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 اإلهداء

 

 

 إىل طيبة الطيبة

 

 إىل األرض اليت وطئت تراهبا قدم نيب األمة حممد صلى هللا عليه وسلم
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 شكر وتقدير
 

امعيت م يف جتعليرفع أعلى شكري ووافر احرتامي أمجل ثنائي إىل صناع العلم والأ

وبصرية يف  ى هدى   علاحلبيبة، ملا سهلوا لنا صعاب العلم وذللوا لنا طريقه حىت سران

 مة . ذه األني هصرحنا الشامخ ننهل العلم ونرتجم العمل حىت أصبحنا شامة يف جب
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 املقدمة
 

 

 

 توطئة
 ني، وبعد:رمحة للعامل احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم والصالة والسالم على املبعوث    

ق واملنهاه  ضه  للرهر فإن علم أصول الفقه من أشرف علوم الشريعة اإلسالمية، ذلك ألنهه ههو املو 
التفقههه يف  لههم يريههدعالههيت يسههلكها اوتهههدون يف اسههتنباطايم الفقهيههةو فمههن اللههروري لكههل طالهه  
ية، ألن مهن م الشهرعالدين، أن يعرف طرق ومسالك األئمة اوتهدين السهابقني سسهتنباا األحكها

، وهههي معانيههها ومههن أهههم هههذه الرههرق، فسلههة األلفههاى الشههرعية علههى األصههول حههرم الوصههول،فقههد 
 .املسمى ابلقواعد اللغوية أو طرق استنباا األحكام من األفلة

يههة اب وسههنة، عربالقواعههد، ذلههك ألن النصههوي الشههريعة مههن  تههولقههد اهههتم األصههوليون  ههذه      
د مالئمها ملقصه سهتنباااأللفاى، فلذا س بد من معرفة هذه اللغة أبصهواا ووواعهدها حهىت يكهون اس

 الشارع ومرافه.

هيهههة األحكهههام الفققهههد ار هههبث بهههه  رهههري مهههن الفهههروع و أصهههل مهههن أصهههول الفقهههه فمفههههوم املفالفهههة و     
 م أخذهم به.ة أو عداء فيها ونظريم إليها  بعا  ألخذهم مبفهوم املفالفاختلفت أووال الفقه

لهيت  وضه  االتربيقيهة  وود  وخيت يف حبري هذا السهولة واإليلاح واجتهدت حبرا  عن األمرلة    
، ق وصهدتغهري احله املفهوم فهإن أصهبت فاحلمهد هلل رب العهاملني علهى  وفيقهه أ وإن أخره ت فمها

 ينفع  ذا البحث وأن يدمي علينا نعمه وفلله.وهللا أس ل أن 
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 سبب اختياري للبحث:
 

 :لآليت   ان اختياري ملوضوع مفهوم املفالفة )فليل اخلراب(     
 املفالفههههة يف ر مفهههههوم بيههههاان  ملهههها بذلههههه اوتهههههدون األوائههههل يف يههههال فهههههم النصههههوي الشههههرعية وأثهههه.1

 األحكام الفقهية.
جههة  ههة، ومهنجم النص، على مستوى صناعة اوتهد مهن إظهار فور علم أصول الفقه يف فه.2

يت ألصهول الهاأخرى على مستوى  ربيق اسحكام مهن جههة أخهرى، وههذا يرجهع إىل متانهة 
 يتميز  ا هذا العلم عن غريه..

 الوووف على ابب يعد من أهم أبواب أصول الفقه ابلدراسة والتحليل..3

 أسئلة البحث 
 

 ابإلجابة عن األسئلة اآل ية:سنفرج من هذا البحث      
 ما املراف بدسلة مفهوم املفالفة عند األصوليني؟ وما أوسامها؟.1
 ما آراء األصوليني يف حجية مفهوم املفالفة؟.2
 ؟هل سختالف الفقهاء يف فسلة مفهوم املفالفة آاثر يف الفروع الفقهية.3
عه  املسهائل ة علهى باملفالفه يف  ربق اآلاثر املرت بة على اخهتالف الفقههاء يف فسلهة مفههوم .4

 الفقهية؟
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 منهجي يف البحث:
 

املقهههارن،  سهههتقرائياعتمهههدت املهههنه  اسمجعهههت بهههني املهههنه  اسسهههتقرائي واملهههنه  التحليلهههي، و .1
 .ضوععن املو  واجلمع بني  الم األصوليني يف  تبهم املعتمدة للفروج برؤيه واضحة

 .بحث لفهم موضوع المبنه  حتليلي حاولت التمريل بنصوي من الكتاب والسنة .2
 ديرةراجع احلالرجوع إىل املصافر األصلية مع عدم إغفال اسطالع واإلفافة من امل.3
 .عزوت اآلايت الكرمية ابسم السورة وروم اآلية .4
إن  نيد ، فهههاعتمهههدت يف الرجهههوع لكتههه  التفهههري  للنصهههوي السهههنة الصهههحاح والسهههنن واملسههها.5

 تهههه    ن مل يكههههن يف الصههههحيحني حبرههههت عنههههه يف ههههان يف الصههههحيحني ا تفيههههت بههههذلك وإ
 احلديث من سنن واملسانيد.

 ديث روم احلاملصدر مث الكتاب مث الباب مث اجلزء والصفحة مثبذ ر  األحافيثخرجت .6
 وم اعتمدت يف الرواايت للنصوي  النص الذي يستدل به األصوأ على املفه.7
  رمجت لألعالم الوارف ذ رهم عند وروفه أول مرة..8
 بع  الكلمات اليت حتتاج إىل  وضي  يف نظري.  وضي .9

 وضعت خامتة منتها أهم نتائ  البحث..10
 ختمت بربت للمراجع وفهرس للموضوعات..11

 خطة البحث:
 نظمت البحث يف مقدمة ومباحث وجعلت املبحث مرال  وفق اخلرة اآل ية:   

 املقدمة

  الفصل اسول : حقيقة مفهوم املفالفة:
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 املبحث اسول :  عريف مفهوم املفالفة

 املبحث الراين : أمرلة على مفهوم املفالفة

 الرالث: أنواع مفهوم املفالفةاملبحث 

 الفصل الراين : مووف العلماء من اسحتجاج مبفهوم املفالفة

 املبحث األول : أووال العلماء يف حجية مفهوم املفالفة

 القائلني حبجية مفهوم املفالفةاملبحث الراين: أفلة 

 املبحث الرالث:أفلة منكري حجية مفهوم املفالفة

 املبحث الرابع : الرتجي 

 الفصل الرالث شروا العمل مبفهوم املفالفة وموانعه 

 املبحث األول: شروا العمل مبفهوم املفالفة عند القائلني به 

  املبحث الراين: موانع اعتبار مفهوم املفالفة.

 الفصل الرابع :  ربيقات ومسائل الفروع املفرجة على مفهوم املفالفة

 املبحث األول: مسائل الفروع املفرجة على مفهوم املفالفة يف العبافات

 املبحث الراين : مسائل الفروع املفرجة على مفهوم املفالفة يف املعامالت

 الفروع املفرجة على مفهوم املفالفة يف األحوال الشفصية املبحث الرالث : مسائل

  والتوصيات اخلامتة

 الفهارس
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 مشاكل البحث 
 

إىل  ته   فى إىل الرجهوعأالفقهه الهيت  وضه  املفههوم  ها  أصهولالتربيقية يف  ته   األمرلةولة      
مههن حيههز  وخيرجههه قههات الفقيههه علههى املفهههوم الههذي يوضههحهالفقهه وشههروح احلههديث سسههتفراج التربي

 .إىل حيز البيان اإلشكال
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 :: حقيقة مفهوم املخالفة األولالفصل 
 مباحث ثالثة وفيه 

 : تعريف مفهوم املخالفة األولاملبحث 

 املبحث الثاين : أمثلة على مفهوم املخالفة

 املبحث الثالث: أنواع مفهوم املخالفة
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  تعريف مفهوم املخالفة:  األولاملبحث 
للحكههم الههذي فلي عليههه املنرههوق  اهههو: فسلههة اللفههث علههى ثبههوت حكههم للمسههكوت عنههه  الف هه     

 .(1)نفيا  وإثبات  
  ما ذ ره    (3)و ذلك  عريف ابن اللحام رمحه هللا  عاىل(2) التفتازاينوهذا التعريف ذ ره    
 
 

                                                            

بيهههان املفتصهههر شهههرح  تصهههر ابهههن احلاجههه ، املللهههف:  مهههوف بهههن عبهههد الهههرمحن )أن القاسهههم( ابهههن أمحهههد بهههن  مهههد، أبهههو الرنهههاء،  ههه  الهههدين   ((1

و 444 2م  ، 1986ههههه   1406ههههه(، ا:قهههق:  مهههد مظههههر بقههها الناشهههر: فار املهههدين، السهههعوفية، الربعهههة: األوىل، 749األصهههفهاين )املتهههو : 

قههه علههى مههذه  اإلمههام أمحههد بههن حنبههل، املللههف: ابههن اللحههام، عههالء الههدين أبههو احلسههن علههي بههن  مههد بههن عبههاس البعلههي الف املفتصههر يف أصههول

 .132 1مكة املكرمة   -هه(، ا:قق: ف.  مد مظهر بقا، الناشر: جامعة امللك عبد العزيز 803الدمشقي احلنبلي )املتو : 

الفهاروي  املعهروف واملشههور اإلمهام ا:قهق واحلهق املهدوق سهلران العلمهاء الكبهار واملصهنفني وارث  ينسعد احلق والدين مسعوف بن عمر التفتازا  ((2

 ه اجلليلهة علوم األنبياء واملرسلني  ان من  بار علماء الشافعية ومع ذلك له آاثر جليلة ، ولد سنة اثنني وعشرين وسبعمائة بتفتازان ، ومهن مصهنفا

اين وشهرح رسهالة الشمسهية وشهرح التوضهي  وشهرح العقائهد واحلاشهية شهرح األصهول وشهرح األصهول وشهرح مقاصهد شرح  لفيص املفتاح وشهرح الز ه

الكههالم ويههذي  الكههالم وشههرح القسههم الرههاين مههن مفتههاح العلههوم والفتههاوى احلنفيههة ومفتههاح الفقههه واحلاشههية علههى  فسههري الكشههاف وذ ههر يف أسههامي 

و انت وفا ه بسمروند ونقل إىل سرخ  وففن  ا يف ستة اثنتني و سهعني  يسرية لكن فيه  عقيد ، الكت  هي ملفص من حاشية الرييب مع زايفة

م، 1997 -ههه1417 -السهعوفية  -وي، فار النشهر: مكتبهة العلهوم واحلكهم  مهد األف ه، أتليف: أمحد بهن طبقات املفسرينوسبعمائة   انظر:  

 203 1الربعة: األوىل، حتقيق: سليمان بن صاحل اخلزي 

خ ف يف  -علّي بن عبهاس، أبهو احلسهن، عهالء الهدين البعلهي: فقيهه حنبلهي مهن القلهاة مهن أههل بعلبهّك، لهه ف  تصهر يف أصهول فقهه احلنابلهة   ((3

 ميالفية .1400خ ف فقه،  و  بعد  -األزهرية وخزائن أخرى، و ف القواعد 

للماليهني،  العلهم ههه(، الناشهر: فار1396الدمشهقي )املتهو :  الزر لهي فهارس، بهن علهي بهن  مهد بهن  مهوف بن الدين انظر: األعالم، املللف: خري

 297 4م،   2002أاير   مايو  -عشر  الربعة: اخلامسة
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 (1)األصفهايناإلمام 
 التعريف يف ويوف     

 )املسكوت عنه ( : وَهْيد أول ، َخرَج به املنروق به .

نيه َيكون مفههوم و فإ لُحْكمِفقا  لِ لُحْكم ( : وَهْيد اثٍن ، َخرَج به ما  ان املسكوت عنه موا)  اِلفا  ل

 مواَفقة .

فهال  ومسهكوت آَخهر لِ م لُحْكه، َخرَج به ما  ان املسكوت عنهه  اِلفها  لِ ) لِلمنروق ( : وَهْيد اثلث 

 ُيَسميى ف مفهوم  اَلفة ف .

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

(  احلسني بن  مد بن املفلل، أبو القاسم األصفهاين )أو األصبهاين( املعروف ابلراغ : أفي ، مهن احلكمهاء العلمهاء.، مهن أههل )أصهبهان( (1

بغههداف، واشههتهر، حههىت  ههان يقههرن ابإلمههام الغههزاأ، مههن  تبههه ) اضههرات األفابء ، و الذريعههة إىل مكههارم الشههريعة و األخههالق ويسههمى أخههالق سههكن 

 255 2م انظر األعالم للزر لي  1108الراغ  و جامع التفاسري و املفرفات يف غري  القرآن وحل متشا ات القرآن ،  ويف 
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 املبحث الثاين : أمثلة على مفهوم املخالفة

 زكاة األنعام َغْير السائمةاملثال األول : 
صههلى هللا عليههه وسههلم وههال حههدث  أن عههن جههدي وههال  عههت النههيب  (1) ههز بههن حكههيمعههن        

ا فلهه يف  ل أربعني ابنة لبون س  فهرق إبهال عهن حسها ا مهن أعراهها مهل ر   يقول يف  ل إبل سائمة

 (2) أجرها ومن أىب فإان آخذوها وشرر إبله عزمة من عزمات ربنا س حيل آلل  مد منها شيء

َمهها أفههاف السههائمة ،  َ  بههل والغَههَنمَوْجههه الّدسلههة : أّن هههذا الههنيّص أفههاف منرووههه وجههوب الز ههاة يف اإل    

فاِلف َعَدم الز اة يف َغرْي السائمة .
ُ
 مفهومه امل

وِجه  لِلز هاة يف اإلبهل وال     
ُ
فههْل لسهوم ، د بصهفة وههي اَنم ُمَقييهغَهَوْجه التفريع : أّن هذا احلُْكم امل

َتِفي احلُْكم  يَهنهْ

 

                                                            

اوية بن حيدة اإلمام ا:دث أبو عبد امللك القشريي البصري له عدة أحافيهث عهن أبيهه عهن جهده وعهن زرارة بهن أو   ز بن حكيم ابن مع  ( (1

ل أبهو وعنه احلمافان وحيىي القران وروح وأبو أسامة وأبو عاصم واألنصاري ومكي بن إبراهيم وعدة وثقه ابهن معهني وعلهي وأبهو فاوف والنسهائي ووها

ووال البفاري خيتلفون يف  ز  ويف وبل اخلمسني ومئة. انظر: سري أعالم النبالء،أتليف:  مد بن أمحد بن عرمان بهن فاوف أيلا هو عندي حجة 

، الربعهههههة: التاسهههههعة، حتقيهههههق: شهههههعي  األرانؤوا ،  مهههههد نعهههههيم 1413 -بهههههريوت  -واميهههههاز الهههههذهيب أبهههههو عبهههههدهللا، فار النشهههههر: ملسسهههههة الرسهههههالة 

 .253 6العروسوسي

(و  سههنن النسههائي الكههقى ،  تههاب الز ههاة، ابب عقوبههة مههانع 1448، حههديث روههم )554 1علههى الصههحيحني،  تههاب الز ههاة،  املسههتدر   ( (2

 (و 1575، حديث روم )101 2(و سنن أن فاووف ،  تاب الز اة، ابب يف الز اة السائمة ، 2224، حديث روم )8 2الز اة، 



 13 

 املثال الثاين : نكاح األمة
 

  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژٹ ٹ چ                     

 (1)چ  گ  گ  گ  گڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک

ْسههِلَمة َوْجهه الّدسلههة : أّن هههذا الههنيّص أفههاف منرووههه جههواز نكهاح اأَلَمههة     
ُ
درة علههى عنههد عههدم القهه امل

ْسِلَمة وخشية العنت نكاح احلُ 
ُ
 رية امل

 وفيه فسلتان ابملفهوم :

 ّدسلة األوىل : مفهوم الشيْرا ال

ْسِلَمةَوْجه التفريع : أّن 
ُ
  :بشْرطنْي  هللا  عاىل وَهييد جواز نكاح اأَلَمة امل

ْلِمَنات .
ُ
ْحَصَنات امل

ُ
 األول : عدم اسستراعة على نكاح امل

 الراين : َخْوف العنت .

َتِفههي ابنتفههاء       ههْرَطنْي اولِههَذا وعمههال  مبفهههوم املفاَلفههة فههإّن احلُْكههم يَهنهْ يحههرم نكههاح و أحههد ا ، فألشي

 
ُ
ْلِمَنة .اأَلَمة امل

ُ
 ْسِلَمة عند اسستراعة على نكاح احلُرية امل

 

                                                            

 25سورة النساء آية روم  ((1
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 من غْي الصلباملثال الثالث : حل نكاح زوجة االبن 
 

ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ٹ ٹ چ                            

 (1) چڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ڭۓ    ۓ  ڭ  ڭ

 ،رضهههاع ا اسبهههن بن ههها  األصهههالب مهههن ليسهههوا الهههذين األبنهههاء حالئهههل املفالفهههة مفههههومالدسلهههة :  وجهههه

 اسبن املتبىن.أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 23ة روم سورة النساء آي  ((1
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 لفةاخاملبحث الثالث: أنواع مفهوم امل
 

 (1)الصفة األول: مفهوم لنوعا

 علهى حكمهه ُويعلهق خرهاب أييت أي أن ،(2) األوصهاف أبحد الذات على احلكم  علق وهي     

 عنهه انتفهت عمها احلكهم ذلهك نفهي على يدل هذا فإن مدلول:   ل  يف الصفة هذه  وجد س صفة

 الز هاة نفهي علهى يهدل ف(3) الز هاة الغهنم سهائمة : ف يف-وسهلم  عليهه هللا صلى – قوله   الصفة  لك

 . وهي: املعلوفة السائمة غري الغنم غري عن

 اللغهههو، عهههن ملكهههال صهههوان   فائهههدةو مهههن لهههه سبهههد ابلصهههفة احلكهههم ختصهههيص ألن ذلهههك:  وولنههها     

 .الصفة بتلك فاملوصو  عدا عما احلكم انتفاء سوى الصفة ذ ر فوائد من الذهن إىل يسبقوس

 . العلة : مفهومينالثا النوع

                                                            

هههه(، 1250إرشههاف الفحههول إأ حتقيههق احلههق مههن علههم األصههول، املللههف:  مههد بههن علههي بههن  مههد بههن عبههد هللا الشههو اين اليمهه  )املتههو :    ((1

لعهرن،  فهر برنها، وهدم لهه: الشهيخ خليهل املهي  والهد تور وأ الهدين صهاحل فرفهور، الناشهر: فار الكتهاب ا  -ا:قق: الشيخ أمحد عزو عناية، فمشق 

و  اجلامع ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الهراج  املللهف: عبهد الكهرمي بهن علهي 42 2م  1999 -هه 1419الربعة: الربعة األوىل 

 303م  ي  2000 -هه  1420اململكة العربية السعوفية، الربعة: األوىل،  -الرايض  -بن  مد النملة، الناشر: مكتبة الرشد 

ف ابلصههفة عنههد األصههوليني:  قييههد لفههث مشههرت  املعههىن بلفههث آخههر، خيههتص بههبع  معانيههه، لههي  بشههرا، وس غايههة، وس يريههدون بههه النعههت واملههرا  ((2

فقههث، وهكههذا عنههد أهههل البيههان، فههإن املههراف ابلصههفة عنههدهم: هههي املعنويههة، س النعههت، وإنهها خيههص الصههفة ابلنعههت أهههل النحههو فقههث. انظههر: إرشههاف 

 42 2احلق من علم األصول  الفحول إأ حتقيق

(و سنن البيهقهي الكهقى ،  تهاب الز هاة، ابب  يهف 1567، حديث روم )97 2سنن أن فاووف ،  تاب الز اة، ابب يف الز اة السائمة ،   ((3

 (و7043، حديث روم )87 4فرض الصدوة ، 
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 عنهه انتفهت الهذيه  عنه للمسهكوت حكمهه نقهي  ثبهوت علهى بعلهة املقيهد اللفث وهو: فسلة     

 إسهكار س مها أن علهى مبفهومهه يهدل ههذا فهإن إلسهكارها ف، اخلمهرة حرمهت  قوله: ف   العلة،  لك

 .(1) الصفة مفهوم حجية فليل نف  هو ذلك وفليل  حالل. فيه

 علهة،  كهون س ووهد  اإلسهكار،  علهة  كهون ود الصفة أن األول، والنوع النوع هذا بني والفرق    

 .(2)اا متمم والسوم العلة، هي الغنم فإن  السوم،  متممة بل

 الشرط الثالث: مفهوم النوع

 املشههروا، يف خههال  فا يكههون وس املشههروا، عليههه يتووههف املتكلمههني: مهها اصههرالح يف والشههرا      

 فيه. املثر   وس

 يهههدل  ههها مقامهمههها، أومهههايقوم أوإذا احلهههرفني: إن أحهههد عليهههه فخهههل مههها النحهههاة:  اصهههرالح ويف     

 وس  الشهههرعي، س هنههها، املهههراف وههههو اللغهههوي، الشهههرا ههههو وههههذا الرهههاين، ومسهههببيه األول، سهههببية علهههى

 علهى فل ههي الشرا: فهإن أفوات من غريه أو  حبرف ف إن ف شيء على احلكم و علق ،(3)العقلي

 عهههدم علهههى يهههدل ههههذا فهههإن  حهههت ف، إنة جهههائز   قولهههك: ف لهههك  الشهههرا عهههدم عنهههد احلكهههم انتفهههاء

 مبفهوم   أخذا عليها، النفقة    س احلائل ثالاث   املرلقة ذلك: فإن  على بناء ينج . مل إذا اجلائزة

                                                            

 الهرايض - الرشهد مكتبهة: الناشر، النملة  مد بن علي بن الكرمي عبد: املللف، الراج  املذه  على و ربيقايا الفقه أصول ملسائل اجلامع(   (1

 305ي   م 2000 - هه 1420 األوىل،: الربعة، السعوفية العربية اململكة -

 .  42 2إرشاف الفحول إأ حتقيق احلق من علم األصول،   ( (2

 .  43 2إرشاف الفحول إأ حتقيق احلق من علم األصول،   ( (3
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 جعلت فقد  ،(1) چ ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  عاىل:   ووله يف الشرا

 عهههدم فيربهههت الشهههرا، انتفهههاء عنهههد احلكهههم فينتفهههي حهههامال ،  كهههون بشهههرا: أن للبهههائن النفقهههة اآليهههة

 .(2)احلائل ثالاث   للمرلقة النفقة وجوب

 (3)العدد الرابع: مفهوم النوع

  زائدا العدف، لكذ فيماعدا احلكم انتفاء على فل هي فإن  صوي، بعدف احلكم  عليق وهو     

 لهذ ر يكهن مل ذ ورامله العهدف يف ثبهت  مها  العهدف علهى زاف مها يف لوثبهت احلكم أوانوصا. ألن  ان

 ذ ههر خيلههى أن جيههوز س  مهها  أمكههن، مهها الفائههدة عههن يعههرى أن جيههوز س الشههارع و ههالم فائههدة، العههدف

 عماعهههدا احلكههم ينفههي هههي: أن العههدف ذ ههر فائههدة أن فربههت الفائههدة، عههن والغايههة والشههرا الصههفة

 النقصان. ونفي ة،الزايف برمانني: نفي القذف حتديد من وفهمت عقلت ود مةواأل، بعدف املقيد

 مهن العهدف مبفههوم استدسس   الدمو من وررات ثالث من الوضوء جي  فإن  ذلك: على وبناء     

 افم هه يكههون أن إس وضههوء الههدم مههن والقرههر ني القرههرة يف ف لههي : -وسههلم  عليههه هللا صههلى –وولههه 

 (ف4)سائال

                                                            

 6الرالق  آية روم سورة    ((1

 307(   اجلامع ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الراج  ي (2

  308و  اجلامع ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الراج  ي44 2إرشاف الفحول إأ حتقيق احلق من علم األصول،   ( (3

، حهههديث روهههم 157 1خلهههارج مهههن البهههدن  الرعهههاف والقهههيء واحلجامهههة و هههوه، سهههنن الهههدارور   ،  تهههاب الرههههارة ، ابب يف الوضهههوء مهههن ا   ((4

(28.) 
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 (1)الغاية : مفهومامساخل النوع

 بعههد مهها ألن الغايههةو بعههد فيمهها احلكههم نفههي علههى يههدل بغايههة للحكههم الشههارع  قييههد أن: وهههو      

 عمهرا   اضهربف  وف  يقهوم حهىت زيهدا    عهث س: ف لعبهده السهيد وهال فلهو عنهه، اسستفهام يقب  الغاية

 هههل تب وإذا فر هها و أعريههه هههل وههام إذا: ويقههول يسهه ل أن العبههد مههن يقههب  فإنههه ،ف يتههوب أن إىل

 فلهو حاصهل، حتصهيل يكهون فالسهلال ذلهك، بهدون فهم ود اجلواب أن: القب  هذا وسب  أضربه؟

 ومعهروف منقرعهه،: الشهيء و ايهة  ايتهه،: الشهيء غايهة وألن عنهمها، اسسهتفهام وهب  ملا يفهما مل

، ضهده وههو آخهر، حبكهم خاصها   بعهده مها وصهار حبكهم، خاصها   صهار وانتههى انقرهع إذا الشيء أن

 وولههه يف الههوارف الغايههة مبفهههوم اسههتدسس   آخههرو بههزوج الههزواج بعههد حتههل الزوجههة فههإن: ذلههك علههى وبنههاء

ا  َهْنِك َ  َحىتي  بَهْعدُ  ِمنْ  َلهُ  حتَِل   َفاَل : ) عاىل  .(2)( َغرْيَهُ  َزْوج 

چ       : عههاىل وولههه يف الههوارف الغايههة مبفهههوم اسههتدسس   الوضههوءو عههن جيههز  الغسههل أن: و ههذلك      

 جيهز  الغسهل أن فلهوس الصهالة،  قربهوا أن فلكهم اغتسلتم إن: مفهومه إن حيث (3)چ  ڭ  ڭ

  .الصالة يقرب أن للمغتسل يكن مل الوضوء عن

 (1)احلال السادس: مفهوم النوع

                                                            

 307(   اجلامع ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الراج  ي (1

 230سورة البقرة   آية روم     ((2

 43سورة النساء   آية روم    ((3
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 حكمهههه نقهههي  ثبهههوت علهههى األحهههوال مهههن حبهههال املقيهههد اللفهههث فسلهههة: وههههو احلهههال، مفههههوم       

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ :  عهاىل  قولهه  احلهال  لهك فيه عدمت الذي عنه للمسكوت

: املفهالف احلهال مبفههوم وفل اسعتكهاف،: وههي معينهة حالة يف املباشرة فحرمت  ،(2)چ   ڑژ

  .الصفة مفهوم حجية فليل نف  ذلك وفليل اسعتكاف، غري يف املباشرة حل

 (3)الزمان : مفهومسابعال النوع

 احلكههههم هههههذا نقههههي  ثبههههوت علههههى معههههني بزمههههان فيههههه احلكههههم عليههههق الههههذي اللفههههث فسلههههة: وهههههو      

 يههدل فإنههه ،ف اجلمعههة يههوم علههي افخههل: ف لعبههده السههيد  قههول  عنههه، انتفههى الههذي عنههه للمسههكوت

 حجيههة فليههل: هههو ذلههك وفليههل األسههبوع، أايم بقيههة يف عليههه يههدخل س أنههه املفههالف الزمههان مبفهههوم

ٱ  ٻ  ٻ  چ  : عههاىل ووولههه ،(4)چ  ٱ  ٻ   ٻچ :  عههاىل  قولههه،  الصههفة مفهههوم

 .(5) چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      

 (6)املكان : مفهومثامنال النوع

                                                                                                                                                                                 

 305ي  (  اجلامع ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الراج (1

 187سورة البقرة    آية روم   ((2

  305و  اجلامع ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الراج  ي48 2(  إرشاف الفحول إأ حتقيق احلق من علم األصول، (3

 197سورة البقرة    آية روم   ((4

 9سورة اجلمعة  آية روم   ((5

  305و  اجلامع ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الراج  ي48 2(  إرشاف الفحول إأ حتقيق احلق من علم األصول، (6
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 احلكهههم ذاهههه نقهههي  ثبهههوت علهههى معهههني مبكهههان فيهههه احلكهههم علهههق الهههذي اللفهههث فسلهههة: وههههو      

 مبفهوم يدل فإنه ،ف الغرفة هذه  دخل س: ف لعبده السيد  قول  عنه، انتفى الذي عنه للمسكوت

 حجيهة فليهل ههو ذلهك وفليل الغرفة، هذه إس الغرف مجيع يدخل أن له يباح أنه: املفالف املكان

  ذلك.  الصفة مفهوم إىل راجع وهو زيد أمام جلست:  و الصفة،  مفهوم

 (1)التقسيم مفهوم التاسع: النوع

 احلكهم ذلهك فهاءانت علهى يهدل ههذا فهإن: القسمني أحد حكم ويذ ر وسمني، يذ ر أن وهو     

 نفههي علههى دليهه هههذا فههإن  ،ف  ههرمي  فهههو زيههد أمهها وبكههر زيههد عنههدي: ف  قولههك  اآلخههر، القسههم عههن

 .الصفة مفهوم حجية فليل هو ذلك وفليل، بكر عن الكرم

 

 

 (2)النفي من االستثناء العاشر: مفهوم النوع

 ،ف زيهد إس املدينهة  يف املعه س: ف وهال فلهو اإلثبهات، منه يُفهم النفي من اسسترناء أن: وهو       

  ههل  ذهههن إىل افريتبهه هههذا ألن عاملهها و زيههد  ههون  وإثبههات زيههد، سههوى عههامل  ههل  نفههي علههى يههدل فإنههه

 .وفلله زيد علم على األلفاى أفل من فهو لغوي سامع

                                                            

  305اجلامع ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الراج  ي  ((1

  309اجلامع ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الراج  ي (  (2
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 وانفيها   اىل، عه هلل لأللوهيهة ربتها  م موحهدا   يُعتهقف  هللا إس إله س: ف القائل أن على األمة وإلمجاع     

 مقهرا   يكهون فإنههف  فر ها   إس شهيء علهي لهه لهي : ف وهال لهو فإنهه: ذلهك علهى وبنهاء، سهواه عما اا

 .إثبات النفي من اسسترناء ألن بدرهم،

 (1)عشر: مفهوم " إمنا " احلادي النوع

 عههداهو عمهها ونفيههه احلكههم، وإثبههات احلصههر علههى يههدلف  إنههاف  بلفههث احلكههم  قييههد أن: وهههو       

 مل إذ اللفههثو هههذا مههن العربيههة اللغههة أبسههالي  والعههارفني اللغههة أهههل أفهههام إىل املتبههافر هههو هههذا ألن

 احلصهر فيهه وحيسهن إس العربيهة األشهعار أو الشهرعية النصهوي مهن موضهع يفف  إناف  لفث يستعمل

: ووولهه ،(2) چ  چڃ  ڃ  چ       چچ  : عهاىل وولهه ذلهك مهن احلقيقهة اسسهتعمال يف واألصهل والنفي،

 األعمههههههال إنهههههها: ف - وسههههههلم عليههههههه هللا صههههههلى - ووولههههههه (3) چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 

 استصههحاب فيجهه  انفراف هها، حههال للنفههيف  مههاف  و لإلثبههات،ف  إني : ف  انههت  وإذاف (4) ابلنيههات

 .الرت ي  يف اجتماعهما حال يف  ان  ما على  ان  ما وإبقاء ذلك

 (5)اخلرب يف املبتدأ حصر عشر: مفهوم الثاين النوع

                                                            

  309ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الراج  ي اجلامع   ((1

 171سورة النساء    آية روم   ( (2

 28سورة فاطر     آية روم   ((3

 (.1، حديث روم )3 1صحي  البفاري ،  تاب العلم ، ابب بدء الوحي ،   ((4

  310اجلامع ملسائل أصول الفقه و ربيقايا على املذه  الراج  ي   ((5
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: القائهل وهول بهني وهونيفر  اللغهة أههل ألن احلصهرو علهى يهدل اخلق يف املبتدأ حصر أن: وهو       

 امله احلصهر يفيهد لرهاينا أن ولهوس احلصهر، يفيد الراين أبنف  زيد صديقي: ف وووله ،ف صديقي زيدف 

 رهاينال يف احلصر فافةإب التفروة  لك إن: وال بينهما ابلتفروة وال من فكل بينهما، التفروة حصلت

 .األول فون

 ،ف(1) يُقسهههم مل فيمههها الشهههفعة: ف - وسهههلم عليهههه هللا صهههلى - وولهههه فهههإن: ذلهههك علهههى وبنهههاء         

 حصهر يفيهدف  زيهد صهديقيف وف  زيهد العهامل: ف ووولنهاف  (2)التسليم وحتليلها التكبري حترميها: ف وووله

 العلهههم وحصهههر التسهههليم، يف التحليهههل وحصهههر التكبهههري، يف التحهههرمي وحصهههر يقسهههم، مل فيمههها الشهههفعة

   زيد يف والصداوة

 

 

 

 

                                                            

، حههديث روههم 590 11صههحي  ابههن حبههان ،  تههاب الشههفعة  ، ابب ذ ههر نفههي الشههفعة عههن العقههد إذا اشههرتها غههري شههريك لبائعههها منههها ،    ((1

 (.11343، حديث روم )103 6(، سنن البيهقي الكقى ،  تاب الشفعة  ، ابب الشفعة يف مامل يقسم ، 5185)

(و سنن أن فاووف ،  تهاب الرههارة   ، ابب فهروض الوضهوء ، 457، حديث روم )223 1املستدر  على الصحيحني ،  تاب الرهارة ،   ((2

 (.61، حديث روم )16 1
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 الفصل الثاين : موقف العلماء من االحتجاج مبفهوم املخالفة
 وفيه أربعة مباحث

 املبحث األول : أووال العلماء يف حجية مفهوم املفالفة

 أفلة القائلني حبجية مفهوم املفالفة  املبحث الراين:

 أفلة منكري حجية مفهوم املفالفة املبحث الرالث:

 املبحث الرابع : الرتجي  

 

 

 

 

 أقوال العلماء يف حجية مفهوم املخالفةاملبحث األول : 
 ق وثبههوت نقيلههه يفإن مفهههوم املفالفههة حجههة علههى ثبههوت احلكههم يف املنرههو  :األولالقووول       

 .املفهوم وهو طريق من طرق الدسلة على األحكام 
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ومجاعههههة مههههن الفقهههههاء واملتكلمههههني، وأبههههو  واحلنابلههههة( والشههههافعية اجلمهور)املالكيههههة وإىل هههههذا ذههههه 

 .(2) ، ومجاعة من أهل العربية(1)عبيدة

 لههةالدس طههرق مههن طريق هها هيرونهه وس الشههريعة، يف حجههة املفالفههة مفهههوم يعههد س: القووول الثوواين      

  هههل يف ههههاألفاظ مبنرهههوق – مبنرووهههها  هههدل فالنصهههوي والسهههنة، الكتهههاب نصهههوي يف علهههى احلكهههم

 .األحكام على هب  دل  الف مفهوم اا ولي  السكوت،  ل املوافق و دل مبفهومها  -النرق

 (4)والباجي (3)احلرمني وإمام (2)والباوالين (1)سري  وابن (3)أبوحنيفة وإىل هذا ذه 

                                                            

أبو عبيد القاسم بهن سهالم اسمهام اوتههد البحهر القاسهم بهن سهالم البغهدافي اللغهوي الفقيهه صهاح  املصهنفات ،وهال أمحهد بهن سهلمة  عهت   ((1

عبيد أعلم م  وأفقه ووال أيلا  ن  تاج إىل أن عبيد وأبو عبيد س حيتاج إلينها ووهال أمحهد بهن حنبهل  إسحاق بن راهويه يقول هللا حي  احلق أبو

 ت  أبو عبيد أستاذ وهو يزفاف  ل يوم خريا وسئل حيىي بن معني عنه فقال أبو عبيد يس ل عن الناس ووال أبو فاوف ثقة م مون ولت من نظر يف  

لعلم و ان حافظا للحديث وعلله ومعرفته متوسرة عارفها ابلفقهه واسخهتالف رأسها يف اللغهة إمامها يف القهراءات لهه أن عبيد علم مكانه من احلفث وا

  مهد الهدين  ه  هللا عبهد أبهو: أتليهف احلفهاى،  هذ رة فيها مصنف وأ ولاء الرغور مدة مات مبكة سنة أربع وعشهرين ومهائتني رمحهه هللا  عهاىل .

 .417 2 األوىل: الربعة بريوت، - العلمية الكت  فار: النشر فار الذهيب،

ههه(، ا:قهق : 716شرح  تصر الروضهة، املللهف : سهليمان بهن عبهد القهوي بهن الكهرمي الرهويف الصرصهري، أبهو الربيهع،  هم الهدين )املتهو  :    ((2

. ، روضهة النهاظر وجنهة املنهاظر يف 725 2م  1987 ههه   1407عبد هللا بن عبد ا:سن الرت هي، الناشهر : ملسسهة الرسهالة، الربعهة : األوىل ، 

أصههول الفقههه علههى مههذه  اإلمههام أمحههد بههن حنبههل، املللههف: أبههو  مههد موفههق الههدين عبههد هللا بههن أمحههد بههن  مههد بههن ودامههة اجلمههاعيلي املقدسههي مث 

اعهههة والنشهههر والتوزيع،الربعهههة: الربعهههة الرانيهههة ههههه(، الناشهههر: ملسسهههة الهههراّين للرب620الدمشهههقي احلنبلهههي، الشههههري اببهههن ودامهههة املقدسهههي )املتهههو : 

 39 2. إرشاف الفحول 114 2م 2002-هه1423

 أبو حنيفة اإلمام األعظم فقيه العراق النعمان بن اثبهت بهن زوطها التيمهي مهوسهم الكهويف مولهده سهنة  هانني رأى أنه  بهن مالهك غهري مهرة ملها   ((3

قه الروري أو أبو حنيفة فقال أبو حنيفهة أفقهه وسهفيان أحفهث للحهديث ووهال بهن املبهار  أبهو حنيفهة ودم عليهم الكوفة، سئل يزيد بن هارون أميا أف
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مهر بهن أفقه الناس ووال الشافعي الناس يف الفقه عيال على أن حنيفة ووال يزيد ما رأيت أحد أورع وس أعقل من أن حنيفةولقد ضربه يزيهد بهن ع

 .169 1مخسني ومائة.  ذ رة احلفاى  هبرية على القلاء،  ان مو ه يف رج  سنة

ابن سري  اإلمام العالمة شيخ اإلسالم القاضي أبو العباس أمحد ابن عمربن سري  البغدافي، ودوة الشافعية، وال الذهيب رأيت له  صانيف   ((1

وىل سههنة سههت وثال ائههة عههن سههبع حيههت  فيههها ابألحافيههث ويرروههها عمههل مههن يفهههم هههذا الشهه ن وأمهها الفقههه فهههو حامههل لوائههه مههات يف مجههافى األ

 - العلميههة الكتهه  فار: النشههر فار الفلههل، أبههو السههيوطي بكههر أن بههن الههرمحن عبههد: أتليههف احلفههاى، طبقههاتومخسههني سههنة ولههه أربعمائههة مصههنف. 

 .339 1 األوىل: الربعة ،1403 - بريوت

األصهوأ املهتكلم صهاح  املصهنفات، وأوحهد ووتهه يف فنهه، و انهت لهه الباوالين القاضي أبو بكر  مد بن الري  ابن جعفر البصري املالكي   ((2

وال اخلري   ان ورفه يف الليل عشرين  روحية يف احللر والسفر فإذا فهر  منهها  ته  مخسها وثالثهني وروهة مهن  صهنيفه  جبامع املنصور حلقة عظيمة

 - الكويهت حكومهة مربعهة: النشر فار الذهيب، عرمان بن أمحد بن  مد الدين   : أتليف غق، من خق يف العق ويف يف ذي القعدة ببغداف . 

 .88 3 املنجد الدين صالح. ف: حتقيق ،2ا: الربعة ،1984 - الكويت

  عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن  مد العالمة إمام احلرمني ضياء الدبن أبهو املعهاأ بهن الشهيخ أن  مهد اجلهوي  ((3

 انهههرئههي  الشههافعية بنيسههابور مولههده يف ا:ههرم سههنة عشههرة وأربعمائههة و فقههه والههده وأ ههى علههى مجيههع مصههنفا ه و ههويف أبههوه ولههه عشههرون سههنة ف وعههد مك

للتههدري  فكههان يههدرس وخيههرج إىل مدرسههة البيهقههي حههىت حصههل أصههول الههدين وأصههول الفقههه، وخههرج يف الفتنههة إىل احلجههاز وجههاور مبكههة أربههع سههنني 

سهنة  يدرس ويفيت وجيمع طرق املذه  مث رجع إىل نيسابور وأوعد للتدري  بنظامية نيسابور واستقام أمور الرلبة وبقي على ذلهك وريبها مهن ثالثهني

مههزاحم وس مههدافع مسههلم لههه ا:ههراب واملنههق والتههدري  ويلهه  الههوعث وظهههرت  صههانيفه وحلههر فرسههه األ ههابر واجلمههع العظههيم مههن الرلبههة و ههان غههري 

 :أتليهف الشافعية، طبقاتيقعد بني يديه  ليوم  و من ثال ائة رجل و فقه به مجاعة من األئمة،  ويف يف ربيع اآلخر سنة  ان وسبعني وأربعمائة. 

 عبههد احلههافث. ف: حتقيههق األوىل،: الربعههة ،1407 - بههريوت - الكتهه  عههامل: النشههر فار شهههبة، واضههي بههن عمههر بههن  مههد بههن أمحههد بههن بكههر أبههو

 .255 1 خان العليم

أمحد بن سليمان بهن خلهف البهاجي أبهو القاسهم ابهن القاضهي أن الوليهد  هان أبهو القاسهم مهن أههل الهدين والفلهل غله  عليهه علهم اسصهول    ((4

واخلالف  فقه على أبيه وخلفه يف حلقته بعد وفا ه وأخهذ عنهه جلهة مهن أصهحاب أبيهه  ه ن علهي الصهدوي، ورحهل اأ املشهرق وفخهل بغهداف فاوهام 

و ههها لهههه حتهههول اىل البصهههرة مث اسهههتقر يف بعهههص جزائهههر الهههيمن مث حههه  فمهههات جبهههدة بعهههد منصهههرفه مهههن احلههه  يف سهههنة ثهههالث و سهههعني  ههها سهههنتني أو  

 الكته  فار: النشهر فار املهالكي، اليعمري فرحون بن  مد بن علي بن إبراهيم: أتليف املذه ، علماء أعيان معرفة يف املذه  الديباجوأربعمائة. 

 40 1 بريوت - العلمية
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 (3)ومجهور املعتزلة ،(2)القفالو  (1)حزم وابن

 

 

 

 

 املبحث الثاين: أدلة القائلني حبجية مفهوم املخالفة

  ف س -الرياب  من رما: يلبسه عما سئل وودنص الدال على اعتبار ال الدليل األول:     
                                                            

اإلمههام العالمههة احلههافث الفقيههه أبههو  مههد علههي بههن أمحههد بههن سههعيد بههن حههزم بههن غالهه  بههن صههاحل بههن خلههف الفارسههي األصههل اليزيههدي األمههوي   ((1

لعلهوم يف اموسهم القرطيب الظاهري ،  ان أوس شافعيا مث حتول ظاهراي و ان صاح  فنون وورع وزهد وإليه املنتهى يف الذ اء واحلفث وسعة الهدائرة 

جتههافه أمجع أهل األندل  واطبة لعلوم اإلسالم وأوسعهم مع  وسعه يف علوم اللسان والبالغة والشهعر والسهري واألخبهار ، لهه ا:لهى علهى مذهبهه وا

 .436 1وشرحه ا:لى وامللل والنحل مات يف مجافى األوىل سنة سبع ومخسني وأربعمائة. طبقات احلفاى 

عبد هللا املروزي اإلمام اجلليل أبو بكر القفال الصغري شيخ طريقة خراسان وإنا ويل لهه القفهال ألنهه  هان يعمهل األوفهال عبد هللا بن أمحد بن   ((2

لفقهه يف ابتداء أمره وبرع يف صناعتها حىت صنع وفال آبس ه ومفتاحه وزن أربع حبات فلما  ان ابن ثالثني سنة أح  من نفسه ذ اء ف وبل علهى ا

الشيفوصار إماما يقتدى به فيه و فقه عليه خلق من أههل خراسهان و هع احلهديث وحهدث ، ووهال احلهافث أبهو بكهر السهمعاين يف فاشتغل به على 

بع عشهرة أماليه أبو بكر القفال وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا وله يف املذه  من اآلاثر ما لي  لغريه،  هويف مبهرو يف مجهافى اآلخهرة سهنة سه

 .182 1ه  سعون سنة. طبقات الشافعية وأربعمائة وعمر 

 عبد:  ا:قق، (هه716:  املتو ) الدين  م الربيع، أبو الصرصري، الرويف الكرمي بن القوي عبد بن سليمان:  املللف، الروضة  تصر شرح  ((3

، إرشهههاف 115 2. روضهههة النهههاظر 725 2  م 1987   ههههه 1407 ، األوىل:  الربعهههة، الرسهههالة ملسسهههة:  الناشهههر، الرت هههي ا:سهههن عبهههد بهههن هللا

 39 2الفحول 
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                                                                  (1) القان  وس  تالسراويال وس القميص يلب 

 جوااب يكن مل عداه ما لب  إابحةى عل فاس ابلذ ر املفهوم ختصيص يكن مل فلو  وجه الدسلة:

                                                                              لبسه للمحرم جيوز عما للسائل

 ود والقرآن العرب فصحاء من وهم ذلك عنهم  عاىل هللا رضوان الصحابة فهم  الدليل الثاين:

 (2)أمية بن يعلى صلى هللا عليه وسلم فعن رسوله ومراف هللا مبراف الناس أعلم وهم ،بلغتهم نزل

حئ  مئ  ىئ  يئ  چ :  عهاىل وهال ووهد  ؟  أمنها ووهد نقصهر لنها : مها (3)اخلراب بن لعمر وال أنه

 (1)چىت    يت  جث         مث   ىث  يث  حج     متجب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  خت

                                                            

 ، احلهه   تههاب  حبههان، ابهن صههحي  و(134) روههم حهديث ،62 1 سهه له،  هها أب رهر السههائل إجابههة ابب ، العلهم  تههاب  البفههاري، صهحي  (   (1

 يف والزعفهههران ابلهههورس املصهههبغة الريهههاب عهههن النههههي ابب ، احلههه   تهههاب  الكهههقى، البيهقهههي سهههنن و(3784) روهههم حهههديث ،94 9 ، اسحهههرام ابب

 (.1823) روم حديث ،165 2 ، ا:رم يلب  ما ابب ، احل   تاب  فاووف، أن سنن و(3647) روم حديث ،332 2 ، اإلحرام

الصحان يعلى بن أمية بن أن عبيدة بن  ام بن احلارث بن بكر بن زيد بهن مالهك أبهو صهفوان احلنظلهي وأ رهرهم يقهول أبهو خالهد ، أسهلم    ((2

يف  يوم الفت  وشهد حنينها والرهائف و بهو  وويهل أبهو أميهة وأمهه منيهة وويهل أميهة أمهه واختلهف يف ذلهك  رهريا ، اسهتعمله أبهو بكهر علهى بهالف خهوسن

الههرفة مث عمههل لعمههر علههى بعهه  الههيمن فحمههى لنسههفه محههى فبلههى ذلههك عمههر فهه مري أن ميشههى علههى رجليههه إىل املدينههة فمشههى مخسههة أايم أو سههتة إىل 

وبلغه موت عمر فر   وودم املدينة على عرمان فاستعمله على صهنعاء مث وفهد علهى عرمهان فمهر علهي علهى ابب عرمهان فهرأى بغلهة جوفهاء صعدة 

و ههان عظههيم الشهه ن عنهد عرمههان ، وههال ابههن عبههد الههق  ههان يعلههى بههن أميههة سههفيا معروفهها  وهللا عظيمهة هائلههة فقههال ملههن هههذه فقيههل ليعلههى فقههال ليعلههى

 بهن خليهل الهدين صهالح: أتليف ابلوفيات، الوايفبصفني مع علي بن أن طال  سنة  ان وثالثني بعد أن شهد اجلمل مع عائشة. ابلسفاء ووتل 

 .13 29  مصرفى و ر ي األرانؤوا أمحد: حتقيق م،2000 -هه1420 - بريوت - الرتاث إحياء فار: النشر فار الصفدي، أيبك

عمر بن اخلراب بن نفيل بن عبد العزي بن رايح بن ورا بن رزاح بن عدي ابن  ع  بهن لهلي أمهري املهلمنني أبهو حفهص القرشهي العهدوى    ((3

الفههاروق اسههلم يف السههنة السافسههة مههن النبههوة ولههه سههبع وعشههرون سههنة والههه الههذهيب ووههال النههووي ولههد عمههر بعههد الفيههل بههرالث عشههرة سههنة و ههان مههن 
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 عهدم عنهد القصهر عهدم اخلوف حبالة القصر ختصيص من فهم ود أمية بن يعلى أن :الدسلة  ووجه

 النههيب فسهه لت منههه  هها عجبههت عجبههت وههال : وههد بههل عنههه هللا رضههي عمههر عليههه ينكههر ومل اخلههوف

 فلههم (2)فصههدوته وبلههوا فهها علههيكم  هها هللا  صههدق فقههال : ف صههدوة ذلههك عههن صههلى هللا عليههه وسههلم

 اعتباره . على فليال ذلك فكان الفهم هذاصلى هللا عليه وسلم  النيب عليه ينكر

 واملهرأة األسهوف والكله  احلمهار الرجهل صهالة يقرهعف صلى هللا عليهه وسهلم  ووله(3)ذر أبو روى وملا

         (1)(  األبههههي  مههههن األصههههفر مههههن األمحههههر مههههن األسههههوف ابل الصههههامت ) مهههها بههههن عبههههدهللا لههههه وههههال ف

                                                                                                                                                                                 

 انههت السههفارة يف اجلاهليههة فكانههت وههريل إذا ووعههت احلههرب بيههنهم أو بيههنهم وبههني غههريهم، بعرههوه سههفريا أي رسههوس وإذا انفههرهم   أشههراف وههريل وإليههه

رين منافر أو فاخرهم مفاخر بعروه منافرا أو مفاخرا وأسهلم ودميابعهد أربعهني رجهال وإحهدى عشهرة امهرأة وويهل بعهد  سهعة وثالثهني رجهال وثهالث وعشه

مخسههة وأربعههني رجههال وإحههدى عشههرة امههرأة فمهها هههو إس أن أسههلم فظهههر اإلسههالم مبكههة وفههرح بههه املسههلمون وههال وهههو أحههد السههابقني امههرأة وويههل بعههد 

ة األولههني وأحههد العشههرة املشهههوف اههم ابجلنههة وأحههد اخللفههاء الراشههدين وأحههد أصهههار رسههول هللا صههلى هللا وعليههه وسههلم  وأحههد  بههار علمههاء الصههحاب

: الربعههة م،1952 - هههه1371 - مصههر - السههعافة مربعههة: النشههر فار السههيوطي، بكههر أن بههن الههرمحن عبههد: أتليههف فههاء،اخلل تريههخوزهههافهم. 

 .109 1احلميد عبد الدين  ي  مد: حتقيق األوىل،

 .101سورة النساء آية روم   ((1

(و صههحي  ابههن حبههان،  686، حههديث روههم )478 1(   صههحي  مسههلم،  تههاب صههالة املسههافرين ووصههرها ، ابب صههالة املسههافرين ووصههرها ، (2

هَفِر اَبب َصهاَلِة 2741، حديث روم )450 6 تاب الصالة ، ابب املسافر ،  (و سهنن أن فاووف،  تهاب الصهالة ، ابب  َهْفرِيهِع أبهواب َصهاَلِة السي

 (.   1199، حديث روم )3 2اْلُمَساِفِر، 

أبو ذر الغفاري وا ه جندب بن جنافة علي املشهور اسلم ودميا مبكة فكان رابع اربعة او خام  مخسة ووصة اسالمه  قدمت وبل ااجرة    ((3

ىل املدينههة فهههاجر بعههد وهههو اول مههن حيهها رسههول هللا ) ي ( بتحيههة اسسههالم مث رجههع اىل بههالفه ووومههه فكههان هنهها  حههىت هههاجر رسههول هللا ) ي ( ا

قاء اخلندق مث لزم رسول هللا ) ي ( حلرا وسفرا وروى عنه احافيث  ررية وجاء يف فلله احافيث  ررية مناشهرهاما اظلت اخللراء وس اولت الغ

اسههتقدمه عرمههان اىل اصههدق اجههة مههن ان ذرملهها مههات رسههول هللا ) ي ( ومههات ابههو بكههر خههرج اىل الشههام فكههان فيههه حههىت ووههع بينههه وبههني معاويههة ف
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 احلكم هذا نفي ابحلكم األسوف الكل  ختصيص من فهم (2)الصامت بن عبدهللا أن الدسلة ووجه

 رسههول سهه لت أخههي ابههن وههال : اي بههل  ، الفهههم هههذا احلههديث راوي أبههوذر عليههه ينكههر ومل غههريه عههن

 النههيب عليههه ينكههر ف ومل(3)شههيران األسههوف فقههال : ف الكلهه   مهها سهه لت   صههلى هللا عليههه وسههلم هللا

 الصامت بن وعبدهللا وأبوذر العرب، أفص  صلى هللا عليه وسلم والنيب ذلك صلى هللا عليه وسلم

 العرب . فصحاء من

 مهن املفالفهة مبفههوم مستدس البنت مع األخت  وريث عنه هللا رضي (4)عباس ابن منع وود       

  وريههههههث مههههههن ففهههههههم (1) چ  ٿپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ   عههههههاىل وولههههههه

                                                                                                                                                                                 

 - املعهارف مكتبهة: النشهر فار الفهداء، أبهو القرشهي  رهري  بهن عمهر بهن إ اعيهل: أتليهف والنهايهة، البدايهةف وهام  ها حهىت مهات .  املدينة مث نزل الربدة

 .164 7بريوت

(و سههنن أن فاووف،  تهههاب 2384، حههديث روهههم )145 6يكههره للمصههلي ومههها س يكههره ،  (   صههحي  ابههن حبهههان،  تههاب الصههالة ، ابب مههها(1

 (.   702، حديث روم )187 1الصالة ، ابب ما يقرع الصالة ، 

وهال النسهائي ثقهة ووهال أبهو حها  يكته  حديرهه وذ هره بهن حبهان يف  تهاب الرقهات  عبد هللا بن الصامت الغفاري البصري بهن أخهي أن ذر   ((2

 املهزي، احلجهاج أبهو عبهدالرمحن الز هي بهن يوسف: أتليف الكمال، يذي به البفاري يف الصحي  وروى له يف األفب وروى له الباوون .  استشهد

 .120 15  معروف عواف بشار. ف: حتقيق األوىل،: الربعة ،1980 - 1400 - بريوت - الرسالة ملسسة: النشر فار

(و سهههنن أن فاووف،  تهههاب 2384، حهههديث روهههم )145 6(   صهههحي  ابهههن حبهههان،  تهههاب الصهههالة ، ابب مهههايكره للمصهههلي ومههها س يكهههره ، (3

 (.   702، حديث روم )187 1الصالة ، ابب ما يقرع الصالة ، 

لم عبدهللا بن عباس بن عبداملرل  القرشي ااا ي ابن عم النيب صلى هللا عليه وسلم  نيته أبو العباس ويقال مات النيب صلى هللا عليه وسه   ((4

 وهو ابن مخ  عشرة سنة ويقال ابن عشر و ان ود ورأ ا:كم علهي عههده صهلى هللا عليهه وسهلم فعها لهه املصهرفى صهلى هللا عليهه وسهلم ابلفقهه يف

لي ن هللا وعلم أتويل  تابه و ان حبرا س ينزف ،مات ابلرائف سنة  ان وستني وويل سنة سبعني وصلى عليه  مد بن احلنفية ووال عمرو بن عفي
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 يف النهاس وأفقهه العهرب فصهحاء مهن وههو ولهد أل ا البنت مع  وريرها عدم الولد عدم عند األخت

 بههل لفهههما ذلههك عههنهم هللا رضههي الصههحابة عليههه ينكههر ومل القههرآن و رمجههان ابلت ويههل وأعلمهههم الههدين

 اسستفاضههة حههد لبلغههت ذلههك مرههل يف عههنهم نقلههت الههيت الووههائع  تبعنهها ولههو ابلسههنة عليههه احتجههوا

 ؟ ! ذلك فهمهم عدم يدعى فكيف

  ههن وهههو بههه القههول (3)الشههافعي اإلمههام عههن روي ه أن (2)عههرف أهههل اللغههة: الوودليل الثالووث     

  هع ملهاه أنه– سهالم بهن القاسهم – (4)عبيد أن عن وروي واسرة غري من عنهم وأخذ العرب شافه

                                                                                                                                                                                 

 أبهو األصبهاين منجويه بن علي بن أمحد: أتليف مسلم، صحي  رجالمات عبدهللا بن عباس ابلرائف وهو ابن ثنتني وسبعني سنة  ان وستني.  

 .339 1  الليري هللا عبد: حتقيق األوىل،: الربعة ،1407 - بريوت - املعرفة فار: النشر فار ،بكر

 .176(  سورة النساء آية روم (1

املرلههق واملقيههد، املللههف: محههد بههن محههدي الصههاعدي، الناشههر: عمههافة البحههث العلمههي ابجلامعههة اإلسههالمية ابملدينههة املنههورة، اململكههة العربيههة    ((2

 .340م  ي 2003هه 1423السعوفية، الربعة: األوىل، 

 مد بن افريه  بهن العبهاس بهن عرمهان بهن شهافع بهن السهائ  بهن عبيهد ابهن عبهد يزيهد بهن هشهام بهن املرله  بهن عبهد منهاف بهن وصهي بهن     ((3

نشهه   مههد يتيمهها يف حجههر امههه ، ف150 ههالب بههن مههرة ابههن  عهه  بههن لههلي بههن غالهه  اإلمههام عههامل العصههر انصههر احلههديث فقيهولههد بعسههقالن سههنة 

ففافههت عليههه اللههيعة فتحولههت بههه إىل  تههده وهههو ابههن عههامني فنشهه  مبكههة وأوبههل علههى الرمههي حههىت فههاق فيههه األوههران وصههار يصههي  مههن عشههرة أسهههم 

 .6 10اربع ومائتني.  سري أعالم النبالء 204 سعة مث أوبل على العربية والشرع فقع ، و ويف مبصر سنة 

بن سالم ويكىن أاب عبيد وهو من أبناء أهل خراسان و هان مهلفاب صهاح   هو وعربيهة وطله  احلهديث والفقهه ووأ ولهاء طرسهوس القاسم    ((4

ع أايم اثبت بن نصر بن مالك ومل يزل معه ومع ولده وودم بغداف ففسر  ا غري  احلديث وصنف  تبا و ع الناس منهه وحه  فتهويف مبكهة سهنة أربه

 .355 7  بريوت - صافر فار: النشر فار الزهري، البصري عبدهللا أبو منيع بن سعد بن  مد: أتليف الكقى، قاتالربوعشرين ومائتني. 
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 س بواجههد لههي  مههن إن  وههال : (1)ف وعقوبتههه عرضههه حيههل الواجههد ف أ صههلى هللا عليههه وسههلم وولههه

 الغهه  مرههل صههلى هللا عليههه وسههلم لنههيبا وههول  ههع ملهها أنههه أيلهها عنههه وري ،( 2) وعقوبتههه عرضههه حيههل

 اللغهة نقلهة ومهن العرب فصحاء من وهو ف بوعبيد (4) بظلم لي  الغ  غري  وال : مرل (3)ف  ظلم

مث إن الظههاهر أن  عنههه، الصههفة  لههك انتفههت إذا احلكههم ذلههك نفههي بصههفة احلكههم  عليههق مههن فهههم وههد

عرفهم يستند إىل أصل لغهوي، إذ س يهال لالجتههاف ابلهرأي يف إثبهات األوضهاع اللغويهة، ووهد نقهل 

 الفهم عنهم نقال  هذا 

إن القيهههوف الهههيت  هههرف يف النصهههوي الشهههرعية س بهههد أن  كهههون حلكمهههة، ألن : الووودليل الرابوووع       

الشارع س يقيد بوصف أو شرا أو غاية عبرا ، وأظهر ما يتبافر إىل الفههم أن  كهون ههذه احلكمهة 

فيهه القيهد، فهإذا  ختصيص احلكم مبا يوجد فيه القيد، والتفصيص يقتلي نفي احلكم عما مل يوجد

عري القيد بعد البحث والتمحيص عن أغل  اسحتماست والفوائد اليت  توخى منه عافة إس عهن 

                                                            

(و صحي  ابن حبان،  تهاب الهدعوى ، ابب عقوبهة املاطهل 7065، حديث روم )115 4املستدر  على الصحيحني،  تاب األحكام ،    ((1

(،  3628، حههديث روههم )313 3(،  سههنن أن فاووف،  تههاب األولههية ، ابب يف احلههب  يف الههدين وغههريه ، 5089، حههديث روههم )486 11، 

 (.    2427، حديث روم )811 2احلب  يف الدين واملالزمة،  سنن ابن ماجة،  تاب الصدوات ، ابب يف

 157 1م 1996 -هه 1417 -بريوت  -احلاج. ،فارالنشر: فارالفكر  أمري أتليف: ابن األصول، علم يف والتحرير التقرير   ((2

 تههاب املسههاواه ، ابب   (و صههحي  مسههلم،2270، حههديث روههم )845 2صههحي  البفههاري،  تههاب اسسههتقراض ، ابب مرههل الغهه  ظلههم    ((3

ِة احْلََواَلِة َواْسِتْحَباِب وَهُبوِاَا إذا ُأِحيَل على ملى،   ( .1564، حديث روم )1197 3حَتِْرمِي َمْرِل اْلَغِ ِّ َوِصحي

 م،1999 -هههه 1420 -لبنههان  بههريوت  -العلميههة  الكتهه  النشههر: فار فار العرههار، أتليههف: حسههن اجلوامههع، مجههع علههى العرههار حاشههية     ((4

 331 1الربعة: األوىل  
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ختصههيص احلكههم ابملههذ ور وجهه  محلههه علههى ذلههكو لههئال يكههون القيههد خاليهها  عههن الفائههدة، وهههو مهها 

 يه وسلم.ينبغي أن يصان عنه  الم العقالء، فلال  عن  الم هللا و الم رسوله صلى هللا عل

انتفههت  أنههه إذا أن ربههث احلكههم ابلوصههف يههومة إىل عليههة ذلههك الوصههف، ومعلههوم: الوودليل اخلووامس

عتبهار ل يرجهع إىل اا الهدليالعلة انتفى املعلولو فكان انتفاء الوصف فلهيال  علهى انتفهاء احلكهم، وههذ

سههب  ابلسههب  املبههاا لغههوي يف الههنص وهههو القيههد،  مهها أنههه يعههوف إىل اعتبههار عقلههي أيلهها ، وهههو ار 

 .اللغوي سعتباراعقال و فإن العقل حيكم أبنه حيرما  وجد العلة يوجد احلكم، و ذا يكون 

ف  صهلى هللا عليهه وسهلم بقولهه ابسختصهار امتدح صلى هللا عليه وسلم النيب أن  الدليل السادس:

ف الز هاة الغهنم سهائمة وولهه ف يف يفهد مل اختصهارا ف فهإذا الكهالم أ واختصر (1) الكلم جوامع أو يت

 فائدة . غري من اإلطالة على الكالم حلمل السوم ذ ر عدم عند اإلطالق أفافه ما غري (2)

 يف املفالفههة جههوبو  إس اخلاصههة ابلصههفة احلكههم لتعليههق فائههدة س  ههم  وههول ونفههي  رههة  ههم  أبن ورف

 احلكم.

 

 
                                                            

حهديث روهم 144 4سهنن الهدار وره ،  تهاب النهوافر ،  (،523، حهديث روهم )372 1صحي  مسلم،  تاب املساجد ومواضع الصالة    ((1

(8) 

( ، سههنن البيهقههي الكههقى ،  تههاب الز ههاة، ابب  يههف 1567، حههديث روههم )97 2فاووف،  تههاب الز ههاة ، ابب ز ههاة السههائمة   أنسههنن   ((2

 ( .7042، حديث روم )87 4فرض الصدوة،
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 . حجية مفهوم املخالفةمنكري أدلة املبحث الثالث:
 

ا فاضربهف حسن أن  قول:  الدليل األول:      أنه حيسن اسستفهام، فلو وال: فمن ضربك عامد 

 .(1)ففإن ضرب  خاطئ ا هل أضربه؟ ف ولو فل على النفي: ملا حسن اسستفهام فيه  املنروق

أن العرب  علق احلكم على الصفة مع مساواة املسكوت عنه،  قوله  عاىل:   الدليل الثاين:      

چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  چ   ،(2) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

                                                            

 -الهرايض  -وف سهع بهن  مهد اإلمهام النشهر: جامعهة ،فار  مهد أبهو املقدسهي ودامهة بهن أمحهد بن أتليف: عبدهللا روضة الناظر وجنة املناظر،  ((1

 264 1السعيد  الرمحن عبد العزيز حتقيق: ف. عبد الربعة: الرانية، ،1399

 .23(  سورة النساء آية روم (2
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ   ،(1) چ   ڈڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

أيل هههها  تمههههل للمسههههاواة وعههههدمها، فههههال سههههبيل إىل فعههههوى النفههههي سههههكوت فامل  (2) چ  ەئى  ائ   ائ

 .(3)ابلتحكم

أن  عليقه احلكم على اللق ، واسسم العَلم س يدل على التفصيص، ومنع  الثالث:الدليل       

ألنه نفهي للعلهم عهن ذلك  ت واخرتاع على اللغات، إذ يلزم من أن يكون ووله: فزيد عاملف  فرو 

 .(5)نفي الرسالة عن غريه، وذلك  فر  (4) چ  ٻٱ  ٻ  ٻچ ويلزم من ووله: هللا ومالئكته، 

أنههه  مهها أن للعههرب طريق هها إىل اخلههق عههن  ههق واحههد واثنههني مههع السههكوت عههن  الرابووع:الوودليل      

الباوي: فلها طرق يف اخلق عن املوصوف بصفة، فتقول: فرأيت الظريف، ووام الرويلف فلهو وهال، 

 .(6)بعد: فوالقصريف مل يكن مناولة

 حلكم به:يص اأن التفصيص للمذ ور ابلذ ر ود يكون لفائدة سوى ختصاخلامس:الدليل    

 فمنها:  وسعة ياري اسجتهاف، لينال اوتهد فليلته.

                                                            

 .102(  سورة النساء آية روم (1

 .229(  سورة البقرة آية روم (2

 264 1 املناظر وجنة الناظر روضة   ((3

 .29(  سورة الفت  آية روم (4

 265 1املناظر  جنةو   الناظر روضة   ((5

 265 1املناظر  جنةو   الناظر روضة   ((6
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مهن عمهوم  إخراجهه ومنها: اسحتياا على املذ ور ابلذ ر،  هي س يفلهي اجتههاف بعه  النهاس إىل

 اللفث ابلتفصيص.

 .(1)ومنها: أت يد احلكم يف املسكوت، لكون املعىن فيه أووى  التنبيه

 

 

 الرتجيحاملبحث الرابع : 
 

 أفلهة مهن أوهوى ملفالفهةا مفههوم حبجيهة القهائلني أفلهة أن يظهر الفريقني أفلة على اسطالع بعد    

  يلي :  ملا املانعني

 اللغة . لسياوات املوافق هو .أنه1

 إذا بصههفة ملعلههقا احلكههم نفههيهم علههى  ههدل عههنهم  عههاىل هللا رضههوان الصههحابة عههن ووههائع .نقلهههم2

  الصفة . انتفت

 . النزاع   ل عن خارجة املفالفني اعرتاضات جل .أن3

                                                            

 265 1املناظر  جنةو   الناظر روضة   ((1
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 األفلهههة وبيهههل مهههن وههههو حجيتهههه، علهههى يهههدل نهههص وروف لعهههدم حجيتهههه مهههن منعهههوا إنههها املهههانعني .أن4

 .فسلتها يفا وافح لي  حجيتها على النص وروف وعدم العقلية

 ايف .الن على مقدم نفاه ، واملربت مربتون ، واملانعني ابحلجية القائلني .أن5

 أعلم وهللا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 وموانعه . شروط العمل مبفهوم املخالفة : الفصل الثالث
 وفيه مبحران
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 .عند القائلني به شروا العمل مبفهوم املفالفة املبحث األول:

 .املبحث الراين: موانع اعتبار مفهوم املفالفة

 

 

 

 

 .املبحث األول: شروط العمل مبفهوم املخالفة عند القائلني به 
 

وضعها القائلون حبجية مفهوم املفالفة، فإن مل  تحقهق مل يكهن حجهة اب فهاق،  (1)هنا  شروا    

 وهي:

                                                            

ومهها بعههدهاو  التحبههري شههرح التحريههر يف أصههول الفقههه، املللههف:  138 2يراجههع شههروا العمههل مبفهههوم املفالفههة  روضههة النههاظر وجنههة املنههاظر    ((1

هه(، ا:قق: ف. عبد الرمحن اجلقين، ف. عوض القهرين، 885املرفاوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي )املتو : عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان 

و شهههرح الكو ههه  املنهههري، 2902 6م   2000 -ههههه 1421السهههعوفية   الهههرايض، الربعهههة: األوىل،  -ف. أمحهههد السهههراح، الناشهههر: مكتبهههة الرشهههد 

هههه(، ا:قههق:  مههد 972بههن عبههد العزيههز بههن علههي الفتههوحي املعههروف اببههن النجههار احلنبلههي )املتههو : املللههف:  قههي الههدين أبههو البقههاء  مههد بههن أمحههد 

و إرشهاف الفحهول إأ حتقيهق احلهق مهن علهم 495 3مهه  1997 -ههه 1418الربعة: الربعة الرانيهة   الزحيلي ونزيه محاف، الناشر: مكتبة العبيكان،

 فههر   -هههه(،ا:قق: الشههيخ أمحههد عههزو عنايههة، فمشههق 1250د هللا الشههو اين اليمهه  )املتههو : األصههول، املللههف:  مههد بههن علههي بههن  مههد بههن عبهه

م  1999 -هههه 1419برنا،وههدم لههه: الشههيخ خليههل املههي  والههد تور وأ الههدين صههاحل فرفههور، الناشههر: فار الكتههاب العههرن، الربعههة: الربعههة األوىل 

اململكهة العربيهة  -هَلُه، املللف: عياض بهن انمهي بهن عهوض السهلمي، الناشهر: فار التدمريهة، الهرايض و  أُصوُل اِلفقِه الذي س َيَسُع الَفِقيِه جَ 40 2
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غهري إثبهات خهالف  (1)أن س يكون للقيد الهذي ويهد بهه الهنص فائهدة أخهرى :الشرط األول       

حكههههم املنرههههوق للمسههههكوت،  الرتغيهههه  والرتهيهههه ، أو التنفههههري أو التففههههيم، أو أت يههههد احلههههال أو 

اسمتنههان، أو غههري ذلههك مههن الفوائههد الههيت ميكههن أن  كههون مقصههوفة للشههارع، غههري نفههي احلكههم عمهها 

 عدا املذ ور.

 (2)چ  ۇئى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ ومههههن أمرلههههة ذلههههك وولههههه  عههههاىل: 

فوصههف الهههراب بكونهههه فأضههعاف ا ملهههاعفةف إن جهههاء للتنفهههري مههن أمهههر ظهههامل  ههان عليهههه أههههل اجلاهليهههة، 

حيث  ان املران يزيد يف الراب  لما زاف يف أجل الدين، حىت  ان املال يبلى أضعاف أصل الهدين، 

ني،  ههها يهههلفي إىل استئصهههال مهههال الغهههرمي، فنوههههت اآليهههة الكرميهههة  هههذا الوصهههف،  شهههنيع ا علهههى املهههراب

 و وجيه ا ام إىل واوع  صرفهم املقيت، س لتقييد احلكم  ذا الوصف.

، بهدليل وولهه  عهاىل:    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ وعلى هذا ف صل الراب  رم،  رهري ا  هان أو ولهيال 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  چ ووولهههه  عهههاىل:  (3) چ

                                                                                                                                                                                 

و  فراسههات أصههولية يف القههرآن الكههرمي، املللههف:  مههد إبههراهيم احلفنههاوي، الناشههر: 385م  ي  2005 -هههه  1426السههعوفية، الربعههة: األوىل، 

و معامل أصول الفقه عند أهل السهنة واجلماعهة، املللهف: 302م  ي  2002 -هه  1422النشر:  القاهرة، عام –مكتبة ومربعة اإلشعاع الفنية 

 .459هه  ي 1427 ميد بْن حَسنْي بن َحسْن اجليزاين، الناشر: فار ابن اجلوزي، الربعة: الربعة اخلامسة، 

 137 2روضة الناظر  ( (1

 .130سورة ال عمران آية روم   ((2

 .275ية روم سورة البقرة آ   ((3
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ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې    ۈڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 .(1) چې  ې  

،  مهههها يف وولههههه  عههههاىل، يف شهههه ن (2)أن س يكههههون وههههد خههههرج  ههههرج الغالهههه  الشوووورط  الثوووواين:      

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  چ ا:رمههات مههن النسههاء: 

، فههههإن الغالهههه   ههههون الرابئهههه  يف  (3)چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  

ويههد حتههرمي بنههت الزوجههة ابلههدخول ابألمهههات، واحلههل بعههدم  - عههاىل-حجههور األزواج، بههدليل أن هللا 

 (4)الدخول، فلو  انت الربيبة حرام او لوجوفها يف حجر الزوج فقث، ملا  ان للتعليل ابلدخول

أن س يعارض مفهوم املفالفة ما ههو أوهوى منهه،  ه ن يكهون املسهكوت عنهه  الشرط الثالث:     

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ أوىل ابحلكم من املنروق، أو مساواي  لهه،  مها يف وولهه  عهاىل: 

فقد فلت اآليهة مبنرووهها علهى  (5) چک  ک  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک

                                                            

 .279-278سورة البقرة آية روم    ((1

 137 2روضة الناظر    ((2

 23(   سورة  النساء آية روم (3

 13 2روضة الناظر    ((4

 10(   سورة  النساء آية روم (5
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األ هههل مرهههل األ هههل،  هههاإلحراق أو حرمهههة أ هههل مهههال اليتهههيم،  مههها فلهههت مبفهومهمههها، علهههى أن غهههري 

 .(1)التبديد، ألن هذا هو الذي يتبافر فهمه من علة التحرمي

، وس حلافثهة خاصهة ابملهذ ور، مرهل: أن (2)أن س يكهون جهوااب  لسهلال سهائل الشرط الرابع :      

هنها  يس ل سائل: هل يف الغنم السائمة ز اة؟ فيجاب: يف الغهنم السهائمة ز هاة، فهال يكهون املفههوم

 حجة اب فاق العلماء..

، فلهو ذ هر علهى وجهه التبعيهة الشرط اخلامس      : أن يكون الكالم الذي ذ ر فيه القيد مستقال 

 .(3)لشيء آخر فال يكون حجة

فهههإن  قييهههد    (4) چ   ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ ومهههن أمرلهههة ذلهههك: وولهههه  عهههاىل: 

 ههههون اسعتكههههاف يف املسههههاجد س مفهههههوم لهههههو ألن املعتكههههف  نههههوع مههههن مباشههههرة زوجتههههه مرلق هههها، 

 واسعتكاف س يكون إس يف املساجد، فال يكون هذا املفهوم حجة. 

                                                            

 138 2(  روضة الناظر (1

صول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغيهة اآلمهل، املللهف:  مهد بهن إ اعيهل بهن صهالح بهن  مهد احلسه ، الكحهالين مث الصهنعاين، أبهو أ  ((2

والهههد تور حسهههن  مهههد مقبهههوأ ههههه(،ا:قق: القاضهههي حسهههني بهههن أمحهههد السهههياغي 1182إبهههراهيم، عهههز الهههدين، املعهههروف   سهههالفه ابألمهههري )املتهههو : 

 252ي  1986بريوت،الربعة: األوىل،  –: ملسسة الرسالة الناشر، األهدل

 138 2(  روضة الناظر (3

 .187سورة البقرة آية روم   ((4
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ا، ألن فسلهههة  هههأن س يوجهههد يف الواوعهههة املسهههكوت عنهههها فليهههل خهههاي  :الشووورط السوووادس       

 فهوم.املنروق أووى من فسلة امل

ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   چ ومههن أمرلههة ذلههك وولههه  عههاىل: 

فقد فلت اآلية الكرميهة علهى جهواز  (1) چىت    يت  جث         مث   ىث  يث  حج     متيب  جت   حت  خت

مب      ىب   يب  جت   حت    چوصر الصهالة يف حالهة اخلهوف مهن  قييهد احلكهم ابلشهرا يف وولهه  عهاىل: 

وههههذا القيهههد يهههدل مبفههههوم املفالفهههة علهههى عهههدم جهههواز القصهههر حالهههة األمهههن، إس أن ههههذا . چ  متخت

رضهي هللا -س ل عمر بهن اخلرهاب  يعلى بن أميةاملفهوم ألغي لوجوف نص خاي به، فقد ورف أن 

فقههال: مهها ابلنهها نقصههر الصههالة ووههد أمنهها؟! فقههال عمههر: عجبههت  هها عجبههت منههه، فسهه لت  -عنههه

فقههال: فصههدوة  صههدق هللا  هها علههيكم، فههاوبلوا صههدوتهف  قههدم  -َعَلْيههِه َوَسههّلم َصههّلى هللا-رسههول هللا 

 خترجيه.

فقد  عارض يف مسه لة وصهر الصهالة حالهة األمهن حكمهان: أحهد ا: مسهتفاف مهن مفههوم املفالفهة 

من اآلية الكرميهة، واثنيهمها: مهن منرهوق احلهديث الشهريف، وس شهك أن فسلهة املنرهوق أوهوى مهن 

 . (2)املفالفة فسلة مفهوم

                                                            

 .101سورة النساء آية روم  (  (1

  2ف  إرشههاف الفحههول  ومهها بعههدهاف 489  3ف شههرح الكو هه  املنههري ف775  2ف، شههرح  تصههر الروضههة ف94-93  3اإلحكههام لآلمههدي ف  ((2

 ف.59
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 ل .أت يَد احلاوأْن س يَقصد ابملنروِق التنفرَي أو التففيَم  :الشَّررط السابع    

  ۇئى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ مرال ما ُوِصد بهه التنفهري : وولهه  عهاىل 

  چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  
(1)

.. 

 بَكْونههه دُمَقييهه ْكههماحلُ  هههذا ّ لكههن الههراب، أْ ههل حرمههة منرووههه أفههاف الههنيصّ  هههذا الّدسلههة : أنّ  َوْجههه       

 ، ملههاَعفة عافاأضهه َيُكههنْ  ملَْ  إذا الههراب أْ ههل ِحههلّ  املفههاِلف مفهومههه يَههُدلّ  وحينئههذٍ  ملههاَعفة ، أضههعافا  

َها القيهد وههذا و رهريُه، وليلُهه حهرام ُ لّهه  والراب  يف بهه َمهليُهعْ  وس لهراب،ا أْ هل ِمهن لتنفهريا ُهنَها بهه ُوِصهد إني

 املفاِلف . املفهوم

}َس حيَِل  ِسْمَرأٍَة  ُههْلِمُن اِبهِي َواْليَههْوِم اآلِخهِر َأْن مرال ما ُوِصد به التففيم وأت يد احلال : ووله     

حتُِدي َعَلى َميٍِّت فَهْوَق َثاَلٍث ِإسي َعَلى َزْوٍج أَْربَهَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرا{
(2)

 .. 

لههنيّص أفههاف منرووههه حرمههة إحههداف املههرأة علههى َميِّههت َغههرْي َزْوِجَههها فَهههْوق َوْجههه الّدسلههة : أّن هههذا ا      

ثالث ، لكّن هذا احلُْكم ُمَقييد بوْصف ) اإلميان ابهلل واليوم اآلِخهر ( ، ِ يها يَهُدّل مبفهومهه املفهاِلف 

                                                            

 131سورة آل عمران ِمَن اآلية    ((1

( وُمْسِلم يف  تاب الرالق : ابب وجهوب اإلحهداف  1201َأْخَرجه البفاري يف  تاب اجلنائز : ابب إحداف املرأة على َغرْي َزْوجها بروم )     ((2

تَهَو ي عنهها َزْوجهها ( والرتمذي يف  تاب الرالق واللعان عن رسو  2730يف ِعّدة الوفاة وحترميه يف َغرْي ذلك بروم ) 
ُ
ل هللا : ابب ما جاء يف ِعّدة امل

 ( ، ُ ّلهم عن السيدة أُّم حبيبة رضي هللا عنها 1116بروم ) 
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َهه ا ُوِصهههد بهههه جههواز اإلحهههداف علههى َغهههرْي الههزوج فَههههْوق الهههرالث ، وهههو ُ َْتنِهههع و ألّن الوصههف املهههذ ور إني

  ففيم األمر  وأّن هذا س يليق مبَْن  ان ملِمنا  .

     

}َس .مراله : ووله  ابإلبرال املنروق( ) األصل على ابملفهوم س يَهُعوف العمل أنْ :ثامنال الشَّررط

 َِبْع َما لَْيَ  ِعْنَد {
(1)

 .. 

حلُْكهم ا، لكهّن ههذا  د اإلنسهانمها لهي  عنه َوْجه الّدسلة : أّن هذا النيّص أفاف منرووهه حرمهة بَهْيهع   

إذ لههو َصههّ  فيههه  ا  ههان عنههده وغائهه  إذُمَقييههد ابلعنديّههة ، ِ يهها يَههُدّل مبفهومههه املفههاِلف ِصههحية بَهْيههع ال

ْعىَن يف األمْ 
َ
 احد .رْين و َلَصّ  يف املذ ور وهو الغائ  الذي لي  عنده و ألّن امل

ک  گ  گ     چ  مرالهه : وولهه  عهاىلر ِمهن السهياق َوْصهد التعمهيم ْظَهه: أْن س يَ  تاسوعالشَّررط ال    

 چگ  گ  ڳ  
(2)

  

                                                            

( والنسهائي يف ِ تَهاب البيهوع :  1153(  َأْحَرجه الرتمذي يف ِ َتاب البيوع َعْن رسول هللا : ابب ما جاء يف  راهيهة بَهْيهع مها لَهْي  عنهد  بهروم ) (1

( ، ُ ّلهههم َعههْن  3040( وأبههو فاوف يف ِ تَههاب البيههوع : ابب يف الريُجههل يبيههع مهها لَههْي  عنههده بههروم )  4534بَهْيههع مهها لَههْي  عنههد البههائع بههروم ) ابب 

 . َحِكيم بن ِحَزام 

 284(  سورة البقرة ِمَن اآلية (2
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ِلشههيء آَخههر فههال  لتهيَبِعييههةر علههى جهههة ا: أْن يُههْذَ ر املنرههوق ُمْسههَتِقالو ، فلههو ذُِ هه عاشوورالشَّووررط ال     

 مفهوم له .

چ     ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چمراله : ووله  عاىل 
 (1)

.. 

لكهّن ههذا  ،اَل اعتكافهه ْوَجهه حهَوْجه الّدسلهة : أّن ههذا الهنيّص أفهاف منرووهه حرمهة إ يهان املعتِكهف زَ 

سهههاجد ، ِ يههها يَهههُدّل مبفهومهههه املفهههالِ 
َ
ذا  هههان اسعتكهههاف املباَشهههرة إ ف ِحهههلّ احلُْكهههم ُمَقييهههد بَكْونهههه يف امل

سهههاجد ، وههههو َغهههرْي صهههحي  و ألّن املعتِكهههف حيهههرم عليهههه
َ
نَههها  هههان ا  ، وِمهههن هُ ْرَلقهههمُ املباَشهههرة  خهههارِج امل

 .ن املباَشرة تِكف مِ اْلَمَسهِجد{ ُمْسَتِقالو س مفهوم له ابلنسبة ِلَمْنع املع يفالقيد}

أْن س يعاِرض املسكوت عنه مبا يقتلي ِخاَلَفه ، فَيجوز  َهرْ ه بِهَنّص  : عاشرالشَّررط احلادي      

ا َفَجهزَاءل ِمرْهُل َمها ، ّفه وبَفْحَوى مقروع به يعاِرضهيلا مراله : ووله  عهاىل }َوَمهن وَهتَهلَهُه ِمهنُكم م تَهَعِمههّد 

وَهَتَل ِمَن النهيَعم{
(2)

 .. 

ُْحرِم الذي وَهَتل َصْيَد الَقّ مبِْرلهه     
َوْجه الّدسلة : أّن هذا النيّص أفاف منرووه وجوب الفدية على امل

وصف ) الَعْمد ( ، ف فاف مفهومه املفاِلف عهدم وجهوب الفديهة ِمن النهيَعم ، لكّن هذا احلُْكم وُهيِّد ب

علههى َمههن وَهتَهلَههه خرهه   ، لكنّههه ُمعههاَرض بوجو هها علههى املفِرههة مبقتلههى وولههه  عههاىل }َوُحههّرَم َعلَههْيُكْم 
                                                            

 187(   سورة البقرة ِمَن اآلية (1

 95(   سورة املائدة ِمَن اآلية (2
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َصهْيُد الْهَقّ َمها ُفْمههُتْم ُحُرمها{
(1)

، فهَدَخل يف ههذا العمههد واخلره  ، ولِهَذا  هان هههذا العمهوم مقهديما  علههى 

املفهوم املفاِلف لِلَعْمِديّة
(2)

 . 

 : حاجة املفاَط  .  َعَشرالشيْرا الراين

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ مرالهههههههه : وولهههههههه  عهههههههاىل 

 چڈ     ڈ  
(3)

 احلُْكههم هههذا لكههنّ  األوسف، وَهْتههل حرمههة منرووههه أفههاف الههنيصّ  هههذا الّدسلههة : أنّ  َوْجههه 

وهو  نوع وابِطل  الِغىَن، حالةَ  وَهْتلهم جواز املفاِلف مفهومه ف فاف الفقر ( ، ) خشية بوصف وُهيِّد

، ولِههَذا  ههان ِذْ ههر هههذا القيههد حِلاجههة املفههاطَبني إليهههوإذ هههو احلامههل اههم علههى وَهههْتلهم،س سختصههاي 

احلُْكم به
(4). 

َا عنه املسكوت َيكون ْ أن :َشرعَ  الثالث الشَّررط      م.املتكلِّ  ِمن خِلَْوف عنه ُسِكت إني

                                                            

 96سورة املائدة ِمَن اآلية  (  (1

، الكتهيب فار: الناشهر، (ههه794: املتو ) الزر شي  افر بن هللا عبد بن  مد الدين بدر هللا عبد أبو: املللف، الفقه أصول يف ا:يث البحر(   (2

   18 4 م1994 - هه1414 األوىل،: الربعة

 31(   سورة اإلسراء ِمَن اآلية (3

  19 4(   البحر ا:يث (4
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سهههِلمني وههههو يريهههد امل فسهههِلمني مرالهههه : أْن يقهههول جديهههد العههههد ابإلسهههالم ِلَعْبهههده ف أَْنِفهههْق ههههذا يف امل

وَغهههرْيَُهْم ، لكهههْن َسهههَكت عهههن َغهههرْيهم  افهههَة أْن يهُهههتهيَهم  ابلنفهههاق 
(2)

هههْرطَان( حلهههاسنا وههههذان    س )الشي

 ذلك. عن لِتَهنَهز هه الشارعو نصّ  يف إن يَتحّقق

 مقصوفة. رْي غَ  صفة على ُحْكُمه ُعلِّق املنروق س َيكون :أنْ َعَشرالشيْرا الرابع  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  مرالهههههههههههههههههههههه : وولهههههههههههههههههههههه  عهههههههههههههههههههههاىل     

چےھ
(1)

.. 

َوْجه الّدسلة : أّن هذا النيّص أفاف منرووه جواز طالق املرأة وَهْبهل الهدخول ، لكهّن ههذا احلُْكهم      

ههْن طَليههق  َهها ُوِصههد  هها َرفْههع اجلُنَههاح َعمي وُهيِّههد برفههع اجلُنَههاح ، وهههي صههفة مَلْ  ُهْقَصههْد لِتَهَعل ههق احلُْكههم  هها ، وإني

ع ، فصهار   نيهه مهذ ور ابتهداء  ِمهن َغهرْي  عليهق علهى صهفة وَهْبل املسي  وإجياب املتعة على َوْجه التهيبَه

(2)
 . 

                                                            

 236سورة البقرة ِمَن اآلية   ( (1

ههه( ، وأضهاف إليهها األب، : 652املسوفة يف أصول الفقه، املللف: آل  يمية ]بدأ بتصنيفها اجلّد: يد الدين عبهد السهالم بهن  يميهة )ت:   ((2

:  مهد  يهي الهدين عبهد احلميهد، الناشهر: فار ههه( ،، ا:قهق728هه( ، مث أ ملها اسبن احلفيد: أمحهد بهن  يميهة )682عبد احلليم بن  يمية )ت: 

و  القواعد والفوائد األصولية ومايتبعها من األحكام الفرعية، املللف: ابن اللحام، عالء الدين أبو احلسهن علهي بهن  مهد 363الكتاب العرن ي 

م   1999 -ههه  1420: املكتبهة العصهرية، الربعهة: ههه(، ا:قهق: عبهد الكهرمي الفلهيلي، الناشهر803بن عباس البعلي الدمشهقي احلنبلهي )املتهو : 

 373ي 
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قه  ِمهن  مبنزلهة الله ، ويصهري: أْن س َيكهون هنها  َعْههد ، وإس فهال مفههوم له َعَشهر ام الشيْرا اخل 

 إيقاع التعريف عليه إيقاَع الَعَلم على مسمياه .

أّن هذا الشيْرا يلَخذ ِمهن  علهيلهم إثبهات مفههوم الصهفة  -رمحه هللا  عاىل  - (1)الزر شيوذََ ر     

أنيه لو مَلْ يُهْقَصْد نَهْفي احلُْكم َعميا َعَداه َلَما  ان لِتفصيصه ابلذِّْ ر فائدة 
(2)

. 

 

                                                            

عهد  مد بن  افر بن عبد هللا الزر شي أبو عبد هللا، بدر الدين: عهامل بفقهه الشهافعية واألصهول.  ر هي األصهل، مصهري املولهد والوفهاة، ولهد ب   ((1

بهه يف احلهديث، ووهرأ علهى الشهيخ مجهال الهدين األسهنوي وختهرج بهه األربعني، مث رأيت خبره سنة مخ  وأربعني وسبعمائة، و ع من مغلراي وختهرج 

يف الفقه، ورحل إىل فمشق فتفقه  ا، و ع من عمهاف الهدين ابهن  رهري، ورحهل إىل حله  ف خهذ عهن األذرعهي وغهريه، وأوبهل علهى التصهنيف فكته  

ت وخهافم الرافعهي يف عشهرين يلهدة، و نقيحهه للبفهاري يف خبره ما س حيصى لنفسه ولغريه، ومن  صانيفه: ختري  أحافيث الرافعهي يف مخه  يلهدا

املنههاج  يلدة، وشرع يف شرح  بري خلصه من شرح ابن امللقن، وزاف فيه  رريا ، ورأيت منه اولهد األول خبرهه، وشهرح مجهع اجلوامهع يف يلهدين وشهرح

لههك، ورأيههت خبرههه شههرح األربعههني النوويههة، وأحكههام املسههاجد يف عشههرة، و تصههره يف يلههدين، والبحههر يف أصههول الفقههه يف ثههالث يلههدات، وغههري ذ

ويلهد مهن شهرح البفهاري لهه مسهوفة، ومهن  ذ ر هه أربهع يلهدات « نظهم اجلمهان يف  اسهن أبنهاء الزمهان»وفتاوى مجعه وحواشي الروضة للبلقي ، و 

ائشهههة علهههى الصهههحابة، والفوائهههد املنرهههورة يف األحافيهههث واملعتهههق يف ختهههري  ابهههن احلاجههه ، واملفتصهههر والكهههالم علهههى علهههوم احلهههديث، ولهههه اسهههتدرا  ع

عمهدة  هذا املشهورة، والديباج على املنهاج، والفوائد على احلروف وعلى األبواب، و تصر اخلافم و هاه حتريهر اخلهافم وويهل له  اخلهافم، ولهه علهى ال

ة، ذ ههر فيههه نيفهها  وأربعههني علمهها  مههن علههوم القههرآن وختههرج بههه ورأيههت أان خبرههه مههن  صههنيفه القهههان يف علههوم القههرآن مههن أعجهه  الكتهه  وأبههدعها يلههد

 ،  شههف167 3  الشههافعية، مجاعههة، و ههان مقههبال  علههى شهه نه، منجمعهها  عههن النههاس، و ههان يقههول الشههعر الوسههث، مههات يف اثلههث رج .طبقههات

 -بهههريوت  -العلميهههة  الكتههه  نشهههر: فارال فار احلنفهههي، الرومهههي القسهههرنري  عبهههدهللا بهههن أتليهههف: مصهههرفى والفنهههون، الكتههه  أسهههامي عهههن الظنهههون

1413 – 1992    6 174. 

 22 1البحر ا:يث   ((2
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 .املبحث الثاين: موانع اعتبار مفهوم املخالفة
 

 ، فقال  (2)مذ رة يف أصول الفقهيف  (1)الشنقيريموانع اعتبار مفهوم املفالفة ذ رها العالمة 

 وله موانع متنع اعتباره ذ رها األصوليون منها:

 اي  فهال يفههممها  طهر حلأن يكون ختصيص املنروق ابلذ ر لالمتنان  قوله  عاىل: ))أت لون منهه  -1

 منه منع وديد احلوت.

فإ ها  ياء(( اآلية.افرين أولامللمنون الكختصيصه ابلذ ر ملوافقة الواوع  قوله  عاىل: ))س يتفذ  -2

د عههة مههن غههري وصههة الواونزلههت يف وههوم والههوا اليهههوف مههن فون امللمنههون فجههاءت اآليههة انهيههة عههن احلالهه

 التفصيص  ا.

                                                            

م(، العههامل، ا:ههدِّث، األفيهه ، أحههد  بههار  1985 - 1918هههه( ) 1405 - 1337 مههد املفتههار بههن  مههد األمههني اجلكهه  الشههنقيري)   ((1

موريتانيههها. و هههان جهههده املفتهههار عهههامل زمانهههه يف  لهههك الهههبالف، و هههان والهههده رأس علمهههاء اإلسهههالم.ولد يف فالشهههقيقف علهههى مقربهههة مهههن مدينهههة الرشهههيد يف 

 وبيلته.حفث القرآن الكرمي، وبدأ رحلة طويلة يف طل  العلم ورع خالاا أ رر من مخسة آسف  يلهو مهرت علهى ودميهه. ووصهد احله ، وألقهى عصهاه

مههة علههى يههد مشههايخ أجههالء، فريس يف جههدة والههرايض، مث يف اجلامعههة اإلسههالمية يف املدينههة املنههورة، وأ مههل هنهها  حتصههيله العلمههي، مث يف مكههة املكر 

ري مههن ابملدينههة املنههورة، ومههن آاثره العلميههة القيمههة شههرحه لسههنن النسههائي، ولههه رسههالة حتههت عنههوان: اجلههواب الواضهه  املبههني يف حكههم التلههحية عههن الغهه

هههللفني، َوفيهههات )  األحيهههاء وامليتهههني ،
ُ
م(، املللهههف:  مهههد خهههري بهههن رملهههان بهههن  1995 - 1977ههههه(   ) 1415 - 1397َ كملَهههة ُمعجهههم امل

 م 1997 -هه  1418لبنان، الربعة: األوىل،  –إ اعيل يوسف، الناشر: فار ابن حزم للرباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

هههه(، الناشههر: مكتبههة 1393قيري )املتههو : مههذ رة يف أصههول الفقههه، املللههف:  مههد األمههني بههن  مههد املفتههار بههن عبههد القههافر اجلكهه  الشههن   ((2

 288م  ي  2001العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الربعة: اخلامسة، 
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له   قولهه: ))ورابئهبكم الهاليت يف حجهور م(( ألن الغاله  يف اختصيصه ابلهذ ر جهراي  علهى الغ -3

 الربيبة  و ا يف حجر زوج أمها.

 .ر(( اخلوم اآلخختصيصه ابلذ ر ألجل التو يد  حديث: )س حيل سمرأة  لمن ابهلل والي -4

غهههنم ل يف الههههوروف اجلهههواب علهههى سهههلال فلهههو فهههرض أن سهههائال  سههه له صهههلى هللا عليهههه وسهههلم:  -5

اجلهههواب  لسهههوم يفا صهههفةالسهههائمة ز هههاة؟ ف جابهههه يف الغهههنم السهههائمة ز هههاة. مل يكهههن لهههه مفههههوم ألن 

 لسلال.ملرابقة ا

جيههل حكهم سهائمة و أن يكون املتكلم س يعرف حكهم املفههوم فهإذا  هان املهتكلم يعلهم حكهم ال -6

 علمه حبكمه. وم لعدماملعلوفة فقال: يف السائمة ز اة يكون ووله س مفهوم له ألن  ر ه للمفه

ني ملسهلما علهى ااخلوف   ن يقول وريه  العههد ابإلسهالم لعبهده حبلهرة املسهلمني  صهدق  هذ -7

 فال يعتق مفهوم املسلمني لرت ه ذ ر غريهم خوفا  من أن يتهم ابلنفاق.

ن فهههههوم ألأن يكههههون السههههائل يعلههههم املفهههههوم وجيهههههل حكههههم املنرههههوق فههههال يكههههون للمنرههههوق م -8

 إايه. إسختصيصه ابلذ ر ألن السائل س جيهل 
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 املخالفةمسائل الفروع املخرجة على مفهوم تطبيقات و الفصل الرابع : 
 وفيه ثالثة مباحث

 املبحث األول: مسائل الفروع املفرجة على مفهوم املفالفة يف العبافات

 املبحث الراين: مسائل الفروع املفرجة على مفهوم املفالفة يف املعامالت

 لشفصيةاملبحث الرالث: مسائل الفروع املفرجة على مفهوم املفالفة يف األحوال ا
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 الفروع املخرجة على مفهوم املخالفة يف العباداتمسائل املبحث األول: 

 عدم التطهْي من سؤر الكلب أبقل من سبع مراتالفرع األول: 
إانء أحهد م ولى الكله  يف ) إذا  صلى هللا عليه وسلموال رسول هللا  :وال (1)عن أن هريرة   

 .(2)ففليهريقه وليغسله سبع مرات (

رات لهه  فيههه سههبع مههإذا ولههى الك اإلانءفل احلههديث مبنرووههه أنههه جيهه  غسههل وجههه الدسلههة :    

اف عليههها هههري ومهها ز أن مهها فون السههبع غههري  ههاٍف يف التر مهها فل مبفهومههه  ههذلك أحههداها ابلههرتاب  

 غري مرلوب يف حتصيل الرهارة.

                                                            

أبو هريرة الدوسي صاح  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفوس هو ابن عداثن بن عبد هللا بن زهران بن  ع  بهن احلهارث بهن  عه  بهن    ((1

ريرة عام اخليق وشههدها مهع رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم مث لزمهه وواظه  عليهه رغبهة يف العلهم راضهيا بشهبع مالك بن نصر بن األزف، أسلم ابو ه

برنه فكانت يهده مهع يهد رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم  و هان يهدور معهه حيهث فار و هان مهن أحفهث أصهحاب رسهول اللهصهلى هللا عليهه وسهلم 

ألنصهار سشهتغال املههاجرين ابلتجهارة واألنصهار حبهوائجهم ووهد شههد لهه رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم و ان حيلهر مهاس حيلهر سهائر املههاجرين وا

أبنههه حههريص علههى العلههم واحلههديث ووههال لههه اي رسههول هللا إين وههد  عههت منههك حههديرا  رههريا وأان أخشههى أن أنسههى فقههال ابسههث رفاء  وههال فبسههرته 

ل يسهكن املدينهة يئا بعده، استعمله عمر بن اخلراب على البحرين مث عزلهه مث أرافه علهى ومل يهز فغرف بيده فيه مث وال ضمه فلممته فما نسيت ش

 - بهههريوت - اجليهههل فار: النشهههر فار الهههق، عبهههد بهههن  مهههد بهههن هللا عبهههد بهههن يوسهههف: أتليهههف األصهههحاب، معرفهههة يف اسسهههتيعاب، و ههها  انهههت وفا هههه

 .1771 4 البجاوي  مد علي: حتقيق األوىل،: الربعة ،1412

(و صههحي  ابههن حبههان ،  تههاب الرهههارة ، ابب 279، حههديث روههم )243 1صههحي  مسههلم،  تههاب الرهههارة ، ابب حكههم ولههو  الكلهه ،    (2)

(و سهههنن النسهههائي الكهههقى ،  تهههاب الرههههارة ، ابب سهههلر الكلههه  وإراوهههة مههها يف اإلانء الهههذي يلهههى فيهههه ، 1294، حهههديث روهههم )109 4اآلسهههار، 

 (.65، حديث روم )77 1
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 وقوع النجاسة على املاء القليل تنجسهالفرع الثاين : 
يقههول وسهه له رجههل عههن  صههلى هللا عليههه وسههلموههال  عههت رسههول هللا  (1)عههن عبههد هللا بههن عمههر     

 (2)مل حيمل اخلبثبلى املاء ولتني املاء يكون أبرض الفالة وما ينتابه من الدواب والسباع فقال إذا 

جسهه إس إذا لنجاسهة س  نوجه الدسلة : فل احلهديث مبنرووهه أن املهاء الكرهري إذا ووعهت فيهه ا     

 ه أو طعمه . غري لونه أورحي

 ه ههههوامالسههههه مبجههههرف يههههل ) فون القلتههههني(  نجوفل مبفهومههههه أن ووههههوع النجاسههههة علههههى املههههاء القل    

 للنجاسة.

 يقطع الصالة الكلب األسودالفرع الثالث: 
 صهلى هللا عليهه وسهلميقهول  عهت رسهول هللا  (2)يقهول  عهت أاب ذر (1)عبد هللا بن الصهامت     

مل يكن بني يديه مرل ملخرة الرحل املرأة واحلمار والكل  األسوف إذا إذا يقرع صالة الرجل يقول 

 (3) مل يكن بني يدي املصلي سرتة  سرته مرل ملخرة الرحل.

                                                            

عبدهللا بن عمر بن اخلراب بن نفيل بن عبدالعزى بن رابح بن عبدهللا بن فرا بن رزاح بن عدي بن  ع  العهدوي  نيتهه أبهو عبهدالرمحن،    (1)

ة عرض على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يوم أحد وهو أبن أربع عشرة سنة فلم جيزه ومل يره بلى وعرض عليه يوم اخلنهدق وههو ابهن مخه  عشهر 

جازه و ان يوم أحد سنة ثالث فكان مولد ابن عمر وبل الوحي بسنة اعتزل يف الفنت عن الناس ومات سنة ثهالث وسهبعني مبكهة وههو ابهن سهبع ف 

 .337 1و انني وففن فيها بفخ. رجال مسلم 

، ابب مقهدار املهاء الهذي  (و سهنن ابهن ماجهه ،  تهاب الرههارة463، حهديث روهم )227 1املستدر  على الصحيحني،  تاب الرههارة ،    (2)

 (.517، حديث روم )172 1سينج  ، 
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هللا عبهدوهال  لفههم إذ س يقرعها لذا فهم السلف ههذا ا األسوفغري الكل   أنوفل مبفهومه       

سهه لت  بههن أخههي   مههن األمحههر وههال ايفمهها ابل األسههوف مههن األبههي بههن الصههامت وهههو يسهه ل أاب ذر

حة لههدليل لههة املوضههفبههني الع  مهها سهه لت  فقههال الكلهه  األسههوف شههيران  صههلى هللا عليههه وسههلمالنههيب 

 مفهوم املفالفة

 حرمة األكل والشرب بعد طلوع الفجرالفرع الرابع : 

ڇ     ڇ  ڍ   ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇٹ ٹ چ 

فلت هذه اآلية مبنرووها يف اجلهزء األول منهها علهى إابحهة األ هل   الدسلة : وجه .(4) چ  ڌڌ

 والشرب يف ليل رملان، ومدت  لك اإلابحة حىت طلوع الفجر.

جهر. فوههي طلهوع ال وفلت مبفهومها املفالف على أن الكل والشرب حرام بعد هذه الغاية،      

 حىت(. بلفث ) وما أفر  هنا من مفهوم  الف منشله ربث احِللِّ بزمن معني وغاية  دفة

                                                                                                                                                                                 

  قدم  رمجته   (1)

  قدم  رمجته    (2)

  قدم خترجيه    (3)

 .187سورة البقرة آية روم    (4)
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 وجوب الزكاة على املال بعد حوالن احلول عليهالفرع اخلامس : 

يف  س ز اةيقول  صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنها والت  عت رسول هللا  (1)عن عائشة   

 (2)عليه احلول حىت حيولمال 

 ول.ل حوسن احليدل احلديث مبنرووه على عدم وجوب الز اة يف املال وب وجه الدسلة:    

 ويدل مبفهوم املفالفة على وجوب الز اة بعد انتهاء احلول.  

 وجوب الزكاة يف املعلوفةعدم : الفرع السادس 

إذا  انهههت أربعهههني إىل أن  بلهههى عشهههرين ومائهههة شهههاة سهههائمة الغهههنم ويف ويف حهههديث الز هههاة )         

وفيمهها فههوق ذلههك إىل مههائتني شههاتن وفيمهها فههوق ذلههك إىل ثال ائههة ثههالث شههياه فمهها زاف علههى ذلههك 

 .(3)(ففي  ل مائة شاة

                                                            

سهول اللهصهلى هللا عائشة بنت أن بكر الصديق أم امللمنني  كىن أم عبد هللا وأمها أم رومان بنت عامر بن عومير بن عبهد  ه ،  زوجهها ر    (1)

 عليهه وسهلم مبكهة وبهل ااجهرة بسهنتني يف وهول أن عبيهدة وويهل وبهل ااجهرة بهرالث سهنني، وههي بنهت سهت سهنني وبهىن  ها ابملدينهة بعهد منصهرفة مهن

املدينهة. يهذي   ووعة بدر يف شوال سنة اثنتني من ااجرة وهي بنت  سع سنني وويل بىن  ا يف شوال على رأس  انية عشر شهرا مهن مههاجره إىل

 .277 35الكمال 

(.سهنن البيهقهي الكهقى ،  تهاب الز هاة ، ابب س 1792، حديث روهم )517 1سنن ابن ماجه ،  تاب الز اة ، ابب من استفاف ماس  ،    (2)

 (.7066، حديث روم )95 4ز اة يف مال حىت حيول عليه احلول، 

(، سههنن ان فاووف ،  تههاب الز ههاة ، ابب يف ز ههاة السههائمة ، 1441، حههديث روههم )548 1املسههتدر  علههى الصههحيحني،   تههاب الز ههاة ،    (3)

 (.7043، حديث روم )87 4الصدوة ، (، سنن البيهقي الكقى ،  تاب الز اة ، ابب فرض 1570، حديث روم )97 2
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 كههون و ا يف اسرض( السههائمة )أي هههي الههيت  رعههى بنفسهههوجوب الز ههاة يف الغههنم :وجههه الدسلههة    

 الز اة فيها ايلا  إذا بلغت اربعني .

مهههه ث  هههذلك مبفهو  مههها فل احلهههدي  وفل احلهههديث مبفهومهههه س عهههدم وجهههوب الز هههاة يف املعلوفهههة     

 لفة.فهوم املفاشاة وهو م خوذ من م أربعنيالز اة إذا  ان العدف اول من  إجيابعدم على 

 عدم جواز قتل الدوام يف احلرمسادس : الفرع ال
احلههدأة يف احلههل واحلههرم وههال مخهه  فواسههق يقههتلن  صههلى هللا عليههه وسههلمعههن عائشههة أن النههيب        

 (1)والغراب والفارة والكل  العقور والعقرب 

دم وتههل عههمههع ان األصههل  ا:ههرم وتههل هههذه الفواسههق يف احلههرموجههه الدسلههة : انههه جيههوز للمسههلم       

 حيوان مافام اسنسان  رما  او يف أرض احلرم.أي 

 الفواسق. انه من غري وفل مبفهومه على انه س يقتل غريهن من الدواب خاصة يف احلرم مافام    

 ما حيل للمحرم من لباس وما حيرم عليهالفرع السابع : 

مهها يلههب  ا:ههرم مههن الريههاب وههال س  صههلى هللا عليههه وسههلمعههن ابههن عمههر وههال سههئل رسههول هللا     

وس الهقن  وس السهراويل وس العمامهة وس ثهواب مسهه ورس وس زعفهران وس خفهني إس يلب  القمهيص 

 (1)ملن جيد نعلني فإن مل جيد نعلني فليقرعهما حىت يكوان أسفل من الكعبني 
                                                            

(، سهنن 1198، حهديث روهم )856 2، صهحي  مسهلم  ،  تهاب احله  ، ابب مها ينهدب للمحهرم وغهريه وتلهه مهن الهدواب يف احلهل واحلهرم   (1)

 (.3864، حديث روم )386 2النسائي الكقى ،  تاب احل  ، ابب ما يقتل يف احلرم من الدواب ، 
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لسهلال إذ أن ا حهراماإلريهاب املهذ ور يف احلهديث ووهت وجه الدسلة : النهي عن لب  هذه ال      

 يرت  . وما جيوز ما اإلحرامعن اللباس يف 

يههاب ر يف هههذه الرإذ أن احلصهه اإلحههراموفل مبفهومههه علههى جههواز لبههاس غههري هههذه الريههاب يف       

 .اإلحراميبني أن ما عداها جائز لبسه يف ووت 

 

 مفهوم املخالفة يف املعامالت مسائل الفروع املخرجة علىاملبحث الثاين : 

  الفرع األول: مثرة النخل غْي املؤبر للمبتاع
وهد أبهر فرمر هه للبهائع إس أن ابع خنهال ومن  صلى هللا عليه وسلموال رسول هللا  : عن عمر وال   

 (2)يشرتا املبتاع

                                                                                                                                                                                 

(، سهنن النسهائي الكهقى ،  تهاب احله  ، 1745، حهديث روهم )654 2صهحي  البفهاري  ،  تهاب احله  ، ابب لهب  اخلفهني للمحهرم ،   (1)

(، سهنن أن فاووف ،  تهاب احله  ، ابب مها يلهب  3647، حهديث روهم )332 2ة ابلورس والزعفران يف اإلحرام ، ابب النهي عن الرياب املصبغ

 (،  1823، حديث روم )165 2ا:رم ، 

(، 2090ث روههم )، حههدي767 2صههحي  البفههاري  ،  تههاب البيههوع ، ابب اَبب مههن اَبَع خَنْههال  وههد أُبِّههَرْت أو أَْرض هها َمْزُروَعههة  أو إبَِِجههاَرٍة ،    (2)

(، سنن النسائي الكقى ،  تاب ما وذفهه 1543، حديث روم )1172 3صحي  مسلم  ،  تاب البيوع ، ابب اَبب من اَبَع خَنْال  عليها َ َرل ، 

ل ، (، سههنن أن فاووف ،  تههاب اسجههارة ، ابب يف العبههد يبههاع ولههه مهها4982، حههديث روههم )188 3البحههر، ابب ذ ههر العبههد يعتههق ولههه مههال ، 

 (.  3433، حديث روم )268 3
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فهومههه أن مبفل يث   مهها وجههه الدسلههة أن الرمههرة بعههد التهه بري النفههل  كههون للبههائع مبنرههوق احلههد    

 النفل اليت مل  لبر  كون الرمرة فيها للمبتاع ) املشرتي(

 عدم ثبوت الشفعة بعد القسمةالفرع الثاين : 
 (1) الشفعة فيما مل يقسم  صلى هللا عليه وسلمعن أن هريرة وال وال رسول هللا     

لبها احهد الشهر اء ط الشفعة يف املشاع يف حال ثبوتوجه الدسلة يف احلديث أن  النص فل على 

 وبل القسم للعني املشرت ة .

كههل شههريك ملعلههوم لاعلههى عههدم ثبويهها يف املقسههوم املعههروف احلههدوف واملصههرف الرههرق وفل مبفهومههه 

 حصته فيها 

 جواز مطالبة املدين املوسرالفرع الثالث : 

(2) چ  وئې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئٹ ٹ چ 
اآليههههة  ههههدل مبنرووههههها  وجههههه الدسلههههة يف 

الظههههاهر علههههى أن املههههدين املعسههههر الههههذي س وههههدرة لههههه علههههى أفاء الههههدين، ينبغههههي إمهالههههه حههههىت يوسههههر 

                                                            

، حهديث روهم 590 11صحي  ابن حبان  ،  تهاب الهدعوات ، ابب ذ هر نفهي الشهفعة عهن العقهد إذا اشهرتها غهري شهريك لبائعهها منهها ،    (1)

 (11335، حديث روم )102 6(، سنن البيهقي الكقى ،  تاب البيوع ، ابب الشفعة فيما مل يقسم ، 5185)

 .280سورة البقرة آية روم    (2)
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ويتمكن من أفاء ما عليه. و دل مبفهوم املفالفة على أن املدين املوسر لي  حكمه  هذلك، وإنها 

 . وز مرالبته مبا ثبت يف ذمته من فين

 ن ظلماً يستحق عليه العقابال يكو مطل فقْي الفرع الرابع : 
 

أي أن وجههه الدسلههة يف احلههديث   ((1)أ  الواجههد ظلهم حيههل عقوبتهههوولهه عليههه الصههالة والسههالم  )   

مرههل الغهه  علههى أفاء الههدين يظلههم يسههو  العقههاب، ويههدل احلههديث مبفهههوم املفالفههة علههى أن مرههل 

ففهي ههذا احلهديث جهاء اللقه  منبئها الفقري العاجز عن الوفاء س يعهد ظلمها  فهال يسهتحق العقهاب. 

 .عن صفة فصّ  به مفهوم املفالفة

 اإلذنالزرع أبرض قوم يكون للزارع مع الفرع اخلامس : 
 

وهوم بغههري زرع يف أرض مهن  صهلى هللا عليههه وسهلموههال وهال رسهول هللا  (2) رافهع بهن خهدي عهن      

 (1)أذ م فلي  له يف الزرع شيء وله نفقته 
                                                            

(، صههحي  ابههن حبههان  ،  2270، حههديث روههم )845 2صههحي  البفههاري  ،  تههاب اسسههتقراض وأفاء الههديون ، ابب مرههل الغهه  ظلههم،   (1)

، 59 4(، سههنن النسههائي الكههقى ،  تههاب البيههوع ، ابب مرههل الغهه ، 5089، حههديث روههم )486 11 تههاب الههدعوات ، ابب عقوبههة املاطههل، 

 (.  3628، حديث روم )313 3(، سنن أن فاووف ،  تاب اسولية ، ابب يف احلب  يف الدين وغريه ، 6289روم )حديث 

استصغر يوم بهدر وشههد أحهدا واملشهاهد وأصهابه سههم  رافع بن خدي  ابن رافع بن عدي بن  زيد األنصاري اخلزرجي املدين صاح  النيب    (2)

 يوم أحهد فانتزعهه فبقهي النصهل يف حلمهه إىل أن مهات وويهل إن النهيب وهال أان أشههد لهك يهوم القيامهة ، بشهر بهن حهرب وهال  نهت يف جنهازة رافهع بهن
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 بت شهيء  وعلهىرع الناوجه الدسلة ان من زرع أبرض ووم بغري أذ م فنبت الزرع فلي  له من الز 

 و ن زرعه. األرضإعرائه نفقته اليت نفقها على  األرضأصحاب 

 منهم وهائم ذناإله مافام يكون الزرع لمنهم له ابلزرع  إذنرض ووم مع أوفل مبفهومه أن الزارع يف 

. 

 ميتة فهي له اأرضً من أحيا الفرع السادس : 
ميتهة فههي لهه ولهي  مهن أحيها أرضها وهال  صهلى هللا عليهه وسهلمعن النهيب  (2)سعيد بن زيدعن      

 (1)لعرق ظامل حق

                                                                                                                                                                                 

وهال امليهت يعهذب ببكهاء أهلهه  e وإن رسهول هللا خدي  ونسوة يبكني ويولولن على رافع فقال ابن عمر إن رافعا شهيخ  بهري س طاوهة لهه بعهذاب هللا

. سهري عليه،  ان رافع بن خدي   ن يفيت ابملدينة يف زمن معاوية وبعده،  ويف يف سنة أربع أو ثالث وسبعني وله سهت و هانون سهنة رضهي هللا عنهه

 .182 3أعالم النبالء 

(.  سهههنن ابنماجهههه،  تهههاب 3403، حهههديث روهههم )261 3 ِإْذِن َصهههاِحِبَها ، سهههنن أن فاووف ،  تهههاب البيهههوع ، ابب يف َزرِْع األرض ِبغَهههرْيِ   (1)

 (.  2466، حديث روم )824 2الرهون، ابب من َزرََع يف أَْرِض وَهْوٍم ِبَغرْيِ ِإْذِ ِْم ، 

فاطمهة بنهت اخلرهاب سعيد بن زيد بهن عمهرو بهن نفيهل القرشهي العهدوي أبهو األعهور بهن عهم عمهر بهن اخلرهاب بهن نفيهل وصههره علهى أختهه    (2)

 و انت أخته عا كة بنت زيد حتت عمر بن اخلراب وهو أحد العشرة املشهوف ام ابجلنة، و ان إسالمه ودميا وبل عمر وبسب  زوجته  ان إسالم

عليهه وسهلم عمر وخق ا يف ذلك خق حسهن وههاجر ههو وامرأ هه فاطمهة بنهت اخلرهاب و هان مهن املههاجرين األولهني ضهرب لهه رسهول هللا صهلى هللا 

فلهم يوم بهدر بسههمه وأجهره و هان بعرهه رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم وطلحهة بهن عبيهد هللا يتحسهبان لهه أمهر عهري وهريل وبهل أن خيهرج مهن املدينهة 

ووهق  حيلرا بدرا وضرب اما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهمهما وأجر ا، مات سعيد بن زيد سنة إحهدى ومخسهني وههو بهن ثهالث وسهبعني

 .450 10ابملدينة  يذي  الكمال 
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 هها مههن  أحههقي هههو أ و انههت ميتههة فهههي لههه   أحياهههامههن عمههر أرضهها   أو  أن: وجههه الدسلههة        

شهيء مهن  انهت فيهها إذا  انهت ميتهة لكهن  لو هة للغهري أو   األرضغريه وفل احلهديث مبفهومهه أن 

 اإلحيههاء شههرا يف انيههدالق نهههذابنههاء عليههها س  كههون لههه و  أو وأحياههها أخههرلههزرع او العمههران وجههاء ا

 واملوات. األرض

 أفلسأحقية صاحب املال مباله عند رجل الفرع السابع : 
مههن أفرَ  وههال: ) -صههلى هللا عليههه وسههلم  -عههن النههيب  -رضههي هللا عنههه  -عههن  أن هريههرة        

 .(2)أفل ، أو إنسان ود أفل ، فهو أحُق به من غريه( ماله عند رجل

 ذلههك مث أفلهه  ذلههك أعرههاه مههاس  للتجههارة أو غههري أوشفصهها   أسههلفوجههه الدسلههة: أن مههن         

 الغرماء  أسوةبه س يكون  أحقعنده فهو  يعنيهاملعرى فحجر عليه احلا م فوجد ماله 

 ذه احلق أبخ وجد ماله بعينه عند رجل مل يفل  فال يكون له إذاالشفص  أنوفل مبفهومه 

                                                                                                                                                                                 

(، سهنن أن فاووف ،  تهاب 5761، حهديث روهم )405 3سهنن النسهائي الكهقى ،  تهاب إحيهاء املهوات، ابب احلهث علهى إحيهاء املهوات ،  (1)

ات ، ابب مههن احيههاء (.سههنن البيهقههي الكههقى،  تههاب إحيههاء املههو 3073، حههديث روههم )178 3اخلههراج واإلمههارة والفههيء ، ابب إحيههاء املههوات ، 

 (.  11552، حديث روم )142 6ارضا  ميتة فهي له، 

( ، صهحي  مسهلم 2272، حهديث روهم ) 468 2صحي  البفاري ،  تاب اسستقراض وأفاء الديون، ابب: إذا وجد ماله عند مفله  ،   (2)

 (1559،  حديث روم )1193 3وع فيه ،  تاب املساواة، ابب: من أفر  ما ابعه عند املشرتى وود أفل  فله الرج



 62 

 بيع الطعام بعد قبضهالفرع الثامن : 
فهال يبعهه حهىت وال مهن ابتهاع طعامها  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  أنعن عبد هللا بن عمر       

 (1)يقبله 

قبلههه وهههذا سههتوفيه أو يوجههه الدسلههة : أن املكلههف إذا اشههرتى طعامهها  فههال جيههوز لههه بيعههه حههىت ي    

 والعقار و هل والعروض ما عدا امل  ول واملشروب من الريابمنروق احلديث أما فسلة املفهوم أن 

نهه أ ل واملشهروبامله  و  ما يكال ويوزن إذا مل يكن م  وس وس مشرواب مهن مجيهع األشهياء  لهها غهري

 س أبس ملن ابتاعه إن يبيعه وبل وبله واستيفائه

 جواز بيع الثمر بعد بدو صالحهاالفرع التاسع : 
 (2)  ى عن بيع الرمر وبل بدو صالحها صلى هللا عليه وسلمعن ابن عمر أن رسول هللا       

                                                            

ْكههَرِة ،   (1) ( ، صههحي  مسههلم ،  تههاب 2026، حههديث روههم ) 750 2صههحي  البفههاري ،  تههاب البيههوع، ابب مهها يُههْذَ ُر يف بَهْيههِع الريَعههاِم َواحلُْ

 (1526،  حديث روم )1161 3َقْبِ  البيوع، ابب ُبْراَلِن بَهْيِع اْلَمِبيِع وبل الْ 

، حهديث روهم  541 2الز هاة،  ابب مهن اَبَع ِ َهاَرُه أو خَنْلَهُه أو أَْرَضهُه أو َزْرَعهُه ووهد َوَجهَ  فيهه اْلُعْشهُر أو الصيهَدَوُة صهحي  البفهاري ،  تهاب   (2)

(  ، سهنن أن فاوف 1534، حديث روهم )1167 3( ، صحي  مسلم ،   تاب البيوع،  ابب النهي عن بيع الرمار وبل بدو صالحها 1415)

( و سنن ابن ماجه ،  تهاب التجهارات ، ابب النههي 3367، حديث روم )252 3ابب يف بيع الرمار وبل أن يبدو صالحها  ،  تاب البيوع،  

 (.2214، حديث روم ) 746 2عن بيع الرمار وبل أن يبدو صالحها ف
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ذا  انهت ابغري حق  مال املشرتي أ للئال يكون ذريعة إىل  وبل بدو صالحهاعن بيع الرمار  هي

فهههت بعهههد  ل إذا معرضهههة للتلهههف ووهههد مينعهههها هللا وأ هههد ههههذا الغهههرض أبن حكهههم للمشهههرتي ابجلائحهههة

 الشراء اجلائز و ل هذا لئال يظلم املشرتي ويل ل ماله بغري حق

موجهوفة رتاه معلومهة و السهلعة املشهالرمهر جيهوز بيعهها بعهد بهدو صهالحها سن  أنوفل مبفهومه       

 غري معدومة إذ أن اجلوائ  فيها انفرة 

 وسقأرخصة العرااي مخسة الفرع العاشر: 
رخهههص يف العهههرااي أن  بهههاع خبرصهههها يف مخسهههة  صهههلى هللا عليهههه وسهههلمعهههن أن هريهههرة أن النهههيب        

 (1)أوسق أو ما فون مخسة أوسق

لههة تمههر رخههص مههن مجالنفههل ابل رؤوسبيههع الرمههر يف فل احلههديث مبنرووههه أن  وجههه الدسلههة :      

 وسق أمخسة فيما فون لكن  يف العرااي  املزابنة

 عنهههه ويكهههون و ههههو بيهههع منههههيمزابنهههة  صهههارمخسهههة أوسهههق  مههها زاف علهههى أنوفل احلهههديث مبفهومهههه 

 صاح  األصل وغريه يف شرائها سواء

 

                                                            

 (.6132، حديث روم ) 21 4سنن النسائي الكقى ،  تاب البيوع ، ابب بيع العرااي ابلرط  ف   (1)
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 مسائل الفروع املخرجة على مفهوم املخالفة يف األحوال الشخصيةاملبحث الثالث : 
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 الفرع األول: عدم الزواج ابإلمياء الكتابيات مع عدم القدرة على النكاح

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ٹ ٹ 

 (1)  چ  گک  ک    ک  ک

س  ول لههه، أي الههذيطههفلههت هههذه اآليههة مبنرووههها علههى أن املسههلم الههذي س  وجههه  الدسلههة:        

 ميلك القدرة على الزواج ابحلرائر، يباح له الزواج ابإلماء امللمنات.

 ،مهاء الكههافراترة ابإلوفلهت مبفههوم املفالفههة علهى أنهه س جيههوز للمسهلم الههزواج يف حهال عهدم القههد 

علهههى زواج  القهههدرة لهههزواج ابإلمهههاء امللمنهههات عنهههد عهههدموالقيهههد هنههها ههههو وصهههف اإلميهههان: أي إابحهههة ا

 لى األصلعإلمياء ا، و ذلك فلت اآلية مبفهومها أن ذا الرول س جيوز له الزواج من احلرائر

 أحقية الثيب ابلنكاح من وليهاالفرع  الثاين : 
والبكهر يسهت مرها أبوهها الريه  أحهق بنفسهها وهال  صلى هللا عليه وسلمعن بن عباس أن النيب      

 (2)وإذ ا صمايا 

 ذن ىت  نرق ابإلحوجه الدسلة أن الري  هي أحق بنفسها يف النكاح من وليها فال  زوج     

                                                            

 .25آية روم  النساءسورة    (1)

( ، سنن النسائي الكهقى،  تهاب 1421، حديث روم)1037 2صحي  مسلم،  تاب النكاح ، ابب استئذان الري  يف النكاح ابلنرق،   (2)

 (  5375) ، حديث روم281 3النكاح ، ابب استئمار األب البكر يف نفسها، 
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 فسها.املفالف عدم أحقية غري الري  وهي البكر يف  زوي  نوفل احلديث مبفهومه 

 عدم وجوب النفقة للمطلقة احلائلالفرع الثالث : 

 هههههههههههههههههههدل اآليهههههههههههههههههههة    (1)  چ   ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ڀ  ڀ   ٹ ٹ چ 

مبنرووها على وجوب نفقة العدة للمرلقة طالوا  ابئنا  إذا  انت حامال ، و هدل مبفهومهها املفهالف 

 على عدم وجوب النفقة للمعتدة غري احلامل

 مْياث الصيب إذا ولد حيالفرع الرابع : 
                  (2)اسهههههههههتهل املولهههههههههوف ورثوهههههههههال إذا  صهههههههههلى هللا عليهههههههههه وسهههههههههلم عهههههههههن أن هريهههههههههرة عهههههههههن النهههههههههيب    

امليت بشرا اسهتهالله حيها ،  أصلهاملولوف الذي يولد للرجل يكون له مرياث من  إنوجه الدسلة : 

استهالل الصيب إنا هو ظهور الصوت ابلبكاء والصراخ عند وسف هو ألن هذه احلالة هي أصهدق و 

 و ألن املرياث س يكون إس للحي. عالمة على حيايا

إذا  يسههتهل ومل يصههرخ ومل  ربههت حيا ههه وفل مبفهومههه أن املولههوف امليههت س يههرث وعالمههة مو ههه انههه مل 

 فال مرياث له
                                                            

 .6آية روم  الرالقسورة    (1)

( و سنن ابن ماجه ،  تهاب الفهرائ  ، 2920، حديث روم )128 3سنن أن فاوف ،  تاب الفرائ ،  ابب يف اْلَمْوُلوِف َيْسَتِهل  مُثي مَيُوُت   (2)

 ، 257 6(، سهههنن البيهقهههي الكهههقى ،  تهههاب الفهههرائ  ، ابب مهههرياث احلمهههل 2750، حهههديث روهههم ) 919 2ابب إذا اْسهههتَهَهلي اْلَمْولُهههوُف َوِرَث ف

 (، 12265حديث روم )
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 جواز الوصية لغْي الوارثالفرع اخلامس : 
يقهههول يف خربتهههه يف  صهههلى هللا عليهههه وسهههلموهههال  عهههت رسهههول هللا  (1)البهههاهلي أمامههههعهههن أن      

 (2)س وصية لوارثحجة الوفاع إن هللا عز وجل ود أعرى  ل ذي حق حقه 

ه حهق لهذ أن الهوارث وجه الدسلة : فل احلهديث مبنرووهه علهى عهدم لهزوم الوصهية حلهي وارث إ     

 . اآلخرينيف املرياث غري الوصية فال يكون أخذه الوصية ظلما  حبق 

الوصههية لغههري الههوارث مافامههت الوصههية صههحيحة مسههتوفية الشههروا منتفيههة وفل مبفهومههه علههى لههزوم 

 املوانع.

 اخلامتة والتوصيات:
 

تهههاب مهههن الك ختام ههها اهههذا البحهههث فهههإين أسهههتنت  أن هنههها  ضهههوابث شهههرعية فويقهههة لفههههم النصهههوي

ابوتهههد،  ا منوطههةوالسههنة،وأن علمههاء األصههول فونوههها وويههدوها أبسههباب فهمههها ومعرفتههها وجعلوههه

 ك:سقيم لذليكون التشريع مبني ا وفق األهواء ورغبات أهل التحريف والفهم ال س حىت

                                                            

أبو أمامة الباهلي صدي بن عجالن بن وه  ويقال بن عمرو صاح  النيب صلى هللا عليه وسلم وابهلة ههم بنهو لهبع  أههل مكهة ،  هان    (1)

ني وههو بهن أبو أمامة الباهلي آخهر مهن بقهى ابلشهام مهن أصهحاب رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم  هويف يف أول خالفهة به  العبهاس سهنة سهت و هان

 .736 2إحدى و سعني سنة. اسستيعاب 

، ن البيهقهي الكهقى ،  تهاب الفهرائ (، سهن2713، حهديث روهم ) 905 2سهنن ابهن ماجهه ،  تهاب الوصهااي ، ابب س وصهية لهوارث ف    (2)

 (، 12185، حديث روم ) 244 6شيئا من جعل ما فلل عن أهل الفرائ  ومل خيلف عصبة وس موىل يف بيت املال ومل يرف على ذي فرض 
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لكل لفث من القرآن أو السنة أو  الم الناس منرق ومفهوم، وهذا من إعجاز اللغة وفصهاحة  .1

 الشرع.

 س بد من لغة العرب فراية ومتكن ا من أجل فهم النص مبنرووه ومفهومه. .2

 .هحكم ا من نص شرع إس بتربيق وواعد أصول الفقس ميكن ألحد أن يستنبث  .3

 .وافقهوم املاملفهوم املفالف: هو انتفاء حكم املنروق به عما عداه، وهو وسيم املف .4

اخههتالف  ن أسههباباخههتالف العلمههاء يف حجيتههه أمههر س جيعلههه مههرفوف ا يف اسسههتنباا بههل هههو مهه .5

 .الفقهاء

 عرفة.حلكم واملثروة فقهية متد العبد اباختالف العلماء يف حجية مفهوم املفالفة جعل  .6

 

 

 أهم املراجع :

 القران الكرمي  .1

  بههنا فار: النشههر فار ،اجلعفههي البفههاري عبههدهللا أبههو إ اعيههل بههن  مههد: أتليههف املفتصههر، الصههحي  جلههامعا .2

 البغا ي ف مصرفى. ف: حتقيق الرالرة،: الربعة ،1987 - 1407 - بريوت - اليمامة،   رري
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 ثالهرتا إحياء فار: رالنش فار النيسابوري، القشريي احلسني أبو احلجاج بن مسلم: أتليف مسلم، صحي  .3

 الباوي عبد فلاف  مد: حتقيق بريوت، - العرن

 فار البسههيت، ميمههيالت حهها  أبههو أمحههد بههن حبههان بههن  مههد: أتليههف بلبههان، ابههن برت يهه  حبههان ابههن صههحي  .4

 األرنلوا شعي : حتقيق الرانية،: الربعة ،1993 - 1414 - بريوت - الرسالة ملسسة: النشر

 ارف: النشهههر فار وري،النيسهههاب احلههها م عبهههدهللا أبهههو عبهههدهللا بهههن  مهههد: أتليهههف الصهههحيحني، علهههى املسهههتدر  .5

 عرا القافر عبد مصرفى: حتقيق األوىل،: الربعة م،1990 - هه1411 - بريوت - العلمية الكت 

 فار: النشههر ارف السههلمي، الرتمههذي عيسههى أبههو عيسههى بههن  مههد: أتليههف الرتمههذي، سههنن الصههحي  اجلههامع .6

 وآخرون شا ر  مد أمحد: حتقيق ،-  - بريوت - العرن الرتاث إحياء

-  - الفكهر فار: شهرالن فار األزفي، السجسهتاين فاوف أبهو األشعث بن سليمان: أتليف فاوف، أن سنن .7

 احلميد عبد الدين  يي  مد: حتقيق ،

 وتبهري  - املعرفهة فار: النشهر فار البغهدافي، الهدارور  احلسهن أبهو عمهر بهن علي: أتليف الدارور ، سنن .8

 املدين مياين هاشم هللا عبد السيد: حتقيق ،1966 - 1386 -

 ،-  - بههريوت - لفكههرا فار: النشههر فار القههزوي ، عبههدهللا أبههو يزيههد بههن  مههد: أتليههف ماجههه، ابههن سههنن .9

 الباق عبد فلاف  مد: حتقيق

: النشهههر فار ي،البيهقهه بكههر أبههو موسههى بههن علههي بهههن احلسههني بههن أمحههد: أتليههف الكههقى، البيهقههي سههنن .10

 عرا القافر عبد  مد: حتقيق ،1994 - 1414 - املكرمة مكة - الباز فار مكتبة
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 - العلميههة الكتهه  رفا: النشههر فار النسههائي، الههرمحن عبههد أبههو شههعي  بههن أمحههد: أتليههف الكههقى، السههنن .11

  سههروي  سههيد،  البنههداري سههليمان الغفههار عبههد.ف: حتقيههق األوىل،: الربعههة ،1991 - 1411 - بههريوت

 حسن 

 العلميهة الكته  فار: النشهر فار الفلل، أبو السيوطي بكر أن بن الرمحن عبد: أتليف احلفاى، طبقات .12

 األوىل: الربعة ،1403 - بريوت -

 مربعهههة: النشهههر فار الهههذهيب، عرمهههان بهههن أمحهههد بهههن  مهههد الهههدين  ههه : أتليهههف غهههق، مهههن خهههق يف العهههق .13

 املنجد الدين صالح. ف: حتقيق ،2ا: الربعة ،1984 - الكويت - الكويت حكومة

 عهههامل: النشهههر فار شههههبة، واضهههي بهههن عمهههر بهههن  مهههد بهههن أمحهههد بهههن بكهههر أبهههو: أتليهههف الشهههافعية، طبقهههات .14

 خان العليم عبد احلافث. ف: حتقيق األوىل،: الربعة ،1407 - بريوت - الكت 

ن أمحههد بههن قاسههم( ابههبيههان املفتصههر شههرح  تصههر ابههن احلاجهه ، املللههف:  مههوف بههن عبههد الههرمحن )أن ال .15

هر بقا الناشر: فار املهدين، هه(، ا:قق:  مد مظ749 مد، أبو الرناء،    الدين األصفهاين )املتو : 

 م  1986هه   1406السعوفية، الربعة: األوىل، 

دين أبههو ، عههالء الههالفقههه علههى مههذه  اإلمههام أمحههد بههن حنبههل، املللههف: ابههن اللحههام املفتصههر يف أصههول .16

قق: ف.  مد مظهر بقا، هه(، ا:803احلسن علي بن  مد بن عباس البعلي الدمشقي احلنبلي )املتو : 

 مكة املكرمة   -الناشر: جامعة امللك عبد العزيز 

 -السهعوفية  -واحلكهم  ، فار النشهر: مكتبهة العلهوم، أتليف: أمحد بهن  مهد األفنهه ويطبقات املفسرين .17

 م، الربعة: األوىل، حتقيق: سليمان بن صاحل اخلزي 1997 -هه1417
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 اليعمهري فرحهون بهن مهد  بهن علهي بهن إبراهيم: أتليف املذه ، علماء أعيان معرفة يف املذه  الديباج .18

 بريوت - العلمية الكت  فار: النشر فار املالكي،

  ههم الربيههع، أبههو ،الصرصههري الرههويف الكههرمي بههن القههوي عبههد بههن سههليمان:  الروضههة، املللههف  تصههر شههرح .19

:  عهةالرسهالة، الرب ملسسهة:  الرت هي، الناشهر ا:سهن عبهد بهن هللا عبهد:  ، ا:قهق(هه716:  املتو ) الدين

 1987   هه 1407 ، األوىل

 - الهههرتاث حيهههاءإ فار: النشهههر فار الصهههفدي، أيبهههك بهههن خليهههل الهههدين صهههالح: أتليهههف ابلوفيهههات، الهههوايف .20

 مصرفى   و ر ي األرانؤوا أمحد: حتقيق م،2000 -هه1420 - بريوت

 - مصهههر - لسهههعافةا مربعهههة: النشهههر فار السهههيوطي، بكهههر أن بهههن الهههرمحن عبهههد: أتليهههف اخللفهههاء، تريهههخ .21

 1احلميد عبد الدين  ي  مد: حتقيق األوىل،: الربعة م،1952 - هه1371

 - فاملعههار  مكتبههة: لنشههرا فار الفههداء، أبههو القرشههي  رههري  بههن عمههر بههن إ اعيههل: أتليههف والنهايههة، البدايههة .22

 بريوت

عهة اإلسهالمية ي ابجلاماملرلق واملقيد، املللف: محد بهن محهدي الصهاعدي، الناشهر: عمهافة البحهث العلمه .23

  م 2003هه 1423ابملدينة املنورة، اململكة العربية السعوفية، الربعة: األوىل، 

 - الرسهالة ملسسهة: رالنشه فار املزي، احلجاج أبو عبدالرمحن الز ي بن يوسف: أتليف الكمال، يذي  .24

 معروف   عواف بشار. ف: حتقيق األوىل،: الربعة ،1980 - 1400 - بريوت

 صهافر فار: النشهر ارف الزههري، البصهري عبهدهللا أبهو منيهع بهن سهعد بهن  مد: أتليف الكقى، الربقات .25

   بريوت -
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ههه 1417 -بهريوت  -لفكهر احلهاج. ،فارالنشهر: فارا أمهري أتليهف: ابهن األصول، علم يف والتحرير التقرير .26

 م 1996 -

 جامعهة النشهر: ،فار مهد  أبهو املقدسهي ودامهة بهن أمحهد بهن أتليهف: عبهدهللا روضة الناظر وجنهة املنهاظر، .27

 السعيد  الرمحن عبد يزالعز  ف. عبدحتقيق:  الربعة: الرانية، ،1399 -الرايض  -سعوف  بن  مد اإلمام

لبنهههان   -لعلميههة ا الكتهه  النشههر: فار فار العرهههار، أتليههف: حسههن اجلوامههع، مجهههع علههى العرههار حاشههية .28

 الربعة: األوىل   م،1999 -هه 1420 -بريوت 

ملهههرفاوي اسهههليمان  التحبهههري شهههرح التحريهههر يف أصهههول الفقهههه، املللهههف: عهههالء الهههدين أبهههو احلسهههن علهههي بهههن .29

، ف. عهههوض القهههرين، ف. ههههه(، ا:قهههق: ف. عبهههد الهههرمحن اجلهههقين885الصهههاحلي احلنبلهههي )املتهههو : الدمشهههقي 

 السعوفية   الرايض، الربعة: األوىل -أمحد السراح، الناشر: مكتبة الرشد 

لههي الفتههوحي ععزيههز بههن شههرح الكو هه  املنههري، املللههف:  قههي الههدين أبههو البقههاء  مههد بههن أمحههد بههن عبههد ال .30

ه محهههاف، الناشهههر: مكتبهههة ههههه(، ا:قهههق:  مهههد الزحيلهههي ونزيههه972لنجهههار احلنبلهههي )املتهههو : املعهههروف اببهههن ا

 م 1997 -هه 1418الربعة: الربعة الرانية   العبيكان،

 الشهو اين هللابن عبهد  إرشاف الفحول إأ حتقيق احلق من علم األصول، املللف:  مد بن علي بن  مد .31

ل دم لههه: الشههيخ خليهه فههر برنا،وهه  -شههيخ أمحههد عههزو عنايههة، فمشههق هههه(،ا:قق: ال1250اليمهه  )املتههو : 

 -ههه 1419 ىلالربعهة األو  املي  والد تور وأ الهدين صهاحل فرفهور، الناشهر: فار الكتهاب العهرن، الربعهة:

 م1999

فار  سههلمي، الناشههر:ن عههوض البههأُصههوُل اِلفقههِه الههذي س َيَسههُع الَفِقيههِه َجهلَههُه، املللههف: عيههاض بههن انمههي  .32

 م   2005 -هه  1426اململكة العربية السعوفية، الربعة: األوىل،  -دمرية، الرايض الت
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اإلشههعاع  ةمكتبههة ومربعهه فراسههات أصههولية يف القههرآن الكههرمي، املللههف:  مههد إبههراهيم احلفنههاوي، الناشههر: .33

 م   2002 -هه  1422القاهرة، عام النشر:  –الفنية 

 فار: النشههر فار ،الههق عبههد بههن  مههد بههن هللا عبههد بههن يوسههف: أتليههف األصههحاب، معرفههة يف اسسههتيعاب .34

 البجاوي  مد علي: حتقيق األوىل،: الربعة ،1412 - بريوت - اجليل

 - املعرفهة فار: شهرالن فار بكهر، أبهو األصهبهاين منجويهه بهن علي بن أمحد: أتليف مسلم، صحي  رجال .35

 الليري   هللا عبد: حتقيق األوىل،: الربعة ،1407 - بريوت

لشهههنقيري ااجلكههه   مهههذ رة يف أصهههول الفقهههه، املللهههف:  مهههد األمهههني بهههن  مهههد املفتهههار بهههن عبهههد القهههافر .36

 م   2001: اخلامسة، هه(، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الربعة1393)املتو : 

ت: )الم بهن  يميهة عبد السه املسوفة يف أصول الفقه، املللف: آل  يمية ]بدأ بتصنيفها اجلّد: يد الدين .37

اسبهن احلفيهد: أمحهد  هه( ، مث أ ملهها682هه( ، وأضاف إليها األب، : عبد احلليم بن  يمية )ت: 652

 تاب العربهه( ،، ا:قق:  مد  يي الدين عبد احلميد، الناشر: فار الك728بن  يمية )

هههللفني، َوفيهههات ) .38
ُ
للهههف:  مهههد امل م(، 1995 - 1977ههههه(   ) 1415 - 1397َ كملَهههة ُمعجهههم امل

لبنههان،  –ت يههع، بههريو خههري بههن رملههان بههن إ اعيههل يوسههف، الناشههر: فار ابههن حههزم للرباعههة والنشههر والتوز 

 م 1997 -هه  1418الربعة: األوىل، 

 احلنفهي، لرومهيا القسهرنري  عبهدهللا بهن أتليهف: مصهرفى والفنهون، الكته  أسهامي عن الظنون  شف .39

     1992 – 1413 -بريوت  -العلمية  الكت  النشر: فار فار
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حلسهن اء الهدين أبهو لحهام، عهالالقواعد والفوائد األصولية ومايتبعها من األحكام الفرعية، املللف: ابهن ال .40

د الكهههرمي الفلهههيلي، ههههه(، ا:قهههق: عبههه803علهههي بهههن  مهههد بهههن عبهههاس البعلهههي الدمشهههقي احلنبلهههي )املتهههو : 

 م  1999 -هه  1420الناشر: املكتبة العصرية، الربعة: 

 يالزر شهه  ههافر بههن هللا عبههد بههن  مههد الههدين بههدر هللا عبههد أبههو: الفقههه، املللههف أصههول يف ا:ههيث البحههر .41

   م1994 - هه1414 األوىل،: الكتيب، الربعة فار: ، الناشر(هه794: املتو )

بههن  مههد  بههن صههالح صههول الفقههه املسههمى إجابههة السههائل شههرح بغيههة اآلمههل، املللههف:  مههد بههن إ اعيههلأ .42

ملتهههههههو : ألمهههههههري )ااحلسههههههه ، الكحهههههههالين مث الصهههههههنعاين، أبهههههههو إبهههههههراهيم، عهههههههز الهههههههدين، املعهههههههروف   سهههههههالفه اب

ناشههر: ال، هههدلهههه(،ا:قق: القاضههي حسههني بههن أمحههد السههياغي والههد تور حسههن  مههد مقبههوأ األ1182

   1986بريوت،الربعة: األوىل،  –ملسسة الرسالة 

: فار يهزاين، الناشهرسهْن اجلحَ ، املللهف:  ميهد بهْن حَسهنْي بهن معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة .43

 هه 1427ابن اجلوزي، الربعة: الربعة اخلامسة، 

سهة ار النشهر: ملسدهللا، فسري أعالم النبالء،أتليف:  مد بن أمحد بن عرمهان بهن واميهاز الهذهيب أبهو عبه .44

 عيم العروسوسيؤوا ،  مد ن، الربعة: التاسعة، حتقيق: شعي  األران1413 -بريوت  -الرسالة 

ي بههن  مههد مي بههن علههاجلههامع ملسههائل أصههول الفقههه و ربيقايهها علههى املههذه  الههراج  املللههف: عبههد الكههر  .45

 -هههههه  1420: األوىل، اململكههههة العربيههههة السههههعوفية، الربعههههة -الههههرايض  -النملههههة، الناشههههر: مكتبههههة الرشههههد 

 م   2000

املللف:  مد بن علي بن  مد بن عبهد هللا الشهو اين  إرشاف الفحول إأ حتقيق احلق من علم األصول، .46

 فهر برنها، وهدم لهه: الشهيخ خليهل   -هه(، ا:قق: الشيخ أمحد عزو عنايهة، فمشهق 1250اليم  )املتو : 
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 -ههه 1419املي  والد تور وأ الهدين صهاحل فرفهور، الناشهر: فار الكتهاب العهرن، الربعهة: الربعهة األوىل 

  م    1999

 د مهه بههن علههي بههن ميالكههر  عبههد: الههراج ، املللههف املههذه  علههى و ربيقايهها الفقههه أصههول سههائلمل اجلههامع .47

 - هههههه 1420 األوىل،: السههههعوفية، الربعههههة العربيههههة اململكههههة - الههههرايض - الرشههههد مكتبههههة: النملههههة، الناشههههر

   م 2000

و  مهد موفهق للهف: أبهاملروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذه  اإلمام أمحد بن حنبل،  .48

امهة لشههري اببهن ودنبلهي، االدين عبد هللا بن أمحد بن  مد بن ودامة اجلماعيلي املقدسهي مث الدمشهقي احل

لرانيههههة ا،الربعههههة: الربعههههة هههههه(، الناشههههر: ملسسههههة الههههراّين للرباعههههة والنشههههر والتوزيع620املقدسههههي )املتههههو : 

 م2002-هه1423

لربيههع،  ههم ي، أبههو امان بههن عبههد القههوي بههن الكههرمي الرههويف الصرصههر شههرح  تصههر الروضههة، املللههف : سههلي .49

، الربعهة : : ملسسهة الرسهالة هه(، ا:قهق : عبهد هللا بهن عبهد ا:سهن الرت هي، الناشهر716الدين )املتو  : 

 م 1987هه    1407األوىل ، 

 - العلميهههة الكتههه  فار: النشهههر فار الهههذهيب،  مهههد الهههدين  ههه  هللا عبهههد أبهههو: أتليهههف احلفهههاى،  هههذ رة .50

 األوىل: الربعة بريوت،

مشهههقي )املتهههو : الد الزر لهههي فهههارس، بهههن علهههي بهههن  مهههد بهههن  مهههوف بهههن الهههدين األعهههالم، املللهههف: خهههري .51

 م 2002أاير   مايو  -عشر  للماليني، الربعة: اخلامسة العلم هه(، الناشر: فار1396
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 فهرس األعالم 

 فهرس املوضوعات 
 

 

 

 

 

 

 

 



 78 
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