)٢(الغزايل رصيح يف عدم اشرتاط

 ا ــال اهلنــدي:ا ــة ":ق ــون دالل ــال ك ــو املعــول عليــه يف إبط وه

إن يف صورة الفحوى قد يكون حكـم املـسكوت عنـه أسـبق . الفحوى قياسية

إىل الذهن من حكم املنطوق بـه عنـد سـامعه،وفهم حكـم الفـرع يف القيـاس 

سامع حكم األصل إما متأخرا عنـه أو هـو معـه ال غـري؛ فـال يكـون احلكـم عند 

ــالفحوى قياســا ــة الفحــوى لفظيــة لكــن ال بحــسب . ًاملثبــت ب واحلــق أن دالل

الوضـع األصــيل وال العـريف، بــل بواســطة القـرائن كــام تقـدم بيانــه أن حتــريم 

                                                           

 ).٢٠٤٢،ص٥ج.هناية الوصول) (١(

 ).٢٦٤ص.املستصفى) (٢(

 ).٢٠٤٣،ص٥ج.هناية الوصول) (٣(



  

)٨١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
م التأفيف ال يـستلزم حتـريم الـرضب والقتـل مطلقـا، بـل بواسـطة سـياق الكـال

 .)١("ومقصده ،وعند هذا ظهر سقوط أدلة القائلني بالقياس

ا إن العــرب إنــام وضــعت هــذه األلفــاظ للمبالغــة يف التأكيــد ا

للحكــم يف حمــل الــسكوت  وأهنــا أفــصح مــن التــرصيح بــاحلكم يف حمــل 

الــسكوت، وهلــذا فــإهنم إذا قــصدوا املبالغــة يف كــون أحــد الفرســني ســابقا 

هذا الفرس ال يلحق غبار هـذا الفـرس، وكـان ذلـك عنـدهم أبلـغ : لآلخر قالوا

هذا الفرس سابق هلذا الفرس وكذلك إذا قـالوا فـالن يأسـف بـشم : من قوهلم

 .)٢(رائحة مطبخه فإنه أفصح عندهم وأبلغ من قوهلم فالن ال يطعم وال يسقي

ا ــم الثابــت بمفهــوم املوافقــة مــستند يف فهمــه إىل: ا   إن احلك

  ناط اللغـوي، وهـو املعنـى املقـصود مـن احلكـم املنـصوص عليـه، فلـمامل

  يتوقـــف فهمـــه عـــىل االجتهـــاد واالســـتنباط والتأمـــل الـــدقيق، بـــل إنـــه عنـــد

  ســـامع اللفـــظ والـــنص يتنبـــه الـــذهن مـــن العـــارف باللغـــة، فينتقـــل مبـــارشة

ـــىل ـــف ع ـــدون توق ـــا ب ـــا رسيع ـــوق إىل املـــسكوت انتقـــاال ذهني   مـــن املنط

 .)٣(استنتاجيةمقدمات رشعية، أو 

  

                                                           

 ).٢٠٤٤،٢٠٤٣،ص٥ج.هناية الوصول) (١(

 ).٧٦،ص٣ج.اإلحكام) (٢(

ريـة املهذب يف علم أصول الفقه املقـارن حتريـر ملـسائله ودراسـتها دراسـة نظ) (٣(

األوىل،مكتبــة :،ط١٧٥٠،ص٤عبــد الكــريم بــن عــيل بــن حممــد النملــة،ج.د.تطبيقيــة

 ).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الرشد، الرياض،



 

)٨٢٠(    ال اااا   

 م ا أد:-  

ــأفيف مــثال لــو دل عــىل املنــع مــن الــرضب : ا اول ــع مــن الت إن املن

والشتم لفظا لدل عليه إما بحسب الوضع اللغوي، أو بحسب الوضع العـريف، 

فــألن التــأفيف غــري : أمــا األول.واألمــران بــاطالن؛ فبطــل القــول بداللتــه لفظــا

ًو جزء منه، وهو معلوم قطعا؛ فـاملنع منـه ال يكـون منعـا مـن الرضب، وليس ه

: وهـو كـام يقـال:وأمـا الثـاين. الرضب ال بطريق املطابقة وال بطريق التضمن

املنع من التأفيف نقل إىل املنع من مجيع أنواع األذى، فهو أيـضا باطـل؛ألن 

ر النقل خالف األصل، وإن األصـل هـو التقريـر عـىل الوضـع األول؛ فـال يـصا

 .إليه إال عند قيام الداللة

 ما إن داللته عليه لو كانت لفظية ملا توقفـت معرفتهـا عـىل معرفـة :ا

سياق الكالم ومقاصـده؛ ألن معرفـة املقاصـد املعتـربة بالعبـارة تتوقـف عـىل 

معرفـة داللـة العبـارة عليهـا، فلـو توقفــت داللـة العبـارة عليهـا لـزم الـدور وهــو 

 . فليس إذن داللته لفظيةممتنع، لكنها تتوقف

 ا لو كان النهي عن التـأفيف هنيـا عـن الـرضب والقتـل لفظـا ملـا :ا

ُحسن النهي عنه مع األمر بالقتل،كام ال حيـسن األمـر بالقتـل مـع النهـي، لكنـه 

 .)١(قد حيسن ؛ فهو إذا ليس هنيا عنه لفظا

  اا ألصـل يف وجـود حكـم ا: لـوال املعنـى املوجـب وجـوده أي:ا

ــو  ــب، وه ــى املوج ــل املعن ــه ألج ــم في ــوت احلك ــه؛ فثب ــم في ــا حك ــرع مل ُالف َ

 .القياس

                                                           

 ).٢٠٤١،٢٠٤٠،ص ٥ج.هناية الوصول/١٧١ ، ١٧٠ج،ص.املحصول) (١(



  

)٨٢١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
   ا ا  أن مالحظة املعنى املوجب لثبوت احلكم ال يوجـب : أ

ًالنظرية حتى يكون قياسا، كـام يف القـضا التـي قياسـاهتا معهـا فإهنـا رضوريـة 

ِ واف؛ إذ النظريـة غـري مع أن القياس املوجب للحكم موجود هناك،وهذا غـري ٍ

 .)١(إنه قياس جيل:الزمة للقياس،كيف وهو يقول

ا  ب٢("ًبأنه رشطه لغة، ومن ثمة قال به النايف للقياس" :وأ(. 

  نوع اخلالف يف هذه املسألة:الفرع الثالث

 -:وفيه مسائل

وأ:اذ  ءال ا:-  

ـــــه: ال اول ـــــي ال ثمـــــرة ل ـــــالف لفظ ـــــامإن اخل ـــــار إم   ،وهو اختي

 .)٣(وابن قدامة، والتفتازاين احلرمني، والغزايل،

                                                           

 ).٤٤٧،ص١ج.فواتح الرمحوت) (١(

 ).١٧٣،ص٢ج.خمترص املنتهى برشح العضد) (٢(

قريـة كبـرية مـن نـواحي نـسا -هــ بتفتـازان٧٢٢سـنة سعد الـدين التفتـازاين ، ولـد ) ٣(

َرشح تلخــيص املفتــاح وتــرصيف الزنجــاين ورســالة الشمــسية : ّ، صــنف-بخراســان

 ).   .هـ٧٩٢(والتوضيح والعقائد واحلاشية عىل رشح العضد، وغريها، تويف سنة  

، دار ٣٥،ص٢هــ،ج٦٢٦ياقوت بن عبـد اهللا احلمـوي أبـو عبـد اهللا،ت. معجم البلدان(

. طبقـات املفـرسين / ١١٣،١١٢،ص٦ج. الـدرر الكامنـة/فكر،بريوت،بدون تاريخال

إيضاح املكنـون يف الـذيل عـىل كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب /٣٠٢،٣٠١ص 

ــون هـــ، ١٣٣٩إســامعيل باشــا بــن حممــد أمــني بــن مــري ســليم البغدادي،تـــ.والفن

سـامء أ/ ،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،بـدون تـاريخ٧٢٤،١٥١،١٠٤،٧٧،ص٢ج

،دار الفكــر ١٠٤حممـد التـوبجي ص.د:عبـد اللطيـف حممـد ريــاض زاده،تـح.الكتـب



 

)٨٢٢(    ال اااا   

 ل امشريا إىل أن اخلـالف يف هـذه املـسألة لفظـي ال ثمـرة لـه :" .. 

ًومن سمى ذلك قياسا فمتعلقة أنه ليس مرصحا به، واألمر يف ذلك قريب َّ َ" 

أ   ل١(نويةوهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة مع":و(. 

ال ا:" ــشاحة يف ــه وال م ــوع ب ــرتف بأنــه مقط ــن ســامه قياســا اع  وم

 .)٢("األسامي

ا ل ا:".. ومــن ســامه قياســا ســلم أنــه قــاطع، فــال تــرض تــسميته

 .)٣("قياسا

زامل ا:"٤(" واحلق أن النزاع لفظي(. 

مل او الصواب؛ملا ييلأن اخلالف معنوي له ثمرة وليس بلفظي، وه: ا. 

  ،إنه إذا كان من باب القياس  فإن نسخ املنطوق يكـون نـسخا للمفهـوم

وإن  كـان  داللـة لفظيـة  فـال يكـون نـسخ . ألن نسخ  األصـل نـسخ لفرعـه

 .)٥(أحدمها نسخا لآلخر

                                                                                                                                              

اكتفــــــاء  /٣٠٤،٣٠٣،ص٢ح. البــــــدر الطــــــالع/ م١٩٨٣-هـــــــ١٤٠٣بــــــريوت،

 ).٤٣٠،٤٢٩،ص٢ج.هدية العارفني/٣٥٨،٣٥٧،٣٤٨،١٩٨ص.القنوع

 ).٢،٥٣٧،٥١٦ج.الربهان) (١(

 ).٣٠٥ص.املستصفى) (٢(

 ).٢٦٤،ص١ج.روضة الناظر) ( ٣(

 ).١٧٣،ص٢ج. حاشية التفتازاين عىل رشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب) (٤(

 )١٣٩ص.املخترص يف أصول الفقه/١٩٨ص.املسودة) (٥(



  

)٨٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  عىل القول بلفظية داللته جيوز النسخ به، وعىل القـول بكوهنـا قياسـية

 .)١(ال جيوز النسخ به عند البعض

أن داللتـه لفظيـة جـاز :  ومـن فوائـد اخلـالف أنـا إذا قلنـا":)٢(ل ا ار    

 .)٣("قياسية فال:النسخ به، وإن قلنا

، أي هـذا النـوع وهـو داللـة ]نـه يعمـل عمـل الـنصإو:[ قولـه":ل اري 

النص يثبت به عند املصنف ما يثبت بالنصوص ،حتى احلـدود والكفـارات، 

ــه قي ــاس وكــذا عنــد مــن جعل ــشافعي؛ ألهنــا تثبــت بالقي اســا مــن أصــحاب ال

                                                           

 ).٣٣٠ص.إرشاد الفحول) ( ١(

قايض القضاة، تقي الدين أبو البقاء، حممد بن شهاب الـدين أمحـد بـن عبـد ) ٢(

َالنجار، ولد  سنة العزيز بن عىل الفتوحي املرصي احلنبيل، الشهري بابن  ِ
) هـ٨٩٨( ُ

ي الفقــه  ــا، وبــرع يف فن ق هب ــرشعية ومــا يتعل ــوم ال ر يف العل ــا ، تبح ــشأ هب ــون ّ َ ــ َّ َّ َ ــ ّ

منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح والزيادات يف فروع :ّواألصول،صنف

ِّالفقه احلنبيل و الكوكب املنري املسمى بمخترص التحرير،وغريمها ، تويف سـنة  ُ

 ).هـ٧٩٢(وتسعني وسبعامئة اثنتني 

ُالسحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة(  ّحممد بن عبد اهللا بن محيد النجدي املكي، .ُّ ّ ّ

- ٨٥٣،ص٢ٰعبد الرمحن بن سليامن العثيمني،ج.بكر ابن عبد اهللا أبو زيد ،د: تح

معجم املؤلفني لعمر بن رضا بن حممد راغب بن / ، مؤسسة الرسالة،بريوت٨٥٨

دار إحيـاء الـرتاث العـريب، : ، طبعـة٢٧٦،ص٨هـ، ج١٤٠٨:الة، تـعبد الغني كح

 ).٢٢،٢١،ص١ج.مقدمة رشح الكوكب املنري/بريوت،بدون تاريخ 

 ).٤٨٦ج،ص.رشح الكوكب املنري) (٣(



 

)٨٢٤(    ال اااا   

ــدود  ــه احل ــت ب ــال يثب ــحابنا ف ــن أص ــا م ــه قياس ــن جعل ــد م ــا عن ــدهم، فأم عن

 .)١("والكفارات؛ ألهنا ال تثبت بالقياس عندنا؛ فهذا هو فائدة اخلالف

 رل ا:" ،وفائدة اخلالف يف هذه املسألة أنه هل يعمل عمل الـنص؟ 

أن إمـام احلـرمني : األول: تنبيهـات. والكفـارات،وأنه هل جيري يف احلـدود 

يف الربهان يف كتاب القياس أشار إىل أن اخلـالف لفظـي، ولـيس كـذلك بـل 

لفظية جاز، وإال فـال ،وسـيأيت يف : من فوائده أنه هل جيوز النسخ به؟، إن قلنا

النسخ، ومنها ما حكينـاه عـن صـاحب الكـشف أيـضا، وقـال الغـزايل يف بـاب 

قــالوا فائـدة اخلــالف فيــه أنـه إن كــان قياسـا قــدم عليــه : نحـولالقيـاس مــن امل

 .)٢("اخلرب وإال فال

 ل ا:" ثـم داللـة الـنص بمنزلـة الـنص حتـى صـح إثبـات العقوبـة

 .)٣("بداللة النص

 وهـو احلـق عنـدي؛ ألنـه قـد ترتـب عـىل هـذا اخلـالف ":قال الدكتور النملـة

 :خالف يف بعض املسائل، ومنها

ــن يــرى  - ١ ــة قــد تعامــل مــع ذلــك مثــلم   أن داللــة مفهــوم املوافقــة لفظي

أمـا .من أن اللفظ ينسخ وينسخ به، وهو أقوى من القيـاس: ما يفعل مع األلفاظ

ـــا ـــل م ـــك مث ـــل ذل ـــد عام ـــية فق ـــة قياس ـــوم املوافق ـــة مفه ـــرى أن دالل ـــن ي   م

                                                           

 ).١١٧،١١٦،ص١ج.كشف األرسار) (١(

 ).٣٣٦ص.املنخول/٩٤،ص١ج.البحر املحيط) (٢(

 ).١٠٥ص.أصول الشايش) (٣(



  

)٨٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــل مـــع القيـــاس ـــه، وهـــو أضـــعف مـــن: يفع ـــن أنـــه ال ينـــسخ، وال ينـــسخ ب   م

إن :ا .ز ا  اا؟  :   ل .داللـة األلفـاظ

إن داللــة مفهـــوم : اخلــالف مبنــي عــىل اخلــالف يف هـــذه املــسألة، فمــن قــال

:  قياسـيةإن داللـة مفهـوم املوافقـة: و ل   .قال جيوز النسخ بـه: املوافقة لفظية

 .به ال جيوز النسخ: قال

ـــوم - ٢ ـــإن مفه ـــاس ف ـــع القي ـــة م ـــوم املوافق ـــارض مفه ـــد تع ـــةعن    املوافق

ــذي ــم ال ــون احلك ــة؛ فيك ــه لفظي ــرى أن داللت ــن ي ــد م ــاس عن ــىل القي ــدم ع   يق

ــتفدناه ــذي اس ــم ال ــدما عــىل احلك ــة مق ــوم املوافق ــق مفه ــن طري ــتفدناه ع   اس

 .عن طريق القياس

ــــــــه العقوبــــــــات، كاحلــــــــدود، إن  -٣  مفهــــــــوم املوافقــــــــة تثبــــــــت ب

لفظيـة؛ وذلـك مفهوم املوافقة  إن داللة: والقصاص،والكفارات عند   القائلني

 .يف داللتها، وهذا عند احلنفية ألن هذه الداللة لفظية خلت عن الشبهة

ـــوم ـــرب مفه ـــال يعت ـــية، ف ـــة قياس ـــة دالل ـــوم املوافق ـــة مفه ـــت دالل ـــا إذا كان   ُأم

  املوافقــة طريقـــا إلثبـــات مــا ينـــدري بالـــشبهات مــن احلـــدود والكفـــارات؛

ـــــالرأي يف ـــــث إهنـــــا مقـــــدرات، وال مـــــدخل للعقـــــل أو االجتهـــــاد ب   حي

أمــا عنــد اجلمهــور، فــإن العقوبــات مــن .ًاملقــدرات، هــذا أيــضا عنــد احلنفيــة

حدود وكفارات تثبت بمفهوم املوافقـة، سـواء كانـت داللتـه داللـة لفظيـة، أو 

 .)١("من قبيل القياس

                                                           

 ).،وما بعدها١٧٥٠،ص٤ج. الفقه املقارناملهذب يف أصول) (١(



 

)٨٢٦(    ال اااا   

  يف بيان الراجح: الفرع الرابع
  

ا  اال وأد  رن ال اول ا ن د ا ا     
  ؛ د:-  

ٍ سبقه إىل الفهم من غري تـراخ؛ ممـا يـدل عـىل أنـه مـستفاد مـن اللفـظ ال مـن -

 .)١(القياس

 .)٢( إن احلكم املستفاد منه يعرفه  من ال يعلم   رشعية القياس-

 إن مفهوم املوافقة يستدل به وإن وجد دليل من الكتـاب أو الـسنة، ولـو كـان -

ســـتدالل بـــه عنـــد وجودمهـــا؛ ألن االســـتدالل بـــه عنـــد قياســـا ملـــا صـــح اال

عنـــد :ســألت الــشافعي عـــن القيــاس، فقــال":الــرضورة،قال اإلمــام أمحـــد

 .)٣("الرضورة

عند الرضورة  إذا مل جيد دليال غريه مـن كتـاب : ومعنى قوله":   قال يف العدة

 .)٤("أو سنة،واالحتجاج بالتنبيه جيوز مع وجود دليل غريه

                                                           

 ).٢٦٤،ص١ج.روضة الناظر/٢٦٥ص.املستصفى ()١(

 ).٩٣،ص٣ج.البحر املحيط) (٢(

أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر بن .إعالم املوقعني عن رب العاملني) (٣(

،دار ٢٨٤،ص٢طه عبد الرؤوف سعد،ج: هـ،تح٧٥١أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي،تـ

 ).م١٩٧٣بريوت،اجليل،

 ).٣١١،٣١٠،ص٢ج.العدة) (٤(



  

)٨٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
القياس الرشعي ال يكون جزء من الفـرع إمجاعـا، وههنـا  إن األصل يف - 

 . )١(قد يكون

 " )٢( مـا دل عليـه اللفـظ ال يف حمـل النطـق":إن ابن السبكي قـال يف تعريفـه-

 !!فكيف يعرفه بأنه ما دل عليه اللفظ ثم يقول هو قياس؟

  

                                                           

رشح التلـــويح عـــىل /١١٥،ص١ج.كـــشف األرسار عـــن أصـــول البـــزدوي) ( ١(

 ).٢٥٦،ص١ج.التوضيح

  ).٣،٢٧ج.اإلهباج) (٢(



 

)٨٢٨(    ال اااا   

  املطلب اخلامس

  عموم مفهوم املوافقة من عدمه

 :وفيه فروع

   حمل النزاعحترير: الفرع األول
  

قرص بعض األصوليني اخلـالف يف عمـوم املفهـوم عـىل مفهـوم املخالفـة دون "

ـــة؛ ـــه مفهـــوم املوافق ـــشكور اخلـــالف في ـــد ال ـــن اللحـــام،وابن عب ـــد جعـــل اب  فق

 .)٢(" أن مفهوم املوافقة ال خالف يف عمومه)١(فقط،ورصح الكامل ابن اهلامم

 يف سـوى املنطـوق أم ال  مفهوم املخالفة هل هـو عـام فـيام":قال ابن اللحام

 .)٣("ذلك مذهبان

                                                           

حممد بن عبد الواحد بـن عبـد احلميـد بـن مـسعود، الـسيوايس ثـم اإلسـكندري، كـامل ) ١(

نفيــة عــارف بأصــول الــديانات والتفــسري إمــام مــن أئمــة احل: الــدين، املعــروف بــابن اهلــامم

) هــ٧٩٠(والفرائض والفقه واحلساب واللغة واملوسيقى واملنطق، ولد باإلسـكندرية سـنة  

فتح القدير يف رشح اهلداية يف فقه احلنفيـة و التحريـر يف أصـول الفقـه و املـسايرة :،صنف

 .  هرةبالقا) هـ٨٦١( يف العقائد املنجية يف اآلخرة، و غريها، تويف سنة 

ــــاة( ــــويني والنح ــــات اللغ ــــاة يف طبق ــــة الوع ــــرمحن .بغي ــــد ال ــــدين عب ــــالل ال ج

، املكتبــــة ٣٨٦،ص٢حممـــد أبــــو الفـــضل إبـــراهيم،ج: هــــ،تح٩١١الـــسيوطي،تـ

 .الضوء الالمع ألهل القرن التاسع/العرصية،صيدا، لبنان،بدون تاريخ

،منـشورات ٢٧٤، ص١هــ ،ج١٤٩٧شمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي،تـ

 ).٢٠٢،٢٠١،ص٢ج.البدر الطالع/ار مكتبة احلياة،بريوت، بدون تاريخد

،كليـة ١٦حممـد بـن عبـد العزيـز املبـارك،ص.د.ًعموم املفهوم دراسة وتطبيقـا) (٢ (

 ).الرشيعة،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ).٢٣٧ص.القواعد والفوائد األصولية) (٣(



  

)٨٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ملفهـــوم املخالفـــة عنـــد قائليـــه عمـــوم، خالفـــا ":وقــال ابـــن عبـــد الـــشكور

 .)١("للغزايل

ــث  ــة؛ حي ــوم املوافق ــوم مفه ــالف يف عم ــي اخل ــرصح بنف ــامل في ــا الك أم

 االتفاق عـىل عمـوم مفهـوم املوافقـة داللـة الـنص   وكـذا إشـارة ":يقول

ــام  ــة؛ ألهن ــد احلنفي ــنص عن ــوم ال ــوم مفه ــف يف عم ــظ، واختل ــة اللف دالل

 .)٢("املخالفة عند قائليه

والواقع أن حرص اخلالف يف مفهوم املخالفة حمل نظر؛فـإن أكثـر مـن تكلـم 

 .يف هذه املسألة جيعل اخلالف يف نوعي املفهوم

 اختلفـوا يف أن مفهـوم ":   قال الصفي اهلندي مبينا شـمول  اخلـالف لالثنـني

أن تكـون داللتــه معنويــة،أو املخالفـة عــىل تقــدير كونــه املوافقـة عــىل تقــدير 

 .)٣("حجة،هل له عموم أم ال؟؛ فأثبته البعض،ونفاه  البعض اآلخر

 مــن ":كــام أن عبــارة الغــزايل تــشري إىل جريــان اخلــالف يف نــوعي املفهــوم

وفيـه نظـر ؛ألن العمـوم . يقول باملفهوم قد يظن للمفهوم عمومـا ويتمـسك بـه

 باإلضافة إىل املسميات واملتمـسك بـاملفهوم والفحـوى تهدالاللفظ تتشابه 

                                                           

 ٢٥،ص١ج.فواتح الرمحوت) (١(

كـامل الـدين . يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والـشافعيةالتحرير ) (٢(

حممــد بــن عبــد الواحــد ابــن عبـــد احلميــد بــن مــسعود الــسيوايس ،الــشهري بـــابن 

التقرير /هـ١٣٥١،مطبعة مصطفى البايب احللبي،القاهرة،٩٤،٩٥هـ،ص٨٦١اهلامم،تـ

 )٢٩٣،ص١ج.والتحبري

 ).١٤٤٥،١٤٤٤،ص٤ج.هناية الوصول) (٣(



 

)٨٣٠(    ال اااا   

؛ "  ا زة    ":--ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت فإذا قال 

ــه  ــظ حتــى يعــم اللفــظ أو خيــص وقول ــيس بلف -فنفــي الزكــاة يف املعلوفــة ل

ٍّفـال تقـل هلـام أف ﴿: -تعـاىل َُ َ َُّ ُ دل عـىل حتـريم الـرضب ال ] ٢٣:اإلرساء[ ﴾ ََ

نطــوق بــه حتــى يتمــسك بعمومــه وقــد ذكرنــا أن العمــوم لأللفــاظ ال بلفظــه امل

 .)١("للمعاين وال لألفعال 

وعىل الرغم من ذلك فإن بعـض املخـالفني يف عمـوم املفهـوم يوجهـون كالمهـم 

؛ )٢(إىل مفهوم املخالفة دون املوافقـة،وعىل رأس هـؤالء شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة

وم املخالفــة، أمـا مفهــوم املوافقــة فلــم فـإن لــه نــصوصا كثــرية يف نفـي عمــوم مفهــ

  )٣(.يوجد له نص يتعرض لعمومه ال نفيا وال إثباتا

                                                           

 ).٢٤٠ص.املستصفى) (١(

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم، اخلـرض النمـريي، ) ٢(

ــيخ  ــام، ش ــة، اإلم ــن تيمي ــدين اب ــي ال ــاس، تق ــو العب ــبيل، أب ــشقي احلن ــراين، الدم ُّاحل ّ

َاإلسـالم،ولد يف  ِ
، )هــ٦٦١( سـنة   والفـرات اخلـابور بـني اجلزيـرة الفراتيـة يف حـرانُ

َّرفع املالم عن األئمة األعالم، ودرء تعارض العقل والنقـل والرسـالة التدمريـة، :ّصنف  َّ ْ

ّكثري،تويف سنة وغريها  ًمعتق َال بقلعة دمشق) هـ٧٢٨(ُ َ. 

زين الدين عمر بـن مظفـر . تاريخ ابن الوردي/ ١٤٩٧،١٤٩٦،ص٤ج.تذكرة احلفاظ(

 -هــ ١٤١٧ّ،دار الكتـب العلميـة ،بـريوت، ٢٧٥،ص٢هـ،ج٧٤٩الشهري بابن الوردي،تـ

 ).١٤٥،١٤٤،ص١ج.األعالم/٧٢-٦٣،ص١ج.البدر الطالع/م ١٩٩٦

 ." واملفهوم ال عموم له يف جانب املسكوت عنه":عبارةحيث تكررت منه ) ٣(



  

)٨٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 فـإن كـان مـن ": وقد بني اآلمدي حمل النزاع يف عموم مفهوم املوافقة بقولـه

ــدين مــن تنصيــصه عــىل  قبيــل مفهــوم املوافقــة، كــام يف حتــريم رضب الوال

امال للــصورتني لكـن مــع حتـريم التــأفيف هلـام، فحكــم التحـريم وإن كــان شـ

ـــاملنطوق ويف صـــورة  ـــة؛ فثبوتـــه يف صـــورة النطـــق ب اخـــتالف جهـــة الدالل

السكوت باملفهوم، فال املنطوق عام بالنسبة إىل الصورتني وال املفهـوم مـن 

ــــورة  ــــسبة إىل ص ــــوم بالن ــــالف يف عمــــوم املفه ــــام اخل ــــري خالف،وإن غ

 .)١("السكوت

   املوافقة العلماء يف عموم مفهومأقوال:الفرع الثاني

 :اختلف القائلون بحجية مفهوم املوافقة هل له عموم أو ال؛ عىل مذاهب

أن مفهوم املوافقة لـه عمـوم، بمعنـى أن احلكـم الثابـت بـه عـام : ا اول 

 .جلميع ما عدا املنطوق

ــر ــن األكث ــام ع ــن اللح ــره اب ــوليني،فقد ذك ــور األص ــذهب مجه ــو م  )٢(وه

  )٣(نسبه الشوكاينالشافعية،وبعض احلنفية كابن اهلامم، وبعض 

                                                                                                                                              

أمحد عبد احلليم بـن .جمموع الفتاوى كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية(

عبد الرمحن بـن حممـد بـن قاسـم العاصـمي : هـ،تح٧٢٨تيمية احلراين أبو العباس،تـ

 ).،مكتبة ابن تيمية،بدون تاريخ١٤،ص٣٣ج/٤٩٨،٢١٧،ص٢١النجدي،ج

 ).٢٧٦،ص٢ج.اإلحكام ()١(

 ).١١٣ص.املخترص.(" األكثر أن املفهوم له عموم":فقال) ٢(

 أهـل الـسنة واجلامعـةحممد بـن عـيل بـن حممـد الـشوكاين، أحـد أبـرز علـامء ) ٣(

َ، ولد هبجرة شوكان يف اليمن سنة اليمنِ، كبار علامء وفقهائها ِ
 ، نـشأ بـصنعاء هـ١١٧٣ُ



 

)٨٣٢(    ال اااا   

 .)١(إىل اجلمهور

 ما نه ال عموم للمفهوم ؛ فال يعم احلكم الثابت به مجيـع مـا عـدا إ: ا

ـــوق ـــالغزايل.املنط ـــوليني ، ك ـــن األص ـــة م ـــذهب طائف ـــو م ـــض )٢(وه ، وبع

  )٦( إىل القايض أيب بكر)٥(،ونسبه الشوكاين)٤(احلنفية ،ومجهور)٣(احلنابلة

                                                                                                                                              

َوويل قضاءها سنة  ِ ّ وتربى يف بيت العلم والفـضل فنـشأ نـشأة دينيـة طـاهرة ، هـ  ١٢٢٩َ ََّ َ

ّتلقى فيها معارفه األوىل عىل والده وأهل العلـم والفـضل يف بلدته،لـه مـصنفات كثـرية  ُ ُ َ َّ

ْالسيل اجلرار، ونيل األوطار يف احلديث، والبدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن :منها  َ

  . هـ١٢٥٠سنة ًالسابع، وغريها كثري، مات حاكام هبا 

 ).٣٦٦،٣٦٥،ص٢ج.هدية العارفني (

 ).٢٢٧ص.إرشاد الفحول) (١(

 من يقول باملفهوم قد يظن للمفهوم عمومـا ويتمـسك بـه، وفيـه نظـر؛ ":حيث قال) ٢(

ىل املسميات واملتمسك باملفهوم والفحـوى ألن العموم لفظ تتشابه داللته باإلضافة إ

 ).٢٤٠ص.املستصفى.  ("ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت

 ).٢١٠،٢٠٩،ص٣ج.رشح الكوكب املنري) (٣(

 ).٢٩٥،ص١ج.فواتح الرمحوت) (٤(

 ).٢٢٧ص.إرشاد الفحول) (٥(

ــاقالين البــرصي املــتكلم عــىل مــذهب ) ٦( ــب الب ــن الطي ــر حممــد ب ــو بك القــايض أب

 زمانـه، انتهـت إليـه أوحدداد، له التصانيف املشهورة،كان يف علمه األشعري، سكن بغ

حممد بن : الرئاسة يف مذهبه،كان موصوفا بجودة االستنباط ورسعة اجلواب، أخذ عن

 ).هـ٤٠٣(جماهد وأيب بكر القطيعي وغريمها، مات ببغداد سنة  



  

)٨٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)٢( ،وابن قدامه)١(اعة من الشافعية،ونسبه ابن اللحام البن عقيلوالغزايل ومج

والواضــح أن أصــحاب هــذا القــول أو بعــضهم ال يقــصدون نفــي عمــوم حكــم 

: املنطوق جلميع صور املسكوت عنه مطلقا، بل يقـصدون نفـي الـتالزم، أي

ــه يف مجيــع  ــة املفهــوم عمومــه لكــل صــور املــسكوت عن ال يلــزم مــن حجي

                                                                                                                                              

مـد بـن إبـراهيم بـن عـيل بـن حم.ّالديباج املذهب يف معرفـة أعيـان علـامء املـذهب(

ـــدون ٢٥٨هــــ ،ص٧٩٩فرحـــون اليعمـــري املالكي،تــــ ،دار الكتـــب العلمية،بريوت،ب

أبو احلسن عيل بن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد . اللباب يف هتذيب األنساب/تاريخ

ـــــ ــــشيباين اجلزري،ت ـــــ،ج٦٣٠ال ــــريوت، ١١٢،ض١ه  -هـــــ ١٤٠٠،دار صــــادر، ب

أمحد بن حممد بن أيب أبو العباس شمس الدين .اء الزمانبوفيات األعيان وأن/م١٩٨٠

 لبنـان، ،دار الثقافـة،٢٧٠،٢٦٩،ص٤ عبـاس،جإحـسان: هــ،تح٦٨١بكر بن خلكان،تــ

 ).بدون تاريخ

اإلمام العالمة البحر، شيخ احلنابلة،أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل بن ) ١(

َالبغدادي، الظفري،احلنبيل، املـتكلم، صـاحب التـصانيف ، ولـد سـنة إ عبداهللا، ِ
ُ حـدى ِّ

أبا بكر ابن برشان وأبا الفتح بن شـيطا وأبـا حممـد : ، سمع)هـ٤٣١(وثالثني وأربعامئة 

ًكتاب الفنون  كان إماما مربزا، كثري العلوم، خارق الذكاء، مكبا عىل : ّاجلوهري، صنف ّ َ ً ًَّ ُ َ

ِّاالشتغال والتصنيف ،عديم النظري تويف سنة ثالث عرشة ومخسامئة  ُ  ).هـ٥١٣(ّ

الفضل، أمحد بن عيل بن  أبو.لسان امليزان/٤٥١-٤٤٣،ص١٩ج.النبالءأعالم  سري( 

دائـرة املعـرف النظاميـة، اهلــند، : هــ،تح٨٥٢حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،تـ 

شذرات / م١٩٨٦هـ،١٤٠٦الثانية ،مؤسسة األعلمي، بريوت، لبنان،: ، ط٢٤٣،ص٤ج

 ).٣٥،ص٤ج.الذهب

 ).٢٣٧ص.صوليةالقواعد والفوائد األ/١١٣ص.املخترص) (٢(



 

)٨٣٤(    ال اااا   

 ": يدلل عىل ذلك قول شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة عـن املفهـومومما.األحوال 

فإنام يدل عىل أن احلكم يف املسكوت خمـالف احلكـم يف املنطـوق بوجـه 

من الوجوه؛ ليظهر فائدة التخـصيص باملقـدار ، وال يـشرتط أن يكـون احلكـم 

يف كل صورة من صور املسكوت مناقـضة للحكـم يف كـل صـورة مـن صـور 

 .)١("عموم له املفهوم ال: ى قوهلم املنطوق ، وهذا معن

 ا القول بالتفصيل بحسب حمل النطق يف مفهوم املخالفة؛ فـإن : ا

كان حمل النطق إثباتا فاحلكم منتف يف مجلة صور املخالفـة،وإن كـان نفيـا 

 .مل يلزم أن يثبت احلكم يف مجلة صور املخالفة

 .)٢(ذكره ابن دقيق العيد

ــرأي ــذا ال ــظ أن ه ــال ويالح ــالعموم يف ح ــول األول يف القــول ب ــع الق ــق م  يتف

 .اإلثبات، ويتفق مع القول الثاين يف نفي العموم حالة النفي

 .)٣(كام يالحظ أن قوله هذا موجه إىل مفهوم املخالفة دون مفهوم املوافقة

                                                           

شيخ اإلسالم أيب العباس تقي الدين أمحد بن عبـد احللـيم بـن .  الكربىالفتاوى) (١(

ـــــ ــــة احلراين،ت ــــوف،ج: هـــــ،تقديم٧٢٨تيمي ،دار ٤١٣،ص٢حــــسنني حممــــد خمل

 ). املعرفة،بريوت،بدون تاريخ

الفقيه األصويل أبو الفتح تقي الدين حممد .رشح اإلملام بأحاديث األحكام) (٢(

 السعيد،عبد العزيز حممد :هـ،تح٧٠٢ن وهب القشريي ،ابن دقيق العيد،تـبن عيل ب

ــدها ،ط ،٤٢٠ص ،١ج ــا بع ــاض، دار أطلــس، األوىل،:وم ــوم /م ١٩٩٧- هـــ١٤١٨ الري عم

 ). بترصف١٩- ١٦ص.املفهوم دراسة وتطبيقا

 ).١٩ص.عموم املفهوم) (٣(



  

)٨٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  ة يف  املسألةاألدل:الفرع الثالث

ول: أوا ا أد:  

يني املفهـوم بـالعموم املعنـوي، فـاملفهوم أحلق بعض األصول:ا اول 

يعم مجيع الصور املسكوت عنـه مـن جهـة العمـوم  املعنـوي؛ فإنـا نـسلم أن 

اللفــظ ال يــدل بمنطوقــه عــىل شــمول احلكــم للــصور املــسكوت عنهــا،وإنام 

 .استفيد ذلك من جهة املعنى

وم  أحلـق بعـض األصـوليني هـذا البـاب مـا يفيـد العمـ":ًقال السمعاين مقررا ذلـك

مـن جهــة املعنــى، وذلـك يكــون بــأن يقـرتن بــاللفظ مــا يـدل عــىل العمــوم وإن كــان 

 .)١("ومن ذلك دليل اخلطاب املقتىض للعموم ... اللفظ ال يدل عليه

فاللفظ ال يعم من جهة اللغة فحـسب، بـل قـد يكـون عامـا بـاقرتان دليـل بـه مـن 

ــع ــوم يف مجي ــد العم ــة يفي ــوم املوافق ــل؛ فمفه ــرف أو العق ــة الع ــصور جه  ال

املسكوت عنهـا مـن جهـة العـرف، ومفهـوم املخالفـة يفيـد العمـوم مـن جهـة 

 .)٢(العقل

                                                           

ــــة( )١( ــــع األدل ــــتالف /١٧٠،١٦٩،ص١ج.قواط ــــره يف اخ ــــوم وأث ــــوم املفه عم

-٢٠١٠،اجلامعـــة اإلســـالمية،غزة،٧٥حممـــد حممـــد حلمـــي عيـــسى،ص.قهـــاءالف

 ). م٢٠١١

حممـــد بـــن عـــيل بـــن الطيـــب البـــرصي أبـــو . املعتمـــد يف أصـــول الفقـــه) (٢(

 ).هـ،بترصف١٤٠٣،دار الكتب العلمية،بريوت،١٩٤،١٩٣،ص١هـ، ج٤٣٦احلسني،تـ



 

)٨٣٦(    ال اااا   

أن اللفـظ الـذي كـان داال : ومعنى تعميم اللفظ الـدال عـىل الفحـوى":)١(قال البناين

عىل الفحوى بطريق املفهوم صار موضوعا جلميـع األفـراد الـشاملة ملـا كـان قبـل 

فـال تقـل :- تعـاىل-  منه؛فيـصري معنـى قولـهنقل العرف منطوقـا وملـا كـان مفهومـا

إن الـذين يـأكلون :- تعـاىل- النهي عـن مجيـع اإليـذاءات،ومعنى قولـههلام أف

 .)٢("إلخ حتريم مجيع اإلتالفاتأموال اليتامى 

 ما ــة  إ:ا ــزام دون املطابق ــة االلت ــاب دالل ــن ب ــوم م ــة املفه ن دالل

 .)٣(اب الداللة باللفظوالتضمن، وهو من باب داللة اللفظ، ال من ب

ــوم ــباب العم ــك يف أس ــحا ذل ــرايف موض ــال الق ــث":ق ــسبب الثال ــد : ال املفي

-للعمـوم بطريـق االلتـزام دون املطابقــة والتـضمن، وهـو كــل لفـظ لـه مفهــوم

 فإن ذلـك اللفـظ الـذي هـو مفهـوم خمالفـة يـدل باملطابقـة -موافقة أو خمالفة

                                                           

:  مـن تأليفـههــ، ،١١٣٣حممد بن احلسن البنـانى، وكنيتـه أبـو عبـد اهللا، ولـد سـنة) ١(

حاشية عىل رشح الشيخ عبد الباقي الزرقانى عىل املخترص، سارت هبا الركبان، ورزق 

 املنطـق، وحـواش عـىل التحفـة، وغـري يفالقبول فيها، وحاشية عىل الشيخ الـسنوسى 

 . هـ١١٩٤ سنة-رمحه اهللا-ذلك، توىف 

عـيل بـن سـامل حممد بن حممد بن عمر بن . شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية( 

األوىل، دار الكتب : ،ط٣٥٧عبد املجيد خيايل، ص: هـ، علق عليه١٣٦٠خملوف،تـ 

ـــــــة  بـــــــريوت،  ــــــــ، ١٤٢٤العلمي معجـــــــم /٩١،ص٦ج.األعـــــــالم/ م٢٠٠٣ه

 ). ٢٢١،ص٩ج.املؤلفني

 ).٤١٥،ص١ج.حاشية البناين عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع) (٢(

  ).٢١،٢٠ص.عموم املفهوم) (٣(



  

)٨٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 االلتـزام واملفهـوم عـىل عىل ثبوت حكمه ملنطوقه باملطابقـة، ويـدل بطريـق

سلب حكم ذلك املنطوق عـن كـل مـا هـو مغـاير لـذلك املنطـوق، واملغـاير 

ٍلذلك املنطوق غري متناه؛ ألن غري كل شـئ غـري حمـصور بعـدد، بـل مـسلوب 

فأعطه دينارا يقتيض بمنطوقـه إعطـاء الـدينار يف  إن جاءك زيد:النهاية؛ فإذا قلنا

 ال يعطـى فيـه الـدينار بطريـق االلتـزام حالة املجئ، وإن كل ما هو ليس بمجـئ

بمفهــوم الــرشط، وهــذا الــدال بــااللتزام مــن مفهــوم املخالفــة، ويــسمى دليــل 

 .)١("اخلطاب وحلن اخلطاب 

 ا ن املفهوم هـل لـه عمـوم أم ال؟ فـرع عـىل أن املفهـوم حجـة إ:ا

احلكـم ومتى ثبت كونه حجة لزم القطع بانتفاء احلكم عام عداه ألنـه لـو ثبـت 

 .)٢(يف غري املذكور مل يكن لتخصيصه بالذكر فائدة

م :ما ا أد:  

ًن املفهوم ليس لفظا، وإنـام هـو معنـى؛ فـال يثبـت فيـه العمـوم  إ:ا اول 

 .الذي هو من عوارض األلفاظ دون املعاين

 إىل  باإلضـافةدالالتـهألن العمـوم لفـظ تتـشابه ...":يقول الغزايل مقررا ذلـك

املسميات واملتمسك باملفهوم والفحوى لـيس متمـسكا بلفـظ بـل بـسكوت 

؛ فنفـي الزكـاة يف املعلوفـة لـيس "  ا زة  ":--فإذا قـال 

                                                           

شــهاب الــدين أمحــد بــن إدريــس .نظــوم يف اخلــصوص والعمــومالعقــد امل) (١(

دار  األوىل،:،ط٢٦٠،٢٥٩،ص١أمحــد اخلــتم عبــد اهللا، ج.د:تــح/هـــ٦٨٢القرايف،تــ

 ).م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠القاهرة،  الكتبي،

  ).٦٥٥،ص٢ج.املحصول) (٢(



 

)٨٣٨(    ال اااا   

ــه  ــظ أو خيــص وقول ــاىل-بلفــظ حتــى يعــم اللف ﴾ فــال تقــل هلــام أف﴿:-تع

دل عىل حتـريم الـرضب ال بلفظـه املنطـوق بـه حتـى يتمـسك ] ٢٣:اإلرساء[

 .)١("مه، وقد ذكرنا أن العموم لأللفاظ، ال للمعاين وال لألفعال بعمو

  ا ا بأنـه إن كـان املقـصود نفـي العمـوم يف املفهـوم اسـتنادا :وم

إىل الداللة اللفظية، وأن العموم ال يثبت باملنطوق به؛ ألن لفظ العـام ال يطلـق 

 .فخالفكم لفظي إال عىل األلفاظ؛

ــصود أن امل ــان املق ــور وإن ك ــع ص ــم يف مجي ــات احلك ــيض إثب ــوم ال يقت فه

ّاملسكوت عنه فباطـل؛ رضورة حجيـة مفهـوم املخالفـة، وثبـوت احلكـم يف 

 .)٢(مجيع صور املسكوت الزم كونه حجة

  ما ن املفهـوم يـدل بطريـق التعليـل والتخـصيص، واحلكـم إذا إ :ا

أخـرى، وقـصد ثبت بعلة فانتفت جاز أن خيلفها يف بعض الصور أو كلها علة 

 .)٣(التخصيص حيصل بالتفصيل

بأنـا ال نـسلم أن املفهـوم يـدل عـىل عمـوم احلكـم :ويمكن مناقشة هذا الدليل

 جلميع الصور بالتعليل، بل إنام يدل يف مفهوم املوافقة بالعرف ويف مفهوم 

 

                                                           

 ).٢٤٠ص.املستصفى) (١(

 شمس الدين حممـد بـن. هقأصول الف/،بترصف ٦٥٥،٦٥٤،ص٢ج.املحصول) ( ٢(

،مكتبـة ٨٥١،ص٢ج فهـد بـن حممـد الـسدحان،.د:هــ،تح٦مفلح املـديس احلنبيل،تــ

 ).بدون تاريخ، بترصف العبيكان،

 ). ٨٥٣،ص٢ج.أصول ابن مفلح(  )٣ (



  

)٨٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١(املخالفة بالعقل، كام ذكر يف الدليل األول للقول األول

 ا ــو إ:ا ــن صــور ن املفه ــورة واحــدة م ــق بمخالفــة ص م يتحق

املسكوت عنه، حيث يكفـي أن ال يكـون املـسكوت كـاملنطوق، فـإذا خالفـه 

ــري  ــالعموم غ ــول ب ــيض للق ــه فــإن املقت ــة، وعلي ــصلت املخالف ــورة ح يف ص

 .)٢(متحقق؛ فال عموم

  ا ا و:  
 حـصل ن هذا الدليل مصادرة عىل املطلوب؛فإنه عـني الـدعوى التـي إ

فيها املنازعة، فـال نـسلم أن املفهـوم يتحقـق بمخالفـة صـورة واحـدة 

من صور املسكوت عنه، بل متى مـا جعـل املفهـوم حجـة لـزم عمـوم 

 .احلكم املفهوم بجميع صور املسكوت عنه

 ن حتقيق املفهوم بمخالفة صورة واحـدة مـن صـور املـسكوت عنـه إ

 .)٣(غريهاحتكم بال دليل، فلم خصت هذه الصورة باحلكم دون 

:ل اا د: 

  عىل التفريق بني حال اإلثبات والنفي يف عموم)٤(استدل ابن دقيق العيد

                                                           
 ).٢٢ص.عموم املفهوم) (١(

 ).٢٢٣،ص٢ج.الفتاوى الكربى/٢١٧،ص٢١ج.جمموع الفتاوى) (٢(

 ).٢٢ص.عموم املفهوم) (٣(

 الدين، القشريى، املنفلوطى ، تقيمطيع بن أبى الطاعة حممد بن عىل بن وهب بن ) ٤(

، املعروف بابن دقيق العيد،ولد  سـنة الشافعي ثم املالكي املنشأ، القصوى ،املرصي

سمع بمرص من مجاعة، صنف التصانيف الفائقـة ،منهـا اإلملـام يف أحاديـث  هـ ،٦٢٥

 كـام قـال -فيهـااألحكام ورشع يف رشحه فخرج منه أحاديث يسرية يف جملـدين أتـى 



 

)٨٤٠(    ال اااا   

ٍ مفهـــوم املخالفـــة بـــأن احلكـــم يف حـــال اإلثبـــات منتـــف يف مجلـــة صـــور 

املخالفة؛ألنه إذا كـان النطـق إثباتـا لـزم نفـي احلكـم إذا انتفـى عـن كـل  أفـراد 

 لكــل فــرد مــن أفــراد -النفــي - لعىل تنــاول احلكــماملخـالف، فإنــه إمــا أن يــد

ٍاملخــالف أو ال؛ فــإن دل فهــو املــراد، وإن مل يــدل فهــو دال حينئــذ عــىل نفــي 

احلكم عـن مـسمى املخـالف؛ فيلـزم انتفـاؤه عـن كـل فـرد رضورة أنـه يثبـت 

النفي للمسمى، ومـا ثبـت لألعـم ثبـت جلملـة أفراده،وهـذا كتعليـق الوجـوب 

ــ ــنم، فــإن حم ــن بــسائمة الغ ــاة ع ــي وجــوب الزك ــيض نف ــق إثبــات، فيقت ل النط

ــة، فــإن كانــت بــصفة العمــوم فــذاك، وإال فهــو ســلب عــن مــسمى  املعلوف

ـــاه أن  املعلوفـــة،فيلزم انتفـــاء الوجـــوب عـــن كـــل أفـــراد املعلوفـــة، ملـــا بين

 .املسلوب عن األعم مسلوب عن كل فرد من أفراده

ال يبـولن أحـدكم ":--وأما إن كان حمل النطق نفيا أو ما يف معنـاه، كقولـه

-وهـو النفـي-؛ فإنـه يقتـيض انتفـاء احلكـم عـن املخـالف")١(يف املاء الدائم

                                                                                                                                              

 بالعجائب الدالة عىل سعة دائرته يف العلوم خصوصا يف االستنباط، -احلافظ بن حجر

 .هـ٧٠٢تويف سنة 

 ).٢٣١-٢٢٩،ص٢ج.البدر الطالع/٣٥١-٣٤٨،ص٥ج.الدرر الكامنة(

ِ ال يبولن أحدكم يف املاء ": لفظ البخاري--متفق عليه من حديث أيب هريرة) ١( َْ ََّ َُ َ

ِالدائم الذ ِ ُي ال جيري ثم يغتسل فيهَّ ُِ َ َْ َ َّ ِ ْ ِ ال يبولن أحدكم يف املـاء الـدائم ":ولفظ مسلم."َ ِ َِّ َْ ََّ َُ َ

ُثم يغتسل منه ُِ َ ْ َ َّ". 



  

)٨٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــه  ــسوم ال يلــزم من ــق احلكــم يف ال ــالف إثباتا،فــإن مطل ــت للمخ ــون الثاب فيك

العموم؛فإن العموم له صيغ خمصوصة ال كل صيغة، فـإذا كـان بعـض األلفـاظ 

 طرف اإلثبـات فـام ظنـك بـام ال املنطوق هبا ال تدل عىل العموم إذا كانت يف

 لفظ فيه أصال، ومن ادعى أن مقتىض املفهوم يدل عـىل العمـوم يف مثـل هـذا،

 .)١(فالبد من دليل

ويمكـن مناقـشة نفيـه لعمـوم املفهـوم يف حـال كـون املنطـوق نفيـا بـأن حاصـل مـا 

ذكر يف دليلـه املطالبـة بالـدليل عـىل العمـوم يف حـال النفـي،كام رصح بـذلك يف 

 ومـن ادعـى أن مقتـىض املفهـوم يـدل عـىل العمـوم يف مثـل هذا،فالبـد "ليلـهآخر د

وقد ذكـر اجلمهـور األدلـة عـىل عمـوم املفهـوم وأنـه مـن قبيـل العمـوم ."من دليل 

 .)٢(املعنوي،وهذه األدلة تشمل ما إذا كان حمل النطق إثباتا أو نفيا

                                                                                                                                              

ـــــاري( ـــــحيح البخ ـــــاب.ص ـــــاب:كت ـــــوء ، ب ـــــدائم ،: الوض ـــــاء ال ـــــول يف امل ِالب ِ َِّ َْ ِ ْ َ ْ 

َْالنهـِي عـن البـول يف املـ: الطهارة ،بـاب:كتاب.صحيح مسلم/٢٣٦:،ح٩٤،ص١ج ِ ْ َ ْ ْ ِاء َّ

ِالراكد ،ج ِ
 ).٢٨٢:،ح٢٣٥،ص١َّ

 ).٤٢١،٤٢٠،ص١ج.رشح اإلملام) (١(

 ).٢٣ص.عموم املفهوم) (٢(



 

)٨٤٢(    ال اااا   

  القول الراجح يف املسألة:الفرع الرابع

وأدلتها يرتجح لنا القـول بعمـوم املفهـوم، بمعنـى ثبـوت وال ق عرض األبعد   

مقتىض املفهوم يف مجيع صور املـسكوت عنـه؛ نظـرا لقـوة أدلتـه وسـالمتها 

 .من املناقشة

كــام أن القــول بــالعموم يتفــق وروح الــرشيعة احلنيفــة الــسمحة، ويؤكــد عــىل 

 .صالحيتها لكل زمان ومسايرهتا لكل حدث

إن حتقـق مقتـىض املفهـوم يف :عموم يف املفهـومكام أن قول القائلني بعدم ال

ال ضـابط لــه؛ . بعـض صـور املـسكوت عنـه حيقـق فائـدة التخـصيص بالـذكر

حيث ال ضـابط للـصور التـي يمكـن أن يثبـت فيهـا مقتـىض املفهـوم، والـصور 

 .واهللا أعلم. التي ال يتحقق فيها ذلك

لعمـل بـام يـدل كام جتدر اإلشارة إىل أن القول بعمـوم املفهـوم ال يلـزم منـه ا

عليه يف كل مسألة؛ نظرا لكون ذلـك حمكومـا بقـوة داللـة املفهـوم وسـالمتها 

 .من املعارض األقوى، فلو عارض هذا املفهوم منطوق قدم املنطوق

 ل ذما جاء يف قول النبي:و--:"         ، اا اأ

    ذ ر و ")سـتحقاق أي أنثـى فـإن عمـوم مفهومـه يقتـيض عـدم ا ؛)١

ًشيئا من الباقي بعد الفروض،لكن اجلمهور يرون أن األخوات مـن األبـوين أو 

                                                           

 .-^-متفق عليه من حديث ابن عباس) ١(

ِالفـــرائض، بـــاب: كتـــاب.صـــحيح البخـــاري( ِ
َ َ ِمـــرياث الولـــد مـــن أبيـــه وأمـــه ،: ْ ِ ِ ِ

ِّ ُ َ ََ ْ َ 

ِالفـرائض ،بـاب: كتـاب.صحيح مـسلم/٦٣٥١:،ح٢٤٧٦،ص٦ج ِ
َ َ ِْأحل: ْ َقـوا الفـرائض َ ِ

َ َ ْ ُ

ٍبأهلها فام بقي فألوىل رجل ذكر  ،ج َ َ ٍَ ُ ْ َ َْ ََ ِِ َ ِ ِ
َ  ).١٦١٥:،ح١٢٣٣،ص٣َ



  

)٨٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
من األب عـصبة مـع البنـات إن مل يكـن معهـن أخ يعـصبهن،وقد تركـوا عمـوم 

 ملنطوق حديث آخـر، وهـو مـا جـاء يف الـصحيح -^-حديث ابن عباس

ْسـئل أبـو موسـى عـن ابنـة واب"من أن أبا موسى األشعري  َ َ ُ َُ ٍنـة بـن وأخـت فقـال ِ ِْ َُ َ

ٍلالبنة النصف ولألخت النصف وأت بن مسعود فـسيتابعني فـسئل بـن مـسعود  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ُ ُ ُ َ ْ َ ْْ َ ُ ُ َ ْ ََ َْ َِ َُ ِّ ْ ِّْ ُ ُ

ِوأخرب بقول أيب موسى فقال لقد ضللت إذا ومـا أنـا مـن املهتـدين أقـيض فيهـا  ِْ ََ َُ ْ ََ ُ ْْ ُْ ًِ ْ َِ َ َ ُ
ِ ِ َ

َبام قىض النبي  َ َ ِ--لالبنـة النـص ْ ِّْ َِ ِف والبنـة االبـن الـسدس تكملـة الثلثـني ومـا ِْ ْ َُّ ُّ َُ َ ِ ِْ َُ ُ َُ ْ َ
ِ

ِبقي فلألخت فأتينا أبا موسى فأخربنـاه بقـول ابـن مـسعود فقـال ال تـسألوين مـا  َ َ َُ ْْ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َْ ٍ ِ ِ ِ
ُ ْ ُ َ َ َِ َ َ َ َِ َُ ْ

َ

ْدام هذا احلرب فيكم َُ ِ
ُ ْ ََْ)٢(")١(. 

وىل رجـل  فـأل":قولـه":-^–قال ابن دقيق العيـد عـن حـديث ابـن عبـاس 

 قـد يـورد ههنـا إشـكال، وهـو أن األخـوات عـصبات  "عـصبة ذكـر"أو"ذكـر

ــــستحق  ــــصبة امل ــــذكورة يف الع ــــيض اشــــرتاط ال ــــات، واحلــــديث يقت البن

أنــه مــن طريــق املفهوم،وأقــىص درجاتــه أن يكــون لــه عمــوم، :وجوابــه.للبـاقي

أن األخـوات عـصبات مـع :فيخص باحلـديث الـدال عـىل ذلـك احلكم،أعنـي

 .)٣("البنات

                                                           

ــــاري) (١( ــــاب.صــــحيح البخ ــــاب:كت ــــة،: الفرائض،ب ــــع ابن ــــن م ــــة ب ــــرياث ابن ِم ِ َِ ْ َ 

 ).٦٣٥٥:،ح٢٤٧٧،ص٦ج

 ).٢٤ص.عموم املفهوم) (٢(

ــام) (٣( ــام رشح عمــدة األحك ــدين .إحكــام األحك ــد تقــي ال ــه املجته ــق الفقي ــن دقي ب

ـــــب :،ط١٦٥أمحـــــد حممـــــد شـــــاكر،ص:هــــــ،تح٧٠٢العيد،تــــــ األوىل،دار الكت

 ).م١٩٨٧-هـ١٣٧٤السلفية،القاهرة،



 

)٨٤٤(    ال اااا   

  نوع اخلالف يف هذه املسألة:الفرع اخلامس

 اختلف األصوليون يف نـوع اخلـالف يف عمـوم املفهـوم، هـل هـو لفظـي ال   

 ؟ًي ينتج خالفا يف الفروع الفقهيةثمرة له أم أنه خالف حقيق

  .أم ماع  :ال اول

عمــوم - وال شـك أن حاصــل النـزاع فيــه": مبينـا لفظيــة اخلــالفقـال اآلمــدي

 آيل إىل اللفظ،فإن من قال بكونـه عامـا بالنـسبة إلـيهام إنـام يريـد بـه -هوماملف

ثبوت احلكم به يف مجيعها ال بالداللة اللفظية، وذلك ممـا ال خـالف فيـه بـني 

ومن نفى العموم كالغزايل فلم يـرد بـه أن احلكـم مل يثبـت . القائلني باملفهوم

راد نفي ثبوته مـستندا به يف مجيع صور السكوت إذ هو خالف الفرض وإنام أ

 .)١("إىل الداللة اللفظية وذلك مما ال خيالف فيه القائل بعموم املفهوم 

ــدي ــه اآلم ــب إلي ــدا مــا ذه ــضا مؤك ــن احلاجــب أي ــالف يف أن ":وقــال اب اخل

املفهوم له عموم ال يتحقق؛ألن مفهومي املوافقة واملخالفـة عـام فـيام سـوى 

مـوم كـالغزايل أراد أن العمـوم مل ومـن نفـى الع.املنطوق به،وال خيتلفون فيه

 .)٢(ً"يثبت يف املنطوق به، وال خيتلفون فيه أيضا

 إىل    واحلاصل أن النزاع لفظي يعود":سبق  مؤيدا ومؤكدا ما)٣(قال العضد

                                                           

 ).٢٧٦،ص٢ج.اإلحكام) (١(

 ). ١٢٠،١١٩،ص٢ج.املخترص برشح العضد)( ٢(

ِعبد الرحم ٰن بن أمحد بن عبد الغفار القايض، عضد الدين املطر ِز ِي  العالمة ) ٣( ِ َّ ُ ُ ٰ

ــال يف الــدرر . العــضدالــشافعي املــشهور ب َق ــائام ":ُ  كــان إمامــا يف املعقــول  ق

ًباألصول واملعاين والعربية  مشاركا يف الفنون، كريم النفس،  كثـري املـال جـدا  



  

)٨٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١("..تفسري العام

 الظاهر من حال الغزايل يف هـذه املـسألة أنـه إنـام خـالف يف ":وقال القرايف

ع يف االصـطالح ملـا كـان الـشمول فيـه مـن ومـوم موضـالتسمية، وأن لفظ الع

جهة اللفـظ نطقـا ال مـن جهـة املفهوم،وأمـا عمـوم النفـي يف املـسكوت فهـو 

 .)٢("قائل به؛ ألنه من القائلني بحجية املفهوم

إنه عـام فـإنام قـال :واحلق أن النزاع لفظي، ألن من قال":وقال الصفي اهلندي

ملــسكوت عنــه، إمــا عــىل موافقــة ذلك؛ألنــه يثبــت احلكــم يف مجيــع صــور ا

املنطــوق بــه،أو عـــىل خمالفتــه كـــاللفظ يثبــت احلكـــم يف مجيــع الـــصور 

مسمياته،ومن نفاه فإنام نفاه ألن داللته ليـست لفظيـة والعـام عنـده لفـظ تتـشابه 

ـــه مل يثبـــت احلكـــم يف مجيـــع صـــور  ـــسبة إىل مـــسمياته، ال ألن ـــه بالن داللت

املفهوم لـيس بلفـظ فـال يكـون املسكوت عنه؛ فـإن ذلـك ينفـي كونـه حجـة،و

 .)٣("عاما

                                                                                                                                              

رشح املخترص،واملواقف ىف علـم الكـالم ،وغـري :، له "كثري اإلنعام عىل الطلبة

 .   هـ،  ٧٥٦ذلك، مات مسجونا  سنة 

ــــشافعية الكــــرب (  ــــايض /،ومــــا بعــــدها٤٦،ص١٠ج.ىطبقــــات ال طبقــــات ابــــن ق

 ).٧٦،٧٥،ص٢ج.بغية الوعاة/١١٠،ص٣ج.الدرر الكامنة/٢٨،٢٧،صـ٣ج.شهبة

 ). ١٢٠،ص٢ج.املخترص برشح العضد( )١(

 ).١٥١ص.رشح تنقيح الفصول) (٢(

 ).١٤٤٥،ص٤ج.هناية الوصول) (٣(



 

)٨٤٦(    ال اااا   

مل اي:ا اعم أم.  

رغم ذلك فإن هناك من ذهب إىل اعتبار اخلالف معنويا يظهر أثره يف الفـروع 

 .الفقهية 

 .)١("وليس اخلالف لفظيا كام زعموا... ":قال الزركيش

  الراجح يف املسألة:الفرع السادس

خلـالف هـو  األحـق واألحـرى باالختيـار؛ ألنـه  أن القول القائل بمعنوية اوأرى

 -:يظهر يف بعض القواعد األصولية 

 نـه عـىل القـول بـالعموم يف املفهـوم جيـوز ختصيـصه بـام جيـوز بــه إ

ختصيص العام، ورفع كله ختصيص أيـضا؛ إلفـادة اللفـظ ىف منطوقـه 

 .)٢(ومفهومه فهو كبعض العام

 افقـة للمنطــوق، نـه إذا وجـدت صـورة مـن صــور مفهـوم املخالفـة موإ

ــة حتــى ال يتمــسك بــه يف غــري تلــك : فهــل يقــال بطــل املفهــوم بالكلي

 .)٣(يتمسك به فيام وراء ذلك؟: الصورة،أو يقال

 ٤(ما يتفرع عىل اخلالف من ثمرات فقهية(. 

                                                           

 ).٣٢٠،ص٢.البحر املحيط) (١ (

ـــد /٨٥٢ص،٢ج.أصـــول ابـــن مفلـــح/٣١٣،ص١ج.الربهـــان) (٢( القواعـــد والفوائ

 ).٢١٠،ص٣ج.رشح الكوكب املنري/٢٣٧ص.األصولية

 ).٢٢٨ص.إرشاد الفحول /٣٢٠،ص٢ج.البحر املحيط) (٣(

 ).نفس املوضع.البحر املحيط) (٤(



  

)٨٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  سبب اخلالف يف املسألة:الفرع السابع

  

ه ا  ف   ءا  :  

 أن اخلـــالف فعمــوم املفهـــوم مرجعــه إىل  أن مـــستند ذهــب األبيــاري إىل  

هو البحث عن فوائد التخصيص،أو ما استقر يف اللغة مـن أنـه إذا  املفهوم هل

تىض هـذا  قيـام  قـول آخـر بـه قخص املذكور بالذكر عىل جهات خمصوصة  ا

 .يتضمن نفي احلكم عام عداه انتفاء ظاهرا

ن يثبـت للمفهـوم عمـوم؛ ألنـا  فمن بنـي عـىل الطريـق األول ال يـصح عنـده أ"

لـو :  طلبـا لفائـدة املخالفـة؛ فـإهنم قـالوا-احلكم يف املـسكوت-إنام أثبتناه 

ــصيص  ــان للتخ ــا ك ــم ، مل ــه يف احلك ــه و املــسكوت عن اســتوى املنطــوق ب

 ..بالذكر فائدة،فيظهر أن املخالفة هي الفائدة

يـني بــالنفس إن املفهــوم اسـتند إىل عــرف لغـوي يف قيــام املعن: وأمـا إذا قلنـا

ال ":ّواالكتفاء يف الداللة بالعبـارة الواحـدة، حتـى كأنـه عـرب عـن األمـرين فـال

ـــض  ـــل عـــىل وجـــوب الزكـــاة يف بع ـــصح إذا دل دلي زكـــاة يف املعلوفـــة؛ في

  .)١("املعلوفة أن يتمسك باملفهوم يف البقية، 

     ا  ى  أن اخلـالف راجـع إىل مـسألة  العمـوم  هـل هـو مـن

ط؟، فمن أثبته هلـام معـا قض األلفاظ واملعاين أم من عوارض األلفاظ فعوار

 .فهوم ، ومن نفاه يف املعاين  نفى العموم يف املفهومقال بالعموم يف امل

                                                           

عيل .د:هـ،تح٦١٨عيل بن إسامعيل األبياري،تـ.التحقيق والبيان يف رشح الربهان) (١(

 فاألوقــااألوىل،وزارة :،ط٩١٩،٩١٨ ،ص١بــن عبــد الــرمحن بــسام اجلزائــري،ج

 ).م،٢٠١٣-هـ١٤٣٤والشؤون السالمية، قطر،



 

)٨٤٨(    ال اااا   

 اعلم أن اخلالف فيـه مبنـي عـىل اخلـالف يف املعـاين ":ل ا اي 

  .)١("هل توصف بالعموم أم ال؟

  سألةرة اخلالف يف املمث:الفرع الثامن

تتمثل األمهية الكربى للتأصيل فيام ينتج مـن نتـائج علميـة تطبيقيـة؛ ألن ربـط 

-التأصــيل بــالواقع التطبيقــي يكــشف عــن مــدى أمهيــة األصــل،قال الــشاطبي

 عليهـا فـروع فقهيـة ينبنـي أصول الفقـه ال يفكل مسألة مرسومة ":-رمحه اهللا

 .)٢("ل الفقه عارية أصويف ذلك فوضعها يفأو آداب رشعية أو ال تكون عونا 

 إىل الفقـه إال لكونـه مفيـدا لـه بإضـافته مل خيـتص -أصـول الفقـه-فهذا العلم

 .وحمققا لالجتهاد فيه، فإذا مل يفد ذلك فليس بأصل له

           ،  ا     فا  م  ا  وع اا و
ا ا  ضا  رة  إا :-  

 ."إذا  اء    ا--:"ل : اع اول

ــه  ــني والقت ــان دون القلت ــاء الراكــد إذا ك ــة إىل أن امل ــشافعية واحلنابل ذهــب ال

 .)٣(النجاسة نجس وإن مل يتغري هبا هلذا اخلرب

                                                           

 ).١٤٤٦،ص٤ج.هناية الوصول) ( ١(

ــــه) (٢( ــــول الفق ــــات يف أص ــــاطي .املوافق ــــي الغرن ــــن موســــى اللخم ــــراهيم ب إب

 ).،دار املعرفة،بريوت،بدون تاريخ٤٢،ص١عبد اهللا دراز،ج: هـ،تح٧٩٠املالكي،تـ

عيل بن .هب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزيناحلاوي الكبري يف فقه مذ) (٣(

 -عـيل حممـد معـوض : هــ،تح٤٥٠حممد بن حبيب املـاوردي البـرصي الـشافعي،تـ

،دار الكتــــــــــب ٣٢٧-٣٢٥،ص١عـــــــــادل أمحـــــــــد عبـــــــــد املوجـــــــــود،ج

 ).م١٩٩٩هـ،١٤١٩العلمية،بريوت،



  

)٨٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ما دون القلتـني يـنجس بمجـرد وقـوع ":)١(قال شمس الدين الزركيش احلنبيل

ـــة فيـــه وإ ـــشهور، واملختـــار لألصـــحاب مـــن النجاس ن مل يتغري،وهـــو امل

 .)٢("الروايتني؛ملفهوم خرب القلتني

وقد أجاب ابن تيمية عن االسـتدالل بحـديث القلتـني بـأن داللتـه عـىل نجاسـة 

املــاء القليــل عــن طريــق املفهــوم، واملفهــوم ال عمــوم لــه، ويف هــذا الــصدد 

عـن املـاء يكـون بـأرض  وأما ختصيص القلتني بالذكر، فإهنم سألوه ":يقول

 إنالفالة وما ينوبه من السباع والـدواب، وذلـك املـاء الكثـري يف العـادة؛ فبـني 

مثل ذلك ال يكون فيه خبث يف العادة بخـالف القليـل فانـه قـد حيمـل اخلبـث 

وقد ال حيمله؛ فـان الكثـرة تعـني عـىل إحالـة اخلبـث إىل طبعـه، واملفهـوم ال 

 مـا دوهنـا أنلقلتـان ال حتمـل اخلبـث يلـزم جيب فيه العموم؛ فلـيس إذا كـان ا

 ."يلزمه مطلقا

إنـام دل عـىل مـا  ) إذا  اء    ا   ( وقولـه : قوله":ويقول

ــا دون  ــىل أن م ــك ع ــدل ذل ــه؛ فــال ي ــوم ل ــاملفهوم، واملفهــوم ال عم دوهنــام ب

                                                           

الزركيش،املـرصي،احلنبيل،شمس الـدين،أبو عبـد  حممد بن عبد اهللا بـن حممـد) ١(

ـــه، ،اهللا ـــنف الفي ـــن :ص ـــي،ورشح قطعـــة م ـــن املحـــرر،ورشح اخلرق ـــة م رشح قطع

 .هـ٧٧٢الوجيز،تويف سنة

 ).٢٣٩،ص١٠ج.معجم املؤلفني/٢٢٥،٢٢٤،ص٦ج.شذرات الذهب(

حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد الزركـيش .رشح الزركيش عىل خمتـرص اخلرقـي) (٢(

ـــــــــرصي، تــــــــــ ــــــــــ،تح٧٧٢امل ـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرمحن : ه عبـــــــــد اهللا ب

 ).،العبيكان،الرياض،بدون تاريخ١٢٩،ص١اجلربين،ج



 

)٨٥٠(    ال اااا   

القلتني حيمل اخلبث، بل إذا فـرق فيـه بـني دائـم وجـار، أو إذا كـان يف بعـض 

ًاألحيان حيمل اخلبث كان احلديث معموال به، فإذا كان طـاهرا بيقـني ولـيس  ً

 .)١("يف نجاسته نص وال قياس وجب البقاء عىل طهارته مع بقاء صفاته 

 خالف أصـحابنا يف املـاء الـنجس إذا ":اخلالف قال الزركيش داعام معنوية

لـه عمـوم مل : كوثر بامء ومل يبلغ قلتني هل يطهر؟ ينبني عـىل ذلـك، فـإن قلنـا

إذا  اء      :( --ن قولـه إ: ووجه البنـاء. يطهر، وهو الصحيح

 ( دل بمفهومه عىل أن ما دوهنام يتنجس بمالقاة النجاسة سـواء تغـري أم

ــا ــوثر ومل يــبلغهام أم مل يكــاثر، وإن قلن ال عمــوم للمفهــوم مل يقــتض : ال ك

اء القليـل اجلـاري إذا وقعـت احلديث النجاسة يف هذه الصورة ،وكـذلك املـ

 .)٢("فيه نجاسة ومل يتغري واجلديد ينجس والقديم ال فيبنى عىل ما ذكرنا

مع ار: ا ف ةء اام  ا. 

  ا  و وا  أ و-:"  -قال

ر بنزعـه كخـوف املسح عىل اخلفني بعد انتهـاء املـدة ذا كـان الالبـس يتـرض

 .فوات رفقة إن اشتغل بالنزع، أو خوف رضر يلحق بدنه من شدة برد ونحوه

ذهب األكثرون إىل أنـه بمجـرد انتهـاء مـدة املـسح يبطـل الوضـوء، ولـيس لـه 

املــسح ؛فالبــد مــن نــزعهام ولبــسهام عــىل طهــارة كاملــة، وإن خــاف الــرضر 

  .-وذلك إعامال لقول الرسول.بالوضوء تيمم ومل يمسح

                                                           

 ).٧٣، ص٢١ج/٥٢،ص٢٠ج.جمموع الفتاوى) (١(

 ).٢،ص٢ج.البحر املحيط() ٢(



  

)٨٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 فإن داللة منطوق احلديث إباحة املسح هذه املدة، وداللة مفهومه املنع من

 .املسح بعد انقضائها

ــه إذا انتهــت مــدة املــسح واحلالــة هــذه فلــه أن يــستمر  وذهــب الــبعض إىل أن

 .استعامل الرخصة، ويسقط يف حقه التوقيت، وبه قال ابن تيمية

ملـــسح هـــذه املـــدة ،  منطوقـــه إباحـــة ا":وقـــال ردا عـــىل القـــول األول بـــأن

ــإذا  ــه ، بــل يكفــي أن ال يكــون املــسكوت كــاملنطوق ف واملفهــوم ال عمــوم ل

خالفه يف صـورة حـصلت املخالفـة فـإذا كـان فـيام سـوى هـذه املـدة ال يبـاح 

 .)١("مطلقا ، بل حيظر تارة ، ويباح أخرى ، حصل العمل باحلديث

يومــا وليلــة  فأحاديــث التوقيــت فيهــا األمــر باملــسح ":وقــال يف موضــع آخــر

ــق املفهــوم ،  ــادة إال بطري ــن الزي ــا النهــي ع ــيس فيه ــاليهن، ول ــام ولي ــة أي وثالث

 ذلـك عمـل هبـذه إمكـان كان خيلع بعد الوقـت عنـد فإذاواملفهوم ال عموم له 

 .)٢("األحاديث

ع اا :ا  ا   ةا. 

لــسائمة مــن الغــنم، ذهـب اجلمهــور مــن أهـل العلــم إىل أنــه ال زكــاة يف غـري ا

؛ فـإن منطوقـه ]  ا زة :[- -قولـه: ومما استدلوا به عىل ذلك

                                                           

كتب ورسائل وفتـاوى شـيخ اإلسـالم /وما بعدها٢١٥،ص٢١ج.جمموع الفتاوى) ١(

عبـد الـرمحن : هـ،تح٧٢٨أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس،تـ.ابن تيمية

 ).،مكتبة ابن تيمية، بدون تاريخ٢١٧،ص٢١اصمي النجدي،جبن حممد بن قاسم الع

  ).١٧٧،ص٢١ج.جمموع الفتاوى) (٢(



 

)٨٥٢(    ال اااا   

يفيـد وجــوب الزكــاة يف الــسائمة مــن الغــنم، ويــدل بمفهومــه املخــالف عــىل 

 .)١(انتفاء الوجوب يف غري السائمة

 يف:[ - -وأمــا العمـوم يف مفهـوم اخلطــاب، نحـو قولــه ":قـال الـسمعاين

 .)٢("؛ فدل هذا أن ال زكاة ىف كل ما ليست بسائمة]زكاةسائمة الغنم 

 ذهب اجلمهور من أصـحاب الـشافعي  إىل أن ختـصيص ":)٣(وقال الزنجاين

احلكم بصفة من أوصاف اليشء يدل عىل نفي احلكم عـام عـدا حمـل الـصفة 

؛ فـدل عـىل ]يف سائمة الغنم زكـاة:[ --مثاله قوله  وهو امللقب باملفهوم،

 .)٤(" عداها وتنزل الصفة منزلة العلةنفي احلكم عام

                                                           

حممـد بـن حممـد بـن .يف تعليقـات األصـولل املنخـو/١٩٤،ص١ج.املعتمـد) (١(

ـــــ ـــــ،تح٥٠٥حممــــد الغــــزايل أبوحامد،ت ــــو،ص.د:ه ،دار ٢١٦حممــــد حــــسن هيت

د الزنجاين أبـو حممود بن أمح.ختريج الفروع عىل األصول/هـ١٤٠٠الفكر،بريوت،

ــــــــ ـــــــب صـــــــالح،ص.د:هــــــــ،تح٦٥٦املناقب،ت ـــــــد أدي ،مؤســـــــسة ١٦٢حمم

 ).هـ١٣٩٨الرسالة،بريوت،

 ).١٧٠،ص١ج.قواطع األدلة) (٢(

ــــن بختيار،الزنجــــاين، الــــشافعي،أبو ) ٣( ــــد بــــن حممــــود ب ــــود بــــن أمح حمم

ــــرس،حمدث، لغوي،اســــتوطن بغــــداد،،درس بالنظاميــــة  ّاملناقب،،فقيه،أصويل،مف ّ

السحر احلالل يف غرائب املقال يف الفقـه الـشافعي،هتذيب : ثارهمن آ واملستنرصية،

 .هـ٦٥٦الصحاح للجوهري سامه ترويج األرواح ،وتفسري القرآن،استشهد ببغداد

 ).١٤٩،١٤٨،ص١٢ج.معجم املؤلفني /١٠٧٣،٩٨١،ص٢ج.كشف الظنون(

 ).نفس املوضع.ختريج الفروع عىل األصول) (٤(



  

)٨٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 أن )١(مـذهب مالـك":   قال ابـن تيميـة مبينـا مـذاهب العلـامء يف هـذه املـسألة

 العوامــل والبقــر العوامــل والكبــاش املعلوفــة فيهــا الزكــاة، وهــذا قــول اإلبــل

  )٣( وأمحدالشافعيوأما .  قال به غريمهاأحدا، وال أعلم )٢(الليث

                                                           

ـــد اهللا) ١( ـــو عب ـــنفإمـــام دار اهلجـــرة، أب ـــن أنـــس األصبحي،ص ـــا يف : مالـــك ب كتاب

، ٩٤أو٩٣النجوم،وحساب مقدار الزمان،رسالة يف األقـضية،وغريها، كـان مولـده سـنة 

 . هـ١٧٩مات سنة 

أبــــو ســــعيد عبــــد الكــــريم بــــن حممــــد ابــــن منــــصور التميمــــي . األنــــساب(

ـــــــسمعاين،ت ـــــــارودي،ج: هــــــــ،تح٥٦٢ال ـــــــد اهللا عمـــــــر الب ،دار ١٧٧،ص٥عب

أصـول الفقـه /٣،ص٢ح.هدية العـارفني/٦٩،ص١ج .اباللب/م١٩٩٨الفكر،بريوت،

 )٥٤-٤٨ص.ارخيه ورجاله

ــه  )  ٢( ــرص ىف الفق ــل م ــام أه ــرمحن ، إم ــد ال ــن عب ــعد ب ــن س ــث ب ــارث اللي ــو احل أب

رأيـت ىف بعـض املجـاميع أن الليـث كـان :هـ، قال ابن خلكـان ٩٤واحلديث،ولد سنة

من مالك إال أن أصحابه الليث كان أفقه -ريض اهللا عنه -قال الشافعي . حنفي املذهب

 .هـ بمرص١٧٥مات سنة.مل يقوموا به وكان الليث من الكرماء األجواد 

،دار املعرفة،بريوت، ٢٨١هـ،ص٣٨٥حممد بن إسحاق أبو الفرج النديم،تـ.الفهرست(

اجلواهر املضية يف طبقـات  /١٢٨،١٢٧،ص٤ج.وفيات األعيان/ م١٩٧٨ – ١٣٩٨

  ).٤١٧،٤١٦ص. احلنفية

هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل، النارص للدين واملناضل عن السنة أبو عبد ا) ٣(

هــ، ١٦٤والصابر يف املحنة خرجت أمه من مرو وهي حامل به؛ فولدته يف بغداد سـنة 

إنه ولد بمرو ومحل إىل بغداد وهـو رضـيع ، كـان إمـام املحـدثني صـنف كتابـه :وقيل

هـ ببغداد ودفن بمقربة ٢٤١ويف سنة مل يتفق لغريه،ت املسند، ومجع فيه من احلديث ما

 .باب حرب



 

)٨٥٤(    ال اااا   

  وغريهم فال زكاة فيها )٣( واألوزاعى)٢(الثوري وكذلك )١(وأبو حنيفة

                                                                                                                                              

أصــول /،ومــا بعــدها٦٣،ص١ج.وفيــات األعيــان/٤٢٢-٤١٢،ص٤ج.تـاريخ بغــداد(

 ).،وما بعدها٨٢ص.الفقه تارخيه ورجاله

ـــالوالء،الكويف،أبو حنيفـــة،إمام احلنفية،صـــاحب ) ١( ـــن ثابـــت،التميمي ب الـــنعامن ب

راق،الفقيه املجتهد،أحد األئمة املذهب املشهور،إمام أصحاب الرأي، وفقيه أهل الع

وي احلجة ، حسن املنطـق،رأى أنـس بـن مالـك، قهـ بالكوفة،كان ٨٠األربعة،ولد سنة

مسندا يف احلديث ،املخارج :وسمع عطاء بن أيب رباح، وأبا إسحاق السبيعي ،صنف

 .هـ١٥٠يف الفقه، وغريمها،تويف سنة 

،وما ٣٢٣،ص١٣هـ،ج٤٦٣ي،تـأمحد بن عيل أبو بكر اخلطيب البغداد. تاريخ بغداد(

ــاريخ ــدون ت ــب العلمية،بريوت،ب ــان/بعــدها،دار الكت ــات األعي ــا ٤٠٥،ص٥ج.وفي ،وم

 ٦).٤٦-٤٢ص.أصول الفقه تارخيه ورجاله/بعدها

سفيان بن سعيد بن مرسوق بن حبيب بن رافع بن عبد اهللا بن موهبة بن أيب ابن عبد ) ٢(

 بن ملكان بن ثور،شيخ اإلسـالم إمـام اهللا بن منقذ بن نرص بن احلارث بن ثعلبة بن عامر

احلفاظ سيد العلامء العاملني يف زمانه، أبو عبد اهللا الثوري، الكويف، املجتهد ،مصنف 

 والـده املحـدث باعتنـاءهـ اتفاقا، طلـب العلـم وهـو حـدث ٩٧كتاب اجلامع،ولد سنة 

 .هـ١٦١الصادق سعيد بن مرسوق الثوري،تويف سنة 

 ).٢٥٠،ص١ج.شذرات الذهب/،وما بعدها٢٢٩،ص٧ج.سري أعالم النبالء(

عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد، شـيخ اإلسـالم، وعـامل أهـل الـشام، أبـو عمـرو، ) ٣(

األوزاعي،كان يسكن بمحلة األوزاع  بدمشق ثم حتـول إىل بـريوت مرابطـا هبـا إىل أن 

عطـاء بـن أيب ربـاح، وأيب جعفـر البـاقر، : كان مولده ببعلبك، حـدث عـن: مات، وقيل

ومهـا مـن -ابـن شـهاب الزهـري، وحييـى بـن أيب كثـري: مرو بن شعيب، روى عنـهوع

 .هـ١٥٧ ،وشعبة ،والثوري،تويف سنة -شيوخه



  

)٨٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .   )١("عندهم

   وذهب ابن تيمية إىل أنه ال يـصح االسـتدالل باحلـديث عـىل إسـقاط الزكـاة 

عن كل ما لـيس بـسائمة؛ ألن االسـتدالل بـه عـن طريـق املفهوم،واملفهـوم ال 

 يف: ( وقولـه...عموم له يف جانب املسكوت عنه، بـل قـد يكـون فيـه تفـصيل 

زكـاة -، وهـى إذا مل تكـن سـائمه قـد يكـون فيهـا الزكـاة )اإلبل السائمة الزكاة 

 .)٢(" وقد ال يكون فيها-التجارة

وأكتفي هبذا القدر من الفروع؛ نظرا ألن املقام ليس مقـام تفريـع ، وإنـام مقـام 

 .تقعيد وتأصيل، فهذه الفروع تقوى اختيارنا ملعنوية اخلالف،واهللا أعلم

                                                                                                                                              

 ).٢٤٣،٢٤٢،ص١ج.شذرات الذهب/،وما بعدها١٠٧،ص٧ج.سري أعالم النبالء(

 ).٣٢،ص٢٥ج.جمموع الفتاوى) (١(

 ).١٤،ص٣٣ج.جمموع الفتاوى) (٢(



 

)٨٥٦(    ال اااا   

  دساملطلب السا

  ام مفهوم املوافقةأقس

 -:وفيه فروع

  ترادف  يف أمساء مفهوم املوافقة؟هل هناك : الفرع األول 

ـــوم  ـــامء مفه ـــرادف  يف أس ـــاك ت ـــل هن ـــنهم ه ـــيام بي ـــوليون ف ـــف األص اختل

املوافقة؛فتكون أسـامء ملـسمى واحـد أم هنـاك تبـاين وبالتـايل يكـون أقـساما 

 -:عىل النحو التايل

أنـه قـسم واحـد ، وهـو مـا كـان املـسكوت عنـه أوىل يرى أتباعـه :ال اول 

باحلكم من املنطوق، وهو ما ذهب إليه وأيده اإلمـام الـشريازي؛ حيـث جعـل 

 اعلــم أن مفهــوم اخلطــاب عــىل ":مفهــوم اخلطــاب عــىل ثالثــة أوجــه ؛فقــال

فحــوى اخلطــاب، وهــو مــا دل عليــه اللفــظ مــن جهــة التنبيــه، : أوجــه، أحــدها

و أ اب    ﴿:-تعـاىل - وقوله. ﴾  أف ﴿ :-عز وجل-كقوله 

  ده إ ر  إن  )وما أشبه ذلـك ممـا يـنص فيـه عـىل األدنـى ﴾  )١

حلــن : والثــاين...لينبــه بــه عــىل األعــىل وعــىل األعــىل لينبــه بــه عــىل األدنــى

اخلطاب، وهو ما دل عليه اللفظ من الضمري الذي ال يـتم الكـالم إال بـه وذلـك 

فـرضب : ومعنـاه﴾ اب ك ا مت       ﴿:-- قوله مثل

ومــن ذلــك أيــضا حــذف املــضاف وإقامــة املــضاف إليــه مقامــه، . فــانفجرت

دليـــل : والثالــث...أهـــل القريــة: ، ومعنــاه﴾ وال ا-:﴿ -كقولــه

 مـا أناخلطاب، وهو أن يعلـق احلكـم عـىل إحـدى صـفتي الـيشء فيـدل عـىل 

 فيـدل عـىل أنـه ﴾إن ء   ا    ﴿:-تعاىل -عداها بخالفه كقوله 



  

)٨٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
؛ فيـدل عـىل أن ]  ا زة   :[--عدل مل يتبني وكقوله  إن جاء

 .)١("املعلوفة ال زكاة فيها

ــة يف  ــه ابــن قدامــة أيــضا؛ حيــث اشــرتط األولوي ــه الــشريازي قــال ب ًومــا قــال ب

 .)٢(املسكوت عنه باحلكم ومل يتطرق إىل حلن اخلطاب

مل اا:  اا  :  

مل يلفــظ بــه أوىل : وذلــك إن كــان مــا ســكت عنــه أيى اب، :اول

 باحلكم الذي دل

ٍّ فـال تقـل هلـام أف﴿:-تعـاىل-كداللة حتريم التأفيف يف قولـه.عليه اللفظ َُ َ َُّ ُ ََ﴾ 

 .فأبلغ من التأفي  حتريم الرضب وسائر أنواع األذى الذي هوعىل

مب :اا  ،ـا كـان احلكـم يف املـسكوت عنـه مـساويا للمنطـوق ،وهـو م

َإن الـذين  ﴿:- تعـاىل–ومثاله حتريم إحراق مال اليتـيم وإغراقـه املفهـوم مـن قولـه 
ِ َّ َّ ِ

َيأكلون أموال اليتـامى ظلـام إنـام يـأكلون َُ ْ ْ َ ُُ َ ُْ َْ َ َ ْ ََ ًَّ ِ ُ َ ًيف بطـوهنم نـارا َ َْ ِ ِ ُ ُ ؛ فـإن دل عـىل حتـريم ﴾ ِ

 لك؛ ملساواته لألكل يف اإلتالفذ

 .)٣(" وهذا هو املختار":قال السبكي عن هذا الثاين

                                                           

 ).٤٥،٤٤ص.اللمع) (١(

 ).٢٦٣،ص١ج.لناظرروضة ا) (٢(

البحـراملح/٢٤٠ص.التمهيد/٣٦٧،ص١ج.اإلهباج/٧٥،٧٤،ص٣ج.اإلحكام()٣(

ــــط ــــري/ /٩٠،ص٣ج.ي ــــة /٢٨٧٨،٢٨٧٧،ص٦ج.التحب ــــسائل رشح بغي ــــة ال إجاب

املـدخل إىل مـذهب اإلمـام أمحـد / ٣٠٢ص.الفحـول إرشاد/٢٤٢،٢٤١ص.اآلمل

 ناملختـرص يف أصـول الفقـه عـىل مـذهب اإلمـام أمحـد بـ /٢٧٤،٢٧٣ص.بن حنبل



 

)٨٥٨(    ال اااا   

 ر أ إ  مل اا و:-  

أقسامه باعتبار كونه أوىل أو مساويا:الفرع الثاني 
ً ْ َ

أو باعتبار العالقة بني .

  كماملفهوم واملنطوق يف معىن احل

ــار إىل قــسمنيينقــسم مفهــوم املواف ــة هبــذا االعتب ــوي، :ق ــة أول مفهــوم موافق

 .)١(ومفهوم موافقة مساوي

وهـو مـا يفهـم .)٢(مفهوم موافقة أولوي، ويسمى فحوى اخلطاب: ا اول 

 .)٣(من اللفظ بطريق القطع

                                                                                                                                              

حممــد مظهــر .د: ،تــح١٤٠٠عــيل بــن حممـد بــن عــيل الـبعيل أبــو احلــسن ،تــ.حنبـل

ـــة الـــرشيعة والدراســـات ١٣٢بقـــا،ص ، مركـــز البحـــث العلمـــي وإحيـــاء الرتاث،كلي

 ).١٩٨٠-١٤٠٠اإلسالمية،جامعة امللك عبد العزيز،مكة املكرمة،

ساواة عــىل مل يتفـق العلـامء عـىل اشـرتاط األولويــة يف املفهـوم أو االكتفـاء باملـ) ١(

 . قولني كام سبق

تقــويم النظـر يف مــسائل خالفيــة /٢٢٦،ص٢ج.التمهيــد/٢٩٨،ص١ج.الربهـان) (٢(

: هـ،تح٥٩٢أبو شجاع حممد بن عيل بن شعيب بن الدهان،ت.ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

 -هــ ١٤٢٢،مكتبة الرشد، الريـاض،٩٥،ص١ج صالح بن نارص بن صالح اخلزيم،. د

هنايــــــــــة /٧٥ص.اإلحكــــــــــام/٢٦٣،ص١ج.روضــــــــــة النــــــــــاظر/م٢٠٠١

التلـويح /٩٢ج،ص.البحـر املحـيط/٣٦٨،ص١ج.اإلهباج/٢٠٣٦،ص٥ج.الوصول

ــــيح ــــىل التوض ــــولية/٢٦،ص١ج.ع ــــد األص ــــد والفوائ  التقريــــر/٢٨٦ص.القواع

ــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــري/٩٦،ص٣ج.والتحب ــــــــــــــــــية /٢٨٨١،ص٦ج.التحب حاش

 /).٢٧٣ص.املدخل/١١،ص٢ج.العطار

 ).٤٨٢ج،ص.رشح الكوكب املنري( )٣(



  

)٨٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  ما مـا تـساوى مـا دل عليـه املنطـوق يف . مفهـوم موافقـة مـساوي: ا

 .)٢(، ويسمى حلن اخلطاب)١(احلكم وما أفهمه املسكوت عنه

هـوم فوهذا التقسيم ملن مل يشرتط األولويـة يف املفهوم،أمـا مـن اشـرتطها فم

 .املوافقة عنده قسم واحد ، هو األولوي

 إ  يووا:-  

كـان احلكـم  تنبيـه باألقـل عـىل األكثـر،أو بـاألدنى عـىل األعـىل، إذا:  اول   ا

ــل  يف ــه أوىل، مث ــسكوت عن ــهامل ــاىل - قول ــال ﴿: -  تع ــل ف ــام تق ــإن ﴾ أف هل  ، ف

 . هو التأفيف، ونبه به عىل األكثر وهو الرضب ونحوه من أنواع األذىقاملنطو

ما تنبيــه بــاألكثر عــىل األقــل أو بــاألعىل عــىل األدنــى، حتــريم :  ا

الـذين يـأكلون أمـوال اليتـامى  ﴿ :-تعـاىل-إحراق مال اليتيم الدال عليـه قولـه 

 .)٣( ، فاإلحراق مساو لألكل بواسطة اإلتالف يف الصورتني﴾ ظلام

                                                           

 ). ٢٤٢ص.إجابة السائل( )١(

ـــة) (٢( ـــع األدل ـــيط/٢٣٧،ص١ج.قواط ـــر املح رشح الكوكـــب /٩٠،ص٣ج.البح

إرشــــاد /٢٤٢ص.إجابـــة الـــسائل/٢٨٧٨،ص٦ج.التحبـــري/٤٨٢،ص٣ج.املنـــري

 ).٣٠٢ص.الفحول

 .املدخل/٢٨٧٨،ص٦ج.التحبري/١٧٣،١٧٢،ص٢ج. العضد املخترص برشح( )٣(

 ).٢٧٤،٢٧٣ص



 

)٨٦٠(    ال اااا   

أقسامه باعتبار قوة داللة مفهوم املوافقة، أو من حيث  :الفرع الثالث

   والظنية القطعية

  -:ينقسم إىل قسمني

 وهــو الــذي دل الـنص عــىل حكمـه بفحــواه، وســياق ا، :ا اول 

  -:والبد فيه من توافر رشطني.)١(قالكالم، ومعرفة املقصود منه يف حمل النط

 .أن يكون التعليل باملعنى قطعيا: ا اول

ما أن يكون وجود املناسبة يف املسكوت قطعيا:ا. 

مفهوم املوافقة قد يكـون قطعيـا، وهـو إذا كـان التعليـل بـاملعنى ":قال العضد

 .)٢("وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيني 

كون التعليل باملعنى، وكونه أشد مناسـبة للفـرع :طعي والق":وقال ابن النجار

 .)٣("وكوهنام قطعيني

 ما ا :  ،وهـو الـذي مل يعـرف املقـصود منـه قطعـا، وإن كـان ا 

املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق، لكنه يف الظـاهر؛ الحـتامل معنـى 

وهـذا القـسم . )٤(غريه عىل الغاية قطعـا آخر هناك مل يدل عىل سياق الكالم وال

 .)٥("هو أكثر ما يوجد يف مسائل اخلالف"

                                                           

 ).٢٠٣٧ج،ص.هناية الوصول) (١(

 ).١٧٣،ص٢ج.لعضداملخترص برشح ا) (٢(

 ). ٤٨٦،ص٣ج.رشح الكوكب املنري) (٣(

 ).٢٠٣٧ج،ص.هناية الوصول) (٤(

 ).٥٥٥ص.ىل بناء الفروع عىل األصولإمفتاح الوصول ) ٥(



  

)٨٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  .)١(ومنهم من نفى وجود القطعـي يف مفهـوم املوافقـة؛ لتطـرق االحـتامل إىل الكـل

ــري ــرضوري والنظ ــسمني بال ــذين الق ــسمية ه ــن ت ــسميتهام )٢( يمك ــن ت ــام يمك ، ك

 .)٣(واخلفي باجليل

                                                           

 ).٤٨٨،ص٣ج.رشح الكوكب املنري) (١(

 ).٩٢،ص٣ج.البحر املحيط) (٢(

ــه دراســة /٥٥٣ص.مفتــاح الوصــول) (٣( مفهــوم املوافقــة وموقــف األصــوليني من

،جملـة جامعـة طيبـة لـآلداب ٤٠٩،٤٠٨ص.عبد الوهاب بن عبد اهللا الرسـيني.د.نةمقار

 ).هـ١٤٣٧التاسع،: العدد السنة اخلامسة، والعلوم اإلنسانية،



 

)٨٦٢(    ال اااا   

  املطلب السابع

  افقةحجية مفهوم املو

 -:وفيه فروع

  أقوال األصوليني يف املسألة: ولرع األالف

 -:مفهوم املوافقة إىل ثالثة أقوالاختلف كلمة األصوليني حول  حجية 

 .أن مفهوم املوافقة حجة بل قد يكون جممعا عليه:  ال اول

وهـذا القـسم ممـا ال يعـرف خـالف يف حجيتـه، بـل  ...":قال الصفي اهلندي

 .)١("للقياسأطبق الكل عىل حجيته حتى املنكرون 

 .)٢("- أي مفهوم املوافقة األولوي-  وقد اتفقوا عىل العمل به":قال الشوكاين

 التنبيـه دليـل صـحيح مـستفاد مـن مـن فحـوى اخلطـاب ":)٣(قال أبو اخلطـاب

، يفيـد حتـريم فال تقل هلـام أف: -تعاىل–وحلنه ال من رصحيه، مثل وله 

 .)٤("حلنه،أي مفهومهالتأفيف  برصحيه ، ويفيد حتريم الرضب بفحواه و

                                                           
 ).٢٠٣٨،ص٥ج.هناية الوصول) ١(

 ).٢٧٢ص.إرشاد الفحول) (٢(

 أبو اخلطاب حمفوظ ابن أمحد بن حسن بن حسن، العراقي، الكلـوذاين ثـم البغـدادي،  )٣(

هـ، سمع أبا حممـد اجلـوهري وأبـا ٤٣٢األزجي، تلميذ القايض أيب يعىل بن الفراء ،ولد سنة

عيل حممد بن احلسني اجلازري وأبا طالب العشاري ومجاعة، روى عنه ابن نارص والسلفي 

 . هـ٥١٠وأبو املعمر األنصاري واملبارك ابن خضري،وغريهم ،مات سنة 

 ، حممـد حامـد الفقـي: هــ،تح٥٢١أبـو احلـسني،تـحممـد بـن أيب يعـىل . طبقات احلنابلـة(

 ).،وما بعدها٣٤٨،ص١٩ج.سري أعالم النبالء/بريوت، بدون تاريخ دار املعرفة، ،٢٥٨،ص٢ج

 ). ٢٢٥،ص٢ج.التمهيد ) (٤(



  

)٨٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١("مفهوم املوافقة حجة:  وهو ،أي":قال ابن النجار

؛ لتبـادر فهـم العقــالء -ذكـره بعـضهم إمجاعــا- وهــو حجـة":قـال ابـن مفلـح

 .)٢("إليه،واختلف النقل عن داود

ــه وفحــواه فم":قــال البــاقالين تــف عــىل صــحته نأمــا مفهــوم اخلطــاب وحلن

 .)٣("ووجوب القول به

  .)٤("القول بمفهوم املوافقة من حيث اجلملة جممع عليه":قال الزركيش

مل اأنه حجة إال يف باب الوقف: ا. 

 وأما مفهوم املوافقة وليس مفهوم املخالفة، فهـل يعمـل بـه أم ":قال السبكي

ــائع ومــشرت  ــوه مــن ب ــه؛ ألن الواقــف ونح ــرهن ال يعمــل ب ــذي يف ال ال؟، وال

)٥(ألفاظهم وما تدل عليه وضعاوغريمها إنام يعترب يف ترصفاهتم 

                                                           

 ).٤٨٣،ص٣ج.رشح الكوكب املنري) (١(

 ).١٠٦٠،ص١ج.أصول ابن مفلح) (٢(

 هـــ ،٤٠٣طيـب البـاقالين،تالقـايض أبـو بكــر حممـد بـن ال.التقريـب واإلرشـاد(  )٣(

ــــح ــــو.د:ت ــــد أب ــــد احلمي ــــد ، ،ج عب ــــالة، األوىل،:،ط٣٣١،ص٣زني ــــسة الرس  مؤس

 ).م١٩٩٨-هـ١٤١٨بريوت،

 ).٩٥،ص٣ج.البحر املحيط) (٤(

ـــسبكي) (٥( ـــاوى ال ـــام.فت ـــايف اإلم ـــد الك ـــن عب ـــيل ب ـــدين ع ـــي ال ـــسن تق  أيب احل

 ).بدون تاريخ بريوت، دار املعرفة، ،١٩٦،ص٢هـ،ج٧٥٦السبكي،تـ

 



 

)٨٦٤(    ال اااا   

 ل اــول داود : ا ــو ق ــا، وه ــة مطلق ــوم املوافق ــاج بمفه ــدم االحتج ع

 .الظاهري

 وهذا مما اتفق أهل العلم عىل صـحة االحتجـاج بـه إال مـا نقـل ":قال اآلمدي

 .)١("عن داود الظاهري أنه قال إنه ليس بحجة

 - تعـاىل-  عىل قوله- قياسأي مثبتو ال- ّو أما القياس فعولوا":وقال أيضا

ِفاعتربوا يا أويل األبصار ﴿ ََ ْ ْ ِْ َُ َ ُ ِ ٌ قال من حييي العظام وهي رميم﴿، ﴾َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ َْ ْ َِ ُ ْقل . َ ُ

ٍحيييها الذي أنشأها أول مرة ِ
َّ َ َ ََّّ َ َْ ََ َ ْ َ ِ ٰ كذ﴿، ﴾ُ َ َلك نخرج املوتىَ ْْ َُ ْ ِ ُ َ َكذلك ﴿، ﴾ )٤(ِ ِ َ َ

شور ُالن ــ ام ﴿ ،﴾)٥(ُّ ل هل ال تق َف ــ ُ َّ ــ ُ ــ ََ ٍ أفَ فــام عــدا األف مقــيس عــىل : قــالوا. ﴾ُ

ٍّ فال تقل هلام أف﴿:فأما قوله...األف َُ َ ُ َّ ُ ة العـرب غ فام فهم أحد قط يف ل﴾ ََ

مل يأت إال هذه  ّيعرب به عن القتال والرضب، ولو] أف:[وال العقل أن قوله

وال خـــالف يف أن شـــاهدين لـــو .طقـــاآليـــة مـــا حـــرم هلـــا إال قـــول أف ف

أف لكانا بذلك : نشهد أنه قال له:  عىل رضبه فقاالاستشهدمها  مرضوب

لكن اقتىض سياق اآليتـني كـل بـر هلـام قـل أو كثـر، : ثم قال.شاهدي زور

                                                           

 ).٧٦،ص٣ج.اإلحكام ()١(

 .من سورة احلرش٢:جزء اآلية) ٢(

 . من سورة يس٧٩:،و اآلية٧٨:جزء اآلية) ٣(

 .من سورة األعراف٥٧:جزء اآلية) ٤(

 .من سورة فاطر٩:جزء من اآلية) ٥(



  

)٨٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 كـل إسـاءة،وبذلك حـرم الـرضب وغـريه ال بـالنهي عـن وكل رفق، واجتناب

 .)١("أف،ولو كان قول أف منيا ملا كان حاجة إىل ما بعده

 نفي القـول بـاملفهوم ووافقـه مجـع مـن  وذهب أبو حنيفة إىل":قال اجلويني

  .)٢("األصوليني 

 ووقع يف الربهـان وغـريه مـا يقتـيض أن ":وهذا اإلسناد مردود بقول الزركيش 

أبا حنيفة ينكره، وليس كذلك؛ فقد رصح اإلمـام بعـد كـالم ذكـره أن مـن أنكـر 

  .)٣("﴾  ﴿:املفهوم سلم الفحوى يف مثل قوله

 وال خالف بني الفقهاء يف أنه حيتج بمفهـوم املوافقـة، ":ِقال الدكتور اخلن 

 الظاهرية من أنه ليس بحجة؛إذ يعدونه رضبا مـن القيـاس إليهاللهم ال ما ذهب 

 .)٤("وهم من نفاته

                                                           

عيل بن أمحد بـن .  والتقليد والتعليلملخص إبطال القياس والرأي واالستحسان) (١(

،مطبعـة جامعـة ٣٠-٢٣سـعيد األفغـاين،ص:هــ ،تـح٤٥٦حزم األندليس أبو حممد،تــ

 ).م١٩٦٠-هـ١٣٧٩دمشق،

 ).٢٩٩،ص١ج.الربهان) (٢(

 ).٣٥،ص٣ج.البحر املحيط) (٣(

ــر) (٤( ــاء أث ــتالف الفقه ــولية يف اخ ــد األص ــتالف يف القواع ــعيد .د.االخ ــصطفى س م

 ).م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢بريوت،  الرسالة،ةمؤسس األوىل،: ،ط١٥٠ِاخلن،ص



 

)٨٦٦(    ال اااا   

  األدلــــــــــــــــة يف:  الثاني الفرع

ل أدول اا:- 

ليـل كونـه حجـة أنـه إذا قـال الـسيد  ود":قال اآلمدي حمتجا عـىل كونـه حجـة

ــده ــبس يف  ال: لعب ــذرة، وال تع ــه أف، وال تظلمــه ب ــل ل ــة، وال تق ــدا حب ّتعــط زي

وجهه؛ فإنه يتبـادر إىل الفهـم مـن ذلـك امتنـاع إعطـاء مـا فـوق احلبـة، وامتنـاع 

ــوق  ــام ف ــه ب ــاع أذيت ــا زاد، وامتن ــدينار وم ــم بال ــاع الظل ــرضب، وامتن الــشتم وال

 :--م وغريه، ولذلك كـان املفهـوم مـن قـول النبـي التعبيس من هجر الكال

]ءوو  حفظ ما التقط من الدنانري، ومن قوله ])١(ا -- يف 

 :أداء الرحال والنقود وغريها ومن قوله ])٢(أدوا ا وا  :[ الغنيمة

]رد    ق )وكذلك لو حلف . رد ما زاد عىل ذلك] )٣

                                                           

ِّعن زيد بن خالد اجلهني أخرجه البخاري ) ١( ْ
ِ ٍ ِ ِ

َ ُْ َ َ-÷-. 

ِيف اللقطة  ، باب: كتاب.صحيح البخاري( َ َ َِضالة اإلبل ،ج: ُّ ِ ِ ْ ِ  ).٢٢٩٥:،ح٨٥٥،ص٢َّ

ِأخرجه ابن ماجه يف سننه عن عن عبادة بن الصامت) ٢( ِ
َّ َ َ َُ-÷-. 

حممـد فـؤاد عبـد : هــ،تح٢٧٥حممد بن يزيد أبـو عبـداهللا القزويني،تــ.سنن ابن ماجه(

ِاجلهـــاد  ، بــــاب: باقي،كتـــابال
َ ِ ِالغلـــول ،ج: ْ ُ  ، دار املعرفــــة، ٢٨٥٠:،ح٩٥٠،ص٢ُْ

 ).بريوت،بدون تاريخ

ُ عن عبد اهللاَِّ بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سـمع ":أخرجه أبو داود بلفظ) ٣( ََّ َ ِ ِِّ َ ِ َ َِّ

َرسول اهللاَِّ  ُ َال يأخذن أحدكم م: [  يقول-صىل اهللا عليه وسلم-َ ََّ َ ُ ْ �تاع أخيه العبـا وال جـادا َ َ ً َ
ِ ِ َِ َ َ

َوقال سليامن لعبا وال جدا ومن أخذ عصا أخيه فلريدها َّ َ َ ْ َ ًُ ََ َ ْ ُْ َ َ ََ ِ ِ َِ ََ � ِ ُ.[ 

حممـد : هــ،تح٢٧٥سليامن بـن األشـعث أبـو داود السجـستاين األزدي،ت. سنن أيب داود(

 ).اريخ،دار الفكر،بريوت،بدون ت٣٠١،ص٤،ج: ،باب: حميي الدين عبد احلميد،كتاب



  

)٨٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
كــل لفــالن لقمــة، وال يــرشب مــن مائــه جرعــة، كــان ذلــك موجبــا أنــه ال يأ

المتناعــه مــن أكــل مــا زاد عــىل اللقمــة، كــالرغيف، ورشب مــا زاد عــىل 

.)١("اجلرعة إىل نظائره

ل أدا ما:  

ألن الواقـف ونحـوه مـن بـائع ومـشرت وغريمهـا إنـام يعتـرب يف ":ا ل

 نــصبها أســبابا -تعــاىل – ألن اهللا تــرصفاهتم ألفــاظهم ومــا تــدل عليــه وضــعا؛

 مثبتهـا ومـسببها -سبحانه وتعاىل-وعالمات عىل إثبات أحكام رشعية، وهو 

ولـيس للعبـاد منهــا يشء، حتـى لـو علــم مـراد الواقـف بــدون مـا جعلـه الــشارع 

وكام أن القياس ليس بحجة يف كـالم النـاس، وهـو حجـة . مثبتا مل يلتفت إليه

 املراد كـذلك املفهـوم ال يكـون حجـة يف كـالم يف كالم الشارع لداللته عىل

أال تـرى أنـه لـو وقـف عـىل أوالده األغنيـاء ال ... مبتـدأالناس يف إثبات حكـم 

ــصد  ــه ق ــون ل ــد يك ــه ق ــق األوىل؛ ألن ــراء بطري ــستحق الفق ــول ي ــا أن نق يمكنن

  .)٢("ختصيص األغنياء

                                                           

 ).٧٦،ص٣ج.اإلحكام) ١(

 ).١٩٧،١٩٦،ص٢ج.فتاوى السبكي) ٢(



 

)٨٦٨(    ال اااا   

ل اا أد: 

 يعنــي الــذين -ذين ذكرنــا آخــرافأمــا هــؤالء املتحــريون الــ":)١(قــال ابــن حــزم

إن اخلطــاب قــد يــدل يف مواضــع عــىل أن مــا عــداه بخالفــه، ويــدل يف : قــالوا

؛ فــإهنم لعبــوا يف هــذا املكــان -مواضــع أخــر عــىل أن مــا عــداه لــيس بخالفــه

ـــأن  باخلطـــاب كـــام يلعـــب بـــاملخراق؛ فمـــرة حكمـــوا لغـــري املنـــصوص ب

املنـصوص يـدل املنصوص يدل عىل أن حكمه كحكمه، ومـرة حكمـوا بـأن 

عـىل أن حكمـه لـيس كحكمـه، فليــت شـعري كيـف يمكـن أن يكـون خطابــان 

يردان باحلكم يف اسمني فيفهم من أحدهم أن غري الذي ذكـر مثـل الـذي ذكـر 

ُويفهم من اآلخر أن غري الذي ذكر بخالف الذي ذكر؟،وهذا ضـد مـا فهـم مـن 

 عقـل مـن غـالط نفـسه  عقال يقوم فيه هـذا إال-تعاىل –األول وتاهللا ما خلق اهللا 

فتوهم ما ال يصح بدعوى ال يعجز عن مثلها أحد بـال دليـل، وكـل مـن مل يبـال 

                                                           

عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بـن معـدان بـن ) ١(

 أيب سفيان بن حرب بن يزيدسفيان بن يزيد ،األندليس، القرطبي، اليزيدي، موىل 

ً، من أكرب علامء اإلسالم تصنيفا وتأليفا بعد ) هـ٣٨٤(َد سنة ِاألموي  ،ول َالطربيً َّ ،

َألف يف األدب كتاب َ ورشح منطـق أصوله و الفقه، و يف طوق احلاممة: َّ  أرسـطوَ

،أديب، ِّمتكلم ظاهري فقيه. وأعاد صياغة الكثري من املفاهيم الفلسفية، إمام حافظ

فه الـــبعض  ل، وص د حمل ـــال احلـــديث، ناق ـــاعر، ونـــسابة، عـــامل برج َوش ـــ َ ـــ ِّ ُ ٌ ِـــ
َّ

ّوزير سيايس لبني أمية،سلك طريق نبذ التقليد وحترير االتباع.بالفيلسوف ِ َ َ َ َّ َ قامت . ٌُ

َ ورشد عن وطنهاملالكيةعليه مجاعة من  ِّ ِّتويف . ُ  ).هـ٤٥٦(ُ

ـــبالء( ـــري أعـــالم الن ـــدها١٨٤،ص١٨ج.س ـــا بع ـــذرات /٣٤١،ص ٣ج.العـــرب/ وم ش

 ).٢٩٩،ص٣ج.الذهب



  

)٨٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
قـال أبـو . بام قال يقدر أن يدعي أنه فهم من هذا اللفظ غري ما يعطي ذلك اللفظ

قياسـا وسـموا الثـاين دليـل وأمـا أكياسـهم فـإهنم سـموا القـسم األول : حممد

عنـى واحـد باسـمني أهنـم قـد سـلموا بـذلك اخلطاب، فقد رأوا إذ فرقوا بـني م

من التناقض، وهم من التورط فيه بمنزلـة مـن سـمى كـل ذلـك دليـل اخلطـاب 

مـا الفـرق بيـنكم إذ قالـت : وال فـرق، ونحـن نـسأهلم مـن كالمهـم فنقـول هلـم

طائفة منكم إن ذكر السائمة يدل عىل أن غري السائمة بخـالف الـسائمة وقالـت 

مة إال عىل أن غـري الـسائمة موافـق حلكـم الـسائمة بل ذكر السائ: طائفة أخرى

ْ ومـن ﴿:-تعـاىل -إن قـول اهللا : ما الفرق بينكم وبني من عكس عليكم قولكم َ
ِ

ٍأهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار َ ِ ِِ ُ ْ ْْ َ ََ َْ ِ ِ ْ ِ ِيؤده إليك ومـنهم مـن إن تأمنـه بـدينار ال يـؤده َ ِ ِ ِ
ِّ ُ ْ َ َِّ َُ َ َّ ْ َُّ ٍ َ ْ َ ِْ ْ ِ ُِ َ َ 

َّإليك إال  ِ َِ ْ ًما دمـت عليـه قـائام َ
ِ َِ ْ ْ ََ َ ُلـك بـأهنم قـالواَٰ ذَُۗ َ ْ ُ َّ َ ِ َ ِ

ٌلـيس علينـا يف األميـني سـبيل   َ َِ َ ِّ ِّ ْ َْ ُ ِْ َ َ َ

َويقولون عىل اهللاَِّ الكذب َ َ
ِ َ ْ َُ َُ ْوهم َ ُ َيعلمون َ ُ ََ إن ذكر القنطار يدل عـىل أن مـا عـدا ﴾ )١(ْ

 عـدا القنطـار القنطار مثل القنطار فقال بل مـا يـدل ذكـر القنطـار إال عـىل أن مـا

بخالف القنطار، فقـد يفـزع اخلـائن مـن خيانتـه إذا كانـت كثـرية، وقـد حيتقـر 

 .)٢("اليسري فال خيونه؛ فهال جعلتم القنطار ههنا حدا للكثري 

ُوقـىض ربـك أال تعبـدوا إال إيـاه  ﴿: -تعـاىل –أما قول اهللا  ":-ابن حزم-وقال ُ ْ ُّ ََّ َِ َِّ َّْ َُ َ َ َ َ

َوبالوالدين إحس ْْ َ َِ ِ َ ِ ْ َانا إما يبلغن عنـدك الكـرب أحـدمها أو كالمهـا فـال تقـل هلمـآ ِ َ َ َ ََُّّ ُ َ ًَ ُ ََ ُ َ ُ َِ ِ ِ
ْ َ َ َّ َْ َ

َ ْ َ ُ ِ

ــريام ــام قــوال ك ــل هل ًأف وال تنهرمهــا وق َُِّ َ ْ َ ًٍّ َْ َ ََ َُ َ ُْ َ ــن * ُ ــذل م ــاح ال َواخفــض هلــام جن َ َ َ
ِ ِِّ ُّ َ َْ َُ ْ

                                                           

 .آل عمران من سورة٤٥:اآلية) ١(

ـــام) (٢( ـــول األحك ـــام يف أص ـــزم.اإلحك ـــن ح ـــد ب ـــن أمح ـــيل ب ـــو ع ـــيس أب  األندل

 ،)هـ١٤٠٤،دار احلديث ، القاهرة،٣٢٥-٣٢٣،ص٧هـ،ج٤٥٦حممد،تـ



 

)٨٧٠(    ال اااا   

ــانى صــغريا ِالرمحــة وقــل رب ارمحهــام كــام ربي ِ ِ
َ َّ ْ ِّ َ ََ َ ْ َّ ََّ ََ ُ َ ــرد غــري هــذه ﴾ )١(ُْ  ؛ فلــو مل ي

كـان فيهـا إال حتـريم اللفظة ملا كـان فيهـا حتـريم رضهبـام وال قـتلهام، وملـا 

َ وقــىض ﴿: يف اآليــة نفــسها-تعــاىل- فقــط، ولكــن ملــا قـال اهللا  أف : قـول َ َ

ِربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إمـا يـبلغن ع ِ
َّ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َُّ ُ َْ َّ َ ْ َّ َِ ِ ِ ًِ ِْ َّ ََّ ُ َِ َ ْنـدك الكـرب أحـدمها أو َ َ ََ ََ ُ ُ ََ

ِ ْ َ

ًكالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل هلام قوال كـريام َُّ َُِّ َ ْ َ ٍّ ًَ َْ َ ََ ُ ُ ََ َ ْ َ َُ َ ُ ََ ُ َواخفـض هلـام * ِ َُ ْ ِ ْ َ

ًجنـاح الـذل مـن الرمحـة وقـل رب ارمحهـام كـام ربيـانى صـغريا ﴾ ُِ ِ ِ ِ
َ َّ ْ ِّ َ َ َ َ ََ َ ْ َّ ََّ ََ َُ َ ْ ِّ  ،اقتـضت ُّ

ة حـسان والقـول الكـريم وخفـض اجلنـاح والـذل والرمحـهذه األلفاظ مـن اإل

هلام واملنع من انتهارمها وأوجبـت أن يـؤتى إلـيهام كـل بـر وكـل خـري وكـل 

رفق فبهذه األلفاظ وباألحاديث الواردة يف ذلك وجب بر الوالـدين بكـل وجـه 

     وبكل معنى واملنع مـن كـل رضر وعقـوق بـأي وجـه كـان ال بـالنهي عـن قـول 

لفاظ التي ذكرنا وجـب رضورة أن مـن سـبهام أو تـربم علـيهام أو  وباأل} أف {

منعهام رفده يف أي يشء كان مـن غـري احلـرام فلـم حيـسن إلـيهام وال خفـض 

 مغنيـا عـام سـواه أف:هلام جناح الذل من الرمحة،ولو كان النهي عن قـول

 يف اآليـة نفـسها مـع النهـي عـن -تعـاىل –َمن وجوه األذى ملـا كـان لـذكر اهللا 

 النهي عـن النهـر واألمـر باإلحـسان وخفـض اجلنـاح والـذل هلـام أف:قول

ُ عىل ذكر األف وحده بطـل قـول مـن ادعـى أن -تعاىل-معنى؛ فلام مل يقترص 

                                                           

 .من سورة اإلرساء٢٤،٢٣:اآليتان) ١(



  

)٨٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 األف علم ما عداه، وصح رضورة أن لكل لفظة من اآلية معنى غري سـائر بذكر

 .)١("ألفاظها

  القول الراجح يف املسألة:الثالث الفرع 

اأن مفهـوم املوافقـة حجـة كـام ذهـب إليـه مجهـرة العلـامء، وبالنـسبة  ا 

 .دليل عليها لقول السبكي بحجيته فيام عدا الوقف فهذه تفرقة ال

ًكام يرد عىل قول ابن حـزم األول بـأن مفهـوم املوافقـة لـيس قـوال عـن هـوى،  ُ

وإنام اشرتط القائلون به وجود املعنى الذي يف املنطوق يف املـسكوت عنـه 

 .، واهللا أعلم-عىل خالف بينهم –ًونه أوىل أو مساويا له وك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 ).٣٧٢،٣٧١،ص٧ج.اإلحكام) (١(



 

)٨٧٢(    ال اااا   

  املطلب الثامن

  ختصيص مفهوم املوافقة والتخصيص به

 -:وفيه فرعان

  ختصيص مفهوم املوافقة: الفرع األول

 -:وفيه مسائل

وأقوال العلامء يف املسألة: ا:- 

 .فقة بني جميز ومانعاختلف العلامء يف ختصيص مفهوم املوا

  . ز   اا:ال اول

فألنــه تعــم بحــسب عمــوم العلــة، والعلــة بعــدما ثبتــت علــة ال ":قــال الــدبويس

 .)١("حتتمل اخلصوص

 .)٢("الثابت بداللة النص ال حيتمل التخصيص":قال الرسخيس

مـا وأما ختصيص ما عرف من نحوي اخلطاب، كتخـصيص ":قال الشريازي

 .)٣("؛ فال جيوز ﴾  ﴿:--عرف قوله 

ــيش ــال الزرك ــليم يف ":ق ــحاق وس ــو إس ــشيخ أب ــر وال ــو بك ــايض أب ــع الق  ومن

 .)٤("التقريب من جواز ختصيص مفهوم املوافقة

                                                           

ـــه( )١( ـــول الفق ـــة يف أص ـــويم األدل ـــسى .تق ـــن عي ـــر ب ـــن عم ـــد اهللا ب ـــد عبي ـــو زي أب

تــب األوىل،دار الك:،ط١٣٩خليــل حميــي الــدين املــيس،ص:هـــ،تح٤٣٠الدبويس،تـــ

 )  . م ٢٠٠١-هـ١٤٢١العلمية،بريوت،

 ). ٢٥٤،ص١ج.أصول الرسخيس( )٢(

 ). ٣١ص.اللمع( )٣(

 ). ٤٠٢،ص٢ج.البحر املحيط( )٤(



  

)٨٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ومنع الشيخ أبو إسحاق الشريازي من جـواز ختـصيص مفهـوم ":قال السبكي

 .)١("ن عوارض األلفاظاملوافقة حمتجا بأن التخصيص م

مل اظ: اء ا  ا  از.  

 مفهـوم املوافقـة، كداللـة حرمـة التـأفيف عـىل حرمـة الـرضب ":قال السبكي

وغــريه مــن أنــواع األذى، فالتخــصيص فيــه جــائز بــرشط بقــاء امللفــوظ وهــو 

 .)٢("التأفيف يف مثالنا هذا

ــيش ــال الزرك ــة، كد":ق ــة الــرضب  مفهــوم املوافق ــأفيف عــىل حرم اللــة الت

 .)٣("فالتخصيص فيه جائز برشط بقاء امللفوظ، وهو التأفيف يف مثالنا هذا

 مفهوم املوافقـة، كداللـة حرمـة التـأفيف عـىل حرمـة الـرضب، ":قال الرازي

والتخصيص فيه جائز إذا مل يعد بـالنقض عـىل امللفـوظ،، مثـل تقييـد األم إذا 

 )٤("،وال جيوز إذا عاد بالنقض عليهفجرت، ورضب الوالد إذا ارتد

ـــدي ـــصفي اهلن ـــال ال ـــىل ":ق ـــضا ع ـــود نق ـــرشط أن ال يع ـــن ب جيـــوز لك

ــه،كام إذا  امللفوظ،كإباحــة رضب األم إذا فجرت،أمــا إذا عــاد نقــضا علي

ٍّفال تقل هلمآ أف   ﴿:قال َُ َ ُ َّ ُ  ، لكن ينتج له نوعـا مـن األذى مطلقـا فإنـه ال ﴾ََ

 .)٥("جيوز

                                                           

 .١٢٢،ص٢ج.اإلهباج) (١(

 .١٢٢،ص٢ج.اإلهباج) (٢(

 ). ٤٠٢،ص٢ج.البحر املحيط( )٣(

 ).١٣،ص٣ج.املحصول) (٤(

 ). ١٤٦١،ص٤ج.هناية الوصول( )٥(



 

)٨٧٤(    ال اااا   

ما  :دا:-  
دازاا   :-  

  إن التخصيص بيان أن أصـل الكـالم غـري متنـاول لـه، و احلكـم الثابـت

بالداللة ثابت بمعنى الـنص لغـة، وبعـدما كـان معنـى الـنص متنـاوال لـه 

لغة ال يبقى احتامل كونه غري متناول له، وإنام حيتمـل إخراجـه مـن أن 

ــه  ــا للحكــم في ــون موجب ــون نــسخا ال يك ــك يك ــدليل يعــرتض، وذل ب

 .)١(ختصيصا

 أن التخصيص إنام يكون يف العموم، وال عموم إال يف األلفاظ. 

 آ أف  ﴿:أنه ملا قال ل هلم ٍّفال تق َُ َـ ُ َّ ُـ  وكـان املنـع مـن أجـل األذى ﴾ََ

مل جيــز أن يــدل دليــل عــىل إجــازة الــرضب مــع أن فيــه أذى؛ ألنــه 

 .)٢(يناقض األول

 ق القـول، وهـذا معنـى القـول، وألن ختصيـصه أن التخصيص إنام يلح

ال تقـل هلـام :نقض للمعنى الذي تعلق املنع بـه، أال تـرى أنـه لـو قـال 

 .)٣(أف ولكن ارضهبام كان ذلك مناقضة، فصار كتخصيص القياس

 ا  :ان ا :-  

خـصيص عنـد اإلبقـاء عـىل امللفـوظ، وعدمـه القول القائل بجواز الت   أرى أن 

قض امللفوظ؛ ألن فيـه  مجـع بـني الـدليلني، واجلمـع أوىل مـن إعـامل عند ن

                                                           

 ). ٢٥٤،ص١ج.ول الرسخيسأص/١٣٩ص.تقويم األدلة( )١(

 ). ٤٠٢،ص٢ج.البحر املحيط( )٢(

 ). ٣١ص.اللمع( )٣(



  

)٨٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
كام أنه عـىل قـول مـن قـال إن داللتـه لفظيـة؛ فـال شـك .أحدمها وإبطال اآلخر

  .يف جواز ختصيصه، واهللا أعلم

اا :ه ا  فع ان م :-  

 .فروع عليهالواقع أن اخلالف معنوي ال يمكن جتاهله ؛ لرتتب خالف يف ال

 اقتلـوا :القابل للتخـصيص حكـم ثبـت ملتعـدد لفظـا، مثـل":   قال السبكي

العلـة، وجـواز ختصيـصها كــام يف :  أو معنـى، وهـو ثالثــة،األولاملـرشكني

مفهوم املوافقة، فيخصص بـرشط بقـاء امللفـوظ، مثـل جـواز : العرايا، الثاين

 الوالد يف ديـن وعىل األول جيوز ختصيص حبس... حبس الوالد بحق الولد

ٍالولد؛ فإنـه مبـق للملفـوظ، وقـد صـحح الغـزايل جـواز حـبس الوالـد يف ديـن 

 .)١("الولد سواء كان دين نفقة أو غريها صغريا كان أو كبريا

 يـدل ﴾َُ َ  أف   ﴿: -تعاىل– مفهوم املوافقة، كقوله ":قال اإلسنوي

حتـريم الـرضب وسـائر أنـواع بمنطوقه عىل حتـريم التـأفيف وبمفهومـه عـىل 

: إذا علمت ذلك فمن فـروع املـسألة. األذى؛ فيجوز ختصيصه؛ ألنه دليل عام

جـواز حـبس الوالـد حلـق الولـد، وفيـه ثالثـة أوجـه حكاهـا الرافعـي يف كتـاب 

إن أصحها عدم احلبس، والثـاين حيـبس، والثالـث إن كـان : الشهادات، وقال

فال، وحكى يف الفلس وجهـني مـن غـري دين نفقة عليه حبس فيه وإن كان غريه 

 .)٢("ترصيح برتجيح، واختار صاحب احلاوي الصغري حبسه مطلقا 

 

                                                           

 ).١٢١،١٢٢،ص٢ج.اإلهباج) (١(

 ).٣٦٩ص.التمهيد) (٢(



 

)٨٧٦(    ال اااا   

  صيص مبفهوم املوافقةالتخ: الفرع الثاني

 -:وفيه مسائل

 وا :ا  ءال اأ:-  

 -:اختلف العلامء يف التخصيص بمفهوم املوافقة عىل قولني

  . ااز ا  :ال اول

 ال نعــرف خالفــا بــني القــائلني بــالعموم واملفهــوم أنــه جيــوز ":قــال اآلمــدي

ختصيص العموم باملفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم املوافقـة أو مـن قبيـل 

 )١(."مفهوم املخالفة

 ال يــسرتاب يف جــواز التخــصيص بمفهــوم املوافقــة، ":قــال الــصفي اهلنــدي

 .)٢("ة أو معنوية إن داللته لفظي:سواء قيل

 فحـوى اخلطــاب ومفهومـه بمنزلـة الـنص، بــل هـو أبلـغ مــن ":قـال البـاقالين

 .)٣("النص؛النتفاء وجوه االحتامل عنه، وإذا ثبت ذلك ثبت ختصص العام به

 وجيوز ختصيص العموم بدليل اخلطـاب سـواء دل دليـل هـو ":قال أبو يعيل

ٍّفــال تقــل هلمــآ أف  ﴿:-تعــاىل-مفهومــه وفحــواه، وهــو التنبيــه، نحــو قولــه َُ َ َُّ ُ ََ﴾ 

 .)٤("، فدل عىل املنع من الرضب فيقع به التخصيص]٢٣:اإلرساء[

 .)٥(" جيوز ختصيص العموم بدليل اخلطاب":قال أبو اخلطاب

                                                           
 ).٣ ٣٥،ص٢ج.اإلحكام) (١(

 ).١٦٧٩،١٦٧٨،ص٤ج.هناية الوصول) (٢(

 ).٢٥١،ص٣ج.التقريب واإلرشاد) (٣(

 ).٣٦٣،٣٦٢،ص١ج.العدة) (٤(

 ).١١٨،ص٢ج.التمهيد) (٥(



  

)٨٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وخيـصص لفـظ عـام بمفهـوم مطلقـا،أي سـواء كـان مفهـوم ":قال ابن النجـار

 .)١("موافقة أو مفهوم خمالفة

 .)٢("اخلطاب فهو التنبيه، وجيوز التخصيص بهفأما فحوى ":قال الشريازي

 .)٣("العام خيص باملفهوم إن قيل به":قال ابن احلاجب

 )٤(جيوز ختصيص املنطوق باملفهوم؛ ألنه دليل"قال السبكي

 .)٥("جيوز ختصيص العموم باملفهوم عند أكثر القائلني به":قال التلمساين

ــاملفه":قــال الــشوكاين ــب القــائلون بالعمــل ب ــصيص إىلوم  ذه  جــواز التخ

 .)٦("باملفهوم

مل اا :اا  ز ا .  

رغم ما نقل من دعاوى االتفـاق واإلمجـاع عـىل جـواز التخـصيص بـاملفهوم 

 .، فإن هناك من األقوال ما يردها وال جيعلها حقيقية املوافق

                                                           

  ).٣٦٦،ص٣ج.رشح الكوكب املنري() ١(

 ).٣٣ص.اللمع) (٢(

 ).١٥٠،ص٢ج.املخترص برشح العضد) (٣(

 ). ١٨٠،ص٢ج.اإلهباج( )٤(

 ).٥٣٧ص. مفتاح الوصول) (٥(

 ).٢٧١ص.إرشاد الفحول) (٦(



 

)٨٧٨(    ال اااا   

ــشريازي ــال ال ــق، ":ق ــىض النط ــو مقت ــذي ه ــل اخلطــاب ال ــا دلي فيجــوز  وأم

ال جيـوز التخـصيص بـه، : ختصيص العموم به، وقـال أبـو العبـاس بـن رسيـج

 .)١("وهو قوله أهل العراق، ألن عندهم أنه ليس بدليل

 من يقول باملفهوم قد يظن للمفهوم عموما ويتمـسك بـه،":قال الغزايل

 .)٢("وفيه نظر

 .)٣("ال جيوز: وقال بعضهم ... ":قال أبو اخلطاب

 .)٤("وز ختصيص العموم باملفهوم عند أكثر القائلني بهجي":قال التلمساين

 .)٥("اختلف فيه . املفهوم هل له عموم أم ال؟":قال ابن دقيق العيد

 وقـد حـصلنا مــن هـذا القـول عـىل أن اخلـالف يف ختــصيص ":قـال الـسبكي

 .)٦("العموم باملفهوم موجود

ف يف ذلـك  وخـال":القـكام ذكر ابن النجار خالفهـم يف مفهـوم املخالفـة؛ ف

ال خيـص العمـوم بمفهـوم :الواقبعض أصحابنا واملالكية وابن حزم ويرهم، ف

 .)٧("املخالفة

                                                           

 ).٣٤ص.اللمع) (١(

 ).٢٤٠ص. املستصفى) (٢(

 ).١١٨،ص٢ج.التمهيد) (٣(

 ).٥٣٧ص. مفتاح الوصول) (٤(

 ).٤١٧،ص١ح. امرشح اإلمل) (٥(

 ). ١٨٠،ص٢ج.اإلهباج( )٦(

 ).٣٦٩،ص٣ج.رشح الكوكب املنري) (٧(



  

)٨٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
داللـة املفهـوم بتقـدير كونـه حجـة أضـعف مـن داللـة ":قال الرساج األرمـوي

 .)١("املنطوق،ففي ختصيص املنطوق به نظر

 .فهذه كلها ترصحيات بوجود خالف

ما :دا.  
  -: اول  ا  ااأد ال

 نه أقوى داللة من املنطـوق عـىل ثبـوت احلكـم؛إذ احلكـم فيـه أوىل إ

بالثبوت، ونفيه بعد ثبوت حكم املنطوق يعود بعضا عـىل الـبعض يف 

ــه يف  ــه وإثبات ــوق ب ــض املنط ــن بع ــم ع ــي احلك ــالف نف ــر ، بخ األكث

 .)٢(وكذلك بمفهوم املخالفة عند القائلني به. البعض

 ـــل هـــو أبلـــغ مـــن إ ـــنص، ب ـــة ال ن فحـــوى اخلطـــاب ومفهومـــه بمنزل

النص؛النتفــاء وجــوه االحــتامل عنــه، وإذا ثبــت ذلــك ثبــت ختــصص 

 .)٣(العام به 

 نه دليل كالنطق يف أحد الوجهني وكالقياس يف الوجه اآلخـر وأهيـام إ

 .)٤(كان جاز التخصيص

                                                           

ــــــدين حممــــــود بــــــن أيب بكــــــر .التحــــــصيل مــــــن املحــــــصول) (١( رساج ال

ــو زنيــد،ج.د:هـــ،تح٦٨٢األرمــوي،ت ــد احلميــد أب ــسة :،ط٣٩٦،ص١عب األوىل،مؤس

 ).م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الرسالة،بريوت،

 ).١٦٧٩،١٦٧٨،ص٤ج.هناية الوصول) (٢(

 ).٢٥١،ص٣ج.تقريب واإلرشادال) (٣(

 ).٣٤ص.اللمع) (٤(



 

)٨٨٠(    ال اااا   

 ن كــل واحــد مــن املفهــومني دليــل رشعــي وهــو خــاص يف مــورده؛ إ

وجب أن يكون خمصصا للعمـوم لـرتجح داللـة اخلـاص عـىل داللـة ف

 )١(.العام

 ــا، وال إ ــالعموم مطلق ــل ب ــال العم ــه إبط ــزم من ــاملفهوم ال يل ــل ب ن العم

كذلك بالعكس، وال خيفى أن اجلمع بني الدليلني ولو من وجـه أوىل 

 .)٢(من العمل بظاهر أحدمها وإبطال أصل اآلخر

مل اا أد  :   ا  از:-  

 ن العمـوم لفـظ تتـشابه داللتــه باإلضـافة إىل املـسميات، واملتمــسك إ

 .)٣(باملفهوم والفحوى ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت

  ٤("نه ليس بدليلإ(. 

 .)٥(" جيعل حمل اخلالف يف مفهوم املخالفةأن":قال السبكي

ا:ا  ال اا  

ــو اا  أن قــول اجلمهــور القائــل بجــواز التخــصيص بمفهــوم املوافقــة ه

األوىل واألرجح؛ ألن داللة املفهـوم قطعيـة خاصـة عنـد مـن اشـرتط األولويـة 

يف املــسكوت، ومــا دام األمــر كــذلك فالبــد مــن اعتبارهــا ، واالعتبــار يكــون 

                                                           

 ).٣٥٣،ص٢ج.اإلحكام) (١(

 ). ٥٣٨ص.مفتاح الوصول/٣٥٣،ص٢ج.إلحكام/٤٢٣،ص١ج.اإلملامرشح ( )٢(

 ).٢٤٠ص. املستصفى) (٣(

 ).٣٤ص.اللمع) (٤(

 ). ١٨٠،ص٢ج.اإلهباج( )٥(



  

)٨٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ن بإعامهلـا ، وإعامهلـا بإثبـات مـا دلـت عليــه، وعنـد التعـارض مـع العـام يكــو

 .اإلعامل بالتخصيص

كام أن القـول بالعمـل بـاملنطوق إلغـاء للمفهـوم والقـول بالتخـصيص إعـامل 

 .هلام ؛فكان أوىل، واهللا أعلم

و      ا ل اقـال ": يف بيـان مـوطن ختـصيص العمـوم بـاملفهوم 

ختصيص العموم بـاملفهوم إنـام هـو يف كالمـني :  أصحابناققيحمطائفة من 

 كـالم يفلم واحد ويف حكم واحـد، ككـالم اهللا ورسـوله، ال منفصلني من متك

واحــد متــصل وال متكلمــني بــل جيــب احتــاد مقــصودمها، كبينــة شــهدت أن 

 منهـا لعمـرو؛ فـإهنام الفـالينمجيع الدار لزيد وأخـرى شـهدت أن املوضـع 

وغلط بعض الناس فجمع بيـنهام؛ ألنـه مـن : قال.  ذلك املوضعيفيتعارضان 

 كـــالم مـــتكلم متـــصل، واهللا يف، كـــام غلـــط بعـــضهم بـــاب العـــام واخلـــاص

.)١("أعلم

 

                                                           

 ).٢٩٤ص.القواعد والفوائد األصولية ()١(



 

)٨٨٢(    ال اااا   

  املطلب التاسع

  نسخ مفهوم املوافقة والنسخ به

 -:وفيه فروع

     حترير حمل النزاع:الفرع األول

قبـل ذكــر أقــوال العلــامء البـد مــن بيــان حمــل النـزاع ملعرفــة مــواطن االتفــاق 

 .واالختالف

 -: وهي كالتايللذا البد من ذكر حاالت نسخ املفهوم،

 وا أن ينـسخ املنطـوق واملفهـوم معـا، وهـذه متفـق عليهـا إن كـان :ا

 .مما جيوز نسخه

وال خالف عنـد العلـامء أنـه جيـوز نـسخ األصـل واملفهـوم ":قال الصنعاين

 .)١("معا

أن ينـسخ :  قـسمني، األولإىلوأما جواز نسخه، فهو ينقـسم ":قال الشوكاين

 .)٢("أن ينسخ تبعا ألصله، وال شك يف جواز الثاين: ينمع بقاء أصله، والثا

ــرصي ــال الب ــا جيــوز ":ق ــا مم ــوى إن كان ــل والفح ــسخ األص ــوز أن ين وجي

 .)٣("نسخهام  

 .)٤(" اتفقوا عىل جواز نسخ األصل والفحوى معا":قال الرازي

                                                           

  ).٣٧٢ص.إجابة السائل) (١(

  ).٣٣٠ص.إرشاد الفحول) (٢(

 ).٤٠٤،ص١ج.املعتمد) (٣(

 ).٣٩٥،ص٣ج.املحصول) (٤(



  

)٨٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١("ونسخهام معا جائز اتفاقا..":قال العضد

  ما ينـسخ  يـستلزم نـسخ املفهـوم، أونـسخ املنطـوق وحـده هـل :ا

 .، اختلف العلامء يف ذلك.املنطوق دون املفهوم؟

 ا للعلـامء يف ؟،نسخ املفهوم هل يـستلزم نـسخ املنطـوق أم ال: ا 

 .ذلك أقوال

   نسخ املنطوق وحده هل يستلزم نسخ املفهوم،:الفرع الثاني

  ينسخ املنطوق دون املفهوم؟ أو

  -:وفيه مسائل

او:ا  ءال اأ:-  
  ذ  ءا ا :-  

ــو احلــسني . ن نــسخ املنطــوق يــستلزم نــسخ املفهــومإ: ال اول ــه أب قال

البــرصي، والــرازي، وابــن قدامة،والبيــضاوي، والطــويف، والزركــيش، ونــسبه 

 .)٢(اآلمدي لألكثر

                                                           

 ).٢٠٠،ص٢ج.املخترص برشح العضد) (١(

روضــــــــــــة /٥٣٩،ص٣ج.املحــــــــــــصول / ٤٠٤،ص١ج.املعتمــــــــــــد) (٢(

ــــاظر ــــول/٨٨،ص١ج.الن ــــم األص ــــاج الوصــــول إىل عل ــــر .منه ــــن عم ــــد اهللا ب عب

/ وت،بدون تاريخ األوىل،مؤسسة الرسالة نارشون،بري:،ط٦٨هـ،ص٦٨٥البيضاوي،تـ

نجم الدين أبو الربيع سليامن بن عبد القوي بن عبـد الكـريم بـن .الروضة رشح خمترص

ـــــــــ ــــــــعيد الطويف،ت ــــــــد املحــــــــسن .د:هـــــــــ،تح١٦س ــــــــد اهللا بــــــــن عب عب

ــارشون،:،ط٣٣٧،ص٣الرتكــي،ج ــسة الرســالة ن البحــر /م١٩٨-هـــ١٤١٩الثانية،مؤس

 ).٧٩،ص٣ج.اإلحكام /٢١٥،٢١٤،ص٣ج.املحيط



 

)٨٨٤(    ال اااا   

مل اــسخ املنطــوق ال يــستلزم نــسخ إ: ا ــسخ ن ن املفهــوم؛ فيجــوز ن

قالـه ابـن احلاجب،والعـضد، وابـن النجـار ، وابـن .املنطوق مع بقاء املفهـوم

 .)١(وابن اهلامم عبد الشكور،وابن اللحام ،

ما :دا:-  
  ا م  قا أن م  ولل اا د:-  

 ٢(تبع ال حمالةإن الفحوى تبع األصل، وإذا زال املتبوع زال ال(. 

ا م   قا أن م  مل اا د:- 

  إن داللة اللفظ عىل الفحوى تابعة لداللته عىل األصـل ولـيس حكمهـا

َتابعـا حلكمـه، فـإن فهمنــا حتـريم الـرضب حــصل مـن فهمنـا لتحــريم 

ــوال  ــرام، ول ــأفيف ح ــا ألن الت ــان حرام ــام ك ــرضب إن ــأفيف، ال أن ال الت

رمة التأفيف ملا كان الرضب حراما، والذي يرتفع هو حكـم حتـريم ح

ــا باقيــة؛ فــاملتبوع مل يرتفــع ــأفيف، ال داللــة اللفــظ عليــه؛ فإهن -الت

أي ارتفـع حكـم األصــل -، واملرتفـع لــيس بمتبـوع-داللـة اللفـظ:أي

 .)٣("-ومفهوم املوافقة ليس بتابع له

                                                           

ـــــــــــرشح) (١( ـــــــــــرص ب ـــــــــــب /٢٠٠، ص٢ج. العـــــــــــضداملخت رشح الكوك

/ ١٠٤،ص٢ج.ّفـــواتح الرمحـــوت بـــرشح مـــسلم الثبـــوت/٥٧٦،ص٣ج.املنـــري

التحبـري رشح /٣٩٤ص.التحريـر/٩٧،ص٣ج.التقرير والتحبـري/١٣٩ص.املخترص

 ). ٢١٥،ص٢ج.البحر املحيط/،وما بعدها٣٠٨٠،ص٦ج.التحرير

ــــــــــد) (٢( ــــــــــصول / ٤٠٤،ص١ج.املعتم ــــــــــة /٥٣٩،ص ٣ج.املح روض

 ).٣٣٧،ص٣ج. رشح خمترص الروضة /٨٨،ص١ج.الناظر

 ).٢٠٠،ص٢ج.املخترص برشح العضد) (٣(



  

)٨٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 حلكـم، كالـرضب إنه ربام كان الفحوى أقوى يف األمـر الـذي ألجلـه ا

إنه أقوى مـن التـأفيف يف منـاط احلرمـة، وهـو األذى، وإذا كـان أقـوى 

 .)١(فال يلزم من إهدار األضعف إهدار األقوى

 ــل ــف إباحــة الثقي ــن إباحــة اخلفي ــزم م ــه ال يل ــريم . )٢(إن ــال حت ــي مث فف

أبحت التأفيف فيام بعد مل يكن ذلـك نـسخا للـرضب؛ :قال التأفيف لو

 .)٣(؛ فال يلزم من إباحته إباحة الرضبفالتأفيف أخف من الرضب

  ؟نسخ املفهوم هل يستلزم نسخ املنطوق أم ال: الفرع الثالث

 -:وفيه مسائل

وا:ا  ءال اأ:-  

 -:للعلامء يف ذلك أقوال

 ":نسخ املفهوم يـستلزم نـسخ املنطـوق، قالـه أبـو احلـسني،قال:ال اول 

ب، والبيـــــضاوي، والزركـــــيش، قـــــال ، وابـــــن احلاجــــ"وهــــو الـــــصحيح

وصححه سليم الـرازي، وجـزم بـه الرويـاين واملـاوردي، ونقلـه ":الشوكاين

 ."ابن السمعاين عن أكثر الفقهاء

 .)٤(." وهو قول األكثر":قال الصنعناين

                                                           

 ).١٠٤،ص٢ج.ّفواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت) (١(

 ).٥٧٦،ص٣ج.رشح الكوكب املنري) (٢(

 ).٤١٨،٤١٧ص.مفهوم املوافقة وموقف األصوليني منه دراسة أصولية مقارنة) (٣(

املختــرص بــرشح  / ٤٠٥،ص١ج.املعتمــد٤٢٦،٤٢٥،ص١ج.قواطــع األدلــة) (٤(

 ).٣٣٠ص.إرشاد الفحول /٦٨ص.املنهاج/٢٠٠،ص٢ج.العضد



 

)٨٨٦(    ال اااا   

 مل انـسخ مفهـوم املوافقـة ال يـستلزم نـسخ املنطـوق، قالـه القـايض :ا

ــه أبــو ا ــد عبــد اجلبــار، كــام نقلــه عن حلــسني البــرصي،وابن النجــار، وابــن عب

وبـه قــال أكثــر املتكلمـني، وجعلــوه مــع أصــله ":قــال الــشوكاين ،)١(الـشكور

 وهـذا اختيـار ":قال الصنعاين."كالنصني جيوز نسخ أحدمها مع بقاء اآلخر

 .)٢("الفقيه عبداهللا بن زيد املدحجي

 ل اــأخرين،:ا ــبعض املت ــشوكاين ل ــسبه ال ــال التفصيل،ن ــب ":فق وذه

إن كانـت علـة املنطـوق ال حتتمـل التغيـري، :  التفصيل؛ فقـالإىلبعض املتأخرين 

ـــاقض  ـــه ين ـــع نـــسخ الفحـــوى؛ ألن ـــافيف فيمتن ـــالنهي عـــن الت ـــدين ب كـــإكرام الوال

ال تعــط زيــدا درمهــا : املقـصود، وان احتملــت الــنقض جــاز، كــام لـو قــال لغالمــه

 تعطـه درمهـا؛ الحـتامل  أكثـر مـن درهـم والأعطـه:قاصدا بذلك حرمانه، ثم يقـول

 .)٣("وهذا التفصيل قوي جدا .  علة مواساتهإىلأنه انتقل من علة حرمانه 

ما:دا.  
-:د ال اول   أن م ا  م اق

إن فحوى القـول ال يرتفـع مـع بقـاء األصـل إال وقـد انـتقض الغـرض؛ ألنـه إذا حـرم 

 )٤( كان إباحة رضهبام نقضا للغرضلألبوينبيل اإلعظام  عىل سالتأفيفعلينا 

                                                           

فـواتح الرمحـوت /٥٧٧،ص٣ج.رشح الكوكب املنري/٤٠٥،ص١ج.املعتمد) (١(

 ).١٠٤،ص٢ج.ّبرشح مسلم الثبوت

 ).٣٧٣ص.. السائلإجابة) (٢(

 ).٥٧٧ص.٣ج.رشح الكوكب املنري) (٣(

 ).٤٠٥،ص ١ج.املتعمد) (٤(



  

)٨٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  ملزوم لتحـريم الـرضب، وال مل يعلـم منـه مـن غـري التأفيفإن حتريم ُ

ــاء : عكــس لألولويــة يف الفــرع، ونــسخ الفحــوى دون األصــل معنــاه ب

 وانتفاء حتريم الرضب، وهو وجود امللـزوم مـع عـدم التأفيفحتريم 

 .)١(الالزم،وهو حمال

 التـأفيفع التحريم يف الـرضب يلـزم منـه ارتفـاع التحـريم يف إن ارتفا 

ــأفيفبطريــق األوىل ، فــال جيــوز رفــع التحــريم يف الــرضب دون  ؛ الت

 .)٢(ملخالفة ما هو األوىل وهو قطعي الداللة 

  ــوى ــسخ الفح ــز ن ــه،فلم جي ــواه ومفهوم ــب لفح ــه موج ــوت نطق إن ثب

ــع ــاس م ــسخ القي ــوز ن ــام ال جي ــة، ك ــاء موجب ــع بق ــوم م ــاء واملفه  بق

 .)٣(أصله

  -:م  اا   م اقد  ال ام  أن 

  إن ذلك مستفاد من اللفظ، فكانا بمنزلـة لفظـني؛ فجـاز نـسخ أحـدمها

 .)٤(مع بقاء حكم اآلخر

  إن الفحــوى وأصــله مــدلوالن متغايران؛فجــاز نــسخ كــل مــنهام  عــىل

 .)٥(انفراده

                                                           

 ).٢٠٠،ص٢ج.عضداملخترص برشح ال) (١(

 ).٣٧٣ص.. السائلإجابة) (٢(

 ).٤٢٦،٤٢٥،ص ١ج.قواطع األدلة) (٣(

 ).٣٣٠ص.إرشاد الفحول) (٤(

 ).٣٣٠ص.إرشاد الفحول) (٥(



 

)٨٨٨(    ال اااا   

ا :ل ان اا:-  

إثبـات حتـريم : واملختـار يف ذلـك أن يقـال ":ًاألوىل التفصيل؛ قال اآلمـدي

ــريم  ــاس عــىل حت ــه ثابــت بالقي ــا أن يقــال إن ــل الــسكوت، إم الــرضب يف حم

 يف حمل النطق، أو أنه ثابت بداللة اللفظ لغة عىل اختالف املـذاهب التأفيف

جـب رفـع حكـم فإن كان األول؛ فيجب أن يقال بأن نسخ حكم األصـل يو فيه،

وإن رفــع . الفـرع؛ السـتحالة بقـاء الفـرع دون أصــله، وإن مل يـسم ذلـك نـسخا

ــع  ــابع رف ــن رفــع الت ــع حكــم األصــل؛ إذ ال يلــزم م حكــم الفــرع ال يوجــب رف

 بجهـة التـأفيفوإن كان الثاين؛ فال خيفى أن داللة اللفظ عىل حتريم .املتبوع

داللتـان خمتلفتـان رصيح اللفظ وعىل حتريم الرضب بجهة الفحـوى، ومهـا 

غري أن داللة الفحوى تابعة لداللة املنطوق،وعند ذلك أمكن أن يقال بـأن رفـع 

 .)١("حكم إحدى الداللتني ال يلزم منه رفع حكم الداللة األخرى

جـواز نـسخ  وعليه فإذا كان مفهوم املوافقة مستفاد من مفهوم اللفظ فاملختـار

وم مـع بقـاء منطوقـه يف احلالـة املنطوق مع بقاء مفهومه،و جـواز نـسخ املفهـ

  .وا أ، )٢(الثالثة

 

 

                                                           

 ).١٨٠،ص٣ج.اإلحكام) (١(

 ).٤١٩ص.مفهوم املوافقة وموقف األصوليني منه) (٢(



  

)٨٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  اخلامتة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، فبعد هذه الرحلـة يف موضـوع البحـث 

ودراسة مسائله  يروق يل أن أختمه بتسجيل بعض النتائج وأبرزها، وهـي كـام 

 -:ييل

 .باالعتبارإن تعريف اجلويني للمفهوم أحق التعاريف -

 إن مفهوم املوافقة ليس قوال بالتشهي واهلوى-

إن دعوى  االتفـاق عـىل عمـوم مفهـوم املوافقـة ليـست يف حملهـا ؛ لظهـور -

 .اخلالف فيه

 إن حرص اخلالف يف مفهوم املخالفـة حمـل نظـر؛ فـإن أكثـر مـن تكلـم يف -

 .هذه املسألة جيعل اخلالف يف نوعي املفهوم

فحــوى اخلطـاب، وفحــوى :وافقـة؛ حيــث سـمي بــ تعـدد أسـامء مفهــوم امل-

 .إلخ...اللفظ،وحلن اخلطاب

 . وأراد به داللة االقتضاء"حلن اخلطاب" إن بعض العلامء قد أطلق -

 بــام إذا كــان "فحــوى اخلطــاب" إن بعــض األصــوليني قــد خــص مــصطلح-

ــصطلح ــوق،وأن م ــن املنط ــاحلكم م ــق ب ــه أوىل وأح ــسكوت عن ــن "امل حل

ًان املـسكوت عنـه مـساويا للمنطـوق؛ األمـر الـذي  خاص بام إذا ك"اخلطاب

 يثبت أنه ال ترادف بني هذه املصطلحات

أن يكون املعنى املوجـب املـشرتك املناسـب : يشرتط يف مفهوم املوافقة-

 . املعنى املشرتك يف الفرع آكد-عند البعض-موجبا للحكم،وأن يكون

 .كتفاء باملساواة اختلف العلامء عىل اشرتاط األولوية يف املفهوم أو اال-

اختلف العلامء يف الداللة عىل  املفهوم املوافق  هـل هـي داللـة قياسـية أو  -

 لفظية؟ داللة



 

)٨٩٠(    ال اااا   

 .ق داللة لفظيةفالراجح أن داللة اللفظ عىل املفهوم املوا -

 اشرتط البعض أن ال يكون املعنى يف املـسكوت عنـه أقـل مناسـبة للحكـم -

 .يف املعنى املنطوق به

   لفظيـة ليـسوا عـىل مـنهج واحـد ؛فهـم املوافقـةمفهـوم  أن  داللـة القائلون بـ-

إن داللتـه لفظيـة : إن داللته لفظيـة عرفيـة،ومن قائـل: عىل اجتاهات؛فمن قائل

 .ةالتزاميإن داللته لفظية : جمازية،ومن قائل

إن خالف العلامء يف الداللة عىل  املفهوم املوافـق  هـل هـي داللـة قياسـية  -

 .الف  معنوي وليس خالفا لفظيالفظية؟ خ أو داللة

 قرص بعض األصوليني اخلـالف يف عمـوم املفهـوم عـىل مفهـوم املخالفـة -

 .دون مفهوم املوافقة

 .إن الراجح يف مسألة عموم املفهوم القول بعمومه -

ة الــسمحة، ويؤكــد  إن القــول بعمــوم املفهــوم يتفــق وروح الــرشيعة احلنيفــ-

 .لكل حدثمان ومسايرهتا عىل صالحيتها لكل ز

األحـق واألحـرى   إن القول القائل بمعنوية اخلـالف يف عمـوم املفهـوم هـو-

 .األثر يف بعض القواعد األصولية باالختيار؛ لظهور

 اختلـــف األصـــوليون فـــيام بيـــنهم هـــل هنـــاك تـــرادف  يف أســـامء مفهـــوم -

 .املوافقة؛فتكون أسامء ملسمى واحد أم هناك تباين وبالتايل يكون أقساما

فهوم املوافقة ينقسم مفهوم املوافقـة باعتبـار األولويـة مول بانقسام عىل الق -

 . مفهوم موافقة أولوي، ومفهوم موافقة مساويإىلواملساواة 

تنبيــه باألقــل عــىل األكثــر،أو بــاألدنى عــىل : إىل  املفهــوم األولــوي ينقــسم -

 .تنبيه باألكثر عىل األقل أو باألعىل عىل األدنى:  و األعىل،

فهوم املوافق  باعتبـار قـوة داللـة مفهـوم املوافقـة، أو  مـن حيـث  ينقسم امل-

 . القطعي وظنيإىلالقطعية والظنية 
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ما دل النص عىل حكمه بفحـواه، وسـياق الكـالم، : مفهوم املوافقة القطعي،-

 .ومعرفة املقصود منه يف حمل النطق

ا، وكـون كون التعليـل بـاملعنى قطعيـ:   مفهوم املوافقة القطعي ال بد فيه من -

 .وجود املناسبة يف املسكوت قطعيا

 مفهـوم املوافقـة الظني،هـو الـذي مل يعــرف املقـصود منـه قطعـا، وإن كــان -

املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق، لكنه يف الظـاهر؛ الحـتامل معنـى 

 .غريه عىل الغاية قطعا آخر هناك مل يدل عىل سياق الكالم وال

 .ا يوجد يف مسائل اخلالف مفهوم املوافقة الظني أكثر م-

من العلامء من نفـى وجـود القطعـي يف مفهـوم املوافقـة؛ لتطـرق االحـتامل  -

 . الكلإىل

مفهوم املوافقة القطعي والظني يطلق عليـه الـرضوري والنظـري،أو اجلـيل  -

 .واخلفي

 . إن  الراجح أن مفهوم املوافقة حجة-

 .ز ومانع اختلف العلامء يف ختصيص مفهوم املوافقة بني جمي-

 القـول القائـل بجـواز التخـصيص عنــد اإلبقـاء عـىل امللفـوظ، وعدمـه عنــد -

 . مجع بني الدليلنينقض امللفوظ هو الراجح؛ ألن فيه

معنوية اخلالف يف ختـصيص مفهـوم املوافقـة؛ لرتتـب اخلـالف عليـه يف  -

 .الفروع

 إن قــول اجلمهــور القائــل بجــواز التخــصيص بمفهــوم املوافقــة هــو األوىل -

 .األرجحو

 .إن نسخ املنطوق واملفهوم معا متفق عليه -

 وم هل يستلزم نسخ املنطوق أم ال؟ اختلف العلامء يف أن نسخ املفه-
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  ر واملراجعداملصا
 

ـــوم . ١ ـــوال العل ـــان أح ـــوم يف بي ـــويش املرق ـــوم ال ـــسن. أبجـــد العل ـــن ح ـــديق ب  ص

ــأ ـــــــ ــ،تح١٢٤٨القنوجي،ت ـــــــ ــــــــب : ه ــــــــار، ،دار الكت ــــــــار زك ــــــــد اجلب عب

 .م١٩٧٨العلمية،بريوت،

عـيل بـن .  علـم األصـولإىلاإلهباج يف رشح املنهاج عـىل منهـاج الوصـول  . ٢

ــــسبكي،تـ ــــن عــــيل ٧٥٦عبــــد الكــــايف ال ــــد الوهــــاب ب ــــدين عب هـــــ،تاج ال

نــور الــدين عبــد اجلبــار .د-أمحــد مجــال الزمزمــي.د:هـــ،تح٧٧١الــسبكي،تـ

ــــاء : الطبعــــةصــــغريي ، األوىل،دار البحــــوث للدراســــات اإلســــالمية وإحي

 ٢٠٠٤-١٤٢٤ الرتاث،ديب ،

مــصطفى ســـعيد .د.االخــتالف يف القواعـــد األصــولية يف اخــتالف الفقهـــاء أثــر . ٣

 .م١٩٨٢- هـ١٤٠٢سة الرسالة،بريوت،ساألوىل،مؤ: ِاخلن، الطبعة

ــدة األحكــام . ٤ ــام األحكــام رشح عم ــدين بــن دقيــق الف.إحك ــد تقــي ال قيــه املجته

ــ ـــ ــ،تح٧٠٢العيد،ت ــــد شــــاكر، الطبعــــة:هـــ األوىل،دار الكتــــب :أمحــــد حمم

 .م١٩٨٧- هـ١٣٧٤السلفية،القاهرة،

ــام . ٥ ــول األحك ــام يف أص ــسن،املتوىف . اإلحك ــو احل ــدي أب ــد اآلم ــن حمم ــيل ب ع

 .هـ١٤٠٤سيد اجلمييل، دار الكتاب العريب،بريوت، . د: هـ،حتقيق٦٣١سنة

عــــيل بــــن أمحــــد بــــن حــــزم األندلــــيس أبــــو .صــــول األحكــــاماإلحكــــام يف أ . ٦

 .هـ١٤٠٤هـ،  ،دار احلديث ، القاهرة،٤٥٦حممد،تـ

ـــول  . ٧ ـــاد الفح ـــولإىلإرش ـــم األص ـــق عل ـــد . حتقي ـــن حمم ـــيل ب ـــن ع ـــد ب حمم

حممــد ســعيد البــدري أبــو مــصعب، ،دار : هـــ،حتقيق١٢الــشوكاين،املتوىف ســنة

 .م١٩٩٢- هـ١٤١٢الفكر،بريوت،

حممـد التـوبجي ،دار الفكـر .د: حممد ريـاض زاده،تـحعبد اللطيف.أسامء الكتب . ٨
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 .م١٩٨٣- هـ١٤٠٣بريوت،

بكر،املتـوىف  حممد بـن أمحـد بـن أيب سـهل الرسخـيس أبـو. أصول الرسخيس . ٩

 .هـ،،دار املعرفة ،بريوت،بدون تاريخ٤٩٠سنة

ــول الــشايش . ١٠ ــشايش أبــو عيل،املتــوىف .أص ــن إســحاق ال ــد بــن حممــد ب أمح

 .وت،بدون تاريخ هـ، ،دار الكتاب العريب،بري٣٤٤سنة

بـدون  ،دار املـريخ، الريـاض،.شـعبان إسـامعيل. د. تارخيـه ورجالـةهقالفأصول  . ١١

 .تاريخ

ــ. هقأصول الف . ١٢ ــ،تح٦شمس الدين حممد بـن مفلـح املـديس احلنبيل،ت فهـد .د:ه

 .بن حممد السدحان، مكتبة العبيكان،بدون تاريخ 

حممـد بـن عمـر بـن احلـسني الـرازي أبـو .اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني . ١٣

ـ ١٤٠٢عيل سامي  النشار،دار الكتب العلمية،بريوت،: تح/هـ٦٠٦عبد اهللا،تـ  .ه

ــالم . ١٤ ــزركيل .األع ــارس، ال ــن ف ــيل ب ــن ع ــد ب ــن حمم ــود ب ــن حمم ــدين ب ــري ال خل

ــ، طبعــــة١٣٩٦:الدمــــشقي، املتــــوىف ســــنة ــــريوت، : هـــ دار العلــــم للماليني،ب

 .م١٣٨٩: الثالثة ، سنة:الطبعة

 .هـ١٨٩٦أدورد فنديك ،دار صادر،بريوت،.اكتفاء القنوع بام هو مطبوع . ١٥

ــل . ١٦ ــل اآلم ــ.أم ــر العاميل،تـ ــ،تح١١٠٤احل ــ:هـ ــسيد أمح ــسيني، ،ال ــة  د احل مطبع

 .مكتبة األندلس،بغداد:اآلداب،النجف األرشف،النارش

ــــصور التميمــــي . األنــــساب . ١٧ ــــد الكــــريم بــــن حممــــد ابــــن من ــــو ســــعيد عب أب

 .م١٩٩٨بريوت، دار الفكر، عبد اهللا عمر البارودي،: هـ،تح٥٦٢السمعاين،ت

ــــب  . ١٨ إيــــضاح املكنــــون يف الــــذيل عــــىل كــــشف الظنــــون عــــن أســــامي الكت

ــإسـامعيل ب.والفنـون ــ،دار ١٣٣٩اشـا بـن حممـد أمـني بـن مـري سـليم البغدادي،ت ه

 .إحياء الرتاث العريب،بريوت،بدون تاريخ

ــول الفقــه . ١٩ ــيط يف أص ــر املح ــن عبــد اهللا . البح ــادر ب ــد بــن هب ــدين حمم ــدر ال ب
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ــ ــ،تح٧٩٤الزركـــيش، تــ ،دار الكتـــب ٨٨،ص٣حممـــد حممـــد تـــامر،ج. د: هــ

ـ ١٤٢١العلمية،بريوت،   .م٢٠٠٠ - ه

ـــدر الطـــالع بمح . ٢٠ ـــن عـــيل .اســـن مـــن بعـــد القـــرن الـــسابعالب العالمـــة حممـــد ب

ـ ١٢٥٠الشوكاين،املتوىف سنة   .،دار املعرفة،بريوت،بدون تاريخ٣٥٤ه

ــه . ٢١ ــول الفق ــان يف أص ــو .الربه ــويني أب ــف اجل ــن يوس ــد اهللا ب ــن عب ــك ب ــد املل عب

ــ،٤٧٨املعايل،املتوىف سنة  الوفـاء، عبـد العظـيم حممـود الـديب ،. د: حتقيـق ه

 .هـ١٤١٨املنصورة، 

جـــالل الـــدين عبـــد الــــرمحن .يـــة الوعـــاة يف طبقـــات اللغـــويني والنحـــاةبغ . ٢٢

ــة العــرصية،صيدا، : هـــ،تح٩١١الــسيوطي،تـ ــراهيم،  املكتب ــو الفــضل إب حممــد أب

 .لبنان،بدون تاريخ

حممــود بـــن عبـــد . بيــان املختـــرص رشح خمتــرص املنتهـــى البــن احلاجـــب . ٢٣

ــمس  ــاء ش ــو الثن ــن عــيل أب ــن أيب بكــر ب ــن حممــد ب ــد ب ــن أمح ــدين الــرمحن ب ال

ــ ــ،تح٧٤٩األصفهاين،تـ ــة.د:هـ ــا، الطبع ــر بق ــد مظه ــث :حمم ــد البح األوىل،معه

 .م١٩٨٦- هـ١٤٠٦العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،مكة املكرمة، 

ــ. تاريخ ابن الوردي . ٢٤ ــ،٧٤٩زين الدين عمر بـن مظفـر الـشهري بـابن الوردي،ت دار  ه

ـ ١٤١٧بريوت،  ّالكتب العلمية ،  .م١٩٩٦ - ه

ــول الف . ٢٥ ــر يف أص ــشافعيةالتحري ــة وال ــطالحي احلنفي ــني اص ــامع ب ــه اجل ــامل . ق ك

الدين حممد بن عبد الواحد ابـن عبـد احلميـد بـن مـسعود الـسيوايس ،الـشهري بـابن 

ـ ١٣٥١هـ، ،مطبعة مصطفى البايب احللبي،القاهرة،٨٦١اهلامم،تـ  . ه

ــــــصول . ٢٦ ــــــن املح ــــــر .التحــــــصيل م ــــــن أيب بك ــــــود ب ــــــدين حمم رساج ال

ــد احلم.د:هـــ،حتقيق٦٨٢األرمــوي،ت ــد، الطبعــةعب ــو زني ــد أب ــسة :ي األوىل،مؤس

 م١٩٨٨- هـ١٤٠٨الرسالة،بريوت،

زكريــا حييـى بــن موســى  أبـو.حتفـة املــسؤول يف رشح خمتـرص منتهــى الــسول . ٢٧
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األوىل، دار :يوســف األخــرض القــيم، .د: هـــ،حتقيق٧٧٣الرهوين،املتــوىف ســنة

 م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢ت اإلسالمية وإحياء الرتاث،ديب، االبحوث للدراس

ـــــــــ . ٢٨ ـــــــــن إســـــــــامعيل .ان يف رشح الربهـــــــــانالتحقيـــــــــق والبي عـــــــــيل ب

ــ ــ ــ،تح٦١٨األبياري،ت ـــة .د:هــ ـــري، الطبع ـــسام اجلزائ ـــرمحن ب ـــد ال ـــن عب عـــيل ب

 .م٢٠١٣- هـ١٤٣٤ والشؤون السالمية، قطر،األوقافاألوىل،وزارة :

ــــول . ٢٩ ــــىل األص ــــروع ع ــــريج الف ــــو .خت ــــاين أب ــــد الزنج ــــن أمح ــــود ب حمم

ــ ــــ ــ،تح٦٥٦املناقب،ت ــــ ـــــالة،.د:ه ـــــسة الرس ـــــالح، مؤس ـــــب ص ـــــد أدي  حمم

 هـ١٣٩٨بريوت،

ـ ،٧٤٨أبو عبد اهللا شمس الـدين حممـد الـذهبي،ت.تذكرة احلفاظ . ٣٠ دار الكتـب  هـ

 .العلمية ، بريوت، بدون تاريخ

ـ ،٤٠٣د بــن الطيــب البــاقالين،تالقــايض أبــو بكــر حممــ.التقريــب واإلرشــاد . ٣١  هــ

ــ١٤١٨األوىل،مؤسـسة الرسـالة،بريوت،:زنيـد ، الطبعـة عبد احلميد أبـو.د:تح - ه

 .م١٩٩٨

أبـو عبـد اهللا، شـمس الـدين حممـد بـن حممـد . التقرير والتحبري يف علم األصول . ٣٢

ــ،٨٧٩بن حممد املعروف بـابن أمـري حـاج،ت ـ ١٤١٧بـريوت،  دار الفكـر، ه  - هـ

 .م١٩٩٦

ـــويم األدلـــة يف  . ٣٣ أبـــو زيـــد عبيـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن عيـــسى .أصـــول الفقـــهتق

األوىل،دار :، الطبعـة١٣٩خليـل حميـي الـدين املـيس،ص:هـ،تح٤٣٠الدبويس،تـ

 .م٢٠٠١- هـ١٤٢١الكتب العلمية،بريوت،

ــف .التلخــيص يف أصــول الفقــه . ٣٤ ــن يوس ــد اهللا ب ــن عب ــد امللــك ب ــو املعــايل عب أب

ــنة  ــوىف س ــومل ال: هـــ،حتقيق٤٧٨اجلويني،املت ــد اهللا ج ــد - نبــايل عب ــشري أمح ب

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧البشائر اإلسالمية،بريوت،  العمري، دار

مجـال الـدين عبـد الـرحيم بـن احلـسن . لفروع عىل األصولالتمهيد يف ختريج ا . ٣٥



 

)٨٩٦(    ال اااا   

ــ ـــــ ــ،تح٧٧٢اإلسنوي،ت ـــــ ــــــالة،. د: ه ــــــسة الرس ــــــسن هيتو،مؤس ــــــد ح  حمم

 .هـ١٤٠٠بريوت،

ــو منــصور حممــد بــن أمحــد األزهري،تـــ.هتــذيب اللغــة . ٣٦ ــد : هـــ،تح٣٧٠أب حمم

 .م٢٠٠١عوض مرعب، ،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،

هللا بـــن مـــسعود احلنفي،املتـــوىف التوضـــيح يف حـــل غـــوامض التنقـــيح، عبـــد ا . ٣٧

ــنة ــ،حتقيق٧١٩س ــة،بريوت،: هـ ــب العلمي ــريات، دار الكت ــا عم ـ ١٤١٦زكري ــ  - ه

 .م١٩٩٦

حممـــد عبـــد الـــرؤوف املنـــاوي،املتوىف . التوقيـــف عـــىل مهـــامت التعـــاريف . ٣٨

 .هـ١٤١٠حممد رضوان الداية، دار الفكر،بريوت،. د: هـ،حتقيق١٠٣١سنة

ن عـــيل بــــن عبـــد الكــــايف تــــاج الـــدين عبــــد الوهـــاب بــــ. مجـــع اجلوامـــع . ٣٩

ــــسبكي،تـ ــــح٧٧١ال ـ ،ت ــــ ــــالمية،جامعة :ه ــــوم اإلس ــــة العل ــــسني ،كلي ــــة ح عقيل

 .م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧اجلزائر،

عبـد القـادر بـن أيب الوفـاء حممـد بـن أيب .اجلواهر املـضية يف طبقـات احلنفيـة . ٤٠

ــ ــ، مـري حممـد كتـب خانه،كراتـيش،اهلند،بدون ٧٧٥الوفاء القـريش أبـو حممد،ت ه

 .تاريخ

ــ مةحاشية العال . ٤١ ـ عـىل رشح اجلـالل املحـيل عـىل مـتن مجـع ١٧٨٠البناين،ت هـ

لإلمـــــام تـــــاج الــــدين الـــــسبكي مـــــع تقريــــرات لعبـــــد الـــــرمحن .اجلوامــــع 

 .هـ١٩٣٧- هـ١٣٥٦،مطبعة مصطفى البايب احللبي،القاهرة،١الرشبيني،ج

ــــرص  . ٤٢ ــــو رشح خمت ــــشافعي وه ــــام ال ــــذهب اإلم ــــه م ــــري يف فق ــــاوي الكب احل

: هـــ،تح٤٥٠وردي البـرصي الـشافعي،تـعـيل بـن حممـد بــن حبيـب املـا.املـزين

ـــــوض  ـــــد مع ـــــيل حمم ـــــب - ع ـــــود،دار الكت ـــــد املوج ـــــد عب ـــــادل أمح  ع

 .م١٩٩٩هـ،١٤١٩العلمية،بريوت،

الـشيخ يوسـف البحراين،املتـوىف . احلدائق النـارضة يف أحكـام العـرتة الطـاهرة . ٤٣



  

)٨٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .سالمي،م املرشفة،إيران، بدون تاريخاإل هـ، مؤسسة النرش١١٨٦سنة

ــ . ٤٤ ــر يف أعي ــن خالصــة األث ــضل اهللا ب ــن ف ــني ب ــد أم ــرش، حمم ــادي ع ــرن احل ان الق

ـ ،دار صادر،بريوت، بدون تاريخ١١١١حمب الدين بن حممد املحبي،ت  .ه

عمـر بـن عـيل بـن .خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الـرشح الكبـري للرافعـي  . ٤٥

ــ،تح٨٠٤امللقـــن األنـــصاري،تـ محـــدي عبـــد املجيـــد إســـامعيل الـــسلفي،  : هــ

 هـ١٤١٠مكتبة الرشد، الرياض،

أبـو منـصور حممـد بـن أمحـد .هتـذيب اللغـة/بريوت، بدون تاريخ  دار املعرفة، . ٤٦

حممـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء الـرتاث : هـ،حتقيق٣٧٠ىف سنةاألزهري،املتو

 .م ٢٠٠١بريوت، العريب،

 . دار صادر،بريوت بدون تاريخ . ٤٧

حلـافظ شـهاب الـدين أيب الفـضل أمحـد . الدرر الكامنـة يف أعيـان املائـة الثامنـة . ٤٨

ــ،تح٨٥٢بن عيل بن حممد العـسقالين،تـ حممـد عبـد املعيـد ضـان، جملـس : ه

 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢،حيدر أباد، اهلند، دائرة املعارف العثامنية

إبـراهيم بـن عـيل بـن حممـد .ّالديباج املذهب يف معرفـة أعيـان علـامء املـذهب . ٤٩

ــ ــري املالكي،تـ ــون اليعم ــن فرح ــة،٧٩٩ب ــب العلمي ـ ، دار الكت ــ ــريوت، ه ــدون  ب ب

 .تاريخ

ــام الــرشيعة . ٥٠ ــرى الــشيعة يف أحك ــد اهللا شــمس الــدين .ذك ــشهيد األول،أبــو عب ال

ــ، ، الطبعـــة٧٨٦حممـــد،املتوىف ســـنة األوىل،مؤســـسة أهـــل البيـــت إلحيـــاء :هــ

 .هـ١٤١٩الرتاث،

 بيل،أبـو عـيل احلـسن بـن شـهاب احلـسن العكـربي احلنـ.رسالة يف أصول الفقه . ٥١

 موفق بـن عبـد اهللا بـن عبـد القادر،املكتبـة املكيـة،.د: هـ،حتقيق٤٢٨املتوىف سنة

 .م١٩٩٢- هـ١٤١٣،  مكة املكرمة

ــشافعي،تـ. الرســالة . ٥٢ ــد اهللا ال ــو عب ــس أب ــن إدري ــد : ،تــح٢٠٤حممــد ب أمحــد حمم



 

)٨٩٨(    ال اااا   

 .م،بدون تاريخ١٩٣٩ – هـ١٣٥٨شاكر، 

تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن عـيل بـن .رفع احلاجب عـن خمتـرص ابـن احلاجـب . ٥٣

ــ،تح٧٧١عبد الكايف الـسبكي،تـ : عـادل عبـد املوجـود ، الطبعـة- عـيل معـوض:ه

 .م١٩٩٩- هـ١٤١٩ ،بريوت،األوىل، عامل الكتب

ُالــسحب الوابلــة عــىل رضائــح احلنابلــة . ٥٤ ّحممــد بــن عبــد اهللا بــن محيــد النجــدي .ُّ

ّاملكــي، تــح ٰعبــد الــرمحن بــن ســليامن العثيمــني، .بكــر ابــن عبــد اهللا أبــو زيــد ،د: ّ

 .مؤسسة الرسالة،بريوت، بدون تاريخ

ــ.سنن ابن ماجه . ٥٥ ــ،تح٢٧٥حممـد بـن يزيـد أبـو عبـداهللا القزويني،ت حممـد فـؤاد : ه

 .عبد الباقي،  دار املعرفة، بريوت،بدون تاريخ

ســــــــليامن بــــــــن األشــــــــعث أبــــــــو داود السجــــــــستاين . ســــــــنن أيب داود . ٥٦

ــد ،دار الفكــر،: هـــ،تح٢٧٥األزدي،ت ــي الــدين عبــد احلمي  بــريوت، حممــد حمي

 .بدون تاريخ

ــبالء . ٥٧ ــالم الن ــد .ســري أع ــو عب ــذهبي أب ــن قــايامز ال ــثامن ب ــن ع ــد ب ــن أمح حممــد ب

ــ،حتقيق٤٨سـنةاهللا،املتوىف    حممـد نعـيم العرقـسويس ،- شـعيب األرنـاؤوط : ه

 .هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة،بريوت،

حممد بـن حممـد بـن عمـر بـن عـيل بـن . شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية . ٥٨

ــنة ــوىف س ــوف، املت ــامل خمل ــه١٣٦٠: س ــق علي ــ، عل ــايل، : هـ ــد خي ــد املجي عب

 م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤ األوىل، دار الكتب العلمية  بريوت،: ، الطبعة٣٥٧ص

ــار مــن ذهــبشــذرات الــذهب . ٥٩ ــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد العكــري .ي أخب عب

ـــنة ـــوىف س ــ،حتقيق١٠٨٩احلنبيل،املت ــ ـــؤوط: ه ـــادر األرن ـــد الق ـــود - عب  حمم

 .هـ١٤٠٦األرناؤوط ،دار ابن كثري، دمشق،

الفقيـه األصـويل أبـو الفـتح تقـي الـدين حممـد .رشح اإلملـام بأحاديـث األحكـام . ٦٠

عبــد العزيــز حممــد :هـــ،تح٧٠٢قــشريي ،ابــن دقيــق العيد،تـــبــن عــيل بــن وهــب ال



  

)٨٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .م١٩٩٧- هـ١٤١٨األوىل،دار أطلس،الرياض،:السعيد، الطبعة 

سـعد الـدين مـسعود ..رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصـول الفقـه . ٦١

ــنة ــازاين،املتوىف س ــر التفت ــب : هـــ،حتقيق٧٩٢بــن عم ــريات ،دار الكت ــا عم زكري

 .م١٩٩٦ - ـ ه١٤١٦بريوت،  العلمية،

حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد الزركـيش .رشح الزركيش عىل خمتـرص اخلرقـي . ٦٢

 الريـاض، العبيكـان،  عبـد الـرمحن اجلـربين،عبـد اهللا بـن: هـ،تح٧٧٢املرصي، تـ

 .بدون تاريخ

ــر . ٦٣ ــن عبــد .رشح الكوكــب املنــري املــسمى خمتــرص التحري حممــد بــن أمحــد ب

ــ ــ،تح٩٧٢العزيز بن عـيل الفتـوحي احلنبيل،املعـروف بـابن النجار،ت حممـد .د:ه

 ؤون اإلسـالمية واألوقــاف والـدعوة واإلرشــاد،شنزيــه محـاد،وزارة الــ.د- الـزحييل

 .ية السعوديةاململكة العرب

ــع . ٦٤ ــنة. رشح اللم ــشريازي،املتوىف س ــيل ال ــن ع ــراهيم ب ــحاق إب ــو إس ـ ،٤٧٦أب ــ  ه

ــ١٤٠٨األوىل،دار الغـرب اإلسـالمي،:عبـد املجيـد تركـي ، الطبعـة.د:حتقيق - ه

 .م١٩٨٨

نجــم الـدين أبـو الربيــع سـليامن بـن عبــد القـوي بـن عبــد .الروضـة رشح خمتـرص . ٦٥

ــ،حتقيق١٦ الطويف،املتوىف سنةالكريم بن سعيد عبـد اهللا بـن عبـد املحـسن .د:ه

 م١٩٨- هـ١٤١٩الثانية،مؤسسة الرسالة نارشون،:الرتكي، الطبعة

حممـد بـن إسـامعيل أبـو عبـداهللا البخـاري اجلعفي،املتـوىف . صـحيح البخـاري . ٦٦

ــنة ــ،حتقيق٢٥٦س ــا، . د: هـ ــب البغ ــصطفى دي ــري،م ــن كث ــريوت، دار اب  – ١٤٠٧ب

١٩٨٧. 

ــــــسلم . ٦٧ ــــــحيح م ــــــش.ص ــــــسني الق ــــــو احل ــــــاج أب ــــــن احلج ــــــسلم ب ريي م

ــسابوري،ت ــ،٢٦١الني ــق هـ ــرتاث : حتقي ــاء ال ــاقي ، دار إحي ــد الب ــؤاد عب ــد ف حمم

 .بدون تاريخ بريوت، العريب،
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ــع . ٦٨ ــل القــرن التاس ــع أله ــضوء الالم ــرمحن . ال ــد ال ــن عب ــد ب ــدين حمم ــمس ال ش

 السخاوي، منشورات دار مكتبة احلياة،بريوت،بدون تاريخ

ــ،تح٥٢١حممد بـن أيب يعـىل أبـو احلـسني،تـ. طبقات احلنابلة . ٦٩ حممـد حامـد : ه

 .الفقي

 تـــاج الـــدين بـــن عـــيل بـــن عبـــد الكـــايف الـــسبكي ،. طبقــات الـــشافعية الكـــربى . ٧٠

ــ عبـد الفتــاح حممـد احللــو، هجــر . د- حممـود حممــد الطنــاحي. د: هـــ،تح٧٧١ت

 .هـ١٤١٣للطباعة والنرش والتوزيع،

ــشافعية . ٧١ ــن حم.  طبقــات ال ــد ب ــر بــن أمح ــو بك ــشهـبي أب ــدي ال ــر األس ــد بــن عم م

ــنة ــوىف س ــبة، املت ــايض شهـ ــابن ق ــروف ب ــدين املع ــي ال ــشقي، تق ــ، ٨٥١:الدم هـ

: عـامل الكتـب، بـريوت، الطبعـة: احلافظ عبد العلـيم خـان، طبعـة: حتقيق الدكتور

 .هـ١٤٠٧:األوىل سنة

ـ يف القـرن احلـادي عـرش،تحأمحـد بـن حممـد األدهن.طبقات املفرسين . ٧٢ : وي،تـ

ــ١٤١٧ِســليامن بـــن صـــالح اخلـــزي ، مكتبـــة العلـــوم واحلكـــم، الـــسعودية،  - هــ

 .م١٩٩٧

ــن عــثامن الــذهبي ،. العــرب يف خــرب مــن غــرب . ٧٣  شــمس الــدين حممــد بــن أمحــد ب

ــ ــ،تح٧٤٨تـ ــد. د: هـ ــالح ال ــت،ص ــة الكوي ــة حكوم ــد ،  مطبع ــت ، ين املنج  الكوي

 .م١٩٨٤

ـــه . ٧٤ ـــول الفق ـــو.العـــدة يف أص ـــدادي  أب ـــراء البغ ـــسني الف ـــن احل ـــد ب ـــيل حمم يع

ــ ــ،تح٤٥٨احلنبيل،تـ األوىل،دار :حممــد عبـــد القــادر أمحــد عطــا، ، الطبعـــة:هـ

ــ١٤٢٣الكتــــــب العلميــــــة،بريوت، مرســــــالة يف أصــــــول الفقــــــه ٢٠٠٢- هـــــ

 .٩٥ص.للعكربي

شــهاب الـــدين أمحــد بــن إدريـــس .وص والعمــومالعقــد املنظــوم يف اخلـــص . ٧٥

ــ ــ٦٨٢القرايف،تـ ــح/هـ ــة.د:ت ــد اهللا، الطبع ــتم عب ــد اخل ــي، األوىل،:أمح  دار الكتب
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 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠،  القاهرة

 حممـد بـن عبـد العزيـز املبارك،كليـة الـرشيعة،.دً.عموم املفهوم دراسة وتطبيقـا . ٧٦

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 حممـــد حممــد حلمـــي عيـــسى،.خــتالف الفقهـــاءعمــوم املفهـــوم وأثـــره يف ا . ٧٧

 .م٢٠١١- ٢٠١٠اجلامعة اإلسالمية،غزة،

ــ،حتقيق١٧٥اخلليل بـن أمحـد الفراهيـدي، ت. العني . ٧٨ مهـدي املخزومـي . د: ه

 .سامرائي،دار ومكتبة اهلالل،بدون تاريخإبراهيم ال.  د–

  أيب احلــسن تقــي الــدين عــيل بــن عبــد الكــايف الــسبكي،اإلمــام.فتــاوى الــسبكي . ٧٩

 .دار املعرفة،بريوت،بدون تاريخ هـ،٧٥٦تـ

شـيخ اإلسـالم أيب العبـاس تقـي الـدين أمحـد بـن عبـد احللـيم .  الكـربىالفتاوى . ٨٠

ــة احلــراين، ــن تيمي ــ ب ــو: هـــ،تقديم٧٢٨تـ ــسنني حممــد خمل ــة، ف ،ح  دار املعرف

 .بدون تاريخ بريوت،

عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن حممـد البغـدادي .وبيان الفرقـة الناجيـة الفرق بني الفرق . ٨١

 .م١٩٧٧،بريوت هـ، دار اآلفاق اجلديدة،٤٢٩تـ أبو منصور،

ــسب  . ٨٢ ــارصة تنت ــرق مع ــاإىلف ــالم منه ــف اإلس ــالم وموق ــيل .د. اإلس ــن ع ــب ب غال

 م٢٠٠١- هـ١٤٢٢ية الذهبية،جدة،الرابعة،املكتبة العرص:، الطبعة١ج.عواجي

ــ.الفهرست . ٨٣ ــ،٣٨٥حممد بن إسحاق أبـو الفـرج النديم،ت بـريوت،  دار املعرفـة، ه

 .م١٩٧٨ – ١٣٩٨

، ١٣٦٥ الشيخ حممـد عـيل الكـاظمي اخلراسـاين،املتوىف سـنة.فوائد األصول . ٨٤

ــق ــالمي التابعــة : حتقي ــرش اإلس ــسة الن ــي، ، مؤس ــدين العراق ــياء ال ــا ض ــشيخ آغ ال

 .هـ١٤٠٤، بقم املرشفة،إيران،جلامعة املدرسني 

ـــن نظـــام الـــدين حممـــد الـــسهالوي .فـــواتح الرمحـــوت . ٨٥ ـــد العـــيل حممـــد ب عب

ـ بــرشح مــسلم الثبــوت للعالمــة القــايض حمــب اهللا بــن عبــد ١٢٢٥األنــصاري،تـ هــ
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ــ ــشكور البهاري،تـ ــة:هـــ،ضبط١١١٩ال ــر، الطبع ــود عم ــد اهللا حمم دار  األوىل،:عب

 .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣ريوت،ب الكتب العلمية،

طفى بــن عبــداهللا القــسطنطيني مــص. كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون . ٨٦

ــنة ــوىف س ــي احلنفي،املت ــة،بريوت، ١٠٦٧الروم ــب العلمي ــ،دار الكت  – ١٤١٣هـ

١٩٩٢. 

أبـو احلـسن عـيل بـن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد . اللباب يف هتذيب األنساب . ٨٧

ـ ١٤٠٠هـ، دار صتادر، بريوت، ٦٣٠الشيباين اجلزري ،تـ  .م ١٩٨٠ - ه

 .هـ،١١حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي،ت. لسان العرب . ٨٨

لــسان امليــزان أليب الفــضل، أمحــد بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر  . ٨٩

ــنة ــوىف س ــسقالين  املت ــق٨٥٢:الع ــ، حتقي ــرة املعــر: هـ ــند، دائ ــة، اهلـ ف النظامي

 .م١٩٨٦هـ،١٤٠٦:الثانية سنة: مؤسسة األعلمي، بريوت، لبنان، الطبعة: طبعة

ــو إســحاق إبــراهيم بــن عــيل الــشريازي،تـ.اللمــع يف أصــول الفقــه . ٩٠ هـــ،دار ٤٧٦أب

ـ ١٤٠٥الكتب العلمية،بريوت،  م١٩٨٥- ه

 مجال الدين احلسن بـن يوسـف بـن عـيل بـن املطهـر احلـيل ،. مبادئ األصول  . ٩١

ــ، حتقيـق٧٢٦املتوىف سنة  الثالثـة،:عبـد احلـسني حممـد عـيل البقـال، الطبعـة: ه

 .هـ١٤٠٤ مكتب اإلعالم اإلسالمي،- مركز النرش 

أمحــد عبــد .إلســالم ابــن تيميــةجممــوع الفتــاوى كتــب ورســائل وفتــاوى شــيخ ا . ٩٢

ــ ــ،تح٧٢٨احلليم بن تيمية احلراين أبـو العباس،ت عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن : ه

 .قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية،بدون تاريخ

حممــــــد بـــــن عمـــــر بـــــن احلــــــسني .يف علـــــم األصـــــول. املحـــــصول . ٩٣

د طه جـابر فيـاض العلـواين،  جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعو: هـ،تح٦٠٦الرازي،تـ

 . هـ١٤٠٠بريوت،  اإلسالمية ،

 أبـو احلـسن عـيل بـن إسـامعيل بـن سـيده املـريس،.املحكم واملحيط األعظم . ٩٤
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 .بريوت دار الكتب العلمية، عبد احلميد هنداوي،:هـ،حتقيق٤٥٨ت

 حممــــــد بــــــن أيب بكــــــر بــــــن عبــــــدالقادر الــــــرازي،.خمتـــــار الــــــصحاح . ٩٥

ــ،حتقيق٧٢١ت  – ١٤١٥بـــريوت،  حممـــود خـــاطر، مكتبـــة لبنـــان نـــارشون،:هــ

 .م١٩٩٥

ــــضد  . ٩٦ ــــرشح الع ــــى ب ــــرص املنته ــــالكي،املتوىف .خمت ــــب امل ــــن احلاج الب

ــ،مراجعة ٦٤٦ســــنة  شـــــعبان إســــامعيل، مكتبـــــة الكليـــــات األزهريـــــة،.د:هــــ

 .م١٩٨٣- هـ١٤٠٣القاهرة،

عـيل بـن حممـد .املخترص يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل . ٩٧

كــز البحــث حممــد مظهــر بقــا، مر.د: ،تــح١٤٠٠بــن عــيل الــبعيل أبــو احلــسن ،تـــ

جامعـة امللـك عبـد  العلمي وإحيـاء الرتاث،كليـة الـرشيعة والدراسـات اإلسـالمية،

 .م١٩٨٠- ١٤٠٠مكة املكرمة، العزيز،

ـــدخل  . ٩٨ ـــلإىل امل ـــن حنب ـــام أمحـــد ب ـــذهب اإلم ـــن بـــدران .  م ـــادر ب عبـــد الق

ــنة ــي،. د: هـــ،حتقيق١٤٦الدمــشقي،املتوىف س ــسن الرتك ــد املح ــن عب ــد اهللا ب  عب

 .هـ١٤٠١بريوت، مؤسسة الرسالة،

أمحـد بـن عبـد احللـيم + عبـد احللـيم + عبـد الـسالم . املسودة يف أصول الفقـه . ٩٩

 .حممد حميى الدين عبد احلميد، ،املدين،القاهرة: آل تيمية،حتقيق

أبـو منــصور حــسن بــن زيـن الــدين بــن عــيل  . معـامل الــدين ومــالذ املجتهــدين . ١٠٠

ــ ــ١٠١١ُاجلبعــي العــاميل املعــروف بــابن الــشهيد الثاين،تـ  النـــرش ،مؤســسة.هـ

 .التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة،إيران اإلسالمي

ــرب . ١٠١ ــرص يف املعت ــسن .رشح املخت ــن احل ــر ب ــم جعف ــو القاس ــدين ،أب ــم ال نج

ــيل،ت ــق احل ــ،تح٦٧٦املحق ــصحيح :هـ ــة إرشاف : وت ــارم : جمموع ــارص مك ن

 .هـ١٣٦٤ ، شريازي

 حممـد بـن عـيل بـن الطيـب البـرصي أبـو احلـسني،. املعتمد يف أصول الفقـه . ١٠٢
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ـ ،٤٣٦تـ  .هـ١٤٠٣بريوت، دار الكتب العلمية، ه

ــدان . ١٠٣ ــم البل ــد اهللا،ت. معج ــو عب ــد اهللا احلمــوي أب ــن عب ــ، دار ٦٢٦يــاقوت ب هـ

 .الفكر،بريوت،بدون تاريخ

ــيط . ١٠٤ ــم الوس ــق.املعج ــن العلامء،حتقي ــة م ــة، دار :جمموع ــة العربي ــع اللغ جمم

 .الدعوة، بدون تاريخ

ــة  . ١٠٥ ــاييس اللغ ــم مق ــا،امل.معج ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــسني أمح ــو احل توىف أب

ـ ١٤٢٠عبـد الــسالم حممــد هـارون،دار اجليــل،بريوت،: هـــ،حتقيق٣٩٥سـنة  - هــ

 .م١٩٩٩

ــاء الفــروع عــىل أصــول إىلمفتــاح الوصــول  . ١٠٦ ــد اهللا .  بن لإلمــام الــرشيف أيب عب

ـ ،تــح٧٧١َحممــد بــن أمحــد احلــسني التلمــساين،ت  حممــد عــيل فركــوس،:هــ

مؤســـسة األوىل،املكتبـــة املكية،مكـــة املكرمة،:ومـــا بعـــدها، الطبعـــة ،٥٥٢ص

 .م١٩٩٨- هـ١٤١٩بريوت، الريان،

ــع التطبيقــات الفقهيــة . ١٠٧ ــوم الــنص عنــد األصــوليني م عقيــل رزاق نعــامن .مفه

ـ ١٤٣١السلطاين، جامعة الكوفة،كلية الفقه،  م٢٠١٠٠- ه

حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن بـن قـايامز بـن عبــد اهللا . املقتنـى يف رسد الكنـى  . ١٠٨

ــ،،تح٧٤٨الـرتكامين أبــو عبـد اهللا شــمس الـدين الذهبي،تـــ حممــد صـالح عبــد : ه

 هـ١٤٠٨ّالعزيز املراد، اجلامعة اإلسالمية،املدينة املنورة،

ــل . ١٠٩ ــد والتعلي ــسان والتقلي ــرأي واالستح ــاس وال ــال القي ــص إبط ــن . ملخ ــيل ب ع

ـ ،تـح٤٥٦م األندليس أبو حممد،تـأمحد بن حز سـعيد األفغـاين، مطبعـة جامعـة :هـ

 .م١٩٦٠- هـ١٣٧٩ دمشق،

حممـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــريم بـــــن أيب بكـــــر أمحـــــد . امللـــــل والنحـــــل . ١١٠

ــق٥٤٨الــشهرستاين،ت ــ، حتقي ــة،: هـ ــيالين،دار املعرف ــد ســيد ك ــريوت، حمم  ب

 .هـ١٤٠٤
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ــول . ١١١ ــن .منتهــى الوص ــر ب ــثامن بــن عمــر بــن أيب بك ــو عمــرو ع ــدين أب مجــال ال

ــ، ، الطبعـــــة٦٤٦املتـــــوىف ســـــنة احلاجـــــب،  األوىل،مطبعـــــة الـــــسعادة،: هــــ

 .هـ١٣٢٦القاهرة،

ــو.املنخــول يف تعليقــات األصــول . ١١٢  حممــد بــن حممــد بــن حممــد الغــزايل أب

 .هـ١٤٠٠حممد حسن هيتو، ،دار الفكر،بريوت،.د:هـ،تح٥٠٥ـت حامد،

عبــد اهللا بـــن عمــر البيـــضاوي،املتوىف . علــم األصـــولإىلمنهــاج الوصـــول  . ١١٣

 .بدون تاريخ بريوت، األوىل،مؤسسة الرسالة نارشون،:الطبعةهـ، ٦٨٥سنة

ــة  . ١١٤ ــتها دراس ــسائله ودراس ــر مل ــارن حتري ــه املق ــول الفق ــم أص املهــذب يف عل

األوىل،مكتبــة :عبــد الكــريم بــن عــيل بــن حممــد النملــة ،الطبعــة.د.نظريــة تطبيقيــة

 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠الرشد، الرياض،

 إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي املــالكي،.املوافقـات يف أصـول الفقـه . ١١٥

 .عبد اهللا دراز،دار املعرفة،بريوت،بدون تاريخ: تح هـ،٧٩٠تـ

احلـافظ الربمـاوي شـمس الـدين حممـد بـن .النبذة الزكية يف القواعد األصولية . ١١٦

ــــــــنة ــــــــدائم،املتوىف س ــــــــد ال ــ،حتقيق٨٣١عب ـــــــ ــــــــضان :ه ــــــــد اهللا رم عب

 .م،مكتبة التوعية اإلسالمية، القاهرة٢٠١٤- هـ١٤٣٥األوىل،:موسى،الطبعة

نزهــة األلبــاب يف األلقــاب أمحــد ابــن عــيل بــن حممــد املــشهور بــابن حجــر  . ١١٧

ـــسديري،: العـــسقالين،تح ـــالح ال ـــن ص ـــد ب ـــز حمم ـــد العزي ـــد، عب ـــة الرش  مكتب

 م١٩٨٩- هـ١٤٠٩الرياض،

عبـــــد اهللا بـــــن إبـــــراهيم العلـــــوي .ُّنـــــرش البنـــــود عـــــىل مراقـــــي الـــــسعود . ١١٨

ــ،تعليق١٢٣٠الـــشنقيطي،تـ األوىل،دار :طـــارق حييى،الطبعـــة- فـــادي نـــصيف:هــ

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢١بريوت، الكتب العلمية،

مجــال الــدين .هنايــة الــسول رشح منهــاج الوصــول مــع حاشــية ســلم الوصــول . ١١٩

ــ ـــد الـــرحيم بـــن احلـــسن اإلسنوي،تــ ـ ،تـــح٧٧٢عب شـــعبان إســـامعيل،  .د:هـــ
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 .١٩٩٩- ١٤٢٠األوىل،دار ابن حزم، بريوت،:الطبعة

ــــول . ١٢٠ ــــة الوص ــــوي .هناي ــــرحيم األرم ــــد ال ــــن عب ــــد ب ــــدين حمم ــــفي ال ص

ــالح ســليامن اليوســف.د:هـــ،تح٧٢٥اهلندي،تـــ ــسويح، .د- ص ــعد بــن ســامل ال س

 .مكة املكرمة املكتبة التجارية،

إسـامعيل باشـا بـن حممـد . هدية العـارفني أسـامء املـؤلفني وآثـار املـصنفني . ١٢١

ــ ـــــ ــــــليم البغدادي،ت ــــــري س ــــــن م ــــــني ب ــــــارف ١٣٣٩أم ــــــة املع ـ ،وكال ــــــ ه

 .دار إحياء الرتاث العريب،بريوت:م،أعادت طبعه ١٩٥١انبول،اجلليلة،است

أمحـــد : صـــالح الـــدين خليـــل بــن أيبـــك الـــصفدي ،تـــح. الــوايف بالوفيـــات . ١٢٢

 .م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠األرناؤوط وتركي مصطفى،دار إحياء الرتاث،بريوت، 

ــوجيز يف أصــول الفقــه . ١٢٣ ــ١٤١٤األوىل،:عبــد الكــريم زيدان،الطبعــة.د.ال - هـ

 م١٩٩٣

أبـو العبـاس شـمس الـدين أمحـد بـن حممـد . أبناء الزمانوأنباءوفيات األعيان  . ١٢٤

ــان،  عبــاس،دار الثقافــة،إحــسان: هـــ،تح٦٨١بــن أيب بكــر بــن خلكان،تـــ ــدون  لبن ب

 .تاريخ
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  فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع  م

 ٧٧٩  .املقدمة ١

 ٧٨٢ .تعريف مفهوم املوافقة :املطلب األول ٢

 ٧٨٢ .تعريف مفهوم املوافقة تعريفا إضافيا: الفرع األول ٣

 ٧٨٦ ً.تعريف مفهوم املوافقة اصطالحا: الفرع الثاين ٤

 ٧٩٥ .إطالقات مفهوم املوافقة:  املطلب الثاين ٥

 ٨٠٣ .رشوط مفهوم املوافقة: ثالثاملطلب ال ٦

٧ 
الداللة عىل  املفهوم املوافق  هل هي : املطلب الرابع

 لفظية؟ داللة قياسية أو داللة
٨٠٦ 

 ٨٠٦ .أقوال العلامء يف املسألة :الفرع األول    ٨

 ٨١٦ .األدلة: الفرع الثاين    ٩

 ٨٢١ .نوع اخلالف يف هذه املسألة  :الفرع الثالث    ١٠

 ٨٢٦ .يف بيان الراجح: الفرع الرابع    ١١

 ٨٢٨ . عموم مفهوم املوافقة من عدمه:املطلب اخلامس ١٢

 ٨٢٨ .حترير حمل النزاع: الفرع األول    ١٣

 ٨٣١ .أقوال العلامء يف عموم مفهوم املوافقة :الفرع الثاين    ١٤

 ٨٣٥ .األدلة يف  املسألة :الفرع الثالث    ١٥

 ٨٤٢ .القول الراجح يف املسألة :لرابعالفرع ا    ١٦
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 ٨٤٤ .نوع اخلالف يف هذه املسألة :الفرع اخلامس    ١٧

 ٨٤٦ .الراجح يف املسألة :الفرع السادس    ١٨

 ٨٤٧ .سبب اخلالف يف املسألة :الفرع السابع    ١٩

 ٨٤٨ .ثمرة اخلالف يف املسألة :الفرع الثامن    ٢٠

 ٨٥٦ .وافقةأقسام مفهوم امل :املطلب السادس ٢١

 ٨٥٦ هل هناك ترادف  يف أسامء مفهوم املوافقة؟: الفرع األول  ٢٢

٢٣ 
ــاين ــرع الث ــه أوىل أو: الف ــار كون ــسامه باعتب ْأق ــساويا َ أو  ً.م

 .باعتبار العالقة بني املفهوم واملنطوق يف معنى احلكم 
٨٥٨ 

٢٤ 
أقسامه  باعتبار قوة داللة مفهوم املوافقة، أو  : الفرع الثالث

 .والظنية من حيث القطعية
٨٦٠ 

 ٨٦١ .ّحجية مفهوم املوافقة: املطلب السابع ٢٥

 ٨٦١ .أقوال األصوليني يف املسألة: الفرع األول ٢٦

 ٨٦٦ .يف األدلــــــــــــــــة:  الفرع الثاين ٢٧

 ٨٧١ .الراجح يف املسألةالقول  :الفرع الثالث  ٢٨

 ٨٧٢ ختصيص مفهوم املوافقة والتخصيص به: املطلب الثامن ٢٩

 ٨٧٢ .ختصيص مفهوم املوافقة: الفرع األول ٣٠

 ٨٧٦ .التخصيص بمفهوم املوافقة: الفرع الثاين ٣١

 ٨٨٢ .نسخ مفهوم املوافقة والنسخ به: املطلب التاسع ٣٢

 ٨٨٢ .حترير حمل النزاع  : الفرع األول ٣٣
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٣٤ 
نــسخ املنطــوق وحــده هــل يــستلزم نــسخ : لثــاينالفــرع ا

 ينسخ املنطوق دون املفهوم؟ املفهوم، أو
٨٨٣ 

٣٥ 
نسخ املفهوم هل يستلزم نسخ املنطوق : الفرع الثالث

 أم ال؟
٨٨٥ 

 ٨٨٩ .اخلامتة ٣٦

 ٨٩٢ .املراجعواملصادر  ٣٧

 ٩٠٧ .فهرس املوضوعات ٣٨


