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 .18آية : سورة الحشر(1) 



 اإلهداء

 
  ت

 
 اهللا حفظها  الغاليةأمي ،األولى لمتيمع  من أوصاني اهللا ببرها،إلى •
 جنانه فسيح وأسكنهرحمه اهللا   روح أبي الطاهرةإلى •
وأخالقهـم،   الذين أناروا لنا الـدرب بعلمهـم         ؛إلى مشايخنا الكرام، وعلمائنا األجالء     •

 في كلية الشريعة والقانون في الجامعة اإلسالميةي تأساتذ
 زياد إبراهيم مقداد:  الفاضلالدكتورإلى  •
 لى منارة العلم في فلسطين، إلى جامعتنا اإلسالمية، وجميع العاملين فيهاإ •
 إلى شريكتي في حياتي، زوجتي الحبيبة •
  أجمعينوأهلي األحبابوأختي، إلى أخي أحمد  •
 إلى زمالئي الكرام في الدارسة، وفي المسجد •
 إلى كل من ساهم معنا بجهده ودعائه في إتمام هذا الجهد •
 ةالطاهر نائشهدا أرواح إلى •
 الحرية أسرى أسرانا البواسل، إلى •
 r محمد نبينا مسرى ... الحبيبة قدسنا إلى •
 األزمانفي جميع مكان و كل  سبيل اهللا فيفي المجاهدين إخواننا كل إلى •
 علينا حق لهدخلت محبته قلبي وكل من  من إلي كل •

  
 المبارك بذرهم من الطيبة رةالثم ههذ أهدي  ...هؤالء كل إلى



  الشكر والتقدير

 
  ث

 
øå(: انطالقا من قولـه تعـالى      Î)ur öc ©år' s? öNä3ö/uë û Èõ s9 óO è?öç x6x© öNä3̄RyâÉ Îó V{ (( )1( 

على توجيهات سيد الخلق أجمعين بقوله        وبناء r) :      أتقدم )2( )من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا ، 
لفـضل ألهلـه ورداً      مني با  فبنعمته تتم الصالحات، واعترافاً    ، وآخراً بالثناء هللا عز وجل أوالً    

زيـاد  : فـضيلة الـدكتور   : للمعروف إلى ذويه أتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذي الجليل األخ         
 المدرس والموجه فلم يأُل جهداً من أجلي، كما ال يفوتني فـي هـذا    معكان ن قد  إبراهيم مقداد ف  

أيديهم، وكـذلك    الكرام في الجامعة اإلسالمية الذين تتلمذت على         المقام أن أشكر كل أساتذتي    
زمالئي في الدراسة الذين لطالما مدوا يد العون لي، وأشكر كل من شارك فـي إتمـام هـذا                   

  .البحث
             الكريمين، اللذين تكرمـا علـي كما وأخص بالشكر الجزيل، والثناء الجميل، أستاذي

اتهم التي  ضع فيه توجيه  ألبمناقشة بحثي، فبذال جهداً طيباً، ووقتاً طويالً في مراجعة صفحاته،           
ماهر حامد الحولي عميد    : الدكتور الفاضل لتكون بحلة جميلة، األستاذ     الحظوها على رسالتي،    

 صـباح مصباح   مازن   :، واألستاذ الدكتور   سابقاً  الشريعة والقانون  شئون الطالب، وعميد كلية   
  . في جامعة األزهرعميد كلية الشريعة

 األجـواء من   لي هيأتلما  و من أجلي،    بذلت لما الغالية ألمي والتقدير بالشكر أتقدمو
  .زوجتي ... البحث هذا كتابة في الليالي معي سهرت من أنسى وال ، البحث هذا إلعداد

وخاصة العمل بمديرية أوقاف رفح وأحبائي في  صدقائيأل شكروال يفوتني أن أتقدم بال
  .جزاه اهللا خيرافمن مساعدة ه  لما قدماألخ رائد القططي

الذي لم يبخل علي بعلمه، ودقَّق      " أبو باسل " األخ زايد ماضي     -يضاأ-وأخص بالشكر   
  . كل تقدير واحتراميلي رسالتي نحوياً وإمالئياً، فله من

  
 البحث هذا الستكمال بالعزم أمدني من كل أشكر ... أخيراو

  وامتنان احترام بكل لهم وتقديري شكري أسجل  ...هؤالء كل إلى
  واهللا الموفق

وبركاته اهللا ورحمة معليك والسالم

                                            
 .7آية : سورة إبراهيم(1) 

. 4/339، 1954الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ح: سنن الترمذي(2) 
  .قال هذا حديث حسن صحيح



  مقدمة

 
  ج

m  
 والـصالة  وحـين،  وقـت  كل في هللا الحمد للمتقين، والعاقبة العالمين، رب هللا الحمد

 وصـحبه،  آله، وعلى األمين، اهللا عبد بن محمد سيدنا للعالمين، رحمة المبعوث على والسالم
 لـه  له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم ومن والتابعين،

  :بعد أما ورسوله، اهللا عبد محمداً أن وأشهد قدير، شيء كل على وهو الحمد، وله الملك،
 يبـذل  من مكانة وعظم الحنيف، الدين علوم تعلم شرف علينا يخفى ال بدئ، ذي بادئ

ـ      : (r لقوله   أحدها، في والتبحر التفقه أجل من وقته، وثمين جهده،  همن يرد اهللا به خيرا يفقه
 المحافظة في رفيعة، ومكانة كبيرة، وفائدة ظاهرة، أهمية الفقه ألصول كان وقد،  )1() الدين في
 العلـوم  مـع  التصاقاً وأشدها وارتباطاً، تالزماً وأكثرها أهمها، كانلقد   بل الدين، قواعد على

 والدال كمنزلة -الفقه سيما ال- الحنيف الدين علوم بين مكانته الفقه فأصول األخرى، الشرعية
 واألصـل  الرئيس المغذي فهو األغصان، مع الجذع وكعالقة البنيان، من والقواعد الولد، من
 فوضـعوا  يخفى، ال ما الجهد من بذلوا قد -خيرا اهللا جزاهم- فعلماؤنا أحد، يتجاوزه ال الذي

 مـن  العلماء نهجها على يسير التي المبادئ ووضعوا ورسخوها، الفقه عليها بني التي األسس
 واستقـصاء  األحكـام،  استقراء في الوسع، وأفرغوا الضوابط، وسنوا القواعد، فقعدوا عدهم،ب

  .أسسهم على لبنائها الفروع،
 إال -األصـول  يف-واردة   وال شاردة، يتركوا لم نيالسابق العلماء أن فيه شك ال ومما

ـ  ولم العظيمة، بمتونهم وقيدوها إال كبيرة وال صغيرة، يدعوا ولم وبحثوها،  األصـوليون  أُلي
 بـأال  خلفهم لمن أشاروا هذا بصنيعهم -اهللا رحمهم- وكأنهم وجه، َأتم على به قاموا إال جهدا

 وال تـستجد  األقـضية  فإن بنوا، كما ويبنوا اجتهدوا، كما يجتهدوا وأن اجتهادهم، إلى يركنوا
 .ينضب ال معين الشريعة ومصادر تتغير، العباد ومصالح تنتهي،

  
 :عالموضو أهمية

 سـعة  حـسب  كل متباينة، هموآراء متفاوتة، وجعلها الناس، عقول وجل عز اهللا ميز
 جبلي، ومنشأه فطري، مرجعه الذي االختالف فهذا العلم، بحور في وتعمقه وإدراكه، اطالعه

 التي  األصولية القواعد في ظاهر وبين فاختال -العلماء من كغيرهم- األصول علماء بين وقع
 غـة ل- العربيـة  للغـة ا ارفهم فـي مع العلماء، اختالف درجة   اختالف سبابأ ومن،  ابتكروها

                                            
صحيح . 1/35، 71 حالدين، في يفقهه خيراً به اهللا يرد من العلم، باب البخاري، كتاب: صحيح البخاري(1) 
  .398، ص1037مسلم، كتاب الزكاة، باب النهيعن المسألة، ح: مسلم



  مقدمة

 
  ح

 وأخرى مجازية، ألفاظ من تحويه لما غيره، من فيها تعمقاً أكثر هو من العلماء فمن -التشريع
 ومـا  وتقييـد،  وإطالق وتبيين، إجمال من تحويه ولما خاصة، وتليها عامة، وثالثة مشتركة،
 ذي كـل  ففوق العلم، في راسخ أصولي أو فقيه أو عالم يحصيه أن من أكبر بطنها في تحمله
 أدى وقـد  والمفهـوم،  المنطوق وفي والخاص، العام في اختالفهم آنفا ذكرنا ومما عليم، علم

 عمـوم " مـسألة  وهـي  جديدة مسألة في كبير اختالف وجود إلى منها كل في الخالف تعمق
 مـن  األصـول  علـم  في المسألة مكانة رتظه هنا ومن هذه، رسالتنا موضوع وهي "المفهوم
 كـان  سواء والسنة، الكتاب بقسميها الشرعية بالنصوص وارتباطها مباشرا، تعلقا باللغة تعلقها
 كبيرة، قيمة" المفهوم عموم "مسألة يعطي وغيره كله هذا باطنها، من أو النصوص ظاهر من

 الفوائـد  أعظـم  ومن الفقهية، الفروع على تطبيقها عند األصول في وثقلها وزنها من ويزيد
 الـدهور  مـر  علـى  انقطـاع  أو تعثر بال الحنيف التشريع صالحية استمرار إثباتها أيضا؛

  .واألزمان والعصور
            وجود فروع فقهية مهمة تنبني على قاعدة عموم المفهوم التي كان لها أثر فـي    بارز 

 .الفقه اٌإلسالمي
  

  :الموضوع اختيار سبب
 اإلسـالمية،  بالجامعـة  العليـا  الدراسات خطة في المقررة اتالمساق من انتهيت قدل
 المفهـوم  عموم "، واستقر اختياري على موضوع    الرسالة موضوع الختيار البحث وباشرت
 :وهي لتحقيقها، أسعى عدة وآفاق ألبعاد "الفقهاء اختالف في وأثره
 خير لي اكانو فقد ظني حسن عند وكانوا الفقه أصول قسم في إخواني باستشارة قمت .1

 .الموضوع هذا على التشجيع منهم فكان األفاضل أساتذتنا إلى توجهت مث ومن معين،
 لثقله الموضوع، اختيار في رئيس سبب األصول؛ في أهمية من للموضوع ذكرت ما .2

 لشدة مفرداته، من -األصول في به يعتد مما- كتاب يخلو يكاد وال األصول، علم في
 .والمعنوية اللفظية التالدالب الشرعية النصوص تعلق

 حقيقية إضافة ليكون اإلسالمية للمكتبة ءشي تقديم في والرغبة الموضوع، أهمية مدى .3
 ولملمـة  حديثـة  عـصرية  بلغة إخراجه لكن -حديثا الموضوع يكن لم وإن- نوعية
 . بشكل سلسالعلم طلبة منه يستفيد علميا؛ بحثا ليكون الكتب بطون من أطرافه

 العـام  في نواألصولي اختلف وقد صول،األ موضوعات من مزيج من تتكونالمسألة   .4
كذا و ال، مأ حجة أهو المفهوم في اختلفوا كما المعاني، مأ األلفاظ عوارض من  هو هل

 هذه الهمة للبحث في   الباحث رثوي االختالف هذاو ،اًكبير اًاختالف أقسامه فياختلفوا  
 . والتخصيص، وارتباطه بعدة موضوعات كعلم الدالالتالمسألة



  مقدمة

 
  خ

 فهـذا  ينـضب،  ال معينه الذي األصول مع االنطالق إشارة ليكون الموضوع اخترت .5
 .الجيدة والكتابة السليم البحثعزز من قدرتي على سي اهللا بعون البحث

 دليـلٌ  أهـو  وتوضيح حجيته، مدى ومعرفة المفهوم لعموم الشرعي التأصيل إظهار .6
ال؟ أم الشرعية  األحكام إثبات في عليه يعتمد مستقٌل شرعي 

 العبـادات  فـي  أهـو  اسـتعماله،  نطاق ومعرفة المفهوم، لعموم الفقهية الثمرة بيان .7
 الفقـه  وأبـواب  الشخـصية  واألحـوال  للعقوبات يتعدى ذلك  أم هو  فقط والمعامالت
 .األخرى؟

  
  :السابقة ودالجه

 بطـون  في والتنقيب البحث وبعد األصول كتب من لدي توفر مما العشرات تأاستقر
 :وجدت" المفهوم عموم "موضوع عن الخبرة أهل وسؤال ،والدراسات ،واألبحاث الكتب
 المسألة في تحدث واحدا أجد لم ينلكن ،موضوعهذا ال  عن تحدثوا جلهم أو العلماءكل   .1

 أفردها فقد الفحول إرشاد كتابه في الشوكاني اإلمام إال  بشكل مستقل  جوانبها جميع من
  .)1( مستقلة مسألة في

 عن اهللا حفظه المبارك العزيز عبد محمد الدكتور تحدث فقد المعاصرون؛  العلماء أما .2
 بحـث  وهـو  بطنطا، والقانون الشريعة كلية مجلة في محكم بحث في المفهوم عموم
  .)2( هذه الرسالة في استفدت منهوقد  بذاته، مستقل

  
  :حثالب مشكلة

  :منها صعوبات،عدة  بحثي كتابة أثناء اجهتنيو
 دمج وعند المختلفة، تفرعاته جزء ولكل جزأين، من هتكونرعات الموضوع، ل  كثرة تف  .1

 كـل  حقيقة في االختالف أساسها مشكلة تكمن واحد  أصوليٍ مصطلح في المصطلحين
 المفهـوم  حجيـة  في واالختالف المعاني، أو األلفاظ عوارض من هو هل العموم من

 .وأقسامه

                                            
  .1/382الشوكاني، : إرشاد الفحول(1) 
محمد بن . مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مجلة علمية محكمة،  عموم المفهوم عند األصوليين، د(2) 

بالرياض، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون عبد العزيز المبارك، قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
  .م2004/هـ1424بطنطا، العدد السابع عشر، لعام 
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وصعوبة صياغة ما تم جمعه ي الغالب، ف المبنى  تينم ،األصولي النص تحليل صعوبة .2
 .من أفكار بشكل سلس في عبارات قيمة سليمة

  
  :البحث خطة

  : اآلتي النحو على كانتة، ووخاتم فصول، وثالثة مقدمة، على وتشتمل
  
  :مقدمةال

 البحـث،  خطـة  البحث، مشكلة السابقة، الجهود اختياره، أسباب ،أهمية البحث   على وتشتمل
 .رسالته في ية الباحثومنهج

  
  وأهميتها األلفاظ دالالت: التمهيديالفصل 

 :مبحثين على ويشتمل
  .األلفاظ دالالت تعريف: األول المبحث
  .األلفاظ دالالت تقسيمات: الثاني المبحث

  وحجيته المفهوم عموم: األول الفصل
  :ينمبحث على ويشتمل

 .العموم حقيقة: األول المبحث
  .به االستدالل وحجية المفهوم عموم تعريف: الثاني المبحث

  الفقهية الفروع في المفهوم عموم في االختالف أثر: الثاني الفصل
  :مباحث ثالثة على ويشتمل

  .العبادات في المفهوم عموم في االختالف أثر: األول المبحث
  .المعامالت في المفهوم عموم في االختالف أثر: الثاني المبحث
  .الشخصية األحوال في المفهوم عموم في االختالف أثر: الثالث المبحث

  
 التوصـيات  أهـم  إلـى  باإلضافة إليها التوصل تم الذي البحث نتائج أهم وتتضمن :الخاتمة
 .ةالمقترح

  
 وتشتمل على فهارس اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، وفهرس المصادر  :ةالعام الفهارس

  .والمراجع، وفهرس الموضوعات
  



  مقدمة

 
  ذ

  :حثاالب منهج
  :اآلتية النقاط في أبينه الذي المنهج البحث كتابة أثناء تُبعتت

 الفقهية والمسائل األصول، كتب من مظانها في األصولية المسائل تتبع على الحرص .1
  :التالي النحو على وذلك األربعة، المذاهب كتب من
 .أذكر صورة المسألة  - أ
 أو الـراجح  بـالقول  فأبدأ أصحابها إلى منسوبة العلماء أقوال أتناولومن ثم     - ب

 .الفقه أو األصول لعلماء الزمني الترتيب حسب
 مع قول كل بأدلة مشفوعة المبسوطة اآلراء بين ومن ثم أدلة العلماء والمقارنة  - ت

 .الداللة وجه بيان
 للوصول وجد إن عليها والرد اعتراض من عليها ورد ما وبيان األدلة مناقشة  - ث

 إلـى  أمكننـي  ما جيحالتر أسباب موضحاّ الهوى عن ً بعيدا الراجح القول إلى
  .سبيالً ذلك

 .الخالف باسبأ ذكر ثم  - ج
 وأخيرا أذكر الرأي الراجح مع مسوغات الترجيح، وتعليق خاص على المسألة  - ح

  .ما استطعت إلى ذلك سبيالً
 مـن  والفقهية األصولية المصطلحات وأعرف والمبهمة، الغريبة الكلمات معاني تبيين .2

 .االصطالحي والمعني اللغوي لمعنىا بين العالقة بيان مع األصلية مصادرها
 دون المؤلـف،  اسم يتبعه الكتاب، باسم مبتدئاً الحاشية في والمراجع المصادر توثيق .3

 .البحث فهرس في لها بالتوثيق ومكتفياً واإلطالة الحشو لتحاشي له ترجمة
 .فيها وردت التي اآلية قمثم ر السورة، اسم اًكراذ ،مواضعها إلى اآلياتعزو  .4
 أحدهما  في  أو الصحيحين في كان فما األصلية، مصادرها من النبوية ألحاديثا تخريج .5

 مـن  عليه الحكم نقلت غيرهما في وجدته وما عليه، الحكم دون موضعه بذكر أكتفي
 . ما استطعت إليه سبيالًذلك في المعتمدة المصادر خالل

 : ما يليتتضمن عامة بفهارس البحث تذييل .6
 .فهرس اآليات القرآنية  - أ
 .س األحاديث النبويةفهر  - ب
 .فهرس المصادر والمراجع  - ت
 .فهرس الموضوعات  - ث
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 :مبحثين على ويشتمل
  .األلفاظ دالالت تعريف: األول المبحث
   .األلفاظ دالالت تقسيمات: الثاني المبحث
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  :مطالب أربعة على ويشتمل
 .واصطالحا لغة الداللة تعريف :األول المطلب
 .الصلة ذات األلفاظ :الثاني المطلب
  .الداللة أقسام :الثالث المطلب
  .األلفاظ دالالت أهمية: الرابع المطلب
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  :هي فروع أربعةوفيه 
  :لغة الداللة تعريف: األول الفرع

 اضـطراب   واآلخَر إبانة الشيء بأمارة تتعلّمها،      أحدهما: الالم أصالن  مع   الدال) دلَّ(
 داللة، وداللة، ودلولة، وهـي بـالفتح         دلَلْتُ فالناً على الطريق    :األول قولهم أما  ف،  في الشيء 

 .)1( تَدلْدل الشَّيء، إذا اضطرب:واألصل اآلخَر قولهم. والكسر ما يقتضيه اللفظ عند إطالقه
 يلزم ما هي(: المرادة والداللة ،داللة يدل دل مصدر األفصح على الدال بفتح الداللةو

  .)2( المدلول هو: الثاني والشيء الدال، هو: األول فالشيء ،)آخر شيء فهم شيء فهم من
 .)3( ودالالت دالئل داللة، وجمع

  
  :ما يليكما وردت في معاجم اللغة ومن معاني الداللة 

أدل عليه وتدلل انبسط وقال ابن دريد أدل عليـه وثـق    :)4(  واإلفراط بالثقةاالنبساط .1
 .بمحبته فأفرط عليه

ودل المرأة وداللها تدللها علـى       :دل المرأة وداللها وحسن حديثها ومزاحها وهيئتها       .2
 .)5(ة عليه في تغنج وتشكل كأنها تخالفه وليس بها خالف أزوجها وذلك أن تريه جر

في الهيئة والمنظر   : ريب المعنى من الهدي وهما من السكينة والوقار       والدالل والدل ق   .3
فقلنا لحذيفة أخبرنا برجـل قريـب الـسمت         : (الحديثفي  و،  )6( والشمائل وغير ذلك  

  وال دالً   وال هدياً   أقرب سمتاً  نعلم ما   : فقال  نأخذ عنه،  r من رسول اهللا     والدلوالهدي  
  .t  عبد اهللا بن مسعود، يعني)7 ()ابن أم عبدمن  rمن رسول اهللا 

  
  :اصطالحا الداللة تعريف: الثاني الفرع

  :مسلكين الداللة تعريفهم في األصوليون سلك
                                            

  .11/247 منظور، ابن: العرب لسان. اضطربوا أو يستقيموا، فلم أمرين بين تدلدلوا إذا: دلدال قوم(1) 
  .109 الجرجاني،: التعريفات(2) 
  .1/194 وآخرون، مصطفى إبراهيم: الوسيط المعجم(3) 
  .11/247 منظور، ابن: العرب لسان(4) 
 .28/496 الزبيدي،: العروس تاج. 121 الفيومي،: المنير المصباح(5) 

  .28/497 الزبيدي،: العروس تاج. 11/247 منظور، ابن: العرب لسان(6) 
   .5/28، 3762ح ،البخاري، كتاب فضائل الصحابة، ياب مناقب عبد اهللا بن مسعود: صحيح البخاري(7) 
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 .عنه خارجة أم اللفظ في ذاتية الداللة كون حيث من: األول المسلك
  :مذهبين على المسلك هذا أصحاب اختلف وقد

 .)1 ()لد أطلق إذا اللفظ كون: (يلي بما عرفوه وقد :األول الفريق
 اللفـظ  أن ومعناه تفارقه، فال باللفظ وثيقاً ارتباطاً مرتبطة الداللة بأن الفريق هذا يرى

  .يفهم لم أو السامع فهم سواء المراد، المعنى على مباشرة داللة دل أطلق إذا
 الـسامع  فهم: (يلي بما عرفوه وقد القرافي، اإلمام له المعرفين أبرز من وكان :الثاني الفريق

  .)2 ()الزمه أو جزءه أو المسمى كمال المتكلم المك من
 أن ومعنـاه  السامع، بفهم مرتبطة ألنها اللفظ، عن خارجة الداللة أن يرى الفريق هذاف
  .متحققة داللة تكون ال يفهم لم وإذا ،متحققة داللة تكون فهم إذا السامع

  
  .ستداللاال على األصوليين نظر حيث من: الداللة تعريف في الثاني المسلك

  :فريقين على منهجهم في المسلك هذا أصحاب اختلف وقد
 يلـزم  ما  (:الفتوحي وعرفها ،)3(والمدلول الدال تشمل عملية أنها على عرفها :األول الفريق

 .المدلول هي الثاني والشيء الدال، هو األول فالشيء. )4() آخر شيء فهم شيء هفهم من
 كـون  ومعنـاه  غيره إلى بالقياس للشيء رضيع معنى والداللة (:السبكي عرفها كما

 .)5 ()آخر شيء فهم فهمه من يلزم الشيء
  .)6 ()غيره أو بلفظ آخر شيء فهم فهمه من يلزم ما (:الداللة معرفا المرداوي وقال

  :يلي كما مجازاً أو حقيقةً سواء الدليل بأنها لداللةاا عرفو: الثاني الفريق
 لم ما علم إلى فيه النظر بصحيح يتوصل أن صح أمر كل الدليل: (الجويني اإلمام قال

  .)7 ()ةالدالل وكذلك باالضطرار يعلم
  .)8 ()واحد أمر والمستدل والداللة الدليل (:الباقالني وقال

                                            
 .25القرافي، ص: الفصول تنقيح شرح(1) 

 .3اقصري، ص محمد: والمفهوم المنطوق. 25القرافي، ص: الفصول تنقيح شرح(2) 

 بالدليل؛ الملَتمس هو :والمدلول الشيء، بحقيقة المعرف هو :الدال الداللة؛ منهما تتكون اللذان العنصران هما(3) 

  .1/53 حزم، ابن: اإلحكام. 10الجويني، ص: خيصالتل. به العلم آخر بشيء العلم يلزم ما أو
  .79األنصاري، ص زكريا: األنيقة الحدود. 1/7 النجار، بابن المعروف الفتوحي: التحرير مختصر(4) 
 ،1/125 النجار، ابن: المنير الكوكب شرح. 1/204 السبكي،: المنهاج شرح في اإلبهاج(5) 

  .1/316 المرداوي،: التحرير شرح التحبير(6) 
  .10الجويني، ص: التلخيص(7) 
  .1/207 الباقالني،: والتقريب اإلرشاد(8) 



 تعريف دالالت األلفاظ       دالالت األلفاظ وأهميتها: التمهيديالفصل 

 
5 

 .التعريفات مناقشة: الثالث الفرع
 تتكون الداللة فإن ظاهري؛ الخالف أن يرى بعمق الثاني المسلك تعريفات في الناظر .1

 فهمـه  فإن الدليل وكذلك المدلول، وهو أخر شيء فهم إلى فهمه يؤدي لذيا الدال من
 وأنهـا  البعض؛ بعضها من التعريفات قرب لنا يتبين وبذلك آخر، شيء فهم إلى يؤدي
 .فقط وظاهري شكلي التعريفات بين الخالف إذن واحدة، نتيجة إلى تؤدي

 ،اًواحـد  اًأمـر  والمستدل ةوالدالل الدليل جعل أنه الباقالني تعريف على ويالحظ كما .2
 عـن  أحـدهما  يستغني وال اآلخر، إلى بحاجة -كالهما- والمستدل الدليل ألن وذلك
 .بعضا بعضها يكمل بمعنى) واحد أمر (فيكون الداللة، الستنباط اآلخر

 
 :االصطالحي والمعنى اللغوي المعنى بين العالقة: الرابع الفرع

 نإل االصطالحي المعنى في موجود وهذا الهداية،و والتسديد اإلرشاد تعني لغة الداللة
 إلـى  يرشـد  الـدال  وكأن المدلول؛ فهم إلى يؤدي والدال والمدلول؛ الدال من تتكون الداللة
 واقترابـه  اللغوي المعنى على االصطالحي المعنى اعتماد مدى يتضح وبذلك ويبينه، المدلول

  .منه
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 الـدليل،  ومنها: الداللة بمصطلح المرتبطة المصطلحات من العديد المطلب ذاه يحوي
 اإلشـارة  مع المطلب، آخر في الداللة وبين بينها وسنربط والبيان، البرهان، الحجة، األمارة،

 .وغيرها والعلة كالمستدل التفصيل، ال الذكر باب من أخرى مصطلحات إلى
  :الدليل: األول الفرع

 الشيء إلى لمرشدوا الكاشف: وهو فاعل، اسم المشتقات من ،)ل. ل. د (مادة :غةل الدليل: أوال
 .)1 (عليه عالمة ألنه المطلوب إلى المرشد :أو اإلرشاد، به وما
  

 .)2()خبري مطلوبب العلم إلى فيه النظر بصحيح التوصل يمكن ما(: ااصطالح الدليل: ثانيا

  
 إنـسان  من أو العقل معارف قبل من الدليل طلبوهو  : االستدالل :من مشتقات الدليل  : ثالثا
 والـدليل  وجل، عز اهللا: هو والدال. ومسئول سائل من للدليل الطالب: هو والمستدل ،)3 (يعلم
 :هـو  لـه  والمستدل ،الحكم: هو عليه والمستدل ،r: هو والمبين والسنة، الكريم القرآن: هو

 .)4( بالدليل المطالب الخصم
قـال  ، و )يسمى داللة ومستدال به وحجة وسلطانا وبرهانا وبيانا       و( :قال إمام الحرمين  

  .)5 ()يسمى الدليل حجة وبرهانا (: قالالقاضي أبو الطيب
  

  :األمارة: الثاني الفرع
 والوقْـتُ  والموعـد  العالمة هي: سيده ابن قال: بفتحهما واألمار واألمارةُ :لغة األمارة: أوال

 جمـع  واألمـار  يعينه، ولم الوقتُ: األمارةُ: فقال الوقتَ باألمارِة األعرابِي ابن وعم المحدود،
   .)6( األمارِة

                                            
  .175الجرجاني، ص: التعريفات. 121الفيومي، ص: المنير المصباح(1) 
  .1/46الشوكاني، : إرشاد الفحول. 1/26عبد اهللا الفوزان،:شرح الورقات. 11اإليجي، ص: العضد شرح(2) 
 .1/54 حزم ابن: اإلحكام(3) 

  .11-10الجويني، ص: التلخيص. 1/56النجار، ابن: المنير الكوكب شرح. 1/132 القراء، ابن: دةالع(4) 
  .1/25 الزركشي،: المحيط البحر(5) 
 .1/2465 الزبيدي،: العروس تاج. 4/26 منظور، ابن: العرب لسان(6) 
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 بيـنَكم  واجعلـوا  بالهدىِ ابعثوا(: مسعود ابنِ حديث وفي أمارةٌ، فهي تُعد عالمة وكلُّ
 .)1() أمارٍ يوم وبينَه

  
 ،)2 ()عليـه  مقطوع بدليل وليس والقياس، الواحد كخبر ،للظن مفيدال( :ااصطالح األمارة: ثانيا

 .)3 ()الظن إلى فيها النظر بصحيح يتوصل أن يمكن التي( :بأنها الرازي وعرفها

 يـؤدي  ما وبين الدليل، وهو العلم إلى يفضي ما بين قيفرتلل موضوع التعريف وهذا
 .)4( األمارة وهو الظن غلبة إلى

  
  :العدة كتابه في القراء ابن ذكرها كما قسمين إلى األمارات تنقسم :ارةاألم أقسام: ثالثا

  .هالفق في التي االستدالل ووجوه القياس: مثل الشريعة في إليه يرجع أصل له ما :أحدهما
  :منها .وجوه على وهذا الشريعة في له أصل ال ما :والثاني
  من ريقدت فيها ليس التي جناياتال )6(كأروش ة،الجاري )5  (لعادةل بالرجوع فيه أمرنا ما .1

 .عيشر كأصل إليه يقرب ما فصار إليه، الشجاج قربأل تقويمه في يرجعف ،الشرع
 .النجوم كمطالع العادة هب اهللا أجرى ماب واالستدالل ،القبلة ناحية تحديد في االجتهاد .2
 .لصالةا هيئة يرفع ماو المشي، من الصالة يفسد مما والكثير القليل العمل بين الفاصل .3
  .)7( وكثيره النوم يسير بين الفاصل الحد وكذلك .4

                                            
 اإلحالل رأى من باب ، يالماردين: النقي الجوهر ومؤلف البيهقي: النقي الجوهر ذيله وفي الكبرى السنن(1) 

  .5/221 ،10393ح باإلحصار،
  .1/26 الزركشي،: المحيط البحر. 1/135القراء، ابن: العدة(2) 
  .1/211 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 1/106 الرازي،: المحصول(3) 
: المحيط رالبح. 1/23 اآلمدي،: اإلحكام. السابقة الصفحة في والدليل األمارة بين العلماء لتفريق أشرنا(4) 

  .1/57 الزركشي،
وأما في . 3/315 منظور، ابن: العرب لسان. كالعيد اإلنسان يعتاده وما مرارا، الشيء تكرار: لغة العادة(5) 

 .استقر في نفوس الناس من األمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة هو عبارة عما: االصطالح
  .29/215الموسوعة الفقهية الكويتية، 

جمع أرش، أرشت بين القوم حملت بعضهم على بعض وأفسدت بينهم، ) ش.ر.أ(مادة : األروش في اللغة(6) 
. 1/60ابن منظور، : واألرش من الجراحات ما ليس له قدر معلوم وقيل هو دية الجراحات، لسان العرب

. نفس وهو الديةهو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل ال:  وأما اصطالحا
  .3/104الموسوعة الفقهية الكويتية، 

 .136-1/135 القراء، ابن: العدة(7) 
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تربط بين الدليل واألمارة عالقة مرادفة، فهـي مطابقـة           :العالقة بين الدليل واألمارة   : رابعا
  .لمعناه، ألنا األمارة عالمة على الشيء، والدليل هو المرشد إلى المقصود وعالمة له

  
  الحجة: الثالث الفرع

  :لغة الحجة: أوال
 وقال األزهري الحجة الوجه     ،دفع به الخصم  يما  و ،البرهانهي  المهملة،  لحجة بضم   ا

@ö(:  قوله تعـالى    ومنه ،)1( ج وحجاج ج ح هاالذي يكون به الظفر عند الخصومة وجمع       è% ¬Tsù 

èp ¤fçtø: $# èp tóÎ=» t6 ø9 $# ( öq n=sù uä !$ x© öNä31 yâygs9 tûü ÏèuHød r& ÇÊÍÒÈ  ()2(. 

 .)3() واحد والدليل هي وقيل الدعوى، صحة على به دل ما(:هي :ااصطالح الحجة: ثانيا
 :من مسميات الحجة: ثالثاً

  .)4( تسمى الحجة سلطانا لما يلحق بها من الهجوم على القلب .1
 الخصم على الغلبة حيث من حجة وهي الدعوى، إثبات حيث من بينة الحجة وتسمى .2

 .)5 (وإسكاته الخصم إلزام بها ويقصد
  :والدليل الحجة بين الفرق: رابعا
هماني وجهمنق الروياني في البحر بين الدليل والحجة فر :  

  .، إن كانت من الخصم والحجة ما منع ذلك، أن الدليل ما دل على مطلوبك:أحدهما
  .)6(  والحجة ما دفع عنك قول مخالفك، الدليل ما دل على صوابك:والثاني

مله العلماء غالبا، ويطلقونه على الكتاب العزيـز         أن لفظ الدليل يستع    :ضيف فرقا ثالثا وهو   أو
والسنة، بينما الحجة فيطلقها العلماء على كل ما احتج به الخصم في المنازعات، فتكون بذلك               

  .أعم من الدليل في االستخدام الفقهي
  :ل والحجةبين الدليالعالقة : خامسا

يسمى كل منهما بيانـا     رهان و بتوجد عالقة ترادف بين الدليل والحجة، فهما بمعنى ال        
  .وسلطانا، إال أن الحجة أعم، فيمكن القول أن بينهما عالفة تكامل

                                            
  .2/226) ج.ج.ح (مادة منظور، ابن: العرب لسان(1) 
  .149 آية: األنعام سورة(2) 
  . 140 الجرجاني،: التعريفات(3) 
  .412 المناوي،: التعاريف مهمات(4) 
  .95 عثمان،: المبين القاموس(5) 
  .1/35الزركشي، : البحر المحيط(6) 
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  البرهان: الرابع الفرع
  :لغة البرهان: أوال

 الداللـة  قاطع علم وهو ،)1(براهين جمعالو ،البينة الفاصلة لحجةا وهي ،)برهن (مادة
  .)2 (دائما الحق سوى يحتمل ال األدلة أوكد من وهو ،الفعالن صيغة به تشعر بما القوة غالب

  
 :ااصطالح البرهان: ثانيا

 : عدة تعريفات في االصطالح نذكر منها ما يليلبرهانل
 .)3() فيه الذي بالبيان الفاسد عن الصحيح وميز الباطل عن الحق فصل ما (:هو .1
  .)4() الشيء حكم حقيقة على دلت قضية كل(: حزم ابن رفهع كما وأ .2
 كانـت  فإن نتيجة، عنهما يتولد قطعيتان مقدمتان ( :هو رهانالب الناظر روضة وفي .3

  .)5() جليا قياسا سميت مسلّمة كانت وإن فقهيا، قياسا سميت ظنية المقدمتان
 نفـس  تـؤدي  أنها إال اتهاصياغ اختلفت وإن السابقة الثالثة التعريفات أن المدقق ويالحظ

  .الشك إليه يتطرق ال الذي القاطع والحكم المبين الحق إلى الوصول وهو المعنى،
  

  :العالقة بين الداللة والبرهان: ثالثا
 على االستدالل هوو واحد، فلك في تدور  هي مصطلحات  والبرهان الدليل بينالعالقة  

  . وتكامليةقوية امبينه فالعالقة ، بمعنى الحجة الفاصلةوهي األحكام،
  

  البيان: الخامس الفرع
  :لغة البيان: أوال

 ،)6( التجلـي     حيز  اإلشكال إلى   حيز مناإلخراج  الكشف و الوضوح و ) ن.ي.ب(مادة  
 .)7(  للسامعِ المراد المتكلمِإظهار -أيضاً-هو و
  

                                            
  .13الدبوسي، ص: األدلة تقويم. 13/51 منظور، ابن: العرب لسان(1) 
  .123المناوي، ص: التعاريف مهمات(2) 
  .123ص: المرجع السابق(3) 
  .1/53حزم،  ابن: اإلحكام(4) 
  .21اإليجي، ص: شرح العضد. 1/64ابن قدامة، : روضة الناظر وجنة المناظر(5) 
  .1/69 األنصاري، زكريا: األنيقة لحدودا(6) 
  .47الفيومي، ص: المنير المصباح(7) 
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  :اصطالحا البيان: ثانيا
 .)1() الدال على المراد بخطاب ال يستقل بنفسه في الداللة علـى المـراد            ( :البيان هو 

  .ين، واختلفوا في تفسيره بالنظر إليهاويطلق ويراد به المدلول، ويطلق أيضا على فعل المب
 .)2()  الصواب أن البيان هو مجموع هذه األمور،بعد حكاية المذاهب (:قال العبدري

«ÏmäÏù 7M(: قال تعالى ،  جة الواضحة الح ؛ةُالبينو tÉ#uä ×M» uZÉièt/ ãP$ s)̈B zOäÏdº tç ö/Î) ( ÇÒÐÈ ()3(. 

  .)4(أثر قدميه في المقام آية بينة : ال مجاهد، وقrيه دالالت ظاهرة أنه من بناء إبراهيم فأي 

  
  :العالقة بين الداللة والبيان: ثالثا

 .همعنا ريوتفس حهيوتوض الدليل كشفل عالقة مع الدليل هي البيانعالقة 

                                            
  .8/219 الكويت، ـ اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: الكويتية الفقهية الموسوعة(1) 
  . 487-2/486 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 68-66 عثمان،: المبين القاموس: انظر االطالع، من لمزيد(2) 
  .97 آية: عمران آل سورة(3) 
  .138السعدي، : تفسير السعدي. 3/116ابن كثير، : تفسيرالقرآن العظيم(4) 
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 روعالف في نذكرها أقسام، عدة إلى إليها ينظر التي االعتبارات بحسب الدالالت تنقسم
 ).وااللتزام والتضمن المطابقة (الثالث اللفظية الوضعية الدالالت بين العالقة ويليها التالية،

 إضـافته  باعتبار ينقسم منهما وكل ،)1( لفظية وغير لفظية إلى تنقسم المطلقة فالداللة
 :اآلتيك نفصلها ،)2( أقسام ثالثة إلى والوضع والطبع العقل إلى
  

  :اللفظية داللةال أقسام: األول الفرع
  .)3( )معناه النفس الحظت تخيل أو سمع إذا اللفظ كون عن عبارة(: اللفظية الداللة تعريف

  :)4( هي أنواع ثالثة إلى اللفظية الداللة تنقسم
  : الداللة الوضعية: أوال

 .الثاني علمنا فقد األول علمنا متى آخر بإزاء الشيء جعل وهو الوضع إلى: نسبتها  - أ
 فهم (:وقيل ،)بالوضع عالماً كان متى المعنى منه فهم أطلق إذا اللفظ كون (:يه :تعريفها  - ب

 هـي  اللفظيـة  الوضعية والداللة. )5() الزمه أو هأجز أو المسمى تمام الكالم من السامع
 أهـم  فهي غيرها، تؤديه ال ما والمقاصد األغراض من وتؤدي ،الناس تعامل في األساس
  .)6( الدالالت

                                            
  .120عثمان، ص: المبين  القاموس.1/16 اآلمدي،: اإلحكام(1) 
 إلى الوضعية الداللة قسم ثم وضعية، وغير وضعية، داللة: قسمين إلى اللفظية الداللة األصفهاني قسم(2) 

 .1/92 األصفهاني،: المختصر بيان. االلتزام تشمل لفظية وغير والتضمن، لمطابقةا تشمل لفظية: قسمين

  .175 الجرجاني،: التعريفات. 1/92 األصفهاني،: المختصر بيان(3) 
 مختصر. 2/36 الزركشي،: المحيط البحر. 121عثمان، ص: المبين القاموس. 1/204 السبكي،: اإلبهاج(4) 

 وداللة لفظية، داللة: قسمين إلى تقسيمها الداللة بحث في المناطقة عادة جرت. 7النجار، ص ابن: التحرير
: هذا تقسيمه في المصنف فات وقد. وطبيعية وعقلية، وضعية،: أقسام ثالثة إلى منهما كل وتقسيم. لفظية غير

 لخاصةا األعراض وداللة الوجل، على والصفرة الخجل، على الحمرة كداللة اللفظية، غير الطبيعية الداللة
  .1/58 القرافي،: الذخيرة. ونحوها عليه، مرض بكل

 إلى تنقسم اللفظية والداللة لفظية، وغير لفظية داللة: إلى الوضعية الداللة العضد شرح صاحب يقسم(5) 
اإليجي، : العضد شرح لفظية، غير داللة فعدها االلتزام داللة أما التضمن، وداللة المطابقة داللة: قسمين
  .1/125 الفتوحي، النجار ابن: المنير لكوكبا شرح. 35ص

  .35اإليجي، ص: العضد شرح) ابتداء المعنى إلى الذهن ينتقل أن: (هي الوضعية اللفظية الداللة وقيل(6) 
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 المـشروط  وداللـة  الصالة، وجوب على كالدلوك المسبب، على السبب ةداللك: ذلك مثال  - ت
 .صحت لما وإال الطهارة، على كالصالة الشرط، وجود على

  :الداللة العقلية: ثانيا
 .األشياء تدرك التي واإلدراك التمييز آلة هو فالعقل العقل إلى: نسبتها  - أ
 الخارجي وجودها في المدلولو الدال بين ذاتية مالزمة العقل يجد داللة هي(: تعريفها  - ب

  .)1( )إليه منه ألجلها ينتقل
 سـبحانه  هموجِـد  علـى  العالَم وكداللة صاحبه، حياة على الصوت كداللة :ذلك مثال  - ت

 .وتعالى
  

  :عادية أو الطبيعية الداللة: ثالثا
 .والعادة الطبع حسب أي ،العادة وأ الطبيعة إلى: نسبتها  - أ
  .)2( طبيعية عالقة والمدلول الدال بين العقل يجد داللة (:تعريفها  - ب
  .الخجل على الحمرة وكداللة التألم، على األنين كداللة :ذلك مثال  - ت

  
  :الوضعية اللفظية الداللة أقسام: الثاني الفرع

  :)3(هي ،ثالث التدال إلى الوضعية اللفظية الداللة تنقسم
 :داللة المطابقة: أوال
  .)4( )مسماه تمام على اللفظ داللة(: تعريفها  - أ
 فلفظ. المعينة الذات على محمد وداللة الناطق، الحيوان على اإلنسان كداللة :ذلك مثال  - ب

  .)5( المطابقة بطريق واألس والجدار السقف من المركب المجموع على يدل البيت
 إذا )النعل النعَل طابق(: قولهم من له، وضع ما لتمام موافق اللفظ ألن :التسمية سبب  - ت

 .)6( بإزائه موضوعا لكونه للمعنى، موافق .فاللفظ. توافقتا

                                            
  .149هالل، ص: األصول مصطلح معجم(1) 
  .1/778 التهانوي،: الفنون اصطالحات كشاف(2) 
 أمير ابن: والتحرير التقرير. 2/36 الزركشي،: لبحر المحيطا. 1/38الغزالي،:المستصفى: للمزيد انظر(3) 

  .7النجار، ص ابن التحرير، مختصر. 26القرافي، ص: الفصول تنقيح شرح. 1/130 ،.الحاج
  .1/203السبكي، : اإلبهاج(4) 
  .1/16اآلمدي، : اإلحكام(5) 
: المختصر بيان. 1/204 بكي،الس: اإلبهاج. 1/16 اآلمدي،: اإلحكام. 121عثمان، ص: المبين القاموس(6) 

  . 2/30 اإلسنوي،: السول نهاية. 26القرافي، ص: الفصول تنقيح شرح. 1/92 األصفهاني،
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 :داللة التضمن: ثانيا
  .)1 ()له وضع الذي مسماه جزء على اللفظ داللة هي: (تعريفها  - أ
 على البيت وكداللة فقط، الناطق على أو فقط، الحيوان على اإلنسان كداللة :ذلك مثال  - ب

  .)2( والحيطان السقف عن عبارة هألن السقف يتضمن البيتف ،التضمن بطريق السقف
 .)3( معناه يتضمن الذي الكل ضمن في معناه جزء على يدل اللفظ ألن :التسمية سبب  - ت

  
  :داللة االلتزام: ثالثا
  .)4 ()ذهنا له الزم معناه، عن خارج أمر على اللفظ داللة هي (:تعريفها  - أ
 .يفارقه وال يالزمه كان إذا زيد على وعمرو الشجاعة، على األسد كداللة :ذلك مثال  - ب

 .)5( الحائط على السقف لفظ وكداللة الكتابة، صنعةل قابال كونه على نساناإل داللةك
  

  ):وااللتزام والتضمن المطابقة (الثالث الوضعية دالالتاالختالف في لفظية ال: الثالث الفرع
على   ) 6(   وااللتزام التضمن داللتي في الخالف ولكن لفظية، المطابقة داللة أن خالف ال   

 :يالتلالنحو ا

 .)7(  األكثرين  إلى  ونسبه  ،لفظيتان  وااللتزام  التضمن  تيدالل  نإ  :هلوق  واصل  بنال  نسب .1
 .)8( عقلية فهي االلتزام أما لفظية، التضمن داللة أن: الحاجب ابن ووافقه ياآلمد قال .2

                                            
 .1/203السبكي، : اإلبهاج(1) 

  .1/16اآلمدي، : اإلحكام(2) 
: السول نهاية. 26القرافي، ص: الفصول تنقيح شرح. 1/204 السبكي،: اإلبهاج. 1/16 اآلمدي،: اإلحكام(3) 

  .2/30 إلسنوي،ا
 واكتفى لفظية، غير داللة وعدها ذلك في واألصفهاني اآلمدي اإلمام وخالف. 1/203السبكي، : اإلبهاج(4) 

1/93 األصفهاني،: المختصر بيان. 1/17 اآلمدي،: اإلحكام لفظيتان، بأنهما والتضمن المطابقة داللتي بعد .
  .2/30 اإلسنوي،: السول نهاية. 26قرافي، صال: الفصول تنقيح شرح. 1/204 السبكي،: اإلبهاج

 من جزءا الحائط ليس إذ متضمن هو وال مطابقا، للحائط الحائط ولفظ للحائط، موضوع غير فالسقف(5) 
 على العشرة) عدد (اجتمع وقد. 1/38 الغزالي،: المستصفى البيت، نفس من جزءا السقف كان كما السقف
 .2/36 الزركشي،: المحيط البحر). ومطابقة وتضمن، التزام، (واحدة دفعة الثالث

: المحيط البحر. عقليتان وااللتزام التضمن وداللة لفظية، المطابقة: الهندي والصفي الرازي قال(6) 
  .2/31 اإلسنوي،: السول نهاية. 1/299 الرازي،: المحصول. 2/43 الزركشي،

  .1/128 لنجار،ا ابن: المنير الكوكب شرح .2/43 الزركشي،: المحيط البحر(7) 
: اإلبهاج. 2/43 الزركشي،: المحيط البحر. 35اإليجي، ص: العضد شرح. 1/17 اآلمدي،: اإلحكام(8) 

 .1/204 السبكي،
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 :نافرع وفيه
  :الفقه بأصول القتهاوع العربية اللغة مكانة: األول الفرع

 خلفـه،  مـن  وال يديه بين من الباطل يأتيه ال كتاب خالدة، بمعجزة r النبي اهللا بعث
)Ab$ |¡Î=Î/ <cí Î1tç tã &ûü Î7 ïB ÇÊÒÎÈ ( )1(، إليهم أنزل ما للناس ليبين )2(.  

 وبيانها وتفسيرها المعاني، قوالب -وسنة قرآنا- النصوص أن إلى ترجع اللغة وأهمية
  المجاز، من الحقيقة ليعلم بمفرداتها واإلحاطة وقواعدها، أسرارها ويحوز اللغة يعلم بمن منوط
  .إلخ ... المفهوم، من والمنطوق الخاص، من والعام

 والقواعـد  األصـولية،  المناهج اللغة من -الدريني يرى كما- األصوليون اشتق لذلك
 علمـاء  تميـز  عليـه،  وبنـاء .)3( الحنيف الشرع ومقاصد اللغة، أهل لمبادئ استنادا الفقهية،
 تخصصاتهم، بكافة -العربية اللغة في وحجة أمة كان الذي الشافعي رأسهم وعلى– المسلمين
 مـواطن  في بها واالستدالل األحكام، استنباط في ابه لالستعانة العربية باللغة العميقة بالمعرفة
 .الفقه ألصول مدون أول وكان الخالف،

 أو الفقـه  أو التفـسير  في ورسوله اهللا عن الحكاية صدريت لمن األصوليون واشترط
 يتضحف .)4( منها الداللة بأوجه ملماً بقواعدها، عالماً اللغة، بحور من بحراً يكون أن الحديث،

 األصـولية  القواعد ومن األصول، بعلم ارتباطها وشدة العربية، اللغة أهمية دىما سبق م  م لنا
 ).األلفاظ بدالالت (يعرف بما
  
  :)5( التشريع في الدالالت علم أهمية: الثاني فرعال

 إلـى  يـؤدي  الذي الدالالت، علم ضوابط وضع نلميمسال علماء به عني ما أول من .1
 ،متبوعـاً  ال ،تابعـاً  النص يكون بحيث الشرعي، الخطاب وفهم التأويل طريقة ضبط
 .الهوى حسب النصوص لتطويع منعاً

                                            
  .195 آية: الشعراء سورة(1) 
  .3/251 الشاطبي،: الموافقات(2) 
  .48 الدريني،: األصولية المناهج(3) 
  .1/169 الجويني،: البرهان(4) 
 .9-1الخطيب،  محمد: الشرعي النص قراءة وإشكالية الخطاب في العرب معهود(5) 
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 وأساليبها، العرب، خطاب لمعهود وفقا لغته، يناسب سياق في اإلسالمي النص فهم إن .2
 .الشرعية لألحكام الدقيق االستنباط إلى يؤدي

 المتكلم، ومراد األلفاظ، لدالالت التامة بالمعرفة تكون النص، روح من التامة االستفادة .3
 .الشرعي الخطاب فهم في والخلط، التداخل من يمنع ودالالتها، اللغة، أساليب وفهم

 ومـن  لـه،  نـزل  عما بمعناه غريب سياقه،  عن خارج بشكل تقرأ أن النصوص آفة .4
 لوويـز  الوجود، في ومعانيها العبارات مجرى عن اإلعراض التأويالت فساد أسباب
 أعناق لي لعدم يؤدي الذي المعاني، تقرير في ومسالكها اللغة معهود بمعرفة اإلشكال

 .)1( النصوص
 اإلخـالل  مـن  تمنـع  والمتكلم السامع من وبيانها، وعادتها، اللغوية، المقاصد معرفة .5

 .)2( وأكمل أتم االستفادة وتكون النص، من الشرعي بالمقصود
 وفـق  العـرب،  لـسان  معهود على يكون أن وهي بمرجعية، محكوم الشرعي النص .6

 هذه من يكون وفهمه فيه، ليس زيادة إقحام أو منه، نقص بال الذهن إلى يتبادر مدلول
 .)4( طاقته فوق النص تحميل في التكلف يجوز فال ،)3( فقط الطريقة
 إلـى  يـؤدي  -ومفاهيمـه  واقتضائه وداللته وإشارته عبارته– النص طاقات استثمار

 يكون ال قد الذي الظاهري الفهم عن والبعد منه، التامة واالستفادة كافة، النص بثمار الخروج
 العبـارة،  ظـاهر  عطيـه ي ما نطاق في أنفسنا نحبس أن وخطأ: (الغزالي اإلمام يقول ،مراداً
 بفحواهـا  أو ومنظومهـا،  بصيغتها الشيء على تدل أن إما فاألقوال: أربعة االستثمار وطرق

  .)5( )منها المستنبط ومعناها بمعقولها أو وضرورتها، وباقتضائها ومفهومها،
 المعنى يكون فقد ،"مفهومه "من يؤخذ كما النص" منطوق"من يؤخذ الشرعي فالمقصود

 يجب أنه: األصوليون يقول كما معناه، وهذا المعاني، وتداعي الكالم، والزم الفحوى، بطريق
 وإشارة، عبارة، المعنى، على داللته وطرق اللفظ، من انطالقًا النص، طاقات كافة"  استثمار"

 الـنص، " ظاهر "على قاصرا المعنى وجود فليس ومخالفة؛ موافقة ومفهوما واقتضاء، وداللة،
 المنطـوق،  يسمى فاألول تلويحا، جهته، من وتارة تصريحا، النطق، جهة من"ستفادي تارة بل

  .)6(" المفهوم يسمى والثاني
                                            

 .4/327 الشاطبي،: الموافقات(1) 

  .1/121 الموصلي، محمد القيم، البن والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر(2) 
  .4/324 الشاطبي،: الموافقات(3) 
  .3/351و 2/82و 2/64 الشاطبي،: الموافقات(4) 
  .2/72 و1/145لغزالي، ا: المستصفى(5) 
  .178الشوكاني، : إرشاد الفحول(6) 
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 :مطالب ثالثة فيه

  .الحنفية مدرسة منهج: األول المطلب
  .المتكلمين مدرسة منهج: الثاني المطلب
  .المدرستين مناهج بين مقارنة: الثالث المطلب
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 كـان وقـد    محددة، قواعد وفق الرأي واستنباط االجتهاد في خاصة منهجية إمام لكل
 إلـى  األحكام على داللتها بحسب األلفاظ تقسيم مذهبهم، استقراء خالل من المدرسة هذه منهج
  :يلي فيما نوضحها تقسيمات، أربعة

  
 :)1( أربعة أنواع وهي للمعنى، اللفظ وضع اعتبار بحسب: األول التقسيم

 األفراد، إما لفظا كقولنا مسلمون ومـشرقون، وإمـا          نكل لفظ ينتظم جمعا م     هو (:العام .1
معنى كقولنا من2( )ا وم(. 

@ë: ( قوله تعالىمثاله ä. <§øÿtR èp s)Í¬!#så ÏNöq pR ùQ @ë: ( وقوله.)3()  3 #$ ä. ô` tB $ pköé n=tæ 5b$ sù ÇËÏÈ ()4(.  

 تخصيص في كقولنا االنفراد على معلوم لمسمى أو معلوم لمعنى وضع لفظ هو (:الخاص .2
 .)5( )إنسان الجنس تخصيص وفي رجل النوع تخصيص وفي زيد الفرد

tûï: ( قوله تعالىمثاله Ï% ©!$# tA$ s% ãNßgs9 â¨$ ¨Z9   .)7(t  فالمراد بالناس هو نعيم بن مسعود.)6() #$

 احتمـال  على بل االنتظام سبيل على ال أسامٍ أو معانٍ فيه شتركت لفظ كل هو (:مشتركال .3
 .)8()اآلخر انتفى به مراداً الواحد تعين وإذا االنفراد، على به المراد هو واحد كل يكون أن
فإنها وضعت للداللة على العين الباصرة، وعلى العين الجاريـة، وعلـى         ) العين(لفظة  : مثاله

  . وغير ذلكالجاسوس،
 .)9( )حمل اللقظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله، بدليل يعضده هو (:المؤول .4

                                            
  .6 البزدوي،: البزدوي أصول (1)
  .1/125 السرخسي،: السرخسي أصول. 6 الشاشي،: الشاشي أصول (2)
 .185آية : سورة آل عمران (3)

 .26آية : سورة الرحمن (4)

  .1/124 السرخسي،: السرخسي أصول. 5 الشاشي،: الشاشي أصول (5)
 .173آية : سورة آل عمران (6)

  .9/101الرازي، : تفسيرالفخر الرازي(7) 
  .1/126 السرخسي،: السرخسي أصول(8) 
  .74-3/37اآلمدي، : اإلحكام (9)
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 قوله  آي ةالمحرمات من النساء، فيفي) الدخول( معنى تأويل في  العلماءاختالف :مثاله
ãNà6:(تعالى ç6 Í´̄» t/uëur Ó ÉL»©9 $# íÎû Nà2Íëq àfãm ` ÏiB ãNä3Í¬!$ |¡ÎpS Ó ÉL»©9 $# O çFù=yzyä £` Îg Î/ ()1(، فبعض 

معناه التجريد، وكال المعنيين محتمل، وإن كان : معناه الجماع، وقال آخرون: أهل التأويل قالوا
  .)2( األول هو الصواب واألولى

  
 :)3 (أربعة أنواع وهي المعنى، في اللفظ استعمال اعتبار بحسب وهو: الثاني التقسيم

 .)4() الشرع أو العرف أو اللغة يف له، وضع فيما اللفظ استعمال هي (:الحقيقة .1
 .لما وضعت له في األصل وهو الداللة على البهيمة) األسد( كاستعمالنا لفظة :مثاله

 .)5 ()التخاطب به وقع الذي العرف في له وضع ما غير في استعمل ما (:المجاز .2
 أما( :r فقال خطبها من جملة في الجهم أبو خطبني قد r للنبي قيس بنت فاطمة ولق: مثاله
 اللفـظ  هذا فجعل النساء يضرب أنه يعني )6 ()عاتقه عن عصاه يضع ال رجل فإنه الجهم أبو

 .النساء بضرب وصفه في المبالغة به عقل وقد الضرب عن عبارة
 .)7 ()مجاز أو حقيقة ،ظاهرا مراده يكون الذي فظالل (:الصريح .3

 .إلتمام البيع) اشتريت وبعت( تياستعمال لفظ: مثاله
 .)8() بنفسه معناه استتر ما هي (:ةالكناي .4

rr& ãLäê÷: ( قوله تعالى  مثاله ó¡yJ» s9 uä !$ |¡ÏiY9 $# öNn=sù (#rßâÅg rB [ä !$ tB (#q ßJ£Juã tF sù #Yâã Ïè|¹ $ Y7 ÍhäsÛ (#q ßs|¡øB $$ sù 

öNä3Ïdq ã_âq Î/ öNä3É Ïâ÷É r& ur 3 ¨bÎ) ©! $# tb% x. #Çq àÿtã #·ëq àÿxî ÇÍÌÈ ()9( فلفظة المستم جاءت كناية عن ،

  .جماعال
  

                                            
  .23آية :  سورة النساء(1)

  .1/364صالح، : تفسير النصوص(2) 
  .بعدها وما ،262والشرنباصي، ص حسين: اإلسالمي الفقه أصول (3)
: العضد شرح. 1/230 الغزالي،: المستصفى. 36الجويني، ص: التلخيص. 1/60 لقرافي،ا: الذخيرة (4)

  .40اإليجي، ص
  .40اإليجي، ص: العضد شرح. 170السرخسي، ص: السرخسي أصول. 1/61 القرافي،: الذخيرة(5) 
  .596، ص1480مسلم، كتاب الطالق، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها، ح: صحيح مسلم (6)
 .187السرخسي، ص: السرخسي أصول. 20الشاشي، ص: لشاشيا أصول (7)

  .122الدبوسي، ص: األدلة تقويم. 188السرخسي، ص: السرخسي  أصول(8)
  .43آية : سورة النساء (9)
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 :والخفاء الوضوح حيث من المعنى على اللفظ داللة باعتبار: الثالث التقسيم
  :وقد جعلته في قسمين هما

 .الوضوح حيث من الداللة تقسيم: األول
 :الداللة واضح تعريف

 الذي وهو عنه، خارج أمر إلى تطبيقه أو المراد فهم يحتاج وال معناه، اتضح ما(: هو
 .)1( )األحكام على به نستدل
  :)2( أربعة الحنفية عند الداللة واضح أقسام

 احتمالين بين المتردد(: أو هو  .)3 ()تأمل غير من المعنى بنفس للسامع ظهر ما (:الظـاهر  .1
  .)4( )أرجح أحدهما في هو فأكثر،

@¨: (تعالى قوله مثاله ymr& ur ª! $# yìøã t7 ø9 $# tP §ç ymur (#4q t/Ìhç9  البيع بين فرقةالت لبيان سيقت فاآلية، )5( )4 #$

ان وهي مع ذلك الرب مثل البيع إنما :قالوا حينما بينهما التسوية من الكفار عاهاد لما رداً والربا
 .ظاهرة الداللة في حل البيع وحرمة الربا، دون حاجة إلى قرينة خارجية

 .)6 ()به قوبل إذا بيانا الظاهر على ازداد ما: هو (:النص .2
q#) (:مثاله قوله تعالى ßsÅ3R$$ sù $ tB z>$ sÛ Nä3s9 z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ÏiY9 $# 4Ó o_ ÷WtB y]» n=èOur yì» t/âëur (()7(  فهذا نص

في بيان العدد الحالل من النساء على أربع، وهذا الحكم الذي قصد بالسياق، فزاد وضوحا 
 .على الظاهر وهو حلية النكاح

حيث ال يبقى معه احتمال     هو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم ب            (:المفسر .3
ن احتمال التأويـل قـائم فيهمـا     يكون فوق الظاهر والنص، أل     ف .)8 ()التأويل والتخصيص 
 .منقطع في المفسر

                                            
 .242والشرنباصي، ص حسين: اإلسالمي الفقه أصول(1) 

  .243والشرنباصي، ص حسين: اإلسالمي الفقه أصول. 6البزدوي، ص: البزدوي أصول (2)
 .21الشاشي، ص: الشاشي أصول (3)

  .1/60 القرافي،: الذخيرة (4)
 .275آية : سورة البقرة (5)

 كأسماء غيره، يحتمل وال قطعاً، معنى على دل ما: (أو. 1/164السرخسي، : السرخسي أصول(6) 
 .21الشاشي، ص: الشاشي أصول) ألجله الكالم سيق ما(أو. 1/59 القرافي،: الذخيرة). األعداد

 .3آية: سورة النساء (7)

  .1/165السرخسي، : السرخسي أصول. 23الشاشي، ص: الشاشي أصول (8)
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q#): ( قوله تعالى  :مثاله è=ÏG» s%ur öúü Å2Îéô³ßJø9 $# Zp ©ù!% x. $ yJü2 öNä3tRq è=ÏG» s)ãÉ Zp ©ù!$ ü2 4 ()1(  فلفظ ،

 ).المشركين(الذي قبله وهو لفظ كافة جاء ليمنع احتمال التخصيص للعام 
 قـوة  ازداد ما (أو ،)2 ()والتبديل النسخ تحتمل ال بحجة منه المراد أحكم ما وهو (:المحكم .4

 .)3 ()أصال خالفه يجوز ال بحيث المفسر على

!ª (: قوله تعالى  مثاله $#ur Èe@ ä3Î/ >ä óÓ x« ÒOäÎ=tæ ÇÊÊÈ ()4(         فهذه اآلية ومثيالتها من اآليـات التـي ،

  . أو النقض مطلقاً عن ذات اهللا وصفاته ال تحتمل النسخ أو التخصيصتتحدث
  :يلي كما الدالالت هذه ترتيب

 .)5(الظاهر وآخرها فالنص، فالمفسر، المحكًم، رتبةً فأعالها
 :واإلبهام الخفاء حيث من الداللة تقسيم:الثاني
 :الداللة مبهم تعريف

 .)6 ()عنه خارج أمر منه المراد لفهم واحتاج معناه خفي ما(: هو
  :)7( أربعة الحنفية عند الداللة مبهم أقسام

 المراد نيل يمنع الصيغة في بعارض منه المراد وخفي معناه اشتبه لما اسم وهو (:الخفي .1
 .)8 ()طلب بأدنى إال بها

-ä : ( قوله تعالىمثاله Íë$ ¡¡9 $#ur èp s%Íë$ ¡¡9 $#ur (#þq ãèsÜ ø%$$ sù $ yJßgtÉ Ïâ÷É r&( )9(.اهرة الداللبة فـي   فاآلية ظ

  .قطع يد كل سارق، ولكنها خفية في حق الطَّرار والنباش، الختصاصهم باسم مغاير
 فـي  دخـل  حقيقة السامع على خفي بعدما كأنه الخفي على خفاء ازداد ما هو( :المشكل .2

 .)10 ()أمثاله عن به يتميز حتى بدليل إال المراد ينال ال حتى وأمثاله أشكاله

                                            
 .36آية : سورة التوبة (1)

 .1/165السرخسي، : السرخسي أصول(2) 

  .24 الشاشي،: الشاشي أصول(3) 
 .11آية : سورة التغابن (4)

  .1/167السرخسي، : السرخسي أصول. 24 الشاشي،: الشاشي أصول (5)
  .242 والشرنباصي، حسين: اإلسالمي الفقه أصول(6) 
  .بعدها وما ،253 والشرنباصي، حسين: اإلسالمي الفقه أصول. 6 البزدوي،: البزدوي أصول (7)
  .24 الشاشي،: الشاشي أصول(8) 
  .38آية : سورة المائدة (9)

  .صالن ضد وهو. 1/167السرخسي، : السرخسي أصول. 24 الشاشي،: الشاشي أصول (10)
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«àM: (ىقوله تعـال  مثاله   s)̄=sÜ ßJø9 $#ur öÆóÁ /uétItÉ £` Îg Å¡àÿRr' Î/ sp sW» n=rO &ä ÿrãç è% 4 ()1( .    فـالقرء لفـظ

مشترك، فهو مشكل، ألنه يستعمل للطهر وللحيض بوضع واحد، فأورد إشكاالً ال يـزول إال               
  .بالتأمل واالجتهاد 

ـ  المعنى في أو وضعا اللغة في لتوحش إما مراده، يعقل ال لفظ هو: (المجمل .3  وأ) تعارةاس
 :هو  و أ. ) 2 ( المفسر  ضد  ) الذي ال يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره : (هو
  .)3 ()السواء على فأكثر، احتمالين بين المتردد(

` (: قولــه تعــالىمثالــه tB ur ü@ ÏF è% $ YBq è=ôà tB ôâs)sù $ uZù=yèy_ ¾Ïm Íhã Ï9uq Ï9 $ YZ» sÜ ù=ßô üx sù í Ìç ó¡çÑ í Îpû 

È@ ÷F s)ø9   .مجمل ال يعلم المراد منه بالخصوص من قتل أو دفع الدية والحبسفالسلطان . )4( )) #$

 ال الـذي  (: هـو  أو .)5 ()أصال إدراكه يرجى وال اللفظ نفس من خفي ما وهو (:المتشابه .4
 .)6( )بقرينة إال المطلوب بمعناه العلم يحيط

O$: (لى الحروف المقطعة في فواتح بعض السور القرآنية، كقوله تعا:مثاله !9# ÇÊÈ () 7(.  

  : يلي كما الدالالت هذه ترتيب
  .)8(الخفي خفاء وأقلها المشكل، ثم المجمل، ثم المتشابه، إبهاما، األقسام هذه فأشد

  
 :المعاني على األلفاظ داللة كيفية باعتبار: الرابع التقسيم

  :)9( أقسام أربعة الحنفية قسمها فقد
 أقـسام،  أربعـة  إلى تنقسم النص بظاهر الثابتة األحكام هذه (:السرخسي اإلمام يقول

  .)1 ()بمقتضاه والثابت بداللته، والثابت بإشارته، والثابت النص، بعبارة الثابت

                                            
  .228آية : سورة البقرة (1)
  .1/168السرخسي، : السرخسي أصول(2) 

 .1/231 الغزالي،: المستصفى. 1/60 القرافي،: الذخيرة(3) 

  .33آية : االسراء سورة (4)
 .1/169السرخسي، : السرخسي أصول(5) 

 .34الجويني، ص: التلخيص(6) 

  .1آية : سورة البقرة (7)
 .25الشاشي، ص: الشاشي أصول(8) 

البزدوي، : البزدوي أصول. 452الدين، ص نظام ابن الرحموت، فواتح. 130الدبوسي، ص: األدلة تقويم (9)
 .6ص
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  :كالتالي نوعٍ، لكل مثاالً ذاكراً حدة، على منها كٍل تفصيل وإليك
  ).النص عبارة (بالعبارة، الدال: أوال

 المعنـى  كان سواء تبعا أو أصالة ألجله المسوق حكمال أو المعنى على اللفظ داللة (:تعريفها
 .)2 ()يتناوله النص ظاهر أن التأمل قبل وعلم المتأخر، الزمه أو جزءه، أو له، الموضوع عين

(bÎ÷(: تعالى  قوله :مثالها ur ÷L äêøÿ Åz ûwr& (#qäÜ Å¡ø) è? í Îû 4ëuK» tG uã ø9 $# (#qßsÅ3R $$sù $tB z>$sÛ N ä3s9 z̀ ÏiB Ïä !$|¡ÏiY9 $# 4Óo_÷W tB 

y]» n= èOur yì» t/ âë ur ( ÷bÎ* sù óO çFøÿ Åz ûwr& (#qä9 Ïâ ÷ès? ¸oyâ Ïnºuqsù ÷rr& $tB ôM s3n= tB öN ä3ãY» yJ ÷Ér& 4( )3(. 

 مـن  بأكثر للتعدد وإباحته الزواج، كإباحة أحكام، عدة ذكر اآلية في الشارعأن   :الداللة وجه
 النص عبارة طريق عن مستقاة األحكام فهذه عدله، عدمب الزوج علم عند التعدد وحرمة واحدة،

 الـزواج  في التعدد إباحة على دلت وإن التأمل، قبل يتناولها واللفظ ألجله، مسوقٌ الكالم ألن
 .تبعا الزواج وإباحة أصالة،

 
  ).النص إشارة (باإلشارة، الدال: ثانيا

 الـذي  الحكم الزم ولكنه النص، له سيق وال مقصود غير حكم على اللفظ داللة هي (:تعريفها
 .)4 ()وجه كل من بظاهر وليس هتألفاد سيق

Ïä (:  تعـالى هقول :امثاله !# tç s) àÿ ù= Ï9 tûïÌç Éf» ygßJ ø9 $# tûïÏ% ©!$# (#qã_Ìç ÷zé& Ï̀B öN Ïd Ìç» tÉÏä óO ÎgÏ9ºuqøB r&ur tbqäótG ö6tÉ WxôÒsù 

z̀ ÏiB «! $# $ZRºuqôÊÍë ur tbrçé ÝÇZ tÉur ©! $# ÿ¼ ã&s!qßôuë ur( )5(. 

 الفـيء،  مـن  الفقـراء  للمهاجرين حق وجود على بعبارته يفيدنا نيالقرآ النص :الداللة وجه
 أن -أيـضاً - باإلشـارة  أفـادت  ولكن الحكم، هذا وضحت فاآلية لهم، الغنيمة سهم وضربِ

                                                                                                                             
 بنفس ثابتة: تكون أن إما اللفظ، داللة أن: عندهم الضبط ووجه. 1/236 السرخسي،: السرخسي أصول (1)

 تكون أن :والثاني ،)النص عبارة( فهي لها، مسوقة فهو منه، مقصودة تكون أن :األول قسمان، فهي اللفظ،
 مفهومة تكون أن :األول قسمان، فهي اللفظ، بنفس ثابتة غير تكون أو) النص إشارة (فهي منه، مقصودة غير
 الفقه أصول). االقتضاء داللة (وتسمى عقال، أو شرعا، مفهومة تكون :والثاني ،)النص داللة (وتسمى لغة،

  .272-271 والشرنباصي، حسين: اإلسالمي
 العمل هي. (111 عثمان،: المبين القاموس. 99 الشاشي،: الشاشي أصول. 130 الدبوسي،: األدلة تقويم(2) 

 .11 البزدوي،: البزدوي أصول) له الكالم سيق ما بظاهر

  .3 آية: النساء سورة (3)
. 11 البزدوي،: البزدوي أصول. 130 الدبوسي،: األدلة تقويم. 29-28 الشاشي،: الشاشي أصول(4) 

  .1/236 السرخسي،: السرخسي أصول. 273 والشرنباصي، حسين: اإلسالمي الفقه أصول
  .8 آية: الحشر سورة (5)
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 سـماهم  U اهللا ألن عليهـا،  قريش كفار استيالء عند لغيرهم وذهبت عنهم، زالت قد ملكيتهم
 .)1( إليهم والديار األموال إضافة مع فقراء

  
  ).الخطاب فحوى (أو النص، داللة: ثالثا

 من كل يفهم معنى في الشتراكهما عنه، للمسكوت به المنطوق حكم مثل ثبوت هي (:تعريفها
 .)2 ()الحكم لك ذأوجبت التي العلة أنه باللغة يعرف

bÎ) tûï¨(: وجـل  عـز  اهللا قول :مثالها Ï% ©!$# tbq è= à2 ù'tÉ tAºuq øB r& 4í yJ» tG uäø9$# $ ¸J ù= àß $ yJ ¯RÎ) tbq è= à2 ù'tÉ í Îû 

öNÎgÏRq äÜ ç/ # Yë$ tR ( öc öq n= óÁ uãyô ur # ZéçÏè yô ÇÊÉÈ( )3(. 

 المـال  تضيع هي والعلة ظلما اليتامى مال أكل تحريم على بعبارته يدل فالنص :الداللة وجه
 منهـا  والمنفعة أموالهم  عليهم يفوت شيء كل على النص ةبدالل فيدل ،حق غير من وتبديده

 الفـظ  وذكر ذلك إلى وما حفظها في التقصير أو بالمباحات اإلسراف أو سرقتها أو كإحراقها
 .أنداك القوم حال اغلب الن وتخصيص األقل

  
  ).االقتضاء داللة (باالقتضاء، الدال: رابعا

 عقـالً  صـحته  أو واقعـاً  الكالم صدق تقديره على يتوقف معنى على اللفظ داللة (:تعريفها
 .)4 ()وشرعاً

 .)5 ()عليه استكرهوا وما والنسيان الخطأ يمتأ عن رفع(: r  رسول اهللاقول :اهثالم

                                            
 أتموا ثم.. الرفث الصيام ليلة لكم أحل: (تعالى قوله: آخر مثال. 453 الدين، نظام ابن: الرحموت فواتح (1)

 أن الصبح إلى المباشرة حل ضرورة من ألن الجنابة مع يتحقق الصبح أول في فاإلمساك) الليل إلى الصيام
 هذا فكان بإتمامه العبد أمر صوم الجزء ذلك في واإلمساك الجنابة وجود مع النهار من األول الجزء يكون
: البزدوي للمزيد انظر، أصول. 29 الشاشي،: الشاشي أصول. الصوم تنافي ال الجنابة أن إلى إشارة

  .356-353 الحصري،: األحكام استنباط. 274 والشرنباصي، حسين: اإلسالمي الفقه أصول. 11 البزدوي،
 للحكم علة علم ما هي: (الشاشي وعرفها. 111 عثمان،: المبين القاموس. 132 الدبوسي،: األدلة تقويم (2)

  .11 البزدوي،: البزدوي أصول. 30 الشاشي،: الشاشي أصول) استنباطا وال اجتهادا ال لغة عليه المنصوص
  .10 آية: النساء سورة(3) 
  .1/62 القرافي،: الذخيرة الخطاب، فحوى: القرافي وسماه. 136الدبوسي، ص: األدلة تقويم (4)
: العمال كنز. 4/424، 12563السيوطي، ح الدين جالل: األحاديث جامع ثوبان، عن الطبراني رواه(5) 
اه ابن عدي في الكامل من حديث  ال يوجد بهذا اللفظ وأقرب ما يوجد بلفظ رو.4/233 فوري، الدين عالء

الزركشي، : التذكرة في األحاديث المشتهرة). رفع اهللا عن هذه االمة ثالث: (rقال رسول اهللا : ابي بكرة قال
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 عن عفر قد واإلكراه والنسيان الخطأ إن: قال وقد حقاً إال يقول ال r الرسول نأ :الداللة وجه
 حتـى  شيء تقدير لزم منه الكذب جواز ولعدم ،قائمة زالت ال يفه للواقع مخالف وهو ،أمته

 .)1( ويستقيم الكالم يصح اذبهف )الحرج أو اإلثم رفع (روافقد الكالم يصدق
  

 :أقسام داللة االقتضاء ثالثة
: r وقوله )2 ()بالنيات األعمال إنما: (r كقوله عليه، الكالم صدق لتوقف تقديره وجب ما .1

 فقدرنا السياق، ليصح الكالم في شيء تقدير فلزمنا )3 ()الليل من يفرضه لم لمن صيام ال(
 .بنية إال صحيح عمل ال فأصبح الصحة،

äíôâ(: ىتعـال  كقولـه  عقال، عليه الكالم صحة لتوقف تقديره وجب ما .2 uãù= sù ¼çm tÉ Ïä$ tR ÇÊÐÈ( )4( 

 ).أهل (فتقديره الكالم، به ليصح شيء تقدير فلزم
ôM(: تعـالى  كقولـه  ،شـرعاً  عليـه  الكالم صحة لتوقف تقديره بوج ما .3 tB Ìhç ãm öNà6øãn= tã 

öNä3 çG» yg̈B é& öNä3 è?$ oYt/ur öNà6è?ºuq yzr&ur ()5(   ،شرعاً الكالم ليصح فقدرنا) حرمة منه ليفهم) وطء 

 .)6( المذكورات نكاح
  

 :قوتها بحسب الدالالت ترتيب: خامسا
 .)7 (االقتضاء داللة فأخيرا النص، داللة ثم النص، إشارة ثم النص، عبارة فأقواها

  
 المدرسة هده ويلي الدالالت في اهللا همرحم الحنفية أشياخنا منهج فصلنا قد نكون اذبه
 .تعالى اهللا شاء إن التالي المطلب في المتكلمين مدرسة العظيمة

                                                                                                                             
إنه : صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي فقال" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"وحديث . 63

  .ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصالً: صر، وقالحسن، وحسنه الحافظ في تخريج المخت
 .1/62 القرافي،: الذخيرة. 11 البزدوي،: البزدوي  أصول(1)

  .1/6 ،1 حالبخاري، كتاب بدء الوحي،: صحيح البخاري (2)
قال الشيخ . 1/542، 1700ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم، ح: سنن ابن ماجه (3)

  .صحيح: األلباني
  .17آية : سورة العلق (4)
  .23آية : سورة النساء (5)
  .386-379الحصري، ص: األحكام استنباط (6)
  .بعدها وما ،270والشرنباصي، ص حسين: اإلسالمي الفقه أصول(7) 
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 بها  وضع  التي الشهيرة رسالته في علمي بشكل الستنباطا مناهج دون من أول الشافعي
 اسـم  عليها يطلق كبير بشكل يسالماإل الفقه يف أثرت كبيرة أصولية لمدرسة األساس حجر

 . وفيما يلي عرض منهجهم،الحنفية عن ميزهابها  اًصخا نهجاً سلكت وقد ،المتكلمين مدرسة
 :والخفاء الوضوح حيث من المعنى على اللفظ داللة باعتبار: األول التقسيم

  :وينقسم إلى قسمين الواضح والمبهم
 .الوضوح حيث من الداللة تقسيم: األول الفرع
  :هما قسمان، عندهم وهي: المتكلمين عند الداللة واضح أقسام

 .)1 ()التأويل ويحتمل ظنيةَ داللةَ معنى على دل ما هو (:الظاهر .1
رأيتُ اليوم أسداً، فهو ظاهر في الحيوان المفترس، ولكنه يحتمل أن يستعمل في   :  كقولك :مثاله

 .مرجوحة رجل شجاع وإن كان احتماله يمحل آخر كرؤ
 أعلـى  بـذلك  فالنص ،)2 ()التأويل يحتمل وال قطعيةَ داللةَ معنى على دل ما هو (:النص .2

 .الظاهر ويليه درجة،
): ( عز وجل  ه قوله مثال ỳJ sù öN ©9 ôâ ÅgsÜ ãP$ uãÅÁsù Ïp sW» n=rO 5Q$ É r& íÎû Ædk ptø: $# >p yèö7yôur # såÎ) öN çF ÷èy_ uë 3 y7ù=Ï? 

×o ué|³tã ×' s# ÏB%x. 3 ()3(.واحداً وهو صيام عشرة أيام لمن لم يجد فدية فهذا نص ال يحتمل إال معنى .  

  
 :واإلبهام اإلخفاء حيث من الداللة تقسيم:الثاني الفرع
  :هما قسمان، عندهم وهي: المتكلمين عند الداللة مبهم أقسام

 .)5( فاسدوهو  ،)4 ()مبتغاه يدرك وال معناه، يعقل ال الذي المبهم وهو (:المجمل .1

                                            
  .205الخالق، ص عبد: المأمول البيان. 250اإليجي، ص: العضد شرح. 1/244 الغزالي،: المستصفى (1)
 على منطبق وهو نصا الظاهر فسمى الشافعي أطلقه األول أوجه ثالثة على يطلق شتركم اسم النص(2) 
 رفعته إذا رأسها الظبية نصت العرب تقول الظهور بمعنى اللغة في والنص الشرع في منه مانع وال اللغة

  .1/244 الغزالي،: المستصفى عليه، تظهر العروس ألن منصة الكرسي ويسمى وأظهرته
 .196آية : رةسورة البق (3)

  .1/231 الغزالي،: المستصفى) مرجح دون فأكثر معنيين بين تردد ما (أو. 33الجويني، ص: التلخيص(4) 
 كقوله آخر، وجه من ومبين وجه من مجمل هو ما منه يخرج ألنه جامع، غير ألنه فاسد، التعريف(5) 
 ما هو: (وقيل. 3/9 اآلمدي،: واإلحكام. المهمل فيه يدخل ألنه مانع، وال ،)حصاده يوم حقه وآتوا: (تعالى
  .209الخالق، ص عبد: المأمول البيان) والعين كالقرء، فأكثر، معنيين يحتمل
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q#) 4 (: قولـه تعـالى    مثاله è=à2 ` ÏB ÿ¾ÍnÌç yJrO !#så Î) tç yJøOr& (#q è?#uä ur ¼ çm ¤)ym uQ öq tÉ ¾ÍnÏä$ |Áym ( ()1(. 

  . والنصاب بالنسبة إلى المقاديرهفالنص ظاهر بالنسبة إلى وجوب الحق، لكنه مجمل في
  
 .)2 ()بعلمه تعالى اهللا انفرد ما هو (:المتشابه .2

O$: (بعض السور القرآنية، كقوله تعالىالحروف المقطعة في فواتح : مثاله !9# ÇÊÈ () 3(.  

  :والمعاني األحكام على األلفاظ دالالت طرق في المتكلمين منهج: الثاني التقسيم
  :)4( هما قسمين إلى واأللفاظ، المعاني على الدالالت المتكلمون قسم
 .المنطوق :أوال

  .المفهوم :ثانيا
  

 :يلي كما حدة، على منهما كٍل تفصيل وإليك
  :المنطوق: أوالً

 أحواله، من وحاالً للمذكور، حكماً يكون بحيث النطق محل في اللفظ عليه دل ما هو (:تعريفه
 ،)5 ()ال مأ به، ونطق الحكم ذلك ذكر سواء
üüx: (ىتعال اهللا قول: المنطوق على مثال sù @ à)s? !$ yJçl °; 7e$ é& üwur $ yJèd öç pk÷]s? ( )6(. 

 .النطق محل في وهو التأفيف، حق في الشارع عن صادر النهي أن :اآلية من الداللة وجه
  

                                            
   .141آية : سورة األنعام (1)
 وتخصيص) وحم ألم، نحو السور، أوائل في المقطعة الحروف هو: (وقيل. 1/104 الغزالي،: المستصفى (2)

  .33الجويني، ص: التلخيص دقيق، غير السور وائلأ المقطعة الحروف بأنه المتشابه
 .1آية : سورة البقرة (3)

 المهملة، باأللفاظ يخاطبنا ال الشارع أن: التقسيم هذا في نظرهم وجهة. 253اإليجي، ص: العضد شرح (4)
 يكون للشرع خطاب فأي عليه وبناء قطعا، عليه وممتنعان محال، وهما وعبثا، لغوا بالمهمل لنا مخاطبته ألن

 ظروف هي واأللفاظ لها، الموضوعة معانيها في ونستعملها عقولنا، وتفهمها معانيها، نعي التي باأللفاظ
 أخرى وأحيانا المنطوق، عليه يطلق ما وهو والتصريح، النطق من نستقيها أحيانا المعاني وهذه المعاني،
  .2/519 الشوكاني،: لالفحو إرشاد المفهوم نسميه ما وهو والتلويح، التعريض من نأخذها

 من فهم ما: (بأنه اآلمدي وعرفه .2/519 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 253اإليجي، ص: العضد شرح (5)
  .3/63 اآلمدي،: اإلحكام) النطق محل في قطعاً اللفظ داللة
 .23 آية: اإلسراء سورة (6)
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 .)1( صريح غير صريح،: قسمين للمنطوق جعلوا وقد :المنطوق أقسام
 :المنطوق الصريح .1

 اللفـظ  من يعلم ما أي. )2 ()التضمن أو المطابقة، بطريق الحكم، على اللفظ داللة هو (:تعريفه
 .آخر شيء أي طةوسا دون اللغوي، بالوضع العلم بمجرد

@¨ (:وجل عز قوله :الصريح المنطوق على مثال ymr& ur ª! $# yìøã t7 ø9 $# tP §ç ymur (#4q t/Ìhç9 $# 4( )3(. 

 
 :المنطوق غير الصريح .2

 .)4 ()االلتزام بطريق الحكم على اللفظ داللة هو (:تعريفه
 :)5( هي ثالثة، الصريح غير المنطوق أقٌسام

 الكالم، صدق عليه فيتوقف المقصود، المعنى الزم على ظاللف داللة( هي :االقتضاء داللة .1
 .)6 ()شرعاً أو ،عقالً صحته أو

`: (ىتعال قوله :من أمثلته yJsù yâÍky ãNä3YÏB tç ök¤¶9 $# çm ôJÝÁuäù=sù ( ` tB ur tb$ ü2 $ ³ÒÉ ÍêsD ÷rr& 4í n? tã 

9ç xÿyô ×o£âÏèsù ô` ÏiB BQ$ É r& tç yzé& 3 ß( )7( .وتقديره   تقدير بال هنا المعنى يستقر فال ،)مريضاً كان من 

 .)أخرى أيام في غيرها صيام فعليه فأفطر اًفراسكان م أو
 

                                            
: أن فهمهم عن ناتج التقسيم هذا: المنطوق تقسيم في المدرسة فلسفة. 253اإليجي، ص: العضد شرح (1)

 الصريح، المنطوق فهو اللغة، وضعته ما بحسب عليها دلت قد تكون أن إما األلفاظ، عليها تدل التي المعاني
  .الصريح غير بالمنطوق يسمى ما وهو الوضع، هذا بحسب للفظ مالزمة تكون أو

  .2/159 األصفهاني،: ختصرالم بيان .139الخن، ص: االختالف أثر. 254اإليجي، ص: العضد شرح(2) 
 .275 آية: البقرة سورة(3) 

 المعنى أن: الصريح غير المنطوق تقسيم في المتكلمين مدرسة فلسفة .254اإليجي، ص: العضد شرح(4) 
 عليه المدلول المعنى كان فإن. ال أو بالذات، اللفظ من المتكلم قصد هو يكون أن إما بااللتزام، عليه المدلول
 داللة: فهي العقلية، أو الشرعية وصحته الكالم، صدق عليه يتوقف ما: أحدهما: قسمان فهو دا،مقصو االلتزام

 كان وإن. اإليماء داللة: فهذه بالغته، إنما صحته، وال الكالم، صدق عليه يتوقف ال أن: اآلخر. االقتضاء
 .254اإليجي، ص: العضد شرح. اإلشارة داللة: هي اللفظ فداللة للمتكلم، مقصود غير بااللتزام عليه المدلول

  .139الخن، ص: االختالف أثر
  .142 -140الخن، ص: االختالف أثر .254اإليجي، ص: العضد شرح(5) 
  .3/61اآلمدي، :  اإلحكام(6)
  .185آية : سورة البقرة (7)
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 لـه  سـيق  وال بالذات، للمتكلم مقصود غير معنى على اللغة داللة( هي: اإلشارة داللة .2
 .)1 ()له الزم ولكنه ألجله، الكالم

¼: ( تعالى قوله :ومن أمثلته  çm è=÷Hxq ur ¼ çm è=» |Á Ïùur tbq èW» n=rO #·ç öky 4() 2(  ،والفـصال  الحمل مدة فحدد 

ßNº *: (تعـالى  قوله وفي ونصف، بسنتين t$ Î!º uq ø9 $#ur z̀ ÷èÅÊ öç ãÉ £` èdyâ» s9 ÷rr& Èû ÷, s!öq ym Èû ÷ü n=ÏB% x. (ü() 3(، 

 فهـم  كمـا  أشـهر،  ستة هي للحمل مدة أقل أن بإشارته فدل ن،اسنت الرضاع مدة أن أعلمنا
 عليهـا  يقيم أن t عمر فأراد أشهر بستة زواجها بعد امرأة وضعت عندما األجالء، الصحابة

 .، ومنهم عثمان وعلي رضي اهللا عنهماذلك الصحابة فأبى الحد
 يقتـرن  بأن الكالم، بالغة عليه تتوقف مقصود الزم على اللفظ داللة( هي: اإليماء داللة .3

 .)4() به يصرح لم وإن للحكم الوصف ةعلي إلى يومئ بحكم
-ä: (تعـالى  قوله :ومن أمثلته Íë$ ¡¡9 $#ur èp s%Íë$ ¡¡9 $#ur (#þq ãèsÜ ø%$$ sù $ yJßgtÉ Ïâ÷É r& Lä !#tìy_ $ yJÎ/ $ t7 |¡x.( )5(، 

 يـد  تقطع فال السرقة، عند تحقق  إال يكون ال القطع أنب إيماء فيها فاآلية السرقة، سببه القطعف
 .حق بغير المال أخذ في والسارق اشتراكه مع المختلس

  
  :المفهوم: ثانياً

 مـن  وحاالً المذكور، لغير حكماً يكون بأن النطق محل في ال اللفظ، عليه دل ما( هو: تعريفه
 .)6 ()أحواله

üüx( :تعالى اهللا قول: المفهوم على مثال sù @ à)s? !$ yJçl °; 7e$ é& üwur $ yJèd öç pk÷]s? () 7(.  

 لعقـوق، وا اإليذاء أنواع من نوع أي أن التأفيف، تحريم من يفهم المخاطب أن :الداللة وجه
 .)8( الحرمة في يدخل وغيره، الطاعة، وعدم والشتم، كالضرب،

                                            
  .254اإليجي، ص: العضد  شرح(1)
 .15آية : سورة األحقاف (2)

  .233آية : سورة البقرة (3)
 .254اإليجي، ص: لعضدا شرح (4)

 .38آية : سورة المائدة (5)

  ..255اإليجي، ص: العضد شرح. 3/66 اآلمدي،:  اإلحكام(6)
  .23 آية: اإلسراء سورة (7)
 المفهوم أقسام إلى -اهللا شاء إن – اإلشارة وستتم). زكاة الغنم سائمة في: (r قوله أيضا، أمثلته ومن (8)

                                                      .46البحث صفحة  هذا ي منالثان الفصل في األمثلة مع بشقيه،
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 أوجـه و ،التشابه جهأو المطلب هذا في نبين والمتكلمين، الحنفية منهج سردنا أن بعد
  :فروع أربعة في وذلك م،األحكا على األلفاظ داللة طرق في ينمنهجال هذين بين ،االختالف

  :المنهجين بين االختالف أسباب: األول الفرع
  :)1(يلي كماوهو  األلفاظ، مع التعامل في منهما كٍل نهج إلى المدرستين بين االختالف يعود
 ألن الفقهيـة،  بالفروع تأثرها دون األصولية القواعد تقعيد على تقوم :المتكلمين مدرسة .1

 لهـا،  الفـروع  يخـضعون  ثم ومن منطقية، يةعقل ضوابط وفق موضوعة القواعد هذه
 .منها الجزئية األحكام استنباط في الكلية القواعد فيستخدمون

جتهـاداتهم فـي    ا على بناء األصولية قواعدهم تطويع إلى فيعمدون :الحنفية مدرسة أما .2
 فـال  الفقهيـة،  والفـروع  األصولية القواعد بين تعارض يحدث فعندما الفقهية، لفروعا

 مـع  لتتوافـق  القاعدة بتكييف نيقومو بل القاعدة، وفق ليخضعوها الفروع لىإ ينظرون
 .الفقهاء بمدرسة همتمدرس سميت فلهذا الفقهي، الفرع
 أصـولية  قواعد في اختالفهم واالستنباط، االجتهاد أسلوب في اختالفهم عن تمخض وقد
 يخـلُ  فلم هذا ومع ،-اًسلف ذكرنا كما- األحكام على الدالالت طرق في اختالفهم منها عديدة،
  .التالية الفروع في نجملها اختالف، ومواطن اتفاق، مواطن من األمر

  
  :المدرستين بين االتفاق مواطن: الثاني الفرع
  :التالية األمور في المنهجين بين االلتقاء نقاط وتتمثل
 مليـش  المتكلمين، عند المنطوق أن إال والتسمية التقسيم في االختالف في الرغم على .1

 .)2( الحنفية عند واالقتضاء، واإلشارة، العبارة، داللة
 مـع  يتطابقـان  المتكلمين، عند الصريح غير من اإليماء وداللة الصريح المنطوق أن .2

 .)3(المدرستين عند الدالالت أقوى وهي ية،الحنف عند النص بارةع
                                            

 .3أقصري، ص محمد: والفقهاء المتكلمين بين والمفهوم المنطوق(1) 

 .469الدريني، ص: األصولية المناهج(2) 

 في ألن بحت، لفظي النص، وعبارة الصريح المنطوق بين الخالف أن يبدو. 469ص: السابق المصدر(3) 
 دقيقا، فرقا بينهما أن يتبين فيهما وبالتدقيق. مفهومها دون وعبارتها، النصوص بمنطوق الحكم يؤخذ كليهما
 النص عبارة داللة بينما االلتزام، داللة يشمل وال والتضمن المطابقة داللتي يشمل الصريح المنطوق أن بيانه
 المعنى كان سواء الداللة هذه يحدد الذي هو القصد ألن عدمه، أو المعنى إلى القصد على ترتكز الحنفية عند
 عند العبارة داللة أن يتبين وبهذا الثالث، الدالالت بين فرق ال االلتزام أو التضمن أو المطابقة داللة عن ناشئا
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 وهمـا  لحنفية،ا عند النص داللة ذاته هو الموافقة، مفهوم المتكلمون عليه يطلق ما أن .3
 .)1( االصطالح في مشاحة وال التسمية في ويختلفان المعنى، في متفقان

 من الدالالت   وهي .)2( الحنفية عند النص إشارة هي المتكلمين، عند اإلشارة داللة أن .4
 الداللتيــن  بين فرقا الناظر التي يتفق عليها الجمهور والحنفية معنى ومبنى، فال يجد  

 .بمقصودة ليست أنها كما ،منهما كل عند الالزم باب من اإلشارة ةفدالل الفريقين، عند
 .)3( ةداللة االقتضاء عند المتكلمين، هي اقتضاء النص عند الحنفي .5
 فـي  الظـاهري  اختالفهم من بالرغم حجة األربعة الداللة طرق أن على الفريقين اتفاق يظهر
 .)4 (به يعتد الوخالفه  حزم ابنإال  الموافقة مفهوم في يخالف ولم وتقسيمها، الدالالت تنويع

                                                                                                                             
 أو مطابقة له اللفظ وضع ما تشمل هي إذ المتكلمين، عند الصريح المنطوق داللة من دائرة أوسع الحنفية
 الصريح المنطوق بينما للمتكلم، مقصودا كان إذا له اللفظ وضع عما الخارج المعنى ذلك فوق وتشمل ناتضم
 وبين داللة الصريح المنطوق داللة الفرق بين وهذا تضمنا، أو مطابقة له اللفظ وضع ما على إال يدل ال

 .12أقصري، ص: والمفهوم وقالمنط. األحكام استنباط حيث من فقهية خالفات عليه تترتب ال النص، عبارة

 في يبدو للقياس، استنادها وعدم باللغة الداللة هذه ارتباط إن. 469الدريني، ص: األصولية المناهج(1) 
 من فمنهم المسألة، في المتكلمون اضطرب بينما المتكلمين، تعاريف من وضوحا أكثر الحنفية تعاريف
  .34أقصري، ص: والمفهوم قالمنطو. لفظية اعتبرها وأكثرهم قياسية، اعتبرها

 المتكلمين أن مؤداه: منهجي األول الداللتين، بين فرقين أسجل .22أقصري، ص: والمفهوم المنطوق(2) 
 والفرق. بذاتها قائمة مستقلة داللة فجعلوها الحنفية أما الصريح، غير المنطوق دالالت ضمن يدرجونها

 في جعلها من ومنهم العبارة، داللة بعد الثانية المرتبة في وهاجعل فالحنفية اإلشارة، داللة بقوة متعلق: الثاني
. دالالته أضعف فهي الصريح، غير المنطوق دالالت آخر جعلوها فقد الجمهور أما العبارة، داللة مرتبة نفس

 ،االقتضاء بداللة مستنبط آخر مع اإلشارة بداللة مستنبط حكم تعارض إذا أنه الفريقين؛ بين الفرق هذا وثمرة
: التفتازاني يقول االقتضاء، بداللة المستنبط الحكم على اإلشارة بداللة المستنبط الحكم يرجحون الحنفية فإن

 الجمهور أما) األكثر عند أيضا القطعية وفي بالنظم الثبوت في سواء واإلشارة بالعبارة الثابت أن اعلم(
  .1/136 :لتوضيحا على التلويح .اإلشارة داللة على االقتضاء داللة فيرجحون

 غير المنطوق دالالت ضمن االقتضاء داللة يدرجون المتكلمين نجد المدرستين بين التطابق هذا ورغم(3) 
. بنفسها قائمة عندهم االقتضاء فداللة األحناف عند أما. واإلشارة اإليماء داللة كذلك يضم الذي الصريح،

 ميزوا قد الحنفية متأخري أن إلى التنبيه يجب فإنه ضاء،االقت داللة أقسام حول المدرستين باتفاق القول وعلى
 صحته أو الكالم لصدق أضمر ما وبين االقتضاء، داللة باب من فاعتبروه شرعا الكالم لصحة أضمر ما بين

 أضمر ما: بقولهم االقتضاء داللة الحنفية متأخرو عرف ولهذا والمحذوف المضمر باب من فاعتبروه العقلية
 .18أقصري، ص: والمفهوم المنطوق. رعاش الكالم لصحة

 العلم أهل اتفق مما وهذا:(الموافقة مفهوم حجية مبرزا اآلمدي قال. 470الدريني، ص: األصولية المناهج(4) 
أقصري، : والمفهوم المنطوق) بحجة ليس إنه: قال أنه الظاهري داود عن نقل ما إال به االحتجاج على
 .2/521الشوكاني، : الفحول إرشاد) ةمكابر وهو: (تيمية ابن وقال .30ص
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  :المدرستين بين االختالف مواطن: الثالث الفرع
 :ييل فيما األصوليين بين الخالف ويكمن
عبارة النص، إشارة الـنص، داللـة الـنص،          (أقسام أربعة إلى الدالالت الحنفية قسم .1

 .)المفهوم و،المنطوق: (، همافقط قسمين فجعلوها المتكلمون أما )واقتضاء النص
 .عليها اإلشارة داللة فيقدمون الحنفية بينما اإلشارة، على االقتضاء داللة الجمهور يقدم .2
 األحكـام،  على حجة عندهم وهو الداللة، طرق أحد المخالفة مفهوم المتكلمون يعتبر .3

: ويقولون حجة، يعدونه وال" بالذكر الشيء تخصيص "اسم عليه فيطلقون الحنفية وأما
 .)1( الفاسدة سكاتالتم من إنه

 بأنهـا  كلهـا  الداللة طرق على يتفقون األصوليين أن المقارنة هذه خالل من ويالحظ
  .فقط المخالفة مفهوم في ويختلفون ، على األحكامبها يستدلونو حجة

  
  :الدالالت مراتب: الرابع الفرع

  :يلي كما تبمرا أربعة على تتفاوت حجتها قوة أن إال األحكام، بها وتثبت حجة والدالالت
 ألفـاظ  من مستفاد بها الثابت المعنى أن: األول: لسببين وذلك بالعبارة، الثابت أقواها .1

  .تبعا أو أصالة الشرع ساقه المعنى هذا أن: والثاني مباشرة، النص
  .منه مستفادا كان وإن أصالة، ألجله مسوقا النص يكن لم ألنه باإلشارة، الثابت يليها، .2
  .معناه من يثبت وإنما النص، منطوق من يثبت ال وهذا النص، ةدالل فهو الثالث، أما .3
 الكـالم  لتصحيح ضرورةً استوعب بها الثابت المعنى ألن االقتضاء، داللة ا،هخرآو .4

 .)2 (اللفظ موجبات من بها الثابت المعنى فليس شرعا،

                                            
 الظاهر غير إرادة يجوز هل: ومسألة بالمهمل؟ تعالى اهللا يخاطبنا أن يجوز هل: مسألة هذا على ويترتب(1) 
  .470الدريني، ص: األصولية المناهج دليل؟ غير من اللفظ من

. بإشارته الثابت على صالن بداللة الثابت يقدم حيث الترتيب في األصولية المناهج صاحب وخالف(2) 
  .473-471الدريني، : األصولية المناهج
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  :ينمبحث على ويشتمل
  .حقيقة العموم: ولالمبحث األ

  .به االستدالل وحجية المفهوم عموم تعريف: الثاني المبحث
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 :مطالب ثالثةفيه و

  .واصطالحا لغة العموم تعريف: األول المطلب
 .وأقسامه ألفاظ العموم: المطلب الثاني
  .عانيوالم األلفاظ عوارض من العموم كون: المطلب الثالث
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  :وفيه أربعة فروع
  . لغةمومتعريف الع: الفرع األول
عم الشيء  ، والعموم مصدر عم، والعام اسم فاعل، بمعنى الشامل، و         )عمم(مادة  : العام

  .)1( البلدان شمل إذا:  عم المطر األرض:ويقاله واستوعبه،  شمل، أيعموما
  :نجد أن له معانٍ أخرى، منهاومن مشتقات العام 

 . أعماممعج، وال أخو األب، وهوعماالرجل صار  :العمومة والقرابة .1
 . قلدوه إياه أو ألزموه إياه فصار ملجأ للعامة،القوم فالنا أمرهم عمم: تولي أمر الناس .2
 . يسمى األعم الجمع الكثير من الناس:الكثرة والجماعة .3
 :، أي  ويقال جـاء القـوم عامـة       ،عواممع  جلوا  من الناس،   خالف الخاصة  :العامةو .4

 . وهي خالف الفصحىتهم، لغ:العاميةو، جميعا
 أمـن    إذا  عمائم ويقال أرخى فالن عمامتـه      :معهاج، و ما يلف على الرأس    :العمامةو .5

 .لعمامة على رأسها كور :عتم الرجلوا. هوترف
أي  ،نبـات العـم  : يقـال  ونخلة عميمة، أي طويلة،:  يقال:الوفرة والطول والكثـرة    .6

  .)2(طال
يالحظ المعاني السابقة المشتقة من العموم يجدها في المجمل توحي إلـى الـشمول              ومن  

  .والكمال والوفرة، وهيتتناسب مع المعنى االصطالحي المراد
  

  :م اصطالحاًموتعريف الع: الفرع الثاني
لعـام  سيأتي بيان الفرق بـين ا     –، وهذا غير دقيق      العام  العموم بتعريف  عرف العلماء 

وسأكتفي بذكر أشهر التعريفات عند األصوليين، وهـو تعريـف           -والعموم في الفرع الثالث   
 دفعـةً  واحـد،  وِضـعٍ  بِحسب لَه، يصلُح ما ِلجميعِ المستغرِقُ اللَّفظُ (العام هو:الفخر الرازي

 .اللفظ عليه ينطبق من لكل يصلح لفظ فهو كالرجال ،)3() حصر بال واحدةً،

                                            
لسان . 4/152الفيروز آبادي، : القاموس المحيط. 629إبراهيم مصطفى، وآخرون، ص: المعجم الوسيط(1) 

  .256، ص)م.م.ع(الفيومي، كتاب العين، مادة : المصباح المنير. 12/426ابن منظور، : العرب
 ابن: اللغة يسمقاي. 12/426 عمم، مادة منظور، ابن: العرب لسان .1/467، الرازي: مختار الصحاح(2) 

  .256الفيومي، ص: المصباح المنير. 153 -4/152الفيروز آبادي، : القاموس المحيط. 4/15 فارس،
  .152عثمان، ص: المبين القاموس. 2/309 الرازي،: المحصول. 2/75 البدخشي،: البدخشي شرح(3) 
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 :التعريفمحترزات 
 )1( المهمـل  فيـه  فيـدخل  لفـظ  كـل  يـشمل  جنس وهو األفعال، أخرج قيد :اللَّفظ •

 .)2(والمستعمل
 البدِل سبيِل على له تصلح ما تتناول ألنها :اإلثبات في النكرة به أخرج دقي: المستغرِق •

 .معا رجل ألنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا، وال يستغرقهمك ق،االستغرا ال
 ال فـاللَّفظَ  له، يصلح ال ما تناول عن زاالحترا وأراد الواقعِ، ِلبيانِ يدق :هل يصلُح ما •

 المعـاني  مـن  ليـه ع صدق لما اللفظ شمول العمومو فقط، له يصلُح ما إالَّ يستغرِقُ
 .كالعقالء

 الـذي  وِهو كالمشترك صاعداًف بوضعين يتناوله عما به احترز :واحد وِضعٍ بِحسب •
 .أكثر ِأو لمعنيين وضع

 األفـراد  شـمول  على يدل ال ألنه) البدلي العموم: (قالمطل أخرج قيد :ةواحد دفعةً •
 االستغراق، ال البدل سبيل على  ،العموم على فيدل جنسه، في شائع فرد ِألنَّه ،مجتمعين

 بكل يتعلق وال الدنانير، عموم من دينار يأ إنفاقك على فيصدق ادينار أنفق: ولككق
 .امالع في كما االستغراق سبيل على دينار

 لكن فَصاعداً شَيَئينِ تعم فإنها ،وألف كمائة العدد أسماء عن به احترز قيد حصرٍ بال •
 .)3( العموم ألفاظ من ليست فهي الحصر، مع

 إال أن الرازي عرف العام بتعريف آخر يناسب مقام الحديث فـي عمـوم المفهـوم               
ما : (، فعرفه بقوله  - السابق  على التعريف  التي ذكرناها في األعلى   -مستدركا المحترزات   

: يني، وهـو  وهو يشبه إلى حد بعيد تعريف الجو      ) يتناول الشيئين فصاعدا من غير حصر     
 .)4() اعدفَصا شَيَئينِ، ىعل المشَتمل الواحد القول(

  
 :المختار فتعريالهو   األخيرالتعريف:التعريف الراجح

  .جامع فهو ،المعرف أفراد جميع شمل ألنه .1
 .مانع فهو ه،في فرادهأ رغي دخول من منع أنه كما .2
 .تجاوز المالحظات التي تعرض لها تعريفه األول .3

                                            
البحر ) ا ليس له معنى أصال، أو له معنى ولكن ال يفهم، أو يفهم لكن أريد به غيره خالفام: (المهمل هو(1) 

 .1/457الزركشي، : المحيط

 .1/271السبكي، : إلبهاج) اللفظ الذي وضع حقيقة في أصل التخاطب: (المستعمل هو(2) 

 .2/57 اإلسنوي، :السول نهاية. 2/309 الرازي،: المحصول. 76-2/75 البدخشي،: البدخشي شرح(3) 

  .2/413 اآلمدي،: اإلحكام. 157الجويني، ص: التلخيص(4) 
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  :العمومالعام و و،المطلقوالفرق بين العام : الفرع الثالث
الفرق بين العام والمطلق يكمن في أن العموم شموله كلي لجميع أفراده مجتمعة في آن     .1

 أخيـه  حاجـة  في كان ومن يسلمه وال ال يظلمه    المسلم أخو المسلم  ( :r كقوله   واحد،
ال (ة واحـدة، وكلمـة      فعيشمل كل المسلمين د   ) المسلم(، فلفظ   )1 ()حاجته في اهللا كان

عمومه بدلي كلي ال يتناول      بينما المطلق تشمل جميع أنواع الظلم مرة واحدة،        )يظلمه
أكثر من فرد شائع في كل دفعة غير مجتمعة، وهذا ما يعبر عنه األصوليون عمـوم                

، أي يتناول أفـراده      وعموم المطلق بدلي    أي يشمل أفراده دفعة واحدة،     عام شمولي، ال
!© (bÎ¨: (واحداً واحداً، كلفظ البقرة، في قوله تعالى       $# ôMä.âêßDù' tÉ br& (#q çtr2 õã s? Zotç s)t/ (( )2( ،

 .)3(  دفعة واحدةشملهاي فهو عام في شموله أي بقرة لكنه ال
هو تناول اللفـظ لـم      م  موأن العام هو اللفظ المتناول، والع     : والفرق بين العام والعموم    .2

همـا   مـن المـصدر، ف  مـشتق يصلح له، والعموم مصدر، وأما العام فهو اسم فاعل          
 .)4(، ألن المصدر هو الفعل نفسه، والفعل غير الفاعل متغايران

  
  :العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي: الفرع الرابع

مدى االرتبـاط   في اللغة والتعريف في االصطالح يتضح لنا        بالنظر في تعريف العام     
الوطيد بين المعنى اللغوي للعام الذي يفيد الشمول والطول والكثرة والجماعة واالمتداد، وبين             
المعنى االصطالحي الذي يشير إلى االستغراق واالستيعاب لجميع ما يصلح له اللفـظ، فهـذا               

  .مايبين لنا مدى العالقة التي تجمع بينه

                                            
  .3/128، 2442البخاري، كتاب المظالم، باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه، ح: صحيح البخاري(1) 
 .67آية : سورة البقرة(2) 

: البيان المأمول. 21خالف، ص الوهاب عبد: الفقه أصول علم. 12-2/11صالح، : تفسير النصوص(3) 
  .211عبد الرحمن عبد الخالق، ص

الجرجاني، باب :  التعريفات.344-1/343 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 3/7الزركشي، : البحر المحيط(4) 
  .238العين، ص
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 :فيه ثالثة فروعو
  :أقسام العموم:  األولالفرع

للعموم أقسام متعددة ذكرها األصوليون في بحثهم لمسائل العموم، وتختلـف حيثيـات        
  .تقسيمه، ونذكر ما يهمنا في بحث عموم المفهوم وهو من جهة معرفته

  .العموم اللفظي، والعموم المعنوي: ة إلى قسمين، هماوينقسم العموم من هذه الحيثي
   :العموم اللفظي: أوال

وهو ما استفيد من جهة األلفاظ والصيغ، بمعنى أن اللفظ في اللغة قد وضع للعمـوم،                
  .)1( ولهذا القسم ألفاظ وصيغ كثيرة نذكرها في الفرع الثالث

  
  :العموم المعنوي: ثانيا

لمعنى، وذلك بأن يقترن باللفظ ما يدل على العموم، وإن          وهو ما أفاد العموم من جهة ا      
هو ما دلت مجموعة جزيئيات تـم اسـتقراؤها مـن           : عبارة أخرى كان اللفظ ال يدل عليه، وب     

  .مواضع كثيرة في الشريعة على معنى واحد، فيجري حينئذ مجرى العموم المستفاد من الصيغ
ت (: لىومن أمثلته ما يستفاد من جهة العرف، كقولـه تعـا             مـرح  كُملَـيع  اتُكُم هـأُم 

 اتُكُم نـبفإنه يفيد من جهة العرف تحريم جميع أنواع االستمتاعات التي تفعل بالزوجة،           )2( )و ،
  .وهذا الحكم ليس مأخوذا من مجرد اللغة

  
 تخصه؟ صيغة له هل العموم كون في: الثاني الفرع

  :مذاهب أربعة على ال؟ أم تخصه صيغة له هل العموم كون في نواألصولي اختلف
أسـماء  : ، وهـي  )3(  له حقيقةً   موضوعةً لعموم صيغةً ل  أن إلى : الجمهور ذهب:  األول ذهبالم

والموصوالت، والجموع المعرفة تعريف الجـنس، والمـضافة، واسـم          ،  الشرط، واالستفهام 
  . بالالم، ولفظ كل، وجميع ونحوهاىالجنس، والنكرة المنفية، والمفرد المحل

  
                                            

  . من هذا البحث39انظر صفحة (1) 
 .23آية : سورة النساء(2) 

 شرح. 2/417 اآلمدي،: اإلحكام. 2/125 ،قدامة ابن: الناظر روضة. 59الشيرازي، ص: التبصرة(3) 
  .75ص اآلمدي،: السول منتهى. 251الهندي، ص: الرحموت فواتح. 183اإليجي، ص: العضد
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: من الحنفيـة  الثلجي  المالكي، ومحمد بن شجاع       محمد بن المنتاب    به وقال: المذهب الثاني 
 :)1( إنه ليس للعموم صيغة تخصه

 الصيغ يقتضي العموم بذاته، وال مـع        ال شيء من  :  جماعة من المرجئة   هقال: المذهب الثالث 
 :)2( األشعرييكون العموم عند إرادة المتكلم، ونسب هذا إلى أبي الحسن والقرائن، 

 ،في التقريب عن أبي الحسن األشعري ومعظم المحققينأبو بكر  نقل القاضي   : المذهب الرابع 
 :)3( بالوقف  وهو القول:اآلمدي وذهب إليه

  
  :أدلة المذاهب ومناقشتها

  :دليل أصحاب المذهب األول
فوجـب أن   ن الحاجة ماسة إلى األلفاظ العامة لتعذر جمع اآلحاد على المتكلم،            إ: الواق

  .)4( يكون لها ألفاظ موضوعة حقيقة؛ ألن الغرض من وضع اللغة اإلفهام
  :دليل أصحاب المذهب الثاني

اثنان، أو ثالثة،    أن ما ذكروه من الصيغ موضوع في الخصوص، وهو أقل الجمع أما           
  .)5( على الخالف في أقل الجمع، وال يقتضي العموم إال بقرينة

  :الث إلى دليلولم يستند أصحاب المذهب الث
شـاملًا عنـاد    ون إهمال القرائن المقتضية لكونه عاما       مرجوح أل هذا المذهب   و: أقول

 .ومكابرة
  :دليل أصحاب المذهب الرابع

وحجتهم أنهم سبروا اللغة ووضعها، فلم يجدوا في وضع اللغة صـيغة دالـة علـى                
  .جمعبالقرائن فإنها ال تشعر بال" سواء وردت مطلقة أو مقيدة"العموم، 

عدم توازن األدلـة التـي تمـسك بهـا          لندفع مذهب الوقف على اإلطالق      ي: وأناقش
 .المختلفون في العموم

  
                                            

 .251الهندي، ص: الرحموت فواتح. 2/126 قدامة، ابن: الناظر روضة(1) 

. 183إليجي، صا: العضد شرح) بالوقف وتارة مشتركة، إنها: قال فتارة. (2/417 اآلمدي،: اإلحكام(2) 
 .59الشيرازي، ص: التبصرة

 أقوال، تسعة على الوقف أصحاب واختلف. 2/94 البدخشي،: البدخشي شرح. 2/417 اآلمدي،: اإلحكام(3) 
  .59الشيرازي، ص: التبصرة. 251الهندي، ص: الرحموت فواتح. 1/346 الشوكاني،: الفحول إرشاد
 .1/434 الشوكاني،: الفحول إرشاد(4) 

 .1/534 الشوكاني،: الفحول إرشاد(5) 
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  :القول الراجح
هو الحق القائل بأن للعموم صيغة موضوعة له تدل عليه أن المذهب األول : والحاصل

، وذلـك    يم بشكل سـل   لحجةفهم ا ظاهر لكل من يفهم فهما صحيحا، وي      وهو   فيه،   لبسالذي ال   
 .)1( ، وهو ما رجحه اإلمام البدخشيز االستثناء من هذه الصيغ كما تشاءاجول

  
 :اللفظي العموم صيغ: الثالث الفرع

 :)2( أقسام ةتس يف العموم، ذكر بعضا من صيغسأ
ألن  كاألئمـة، : المعرف الجمعك :)3( يةالعهد غير والالم باأللف عرفلما االسم: األول القسم

، وسـلم   )4( )األئمة مـن قـريش    : (rطلبوا اإلمامة احتج عليهم أبو بكر بقوله        األنصار لما   
األنصار بتلك الحجة، ولو لم يدل الجمع المعرف بالم الجنس على االستغراق لما صحت تلك               

لو كان معناه بعض األئمة من قريش لوجب أن ال ينافي وجود إمام مـن        ) األئمة(الداللة؛ ألن   
 .قوم آخرين

 إذا العقالء، جميع تعم) نم( :واالستعالم والجزاء للخبر ومتى، وأين، ،وما ،نم: يالثان لقسما
 بمعنـى  وكانت للعموم، تكن لم معرفة، وقعت ومتى. واالستفهام )5( المجازاة في نكرة، كانت
 .)6 ()آمن فهو سفيان أبي دار دخل من: (r الرسول كقول. خالف بال خاصة وهي الذي،
 زيـد،  وعبيـد  ،عمـرو  مـال : كقولك المضاف الجمع :ةمعرف إلى أضيف ما: الثالث القسم

 .)7( خالداً إال طيبين زيد عبيد: القائل قول نحو االستثناء، جواز: عليه والحجة. لالستغراق

                                            
  .2/129ابن قدامة، : روضة الناظر. 2/94البدخشي، : شرح البدخشي.1/347 الشوكاني،:الفحول إرشاد(1) 
-2/123 قدامة، ابن: الناظر روضة أقسام، خمسة قدامة ابن عدها وقد. 2/22 الغزالي،: المستصفى(2) 
-110 الدبوسي،: األدلة تقويم. 211خالف، ص :الفقه أصول علم. 184-183 اإليجي،: العضد شرح. 125
  .بعدها وما ،2/83 البدخشي،: البدخشي شرح. 9-2/7 األصفهاني،: المختصر بيان. 113
: التلقيح. 66ص الشيرازي،: التبصرة. 160الجويني، ص: التلخيص. 2/415 اآلمدي،: اإلحكام(3) 

: الفحول إرشاد. 212الخالق، ص عبد: ولالمأم البيان. 127نجيم، ص ابن: الغفار فتح. 58ص الدركاني،
  .1/354 الشوكاني،

 أحمد رواه. 8/143. 16981ح قريش، من األئمة باب البيهقي،: النقي الجوهر ذيله وفي الكبرى السنن(4) 
  :3/141 ،3/119 المنذري،: والترهيب  الترغيب.حسن بإسناد الكبير في الطبراني ورواه جيد، بإسناد
 .وجزاؤه الشرط لفعلين الجازمة الشرط أدوات باصطالحه يراد مصدر :الميم بضم: وهي(5) 

 .740، ص1780ح مكة، فتح باب والسير، الجهاد كتاب الحجاج، بن مسلم: مسلم صحيح(6) 

 إرشاد. 213الخالق، ص عبد: المأمول البيان. 60الدركاني، ص: التلقيح. 2/415 اآلمدي،: اإلحكام(7) 
  .1/356 الشوكاني،: الفحول
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 أم للتأكيـد  دخلـت  سواء االستغراق، تفيد الكالم، في) كل( :وجميع وأي، كل،: الرابع القسم
 ومـا .االستغراق يفيد ذلك فإن كلهم، الرجال رأيت: كقول نحو د،للتأكي يدخل ما أما. ذلك لغير
@ë(: تعالى قولهك التأكيد، لغير يدخل ä. <§øÿtR èp s)Í¬!#så ÏNöq pR ùQ $# 3 () 1(. 

 ،)2() ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية      : (r قولهك :النفي سياق في النكرة: الخامس القسم
حكم النكرة الواقعـة    و،  ت في سياق النفي فتفيد العموم      ألنها نكرة وقع   االستغراق يفيد ذلك فإن

 قولـه   النهـي،  سياق في وقوعها ومثلحكم النكرة الواقعة في سياق النفي،       كفي سياق النهي    
 .)4 ()3( )قَبرِه علَى تَقُم وال أَبداً مات منهم أَحد علَى تُصلِّ وال: (تعالى

وقد صـرح   من ألفاظ العموم،    كالذي، والتي، وجمعها،     :األسماء الموصولة : السادسالقسم  
tûï: ( تعـالى   اهللا ، كقولـه  )5( القرافي بأنها من صيغ العموم     Ï% ©!$# tbq ãZÏB ÷sãÉ Í= øã tóø9 $$ Î/ tbq ãKã É)ãÉ ur 

no4q n=¢Á9 $# $ ®ÿÊE ur öNßg» uZø%yó uë tbq à)ÏÿZãÉ ()6(.  

                                            
  .185 آية: عمران آل سورة(1) 
  .4/15، 2783البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير، ح: صحيح البخاري(2) 
  .84آية : سورة التوبة(3) 
 كان إن الشرط، سياق في النكرة وكذا. 251الهندي، ص: الرحموت فواتح. 2/415 اآلمدي،: اإلحكام(4) 
  .1/104 القرافي،: العدة. 62الدركاني، ص: التلقيح. جائزة فلك مشركا قتلت إن: كقولك مثبتا،
  .1/353 الشوكاني،: الفحول إرشاد. جميع األسماء المبهمة تقتضي العموم: وقال السمعاني(5) 
  .3 آية: البقرة سورة(6) 
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 األلفـاظ  في يكون هل فالعموم المعاني، وعموم األلفاظ عموم حول هذه المسألة ورتد
  لة،المسأ هذه في سنبينه ما هذا المعاني؟، دون األلفاظ على مقتصر العموم أن أم والمعاني،

  :النزاع محل تحرير: أوالً
  .)1 (حقيقة األلفاظ عوارض من العموم أن على األصوليون اتفق .1
  .)2 (مجازا أو حقيقة المعاني عوارض من عمومال كون في اختلفوا .2
  

 : في كون العموم من عوارض المعانيوأدلتهم العلماء آراء: اًثاني
 :العلماءآراء 

 :)3( أقوال ثالثة  يمكن دمجها في،أقوال ثمانية على المسألةي هذه ف العلماء اختلف
 .)4( حقيقة المعاني وارضع من العموم بأن :والمتكلمين الحنفية من كثير قال :لاألولرأي ا

                                            
 ابن: الناظر روضة اإلسنوي، لذلك وذهب إجماعا، المرداوي وعده. 3/10 الزركشي،: المحيط البحر(1) 
 نظام ابن: الرحموت فواتح. 1/340 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 2/415 اآلمدي،: اإلحكام. 2/118 قدامة،

 .249الدين، ص

 قدامة، ابن: الناظر روضة. 3/108 النجار، ابن: المنير الكوكب شرح. 3/10 الزركشي،: المحيط البحر(2) 
 .2/415 اآلمدي،: اإلحكام. 2/118

 ثمانية ي كون العموم من عوارض المعاني واأللفاظ أم ال، وهي علىنذكر مذاهب اختالف العلماء ف(3) 
 يعرض لهما أنه األكثرين قول وهو :الثاني. مطلقاً يعرض لهما ال أنه :أحدها: مذاهب، نذكرها فيما يلي

 واطؤبالت حقيقةً يعرض لهما أنه :والرابع. اللفظي باالشتراك حقيقةً يعرض لهما أنه :والثالث. حقيقةً ال مجازاً
 قال األلفاظ، في مجاز المعاني في حقيقة أنه :والخامس. والمعنى اللفظ بين المشترك للقدر موضوعة فتكون

 الذهني المعنى بين التفصيل :والسادس. غريب وهو الحاجب ابن نقله :المحصول شرح في األصفهاني
 كالم قضية وهو الوقف،  وهو:وآخرها الثامن. والجزئي الكلي المعنى بين التفصيل :والسابع. والخارجي
 ويخرج. (متوقف أنه على فدل شيئا منها يختر ولم بالمجاز والقائلين بالحقيقة القائلين أدلة أبطل فإنه اآلمدي،

 االقتضاء داللة ومنها بلفظ ليس ألنه الغزالي رأي على له عموم ال المفهوم أن منها مسائل األصل هذا على
 وأن حقيقة المعاني عوارض من العموم أن في الحاجب ابن كالم تأمل يينبغ ثم ومن ال أم عامة هي هل

 دليال يكون هل وسلم عليه اهللا صلى النبي سكوت ومنها يختص هل العقل أن ومنها له عموم ال المقتضى
 قدامة، ابن: الناظر روضة ثالثة، قدامة ابن وعدها .3/13الزركشي، : المحيط للمزيد انظر، البحر) عاماً

 .1/340 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 2/118-119

 الدين، نظام ابن: الرحموت فواتح). الحنفية من الدين نظام وابن الشكور عبد وابن الهمام، وابن منهم((4) 
  .182اإليجي، ص: العضد شرح ).المتكلمين من الحاجب، والقرافي، وابن يعلى، أبو وقول. (249
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: يوالزركش اآلمدي قالو ،)1( حقيقة ال مجازا المعاني عوارض من العموم نأ: الثـاني  الرأي
 .)2 ()األصوليين أكثر قول إنه(

 ابن نقله القول وهذا مجازا، وال قيقةح ال المعاني عوارض من ليس العموم نأ: ثالثال الرأي
 .)4 ()قائله يعلم لم: (تالرحمو فواتح صاحب لوقا ،)3(دأح إلى ينسبه ولم الحاجب

  
 :أدلة العلماء ومناقشتها

  :ةحقيق المعاني عوارض من العموم بأن لقائلوناستدل ا :األول الفريق أدلة
 النـاس  الملـك  عم كقولهم اللغة، أهل عند شائع المعاني على العام إطالق إن :قالوا

 اإلطـالق  فـي  واألصـل  األلفاظ، من ال نيالمعا من األمور وهذه المطر، وعمهم ،يةبالعط
 عـوارض  مـن  يكون حقيقة، اللفظ عوارض من يكون كما العموم فإن عليه وبناء الحقيقة،
  .)5( قةحقي المعنى

  
 :الثاني الفريق من الدليل مناقشة

 متحـدا،  يكون أن العموم لوازم من ألن مجاز المعاني هذه مثل في اإلطالق إن :قالوا
 الخـاص  غيـر  الناس من واحد بكل الخاص والعطاء واحدة، جهة من متعددة أمورا ويتناول
 إلـى  بالنـسبة  له وجود ال األرض من بجزء منه اختص جزء كل فإن المطر وكذلك باآلخر،
 شخص  من وتختلف متحدة غير أجزاءها ألن عموم، للمعاني يوجد ال عليه بناء اآلخر، الجزء
 .)6(ةحقيق سولي مجازا العموم المعاني هذه على قناأطل لذلك مكان، إلى مكان ومن آخر إلى
  

  :امجاز المعاني عوارض من العموم بأن نولقائلستدل اا :الثاني الفريق أدلة
  :يلي بما أيضا واستدلوا أدلتهم، أحد هو األول الفريق دليل على الثاني الفريق رد

 واحد أمر شمول هو اللغة في مالعمو حقيقة ألن النزاع؛ محل غير في كالمكم إن :لاألو الدليل
 ونحوه المطر وعموم العدد، لمراتب واحد أمر هو الذي الرجال كشمول وذلك متعددة، ألفراد
 بل واألطراف، األكناف شمل قد واحدا أمرا يكون وال لمتعدد، متعدد شمول ألنه كذلك، ليس

                                            
  . 2/118 ، قدامة ابن: الناظر روضة .1/75 البزدوي،: البزدوي لأصو. قدامة وابن البزدوي، به وقال(1) 
  .3/11 الزركشي،: المحيط البحر. 2/415 اآلمدي،: اإلحكام(2) 
  .2/5 األصفهاني،: المختصر بيان. 3/13 الزركشي،: المحيط البحر(3) 
  .249الدين، ص نظام ابن: الرحموت فواتح(4) 
  .بعدها وما ،2/416 اآلمدي،: حكاماإل. 2/5 األصفهاني،: المختصر بيان(5) 
  .2/416 اآلمدي،: اإلحكام(6) 
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 أطلقنـا  ذلك ومع قولكم، يسقط إذن األرض، أجزاء من جزء في المطر من جزء كل حصل
  .)1(زالمجا باب نم العموم عليه

  
  :وجوه من األول الدليل مناقشة
 بـل  متعـددة؛  ألفراد شامال واحدا أمرا يكون بأن مشتركًا يكون ال العموم إن :األول الوجه
 الرجـال  كشمول أفرادا المتعدد أكان سواء متعددا أمرا يكون أن شرطه اللغة بحسب العموم
  .)2(رضاأل أجزاء من جزء كلِّ المطر كشمول أفراد غير وأ لعدد،ا لمراتب
 ولكـن  المتعدد، يشمل واحدا أمرا باعتباره يكون ال المطر عموم أن لكم نسلم :الثاني الوجه
 للسامعين، الحاصلة المتعددة لألصوات شامل واحد أمر فإنه الصوت بعموم منقوض كالمكم
 أو المأمورين من فرد لكل الشامل الطلب وهو احدو أمر فإنه والنهي؛ األمر مومع ذكر وكذلك
 .)3( نالمنهيي

  
 جهـة  مـن  متعددة أمورا يتناول وأن متحدا، يكون أن العام لوازم من أنه قلنا :الثاني الدليل
 الخاص غير الناس من واحد لكل الخاص فالعطاء ذلك، غير المعاني في العموم ولكن واحدة،
 ما وغاية العامة، والحاجة العام النظر في وكذلك عمرو، ءعطا غير زيد عطاء فإن باآلخر،

 فـي  العمـوم  ملفيح ،االشتراك من أولى والمجاز المجاز، مع االشتراك تعارض األمر في
  .)4(بالمطلو وهو المعاني، في مجاز األلفاظ في حقيقة العموم إذن المجاز، سبيل على المعاني

  
 :الراجح القول: اًثالث

 يرجح لم ولكنه والردود، األدلة مع المسألة هذه ذكر اآلمدي اإلمام أن إلى التنويه أود
  .)5 (الزركشي  اإلمامفعل ذلكوك ل،األقوا من أيا

 مـن  هـو  كمـا  المعاني عوارض من العموم بأن القائل األول الفريق قول  وأرجح
 األولـى  وه رأيهم فإن لذلك المخالفين، أدلة على وردهم أدلتهم لقوة وذلك األلفاظ، عوارض
  .أعلم تعالى واهللا واألرجح،

  
                                            

  .182اإليجي، ص: العضد شرح. 2/6 األصفهاني،: المختصر بيان(1) 
  .2/6 األصفهاني،: المختصر بيان(2) 
  .182اإليجي، ص: العضد شرح. 2/6 األصفهاني،: المختصر بيان(3) 
  .2/825 السبكي،: اإلبهاج. 94لدبوسي، صا: األدلة تقويم. 2/416 اآلمدي،: اإلحكام(4) 
  .3/13 الزركشي،: المحيط البحر. 2/416 اآلمدي،: اإلحكام(5) 
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 :المسألة هذه عن يتفرع ما
 يخرج:  يالزركش قال .المقتضى وعموم المفهوم، عموم: امنه مسائل عدةعنها  يتفرع

 عامة هي هل االقتضاء وداللة ؟،أم ال عموم له هل المفهوم أن منها مسائل، األصل هذا على
.)2( بحثنـا  مدار هيو ،فهومالم عموم مسألة: المعاني عموم في الخالف عن انبثقف. )1 (؟ال أم

                                            
 .3/13 الزركشي،: المحيط البحر(1) 

 .في هذا البحث 61انظر صفحة (2) 
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  : مطالبثالثةويشتمل على 
 .وحجيته وأقسامه المفهوم معنى: األول المطلب

  . وحجيتهالمفهوم عموم حقيقة: الثاني المطلب
 .بالمفهوم العموم تخصيص: الثالث المطلب
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  :هي فروع، أربعة وفيه
   واصطالحالغةً المفهوم تعريف: األول الفرع
  .تعريف المفهوم لغة: أوال

  وعرفـه،  عقله الشيء وفهم فهما، وفهمه بالقلب، الشيء معرفة الفهم) م.ه.ف ( مادة
  .)1 (لالستنباط استعداده وأجاد تصوره وأحسن

 اسـم  -المـشتقات  مـن -هو  و ،كلي لمعنى والخصائص الصفات مجموع :والمفهوم
  .)2( له أصل والمنطوق المنطوق، مقابل وهو وفهامة، فهما، ومصدره مفعول،

  

  .اصطالحاً المفهوم تعريف: ثانيا
 المـذكور،  لغير حكماً يكون بأن النطق محل في ال اللفظ، عليه دل ما(هو   :المفهوم

  .)3 ()أحواله من وحاالً
  

  .اللغوي بالمعنى االصطالحي المعنى عالقة: اثالث
ـ  صـلة  منهما ولكل وطيدة، عالقة واالصطالحي اللغوي المعنيين بين تربط  اآلخر،ب

 وأما غيره، أو النطق من كان سواء بالمعنى واإلحاطة والعقالن والمعرفة العلم وه لغة فالفهم
 .)4( جزئية بينهما فالعالقة ،-فحسب- به ينطق لم الذي فهو األصوليون عليه اصطلح ما
 

  . وحجيتهاالمفهوم أقسام: الثاني الفرع
 :)5( هما قسمين، إلى المفهوم وينقسم

 نفيـاً  عنه للمسكوت به، المنطوق حكم مثل ثبوت على اللفظ داللة هو (:الموافقة مفهوم: أوال
 .)6( )واحد معنى في الشتراكهما إثباتاً أو

                                            
القاموس . 4/457ابن فارس، : معجم مقاييس اللغة. 5/3481، )م.ه.ف(ابن منظور، مادة : لسان العرب(1) 
  . 4/158، )باب الميم، فصل الفاء(الفيروز آبادي، : طالمحي
  .286الفيومي، ص: المصباح المنير. 704إبراهيم مصطفى وآخرون، ص: المعجم الوسيط(2) 
  . من هذا البحث28 سبق تعريفه صفحة (3)

  .3/63اآلمدي، : اإلحكام(4) 
  . 203-2/202 اإلسنوي، :نهاية السول. 55 ص اإليجي،: العضد شرح. 3/63 اآلمدي،: اإلحكام(5) 
 الشخصية. 255اإليجي، ص: العضد شرح. 3/63 اآلمدي،: اإلحكام. 355الجرجاني، ص: التعريفات(6) 

  .284والشرنباصي، ص حسين: اإلسالمي الفقه أصول. 186النبهاني، ص: اإلسالمية
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bÎ) tûï¨: (تعـالى  اهللا قول :الموافقة مفهوم مثال Ï% ©!$# tbq è=à2ù' tÉ tAº uq øB r& 4í yJ» tGuäø9 $# $ ¸Jù=àß $ yJ̄RÎ) 

tbq è=à2ù' tÉ í Îû öNÎg ÏRq äÜ ç/ #Yë$ tR ( öc öq n=óÁuã yôur #Zéç Ïèyô ÇÊÉÈ() 1(. 

 والتعدي، بالظلم اليتامى أموال أكل حرمة الكريمة اآلية به نطقت الذي الشرعي لحكمف
 حرقها، أو كسرقتها، حق، بغير وتبديدها تضييعها أشكال من شكل أي حرمة مباشرة منه فهمو
 .به المنطوق الحكم يشبه حكمه أي موافقة، مفهوم فهذا المباحات، في اإلسراف أو

  
  :أقسام مفهوم الموافقة

  .)2 () بهالمنطوق من أولى بالحكمالحكم المسكوت عنه  يكونأن (: األولوي .1
 .)3 ()ساويا للمنطوق بهأن يكون الحكم المسكوت عنه م: (المساوي .2

  
 :)4( الموافقة مفهومإطالقات 

  .)5( األولى بطريق غيره به عرف ماو ،ما يفهم منه الخطاب قطعا :الخطاب فحوى .1
 .)6(نظر بنوع اللفظ من عرف ما :الخطاب مفهوم .2
 .)7 (ما نبه إليه الخطابوهو  :تنبيه الخطاب .3
 .)8(  عند الغزالي وال يتعرض لغيره:فحوى اللفظ .4
 .)9(  الحنفية مدرسةطلق عليه كما ت:لة النص أو داللة الداللةدال .5

  
                                            

  .10 آية: النساء سورة (1)
  .1/368السبكي، : اإلبهاج(2) 
  .1/368: المرجع السابق(3) 
 أهل ومن(: تعالى كقوله األقل، على باألكثر تنبيه: والثاني الخطاب، فحوى فهذا: األول :نوعان الخطاب(4) 

 شرح. 3/63 اآلمدي،: اإلحكام .الخطاب لحن وهذا األقل، أدائه على )إليك يؤده بقنطار تأمنه إن من الكتاب
 الخطاب، ومفهوم الخطاب دليل بين فرق وال. 1/236 السمعاني،: األدلة قواطع. 255اإليجي، ص: العضد

 فموافقة المنطوق حكمه وافق فإن: قوله في بينهما السبكي ابن وفرق.(182النبهاني، ص: اإلسالمية الشخصية
  .1/317: الجوامع جمع على العطار حاشية) مساويا كان إن ولحنه أولى، كان إن الخطاب فحوى
  .2/203اإلسنوي، : نهاية السول. 1/236 السمعاني،: دلةاأل قواطع. جليا قياسا الشافعي عده وقد(5) 
  .1/237السمعاني، : قواطع األدلة(6) 
  .2/203اإلسنوي، : نهاية السول(7) 
  .3/412الغزالي، : المستصفى(8) 
  .389الحصري، ص: النصوص من األحكام استنباط النص، داللة الحنفية يسميه ما وهو(9) 
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  :الموافقة مفهوم حجية
 به االحتجاج على العلم أهل اتفق مما وهذا« :قال اآلمدي مبرزا حجية مفهوم الموافقة     

 الـسيد  قـال  إذا أنه حجة، كونه ودليل بحجة، ليس إنه: قال أنه الظاهري داود عن نقل ما إال
 إلـى  يتبادر فإنه وجهه، في تعبس وال بذرة تظلمه وال أف له تقل وال حبة زيدا عطت ال: لعبده
 وما بالدينار الظلم وامتناع والشتم الضرب وامتناع الحبة فوق ما إعطاء امتناع ذلك من الفهم
  .)1( »وغيره الكالم هجر من التعبيس فوق بما أذيته وامتناع زاد،

ولعل إنكـار االحتجـاج   ، )2( الخطاب، وهو مذهب باطـل ال يحل القول بدليل : يقول ابن حزم  
بمفهوم الموافقة هو إنكار لحجية القياس، ألن مفهوم الموافقة دائما يخرج في قالب قياس، فقوله 

üx (:تعالى مثال sù @ à)s? !$ yJçl °; 7e$ é& üwur $ yJèd öç pk÷]s?()3( عليه حكم القياس؛ األصل فيه التأفف  ينطبق

وحكمهما التحريم في حق الوالدين، وعلة هذا الحكم هـي إذايـة            هما،  والنهر المنصوص علي  
 الوالدين، وال معنى    إيذاء الوالدين، والفرع هو الضرب والشتم وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى           

للقياس إال هذا، فاألصل في القياس هو نفسه المنطوق به، والفرع هو المسكوت عنه الذي يأخذ 
  .ةهوم الموافقحكم المنطوق به عن طريق مف

 علة الفرع في القياس كون من حجية القياس، لكثر وضوحاأهنا  ةحجية مفهوم الموافقف
ال تكون أشد ظهورا من علة األصل، لكن في فحوى الخطاب تكون العلة في المسكوت عنـه                 
أشد ظهورا من المنطوق به، ولهذا فإن إنكار حجية القياس يستلزم عنه إنكار حجيـة مفهـوم              

  .ة، وهو مذهب الظاهريةالموافق
  

  قياسية؟ أم لفظية هي الموافقة، هل مفهوم داللة
 والـذي  قياسية، أم لفظية هي هل عليه النص داللة أن في واختلفوا«: اإلبهاج صاحب قال
 الشافعي ألن الصحيح، وهو: اللمع شرح في إسحاق أبو الشيخ قال قياسية، أنها الجمهور عليه
 .(4) »الجلي القياس سماه

 إلى اذهبو الجمهور أن تبين المسألة لهذه أصحابها تطرق التي األصول لكتب بالنظرو
 وقـد  «: اآلمدي يقول اللفظ، فحوى عن ناتجة هي وإنما قياسية غير الموافقة مفهوم داللة أن

 محل في للحكم التأكيد في للمبالغة األلفاظ هذه وضعت إنما العرب بأن بالفحوى القائلون احتج

                                            
  .68-3/67 اآلمدي،: اإلحكام (1)
  .69-68ابن حزم، ص: النبذة الكافية (2)
  .23 اآلية :اإلسراء سورة (3)
 .1/367السبكي، : اإلبهاج (4)
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 الفرس هذا: " قالوا لآلخر سابقا الفرسين أحد كون في المبالغة قصدوا إذا فإنهم لهذاو السكوت،
  .)1(»" الفرس هذا غبار يلحق ال

 المعنـى  عن النظر قطعنا لو إنّا «: عنهم اآلمدي يحكيه فيما بالقياس القائلون واحتج
 فـي  منه أشد بوالضر الشتم في كونه وعن الوالدين، عن األذى كف من الكالم له سيق الذي

 فـرع  والشتم والضرب أصل فالتأفيف ... إجماعا والشتم الضرب بتحريم قضي لما التأفيف،
  .)2(»هذا إال للقياس معنى وال حكم، والتحريم علة األذى ودفع

  :بدليلين عليه واستدل بالفحوى القول اآلمدي اإلمام رجح وقد
 مـن  مناسبة أشد الفرع في للحكم ناسبالم المعنى يكون أن فيه يشترط ال القياس إن ،األول 

  .قياسا يكون فال دونه، يتم ال االستدالل من النوع وهذا . إجماعا األصل
 من النوع وهذا إجماعا، منه وجزءا الفرع في مندرجا يكون ال القياس في األصل أن الثاني،

  .)3(فرعا تخيل مما جزءا فيه أصال تخيل ما يكون قد االستدالل
 مفهـوم  عـن  فقـال  اللفظ، مدلول بمعنى عنه وعبر بالفحوى القول اهللا حسب رجحو
 ينتقـل  الذهن فإن مدلوله، معنى من بل مباشرة اللفظ مدلول من يؤخذ ال فيه الحكم«: الموافقة

 عارف لكل يقع الذهني االنتقال وهذا غيره، ويشمل يشمله منه أعم مدلول إلى اللفظ مدلول من
  .)4(»القياس مطلق عن الداللة هذه يميز ما وهذا واستنباط، هاداجت إلى حاجة غير ومن باللغة،

 المذهب هو إنما الخالف، هذا من واألصح«: الخالف ذكر بعد بقوله اللوه رجحه كما
 ).5(»اللفظية الداللة فحوى إلى باالستناد استفيد عنه المسكوت حكم إن: يقول الذي األول

 وليست لفظية الموافقة مفهوم على النص داللةهذه الترجيحات تظهر أن الراجح من       و
  .قياسية الداللة هذه أن على الجمهور بأن اإلبهاج صاحب ادعاء إبطال وفيه قياسية،

  
 :والكفارات الحدود مسائل في الموافقة مفهوم داللة في الخالف فائدة وتظهر

 بعدم: قولوني بالقياس، والكفارات الحدود يثبون وال القياسـية،  الداللة قبيل من يعدها من •
 .الموافقة بمفهوم والكفارات الحدود إثبات جواز

                                            
  .2/68اآلمدي، : حكام اإل(1)
  .2/68: السابق المرجع نفس (2)
  .2/69  :السابق المرجع نفس(3) 
  .276ص: السالمي التشريع أصول(4) 
  .299ص: اللوه: للعربي الفقه أصول (5)
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: يقولون بالقياس، والكفارات الحدود يثبتون وال اللفظية، الداللة قبيل من إنها يقول نوم •
 ولهـذا : ( السرخـسي  يقول ،الموافقة مفهوم طريق عن والكفارات الحدود إثبات بجواز
 .)1()بالقياس ذلك نجوز ال كنا وإن نصال بداللة والكفارات العقوبات إثبات جوزنا

  
 .)2( )عنه  للمسكوت  بقيد المقيد المنطوق حكم نقيض لثبوت اللفظ داللة (:المخالفة مفهوم: ثانيا
$: (تعالى اهللا   قول :المخالفة مفهوم مثال pköâr' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#þq ãZtB#uä bÎ) óO ä.uä !% ỳ 7, Åô$ sù :*t6 t̂ Î/ (#þq ãŸèt6 tGsù 

br& (#q ç7äÅÁ è? $ JB öq s% 7' s#» ygpg ¿2 (#q ßsÎ6 óÁ çGsù 4í n? tã $ tB óO çF ù=yèsù tûü ÏB Ïâ» tR ÇÏÈ() 3(.  

 وأما فاسق، رجل مصدرها كان إن األخبار، من بالتثبت يأمرنا اآلية منطوق حيث إن 
 مخالف وهو كالمه، من ثبتتال علينا يجب فال واألنباء باألخبار عدل رجل جاءنا إن مفهومها،
  .)4( مخالفة مفهوم سمي فلذلك للمنطوق،

  
 :)5( المخالفة مفهومإطالقات 

  . وهو مشترك بين مفهومي الموافقة والمخالفة كما يسميه اإلسنوي:تنبيه الخطاب .1
 ما هو . اآلمدي يقولوهو مشترك بين مفهومي الموافقة والمخالفة كما         :الخطاب لحن .2

 .)6( به إال المعنى يستقل وال الكالم، من حذف
 .)7( عليه دال الخطاب ألن بذلك وسمي :الخطاب دليل .3

                                            
 إيجابهم الداللة، بهذه المثبتة الكفارات من(. 1/242 البزدوي،: األسرار كشف بهامش البزدوي أصول(1) 

 عمدا رمضان نهار في أفطر الذي الرجل على الكفارة أوجب الذي الحديث بداللة أفطر من على الكفارة
 ).بالجماع

  .2/205 اإلسنوي،: السول نهاية. 354 الجرجاني،: التعريفات) 2(
  .6 آية: الحجرات ةرسو) 3(

 عدم على بمفهومه فدل )فليصمه الشهر منكم شهد فمن(: تعالى اهللا قول أيضا، المخالفة مفهوم أمثلة ومن (4)
 أصول. 2/75 الغزالي،: المستصفى. وسلبا إيجابا مختلفان فالحكمان ،الشهر يشهد لم من بحق الصيام وجوب
  .285والشرنباصي، ص حسين: اإلسالمي الفقه
. 2/74 الغزالي،: المستصفى. 3/63 اآلمدي،: اإلحكام. 208و 190و 111عثمان، ص: المبين اموسالق (5)

  .2/205 اإلسنوي،: السول نهاية. 182النبهاني، ص: اإلسالمية الشخصية
 ،)اللفظ مثل على يدل ما: وقيل. (225الجويني، ص: التلخيص للمنطوق، مساويا المسكوت كان ما وهو (6)

  .الموافقة مفهوم أقسام من فيعده. 1/237 لسمعاني،ا: األدلة قواطع
. 225الجويني، ص: التلخيص النطق، محل لمدلول مخالفا السكوت محل في اللفظ مدلول كان ما وهو (7)

  .285والشرنباصي، ص حسين: اإلسالمي الفقه أصول. 3/67 اآلمدي،: اإلحكام
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 :المخالفةحجية مفهوم 
  :أقول العلماء
 مفهـوم االحتجـاج ب   في اختلفوا الموافقة، مفهومب االحتجاج صحة على المتفقون :القول األول 

  .الشرعية األدلة من هواعتبرو، )1(وع المفهوم ن، بحسب المخالفة
وقالت بأنه حجـة فـي عـرف النـاس           .لشرعية لم يعتبره الحنفية من األدلة ا      :القول الثاني 

  .)2(وعاداتهم، وخالفوا فيما كان من خطابات الشرع 
  

  :أدلة العلماء
  :أدلة القول األول، وهو مذهب الجمهور القائل باالحتجاج به: أوال

   :امنه بأدلة به العمل جواز على العلماء جمهور استدل
ç(: تعالى هلوق .1 Ïÿ øó tG óô $# öNçl m; ÷r r& üw öç Ïÿ øó tG ó¡ n@ öNçl m; bÎ) öç Ïÿ øó tG ó¡ n@ öNçl m; tûü Ïè ö7yô Zo §ê sD ǹ= sù tç Ïÿ øó tÉ ª!$# öNçl m; 4( 

 تـستغفر  إن هنا مفهوم شرط ثم تستغفر ال أو استغفر r للنبي يقول وعال جل اهللا إذا .)3(
 سبعين من أكثر استغفرت لو أنك مفهومه وهذا يغفر فلن - عدد مفهوم هذا - مرة سبعين
 قال وقد له تستغفر كيف: عمر له فقال للمنافق يستغفر r النبي فقام يغفر، أن يحتمل مرة
bÎ) öç(: تعالى اهللا Ïÿ øótG ó¡n@ öN çlm; tûüÏèö7 yô Zo§ê sD(، بمفهـوم  لـه  يبين - السبعين فوق سأستغفر: قال 

 فهـم  قد هنا السبعين، على ألزيدن السبعين على ألزيدن فواهللا: r النبي فقال - المخالفة
 لهـم  يغفر اهللا فإن السبعين عن أكثر إن يحتمل أنه إذ المخالفة مفهوم لنا وشرع r بيالن
üwur Èe@|Á(: قـال  مراد غير مطروح المفهوم هذا أن بين و المادة اهللا حسم لكن è? #í n?tã 7â tnr& 

Nåk÷]ÏiB |N$ ¨B # Yâ t/r& üwur öNà) s? 4í n?tã ÿ¾Ín Îé ö9 s% (()4(. 

#( آليـة  tعمـر   قرأفr  لنبيا وإقرار t الخطاب بن عمرفهم  .2 så Î) ur ÷Läêö/ué üÑ í Îû ÇÚ öëF{$# 

}§øän= sù ö/ ä3 øãn= tæ îy$ uZ ã_ br& (#r çé ÝÇø) s? z̀ ÏB Ío 4q n= ¢Á9$# ÷bÎ) ÷Läêøÿ Åz br& ãNä3 uZ ÏF øÿ tÉ tûï Ï% ©!$# (# ÿr ãç xÿ x.( )5(، ــا  هن
                                            

: ل بدليل الخطاب، وهو مذهب باطل النبذة الكافيةال يحل القو: يقول ابن حزم .2/69 اآلمدي،: اإلحكام (1)
: شرح التلويح على التوضيح. 462الجيزاني، ص: معالم أصول الفقه. كمفهوم اللقب. 69-68ابن حزم، ص

  .1/266التفتازاني، 
  .3/500ابن النجار، : شرح الكوكب المنير. 1/256السرخسي، : أصول السرخسي (2)

  .80آية : سورة التوبة(3) 
 .84آية : سورة التوبة(4) 

  .101آية : سورة النساء(5) 
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 - الكفـر  أهل من خفت إن تقصر أن لك: المنطوق المفهوم؟ معنى فما أيضا شرط مفهوم
 يا: فقال الصالة، من تقصر فال تخف لم إن: المخالفة مفهوم ،- الصالة من تقصر أن لك

 ينكر لمو-،  r النبي فأقره السفر، في الصالة من ونقصر أمان في اليوم لنا ما اهللا رسول
 بعلـة  الـصالة  فـي  اقصر له قال ثم فهمك في حق على أنت نعم له قال كأنه فهمه عليه

 أنه عمر فهم أقر النبي فإن إذا ،)1(صدقته فاقبلوا   عليكم بها هللا تصدق صدقة قال ،-أخرى
 تصدق صدقة ألنها تقصر أنت لكن ،صحيح فهمك قال فكأنه ونقصر أمان في لنا ما يقول
 .عليك بها اهللا

إذا قام أحدكم يـصلي فإنـه        " r النبي: قال t ذر أبي  عبد اهللا بن الصامت عن     حديث .3
 عنـدما  t فقال أبـو ذر      - ،األسود والكلب والمرأة حمارال صالته يقطع فإنه... يستره  
 أبا أن هذا معنى هذا؟ معنى ما األسود، الكلب بال ما اهللا رسول يا"  المخالفة مفهوم أجرى

 األبيض والكلب يقطع ال األصفر الكلب إذا يقطع الذي هو األسود الكلب أن التقييد فهم ذر
 يا قال األصفر الكلب من األحمر الكلب من ألسودا الكلب بال ما ذر أبا يا قلت: -يقطع ال
 .الصالة يقطع يعني )2(" شيطان األسود الكلب :فقال سألتني كما r رسولال سألت أخي بن

 الحكـم  تقييد أن عباراتهم، استعمال في وعرفهم العرب أساليب من الفهم إلى المتبادر أن .4
 وعلى القيد، يوجد حيث الحكم إثبات على يدل عدد، أو بغاية تحديد أو شرط، أو بوصف

 .ينجح لم إذا تهبه ال منه يفهم نجح، إذا ساعة ابنك هب: قال فمن ينتفي، حيث نفيه
 أو بوصـف  يقيد ال الشارع ألن لحكمة، تكون أن بد ال النصوص، في ترد التي القيود أن .5

 صتخـصي  الحكمـة  هذه تكون أن الفهم إلى يبادر ما وأظهر عبثا، عدد أو غاية أو شرط
 فرق وال. ،القيد فيه يوجد لم عما الحكم نفي يقتضى والتخصيص القيد، فيه وجد بما الحكم
 الوصف أن على قرينة دلّت إذا إال الناس، عبارات من وغيره الشرعي النص بين هذا في
 الجـري  أو الذم أو المدح أو التفخيم مثل آخر لغرض بل للقيد ليس غيرهما أو الشرط أو

 .له المخالفة بمفهوم يحتج فال الغالب، على
 

  :المخالفة بمفهوم االحتجاج عدم القائل باألحناف ذهبأدلة المذهب الثاني، وهو م: ثانيا
  :ييل بما األحناف من األصول علماء استدل

 بغاية تحديدي أو شرط أو بوصف الحكم تقييد أن العربية األساليب في مطرد ليس أنه .1
 مـا  وكثيرا ، ينتفى حيث نفيه وعلى القيد يوجد حيث الحكم إثبات على يدل عدد، أو

                                            
  .272، ص686مسلم، كتاب الصالة، باب صالة المسافرين وقصرها، ح: صحيح مسلم(1) 
  .207، ص510مسلم، كتاب الصالة، باب قدر ما يستر المصلي، ح: صحيح مسلم(2) 
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 عنه المتكلم ويسأل القيد، فيه انتفى ما حكم فهم في السامع ويتردد ، مقيدة العبارة ترد
 علـى  ينكـر  حاجته،ال فاقض صباحا سألك إذا: قال فمن ، السؤال عليه يستنكر وال

 القيد ينتفي حيث الحكم نفي على الداللة كانت وإذا. مساء سأله عمن استفهم إذا سامعه
 يجب الشرعية النصوص ألن عليه، حجة الشرعي النص يكون فال بها، مقطوع غير

 .االحتمال بمجرد حجة تكون وال بها، االحتجاج في االحتياط
 والـسنة  الكتـاب  نصوص في ولكنه معتبرة، حجة الناس كالم في المخالفة مفهوم أن .2

 حكمـه  يؤخذ عنه، مسكوت يبقى يهعل النصوص عن خرج ما بل شرعية، حجة ليس
 حكم عندهم منه يستفاد زكاة الغنم سائمة في فالحديث اللفظ، من ال االستصحاب، من

 علـى  باقيـة  هـي  بل أصال، الحديث هذا من حكمها يؤخذ فال المعلوفة أما السائمة،
 .الزكاة منها تؤخذ فال الزكاة، فرض قبل األصل

 حكمهـا  ينتف لم بقيود، وقيدت أحكام على تدل التي الشرعية النصوص من كثيرا أن .3
 عنها،  انتفى التي وللواقعة القيد، فيها التي للواقعة النص حكم ثبت بل القيد، انتفى حيث

 .يخافوا لم وإن كفروا الذين فتنة المصلون خاف إن تقصر السفر في فالصالة
  :الرأي الراجح

 ذلك على واألدلة شرعية ةحج المخالفة مفهوم أن الجمهور قول هو الراجح والصحيح
  .سبق ذكر بعضها ر، وقدالنظ ومن األثر من يرةثك
 

 .المخالفة مفهوم أنواع: الثالث الفرع

 اختلف، كثيرة القيود هذهو الحكم، في المعتبرة القيود لتنوع تبعا المخالفة ميهامف تتنوع
 في بعضها بإدراج فيها همتضييق أو القيود تلك في لتوسعهم تبعا ألنواعها، عدهم في المتكلمون
 أنواع أن آخرون وذكر. واآلمدي القرافي كاإلمام أنواع، عشرة إلى أوصلها من ومنهم اآلخر،
    ر، والحص واللقب الغاية ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة كمفهوم العشرة دون: ةالمخالف مفهوم
  :)1( العلماء بعض عند المخالفة مفهوم أنواع لتعداد جرد يلي وفيما

  م الفقهاء
 األنواع

 خالف زيدان حسب اهللا  التلمساني  يالشوكان القرافي
عدد الفقهاء 
 العاملين به

 2      •  • العلة 1

 7  •  •  •  •  •  • الصفة 2

                                            
. 3/70اآلمدي، : اإلحكام. 2/526الشوكاني، : الفحول  إرشاد.57-56ص القرافي،: الفصول تنقيح شرح(1)

الوجيز في . 286-284حسب اهللا، ص: أصول التشريع اإلسالمي. 177التلمساني، ص: مفتاح الوصول
  .156-154عبد الوهاب خالف، ص: علم أصول الفقه. 368-366زيدان، ص: أصول الفقه



  هب االستدالل وحجية المفهوم عموم تعريف                         عموم المفهوم وحجيته :األولالفصل 
 

 
54 

 م الفقهاء
 األنواع

 خالف زيدان حسب اهللا  التلمساني  يالشوكان القرافي
عدد الفقهاء 
 العاملين به

 7  •  •  •  •  •  • الشرط 3

 2       • مانعال 4

 3     •  •  • الزمان 5

 3     •  •  • المكان 6

 7  •  •  •  •  •  • الغاية 7

 3    •   •  • الحصر 8

 2       • االستثناء 9

 7  •  •  •  •  •  • اللقب 10

 6  •  •  •  •  •  العدد 11

 1      •  الحال 12

 1       إنما 13

   5 5 6 7 10 10  موعمجأل  
  

 المخالفة مفهوم أنواع ددع أن ، علماء سبعة من المكونة العينة هذه خالل من الحظن
 ويليها ،واللقب والغاية والشرط الصفة: وهي منها، أربعة على أجمعوا عشر، ثالثة إلى يصل
  .الجامد االسم به قصد ولعله القرافي؛ إال ستة به قال الذي العدد

على حجية اللقب إال أنه من المفاهيم الضعيفة،  وعلى الرغم من اتفاق هؤالء العلماء
 والصيرفي لدقاق الذين قالوا بالمفاهيم، وأخذ به القليل كا واألصوليينجماهير العلماءفقد نفاه 

  .الحنابلة وبعض المالكية من منداد خويز وابن الشافعية، من
 كمفهومي اآلخر؛ البعض في األنواع بعض يدمجون العلماء بعض أن يالحظ كما

 الكريم عبد الدكتور ومنهم ،صفةال مفهوم في بهما يقول ال من يدمجهما ،والمكان الزمان
: تعالى وله، كقزمان ظرف أو .. النعت من أعم هو ما به يراد هنا فالوصف: قوله في زيدان

)$ pköâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#þqãZtB#uä #så Î) öîÏäq çR Ío4q n=¢Á=Ï9 ` ÏB ÏQ öq tÉ ÏpyèßJàfø9 $# (#öq yèóô$$ sù 4í n<Î) Ìç ø.Ïå «!$#( )1(، أو 

 العلة من أعم الصفة ألن ،العلة الصفة في تدخل كذلك ،)2( "بغداد في بع "نحو مكان، ظـرف

 اآلمدي شذ وقد للحصر، تستعمل إنما ألن ،الحصر مفهوم ضمن يدرج إنما مفهوم أن كما. )3(
  .مستقل بمفهوم وأفردها العلماء باقي عن

                                            
  .9آية : الجمعة سورة(1) 
  .266زيدان، ص: الوجيز(2) 
  .260الخطاب الشرعي، ص(3) 
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 آلمديوا القرافي إال العينة هذه من يذكره لم الذي االستثناء مفهوم أن ا يالحظكم
 أنه إلى ذهب بعضهم إن بل اإلطالق، عند الفهم إلى المتبادرة المخالفة مفاهيم أقوى من يعتبر
  .)1( المفهوم ال به المنطوق قبيل من

  
 :)2(ها في الهامشيلإأشير فالباقية مفاهيم فقط، أما  أربعة ذكركتفي بسأو

 للمـسكوت  حكمه يضنق ثبوت على بوصف الحكم المقيد اللفظ داللة هو (:الصفة مفهوم .1
 .)3 ()الوصف ذلك عنه انتفى الذي عنه

$: ( قولـه تعـالى    تـه، من أمثل  pköâr' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#þq ãZtB#uä bÎ) óO ä.uä !% ỳ 7, Åô$ sù :*t6 t̂ Î/ (#þq ãŸèt6 tGsù br& 

(#q ç7äÅÁ è? $ JB öq s% 7' s#» ygpg ¿2 (#q ßsÎ6 óÁ çGsù 4í n? tã $ tB óO çF ù=yèsù tûü ÏB Ïâ» tR ÇÏÈ() 4(. 

 :صوليين في حجيتهآراء األ
  .)5( الراجح وهو حجة، أنه: واألشعري مأصحابه وجمهوروأحمد  الشافعيمالك و ذهبم  - أ
 والـشاشي  والغزالي والباقالني الحرمين وإمام سريج وابن اآلمدي واختاره لحنفيةمذهب ا   - ب

 .)6( بحجة ليس إنه: قالوا جني، وابن األخفش اللغة أئمة ومن المالكية،بعض و والمعتزلة،
ـ  عملفي لسؤال، جوابا وبين ما يقع   ابتداء، وقع ما بين الماوردي صلف  - ت  يعمـل  الو األولب

 بحجيـة : فقـال  المناسب، وغير المناسب، الوصف بين فصل الجويني، وأما. )7( الثانيب
 .)8( الثاني دون األول

                                            
 .249الدريني، ص: األصوليين مناهج(1) 

 في أما الناس، وكالم المؤلفين عبارات من وقع بما إال المخالفة بمفهوم يقولون ال الحنفية أن إلى يشار(2) 
 .211-208 صعثمان،: المبين القاموس. 435 صبدران،: اإلسالمي الفقه أصول. به يعتدون فال النصوص

 حصر وهو(، ومفهوم الحصر )نوعا أو كان علما باالسم الحكم تعليق وهو( مفهوم اللقب: ومن المفاهيم أيضا
، ومفهوم الحال )بالعلة الحكم تعليق هو(، ومفهوم العلة )مقامها يقوم وما كإنما الحصر أدوات من بأداة الحكم

 الحكم ليقتع هو( ومفهوم المكان  ،)بالزمان الحكم تعليق هو(، ومفهوم الزمان  )بالحال الخطاب تقييد هو(
  .)بالمكان

 أن به، يعمل حتى البعض واشترط. 432 صبدران،: اإلسالمي الفقه أصول. 245 صاإلسنوي،: التمهيد (3)
  .2/526 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 3/191 النبهاني،: اإلسالمية الشخصية. مفهما الوصف يكون
  .6 آية: الحجرات سورة (4)
  .2/526 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 400 صالحصري،: األحكام استنباط. 245 صاإلسنوي،: التمهيد(5) 
  .2/526 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 434 صبدران،: اإلسالمي الفقه أصول. 245 ،اإلسنوي: التمهيد(6) 
 .400 صالحصري،: األحكام استنباط(7) 

  .2/527 الشوكاني،: الفحول إرشاد(8) 
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 للمسكوت حكمه نقيض ثبوت على بشرط فيه الحكم المقيد اللفظ داللة هو (:الشرط مفهوم .2
 .)1() الشرط ذلك عنه انتفى الذي هعن
(bÎ£(: قوله تعالى ،لهامث ur £ ä̀. ÏM» s9 'ré& 9@ ÷H xq (#qà) ÏÿR r' sù £ Í̀k öé n= tã 4Ó®Lym z̀ ÷èüÒtÉ £ ß̀gn= ÷H xq 4(  )2(. 

 :آراء األصوليين في حجيته
 الكرخـي  الحسن وأبو سريج، وابن ،مأصحابه أحمد، وأكثر و الشافعي، مالك، و  ذهبم  - أ

 لما الراجح وهو حجة، أنه إلى ذهبوا: المعتزلة من البصري الحسن وأبو الحنفية، من
 . )3( العرب لغة عليه دلت

 من الـشافعية   والغزالي واآلمدي، والشاشي الباقالني،   بكر وأبو الحنفية،  أكثر ذهبم  - ب
 .)4( بحجة ليسنه إ: قالوا

 
 للمـسكوت  كمهح نقيض ثبوت على بغاية فيه الحكم المقيد اللفظ داللة هو(: الغاية مفهوم .3

 ).  حتى أو بإلى الحكم تقييد هو (أو. مكانية إما زمانية، إما والغاية. )5 ()الغاية تلك بعد عنه

=qè#)(: تعـالى  قوله ثاله،م ä. ur (#qç/ ué õ° $# ur 4Ó®Lym tû¨üt7 oKtÉ ãN ä3s9 äÝ øã sÉø: $# âÙuã ö/ F{$# z̀ ÏB ÅÝ øã sÉø: $# ÏäuqóôF{$# z̀ ÏB 

Ìç ôfxÿ ø9 $# (( )6( 
 .هيين في حجيتآراء األصول

 الذين قالوا بمفهوم الصفة، وبعض من       العلماء وجماهير الشافعية، مذهب الجمهور من    - أ
 حكى وقد .حجة نهأ: الحسين وأبو الجبار عبد والقاضي والغزالي كالباقالنيلم يقل به    

 .)7( حجيته على االتفاق المعتمد، وصاحب برهان، ابن
                                            

 الحصري،: األحكام استنباط. 432 صبدران،: اإلسالمي الفقه أصول. 245 صاإلسنوي،: التمهيد (1)
  .454 صالدريني،: األصولية المناهج. الصفة مفهوم من أقوى الشرط ومفهوم.  408ص
  .6 آية: الطالق سورة (2)
 لمفهوم المانعين بعض به قال. 3/192 النبهاني،: اإلسالمية الشخصية. 434 صبدران،: الفقه أصول(3) 
  .2/528 الشوكاني،: الفحول إرشاد. المعتزلة أكثر ومنعه الحنفية، أكثر عن ونقل الصفة
 الحصري،: األحكام استنباط. 434 صبدران،: اإلسالمي الفقه أصول. 245 صاإلسنوي،: التمهيد(4) 
  .400ص
 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 211 صعثمان،: المبين القاموس. 455 صالدريني،: األصولية المناهج (5)

2/529.  
  .187 آية: البقرة سورة (6)
 .195-3/194 النبهاني،: اإلسالمية  الشخصية.2/529 الشوكاني،: الفحول إرشاد(7) 
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 بذلك وتمسكوا ،)1 (الشرعية النصوص في به معمول غير إنه: واآلمدي الحنفية ذهبم  - ب
 .)2( بالمفاهيم العمل لطرد
 المعارضـة  من وسلمت قوية حجة الغاية مفهوم بأن القائلين أدلة أن :أعلم واهللا والراجح

 بل قط به للتمسك يصلح بشيء يتمسكوا لم أنهم: الشوكاني االمام ذكر فقد بها القائلين غير أما
  .ءبشي ذلك وليس بالمفاهيم العمل من المنع لباب طردا منعه على صمموا

 
 المـسكوت  حكم ثبوت على معين، بعدد به الحكم قيد الذي اللفظ داللة هو (:العدد مفهوم .4

 .)3() نقصانا أو زيادة القيد ذلك النتفاء به، المنطوق لحكم نقيضاً عنه
p: (تعالى هقول ،لهامث uã ÏR#̈ì9 $# í ÎT#̈ì9 $#ur (#rà$ Î#ô_$$ sù ¨@ ä. 7âÏnº ur $ yJåk÷]ÏiB sp sù($ ÏB ;ot$ ù#y_ ( ()4(. 

 :آراء األصوليين في حجيته
 مـن  الهدايـة  صاحب والمرغيناني الظاهري، وداودوالشافعي،   مالك، مذهب اإلمام   - أ

 .)5( )به المعمول وهو حجة العدد فهومأن م( : وهوالجويني،و الحنفية،
 الـصفة،  مفهـوم ب لالعم منعمن  بعض  و الشافعية، وبعض وأصحابه، حنيفة وأبأما    - ب

 .)6( )بحجة ليس نهأ( واآلمدي والبيضاوي واإلسنوي الرازي واختار المالكية،بعض و
 يكن لم إن وبين عنه، المسكوت في أولى كان إن الحكم بين فصل فقد: اإلحكام في أما  - ت

  .)7 (الثاني دون األول في العدد بمفهوم القول فاختار كذلك،
  

 أنـواع  مـن  بها يعمل التي هي والعدد، والغاية والشرط الصفة (:األربعة المفاهيم فهذه
  .)8 ()به يعمل فال عداها وما المخالفة مفهوم

وأرى أن الحديث على عدم حجية غير هذه المفاهيم غير دقيق، فقد احتجوا بمفاهيم إنمـا،     
  .واالستثناء، ومفهومي الزمان والمكان

                                            
  .195-3/194 النبهاني،: اإلسالمية الشخصية(1) 
  .2/529 الشوكاني،: الفحول إرشاد(2) 
  .461 صالجيزاني،: معالم أصول الفقه. 457ص الدريني،: األصولية  المناهج(3)
  .2 آية: النور سورة (4)
 بدران،: اإلسالمي الفقه أصول. 3/195 النبهاني،: اإلسالمية الشخصية. 252 صاإلسنوي،: التمهيد(5) 
  .433ص

 .3/262 اإلسنوي،: السول نهاية. 253-252 صاإلسنوي،: التمهيد(6) 

  .253 صاإلسنوي،: التمهيد(7) 
  .462 صالجيزاني،: ه معالم أصول الفق.3/197 النبهاني،: اإلسالمية الشخصية (8)
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  :حسب قوتهاترتيب المفاهيم 
مفهوم مفهومِ نم أقوى العلّة ،فةالص بالنّفيِ الحصرِ ومفهوم ومن ثـم   ،يليها واإلثبات  

وتظهر فائدة الترتيب المفاهيمِ،  أضعفُ  فهواللّقبِ مفهومآخرها ومفهوم الشرط والغاية والعدد،  
  .عند حدوث تعارض بينها، فيقدم األقوى على األضعف

  
 :ةالمخالف بمفهوم العمل شروط: الرابع الفرع

  :)1 (امنه  وضوابط كثيرة،بشروط به العمل يجب حجة المخالفة مفهوم إن: ورالجمه قال
så#: (تعالى قوله همثالو ، صريحمنطوقب  المخالفةفهومم عارضي الأ .1 Î)ur ÷Läê ö/uéüÑ íÎû ÇÚöëF{ $# 

}§øän=sù ö/ ä3øã n=tæ îy$ uZã_ br& (#rçéÝÇø)s? z̀ ÏB Ío4q n=¢Á9$# ÷bÎ) ÷Läê øÿÅz br& ãNä3uZÏF øÿtÉ tûïÏ%©!$# (#ÿrãç xÿx. 4()2( ، 

 خاص دليل ورد ولكن األمن، حالة القصر جواز عدم على يدل المخالف الشرط فمفهوم
 اُهللا تَصدقَ صدقَةٌ: (r قوله وهو السواء، على واألمن الخوف في  في السفرالقصر زاجوب

 على مقدم المنطوق ألن لفة،المخا مفهوم على النص فيقدم )3()صدقَتَه فَاقْبلُوا علَيكُم بِها
 .مالمفهو

 ،...والتنفيـر  التهديد أو   والترغيب كاالمتنان أخرى فائدة به قصد المذكور القيد يكون الأ .2
uq( تعــالى قولــه ذلــك مثــال èdur îÏ% ©!$# tç ¤Çyô tç óst7 ø9 $# (#q è=à2ù' tGÏ9 çm ÷ZÏB $ VJóss9 $ wÉ Ìç sÛ 

(#q ã_Ìç ÷ÇtGó¡n@ur çm ÷YÏB Zp uäù=Ïm $ ygtRq Ý¡t6 ù=s?( )4( منهـا  المـراد  وليس االمتنان، اآلية من فالمراد 

 .الطري غير اللحم منع
ãNà6: (تعالى كقوله ، األعم لغالب المنطوق به خرج مخرج ا     القيد يكون الأ .3 ç6 Í´ ¯» t/uëur Ó ÉL» ©9 $# 

í Îû Nà2Íëq àfãm ` ÏiB ãNä3Í¬!$ |¡ÎpS Ó ÉL» ©9 $# O çF ù=yzyä( )5( الف الحجر، في تكون الربيبة أن فالغالب 

 .لم تكن أم الحجر في كانت ربيبة كل فتحرم األعم، الغالب مورد لوروده بالقيد، عبرة

                                            
 .180-178 صالخن،: االختالف أثر. 2/94 اآلمدي،: اإلحكام. 4/1924 الزركشي،: المحيط البحر(1) 

  .1/266التفتازاني، : شرح التلويح على التوضيح. 465 صالجيزاني،: معالم أصول الفقه
  .101آية : سورة النساء(2) 
  .272، ص686مسافرين وقصرها، حمسلم، كتاب الصالة، باب صالة ال:  صحيح مسلم(3)

 .14آية : سورة النحل(4) 

 .23آية :  سورة النساء(5)
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ـ  كقوله قعاالو لموافقة بالذكر تخصيصه .4 w Éã: (لىاتع ÏÇGtÉ tbq ãZÏB ÷sßJø9 $# tûï Íç Ïÿ» s3ø9 $# uä !$ uäÏ9 ÷rr& 

` ÏB Èbrßä tûü ÏZÏB ÷sßJø9  اآلية فجاءت لمؤمنينا دون من اليهود اوالَو قوم في نزلت فإنها  )1( )) #$

  .ابه التخصيص قصد غير من الواقعة الحالة عن ناهية
 َأن اآلخـرِ  والْيـومِ  بِاللَّه تُْؤمن المرَأة يحلُّ الَ: (r كقوله التوكيد ألجل بالذكر تخصيصه .5

رافةَ تُسيرسمٍ موي لَةلَيو سا لَيهعةٌ ممر2()ح(. 
 صـالة  عن r اهللا رسول سأل رجال أن ذلكمن  و : معين سؤال علىرداً   الجواب ردأال ي  .6

 فال النهار، صالة في له مفهوم ال الحديث فهذا ،)3("مثنى مثنى الليل صالة: "r لاق، ف الليل
 الليـل  صـالة  عـن  لسؤال جواباً جاء الحديث ألن مثنى، مثنى ليست النهار صالة: يقال

 .غيرها إلى يتعداها فال خاصة،
 المسلمين بحضرة لعبده باإلسالم العهد قريب يقول كأن .ونحوه خوف لرفع ذكره كوني الأ .7

 يـتهم  أن مـن  خوفـا  غيرهم ذكر لتركه المسلمين يعتبر فال المسلمين، على بهذا تصدق
 .بالنفاق

 لسؤال جوابا لمنطوقله، كأن يخرج ا    مفهوم فال آخر لشيء تبعا كان فلو مستقال، يذكر أن .8
 .)4(بالمذكور خاصة حادثة أو خاص، بحكم متعلق

 حكـم  ويجهـل  الـسائمة  حكم يعلم المتكلم كان فإذا المفهوم حكم يجهل المتكلم يكون أن .9
 علمـه  لعـدم  للمفهـوم  تركه ألن له مفهوم ال قوله يكون زكاة السائمة في: فقال المعلوفة

 ألن ممفهو المنطوق يكون فال المنطوق، حكم ويجهل المفهوم حكم يعلم يكونمه، أو    بحك
 .إياه إال يجهل ال السائل ألن بالذكر تخصيصه

 .)5 ()الحج عرفة: (r، كقوله الحال وتأكيد التفخيم به قصد المذكور يكون الأ .10
 إذن بغيـر  نكحـت  امرأة أيما: (r لقوله ،)6( الغالب مخرج خرج المنطوق يكون الأ . 11

 .)7( )ولى بإذن إال نكاح ال باطل، فنكاحها وليها

                                            
  .28آية : سورة آل عمران(1) 
  .2/43، 1088 صحيح البخاري، البخاري، كتاب تقصير الصالة، باب في كم يقصر الصالة، ح(2)

  .2/24، 990البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، ح: صحيح البخاري(3) 
  .1/267التفتازاني، : شرح التلويح على التوضيح(4) 
قال . 3/228، 889سنن الترمذي، الترمذي، كتاب الحج، باب فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج، ح(5) 

  .صحيح: الشيخ األلباني
  .1/267التفتازاني، : شرح التلويح على التوضيح(6) 
 .169 ،542ح ولي، بغير النكاح باب النكاح، كتاب أنس، بن مالك: الموطأ (7)
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 :تعـالى  كقولـه  وذلـك  . والتكثير والمبالغةالتعميم والسياق قصد بهمايكون القيد  أال . 12
)öç ÏÿøótGóô$# öNçl m; ÷rr& üw öç ÏÿøótGó¡n@ öNçl m; bÎ) öç ÏÿøótGó¡n@ öNçl m; tûü Ïèö7 yô Zo§êsD ` n=sù tç ÏÿøótÉ ª! $# öNçl m; 4( )1( ،

 علـى  يدل فال لهم، تاستغفر مهما والمعنى المبالغة، به أريد وإنَّما له، مفهوم ال هنا العدد
 .له المستغفَر به ينتفع العدد هذا عن الزائد االستغفار أن

أال تظهر في المسكوت عنه أولوية أو مساواة في الحكم، وإال استلزم ثبوت الحكم في                . 13
 .المسكوت عنه بمفهوم الموافقة ال المخالفة

 .به يعمل فال وإال بالبطالن، -المنطوق- أصله على يعود أال .14
 ،)2( )الموبقاتالسبع   اجتنبوا: (r كقوله: عليه للقياس محصورا حدا الشارع كريذ أال .15

 ما بهن ليلحق ذكرهن وإنما سبعة، في الكبائر وهي الموبقات حصر يقصد ال r فالرسول
 إلـى  منهـا  أقرب السبعين إلى هي": عنهما اهللا رضي عباس ابن قال ولهذا معناهن، في

 .هل فهومم ال سبعة فالعدد ولذلك ،"السبع
 نفي  غير فائدة بالمنطوق الحكم لتخصيص يظهر أالّ هو الشروط لهذه الجامع والشرط( .16

  .)3( )عنه المسكوت عن الحكم
 غلب على الظن أال موجب للتخصيص بالذكر وفإذا علم أ: ( رحمه اهللا ابن تيمية اإلمامقال

 .)4 ()ملذكر ألنه مخصوص بالحكا ونحوها علم أنه إنما خصه ببمن هذه األسبا
  

بعد بيان معنى العموم لغة واصطالحا، ومعنى المفهوم لغة واصطالحا، ننتقل لبيان معنى             
  .عموم المفهوم كمصطلح أصولي في المطلب التالي إن شاء اهللا تعالى

                                            
  .80آية : سورة التوبة(1) 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما : البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهللا تعالى: صحيح البخاري(2) 

  .4/10، 2766يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ، ح
  .1/251عبد المؤمن الحنبلي، : تيسير الوصول (3)
 .31/77ابن تيمية، : جموع الفتاوىم (4)
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 :هي فروع،  سبعةهيفو
  .المفهوم عموم معنى: األول الفرع

ياننا لمعنى العموم لغة واصطالحاً، والمفهوم لغة واصطالحاً، أنتقل لبيان معنـى   بعد ب 
  .عموم المفهوم كمصطلح أصولي

 له حد على -عنه بحثي خالل من- أعثر لم مركب، أصولي مصطلح المفهوم عمومف
ـ  علـى  مبنياً تعريفاً، واستحدثتُ حاولتُ وإنما المحدثين، وال القدماء، األصوليين كتب في  ام

  .له تعريفي في موفقا أكون أن اهللا راجيا الدليل، بهذا األصوليون يعنيه
  

 :ته بأنهعرفحيث 
  .)1( )صوره لجميع اللفظ وراء من فادالمست الحكمداللة  شمول( •
 ).داللة اللفظ على الحكم المسكوت عنه موافقاً أو مخالفاً في جميع أفراده(أو  •

 عـدا  فيمـا  الصور لجميع شامل أهو به، لمنطوقا اللفظ من المفهوم الحكم أن: به وأعني
؟ فعندما يشمل الحكم المفهوم الموافق أو المخالف جمبع الصور          ال أم اللفظ، من فادالمست الحكم

 .المحتملة، فهذا ما نعنيه بعموم المفهوم، وإن لم يشملها فال عموم للمفهوم حينئذ
  

  ).المفهوم عموم (مسألة صورة: الثاني الفرع
: فنقول الفكرة، نجليتو اللبس، ليذهب مثاالً، نضرب ونكيفها، المسألة ورةص ولنوضح

 على اللفظإذا دل   إ الموافقة، مفهوممن المعروف أن المفهوم منه الموافق، ومنه المخالف، ففي          
الـصور   أن   فيكون المقصود بعموم مفهوم الموافقة     عنه، للمسكوت به المنطوقثبوت حكم   

 ال: (r عـن  t هريرة أبي، فحديث   ال؟ أم جميعا،لحكم  ا يعمها له ،المتعددة للمسكوت عنه  
 في التبول على حرمة    بمنطوقهيدل  ،  )2() منه يغتسل ثم يجري ال الذي الماء في أحدكم يبولن
 الموافق بمفهومه ويدل نجاسته، ذلك في والعلة ذلك، بعد فيه واالغتسال مباشرة، الراكد الماء
 بمفهومـه  ويدل محصورة، غير طرق له وهذا وصبه، لبولا كجمع يساويه، عما النهي على

 .أشد ألنه أولى باب من الراكد الماء في التغوط عن النهي على األولوي

                                            
  .زياد مقداد. هذا التعريف خاص باألستاذ الفاضل د(1) 
 البول باب الوضوء، كتاب البخاري،: البخاري صحيح). منه يغتسل ثم الدائم الماء في: (المخزومي قال(2) 
 .1/57 ،239الدائم، ح الماء في
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 للمسكوت عنه، به المنطوق حكم نقيض  ثبوت علىذا دل اللفظ  إ المخالفة، مفهومفي  و
 يعمهـا  هـل  ،أن الصور المتعددة للمسكوت عنه    فيكون المقصود من عموم مفهوم المخالفة       

 يـشملها،  لـم  وإن ، المخالف مفهوم بعموم نقول صورها، كل شمل فإن ،ال؟ أم جميعا،لحكم  ا
  .روالبح كالنهر الجاري الماء في بولتال جواز  ويدل الحديث علىالمفهوم، عموم وقوع ننفي

 .التالية الفروع في  حجيتهسأبين ما  هو عموم المفهوم، وهوهذا
  

 . في عموم المفهومالنزاع لمح تحرير: الثالث الفرع
  :أقولف سبيال، ذلك إلى استطعت ما واالختالف االتفاق مواطن تقصي جاهداً حاولت

 فـضال  ابتداء المفهوم عموم حجية في البحث عدم على -بعينه– للمفهوم النافون اتفق .1
 .)1( به القول عن

 .رادهأف جميع على داللته القول بعمومه، أي بفي بالمفهوم القائلون اختلف .2
  .)2()  ال  أم  عموم  له  هل  -به القول عن تفريعاً– المفهوم داللة في اختلفوا (:اآلمدي قال
  .)3() ال؟ أم عموماً له أن في اختلفوا بالمفهوم قالوا الذين (:العضد صاحب وقال

 :ومنهم فقط، المخالفة مفهوم عموم في محصور الخالف أن البعض قال .3
 .)4 ()؟ال أم المنطوق سوى فيما عام هو هل ةالمخالف مفهوم (:اللحام ابن قال

يعني أن الخالف واقع فـي      . )5 ()فيه خالف ال الموافقة مفهوم أن: (الهمام ابن صرح
  .)6(بدقيق ليسلف فقط، وهذا اعموم المفهوم المخ

 ذكره ما هذا ويؤيد المعنوي، المفهوم قبيل من المفهوم من المستفاد العموم أن ويظهر
  .)7( المعنوي العموم مسائل ضمن من المفهوم عموم ألةمس أن الزركشي،

                                            
  .302 صالدين، نظام ابن: الرحموت فواتح (1)
  .2/466 اآلمدي،: حكاماإل (2)
  .199 صاإليجي،: العضد شرح (3)
  .237 صاللحام، ابن: األصولية والفوائد القواعد (4)
  .1/260 الهمام، ابن: الفقه أصول في التحرير (5)
 المعارضين أشد وهو الغزالي ومنهم معا، نوعيه في عاما جعلوه المفهوم في العموم عن تحدث من أغلب (6)
 ولكن من .2/42 الغزالي،: المستصفى) به ويتمسك عموما للمفهوم يظن قد بالمفهوم وليق من: (فقال له،

خالل البحث ظهر أن بعض المخالفين في عموم المفهوم يوجهون كالمهم إلى مفهوم المخالفة، وقد أشار شيخ 
عرض لها أحد ال اإلسالم ابن تيمية لنفي عموم مفهوم الماخلفة في مواضع كثيرة، أما مفهوم الموافقة فلم يت

  .بالنفي وال اإلثبات
  .3/165 الزركشي،: المحيط البحر (7)
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 جهـة  مـن  العموم يفيد ما الباب هذا األصوليين بعض ألحق وقد(: ابن السمعاني قال  
 ومـن  عليه، يدل ال اللفظ كان نإو العموم على يدل ما باللفظ يقترن بأن يكون وذلك المعنى،

 .)1( عموملل المقتضى الخطاب دليل ذلك

  
  :همتوأدل العلماء آراء: عرابالفرع ال

 .العلماء آراء: أوالً
  :هي أقوال،  ثالثةإلى المفهوم عموم حجية في العلماء آراء تعددت

 بمعنى أن الحكم -حجة أنه أي- عموم له المفهوم أن إلى  بعض العلماءذهب :األول الرأي .1
: قـال  افعية،الش من منصور أبو األستاذ: به وقال ،الثابت به عام لجميع ما عدا المنطوق      

 أو مفهوم من األلفاظ ودالئل والمعاني األلفاظ في يكون العموم -الشافعية- أصحابنا قال(
 .)2 ()خطاب دليل
 سـوى  مـا  في مطلقاً عام المفهوم إن: (فقال الحنابلة، من األكثرين عن النجار ابن ونقله
  .)3() العام به يخصص بما يخصص المنطوق،
 فـي  صـحيح  دليـل  إنه: أصحابنا وجمهور والشافعي مالك به قال (:السمعاني نقل وكذا
  .)4() المتكلمين من طائفة به وقال الظاهر، وأصحاب داود، قول وهو به، ويحتج األحكام

 .)6 ()لألكثر (العضد صاحب ونسبه ،)5() الجمهور إلى (الشوكاني ونسبه
 ابـن  إليـه  ذهـب وقد   يتحقق، ال المفهوم عموم في الخالف أن إلى  بعض العلماء  ذهبو
، وهؤالء العلماء يميلون إلى القول بعموم المفهوم،        )7( والرازي اآلمدي عن نقال الجبل، قاضي

  :وأسأذكر بعضا من أقوالهم فيما يلي
  .)8() يتحقق ال -لفظي- عموم له مفهومال أن في الخالف (:العضد قالو

 .)9()لفظي عموم له المفهوم أن في الخالف (:أصوله في مفلح ابن وقال

                                            
  .1/170 السمعاني،: األدلة قواطع (1)
  .319 صابن المبرد،:  شرح غاية السول.2/163 الزركشي،: المحيط البحر (2)
  .3/210 النجار، ابن: المنير الكوكب شرح (3)
  .1/238 السمعاني،: األدلة قواطع (4)
  .1/382 الشوكاني،: الفحول ادإرش (5)
  .200 صاإليجي،: العضد شرح (6)
  .2/401 الرازي،: المحصول. 3/210 النجار، ابن: المنير الكوكب شرح (7)
 .1/383 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 199 صاإليجي،: العضد شرح (8)

   .5/2446 المرداوي،: التحرير شرح التحبير(9) 
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  .)1 ()اللفظ إلى آيل فيه النزاع حاصل أن شك وال (:اآلمدي يقول
  
 فال يعـم    -بحجة ليس أنهو له عموم ال المفهوم أن إلى  بعض العلماء  ذهب :الثاني الرأي .2

 ال المفهـوم  (:لا حيث ق  يالغزال اإلمام هو رأي و ،الحكم الثابت به جميع ما عدا المنطوق      
 .)2 ()به ويتمسك عموماً له أن يظن قد بالمفهوم يقول ومن له، عموم
 وقد )بعام ليس نهأ وغيره، إسحاق أبو منهمو األكثرين إيراد وظاهر (:البحر صاحب وقال
  .)3 (والغزالي بكر أبو القاضي اختاره

 الـشافعية  مـذهب  مـن  الصحيح: (-الورقات شارح عن نقال-: الجبل قاضي ابن وقال
  .)4 ()للمفهوم عموم ال أنه واألصوليين،

 وابـن  الحنابلـة،  من المقدسي قدامة وابن عقيل، وابن تيمية، ابن العباس أبو اختار وكذا
  .)6 ()ما صورة في المخالفة تكفي: (وقالوا الدين، تقي وكذا ،)5( الشافعية من العيد دقيق

  
 النطق محل كان فإن العيد، دقيق ابن قاله التفصيل، إلى  بعض العلماءذهب :ثالثال الرأي .3

 منفيـاً  النطق كان إن وأما ،-عموم له أي- صوره جميع في منتف بالمفهوم فالحكم مثبتا
 .)7( المخالفة صور جملة في الحكم تيثب أن يلزم فال
 األول القول مع يتفق اإلثبات جهة فمن الطريق، منتصف في يقف الرأي، هذا أن حظنالو

 النفـي،  حالة في اًعموم  يجعل له  فال الثاني القول مع يتفق النفي جهة ومن ،اًعموم له يجعلف
 :فقـال  ،الدين نظام ابن أشار ذلك وإلى ،الموافقة مفهوم إلى ال المخالفة مفهوم إلى موجه فهو

  ).عموم قائليه عند المخالفة لمفهوم(
 بعدم رأيه إلى يشير كما) الموفقة مفهوم عموم على االتفاق (إلى إشارة فيه تفصيلال هذاو
 .)8( بعمومه ليقول ءابتدا بالمفهوم القول

                                            
  .302 صالدين، نظام ابن: الرحموت واحف. 2/466 اآلمدي،: اإلحكام (1)
  .1/382 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 2/401 الرازي،: المحصول. 2/42 الغزالي،: المستصفى (2)
 اآلمدي،: اإلحكام. العموم بنفي الغزالي رأي إلى اآلمدي وأشار. 2/163 الزركشي،: المحيط البحر (3)

2/466.  
  .5/2446 المرداوي،: التحرير شرح التحبير(4) 
  .3/210 النجار، ابن: المنير الكوكب شرح (5)
  .319 صابن المبرد،:  شرح غاية السول.5/2446 المرداوي،: التحرير شرح التحبير(6) 
  .1/42:  شرح اإللمام.3/164 الزركشي،: المحيط البحر. 5/2448 المرداوي،: التحرير شرح التحبير (7)
  .302 صالدين، نظام ابن: الرحموت فواتح (8)
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  .المفهوم عموم في الخالف منشأ: الخامس الفرع
  :هي اتجاهات ثالث في تنحصر ثالثة، المفهوم عموم نشأة في األصوليون آراء

 المفهوم مستند  أن إلى يعود المفهوم عموم في الخالف أن يرى :األول االتجاه .1
 المـذكور  خـص  إذا أنـه  ة،اللغ في استقر فقد) بالذكر التخصيص فوائد عن البحث (هو

ومن أصحاب هـذا   .)1 (عموم له يرى أن المفهومف عداه، عما الحكم انتفاء اقتضى بالذكر،
  .االتجاه األيباري من المالكية، واإلمام الشافعي

 يكـون  أن عنـده  يـصح  الف ،التخصيص فوائد عن البحث المفهوم مستند أن يرى منو
  .)2(  فائدة  للتخصيص  كان  لما  عنه  والمسكوت به، وقالمنط حكم استوى لو ألنه عموم، للمفهوم

 إنمـا  به القائلين عند السكوت محل في الحكم فهم مستند أن تعلم أن يجب (:اآلمدي يقول
 .)3 ()غيره دون بالذكر النطق محل تخصيص فائدة إلى النظر هو

  

 معـا،  للفـظ ا بنفس المعنيين لقيام ،)لغوي عرف (مستنده المفهوم يرى أن  :الثاني االتجاه .2
 للمفهـوم  يكون أن أجازواولذلك   كالمنطوق، به مصرحاً عنه المسكوت في الحكم فيكون
 .)4(عموم

 

 األلفـاظ  عـوارض  مـن  هو هل العموم (أن إلى رجعي الخالف أن يرى :الثالث االتجاه .3
  .)5 ()؟ال أم والمعاني

 وهو المفهوم، بعموم القول يجوز والمعاني، األلفاظ عوارض من العموم إن يقول فمن •
  .)6( الجمهور قول

 عمـوم،  للمفهوم يكون أن يجوز فال فقط، األلفاظ عوارض من العموم إن يقول ومن •
 وجـالل  الهنـدي،  الدين صفي بهذا وقال يخص، أو يعم حتى بلفظ ليس المفهوم ألن
  .)7(الغزالي واإلمام المحلي الدين

                                            
  .1/383 الشوكاني،: الفحول إرشاد (1)
: المحيط البحر. 3/212 النجار، ابن: المنير الكوكب شرح. 5/2448 المرداوي،: التحرير شرح التحبير (2)

  .2/401 الرازي،: المحصول. 3/165 الزركشي،
  .3/69و 2/466 اآلمدي،: اإلحكام (3)
  .3/165 الزركشي،: المحيط البحر(4) 
  .302 صالدين، نظام ابن: تالرحمو فواتح (5)
  .3/163 الزركشي،: المحيط البحر (6)
  .3/163 الزركشي،: المحيط البحر. بكر أبو والقاضي الشيرازي، قال وكذا. 2/42 الغزالي،: المستصفى (7)
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 حجية في االختالف إلى أدى لذيا ويؤثر فيها، وهو     المسألة أصل إلى يرجع الخالف هذاو
 .)1( المفهوم عموم

 
  .ومناقشتها العلماء أدلة: السادسالفرع 

  :التالي النحو على وكانت أقواله، إثبات في فريق كل استدالل طرق تعددت
  .عموم له المفهوم بأن القائلين: األول الفريق أدلة

  :التالية باألدلة مذهبهم مدعمين واستدلوا
 يصح وال السكوت، صور كل في انتفائه يقتضي ذلك فإن حجة، أنه ثبت ىمت المفهوم أن .1

 واتِّبـاع  دليـل،  بـال  تحكم ذلك ألن األخرى، الصور دون صورها بعض على اقتصاره
 .)2( المراد وهو عنها، المسكوت الصور جميع في شموله فلزم يصحان، ال وهما للهوى،

 ،)3 (الوضعية اللفظية الداللة أقسام من وهي م،االلتزا داللة قبيل من المفهوم داللة أن كما .2
 كـل  إعطاء يعني ذلك فإن جائزة، يتفوق من كل أعط: قلنا فلو ،باللفظ الداللة باب من ال
 االلتزام بطريق وذلك الجائزة متفوقاً ليس من إعطاء عدم ويستلزم دراسته،في   ينجح من

  .الشرط بمفهوم
 المطابقـة  طريـق  عن يدل مخالفة مفهوم له لذيا اللفظ أن" :فيقول ذلك، القرافي يوضح

 علـى  والمفهـوم  االلتزام طريق عن ويدل المسكوت، صور لجميع المنطوق حكم إثبات على
 .)4( "بعدد محصورة غير المنطوق تخالف التي والصور المنطوق، يخالف عما الحكم سلب

 جميـع  يعم ال وقالمنط أن نعلم ونحن المعنوي، بالعموم المفهوم األصوليين بعض ألحق .3
 ما وهذا المعنى، جهة من وإنما ، فقط اللفظ جهة من عنها والمسكوت بها المصرح الصور
 يفيـد  ما– الباب بهذا األصوليين بعض ألحق (:السمعاني قال .ناألصوليي من جمع قرره
  .)5 ()للعموم الخطاب دليل -المعنى جهة من العموم

 بـتالزم  عامـاً  يكون الموافقة مفهوم ففي قط،ف اللغة جهة من حجة يكون ال اللفظ عمومو
 عامـاً  يكـون  المخالفة وفي بالعرف، عنها المسكوت الصور جميع في العرف، جهة من دليل

 .)6( بالعقل عنها المسكوت الصور جميع في العموم يفيد الذي العقل، بتالزم

                                            
  .تعالى اهللا بإذن التالي المطلب في العلماء آراء تفصيل سيتم (1)
 .13-2/12 العطار،: الجوامع جمع على العطار حاشية. 2/401 الرازي،: المحصول (2)

  .البحث هذا من 13-11ة صفح راجع (3)
  .1/260 القرافي،: المنظوم العقد(4) 
  .1/169 السمعاني،: األدلة قواطع (5)
  ،3/154 النجار ابن: المنير الكوكب شرح. 1/205 البصري، الحسين أبي: المعتمد (6)
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 فـي  مـه بعمو يقـول  من ألن اللفظ، إلى المفهوم عموم في الخالف رجوع اآلمدي يقرر .4
 فـي ) بـاللفظ  الداللة يسمى ما وهو المفهوم عموم( به الحكم إثبات يريد السكوت صورة
 .)1( بالمفهوم القائلون فيه يختلف ال وهذا اللفظ، طريق عن ال صورها، جميع

 :االعتراض على الدليل
 وقوعـه،  بعـدم  أو فائدته بعدم تدعون؛ كما ال المفهوم عموم في معنوي الخالف إن

 قاعدة على -الحقاً بيانها سيأتي– فقهية تطبيقات بناء من واألصوليون الفقهاء قرره الم وذلك
 .)2( األحكام بها تثبت التي األدلة منو حجة كونه فثبت المفهوم، عموم

 
 وإنمـا  عنـه،  المسكوت صور جميع في الحكم نفي يريدون ال المفهوم، لعموم نيالناف أن .5

 .)3 ()المنطوق (اللفظ بداللة ثابت بأنه ويقولون ،)المفهوم عموم(بـ ثبوته نفي يريدون
 :وأجابوا عليه
 للواقع، مناقض باللفظ، ثابت عنه، المسكوت صور جميع في الحكم نفي بأن قولكم إن

 بواسـطة - الـسكوت  جهة من الثابت الحكم وأما المنطوق، عليه يطلق باللفظ الثابت فالحكم
 فثبت معا، فيهما عاماً المفهوم وال الحالتين، كال في عاماً المنطوق فال مفهوماً، يسمى -اللفظ
 .)4 (المراد وهو -المفهوم عموم- دليلنا من مأخوذ السكوت جهة من المستنبط الحكم أن
 

  .له عموم ال المفهوم بأن القائلين: الثاني الفريق أدلة
  :التالية باألدلة الثاني الفريق أصحاب استدل

 التمسك ألن عموم، للمفهوم يكون فال لفظية، فليست المفهوم داللة وأما لفظ، هو العموم أن .1
 .)5( سكوتمب تمسك به
  :وجهين من دليلهم على ويرد

 يـسقط ف لفظـي،  فـالنزاع  فقط، اللفظ على العامطالقك  إل ،عموماً تسميه ال كنت إن :أحدهما
 .)6( عاًم والمعاني لأللفاظ -عندنا- ثبت لعموما ألن ،اًعموم لمفهومل أن ويثبت دليلك،

                                            
  .2/466 اآلمدي،: اإلحكام (1)
  .الثالث الفصل في الفقهي أثره إلى انظر (2)
  .2/466 اآلمدي،: اإلحكام(3) 
  .2/466 اآلمدي،: اإلحكام(4) 
  .2/42 الغزالي،: المستصفى (5)
  .2/401 الرازي، المحصول (6)
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 باطـل،  فهذا ،عنه المسكوت جميع عن الحكم انتفاء معرفة عدم مقصودك كان وإن :والثاني
 وإال عداه، عما الحكم انتفاء منه فلزم ذلك، ثبت وقد حجة، المفهوم كون عن فرع المسألة ألن
  .)1( فائدة بالذكر للتخصيص كان لما
  
ـ في العدم، حكاماأل في واألصل بالسكوت، تمسك هو بالمفهوم القول إن .2  انتفـاء  عنـه  زمل

 .)2( به التمسك يصح وال بالعموم، نصفه فال الحكم،
 : الدليل هذا على الرد ويمكن

 الـدليل  يـأتي  حتى يستمر ذلك لكن تقولون، كما البراءة التكاليف في األصل إن نعم،
 إعماله، من بد وال الدليل إهمال يجوز فال وإال به، األخذ من بد ال فحينها الحكم، يظهر الذي
 والعرف اللفظ بطريق حجة، وأنه المفهوم، بعموم األخذ على دلت النصوص إن: نقول ونحن
  .للمفهوم عموم ال بأنه كم،ؤإدعا وبطل معا، والعقل

  
 لـه  فيكون أفراده؟ على هتدالل شابهتت هل المفهوم في النزاع ألن للمفهوم، العموم نفي نإ .3

 القتـل  في( :فقولك فيها، التفاوت يقع أن يجوز الفحوىو له، عموم فال تتفاوت؟ أو عموم،
 .)3( العمد شبه في عدمه على داللته تفاوت الخطأ القتل في عدمه على داللته )القود العمد
 : الدليل هذا على الرد ويمكن

 يكـون  ألنه بعمومه، القول نفي إلى يؤدي ال المفهوم، صور في يقع الذي التفاوت إن
 .الحكم صلب في التفاوت يؤثر فال سوية، الحكم في تشترك لكنها ها،غير من أظهر صور في
  
 فإنه  العلة هذه انتفت ثم بعلة ثبت إن والحكم التخصيص، أو التعليل بطريق يرد المفهوم أن .4

 .)4( بالتفصيل يحصل التخصيص وقصد كلها، أو الصور بعض في سيخالفها
 :ويجاب عليه
 وإنما فقط، العلة بطريق الصور لجميع الحكم معمو على يدل المفهوم أن لكم نسلم ال

 -آنفـاً - سـبق  كما العقل جهة من المخالفة ومفهوم العرف، جهة من الموافقة مفهوم في يدل
 .ذكره

 
                                            

  .2/401 الرازي، المحصول. 2/851 مفلح، ابن: مفلح ابن أصول(1) 
  .2/42 الغزالي،: المستصفى(2) 
  .303 صالدين، نظام ابن: الرحموت فواتح (3)
 .2/853 مفلح، ابن: مفلح ابن أصول (4)
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 فـالقول  وعليه للمنطوق، عنه المسكوت صور من واحدة، صورة بمخالفة يتحقق المفهوم .5
 .)1( له عموم ال المفهوم تاليالفب متحقق، غير المفهوم بعموم المقتضي

  :وجهين من قولهم على ويرد
  .عنه المسكوت صور جميع في انتفاؤه لزم حجة، المفهوم كون ثبت متى: نقول :األول
 فـي  أوقعكم له عموم ال المفهوم بأن لتقولوا غيرها دون بعينها صورة تخصيصكم إن :الثاني
  .يصح فال دليل، بال تحكم ذلك كون وحرج، مغالطة

  
 كان وإن ، عموم للمفهوم كان مثبتاً المنطوق كان فإن بالتفريق، القائل: ثالثال الفريق أدلة

  .له عموم فال منفياً المنطوق
  :يلي بما قوله على العيد دقيق ابن استدل وقد

 لـزم  إثبات النطق كان إن ألنه المخالفة، صور جملة في منتف اإلثبات حال في الحكم إن .1
 النطـق  فمحـل  الغنم، بسائمة الوجوب كتعليق. مخالفال أفراد جميع نع الحكم نفي عنه

 نفيـا،  النطق حال في الحكم كان وإن العموم، ففيه المعلوفة، عن الحكم نفي فيلزم إثبات،
 فيكون المخالف، عن الحكم انتفاء يقتضي فإنه) الراكد الماء في أحدكم يبولن ال: (r كقوله

 .)2( ي في الماء الجار، بجواز التبولإثباتاً المفهوم
  
 فهـذا  صيغة، كل ال تخصه، صيغ للعموم أن علمت ألنك ،عاماً يكون ال النطق مطلق إن .2

 عموم للمفهوم أن ادعى ومن -المفهوم- فيه لفظ ال بما بالك فما اإلثبات، في األلفاظ حال
  .)3( دليل من له بد فال هذا مثل في
 :وجهين من العيد دقيق ابن أدلة على الرد ويمكن

 العموم قبيل من أنه ذكرنا وقد النفي، حالة في عام المفهوم أن إثباته يريد الذي إن :األول .1
  .اإلثبات أو النفي حال في سواء مطلقاً المفهوم بعموم القائلين أدلة أيضا وذكرنا المعنوي،

 تخصه، صيغة له العموم ألن النفي، في متحقق غير المفهوم في العموم أن ادعاء :الثاني .2
 صـيغة  يلزمـه  فـال  المعنوي، العموم بل اللفظي العموم عن نتحدث ال ناألن دقيق، غير

 .)4(خاصة

                                            
  .424و 1/421 تيمية، ابن: الكبرى الفتاوى. 21/125 تيمية، ابن: الفتاوى مجموع (1)
  .1/420 العيد، دقيق ابن: اإللمام شرح (2)
  .1/421 العيد، دقيق ابن: اإللمام شرح (3)
  .1/170 السمعاني،: األدلة قواطع (4)
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  .ومسوغاته الترجيح: السابعالفرع 
  .الراجح الرأي: أوالً

 القـول  أن لنـا  تبين عليها، الواردة والردود وأدلتهم، العلماء، أقوال ذكر من االنتهاء بعد
 جمـع  مذهب وهو عموم، له المفهوم بأن القائلين األول، المذهب أصحاب قول منها، الراجح
 واألكثـرين  الشافعية، من منصور أبو واألستاذ والشافعي، مالك، كاإلمام األصوليين من كبير
 وأصـحاب  داود، قـول  وهـو  ،)به ويحتج األحكام في صحيح دليل إنه: (قالوا الحنابلة، من

 .)1(المتكلمين من طائفة به وقال الظاهر،
 
 .يحالترج مسوغات: اًثاني

  :التالية لألسباب عموم له المفهوم بأن القائل المذهب رجحت وقد
 .الدقيقة االعتراضات من وسالمتها أدلتهم، قوة .1
 .المقتعة بالبراهين المعارضة المذاهب أدلة الرد على .2
 ودليـل  بالـذكر  كالتخـصيص  مختلفة، مسميات تحت به يعملون المفهوم، لعموم النافون .3

 .الخطاب
 األلفاظ عوارض من العموم أن ثبت فقد بدقيق، ليس المعاني ال لأللفاظ العموم بأن القول .4

 .المراد وهو المعنوي، العموم قبيل من المفهوم فكان والمعاني،
 أن ويؤكـد  يثبـت  به، للعمل ضوابط وجود مع بالمفهوم، القول على اتفاق مغظم العلماء   .5

 .عموم له المفهوم
 بالـذكر،  التخـصيص  فائدة يؤدي للمنطوق عنه المسكوت صور بعض مخالفة بأن القول .6

 معينـة  ضـوابط  وجـود  لعدم للعموم، النافين قول ضعف على ويبرهن دليل، بال تحكم
 .تنفيه التي والصور بها، يثبت أن يمكن التي الصور بين للتفريق

 بين الجمع أصحابه محاولة جهة من عموم، له المفهوم بأن القول إلى يشير الثالث المذهب .7
: فقالوا له، أثر ال الخالف أن وإبراز وتبريرها، له، والنافين المفهوم، بعموم ائلينالق آراء
 .عليهم ال به للقائلين حجة القول هذا فكان لفظي، الخالف إن

 جهـة  مـن  النافين مذهب ويخالف جهة، من به القائلين مذهب مع يتوافق الرابع المذهب .8
 العمـوم  قبيـل  من هو الذي المفهوم نع نتكلم ألننا رأيهم، صواب عدم ثبت وقد أخرى،

 .اللفظي ال المعنوي،
                                            

 :التحرير شرح التحبير. 1/382 الشوكاني،: الفحول إرشاد. البحث هذا من 66 و63 ةالصفح انظر (1)
 شرح. 1/238 السمعاني،: األدلة قواطع. 3/210 النجار، ابن: المنير الكوكب شرح. 5/2445 المرداوي،

 .2/163 الزركشي،: المحيط البحر. 200 صاإليجي،: العضد
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  :هامة مالحظة
 فـي  به العمل يلزمنا ال فإنه ،األحكام على المفهوم عموم حجيةب قولنا من الرغم على

 المعـارض  وجـود  مـن  وسالمته داللته، قوة إلى -بدقة- فيها ينظر بل ومسألة، صورة كل
 منطوق مع كتعارضه به، يعمل ال داللة، منه أقوى هو ما مع تعارضه حال ففي منه، األقوى
 التعارض في مقرر هو كما المفهوم، عموم على يقدم المنطوق من المستنبط الحكم فإن آخر،

  .والترجيح
  

 الـدور  علـى  الضوء مسلطين عليها، واألدلة الفقهية، باألمثلة مدعما ذلك بيان ويأتي
 .تعالى اهللا شاء إن القادم الفصل في ،مسألة كل في المفهوم بعموم القول يلعبه الذي
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  :هما ن،وفيه فرعا
  .بالمفهوم التخصيص مسألة: األول الفرع
  .المسألة صورة

 العموم تخصيص يجوز فهل بينهما، تعارض وقع فإن كذلك، حجة والمفهوم حجة العام
 مـا  خـاص،   موافقة أو مخالفة   مفهوم عارضه معا منطوق :نقول واختصاراً ال؟ مأ بالمفهوم
 .العمل؟

  
  .بالمفهوم العموم تخصيص في األصوليين آراء: أوال
 ،) 1( بالمنطوق التخصيص جاز كما بالمفهوم، التخصيص جوزوا والمفهوم بالعموم القائلون .1

 جوزي أنه والمفهوم بالعموم القائلين بين خالفا نعرف ال (:وقال اآلمدي، اإلمام ذهب وإليه
 بمفهوم يقول الشافعي أن ونقل ،الزركشي لاق وكذا ،)2 ()بنوعيه بالمفهوم العموم تخصيص
 .)3( العموم به يخص وأنه الصفة،

 لـه  ومثـل  بالفحوى، المفهوم العام، بها يخص التي األدلة من: فقال ،الغزالـي  ذكره وقد
 قـاطع  سمعي دليل كل فكان التأفيف، عن الناهي النص من فهم حيث األبوين، ضرب تحريم

 .)4( كالمنطوق به القائلين عند والمفهوم كالنص،
 

 بـالمفهوم،  التخـصيص  من المنع سريج وابن الحنفية عن الشيرازي إسحاق أبو وحكى .2
 .)5( بالمفهوم العمل عدم على مبني مذهبهم ألن وذلك

  
ـ  يقتـضي  مـا  المتأخرين بعض كالم في إن: اإللمام شرح في العيد دقيق ابن قال .3  ديمتق

 فقـد  الموافقة مفهوم وأما المخالفة، مفهوم في الخالف الدين نظام ابن حصر وقد العموم،
 .)6( به التخصيص على العلماء اتفق

                                            
  .229 صاإليجي،: العضد شرح. 1/456 الشوكاني،: الفحول إرشاد) 1(
  .2/105 األصفهاني،: المختصر بيان. 2/529 اآلمدي،: اإلحكام) 2(
  .1/456 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 3/381 الزركشي،: المحيط البحر) 3(
  .17 صالشيرازي،: اللمع الشيرازي، به التخصيص بجواز قال وقد. 2/50 الغزالي،: المستصفى) 4(
  .17 صالشيرازي،: اللمع. 1/456 ني،الشوكا: الفحول إرشاد) 5(
  .1/456 الشوكاني،: الفحول إرشاد. 378 صالدين، نظام ابن: الرحموت فواتح) 6(
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 . األصوليينآراءمناقشة : ثانيا
 المنطـوق  العـام  أن :به القائلين على بالمفهوم التخصيص جواز بعدم القائلون اعترض .1

 ويجـب  بينهما، معارضة بوجود نسلم فال المفهوم، الخاص من اللفظ جهة من داللة أقوى
 .)1( يخصصه فال الراجح يعارض ال والمرجوح الراجح، وهو العام تقديم

  
 يبقـى  لكنـه  اللفـظ،  جهـة  من راجح المنطوق أن لكم نسلم نعم، :االعتراض على الرد
 ظنيـة، ال في والمفهوم المنطوق فيتساوى المفهوم، وخصوص ،هتدالل عمومجهة   من مرجوحا

 ظـاهر  إعمـال  مـن  أولى بينهما والجمع الدليلين إعمال ألن العام، على الخاص تقديم فجاز
 التـساوي  يشترط ال وألنه ،)2( بالمفهوم، التخصيص جواز فثبت اآلخر، أصل وإبطال أحدهما

 .)3( الواحد بخبر -المتواتر- الكتاب التخصيص جاز كما القوة في
 

 أقـوى  المنطوق أن إال العموم، داللة من وأقوى ،خاص المفهوم قيل فإن :آخر اعتراض .2
 .)4( للمنطوق المفهوم وافتقار المفهوم، من
  

 أن كما مطلقا، بالعموم العمل إبطال منه يلزم ال بالمفهوم العمل أن :اعتراضهم على الرد
  .المراد وهو بينهما الجمع فجاز بالمفهوم، العمل إبطال منه يلزم ال بالعموم العمل

  
  :الراجح ولالق

 كـال  ألن بالمفهوم، التخصيص جواز لنا ظهر عليها والردود االعتراضات على بناء
 ،)5(اآلخـر  وإهمـال  أحدهما إعمال من أولى وجه من ولو الدليلين إعمال وألن حجة، منهما

 جـار  منهـا  حجيته يثبت فما به، القول من فرع بالمفهوم التخصيص أن على التنبيه وينبغي
  .به التخصيص يجز لم األغلب عند اللقب كمفهوم يثبت لم وما به، التخصيص

  

                                            
  .229 صاإليجي،: العضد شرح. 2/529 اآلمدي،: اإلحكام) 1(
  .2/105 األصفهاني،: المختصر بيان. 2/530 اآلمدي،: اإلحكام) 2(
  .230 صاإليجي،: العضد شرح) 3(
  .2/530 اآلمدي،: اماإلحك) 4(
 حججا الدين نظام ابن ساق وقد. 2/530 اآلمدي،: اإلحكام. 3/261 النبهاني،: اإلسالمية الشخصية) 5(

 للمزيد. ذكرناها التي األدلة معارضة على تقوى ال لكنها المخالفة، بمفهوم التخصيص جواز عدم على ليستدل
  .379 صالدين، نظام ابن: الرحموت فواتح انظر،
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  .بالمفهوم التخصيص على فقهية تطبيقاتٌ: الثاني الفرع
  :التخصيص بمفهوم الموافقة: أوال
 الموافقـة  بمفهـوم  ،)2() )1( وعقوبته عرضه يحل الواجد ليr :) النبي قول تخصيص :لهامث
üx: (تعالى اهللا قولل sù @ à)s? !$ yJçl °; 7e$ é& üwur $ yJèd öç pk÷]s? ()3(. 

 يماطل وهو دينه سداد على القدرة له مدين أي بأن يفيد الحديث منطوق :الداللة وجه
 إيـذاء  جواز عدم على يدلنا اآلية ومفهوم بالسجن، عقوبته ويحل عرضه يحل بذلك فهو فيه،

 مفهـوم  فخص متعمدا، السداد عن امتناعه أو دينه سداد تعذر حالة بشمل وهذا مطلقا، األبوين
  .الحديث منطوق اآلية

  
 :الراجح القول

 ديـن  سـداد  عن األبوين من أي امتنع نفإ بالمفهوم، العموم تخصيص بجواز القول
  .)4( مثال بالحبس عقوبتهما أو الفاحش بالقول عرضهما يحل ال ذلك فإن أبنائهما

 
  :التخصيص بمفهوم المخالفة: ثانيا

 قولـه  مع ،)5( )طعمه وأ ريحه غير ما إال شيء الماء سجينَ ال(: r هقول ظاهر تعارض .1
r :)6 ()الخبث يحمل لم القلتين الماء بلغ إذا(. 

 أوصافه، أحد تتغير لم ما ينجس ال الماء أن على بمنطوقه يدل األول الحديث :الداللة وجه
 إن بمنطوقـه  فـاد فأ الثاني الحديث أما كذلك، والراكد الجاري والكثير، القليل ذلك في استوى

                                            
)1 (ويحل. شكايته أي: عرضه يحل. والمقتدر الغني أي: الواجد. الدين أداء عن واالمتناع المماطلة،: لي 

: rقوله من r عنه، روي ما مشكل بيان باب الطحاوي،: اآلثار مشكل شرح. وتعزيره حبسه أي: عقوبته
  .2/410، 950وح 949ح، "وعقوبته عرضه يحل الواجد لي"
 كتاب ماجه، ابن: ماجه ابن سنن. 6/89، 6242ح الغني، مطل باب البيوع، كتاب النسائي،: الكبرى سنن )2(

 . حسن: األلباني الشيخ قال. 2/810 ،2427ح والمالزمة، الدين في الحبس باب الصدقات،

  .23 آية: اإلسراء سورة) 3(
  .346 صالشنقيطي،: الفقه أصول في مذكرة) 4(
 غير من الترمذي رواه. 1/95، 66شيء، ح ينجسه ال الماء أن جاء ما باب الترمذي،: الترمذي  سنن)5(

 .حسن حديث هذا: عيسى أبو قال استثناء،

 فوري، البرهان: العمال كنز. 50ح ،1/91 الماء، في التوقيت باب: الطهارة كتاب: الكبرى النسائي سنن) 6(
 من ينجس ما باب: طهارةال كتاب داود، أبو: داود أبو سنن. 9/577 ،27497ح، واألواني المياه في باب
 .صحيح الحديث: األلباني قال. 31ص ،63 ح،الماء
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 أن على فدل مفهومه وأما أوصافه، أحد تتغير لم ما ينجس ال فوق فما القلتين النجاسة خالطت
  .)1( تتغير لم أو أوصافه أحد تتغير سواء -مطلقا- ينجس نجاسة خالطه إن القلتين دون ما
  

  :أراء العلماء في المسألة
 الحـديث  منطوق يخص الثاني ثالحدي مفهوم وأن: بالمفهوم يخص العموم أن يقول فمن .1

 ال الكثيـر  وأن مطلقا، نجاسة هتخالط إن ينجس القليل الماء أن عنده، الحكم يكون األول،
 .أوصافه أحد تغيرت إذا إال ينجس

 ال وقليلـه  كثيـره  مطلقا الماء أن لديه، فالحكم بالمفهوم، يخص ال العموم إن: يقول ومن .2
  .أوصافه إحدى تغيرت إن إال ينجس

 الدليلين إعمال وألن حجة، منهما كال ألن للعموم المفهوم بتخصص العمل يلزم :الراجح القول
  .)3(األول القول فالراجح ،)2(اآلخر وإهمال أحدهما إعمال من أولى وجه من ولو
  
 لقوله المخالفة بمفهوم ،)4() شاةٌ شاة أربعين كل في الغنم فيو: (r قوله عموم تخصيص .2

r) :5( )زكاةال الغنم سائمة في(. 
 سواء الغنم، أنواع جميع في الزكاة وجوب على بمنطوقه األول الحديث دل: الداللة وجه

 وجـوب  عدم على المخالف المفهوم طريق عن الثاني الحديث ويدل معلوفة، أو سائمة كانت
  .)6( العام الحكم عن المعلوفة الغنم فخرجت المعلوفة، الغنم في الزكاة
 العمـوم  تخصيصالقول ب ب عمالً منها، المعلوفة عدا األغنام في زكاةال بوجو: حالراج القول

  .)7( سابقاً تبين كما  من إهمال أحدهماأولى الدليلين بين الجمع ألن بالمفهوم،
                                            

  .378 صالدين، نظام ابن: الرحموت فواتح) 1(
  .3/260 النبهاني،: اإلسالمية الشخصية) 2(
  .229 صاإليجي،: العضد شرح) 3(
لحافظ الهيتمي قال ا. 186ص ،1570ح السائمة، زكاة في باب الزكاة، كتاب داود، أبو: داود أبي  سنن)4(

  .3/131، 1936الطبراني، ح: مسند الشاميين. ورجاله رجال صحيح. 3/73: في مجمع الزوائد
 ذكره علماء الفقه واألصول في كتبهم، كالماوردي في بل في كتب الحديث، يلم أعثر عليه من خالل بحث) 5(

احب النهاية في غريب األثر أبو الحاوي، والوسيط للغزالي، والمجموع للنووي، وأما شروح الحديث فذكره ص
ال : السعادات الجزري، وقال صاحب خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي ابن الملقن

 وفي صدقَة الْغنم في سائمتها ِإذا كَانَت َأربعين ِإلَى عشْرين: (أعرفه هكَذَا نعم معنَاه موجود في الحديث الْآتي
 .532 صالحنبلي، رجب ابن: والحكم العلوم جامع صاحب ذكره كما قانع، ابن اللفظ بهذا  أخرجه.)ومئة شاة

  .2/106 األصفهاني،: المختصر بيان. 346ص الشنقيطي،: الفقه أصول في مذكرة) 6(
  .229 صاإليجي،: العضد شرح) 7(
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  .العبادات يف االختالف أثر: األول المبحث
  .المعامالت في االختالف أثر: الثاني المبحث
  .الشخصية األحوال في االختالف أثر: الثالث المبحث
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  :ويشتمل على أربعة مطالب
 .الطهارة في االختالف أثر: األول المطلب
 .الصالة في االختالف أثر: الثاني المطلب
 .الزكاة في االختالف أثر: الثالث المطلب
 .الصيام في االختالف أثر: الرابع المطلب



 العبادات  في  االختالف أثر                   الفقهية الفروع في ومالمفه عموم في االختالف أثر: نيالثا الفصل

 
78 

 
 

 .الكافر عين نجاسة :مسألة
 :المسألة صورة

 حيا المسلم طهارة على بمنطوقه الحديث دل ،)1 ()ينجس ال المسلم إن: (r النبي يقول
 العـين  فـي  عامـة  الكافر نجاسة فهل الكافر، نجاسة على لفةالمخا بمفهوم ودل ميتا، مأ كان

 المفهـوم  بعمـوم  لالستدالل كان لقد الحسية؟ دون المعنوية نجاسته على تقتصر أم واالعتقاد؟
  .المسألة هذه في االختالف في األثر

  
  : وأدلتهم ومناقشتهاالفقهاء آراء

  :آراء الفقهاء
،  كابن حـزم   بعض أهل الظاهر  ذهب   : ومعنوياً اًيين ع ن بنجاسة الكافر  والقائل: الفريق األول 

  .)2( ، باإلضافة لنجاسته المعنويةعينالن الكافر نجس إلى أ، الهادي والقاسم والناصرو
والـشافعي  ومالـك   اإلمام أبو حنيفة    ذهب   :ن بعدم نجاسة عين الكافر    والقائل: الفريق الثاني 

، وأن  ي طاهر سواء أكان مسلما أم كافراً      ألنه آدمي، واآلدم    إلى أن الكافر الحي طاهر     وأحمد
  .)3( قيد المسلم فيه للترغيب في اإلسالم

  
  :أدلة المذاهب ومناقشتها

  :أدلة المذهب األول
  :استدل أصحاب المذهب األول بما يلي

 لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فـانخنس  r أن النبي  t  هريرة يأبما روى عن     .1
كنت جنبا فكرهت   :  فقال ،أين كنت يا أبا هريرة    : r له    ثم جاء فقال   ، فذهب فاغتسل  ،منه

 .)4() سبحان اهللا إن المؤمن ال ينجس(: r  فقال،أن أجالسك وأنا على غير طهارة
                                            

   .161 ص،372 ح،ال ينجسمسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم : صحيح مسلم(1) 
لم أعثر على تخريج لمذهب الظاهرية في كتبهم كما ذكرته الموسوعة الفقهية الكويتية، وقد ذكرت أن (2) 

  .40/78مذهب مالك القول بنجاسته عينيا ومعنويا، وهذا بخالف مذهبه، 
. 1/50 عرفة الدسوقي، محد: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي. 1/148ابن عابدين، : حاشية رد المختار(3) 

وزارة األوقاف : الموسوعة الكويتية. 1/193البهوتي، : كشاف القناع. 1/211نهاية المحتاج، الرملي، 
  . 40/78الكويتية، 

  .1/65، 284البخاري، كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم ال ينجس، ح: صحيح البخاري(4) 
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 دل حـديث م ال مفهـو أن الحديث دل بمنطوقه على ديمومة طهارة المسلم، و         :وجه الداللة 
 تعـم  وهي السواء، على المجوسو والوثنيين الكتابيين تعم والنجاسة المسلم، غير نجاسة على

 علـى  وواضح أن أصحاب هذا القول اعتمـدوا       اعتقاداتهم، ونجاسة أعيانهم، نجاسة -كذلك–
 . ذكرهايأت لالستدالل على نجاسة الكافر العينية، وقد أيدوا موقفهم بأدلة أخرى يالمفهوم عموم

$إ(: قوله تعالى .2 yg ïÉ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©!$# (#þq ãZtB#uä $ yJ̄RÎ) öcq ä.Îéô³ßJø9 $# Ó§pg wU ü ()1(. 

 . أن اآلية عامة في نجاسة األعيان ونجاسة االعتقاد:وجه الداللة
يا رسول اهللا، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في :  لما قال لهt ألبي ثعلبة r النبي قول .3

 .)2( )فاغسلوها وكلوا فيها وإن لم تجدوا إن وجدتم غيرها فال تأكلوا فيها( :rآنيتهم؟ قال 
 لم يجز لهم اسـتخدام آنيـة أهـل الكتـاب إال لـضرورة،               r أن الرسول    :جه الداللة و

 .والضرورة تقدر بقدرها، وذلك عند فقدان غيرها، فدل ذلك على نجاسة أعيانهم
 االجنب، فكما أن المسلم الجنب ال يجوز دخوله إلى المسجد، فكذ          المسلم   على    الكافر قياس .4

ن حيث إ  .)3(  من النجاسات، وال يغتسلون من الجنابة      ال يستنزهون فهم  الكفار في الغالب    
 نجاسـة،  المسلم طاهر االعتقاد اتفاقا، وال يحل له دخول المسجد جنبا، أو حينما تخالطـه        

فالكافر الذي هو نجس االعتقاد اتفاقا، ال يحل له دخول المسجد لمخالطتهم النجاسات مـن               
 .باب أولى، فدل ذلك على نجاسة عينه

  

  :ب الثانيأدلة المذه
  :استدل أصحاب المذهب الثاني بما يلي

$ ôâs)s9ur *(:  اهللا تعالىولقب .1 oYøB §ç x. ûÓ Í_ t/ tPyä#uä ö  ()4(.  

 اآلية عامة في تكريم بني آدم، وهو شامل للمسلم والكافر معا، ومن مقتضى              :وجه الداللة 
 .تكريم الكافر أن يكون طاهر العين حيا وميتا

 .)5(مامة بن أثال في المسجد  ربط ثrا روي أن النبي وم .2
                                            

  .28آية : سورة التوبة(1) 
الترمذي، :  سنن الترمذي.2/1069 ،3207 ح،ابن ماجه، كتاب الصيد، باب صيد الكلب: هسنن ابن ماج(2) 

هذا حديث حسن : قال أبو عيسى. 4/129، 1560 ح،كتاب السير، باب ما جاء في االنتفاع بآنية المشركين
  .26530البرهان فوري، ح: كنز العمال. صحيح

  .5/606ابن قدامة، : الكافي(3) 
  .70 آية :سورة اإلسراء(4) 
. 1/123 و1/99 و1/101البخاري، كتاب الصالة، باب دخول المشرك المسجد، : صحيح البخاري(5) 

  .732 ص،1764كتاب الجهاد والسير، باب ربط األسير وحبسه وجواز المن عليه، ح: مسلم: صحيح مسلم
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وهذا الخبـث  الخبث في اعتقادهم  أدخلهم المسجد وهم كفار ألن       r أن النبي    :وجه الداللة 
 .د، فدل على عدم نجاسة أعيانهمث المسجيويؤدي إلى تلال 

$ãP( :لقوله اهللا عز وجل    ،ل الكتاب ه أ طعامواألكل من   مباشرة الكتابيات   جواز   .3 yè sÛur tûï Ï% ©!$# 

(#q è?r é& |=» tG Å3 ø9$# @@Ïm ö/ ä3 ©9 öNä3 ãB$ yè sÛur @@Ïm öNçl °; ( àM» oY|Á ós çR ùQ$# ur z̀ ÏB ÏM» oYÏB ÷sßJ ø9$# àM» oY|Á ós çR ùQ$# ur 

z̀ ÏB tûï Ï% ©!$# (#q è?r é& |=» tG Å3 ø9$# Ï̀B öNä3 Î= ö6s%( )1(.  

أن صعوبة اجتناب لمسهن، ونساء أهل الكتاب، ومعلوم للمؤمنين أن اهللا أباح  :وجه الداللة 
لمـس  من  على الزوج الغسل أو االغتسال      ، ومع ذلك فال يجب      أزواجهنن ال يسلم منه     عرقه

  . في حالة الجماع من غسل المسلمةجلودهن إال الذي يجب
  
  :ناقشاتالموردود ال
أن المـسلم   : بأن المراد منـه   ) إن المسلم ال ينجس   ( حديث االستدالل ب  نأجاب الجمهور ع   .1

، وليس اسة بخالف المشرك؛ لعدم تحفظه عن النجاسةطاهر األعضاء العتياده مجانبة النج
  .)2( المراد نجاسة عين الكافر

$: (قوله تعالى االستدالل ب وأجاب الجمهور عن     .2 yJ̄RÎ) öcq ä.Îéô³ßJø9 $# Ó§pg wU ()3(   أن المراد ،

 .)4 (نجاسة األبدان وإنما المراد نجاسة ما يعتقدونهبالنجاسة ليس 
ن األمر بغـسل اآلنيـة لـيس لتلوثهـا          إ : أبي ثعلبة  حديثاالستدالل ب  لىعرد الجمهور    .3

إن أرضـنا   ( حـديث    برطوباتهم، بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها، يدل على ذلك         
أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيـف نـصنع بـآنيتهم               

 .)5( )وقدورهم؟
 بأن ذلك تنفير عـن الكفـار        سألةممفهوم حديث ال  باآلية و االستدالل ب  على الجمهور   ورد .4

 .وإهانة لهم
 

                                            
  .5آية : سورة المائدة(1) 
  142-1/139الشوكاني، : نيل األوطار(2) 
  .28آية : بةسورة التو(3) 
  .40/78وزارة األوقاف الكويتية، : الموسوعة الكويتية. 1/30الشربيني، : اإلقناع(4) 
وقد . 4/471. 8503عبد الرزاق الصنعاني، كتاب المناسك، باب صيد الجارح، ح:  مصنف عبد الرزاق(5) 

  .7/86، 5478روى البخاري شبيهه بروايات أخرى في كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، ح
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  : في المسألةسبب االختالف
ذهب إلى أن الكافر نجس عينا واعتقـادا،  : اختالفهم في القول بعموم المفهوم، فمن قال به        .1

 .فذهب إلى أن الكافر نجس اعتقادا ال عينا: وأما من لم يقل به كأبي حنيفة
تشير إلى عدم نجاستهم حسيا، أدى لوجود  وأصحابه الكرام r هورود نصوص شرعية عن .2

 .تعارض ظاهري، دفعناه حسب األصول، بتقديم المنطوق على المفهوم
  

  : ومسوغات الترجيحالقول الراجح
وذلك لقوة أدلتهم وسالمتها من     الراجح،   بعدم نجاسة عين الكافر هو       قول الجمهور إن  

ارضة أدلتهم، وإلـى ذلـك ذهـب        ى على مع   ال تقو  ة الفريق األول  أدلاالعتراضات، كما أن    
  .ننجاسة االعتقاد، ال نجاسة أعيا، لن نجاسة الكافر معنويةالشوكاني، وقال إ

  
  الكافر عين نجاسة مسألة على تعليق

 فـي  لرأيـه  فريق كل تطبيق في االختالف بعض وجود المسالة هذه في الحظت لقد
 المفهـوم،  بعمـوم  نوالقـائل  نولمفالمتك ومعنويا ايعين الكافر نجاسة مسألة في المفهوم عموم

 حجـة  ةالموافق مفهوم يعتبرون ال معه ومن حزم ابن فاإلمام ،القاعدة هذه تطبيق في انقسموا
 اجتهـاده  المـسألة  هـذه  في الفقهي رأيه يوافق ولم المخالف، المفهوم بعموم القول عن فضالً

 بنـصوص  رأيهـم  علـى  استدلوا أنهم تبين التدقيق خالل منو ، في عموم المفهوم     األصولي
 .)1( أخرى شرعية

 هـذه  فـي  أصـولهم  خالفوا فقد المفهوم بعموم يحتجون الذين والحنابلة الشافعية أماو
 وقـد  المفهوم عموم لقاعدة تطبيقاً ومعنوياً اًيعين الكافر بنجاسة القول بهم األولى وكان المسألة
$ ôâs)s9ur *(و قوله تعالى    ، وه داللة منها ىقوأ هو لما تعارضها وهو لذلك سبباً الحظت oYøB §ç x. 

ûÓ Í_ t/ tPyä#uä ö .( بأصولهم، للعمل رفضا ال 

 فقـد  الفاسـدة  التمسكات من المخالف المفهوم بعموم العمل يعدون الذين الحنفية أماو
 نجس الكافر إن: فقالوا الكافر، نجاسة مسألة في األصولية قواعدهم مع الفقهي اجتهادهم تطابق
  .اعلم تعالى واهللا الوضوح، غاية في ذلك انفك فقط اعتقادا

                                            
  . من هذا البحث78انظر ألدلة المذهب األول في الصفحة (1) 
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 .بالتكبير الصالة تحريم: مسألة
 :المسألة صورة

 الدخول أن على بمنطوقه دل ،)1( )التكبير وتحريمها الوضوء الصالة مفتاح( :r يقول
 علـى  الدالة األخرى األلفاظ زاءإج عدم على المخالفة بمفهوم ودل التكبير، بلفظ يكون للصالة
 كـان  لقـد   يعم عدم اإلجزاء كل لفظ سوى لفظ التكبيـر؟         فهل الصالة، في للدخول اهللا تعظيم

  .المسألة هذه في االختالف في األثر المفهوم بعموم لالستدالل
  

  :ومناقشتها وأدلتهم الفقهاء آراء
  :الفقهاء آراء

 صحة إلى ذهبوا النخعـي،  وإبراهيم الحسن بن ومحمد حنيفة أبو اإلمام ذهب: األول المذهب
 اهللا أكبـر،  اهللا: كقول تعالى، هللا خالص وثناء تعظيم فيه لفظ بكل وافتتاحها بالصالة الشروع
 والـرحيم  أجـل،  الرحمن: كقول له صفة مع ذكر اسم كل وكذا أجل، اهللا أعظم، اهللا الكبير،
، وأصحاب هذا القول لم يأخذوا بعموم    )2( السواء على يحسنه ال أو التكبير يحسن سواء أعظم،
  . المخالف، لعدم االعتداد بحجيته عندهمالمفهوم
 يوسف  وأبو األكبر، اهللا: بقول االفتتاح جازأ )3( الشافعي أما الجمهور، ذهبم: الثاني المذهب

 اهللا: (ثالثـة  وهـي  الكبرياء، من المشتقة باأللفاظ عنده الصالة افتتاح جزئفي )4( الحنفية من
 بغيـر  االفتتاح إجزاء عدم إلى ،ذهبا )1 (أحمدو )5( مالك اإلمامو ).الكبير اهللا األكبر، اهللا أكبر،

                                            
الترمذي، :  سنن الترمذي.31، 63 ح،سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء(1) 

سنن ابن . هذا أصح ما في الباب: وقال الترمذي. 2/3، 238، حأبواب الصالة، باب تحريم الصالة وتحليلها
حسن : قال األلباني. 1/101، 725، حن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصالة الطهوراب: ماجه

  .صحيح
المرغياني، : الهداية شرح البداية. 2/42الشوكاني، : فتح القدير. 1/130الكاساني، :  بدائع الصنائع(2)

  .1/35سرخسي، ال: المبسوط). لفظ التكبير يكره االفتتاح بغيره لمن يحسنه: وقاال. (1/47
  .3/260النووي، : المجموع. 1/336النووي، : روضة الطالبين. 1/227الشافعي، :  األم(3)
  .1/35السرخسي، : المبسوط. 2/42الشوكاني، : فتح القدير. 1/130الكاساني، :  بدائع الصنائع(4)
مالك بن أنس، : نةالمدو. 1/123ابن رشد، : بداية المجتهد. 233-1/232الدسوقي، :  حاشية الدسوقي(5)

  .1/486أبو الحسن المالكي، : كفاية الطالب الرباني. 1/62
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وكأنهم اعتدوا على عموم المفهـوم       ،يتوقيف المحل ألن العربية، يحسن كان إن أكبر اهللا لفظ
  .المخالف الذي يقضي بعدم اإلجزاء إال بصيغة التكبير

  
  :ومناقشتها المذاهب أدلة

 :األول المذهب دلةأ
  :يلي ماك والسنة بالكتاب معه ومن حنيفة أبو اإلمام استدل

tç: (احتجوا بقوله تعالى .1 x.såur zO óô$# ¾Ïm În/uë 4í ©? |Ásù ÇÊÎÈ( ) 2(. 

 الفـاء  وحـرف  بالصالة، الذكر أعقب ألنه الصالة، عند تعالى اهللا ذكر أراد :الداللة وجه
 الـذكر  مطلق أن على فدل اإلحرام، تكبيرة هو الذكرب ادالمر أن فتبين فصل، بال التعقيب يفيد

Èçn÷éÉi9: (قولـه ك التعظيم، به ويراد التكبير ويطلق الصالة، افتتاح في يجزئ x.ur #Méç Î7 õ3s? ÇÊÊÊÈ() 3( 

 .)4 (تعظيما وعظمه

@È:(قولهو .2 è% (#q ãã÷ä $# ©! $# Írr& (#q ãã÷ä $# z̀ » uH÷q §ç9 $# ( $ wÉ r& $ ¨B (#q ããôâs? ã& s#sù âä !$ yJóôF{ $# 4Ó o_ ó¡çtø: $# 4() 5(. 

 يجوز كماو سواء، أكبر الرحمن قولو أكبر، اهللا قول أن على دليل افيه اآلية :الداللة وجه
  .)6( وصفاته اهللا بأسماء االفتتاح فيجوز عليه، الصالة افتتاح فيقاس الرحمن، باسم الذبح

 يفتتحون كانوا السالم همعلي األنبياء أن السلمي الرحمن عبد روى بما استدلوا السنة ومن .3
 .)7 ()اهللا إال إله ال(: بقول صالتهم

 هللا ذكـر  فيه ما بكل االفتتاح فجاز لنا، وقدوة أسوة السالم عليهم األنبياء أن :الداللة وجه
 .)8( معينة بصيغة تقييد بال وجل عز
  

                                                                                                                             
المرداوي، : اإلنصاف. 72 صبهاء الدين المقدسي،: العدة شرح العمدة. 1/87البهوتي، :  الروض المربع(1)

  .410-3/408للمزيد انظر اإلنصاف، . 3/407
  .15آية :  سورة األعلى(2)
  .111آية :  سورة اإلسراء(3)

  .1/36السرخسي، : المبسوط. 1/130الكاساني، : بدائع الصنائع(4) 
  .110آية :  سورة اإلسراء(5)
  .1/36السرخسي، : المبسوط. 1/131الكاساني، :  بدائع الصنائع(6)
.  لم أعثر له على أصل في كتب الحديث، وإنما تم إيراده واالستدالل به من فقهاء الحنفية في كتبهم(7)

  1/131الكاساني، : ، بدائع الصنائع1/36خسي، السر: المبسوط
  .1/36السرخسي، : المبسوط. 1/131الكاساني، :  بدائع الصنائع(8)
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 :الثاني المذهب أدلة
  :يلي ماك كلية، وبقاعدة والقياس بالسنة العلماء الجمهور استدل

 .)1 ()التكبير وتحريمها الطهور، الصالة مفتاح: (r لهبقو السنة من الجمهور احتج .1
 وهـو  الحصر، تفيدان) التكبير (في والالم األلف أن :وأحمد مالك اإلمام عند الداللة وجه

 تفتـتح  لم إن الصالة إجزاء عدم على بمفهومه فدل عنه، للمسكوت به المنطوق نقيض إثبات
  .سواه فيما عاما فكان ،)2(بالتكبير
 مـن  المـشتقة  الثالثة أأللفاظ بأحد إال يحصل ال التكبير أن :يوسف أبي عند الداللة وجه
 اإلجـزاء  فحصر المخالف، بالمفهوم فاستدل الكبير، واهللا األكبر، اهللا أكبر، اهللا وهي التكبير،

 عبـرة  وال ،لنـصوص ا فيها األصل البدنية العبادات ألن بغيرها، الجواز عدم على ودل به،
  .)3( للتعليل

 أل (وزيـادة  بهـا،  إال الصالة يدخل ال التكبير أحسن من أن :الشافعي عند الداللة وجه
 ألن نافلـة،  والزيادة الصالة في داخال يعد أكبر، اهللا بعد) كبيرا (زيادة أو أكبر، في) التعريف
 بـل  -بـالمفهوم - الخطاب بدليل تمسكا ليس هذاو :النووي ويضيف ،)4( بها يختل ال المعنى

 .)5( به إال يكون ال التحريم أن أي لالستغراق، التحريم أل ألن بمنطوقه،
  .)6() أصلي رأيتموني كما صلوا: (r عليه بقوله واستدلوا .2
 .)7( )فكبر الصالة إلى قمت إذا(: صالته في للمسيء r بقوله واواستدل .3
 يتوضـأ  حتـى  الناس من ألحد صالة تتم ال إنه(: قال r النبي أن رفاعة بحديث واستدل .4

 .)8 ()أكبر اهللا: يقول ثم مواضعه، الوضوء فيضع

                                            
  .من هذا البحث 82 صفحة في تخريجه بقس(1) 
  .1/271النفراوي، : الفواكه الدواني. 1/62مالك بن أنس، : المدونة. 1/123ابن رشد، :  بداية المجتهد(2)
  .1/130الكاساني، : بدائع الصنائع(3) 
  .3/261النووي، : المجموع. 1/226الشافعي، : األم. 1/177الشافعي، :  الرسالة(4)
  .3/261النووي، :  المجموع(5)

وله أيضا في كتاب الصالة، . 1658، ح4/541ابن حبان، كتاب الصالة، باب األذان، : صحيح ابن حبان(6) 
. إسناده صحيح على شرط البخاري: قال شعيب األرنؤوط. 2131، ح504-5/503باب فرض متابعة اإلمام، 

  .2/10، 1069، حالدارقطني، كتاب الصالة، باب في ذكر األمر باألذان واإلمامة: سنن الدارقطني
 .171-170 ص،397 ح،مسلم، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة:  صحيح مسلم(7)

  .235-1/234 ،590 وح461ة، باب التكبير الفتتاح الصالة، حابن خزيمة، كتاب الصال: صحيح ابن خزيمة
  .38-4/37، 4525 ح،الطبراني:  المعجم الكبير(8)
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 بـة لمواظ ،)أكبـر  اهللا (بغير الصالة افتتاح يجوز ال :السابقة النصوص من الداللة وجه
 وعـدم  الحيـاة،  فارق حتى عنها عدوله وعدم ،)أكبر اهللا: (بقول الصالة افتتاح في r النبي

 باإلتيـان  لصالته المسيء صراحة وأمره ،اللغات لسائر r معرفته مع العربية، بغير الجواز
 .)1( كذل خالف عنه يرد ولم ،به
 .األذان على أكبر اهللا بلفظ الصالة في التحريم يوسف أبو اإلمام فقاس ،اسيقبال .5

 أولى، بابِ من به يكون الصالة فتحريم بالتكبير، إال يكون ال األذان أن فكما :الداللة وجه
 فكـذا  واألنف، الجبهة على السجود مقام والذقن، الخد على وقوعه يصح ال السجود أن وكما

 أكبر اهللا بلفظ بالتكبير نوافقك: وأحمد مالك اإلمامان ويتابع ،)2( مقامه لفظ أي يقوم ال التكبير
 يـصح  وال مقصوده، يفوت لئال مخصوص؛ لفظ له األذان كان وإن -الثالثة األلفاظ ال- فقط

 .سنة واألذان فرض، ألنها أولى؛ فالصالة بغيره،
 .)3( بهما االفتتاح فجاز سواء اهللا صفات في) وكبيرا أكبر (بأن يوسف أبو استدل .6
 ألن الـنص،  مـورد  في اجتهاد ال وهي الكلية، الفقه قواعد من بقاعدة اإلمام مالك    استدل .7

 اجتهـد  بـأي  ديعت فال ،r  اهللا رسول عن ورد الذي غير يصح  فال توقيف، محل المحل
 .)4( يخالفه

  
 :والمناقشات الردود

  :األول القول أدلة على الجمهور ردود .1
tç: (تعالى لهقواستداللهم ب  ىعل الجمهور جابأ  - أ x.såur zO óô$# ¾Ïm În/uë 4í ©? |Ásù ÇÊÎÈ( بالقول :

 الخدري  سعيد  أبي  عنف ،ذهبتم ما غير إلى تشير الصحيح، سياقها في اآليات قراءة إن
t  أن اآلية  )ôâs% yx n=øùr& ` tB 4í ª1 tìs?( )5( إلـى  يخرج أن قبل الفطر صدقة أعطى: تعني 

                                            
  .237 صالشيرازي،: المهذب. 3/261النووي، : المجموع. 1/233الدسوقي، :  حاشية الدسوقي(1)
  .1/36السرخسي، :  المبسوط(2)
  .2/42الشوكاني، :  القديرفتح. 1/47المرغياني، :  الهداية شرح البداية(3)
. ال اجتهاد مع ورود النص: األمور المقطوع بحكمها، يقال عنها. 1/233الدسوقي، :  حاشية الدسوقي(4)

وكل اجتهاد . 1/132السلمي، : أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهلُه. 3/92الجديع، : تيسير علم أصول الفقه
ابن سعيدان، : تذكير الفحول بترجيحات مسائل األصول. لعاد على أصل النص باإلبطال فهو فاسد باط

1/33.  
  .14آية :  سورة األعلى(5)
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ç (العيد، x.såur zO óô$# ¾Ïm În/uë 4í ©? |Ásù (فصلى العيد إلى خرج: قال )ىزكتف نفسه طهر ،)1، 

 .)2( وقتها على الصلوات وأقام
@È(: قولـه  على الجمهور رد  - ب è% (#q ãã÷ä $# ©! $# Írr& (#q ãã÷ä $# z̀ » uH÷q §ç9 $# ( $ wÉ r& $ ¨B (#q ããôâs? ã& s#sù 

âä !$ yJóôF{ $# 4Ó o_ ó¡çtø:  تعـالى  اهللا أسماء من اسم بأي الدعاء جواز هو اآلية تفسير بأن )4 #$

 المشركين من رجال أن روى فقد المقصود، يحصل هاوب حسنة، جميعا ألنها وصفاته
 يـدعو  هأن يزعم إنه: فقال) رحيم يا رحمن يا: (سجوده في يقول وهو r النبي سمع

 عـن  يختلـف  سياقها أن ذلك من ظهرف ،)3( اآلية اهللا فأنزل. اثنين يدعو وهو واحدا،
 وردت لقـد : قلنـا  الـسبب،  بخصوص ال اللفظ بعموم العبرة إن: قلتم وإن أويلكم،ت

 فيـسقط  أكبـر،  اهللا: قـول  وهو واحد، بقول الصالة افتتاح صتخص كثيرة نصوص
 .مدعاكم على اآليةب االستدالل

 أن إال جميعا، بهم ونؤمن لنا قدوة األنبياء نعم؛: الثالث الدليل ىعل الجمهور اضاعتر  - ت
 إلى العلماء خلص وقد ،r محمد نبينا شرعة نسختها قد بالعبادة تختص التي شرائعهم
 هـذه  فـي - جـاء  وقد شرعنا، يخالف لم ما لنا شرع قبلنا من شرع أنب عامة قاعدة

 .)4( سألةالم ههذ في حكمهم نسخي ما النصوص من-المسألة
 
  :الثاني القول أدلة على معه ومن حنيفة أبي ردود .2

 :وجهين من األول الدليل على حنيفة أبو بييج  - أ
 قول على يطلق لفظ فالتكبير كالمكم، ينقض بما تستدلون إنكم يوسف أبي على :األول الوجـه 

 .أكبر اهللا بقول خاصا لفظا التكبير فكان اهللا، بسم قول إال التسمية من يفهم ال كما أكبر، اهللا
 تؤد لم وإن حتى وتعد، تحكم دليل بال الزيادة أنب الشافعي علىأبو حنيفة    بييج :الثاني جهوال

 .األولى خالف فهو الزيادة جازت وإن معين، بلفظ مأمورين فنحن بالمعنى، لإلخالل
 الـنص  ردمو في القياس أنب: وكبيرا أكبر بين مساواته في يوسف أبي ىعل جابوي  - ب

 أو فيخـصه  يعارضـه،  نـص  يرد لم ما التوقيف العبادات في األصل وأن ممنوع،
  .ينسخه

                                            
  .226-20/225البيضاوي، : تفسير البيضاوي. 15/370السيوطي، : الدر المنثور(1) 
  .921 صالسعدي،: تفسير السعدي. 14/325ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم(2) 
  .468 صالسعدي،: تفسير السعدي. 9/92ثير، ابن ك: تفسير القرآن العظيم(3) 
  .في هذا البحث 83 ، الصفحةاألول كما سبق بيانه في أدلة المذهب (4)
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 :حالراج القول

 عدم وهو اهللا، رحمهما وأحمد مالك اإلمامان إليه ذهب ما هو الراجح أن -يل - ظهر
  :يلي لما يحسنه، لمن) أكبر اهللا (المخصوص اللفظ بغير الصالة في التحريم إجزاء

  .به االستدالل حجية على فدل) التكبير وتحريمها (لحديث المخالف المفهوم ومبعم عملال
 تظهر روايات وجود وعدم غيرها، دون حياته طوال بها االفتتاح على r مواظبته رأيهم وأيد

 أخرى بألفاظ الصالة افتتاحه
  
 :بالتكبير الصالة افتتاح مسألة على عليقت

ساروا على أصولهم من القول بعدم حجية عموم         معه ومن حنيفة اأب اإلمام أن يالحظ
المفهوم، ولذلك لم يقتصر على التكبير فقط في افتتاح الصالة، بل وسعها لتشمل كل صـيغة                 

 يؤخذ عليه بأنه خالف قوله بمفهوم الحصر والذيكان  -في نفس الوقت  -تقتضي التعظيم، ولكنه    
  .  يقتضي االقتصار على التكبير فقط

 المفهـوم،  بعمـوم  التـزامهم  في نسبي تباين وقع فقد المتكلمين من يالثان الفريق أما
 تساهلوا فقد الشافعية بينما قواعدهم، مع متوافقين وكانوا ذلك، في تشددوا قد والحنابلة فالمالكية

 المالكية وكان ،ألفاظ ثالثة أحد جعلوها وقد التكبير، للفظ فهمهم على بناء ذلك، في -ما نوعا-
 كالمالكيـة  صـريحة  شـرعية  نصوص على الشافعي اعتماد لعدم ذلك في صوبأ والحنابلة
 .أعلم تعالى واهللا موقفهم، تؤيد أخرى أدلة إلى استندوا الذين والحنابلة
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 .المعلوفة في الزكاة وجوب: مسألة
 :المسألة صورة

دل الحديث بمنطوقـه علـى وجـوب         ،)2() الزكاة الغنم )1( سائمة في: (r قال النبي 
الزكاة في الغنم السائمة، ودل بمفهومه المخالف على عدم وجوب الزكاة في المعلوفـة، فهـل          

كان لالستدالل بعموم   وقد   معلوفة؟ اختلف العلماء في ذلك    ينتفى الحكم بوجوب الزكاة عن كل       
  .المفهوم األثر في االختالف في هذه المسألة

 
  :ومناقشتها دلتهموأ الفقهاء آراء
 :الفقهاء آراء

 معلوفـة  في الزكاة وجوب عدم :والحنابلة والشافعية الحنفية جماهير ذهبم: األول المذهب
 .)3( األنعام
 المعلوفـة  والكباش العوامل والبقر العوامل اإلبل أن إلى :مالك اإلمام ذهبم: الثاني المذهب

 ذهـب  وكـذا . )4( "غيرهما به قال أحدا أعلم وال الليث قول وهذا": عمر أبو قال. الزكاة فيها
 .)5(أخرى أحيانا تجب ال وقد أحيانا، المعلوفة في تجب قد الزكاة أن إلى تيمية ابن اإلمام

  
  :أدلة المذاهب ومناقشتها

  : استدل أصحاب المذهب األول بما يلي:أدلة المذهب األول
 .)6()شاة ومائة عشرين ىإل أربعين كانت إذا سائمتها في الغنم صدقة وفي:(r بقوله
 شـاة  األربعين فاق  إذا السائمة الغنم في الزكاة وجوب على الحديث منطوق دل :الداللة وجه
 عـدم  على ه المخالف بمفهوم ودل المباح، الكأل في بالرعي مؤنتها ةلوفر الحول، حوالن مع

                                            
  .3/2158 سوم، مادة منظور، ابن: العرب لسان. مرعاها في مرسلة وهي تشاء، حيث رعت ما: السائمة) 1(
  .532 صالحنبلي، رجب ابن: كموالح العلوم جامع صاحب ذكره كما قانع، ابن اللفظ بهذا أخرجه) 2(
 الرملي،: المحتاج  نهاية.254 صالحصني،: األخيار كفاية. 1/196 وآخرون، نظام: الهندية الفتاوى) 3(
  .6/390المرداوي، : اإلنصاف. 3/66
  .25/22 تيمية، ابن: الفتاوى مجموع. 1/252 رشد، ابن: المجتهد بداية) 4(
  .33/12 تيمية، ابن: الفتاوى مجموع) 5(
 .2/118 ،1454، حالغنم زكاة في باب الزكاة، كتاب البخاري،: البخاري صحيح) 6(
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 عمـوم مـستدلين ب   المعلوفـة،  والبقر واإلبل الغنم  األنعام بشكل عام شامال    في الزكاة وجوب
 . المخالفالمفهوم

  
  :أدلة المذهب الثاني

  :استدل أصحاب المذهب الثاني بما يلي
 .)1 () شاة كل أربعين شاة الغنم وفيفيو (:rعموم قوله االستدالل ب .1
 .)2(المفهوم العموم أقوى من و الزكاة،غير السائمة في والسائمة مساواة  :الداللة وجه 

دث تعارض بين األدلة، ونحن نقدم الحديث المخصص على العـام،            إذن ح  :الرد على دليليهم  
  .ةوجب الزكاة في غير السائمن فبذلك الفنخصص العموم 

  
 .)3( ، كاإلجـارة  لتجارةعروض ا ل كانت إن المعلوفة الغنم في الزكاة وجوب على االتفاق .2

 .المفهوم لمخالفته في صورة من صوره بعموماستداللهم  دموكان ذلك لع
  :تيمية ابن لىع الرد

 بـه،  نقـول  ألنا دقيق غير فهذا معينة، صورة لمخالفته المفهوم عموم تنفي كنت إن
 أن علمـت  وقـد  به، األخذ فوجب يخصه منه أقوى دليل ثبت فإن ، أيضا بتخصيصه ونقول
 التجـارة  بغـرض  المعلوفـة   األنعام كانت فإن ،القابلة للنماء  األموال في إال تكون ال الزكاة
 عـروض  مـن  لكونهـا   من إيجابها  معلوفة لكونها فيها الزكاة إيجاب عدم منعي فال ربح،توال

 . وإخراج زكاتها ربع العشر ال زكاة األنعامالتجارة،
 

 :سبب االختالف

في سائمة : "r وذلك أن دليل الخطاب في قوله     المخالفة، مفهومعموم  ب األخذ في االختالف .1
في كل أربعـين شـاة   (: rلسائمة وعموم قوله يقتضي أن ال زكاة في غير ا" الغنم الزكاة 

 .)4(يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة. )شاة

                                            
 ،2270صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب الزكاة، باب ذكرالخبر المفسرللفظة الجملة التي ذكرتها، ح) 1
 .5/288، 1400األلباني، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، ح: صحيح سنن أبي داود. 4/20

   .1/252 رشد، ابن:  المجتهديةبدا) 2(
 عابدين، ابن: المحتار رد. 1/194 وآخرون، نظام: الهندية الفتاوى. 3/282 تيمية، ابن: الكبرى الفتاوى) 3(
  .6/390المرداوي، : اإلنصاف. 1/285 السمرقندي،: الفقهاء تحفة. 3/198
  .1/252 رشد، ابن: ية المجتهدبدا) 4(
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وأمـا  . )في أربعين شاة شاة   : (rأما المطلق فقوله    ،  عارضة المطلق للمقيد  اختالفهم في م   .2
  الزكاة  تجب : قال ،ب المطلق على المقيد    فمن غلّ  ،)في سائمة الغنم الزكاة   (: rالمقيد فقوله   

 ومـن غلـب     ، وهو قول مالك والليث وابن تيمية،       على السواء  في السائمة وغير السائمة   
  .)1( السائمة  األنعامالزكاة فيتجب :  قال على المطلق،المقيد

  
 :الراجح القول

 وأن الـنص،  مفهومل ستنادهمذلك ال و الجمهور، رأي قوة -مما سبق - جلياًلنا   يظهر  
 رأيهـم  فالراجح ،عبثاً توضع لم هاوأن ،اممتبأه ذتؤخ يةالشرع النصوص في والقيود الصفات
 .ةًدالل تهوقو ،نقالً لصحته

  
  المعلوفة األنعام في الزكاة وجوب مسألة على تعليق

 وجوب بعدم قالوا الذين والحنابلة والشافعية الحنفية أن -سبق ما خالل من- لي تبين
 الـشافعية  فنـرى  األصولية، قواعدهم مع الفقهي استداللهم تباين المعلوفة، األنعام في الزكاة

 الفقهي، الفرع هذا في المخالف الصفة مفهوم بعموم القائل ياألصول رأيهم طبقوا قد والحنابلة
  .األصولي بمنهجهم ملتزمين فكانوا المعلوفة، في وجوبها عدم عندهم الشرعي الحكم وكان

 المخالفة مفهوم عتبر الحنفية ي الف الشافعية مع الفقهي موقفهم تطابق الذين الحنفية بينما
 فـي  الزكـاة  وجـوب  بعدم موقوله الشرعية، األدلة من -بالذكر التخصيص يسمونه الذي-

 وكـان  ،مأصـوله  واوناقض وافخالف الصفة، بمفهوم احتجاجهم مع واضح تناقض فيه المعلوفة
  .الفاسدة سكاتالتم من ألنه للصفة، المخالف بالمفهوم األخذ بعدم مبمنهجه االلتزام أولى

 فـي  الزكـاة  بوجوب: فقالوا وافقه ومن مالك لإلمام وهو الثاني المذهب أصحاب أما
 خـالف  أنه إال المفهوم، بعموم يحتجون -المتكلمين مدرسة من-مالك واإلمام مطلقا، المعلوفة
 االلتـزام  غايـة  فـي  الفقهـي  اجتهاده وكان الصفة، بمفهوم اعتداده بعدم األصوليين جمهور
 .األصولي اجتهاده مع والتوافق ضوحوالو

 لكـن  -فيه للشك مجال ال الذي– المفهوم بعموم العمل ثبوت إلى نشير أن لنا بد وال
 عمومـه،  على وبقاءه األحكام، على حجة اعتباره بين يخلطون لحجيته والنافين له المخالفين

 قبيـل  مـن  تجـب  ال المعلوفة في فالزكاة العام، اللفظ به يخصص بما تخصيصه جواز وبين
 مـن  فتجب التجارة، كعروض فيها آخر لوصف تجب قد ولكنها معلوفة، لكونها الصفة مفهوم
  .الباب هذا

                                            
  .1/252 رشد، ابن: ية المجتهدبدا) 1(
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  .رمضان نهار في ناسيا الجماع: مسألة
  :المسألة صورة

أو  في نهار رمضان، هل يبطل صومه، فيجب عليـه القـضاء             رجل واقع أهله ناسياً   
  .ر في االختالف في هذه المسألةثوم األهالكفارة أو كليهما معا؟ لقد كان لالستدالل بعموم المف

  
  : وأدلتهم ومناقشتهاالفقهاء آراء
  :الفقهاء آراء

  :)1(على ثالثة مذاهب ومه في ص  ناسياً أهله فيمن جامع الفقهاءاختلف
ليس عليه  : صحابه والشافعي وإسحاق   حنيفة وأ  يأباإلمام  جمهور العلماء ك  قال   :المذهب األول 

 .)2( وهو في صيام النفل والفرض سواء،  وال كفارة،شيء، ال قضاء
: ، قالوا عطاءأخرى ل  ةياروفي  و،  مالك والليث واألوزاعي والثوري    اإلمام    قال :المذهب الثاني 

 .)3(عليه القضاء وال كفارة 
، مع القـضاء  طاء أن عليه الكفارة      عن ع  ةياروو ،أحمد بن حنبل  اإلمام  ذهب   :المذهب الثالث 

الملك بن الماجشون، ألن الحديث الموجب للكفارة لم     عبد هلاوق .مثل هذا ال ينسى   :  عطاء وقال
 .)4( يفرق فيه بين الناسي والعامد

  
  :أدلة المذاهب ومناقشتها

  :أدلة المذهب األول
  :بما يليالقائلون بعدم وجوب القضاء وال الكفارة استدل 

                                            
 األوقاف وزارة: الفقهية الكويتية  الموسوعة.678-2/656 الزحيلي، وهبة: وأدلته اإلسالمي  الفقه)1(

 .28/62 الكويتية،

 الغنيمي،: الكتاب شرح اللباب. 1/222 نظام، الشيخ: الهندية الفتاوى. 2/100 الكاساني،: الصنائع بدائع) 2(
 المروزي،: وراهويه أحمد مسائل. 1/630 الشربيني،: اجالمحت مغني. 6/352 النووي،: المجموع. 1/165

  .1210ص
. 10/111 البر، عبد ابن: االستذكار. 1/83 الغرناطي،: الفقهية القوانين. 124 صالقرطبي،: الكافي) 3(

  .1/303 رشد، ابن: المجتهد بداية
 ابن عبد البر،: االستذكار. 1210 صالمروزي،: أحمد اإلمام مسائل. 4/374 قدامة، ابن: المغني) 4(

10/111.  
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ــول اهللا .1 ــالىبق z̀: ( تع » t«ø9 $$ sù £` èdrçéÅ³» t/ (#q äótF ö/$#ur $ tB |= tF ü2 ª! $# öNä3s9 4 (#q è=ä.ur (#q ç/uéõ°$#ur 

4Ó ®L ym tû ¨ü t7 oKtÉ ãNä3s9 äÝøã sÉø: $# âÙ uã ö/F{ $# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø: $# Ïäuq óôF{ $# z̀ ÏB Ìç ôfxÿø9 $# ( ¢O èO (#q ëJÏ?r& 

tP$ uã Å_Á9 $# í n<Î) È@ øä©9 $# 4 ()1(. 

نطوق اآلية على إباحة تناول المفطرات في ليالي رمضان إلى الفجـر،   دل م :وجه الداللة 
 الفجر إلى المغرب، وهذا مفهوم عام،  بعد حرمة تناول المفطرات منعلىودلت بمفهوم الغاية 

يشمل تناول جميع المفطرات، سواء كان تناولها عمدا أو نسيانا أو إكراها أو خطأ، وخص منه 
أطعمه ما  فإن،من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه: (rه لوقاألكل والشرب ناسيا، ب

  .)2 ()وسقاه اهللا
  
 صـومه  فليتم وشرب فأكل نسي إذا: ( قال r  النبي  أن tحديث أبي هريرة    ما روي من     .2

  .)3 ()وسقاه اهللا أطعمه فإنما
،  حكمـاً اًممسكفي نهار رمضان  الذي يأكل ويشرب ناسياً  عدr النبي   أن: الداللـة  وجه

 في الجماع، ألن العلة فيه هي   -كذلك-، والنسيان يقع    ألن الشارع أضاف الفعل إلى اللّه تعالى      
 لوقع في الحرج، فيكون حكمه عـدم وجـوب          نفسها، والنسيان غالب لإلنسان فلو كان مفطراً      

  .)4(القضاء وال الكفارة 
  
  .)5() ةفار فال قضاء عليه، وال ك رمضان ناسياًيمن أفطر ف: (rواستدلوا بقوله  .3

 أن الحديث عام في كل أنواع اإلفطار كاألكل والشرب والجماع، إن وقعـت              :الداللة وجه
  .)6(من الصائم نسيانا بال قصد، فال يجب عليه القضاء وال الكفارة 

  

                                            
  .187 آية: البقرة سورة) 1(
 .445، ص1155ح يفطر، ال وجماعه وشربه الناسي أكل باب الصيام، كتاب مسلم،: مسلم صحيح) 2(

صحيح . 3/31، 1933، حناسيا شرب أو أكل إذا لصائمالبخاري، كتاب الصيام، باب ا: صحيح البخاري) 3(
  .446، ص1155ل الناسي وشربه وجماعه ال يفظر، حمسلم، كتاب الصيام، باب أك: مسلم

  .1/165 الغنيمي،: الكتاب شرح اللباب) 4(
 4/229 عليه، قضاء وال صومه فليتم ناسيا شرب أو أكل من باب الصيام، كتاب البيهقي،: الكبرى السنن) 5(

  .1/430 صيام،ال كتاب. السياق بهذه يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا: المستدرك صاحب قال
  .1/658 الطحطاوي،: الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية) 6(
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  :أدلة المذهب الثاني
  :بما يليالقائلون بوجوب القضاء دون الكفارة استدل 

 ركن فوات لعلة الصالة، في ناسيا اآلكل على رمضان نهار في ناسيا المجامع قياسب
 ، وبدون الركن ال يتصور أداء العبـادة       ،ركن الصوم ينعدم بأكله ناسيا كان أو عامدا       و العبادة،

  .)1( وجوب القضاء عند انعدام األداءلنع ا فال م،والنسيان عذر بمنزلة الحيض والمرض
اواة بين األكل والشرب والجمـاع      قد ثبت بالنص المس   لنقول  : أصحاب المذهب األول  اعترض  

، وال يصح تقديم الرأي مـع       في حكم الصوم فإذا ورد نص في أحدهما كان ورودا في اآلخر           
  .)2(وجود النقل

  فقط،  ألن الحديث ورد في األكل والشرب      يفسد الصوم، ع ناسيا   اجمالإن   :الجمهور على الرد
ولـيس  ،  دة فيبتلى فيه بالنـسيان     ألن زمان الصوم وقت لألكل عا      ما؛والجماع ليس في معناه   

  .)3( بوقت الجماع عادة فال تكثر فيه البلوى
 أنـه  كما مقبول، غير تحكم الجماع دون والشرب األكل تخصيص إن: الجمهور من الرد دفع
 .المراد فثبت المفطرات جميع في ةعام ديثاحأ تورد

  
  :أدلة المذهب الثالث

  :ما يليبالقائلون بوجوب القضاء مع الكفارة استدل 
 إذ جاءه رجل r قال بينا نحن جلوس عند النبي  t عن أبي هريرة  بحديث األعرابي،   

هـل  : (r فقال   ، وقعت على امرأتي وأنا صائم     : قال )لك؟ ما( :فقال يا رسول اهللا هلكت قال     
:  قـال  ، ال : قـال  )فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟     : (قال،   ال : قال )؟تجد رقبة تعتقها  

 r فبينا نحن على ذلك أتي النبي        r قال فمكث النبي     ، ال : قال )طعام ستين مسكينا؟  فهل تجد إ  (
علـى  :  فقال الرجل  )خذ هذا فتصدق به   : ( فقال ، أنا : فقال )أين السائل؟ ( : فقال ،بعرق فيه تمر  

 حتـى   r فضحك النبـي     ،اهللا ما بين البتيها أهل بيت أفقر من بيتي        ورسول اهللا ف   أفقر مني يا  
 .)4( ) أهلكأطعمه( :م قال ث،بدت أنيابه

                                            
 .2/65السرخسي، : المبسوط) 1(

  .2/254: فتح القدير. 1/352السمرقندي،: تحفة الفقهاء) 2(
 .1/352: المرجع السابق) 3(

. 3/32 ،1936، حشيء له يكن ولم رمضان في جامع إذا باب الصيام، كتاب البخاري،: البخاري صحيح) 4(
 ،1111ح الصائم، على رمضان نهار في الجماع تحريم تغليظ باب الصيام، كتاب مسلم،: مسلم صحيح

 .430ص
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لم يفرق فيه بين الناسـي      وهي إعتاق رقبة، و   لكفارة  اوجب  أالحديث  أن   :وجه الداللة 
ز تأخير البيان عـن وقـت       ا جو لعدم ؛ الحال لسأل  اختلف ولو   ،ه من r  ولم يستفصل  ،والعامد
ت أم  أنـسي  rلم يسأله   و ، وقعت على امرأتي النسيان    r وظاهر قول األعرابي للنبي      ،الحاجة
  .أفتاه على ظاهر الفعلإنما  و، ذلكتعمدت

  
  . وهو قوله هلكتامداعفعله في الحديث ما يدل على : الرد من الجمهور

  
 وخوفه من غير    ، لما يعتقده في الجماع مع النسيان      اإلخبار بالهالك ز  اج :الجواب من الحنابلة  

 الـصوم  إفسادن  وأل،حج كال، فيها عمده وسهوهى فاستوالوطءن الصوم عبادة تحرم      وأل ،ذلك
 ال تسقطهما الشبهة فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر ،ووجود الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع  

  .)1( أحكامه
  

 :سبب االختالف
اختالفهم في األخذ بعموم المفهوم المخالف، وهو حرمة تناول المفطرات من الفجر إلـى               .1

مدا أم نسيانا أم إكراها أو خطأ، فمـن  المغرب، يشمل تناول جميع المفطرات سواء كان ع    
وجب القضاء على الناسي والعامد والمكره والمخطئ بال اسـتثناء          أأخذ به ولم يخصصه     

 .المذهب األولال الكفارة كه لم يوجب القضاء وصكأصحاب القول الثالث، ومن خص
 فمـن    وأما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصالة        ،ظاهر األثر لمعارضة القياس    .2

وأما األثـر   . شبهه بناسي الصالة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصالة          
من نسي وهو صائم فأكل أو شـرب فليـتم          (: rالمعارض بظاهره لهذا القياس فهو قوله       

رفع عـن أمتـي   (: r وهذا األثر يشهد به عموم قوله ،)2 ()صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاه 
فمن قدم األثر لم يوجب القـضاء وال الكفـارة           ،)3 ()كرهوا عليه الخطأ والنسيان وما است   

كأصحاب القول األول، ومن قدم القياس على النص أوجب القـضاء كأصـحاب القـول               
 .)4(الثاني

  

                                            
  .4/373 قدامة، ابن: المغني) 1(
  .من هذا البحث 92سبق تخريجه صفحة ) 2(
 .من هذا البحث 23  سبق تخريجه صفحة)3(

  .1/303 رشد، ابن: المجتهد بداية) 4(
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 :القول الراجح

  هـو القـول    الفقهـاء  جمهـور  قول أن أرى وأدلتهم العلماء أقوال على االطالع بعد
مـا  ل وذلـك  رمضان، نهار في ناسيا جامع من على كفارةال وال القضاء وجوب عدمب ،الراجح

 :ليي

 في عام مبدأ على ماعتماده وكذلك ،ناسياً يفطر فيمن عامة نصوص على الجمهور اعتماد .1
 .إرادته عن رغماً المكلف طاقة عن تخرج التي األعمال في المؤاخذة عدم وهو التشريع

 .أدلة المخالفين ىقوة أدلة الجمهور وسالمتها من االعتراض، وردهم عل .2
األخذ بعموم المفهوم المخالف، وهو حرمة تناول المفطرات من الفجر إلى المغرب، يشمل              .3

تناول جميع المفطرات وسواء كان عمدا أم نسيانا أم إكراها أو خطأ، ولكن مع القول بـه                 
 .لكنه قد خصص في الناسي، فال يجب عليه القضاء وال الكفارة

  
  : ناسيا في نهار رمضانتعليق على مسألة الجماع

               يالحظ المدقق في هذه المسألة التركيز فيها على عموم مفهوم الغاية الذي أيده واعتـد
بعدم حجيته إلبطال   : بحجيته معظم نفاة المفهوم ليكونوا مع المتكلمين، عدا الحنفية الذين قالوا          

مسألة فلم يوجبوا القـضاء     العمل بكل المفاهيم، ولقد توافق موقف الحنفية والشافعية في هذه ال          
، وال بـد أن     وال الكفارة، وقد خالف هذا التطبيق تشدد الحنفية في عدم األخذ بعموم المفهـوم             

  .صوص أخرىننشير إلى أن عموم المفهوم توافق مع عام منطوق، وأيدوا رأيهم ب
ن قاعدة عموم المفهوم، فكـا    العمل ب بينما الشافعية ومن معهم بنوا موقفهم الفقهي على         

  .متوافقا مع أصولهم
 اتباع أصولهم في هذه المسألة، ومتابعة رأي        اأما اإلمام مالك وأحمد فكان األولى بهم      

اإلمام الشافعي بعدم بطالن صيام من جامع ناسيا، لعموم النصوص التي ترفع الحـرج عـن                
  .الناس، واهللا تعالى أعلم
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  :شتمل على ثالثة مطالبوي
  .البيوع في االختالف أثر: األول المطلب
  .اللقطة في االختالف أثر: الثاني المطلب
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 .)1( التأبير قبل النخل ثمرة ملكية (مسألة
 :المسألة صورة

 r الرسـول  قول ىعل بناء للبائع، تعود التأبير بعد الثمرة ملكية أن على العلماء اتفق
 فـي  العلماء اختلففقد  ،)2( )ها للبائع إال أن يشترط المبتاعتبر فثمر بعد أن تؤ  من ابتاع نخال    (

لقد كان لالستدالل بعموم المفهوم      للمشتري، أم البائع لملكية تعود هل التأبير، قبل الثمرة ملكية
  . هذه المسألةفياألثر في االختالف 

  
  :اقشتها وأدلتهم ومنالفقهاء آراء
  :الفقهاء آراء

 أن ملكية الثمرة في النخل قبل  الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة،مذهب: القول األول
 .)3 (التأبير للمشتري

 إلى أن ملكية الثمرة قبل التأبير تعود للبائع كملكيتها          مذهب الحنفية واألوزاعي،  : القول الثاني 
  .)4( بعد التأبير

  
  :اقشتهاأدلة المذاهب ومن
  :أدلة المذهب األول

  : بما يليالجمهوراستدل 
  .)5( )ها للبائع إال أن يشترط المبتاعتبر فثمربعد أن تؤمن ابتاع نخال : (rقوله ب .1

                                            
التأبير التلقيح وهو أن يشق الكم وبذر فيه من طلع . 1/5ابن منظور، : لسان العرب. تلقيحه:  تأبير النخل(1)

وهو تعليق طلع الذكر على األنثى . 7/83ابن عابدين، : رد المحتار. النخل ليصلح إناثها، والكم، وعاء الطلع
  .6/130ابن قدامة، : يالمغن. أو ما تشقق طلعه. 3/172الدردير، : الشرح الكبير. لئال تسقط ثمرتها

. 116-3/115، 2379، حالبخاري، كتاب االستقراض، باب الرجل يكون له ممر:  صحيح البخاري(2)
  625 ص،1543 ح،مسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخال عليها ثمر: صحيح مسلم

ث بن سعد، وقال وقد قال به اللي. 11/22النووي، : المجموع. 2/241أبو الحسن المالكي، : كفاية الطالب(3)
  .6/131ابن قدامة، : المغني. الثمرة للمشتري في الحالتين ألنها متصلة خلقة فصارت تابعة له: ابن أبي ليلى

  .6/131ابن قدامة، : المغني. 2/277البزدوي، : كشف األسرار. 5/164الكاساني، :  بدائع الصنائع(4)
  .سبق تخريجه في أعلى الصفحة (5)
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 الحديث دل بمنطوقه على ملكية الثمرة للبائع بعد التـأبير إن لـم يـشترطها           أن :وجه الداللة 
لمشتري عمـال بمفهـوم الغايـة    لل التأبير ه على جعل ملكية الثمرة قب   مفهومب المشتري، وذل 
  .)1( بالذكر rلتأبير فائدة لما خصه ل ذلك، ولو لم يكن طارتشاإلى المبتاع  ةحاجالمخالف دون 

  
 .)2(  على الحمل في الحيوان تأبير النخيلبقياس .2

 أن الحمل في الحيوان قبل انفصاله يكون تابعا ألصل الحيوان في البيـوع، وال               :وجه الداللة 
 .صح بيعه مستقال، أما بعد انفصاله فال يكون تبعا، وإنما يكون مستقال بذاته، فكذا النخلي
  

  :أدلة المذهب الثاني
 فيها نخل فالثمرة للبائع إال أن يشترطها  من اشترى أرضاً  : (rوله  قب مالحنفية ومن معه  استدل  
  .)3( )المبتاع
أن علـى    فدل   ،فاوصاألن  م ، خالياً لقاًالثمرة للبائع مط   ملكية   جعل r النبي أن :الداللة وجه

  .)4(عمال بمنطوق الحديث ما بعده التأبير وين ما قبل الحكم ال يختلف ب
  .)5(كتب السنة من بأن االستدالل بهذا الحديث ال يصح، ألنه لم يثبت بأي : يرد عليه

  
 :االختالف سبب

ير العلمـاء يجعلونـه     فجماه المخالف،   غايةمفهوم ال عموم  األخذ ب في  ف الفقهاء   اختال
 ، فكان هـذا االخـتالف مؤديـاً        عن األخذ به   ، فضالً األحناف ينفون المفاهيم ابتداء   ، أما   حجةً

  .لالختالف في هذه المسألة
  

 :الراجح القول
 قـول   هـو  الـراجح  القول أن وأدلتهم العلماء مذاهب استعراض خالل من يل تبين
  :يلي لما وذلك للبائع، وليس للمشتري تكون تأبيرال قبل النخل في الثمرة بأنالقائل  الجمهور،

                                            
  .2/241و الحسن المالكي، أب: كفاية الطالب(1)
  .6/131ابن قدامة، : المغني. 11/22النووي، : المجموع. 2/241أبو الحسن المالكي، : كفاية الطالب(2)

وقد أشار إلى ذلك سابقاً ابن حجر . بحثت عن الحديث في كتب التخريج ولم أعثر عليه سوى في الدراية(3) 
  .2/147، 764 ح،كتاب البيوعابن حجر، : الدراية. لم أجده: العسقالني فقال

  .5/164الكاساني، :  بدائع الصنائع(4)
  .4/5الزيلعي، كتاب البيوع، : نصب الراية. غريب بهذا اللفظ: قال الزيلعي(5) 
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 .)1( )ها للبائع إال أن يشترط المبتاع     تبر فثمر بعد أن تؤ   من ابتاع نخالً  ( الحديث دليلهم .1
 .لها أصل ال غريبةفهي  األحناف رواية اأم مختلفة، بروايات الستة، الكتب في مروي

 .ن سابقاًحجة كما تبي فهو المخالفة، مفهومعموم ب الجمهور عمل .2
  

  : ملكية ثمرة النخيل قبل التأبير مسألة على تعليق
ذهب الشافعية ومعهم جمهور الفقهاء إلى تمليك المشتري للثمرة قبل التأبير، وقد كان               
إن ملكية  :  بين هذه المسألة وقاعدة عموم المفهوم، بينما الحنفية ومن وافقهم، قالوا            كامالً توافقاً

 بعـدم   يتها بعد التأبير من حق البائع، وقد تطابق اجتهادهم مع أصولهم          الثمرة قبل التأبير كملك   
، وبذلك يظهر أثر االختالف في عموم المفهـوم         واضحاًاألخذ بالمفاهيم، فكان التزام الفريقين      

  .في هذه المسألة
 

                                            
  .من هذا البحث 97 سبق تخريجه في الصفحة (1)
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  :ويشتمل على مطلبين

 .الزواج في االختالف رأث: األول المطلب
 .الطالق في االختالف أثر: الثاني المطلب
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  .اإلماءب زواجال إباحة: مسألة
  :المسألة صورة

ــولي ــالى قـ `: (تعـ tB ur öN©9 ôìÏÜ tGó¡oÑ öNä3ZÏB »wöq sÛ br& yx Å6ZtÉ ÏM» oY|Á ósßJø9 $# 

ÏM» oYÏB ÷sßJø9 $# ` ÏJsù $ ¨B ôM s3n=tB Nä3ãZ» yJ÷É r& ` ÏiB ãNä3ÏG» uätGsù ÏM» oYÏB ÷sßJø9 ــة  ،)1 ()4 #$ دل منطــوق اآلي

على إباحة زواج المسلم باإلماء المؤمنات فقط عند عدم طول المحـصنات المؤمنـات مـن                
رط على عدم حلية زواج غير المسلمات، فلقد كان لالختالف فـي            شالحرائر، ودل بمفهوم  ال    

  .في هذه المسألةر في االختالف ثعموم المفهوم األ
  

  : ومناقشتهاوأدلتهم آراء الفقهاء
  :آراء الفقهاء

 :مذهبين إلى مطلقا اإلماء نكاح جواز في العلماء انقسم
 والحنابلـة  والـشافعية  المـذهب،  مـشهور  وفي المالكية من القاسم ابن ذهب :األول المذهب

س وعمرو و وطاوومن التابعين الحسن وعطاء، y ابن عباس وجابرو عمر لوقو واألوزاعي
 :بشرطين إال ،كتابيات الاإلماء من الحر المسلم زواج منع، ذهبوا إلى )2( يبن دينار والزهر

 لـم فـإن   .)4 (العنتالوقوع في أن يخاف : والثاني .)3(  للطولادماعيكون  أن   :ألولا  
  .فقط المسلمة األمة من النكاح له جاز المسلمة، الحرة نكاح يستطع

، ابتـداء   الكافرات مطلقـاً   اإلماء الحر المسلم زواج إباحة ،حنيفة يأب ذهبم: المذهب الثاني 
 الحـرة،  المسلمة طول على قدر سواء حال، بكل كالحرائر سواء كن كتابيات أوغير كتابيات،    

 .)6( وري عن مالك الجواز مطلقاًو. )5( يخشه لم أو العنت خشي وسواء يقدر، لم أو
                                            

 .25 آية: النساء سورة) 1(

. 1/452 األزهري، اآلبي: الداني الثمر. 239-16/237 النووي،: المجموع. 4/344 القرافي،: الذخيرة) 2(
. 246-3/245 الشربيني،: المحتاج مغني. 4/154 الشيرازي،: المهذب. 464 الحصني،: األخيار كفاية

 .368، صالمقدسي الدين بهاء العمدة، شرح العدة. 9/555 قدامة، ابن: المغني

  .المحصنة حرة مهر اآلية في وهو والقدرة السعة) 3(
  .الزنا بمعنى اآلية في وهو المشقة) 4(
  .3/112 نجيم، ابن: الرائق البحر. 2/111 الزيلعي،: الحقائق تبيين) 5(
 .4/344 القرافي،: الذخيرة) 6(
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  :أدلة المذاهب ومناقشتها
  :لة المذهب األولأد

  :بما يلي والحنابلة والشافعية المالكيةاستدل جمهور 
`: (بقوله تعـالى   .1 tB ur öN©9 ôìÏÜ tGó¡oÑ öNä3ZÏB »wöq sÛ br& yx Å6ZtÉ ÏM» oY|Á ósßJø9 $# ÏM» oYÏB ÷sßJø9 $# 

` ÏJsù $ ¨B ôM s3n=tB Nä3ãZ» yJ÷É r& ` ÏiB ãNä3ÏG» uätGsù ÏM» oYÏB ÷sßJø9 $# 4( )1(. 

 ، الحرة طول عدم عند المؤمنات، الفتيات نكاح جواز على اآلية وقمنط دل :الداللة وجه
 الـزواج  منـع  إلـى  -الشرطان تخلف إن- المخالف الشرط مفهومب وذل العنت، خشية وعند

  مستدلين على ذلك بعموم المفهوم المخالف،      وثنيات، أو كتابيات أو كن مسلمات ،مطلقاً باإلماء
 بمنطـوق  عمالً فقط المؤمنات اإلماء زواج -عندئذ- مسلم لل فيباح الحرائربكاح  النتعذر   دنوع
 .اآلية

 ،الحـر  إرقاق من نكاحهن يتضمن لما ،لضرورةل األصل في إلماءل الحر نكاح جواز نإ .2
 عبـد  وأيما ،نصفه أرق فقد أمة تزوج حر أيما: (t عمر قال قدو ،له تبعاً الحر ماء ألن

 .)2() نصفه أعتق فقد حرة تزوج
 يجـوز  ال حـرة  تحته كان فإن ،ضرورة غير من الجزء إرقاق زاجو دمع :الداللة وجه

ـ يف ،عبثـاً  اليد كقطع جائز، غير ، وهو ضرورة غير من لجزءل هالكإ هألن ،األمة نكاح  ىبق
، والـضرورة   )3( هاب الضرورة الرتفاع حرة كانت إذا زويج فال ،األصل هذا على فيها الحكم

  .ترتفع باألمة المسلمة
  

  :الثانيأدلة المذهب 
  :استدل الحنفية على مذهبهم بما يلي

q#): (بقوله تعالى .1 ßsÅ3R$$ sù $ tB z>$ sÛ Nä3s9 z̀ ÏiB Ïä !$ |¡ÏiY9 $# ()4(. 

q#): ( أيضاوبقوله .2 ßsÅ3Rr& ur 4ëyJ» tÉ F{ $# óO ä3ZÏB tûü ÅsÎ=» ¢Á9 $#ur ô` ÏB ö/ ä.Ïä$ t6 Ïã öNà6 Í¬!$ tB Î)ur ()5(. 

                                            
 .25 آية: النساء سورة) 1(

. 2/277 ،714ح األمة، على والحرة الحرة على األمة نكاح باب الوصايا، كتاب: منصور بن سعيد سنن) 2(
  .12/166، 15320ابن حجر، ح: إتحاف المهرة .27/258 التسعة، الكتب في الصحابة مسند

  .3/247 الشربيني،: المحتاج مغني. 3/472 العبدري،: واإلكليل التاج. 5/19 الحطَّاب،: الجليل مواهب) 3(
  .3 آية: النساء سورة) 4(
  .32 آية: النور سورة) 5(
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 ولفـظ  ،)1( اإلماءو الحرائر تحته يدخل ،معا األولى اآلية في النساء لفظ أن :الداللة وجه
 أم حـراً  ،بكـراً  أم ثيباً ،امرأةً أم رجالً كان سواء متزوج غير كل في عام  في الثانية  األيامى

، وخرج منها زواج المـشركات   ، فدلت النصوص بالمنطوق على جواز نكاح اإلماء مطلقاً        أمةً
 .بالنص القطعي

@¨: ( بقوله تعالىواستدلوا أيضاً .3 Ïmé& ur Nä3s9 $ ¨B uä !#uëur öNà6 Ï9º så ()2(. 

لم يذكر اإلماء من ضـمن      سياق اآلية جاء بعد ذكر المحرمات من النساء، و         :الداللة وجه
جواز  و ، مع طول الحرة   اءمز نكاح اإل  يجوية في ت  الحلالمحرمات من النساء، فدل على ثبوت       

 اآليات السابقة، ولم يوجد عموماتب -كذلك-  مع وجود األمة المسلمة ثابت  الكتابية اءمنكاح اإل 
  .)3(  ال محرماًما يخصصه، وإن كان الزواج في هذه الحالة مكروهاً

üwur (#q: (تعـالى  لقولـه  ،مطلقـاً  الوثنيات نكاح زاجوقد أجمع العلماء على عدم      و .4 ßsÅ3Zs? 

ÏM» x.Îéô³ßJø9 $# 4Ó ®L ym £` ÏB ÷sãÉ 4 ×p tB V{ ur îp oYÏB ÷sïB ×éöç yz ` ÏiB 7p x.Îéô³ïB öq s9ur öNä3÷Gt6 yfôãr& 3( )4(،  فيحرم 

الن كـل صـنف   ،  إماءهم بملك اليمينوطءيحرم  على المسلم نكاح كل من ال دين لها، و        
 .)5( حرم وطء حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء إمائهم بملك اليمين

 إن تعذرت الحرة المسلمة العفيفـة، وذلـك         وقد أجمعوا على جواز نكاح اإلماء الكتابيات       .5
  .)6(  بظواهر النصوصزواج بحرائر أهل الكتاب العفيفات عمالًإلباحة ال

  
  :االعتراضات والردود

 :األول الدليل على الحنفية اعترض

 تعـرض ت وال ،الـشرط  وجود وعند المذكور الوصف وجود عند الحكم وجبت اآلية
 هو الطول وألن ،له وضع ما خالف على يدل ال اللفظو الشرط، تحقق عدم عند إلثباتا حالةل

 الحـرة  طول على يقدر لم من هتقدير يكونو ،عليه فيحمل ،حقيقة الوطء هو والنكاح ،القدرة

                                            
  .2/267 الكاساني، الصنائع، بدائع. 2/111 الزيلعي،: الحقائق تبيين) 1(
  .24 آية: النساء سورة) 2(
  .23/52 الكويتية، األوقاف وزارة: الفقهية الموسوعة. 3/112 نجيم، ابن: الرائق البحر) 3(
  .221 آية: البقرة سورة) 4(
  .4/153 الشيرازي،: المهذب) 5(

 الشربيني،: محتاجال مغني. 464 الحصني،: األخيار كفاية. 1/452 األزهري، اآلبي: الداني الثمر(6) 
  .368، صالمقدسي الدين بهاء العمدة، شرح العدة. 9/555 قدامة، ابن: المغني. 3/245-246
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 ،وجـوده  عنـد  الكراهية يفيد الطول عدم واشتراط ،االحتمال مع حجة يبقى فال ،أمة فليتزوج
öNèdq (:تعالى كقوله ç7 Ï?% s3sù ÷bÎ) öNçGôJÎ=tæ öNÍké Ïù #Zéöç yz (() 1( وال الخيـر  معـد  عند االستحباب يفيد 

 .)2( عدمه عند جوازه ينفي

 :الجمهور يجيب
 قولـه  معنـى و ،الدليلين بين الجمع من فيه لما بالمفهوم العموم بتخصيص نقول بأننا

q#)(: تعالى ßsÅ3R$$ sù $ tB z>$ sÛ Nä3s9 z̀ ÏiB Ïä !$ |¡ÏiY9  كلمـة  نـرى  وال ،منهن لكم حل ما تزوجوا) #$

، وأمـا   )3( األولـى  اآلية بمفهوم منهن خرجت األمة نأل الطول لواجد األمة تشمل هنا النساء
اآليات التي استدل بها أبو حنيفة خرج منها نكاح اإلماء عمال باآلية التي استدل بها الجمهور،                

  .وبقي االستدالل في اآليات األخرى عام في ما عدا هذه الصورة
  

  :سبب االختالف
 وال المخـالف  بـالمفهوم  يستدل هورفالجم وعمومه، بالمفهوم االستدالل في اختالفهم

 على القول بعموم مفهوم الشرط      الحرة، بناء  طول مع ابتداء اإلماء ينكح أن الحر للمسلم يجيز
 الحـر  للمـسلم  يبيحون ،معاً وعمومه المخالف بالمفهوم العمل فينكرون الحنفية وأما المخالف

 .يقدر لم أو الحرة طول على قدر ابتداء اإلماء نكاح
  
 :قول الراجحال

ـ اإلأن يتزوج   لحر  اال يجوز للمسلم     أنه تبين فقد الفريقين، أدلة إلى بالنظر  إال إذا   اءم
 ،مـة األز له أن يتزوج     اذلك ج إن لم يتوفر له     ، ف  عفيفةً  حرةً  مهر يتزوج به مؤمنةً    عجز عن 

ية، وال غير   كافرة كتابية أو غير كتاب    المة   األ جازوحل له   ال ي وعفيفة، بإذن سيدها،    المؤمنة،  ال
`(: مفهـوم فـي قولـه     ال بعمـوم    عمالًعفيفة،  ال tB ur öN©9 ôìÏÜ tGó¡oÑ öNä3ZÏB »wöq sÛ br& yx Å6ZtÉ 

ÏM» oY|Á ósßJø9 $# ÏM» oYÏB ÷sßJø9 $# ` ÏJsù $ ¨B ôM s3n=tB Nä3ãZ» yJ÷É r& ` ÏiB ãNä3ÏG» uätGsù ÏM» oYÏB ÷sßJø9 $# 4( )4(.  

  

                                            
  .33 آية: سورة النور(1) 

  .2/268 الكاساني، الصنائع، بدائع. 3/112 نجيم، ابن: الرائق البحر. 2/111 الزيلعي،: الحقائق تبيين) 2(
  .68و 1/62 ،الباجقني:  الوجيز الميسر)3(
  .5729 رقم الفتوى واإلفتاء، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة رجحته ما وهذا) 4(
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  :تعليق على مسألة إباحة زواج اإلماء
، فجمهور الشافعية ومـن      في المسألة  تدالل بقاعدة عموم المفهوم ظاهراً    السالقد كان     

، بينما األحنـاف  أصولهم، وقد توافق موقفهم مع      تبعدم جواز نكاح اإلماء الكافرا    : معهم قالوا 
 أجازوا للمسلم نكاح اإلماء مطلقا مسلمات كن أو غير مسلمات،           - المفهوم انكروم-ومن معهم   

 وألنهم ال يقولـون   بظواهر وعمومات النصوص،زه عن ذلك عمالً   عند طوله للحرائر أو عج    
 مع اجتهاده،  فيظهر لنا      كان متماشياً قد   ف باألخذ بعموم المفهوم، ومنه عموم المفهوم المخاالف      

  .، واهللا تعالى أعلم)1( بذلك أهمية هذه القاعدة على الفروع الفقهية

                                            

àM»oY( :وينبغي لنا أن نشير إلى اتفاق العلماء على حلية زواج الكتابية الحرة، لقوله تعالى )1( |ÁósçRùQ $# ur z̀ ÏB 

ÏM» oYÏB ÷s ßJ ø9$# àM» oY |ÁósçRùQ $# ur z̀ ÏB tûïÏ% ©!$# (#qè?ré& |=» tGÅ3ø9 $# Ï̀B öNä3Î= ö6s% !# såÎ) £ è̀dqßJ çF÷è s?#uä £ è̀d uëqã_é& tûüÏY ÅÁøtèC uéöç xî 

tûüÅsÏÿ» |¡ãB üwur üìÉã ÏÇG ãB 5b# yâ ÷{r& 3 (  ،ألن اآلية دلت عليه، طمعا في إسالمهن، فالغالب أن المرأة تتأثر به

يرد عليهم أنه مع وجوده وقد تسلم، فلذلك أحل اهللا النكاح للرجال ولم يحله للنساء، وشبهة أن عندهم شركاً، 
أجاز اهللا نكاحهن، فال إشكال في جواز نكاح الكتابية، لكن ال يفتى لكل شخص بجواز ذلك، فالفتوى تتغير 
بتغير الزمان والمكان، فلو أن شخصاً سألك عن ذلك، وأنت تعرف ضعف دينه، وخشيت عليه من زواج 

صدها، فالوسيلة المؤدية للكفر يحرم إتيانها، حتى إن الكتابية، فال يحل له ذلك؛ ألن الوسائل تأخذ حكم مقا
اإلمام العز بن عبد السالم والسيوطي من أئمة العلم لما قرروا في قواعد الفقه مسألة الوسائل ذكروا أن 

 شرح زاد .ما أفضى إلى الشرك والكفر، فإذا كان نكاحه للكتابية يفضي إلى الكفر منع من ذلك: أعظمها إثماً
 رقم ،www.islamweb.netمحمد الشنقيطي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلإسالمية : المستنقع
  .226الدرس 
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 .حائلال لبائنل النفقة يجابإ: مسألة
  :المسألة صورة

`£ bÎ)ur: (تعالى يقول اهللا  ä. ÏM» s9 'ré& 9@ ÷Hxq (#q à)ÏÿRr' sù £` Íköé n=tã 4Ó ®L ym z̀ ÷èüÒtÉ £` ßgn=÷Hxq 4 ()1( 

 الحمـل،  وضـع  إلى ات جميعا المطلق املوالح على اإلنفاق وجوب علىها  منطوقدلت اآلية ب  ف
هذا المنع شامل لجميع  فهل الحامل، لغير النفقة بوجو معد على المخالف  الشرطبمفهوم وتدل

البائنة و ،صغرى بينونة والبائنة ،)5(واليائسة ،)4(والصغيرة ،)3(كالرجعية ؛)2(الحوائل المطلقات

                                            
  .6 آية: الطالق سورة) 1(

 من تحمل لم أنثى لكل وصفا ويستعمل. تحمل لم إذا حياال المرأة حالت من فاعل اسم اللغة في الحائل(2) 
 حيلولة يحول حال من والحاجب والحاجز، الساتر: أيضا ائلوالح. الحامل: الحائل وضد. والنبات الحيوان
 )حول(ابن منظور، مادة : لسان العرب. حجز أي حيلولة بيننا النهر حال: يقال االتصال، ومنع حجز بمعنى

: النهى أولي مطالب .2/609: عابدين ابن، ىالمعنهذا  عن الفقهي االستعمال يخرج وال. 12/1057
  .1/135البهوتي، : القناع كشاف .1/35: وبيقلي. 1/154الرحيباني، 

 ويتعـدى  ورجعـى،  ورجوعا رجعا يرجع األمر وعن سفره، عن رجع: يقال رجع، مصدر اسم الرجعة(3) 
 المـرأة  ورجعت،  رددته أي وغيره الكالم ورجعت وإليه، الشيء عن رجعته: فيقال الفصحى اللغة في بنفسه
 بالفتح الطالق بعد والرجعة الرجوع، بمعنى بالفتح والرجعة عة،راج فهي بطالق، أو زوجها بموت أهلها إلى

 معـه  يجوز ما: الرجعي والطالق الرجعة، إلى نسبة والرجعي. 1/299الفيومي،  : المصباح المنير . والكسر
 ملـك  استدامة " بأنها الحنفية من البدائع صاحب عرفها و .عقد استئناف غير من عدتها في زوجته رد للزوج
 عود " بأنها المالكية من الدردير وعرفها .3/181الكاساني،  : الصنائع  بدائع " .الزوال من ومنعه قائمال النكاح
 الخطيب الشربيني وعرفها .369الدردير، ص : الكبير الشرح " .عقد تجديد غير من للعصمة المطلقة الزوجة

: المحتاج  مغني .مخصوص وجه على العدة في بائن غير طالق من النكاح إلى المرأة رد : بقوله الشافعية من
 ".عقد بغير عليه كانت ما إلى بائن غير مطلقة إعادة " بأنها الحنابلة من البهوتي وعرفها .3/335الشربيني،  

  .5/341البهوتي، : القناع كشاف
. الكبر ضد والصغر. صغار: والجمع صغير، فهو سنه أو حجمه قل ،صغر من مأخوذ: اللغة في الصغر(4) 

 كشف. الحلم بلوغه إلى مولده منذ باإلنسان يلحق وصف هو: واصطالحا. 1/464الفيومي، :  المنيرالمصباح
  .4/1358 :األسرار

 واليأس .األمل قطع أو الرجاء، ضد القنوط بمعنى يائس فهو تعب، باب من ييأس يئس مصدر: لغة اليأس(5) 
. ويئسة يائسة فهي عقمت إذا والمرأة ة،المرأ عن الحيض فيها ينقطع التي السن وهو اليأس سن على يطلق

  .1/201: عابدين ابن حاشية .الرجاء انقطاع هو اصطالحا واليأس. 2/940الفيومي، : المصباح المنير
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ألثر ا؟ لقد كان لالستدالل في عموم المفهوم ا       زوجه عنها ،والمتوفى)1(والمختلعة كبرى، بينونة
 نفقـة الحائـل     وجوبفي هذه المسألة على      الحديث   قتصرأس .ي االختالف في هذه المسألة    ف

  .البائنة من طالق أو فسخ
  

  :تحرير محل النزاع
 حملها تضع حتى بائناً أو كان رجعياً طالقاً المطلقة للحامل النفقة وجوب على الفقهاء قاتف .1

`£ bÎ)ur( لآلية  )2( ä. ÏM» s9 'ré& 9@ ÷Hxq (#q à)ÏÿRr' sù £` Íköé n=tã 4Ó ®L ym z̀ ÷èüÒtÉ £` ßgn=÷Hxq 4(. 

 مـا  النكاح ألن حائال، كانت إن رجعيا طالقا للمطلقة والسكنى النفقة وجوب على واتفقوا .2
 أحكـام   جريانل، و عدتها تنقضي حتى زوجتهألنها   الحائل، ه مع في ستويت و ،)3 (اقائم زال

 .السابقة اآلية مفهوم عموم به فخصوا  ،)4(الزوجات عليها 
 فـي  داخلة فتبقى ،)5( حائال كانت إن زوجها عنها للمتوفى النفقة وجوب عدم على اتفقواو .3

 .اآلية مفهوم عموم
 كانت إذا ،الدخول بعد نكاحها لمفسوخل ،العدة في سكنى والاتفقوا على عدم وجوب النفقة       .4

 .اآلية مفهوم عموم في داخلة فتظل ،)6( حائال
 أعطاها مالكا أن إال بشبهة، كاحن من المطلقة للحائل النفقة وجوب عدم على الفقهاء اتفق .5

 وال  النفقة يوجب فلم الشافعي، أما ،)7( تسكن حيث وتعتد اآلية، لنص حامال كانت إن النفقة
  .)8( حامل غير أو حامال نفقة فال مفسوخا كان وما صحيح، نكاح من  كان مال إال السكنى

                                            
الفيـومي،  : المصباح المنيـر  . الخلع من اسم ) بالضم ( والخلع والتجريد، النزع هو لغة ) بالفتح ( الخلع(1) 

 أو طالقا كونه في مذاهبهم الختالف تبعا مختلفة بألفاظ عرفوه فقد الفقهاء ندع الخلع وأما. 1/200مادة خلع،   
 حاشـية  .خلع أو طالق بلفظ الزوج لجهة مقصود بعوض فرقة: هو الجملة في الجمهور عند وتعريفه فسخا،

  .5/212 البهوتي،: القناع كشاف. 7/374 :الطالبين روضة. 2/157: المدارك أسهل. 2/347: الدسوقي
: األم. 2/95ابن رشد، : بداية المجتهد. 4/16الكاساني، :  بدائع الصنائع.121 صالمنذر، ابن: اإلجماع) 2(

  .11/406ابن قدامة، : المغني. 6/603الشافعي، 
  .121 صالمنذر، ابن: اإلجماع) 3(
  .11/465 الماوردي،: الحاوي. 307 صالمزني،: المزني مختصر. 5/471 أنس، بن مالك: المدونة) 4(
  .121 صالمنذر، ابن: اإلجماع) 5(
  .5/517 النووي،: الطالبين روضة) 6(
  .5/471 أنس، بن مالك: المدونة) 7(
  .307 صالمزني،: المزني مختصر) 8(
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  من فسخ أو طالقكالبائنة ،في الصور التالية حوائل،مطلقات اللل النفقة إيجاب في واختلفوا .6
 :، وإليك تفصيل هذا االختالف فيما يلي)1(

  
 : ومناقشتهاوأدلتهمآراء الفقهاء 
  :آراء الفقهاء

  :)2( قولين علىي الحائل البائن من فسخ أو طالق، ف الفقهاء اختلف
 لقـة للمط نفقة ال أنه إلى :وأحمد والشافعي مالك كاإلمام العلماء جمهور ذهب :األول المذهب

 وإسـحاق،  وقال به ابن عباس، واألوزاعي وابن أبي ليلـى  .)3( رجعتها الرجل يملك ال التي
 البصري، والحسن يسار، بن وسليمان المسيب بن وسعيد شهاب، وابن عبيد، وأبو ثور، وأبي
 .)4( سعد بن الليث به وقال

 ينفـق  أنـه  إال شيء في منه الحبلى لمبتوتةل ليس أنه" :رباح أبي بن عطاء عن نقلو
 .)5(" لها نفقة فال حبلى غير كانت فإن الحبل أجل من عليها

.  للبائن لسكنىا النفقة و  وجوب  إلى : وأصحابه والثوري   حنيفة وأباإلمام  ذهب   : الثاني المذهب
  .)6( شبرمة وابن ي،البت عثمان قول وهو ،y وبه قال عمر وابن مسعود

  
  :أدلة المذاهب ومناقشتها

  :أدلة المذهب األول
 :بما يلي  المالكية والشافعية والحنابلة على مذهبهم جمهوراستدل

`£ bÎ)ur(: تعالى اهللا بقول .1 ä. ÏM» s9 'ré& 9@ ÷Hxq (#q à)ÏÿRr' sù £` Íköé n=tã 4Ó ®L ym z̀ ÷èüÒtÉ £` ßgn=÷Hxq 4( )7(. 

 وضـع  حتى الحوامل البائنات المطلقات على النفقة يوجب اآلية منطوق أن :الداللة وجه
 الحكـم هذا  ف الحوامل، غير في النفقة وجوب انتفاء الشرط المخالف يدل على      هومومف الحمل،

                                            
  .سبيال لذلك استطعنا ما الحوائل المطلقات في القول سنفصل) 1(
  .البائن للمطلقة السكنى وال النفقة إيجاب عدم في ثالث قول وهناك فقط، النفقة وجوب عن نتحدث نحن) 2(
 مختصر. 6/603 األم،: الشافعي. 4/192 الخرشي،: خليل مختصر. 5/471 أنس، بن مالك: المدونة) 3(

  .24/308 قدامة، ابن: المقنع مع الشرح الكبير. 307 صالمزني،: المزني
  .24/308 المرداوي،: اإلنصاف. 70-18/69 البر، عبد ابن: االستذكار) 4(
  .11/464 الماوردي،: الحاوي. 307 صالمزني،: المزني مختصر) 5(
  .18/70 البر، عبد ابن: االستذكار) 6(
  .6 آية: الطالق سورة) 7(
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 أو طـالق  مـن  البائن (رجعتها يملك ال التي الحائل ومنهن ،لوائالح المطلقات جميععام في   
 .، فدل ذلك على أن عموم المفهوم حجة، وهو المراد)1() فسخ

 لـك  ليس( :فقال r للنبي ذلك رتفذك طالقها هازوج بت قيس بنت فاطمة أن روي وما .2
 :فقال اهللا، رسول عهد على ثالثا زوجي طلقني(: قالت ،أخرىوفي رواية    ،)2 ()نفقة عليه
r 3 ()نفقة وال لك سكنى(. 

 اسـتحقت  وقـد  مطلقـا،  للبائنة النفقة إيجاب عدم تثبت السابقة الروايات أن :الداللة وجه
 ال ألنه لها، نفقة فال الحائل البائنة وأما اآلية، نص ىعل بناء الحمل ألجل النفقة الحامل البائنة
  .الملك على مرتبة النفقةو ،له ملك

  
  :أدلة المذهب الثاني

  :بما يلي  للحائل البائن من فسخ أو طالقعلى وجوب النفقة م من معه الحنفيةاستدل
`£: (بقوله تعالى  .1 èdq ãZÅ3óôr& ô` ÏB ß]øã ym O çGYs3yô ` ÏiB öNä.Ïâ÷` ãr üwur £` èdrïë!$ üÒ è? (#q à)ÍhäüÒ çGÏ9 

£` Íköé n=tã 4  ()4(. 

ا، ضـرار للمطلقات يعد   النفقة  دفع  ن  ع االمتناع   أناآلية صريحة الداللة في      :وجه الداللة 
  . النفقة للمطلقات جميعا ومنها البائناتعلى وجوبذلك  فدل ،عنهانا اهللا قد نه

  
لمقصود في اإلضرار وجوب ، فليس ا في السكنىتورود أن اآلية :أبي حنيفـة  الرد على   

  . الحمل في وجوبهااشترطمآخر اآلية  فذكرت في النفقةأما والنفقة، بل توفير السكنى لها، 
 ردا على   .)5() السكنىو النفقة    لها  بقول امرأة  ناال ندع كتاب ربنا وسنة نبي      :t ل عمر وقب .2

 .سكنىوال قة نف rرسول اهللا أن زوجها بتّ طالقها فلم يجعل لها فاطمة بنت قيس قول 

                                            
  .307 صالمزني،: المزني مختصر) 1(
 أبو: داود أبي سنن. 599 ص،1480ح لها، نفقة ال ثالثا المطلقة باب الطالق، كتاب مسلم،: مسلم صحيح) 2(

  .صحيح: األلباني قال. 260 ،2286ح قيس، بنت فاطمة على ذلك أنكر من باب الطالق، كتاب داود،
 نفقة، وال لها سكنى ال ثالثا المطلقة في جاء ما باب واللعان، الطالق كتاب الترمذي،: الترمذي سنن) 3(
  .صحيح: األلباني الشيخ قال. 3/476 ،1180ح
  .6 آية: الطالق سورة) 4(
 سليم حسين قال. 3/67 ،4522ح بائنا، طالقا المطلقة باب الطالق، كتاب ي،الطحاو: اآلثار معاني شرح) 5(

 .صحيح حديث: أسد
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ألنهـا   معتدة عن طالق فوجب أن تكون لها النفقة كالرجعية،        في ال هذا نص    :وجه الداللة 
  .محبوسة عن األزواج لحقه فوجب أن تكون لها النفقة كالزوجة

  
  :ويمكن الرد على حديث عمر من وجهين

  .tألن راويه النخعي، ولم يلحق عمر: منقطع أنه أثر :األول
 فكانت بما تضمنه    ، ألن الخبر فيها وارد    ،ديث فاطمة بنت قيس أولى منه     حفإن اتصل    :الثاني
فعلته أنا ورسول اهللا    (:  وقولها ، أخذ الفقهاء بحديث عائشة في التقاء الختانين       قياسا على  ،أخبر
rفاغتسلنا .(  
  

  :الراجح القول
 قـول  هـو  لـراجح لـرأي ا  ا أن لي تبين وأدلتهم؛ العلماء أقوال استعراض خالل من  

  :رجعتها، لما يلي زوجها يملك ال التي للبائن النفقة يوجب ال الذي جمهورال
 .بالنصوص الصحيحة وقوة داللتها، وسالمتها من االعتراض استداللهم .1
(bÎ(:  قولهمفهوم استداللهم بعموم .2 ur £ ä̀. ÏM» s9'r é& 9@÷H xq (#q à) ÏÿRr'sù £ Í̀köé n= tã 4Ó®L ym z̀ ÷è üÒ tÉ £ ß̀gn= ÷H xq(  

على وجوب النفقة للمطلقات     ، صحيحة الثبوت  ، بأدلة صريحة الداللة   نفيةالحاستدالل  عدم   .3
 .ى األدلة التي استدلوا بهاعلالجمهور رد البائنات، و

  
 : وجوب النفقة للحوائل البائناتمسألةتعليق على 

اتضح لي من خالل دراسة هذه المسألة مدى اعتماد جمهور المتكلمين من الـشافعية                
 المفهوم في االستدالل بهذه المسألة، وقد كان اجتهادهم في هذه المسألة            ومن وافقهم على عموم   

ستدل به على األحكام، بينما الحنيفـة       ابارهم أن عموم المفهوم المخالف حجة و      تمتطابقا مع اع  
، وتدخل فيها البائنات من فسخ أو        جميعاً بوجوب النفقة للمطلقات الحوائل   : ومن وافقهعم، قالوا  
ن و، فكانوا متوافقين مع أصولهم، فالقائل واضحاًبعموم المفهوم بيناً استداللهمطالق، وكان عدم 

ن لعموم المفهوم يوجبون النفقة لهن، فيتضح لنا        وبه ال يوجبون النفقة للبائنات الحوائل، والناف      
  .أثر االستدالل بعموم المفهوم في هذه المسألة، واهللا تعالى أعلم
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 هـذه  فـي  البحث إتمام لي يسر الذي هللا والحمد الصالحات، تتم هبنعمت الذي هللا الحمد

الفقه، وما له من أثـر       أصول علماء عند المفهوم عموم: مسألة أهمية مدى ظهر وقد المسألة،
  .في اختالف الفقهاء

  
  .النتائج: أوال
 :التالية النقاط في أهمها ألخص نتائج إلى توصلت البحث هذا خالل ومن

  . الفقهية األحكام في أثرها من ظهر ما خالل من العلم أهل عند المفهوم معمو مسألة أهمية .1
 بمـسائل  اإلحاطة إذ معرفتها، إلى المجتهد يحتاج التي العموم مسائل من المسألة هذه أن .2

 . الشرعية األحكام استنباط في عنها االستغناء يمكن ال التي المباحث من العموم
 في  يخالف من فإن ولهذا بحجيته، للقول فرع ألصوليينا بين المفهوم عموم في الخالف أن .3

 .حجيته، ينفي عمومه من باب أولى
 المعنوي، العموم قبيل من به القائلين عند المفهوم من المستفاد العموم لي أن وضع   يظهر .4

 .مقصودهم إلى أقرب هذا فإن
 بـه  المنطوق اللفظ من المفهوم الحكم جعل فيه، هو  المختلف المفهوم بعموم المقصودإن   .5

 . المخالفة أو الموافقة مفهوم في ذلك سواء عنه، المسكوت صور لجميع شامالً
 . المخالفة ومفهوم الموافقة، مفهوم:  المفهوميلقسم شامل المفهوم عموم في الخالف .6
 هـذا  أدلة لقوة نظراً وذلك عموم، له المفهوم أن العلم أهل أقوال من الراجحتبين لي أن     .7

 .المخالفين أدلة وضعف المناقشة، من وسالمتها القول،
 معنـى ب ه الخـاص  تفسير إلى يعود لفظي خالف المفهوم عموم في الغزالي اإلمام خالف .8

 غير لفظيا المفهوم عموم في الخالفبأن  القول أن إال ،، ألنه يجعله في المنطوق فقطالعام
 .الفقهية وعالفر في أثره ألن له معنوي،و حقيقيفيه  خالفألنه تبين أن ال سديد،

 كتطبيق لقاعدة عموم المفهـوم، لـيس الـدليل الوحيـد      إن الفروع الفقهية التي تم ذكرها      .9
 واألقوى هو القول بعموم المفهوم، وإنما استدلوا بأدلة ونصوص أخرى

طبق كل من المتكلمين والحنفية رأيه في عموم المفهوم على الفـروع الفقهيـة فـي                 .10
 .الغالب، وخالفوها في يعض األحيان
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  :التوصيات :ثانيا
  :أما أبرز التوصيات فكانت على النحو التالي

 .أوصي إخواني طالب العلم باالهتمام بعلم الداللة، فهو ذو قيمة في علم األصول .1
أوصي القائمين على كلية الشريعة والقانون في الجامعة اإلسالمية، بوضع مساقات خاصة             .2

ع المدراك والعقول، ويفتح أفاقا جديـدة فـي         لطالب الشريعة في علم الدالالت، ألنه يوس      
  .التفكير السديد

 وما وحده، اهللا فمن صواب من البحث هذا في كان فما إليها، توصلت التي النتائج أهم هذه
  .والغفران العفو وأسأله خلقه، في اهللا سنة من خطأ فمني ومن الشيطان، وهذه فيه كان

  
جعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقـاه،       م أن ي  يأسأل اهللا العلي العظ   ... وأخيرا  

  . أجمعين وصحبه أله وعلى محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى العالمين، رب هللا والحمد
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  الشرعية العلوم تصنيف بحسب مجموعات في مرتبة الكتب والمصادر المراجع فهرس

 بيانات الكتاب والمؤلف اسم المؤلف  م

 

 ابن كثير   .1

 هـ،774 المتوفى الدمشقي كثير بن إسماعيل الدين عماد الفداء أبو
  مصطفى: تحقيق ،كثيـر  ابن بتفسير المشهور العظيم القرآن تفسير
ـ  الجيـزة  للتراث، الشيخ ومكتبة قرطبة مؤسسة وآخرون، السيد  ـ

  م2000 ـ هـ1412 مصر،

  القرطبي  .2
 هـ،671 المتوفى لقرطبي،ا األنصاري أحمد بن محمد اهللا عبد أبي

 الكتـب،  دار البخاري، سمير هشام: تحقيق القرآن، ألحكام الجامع
  .م2003 ـ هـ1423 السعودية، -الرياض

  السعدي   .3

 الكـريم  تيسير هـ،1376 المتوفى السعدي، ناصر بن الرحمن عبد
: تحقيـق  ،السعدي بتفسير المعروف المنان كالم تفسير في الرحمن

 األولـى،  الطبعـة  بيروت، الرسالة، مؤسسة ق،اللويح الرحمن عبد
  .م2002 ـ هـ1423

  البيضاوي   .4

هـ، صاحب 1195عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي، المتوفى 
 بـن  اهللا عبـد  الدين ناصر ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي    

 محمود اهللا عبد: تحقيق هـ،685 المتوفى الشيرازي محمد بن عمر
 هـ1422 األولى، الطبعة بيروت، العلمية، بالكت دار عمر، محمد

  .م2001 ـ

  السيوطي   .5
 التفـسير  في الدر المنثور هـ،  911جالل الدين السيوطي، المتوفى     

 هجـر  مركـز  التركي، المحسن عبد بن اهللا عبد: تحقيق ،بالمأثور
 .م2003 ـ هـ1424 القاهرة، ـ اإلسالمية والدراسات للبحوث

 

  البخاري   .6

 المتوفى البخاري، إبراهيم بن إسماعيل بن محمد اهللا عبد أبي اإلمام
 r اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع هـ،256

 محمـد : بخدمته تشرف البخاري، بصحيح المشهور وأيامه وسننه
 . هـ1422 األولى، الطبعة النجاة، طوق دار الناصر، زهير



  مراجع والمصادرال فهرس: ثالثا       العامة الفهارس

 
121 

 نات الكتاب والمؤلفبيا اسم المؤلف  م

  مسلم   .7
 المتـوفى  النيـسابوري،  القشيري الحجاج بن مسلم بن الحسين أبي

 األفكار بيت الكرمي، صهيب أبو: به اعتنى مسلم، صحيح هـ،261
  .م1998 ـ هـ1419 الرياض، ـ الدولية

  ابن خزيمة   .8
 المتـوفى  النيسابوري، السلمي خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر أبي

 دار األعظمي، مصطفى محمد: حققه ،خزيمة ابن صحيح هـ،311
  هـ1980 ـ هـ1400 بيروت، ـ اإلسالمي المكتب

 السيوطي   .9

ـ  911 المتوفى السيوطي، الدين جالل بكر أبي بن الرحمن عبد  هـ
 ،األحاديث جامعب المعروف الكبير، والجامع وزوائده الصغير الجامع
 بيروت، ـ فكرال دار الجواد، عبد وأحمد صقر أحمد عباس: تحقيق
  .م1994 ـ هـ1414

  الحميدي . 10
 الصحيحين بين الجمع ، هـ844 المتوفى الحميدي، فتوح بن محمد

ـ  حـزم  ابـن  دار ،البواب حسين علي: تحقيق ،ومسلم البخاري  ـ
  م2002 ، هـ1423 ،الثانية الطبعة ،بيروت

  الترمذي . 11

 هــ، 279 المتـوفى  ،السلمي الترمذي عيسى أبو عيسى بن محمد
 شـاكر  محمـد  أحمد: تحقيق ،الترمذي سنن وهو الصحيح الجامع

 الثانيـة،  الطبعـة  ،بيـروت  ـ العربي التراث إحياء دار ،وآخرون
  .م1977 ـ هـ1397

 النسائي . 12
كتـاب  هـ،  303، المتوفى   النسائيأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب       

ـ  الرسالة مؤسسة شلبي، المنعم عبد حسن: ، تحقيق السنن الكبرى   ـ
  .م2001 ـ هـ1421 األولى، عةالطب بيروت،

  ابن حبان . 13
 حبان ابن صحيح ،البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد

 الرسالة مؤسسة: الناشر األرنؤوط شعيب :تحقيق ،بلبان ابن بترتيب
  .م1993 ـ هـ1414 ،الثانية الطبعة ،بيروت ـ

 األثير ابن . 14

 ،األثيـر  ابـن  ريالجز محمد بن المبارك السعادات أبو الدين جدم
 عبد: تحقيق ،الرسول أحاديث في األصول جامع ،هـ606 المتوفى
 سـنة  مـن  ،األولـى  الطبعـة  ،البيان دار مكتبة ،األرنؤوط القادر

 .م1972/ هـ1392 سنة إلى م1969/ هـ1389
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 البيهقي . 15

 السنن هـ،458 ىالمتوف ،البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو
 عثمـان  بـن  علـي  الـدين  عالءل النقي الجوهر ذيله وفي الكبرى

 المعـارف  دائـرة  مجلس مطبعة ،التركماني بابن الشهير المارديني
 <هـ1344 ،األولى لطبعةا ،آباد حيدر ببلدة الهند في النظامية

  السيوطي . 16
هــ،  911جالل الدين السيوطي، المتوفى     بكر أبي بن الرحمن عبد
 الحديث أهل ملتقى موقع: ، المصدر الكبير الجامع أو لجوامعا جمع

  .www.ahlalhdeeth.com : :على الشبكة العالمية هو

 فوري البرهان . 17

 المتـوفى  ،فـوري  البرهـان  الهنـدي  المتقي الدين حسام بن علي
 بكـري : تحقيـق  ،واألفعال األقوال سنن في العمال كنز ،هـ975
 <هـ1401 ،الخامسة الطبعة ،لةالرسا مؤسسة ،السقا صفوةو حياني

  الطحاوي . 18

 جعفـر  أبـو  سـلمة  بـن  الملـك  عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد
 محمـد : تحقيـق  ،اآلثار معاني شرح هـ،321 المتوفى ،الطحاوي
 ،بيـروت  ـ الكتب عالم دار ، الحق جاد سيد ومحمد النجار زهري
  .م1994 ـ  هـ1414 األولى، الطبعة

  مالك بن أنس . 19

ـ 179 المتـوفى  ي،األصبح اهللا عبد أبو نسأ بن مالك  موطـأ  ، هـ
 الوهاب عبد: تحقيق ،الشيباني الحسن بن محمد برواية ،مالك اإلمام
ـ  التراث إحياء لجنة اللطيف، عبد  الرابعـة،  الطبعـة  القـاهرة،  ـ

  .م1994 ـ هـ1414

 الطحاوي . 20

ـ 321 المتوفى ،الطحاوي سالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو  ،هـ
 مؤسـسة  ،األرنـؤوط  شـعيب  :وضبط تحقيق ،آلثارا مشكل شرح

 .م1994 ـ هـ1415 األولى، الطبعة ،بيروت ـ الرسالة

  ابن ماجه . 21
 ابـن  سنن هـ،275 المتوفى ،القزويني اهللا عبد أبو يزيد بن محمد
 الكتـب  إحيـاء  دار مطبعـة  ،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق ،ماجه

  .بيروت ـ العربية

  الدارقطني . 22

 هــ، 385 المتـوفى  ،البغدادي الدارقطني الحسن بوأ عمر بن علي
 ،آلبـادي  الـدارقطني  على المغني التعليق وبذيله الدارقطني سنن
 مؤسسة اللطيف، عبد وجمال شلبي وحسن األرنؤوط شعيب: تحقيق
  .م2004 ـ هـ1424 األولى، الطبعة بيروت، ـ الرسالة
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  أبو داود . 23
 سـنن  هـ،275 المتوفى ،السجستاني األشعث بن سليمان داود أبو
  .الرياض ـ الدولية األفكار بيت: به اعتنى ،داود أبي

  ابن رجب الحنبلي . 24

 ثـم  البغـدادي  الـدين  شهاب بن الرحمن عبد الفرج يأب الدين زيد
 العلوم جامع هـ،795 المتوفى ،الحنبلي رجب بنبا الشهير الدمشقي
 بن طارق: تحقيق ،الكلم جوامع من حديثا خمسين شرح في والحكم
 الثانيـة،  الطبعـة  الدمام، ـ الجوزي ابن دار محمد، بن اهللا عوض
  .م1999 ـ هـ1420

  الطبراني . 25
هــ،  360، المتـوفى    الطبراني أحمد بن سليمان القاسم يأبللحافظ  

، مكتبـة ابـن     السلفي المجيد عبد بن حمدي: تحقيق،  المعجم الكبير 
  .م1983هـ ـ 1404، الطبعة الثانية، تيمية ـ القاهرة

  يعلى أبو . 26

 ،التميمـي  الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد الحافظ اإلمام
 سـليم  حسين: تحقيق ،الموصلي يعلى أبي مسند هـ،307 المتوفى

 – 1404 ، األولـى  الطبعـة  ،دمـشق  – للتراث المأمون دار ،أسد
1984.  

  حجر ابن . 27
 ،العـسقالني  حجـر  بن أحمد بن محمد نب علي بن أحمد الفضل أبو

 السيد: قيحقت ،الهداية أحاديث تخريج في الدراية ،هـ852 المتوفى
  .بيروت – المعرفة دار ،المدني اليماني هاشم اهللا عبد

  الزيلعي . 28

 بـن  اهللا عبـد  محمـد  أبو الدين جمال العالمة الحافظ البارع اإلمام
 الرايـة  نصب ،هـ762 المتوفى الحنفي، الزيلعي محمد بن يوسف

 قـدم  ،الزيلعي تخريج في األلمعي بغية حاشيته مع الهداية ألحاديث
 العزيز عبد: الحاشية ووضع صححه ،البنوري يوسف محمد: للكتاب

 يوسـف  محمـد  أكملهـا  ثـم  الحج، كتاب إلى الفنجاني، الديوبندي
 دار ،بيـروت  – الريان مؤسسة ،عوامة محمد: قيحقت ،الكاملفوري

  .م1997/هـ1418 األولى، الطبعة ، جدة - اإلسالمية افةللثق القبلة

  الجوزجاني . 29

 ،الجوزجـاني  الخراسـاني  شـعبة  بن منصور بن سعيد عثمان أبو
 عبـد  بن سعد. د :قيحقت ،منصور بن سعيد سنن هـ،227 المتوفى

 الطبعـة  ،الريـاض  ـ العصيمي دار ،حميد آل العزيز عبد بن اهللا
  .م1993 ـ هـ1414 ،ألولىا
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  مدرسة الجمهورـ 1

 ابن النجار . 30

 المعـروف الحنبلي   الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد
 المـسمى   شرح الكوكـب المنيـر    ،  هـ972 المتوفى،  النجار بابن

مختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر فـي أصـول           
 ـ  العبيكـان  مكتبـة ، حمـاد  ونزيـه  الزحيلي محمد: قيحق، تالفقه

  .م1993ـ ـ ه1413 الثانية الطبعةالرياض، 

 اإلسنوي . 31
 الشافعي، المتوفى   اإلسنوي  بن الحسن  الرحيم عبد الدين جمال اإلمام
 الكتـب عالم   دار،  الوصول منهاج شرحفي   السول نهايةهـ،  772
  م1999 -هـ1420 األولى الطبعة، بيروتـ 

  دياآلم . 32
 هــ، 631 المتوفى اآلمدي، محمد بن علي الحسن أبي الدين سيف

 الكتـب  دار العجوز، إبراهيم :ضبطه األحكام، أصول في اإلحكام
  .م2000 ـ هـ1421 األولى، الطبعة بيروت، ـ ةالعلمي

  الجويني . 33

 الجويني، يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد المعالي أبي الحرمين إمام
 حـسن  محمد: تحقيق ،الفقه أصول في خيصالتل هـ،478 المتوفى

ـ 1424 األولى، الطبعة بيروت، ـ العلمية الكتب دار إسماعيل،  هـ
 .م2003 ـ

  الجويني . 34
 المتـوفى  ،المعـالي  أبـو  الجويني يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد

 دار الديب، العظيم عبد: تحقيق ،الفقه أصول في البرهان هـ،478
  .هـ1418 الرابعة، الطبعة القاهرة، ـ األنصار

  الغزالي . 35
 هـ،505 المتوفى الغزالي، محمد بن محمد حامد أبي اإلسالم حجة

 إحيـاء  دار ضـو،  نجوى: به اعتنى ،األصول علم من المستصفى
  .األولى الطبعة بيروت، ـ العربي التاريخ ومؤسسة التراث،

  اإليجي . 36

 توفىالم اإليحي، أحمد بن الرحمن  عبد والملة الدين عضد القاضي
: ضـبطه  األصـولي،  المنتهى مختصر على العضد شرح هـ،756
 الطبعـة  بيروت، ـ العلمية الكتب دار يحيى، وطارق نصيف فادي

  .م2000 ـ هـ1421 األولى،
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  األصفهاني . 37
 هـ،748 المتوفى األصفهاني، الرحمن عبد بن محمود الدين شمس
 دار مراد، يحيى: تحقيق والجدل، األصول لميع في المختصر بيان

  .م2006 ـ هـ1427 القاهرة، ـ الحديث

  الشيرازي . 38
 المتـوفى  الـشيرازي،  يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو اإلمام
 دار إسـماعيل،  محمد: تحقيق ،الفقه أصول في التبصرة هـ،476
  .م2003 ـ هـ1424 األولى، الطبعة بيروت، ـ العلمية الكتب

 لبدخشيا . 39
 إلى الوصول منهاج شرح العقول مناهج البدخشي، الحسن بن محمد
ـ  العلمية الكتب دار ،البيضاوي الدين ناصر للقاضي األصول علم  ـ

  .بيروت

  السبكي . 40

 الدين تاج ولده ومعه هـ،756 المتوفى ،السبكي الكافي عبد بن علي
 شـرح  في اإلبهاج هـ،771 المتوفى السبكي، علي بن الوهاب عبد

: تحقيـق  ،للبيضاوي األصول علم إلى الوصول منهاج على المنهاج
 األولى، الطبعة القاهرة، ـ األزهرية الكليات مكتبة إبراهيم، شعبان
  .م1981 ـ هـ1401

  اآلمدي . 41
 علـم  في السول منتهى هـ،631 المتوفى اآلمدي، علي الحسن أبي

 لعلميةا الكتب دار الزيدي، أحمد: تحقيق ،اإلحكام مختصر األصول،
  .م2003 ـ هـ1424 األولى، الطبعة بيروت، ـ

  العطار . 42
 عبـد : تحقيـق  ،الجوامـع  جمع لىع العطار حاشية ،العطار حسن

 الكتـب  دار الـسبكي،  البـن  الجوامع جمع على الشربيني الرحمن
  .م1999 ـ هـ1420 بيروت، ـ العلمية

  اإلسنوي . 43
 فـي  مهيـد الت هـ،772 المتوفى اإلسنوي، الرحيم عبد الدين جمال
 مؤسـسة  هيتـو،  حسن محمد: تحقيق األصول، على الفروع تخريج
  .م1980 ـ هـ1400 األولى، الطبعة بيروت، ـ الرسالة

  الشيرازي . 44

 المتـوفى  الشيرازي، يوسف بن ليع بن مإبراهي إسحاق أبي ماماإل
 ويوسف مستو الدين محيي: تحقيق ،الفقه أصول في اللمع هـ،476

 األولـى،  الطبعة بيروت، ـ كثير ابن ودار بالطي الكلم دار بديوي،
  .م1995 ـ هـ1416
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  الشاطبي . 45
 ،الـشاطبي ب  المـالكي الـشهير    الغرناطي اللخمي موسى بن براهيمإ

عبـد اهللا   : ، تحقيق الموافقات في أصول الشريعة   ،  هـ790 المتوفى
  .م2006 ،هـ1427 ىاألول الطبعة الحديث، القاهرة، داردراز، 

  ابن المبرد . 46

 الدمـشقي  الحنبلـي  الهادي عبد بن أحمد بن حسن بن يوسف اإلمام
 علـم  إلى السول غاية شرح هـ،990 المتوفى المبرد، بابن الشهير
 البـشائر  دار العنـزي،  طرقـي  بن أحمد: وتحقيق دراسة ،األصول

  .م2000 ـ هـ1421 األولى، الطبعة بيروت، ـ اإلسالمية
  درسة الحنفيةم ـ 2

  عبد الشكور ابن . 47

 فـواتح  هــ، 1225 المتوفى األنصاري، الدين نظام بن العلي عبد
 الـشكور،  عبد بن اهللا محب للقاضي الثبوت، مسلم بشرح الرحموت
 دار العربـي،  التراث إحياء دار مكتب: تحقيق هـ،1119 المتوفى
 .م9981ـ هـ1418 األولى، الطبعة بيروت،/العربي التراث إحياء

 الدركاني . 48

 بهـامش  مطبـوع  التنقيح، شرح لتلقيحا الدركاني، محمد الدين نجم
 األولى، الطبعة بيروت، ـ العلمية الكتب دار الشريعة، لصدر التنقيح
  .م2001 ـ هـ1421

  الدبوسي . 49
 المتوفى الحنفي، الدبوسي عيسى بن عمر بن اهللا عبيد زيد أبي اإلمام
ـ  العلميـة  الكتـب  دار ،هالفق أصول في األدلة تقويم هـ،430  ـ

  .م2001 ـ هـ1421 األولى، الطبعة بيروت،

  ابن نجيم . 50
 فـتح  هـ،970 المتوفى الحنفي، نجيم بن إبراهيم بن العابدين زين

 األولـى،  الطبعـة  بيروت، العلمية، الكتب دار ،المنار بشرح الغفار
  .م2001 ـ هـ1422

 الزركشي . 51

 هـ،794 المتوفى زركشي،ال اهللا عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر
 العـاني،  القـادر  عبد الشيخ: تحقيق ،الفقه أصول في المحيط البحر

ـ  اإلسـالمية  والشئون األوقاف وزارة األشقر، عمر. د: مراجعة  ـ
  .م1992 ـ هـ1413 الثانية، الطبعة الكويت،

  الرازي . 52
 الحسين بن عمر بن محمد الدين فخر المفسر النظار األصولي اإلمام

: تحقيق ،الفقه أصول علم في المحصول هـ،606 المتوفى الرازي،
  .بيروت ـ الرسالة مؤسسة العلواني، جابر طه
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 ابن أمير الحاج . 53
 المتـوفى  الحـاج،  أميـر  بابن المعروف الحسن بن محمد بن محمد
ـ  دار ،الهمام البن التحرير شرح والتحبير التقرير هـ،879  بالكت
  .م1983 ـ هـ1403 األولى، الطبعة بيروت، ـ العلمية

  القرافي . 54
 هـ،684 المتوفى القرافي، إدريس بن أحمد العباس أبو الدين شهاب
: باعتنـاء  ،األصول في المحصول اختصار في الفصول تنقيح شرح
  .م2004 ـ هـ1424 ـ الفكر دار والدراسات، البحوث مكتب

  ابن النجار . 55
 بـابن  المعـروف  الفتوحي علي بن العزيز بدع بن أحمد بن محمد

 غيـر . الفقه أصول في التحرير مختصر هـ،972 المتوفى النجار،
  .الشاملة المكتبة حسب والتوثيق للمطبوع، موافق

  المرداوي . 56
 الحنبلـي،  المرداوي سليمان بن علي الحسن أبي الدين عالء العالمة
ـ : تحقيق ،التحرير شرح التحبير هـ،885 المتوفى  الـرحمن  دعب
  .م2000 ـ هـ1421 الرياض، ـ الرشد مكتبة وآخرون، الجبرين

  يعلى أبو . 57

 ،الفـراء  ابن خلف بن محمد بن الحسين بن محمد يعلى أبو القاضي
 المباركي، أحمد. د :تحقيق ،الفقه أصول في العدة ،هـ458 المتوفى
 بن محمد لملكا جامعة – بالرياض الشريعة كلية في المشارك األستاذ

  .م1990 ـ هـ 1410 ،الثانية لطبعةا ،اإلسالمية عودس

  السمعاني . 58

 الـسمعاني،  الجبـار  عبـد  بن محمد بن منصور المظفر أبي اإلمام
 حـسن  محمد: تحقيق  ،األصول في األدلة قواطع هـ،489 المتوفى

ـ 1418 األولى، الطبعة بيروت، ـ العلمية الكتب دار إسماعيل،  هـ
  .م1997 ـ

 القرافي . 59
 هـ،684 المتوفى القرافي، إدريس بن أحمد العباس أبو ينالد شهاب

ـ  اإلسالمي الغرب دار حجي، محمد: تحقيق ،الذخيرة  بيـروت،  ـ
  .م1994 ـ هـ1414

  البزدوي . 60

  هــ، 482 المتـوفى  ،الحنفي البزدوي محمد بن علي اإلسالم فخر
 اهللا  عبد: تحقيق ،األصول معرفة إلى الوصول كنز ـ البزدوي أصول
ـ  العلمية الكتب دار ر،عم محمود  األولـى،  الطبعـة  بيـروت،  ـ
  .م1997 ـ هـ1418
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  الشاشي . 61
 مـع  اشيالـش  صولأ ،الشاشي إسحاق بن محمد بن أحمد علي أبو

ـ 1402 بيـروت،  ـ العربي الكتاب دار ،الحواشي أحسن ـ  هـ  ـ
  .م1982

  السرخسي . 62
 سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر أبي النظار األصولي الفقيه للعالمة

 الوفـا  أبو: تحقيق ،السرخسي أصول هـ،490 المتوفى السرخسي،
  .بالهند أباد حيدر ـ النعمانية المعارف إحياء لجنة األفغاني،

  التفتازاني . 63

 التلـويح  هـ،792 المتوفى التفتازاني، عمر بن مسعود الدين سعد
 زكريـا : تحقيـق  ،الفقـه  أصول في التنقيح لمتن التوضيح شرح

 ـ هـ1416 األولى، الطبعة بيروت، ـ العلمية الكب دار عميرات،
  .م1996

 أمير بادشاه . 64
ـ  972 لمتـوفى محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، المتوفى        ، هـ

  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي على كتاب التحريرتيسير التحرير
  . وأوالده ـ مصر

 ابن الهمام . 65

 الهمـام،  بـابن  المعـروف  السكندري اسيالسيو الواحد عبد محمد
 التقريـر  مـع  مطبوع ،الفقه أصول في التحرير هـ،861 المتوفى
 الطبعـة  بيـروت،  ـ العلمية الكتب دار الحاج، أمير البن والتحبير
  .م1983 ـ هـ1403 الثانية،

  القرافي . 66
 هــ، 682 المتـوفى  القرافي، إدريس بن أحمد الدين شهاب للعالمة
أحمد عبد اهللا، دار . د: تحقيق ،والعموم الخصوص يف المنظوم العقد

  .م1999هـ ـ 1420الكتبي ـ السعودية، الطبعة األولى، 
  المراجع األصولية الحديثةـ 3

 الشوكاني . 67

 إرشـاد  هــ، 1250 المتـوفى  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد
 محمـد  سـعيد : تحقيق ،األصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول

  .م2006 ـ هـ1427 السالم، دار إسماعيل،

  الفوزان . 68

 بـن  محمـد  اإلمام بجامعة المدرس بقلم الفوزان صالح بن اهللا عبد
 بـن  أحمد: تقديم ،الفقه أصول في الورقات شرح ،إلسالمية سعودا
 الدراسـات  الـشريعة  بكلية التدريس هيئة عضو ،حميد بن اهللا عبد

  .الشاملة تبةالمك ،الثالثة الطبعة ،القرى أم بجامعة اإلسالمية
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  محمد اقصري . 69
 المتكلمـين  مدرسـتي  بـين  والمفهوم لمنطوقا اقصري، محمد. د

 الطبعـة  اللغويـة،  األصـولية  القواعد في مقارنة دراسة ،والفقهاء
  .م2005 األولى

  السلميعياض  . 70
 أصـول  بقـسم  التدريس هيئة عضو ،السلمي نامي بن عياض. د .أ

 الفقيـه  يـسع  ال الذي الفقه أصول ،الرياض ـ الشريعة بكلية الفقه
  .الشاملة المكتبة ،جهلُه

  الشنقيطي . 71

 هــ، 1393 المتـوفى  ،الـشنقيطي  المختار بن األمين محمد الشيخ
: إشراف ،قدامة ابن للعالمة الناظر روضة على الفقه أصول ذكرةم

 الطبعـة  المكرمة، ةمك ـ الفوائد عالم دار زيد، أبو اهللا عبد بن بكر
  .هـ1426 ـ األولى

  عثمان . 72
 ،األصـوليين  اصطالحات في المبين القاموس عثمان، حامد محمود

  .م2000 ـ هـ1421 األولى، الطبعة القاهرة، ـ الحديث دار

  ابن حزم . 73
 المتـوفى  الظـاهري،  حـزم  بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبي

 دار عثمـان،  مودمح: تحقيق ،األحكام أصول في اإلحكام هـ،465
  .م2005 هـ1426 القاهرة، ـ الحديث

  هالل . 74
 التـونجي،  محمـد . د: مراجعة ،األصول مصطلح معجم هالل، هيثم
  .م2003 ـ هـ1424 بيروت، ـ الجيل دار

  التهانوي . 75
 رفيـق . د: تحقيق ،الفنون اصطالحات فاكش التهانوني، علي محمد
  .م1996ـ هـ1417 بيروت، ـ لبنان مكتبة وآخرون، العجم

  صالح . 76
 المكتـب  ،اإلسالمي الفقه في النصوص تفسير صالح، أديب محمد

  .م1993 ـ هـ1413 الرابعة، الطبعة بيروت، ـ اإلسالمي
 .للتوزيع المتحدة الشركة ،األصولية المناهج الدريني، فتحي  الدريني . 77

  الجيزاني . 78
 أهـل  عنـد  الفقه أصول معالم ،الجيزاني حسن بن حسين بن محمد
  .الجوزي ابن دار ،والجماعة السنة

  الخطيب . 79

 وإشـكالية  الخطاب في العرب معهود الخطيب، الفتاح عبد محمد. د
: الـدولي  العلمـي  المـؤتمر  إلى مقدم بحث ،الشرعي النص قراءة
 المعاصـرين  عند) والحديث القرآن (الشرعية النصوص مع التعامل
 .األردن جامعة الشريعة، كلية



  مراجع والمصادرال فهرس: ثالثا       العامة الفهارس

 
130 

 كتاب والمؤلفبيانات ال اسم المؤلف م

  الموصلي . 80

 الـصواعق  مختصر ،اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد
 بـن  علـي . د: تحقيق ،القيم البن والمعطلة الجهمية على المنزلة
ـ  العاصمة دار ،اهللا الدخيل محمد  الثالثـة،  الطبعـة  ،الريـاض  ـ

  .م1998 ـ هـ1418

  حسين والشرنباصي . 81
ـ   . أحمد فرج حسين ود   . د أصـول الفقـه    شرنباصي،  رمـضان ال

 .م2004، دار الجامعة الجديدة ـ اإلسكندرية، اإلسالمي

  الحصري . 82
، دار البيـان ـ   صاستنباط األحكام من النصوأحمد الحصري، . د

 .بيروت، الطبعة الثانية

 عبد الخالق . 83
 دار ،األصـول  علـم  فـي  المأمول البيان الخالق، عبد الرحمن عبد

  .اإليمان

 الخن . 84

 فـي  األصـولية  القواعـد  في االختالف أثر الخن، سعيد مصطفى
  الطبعـة الـسابعة،    بيـروت،  ـ الرسالة مؤسسة ،الفقهاء اختالف
 .م1998 ـ هـ1418

  خالف . 85
ـ  الحـديث  دار ،الفقه أصول علم خالف، الوهاب عبد  القـاهرة،  ـ

  .م2003 ـ هـ1423

  بدران . 86
ب ، مؤسسة شـبا   أصول الفقه اإلسالمي  بدران أبو العنين بدران،     . د

  .م1984الجامعة ـ اإلسكندرية، 

 الطرفاوي . 87
: المـصدر  ،األصـول  لباب من المأمول ،الطرفاوي الدين حسام أبو

  .الشاملة المكتبة

  ابن اللحام . 88

 الحـسن  أبـي  األعالم، الطالبين وزحلة األنام، قدوة العالمة، الشيخ
 المتـوفى  الحنبلـي،  البعلي عباس بن علي) اللحام ابن (الدين عالء
 األحكـام  مـن  بها يتعلق وما األصولية والفوائد القواعد ،هـ803

ـ  المحمديـة  الـسنة  مطبعة الفقي، حامد محمد: تحقيق ،الفرعية  ـ
  .م1956 ـ هـ1375 القاهرة،

  البصري الحسين أبي . 89

 المتـوفى  المعتزلي، البصري الطيب بن علي بن محمد الحسين أبي
ـ  محمـد : تحقيـق  ،الفقـه  أصول في المعتمد ،هـ436  اهللا دحمي

ـ  العربيـة  للدراسات الفرنسي العلمي المعهد وآخرون،  دمـشق،  ـ
  .م1964 ـ هـ1384
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 ابن مفلح . 90
 فهـد : تحقيـق  ،الفقـه  أصول المقدسي، مفلح بن محمد الدين شمس

 ـ هـ1420 األولى، الطبعة الرياض، ـ العبيكان مكتبة السدحان،
 .م1999

  العيدابن دقيق  . 91

الحافظ األصولي أبي الفتح تقي الدين محمد بن علـي بـن وهـب              
شرح اإللمـام   هـ،  702القشيري الشهير بابن دقيق العيد، المتوفى       

عبد العزيز بن محمد السعيد، دار أطلـس        : ، تحقيق بأحاديث األحكام 
  .م1997هـ ـ 1418للنشر ـ الرياض، الطبعة األولى، 

 الزحيلي . 92
، دار الفكـر ـ دمـشق،    ل الفقه اإلسالميأصووهبة الزحيلي، . د

  .م1996هـ ـ 1406الطبعة األولى، 

  بن سعيدانا . 93
تذكير الفحول بترجيحات    ،سعيدان بن العزيز عبد بن راشد بن وليد

  .، المكتبة الشاملةمسائل األصول
  .العربي الفكر دار ،الفقه أصول زهرة، أبو أحمد محمد اإلمام  أبو زهرة . 94
  .الفقه أصول في اإلسالمية الشخصية ،النبهاني دينال تقي النبهاني . 95
  .الفقه أصول علم تيسير الجديع، يوسف بن اهللا عبد  الجديع . 96
  org.raqamiya.www: االنترنت على الرقمية المدينة مكتبة  االلكترونيموقع  . 97

 

  نفيكتب المذهب الحـ 1

  المرغياني . 98
، المرغيـاني  الرشـداني  الجليل عبد بن بكر أبي بن علي لحسنو  أب

  .اإلسالمية المكتبة، المبتدي بداية شرح الهدايةهـ، 593المتوفى 

  ابن عابدين . 99

 رد المختار حاشية  محمد أمين الشهير بابن عابدين،      : خاتمة المحققين 
شيخ عادل عبـد    ال: ، تحقيق على الدر المختار شرح تنوير األبصار     

الموجود والشيخ علي معوض، دار عالم الكتاب ـالرياض، طبعـة   
  .م2003هـ ـ 1423خاصة، 

  الزيلعي . 100
 كنز شرح الحقائق تبيين .الحنفي الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر

 توثيـق  حسب هـ1313 القاهرة، ـ اإلسالمي الكتب دار ،الدقائق
 .الشاملة المكتبة

  السرخسي . 101
، دار  المبـسوط ،  السرخسي سهل أبي بن محمد بكر وأب الدين شمس

  .م1989هـ ـ 1409المعرفة ـ بيروت، 
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  الكاساني . 102
 بملك الملقب الحنفي الكاساني مسعود بن بكر أبي ينالد عالء اإلمام

، دار  بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع      هـ،587 المتوفى العلماء،
  .م1986هـ ـ 1406لمية ـ بيروت، الطبعة الثانية، الكتب الع

  نظام وآخرون . 103

 األعـالم،  الهند علماء من وجماعة نظام الشيخ موالنا الهمام العالمة
 اإلمـام  مـذهب  في العالمكيرية بالفتاوى المعروفة الهندية الفتاوى
 دار الـرحمن،  عبد اللطيف عبد: تحقيق ،النعمان حنيفة أبي األعظم
  .م2000 ـ هـ1421 األولي، الطبعة بيروت، ـ يةالعلم الكتب

  السمرقندي . 104
 الكتب دار ،الفقهاء تحفة هـ،539 المتوفى السمرقندي، الدين عالء
 .م1984 ـ هـ1405 األولى، الطبعة بيروت، ـ العلمية

 الغنيمي . 105
 ،الكتاب شرح في اللباب ،الميداني الدمشقي الغنيمي الغني عبد لشيخا

  بيروت ـ العلمية المكتبة

  ابن نجيم . 106
 شـرح  الرائق البحر هـ،970 الموفى ،الحنفي نجيم ابن الدين زين
  .بيروت ـ المعرفة دار ،الدقائق كنز

  الطحطاوي . 107

 ،هـ1231 المتوفى ،الحنفي الطحطاوي إسماعيل بن محمد بن أحمد
 ضـبط  ،اإليضاح نور شرح الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية
 الطبعة بيروت، ـ العلمية الكتب دار ،الخالدي محمد الشيخ: وتحقيق
  .م1997 ـ هـ1418 األولى،

  الدسوقي . 108
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر     ،  الدسوقي عرفه محمد العالمة
  .العربية الكتب إحياء دار عليش، محمد الشيخ: تحقيق ،للدردير

  كتب المذهب المالكيـ 2

  أنس بن مالك . 109
ـ 179 المتـوفى  ،حياألصـب  عامر بن مالك بن أنس بن مالك  ،هـ

 مصر، ـ السعادة مطبعة ،عميرات زكريا: تحقيق ،الكبرى المدونة
  .هـ1323

  البر عبد ابن . 110

 األندلسي، النمري البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبي
 وعلماء األمصار فقهاء لمذاهب الجامع االستذكار هـ،463 المتوفى
 ذلـك  وشرح واآلثار الرأي معاني من الموطأ تضمنه فيما األقطار

 دار قلعجـي،  أمـين  المعطي عبد: تحقيق ،واالختصار باإليجاز كله
 .هـ1414 األولى، الطبعة القاهرة،ب الوعي دار بيروت، قتيبة



  مراجع والمصادرال فهرس: ثالثا       العامة الفهارس

 
133 

 بيانات الكتاب والمؤلف اسم المؤلف م

  ابن رشد . 111
األمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن رشـد                

 دار ،بداية المجتهد ونهاية المقتـصد    هـ،  595القرطبي، المتوفى   
  .م1982 ـ هـ1402 السادسة، الطبعة المعرفة،

  أبو الحسن المالكي . 112
كفاية الطالـب الربـاني     ،  المالكي  علي الصعيدي العدوي   الحسن أبو

 يوسف :تحقيق،  لرسالة أبي زيد القيرواني بالهامش حاشية العدوي      
  .بيروت ـ هـ1412، الفكر دار، البقاعي محمد الشيخ

  النفراوي . 113

العالمة أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي األزهري المالكي،           
، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيروانيهـ، 1126المتوفى  
عبد الوارث محمد علي، دار الكب العلمية ـ بيروت، الطبعة  : ضبط

  .م1997هـ ـ 1418األولى، 

  الحطَّاب . 114

 الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين سشم
 مواهـب  ،هـ954 المتوفى ،الرعيني بالحطاب المعروف المغربي،
 عـالم  دار ،عميـرات  زكريا: تحقيق ،الخليل مختصر لشرح الجليل
  م2003 - هـ1423 خاصة، طبعة الكتب،

  العبدري . 115
ـ ال ،اهللا عبـد  أبـو  العبدري القاسم أبي بن يوسف بن محمد  ىوفمت
 طبعة ،بيروت ـ الفكر دار ،خليل لمختصر واإلكليل التاج هـ،897

 .هـ1398

  الدردير . 116
 المتـوفى  ر،بالـدردي  الـشهير  العدوي، محمد بن أحمد البركات أبو

 عرفه محمد للعالمة، الدسوقي حاشية مع الكبير الشرح ،هـ1201
  .العربية الكتب إحياء دار عليش، محمد الشيخ:  تحقيق،الدسوقي

  ناطيالغر . 117
 شـهيدا  توفي ،الغرناطي الكلبي جزي بن أحمد بن محمد القاسم أبو
  .الفقهية القوانين ، هـ741 سنة طريف واقعة في

  القرطبي . 118

 بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو الحافظ العالم اإلسالم شيخ
 في الكافي ،هـ463 المتوفى ،القرطبي النمري عاصم بن البر عبد
 ماديـك  ولـد  أحيـد  محمد محمد: قيحقت ،مالكيال المدينة أهل فقه

 .هـ1413  الثانية،  الطبعة  بيروت،  ـ العلمية الكتب دار ،الموريتاني

  الباجقني . 119
 ،المالكي الفقه أصول في الميسر الوجيز ،الباجقني الغني عبد محمد
  .م1968 األولى الطبعة
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  األزهري . 120
 الثمـر  ،هـ1335 المتوفى ،األزهري اآلبي سميعال عبد بن صالح
 ،القيروانـي  زيـد  أبي ابن رسالة شرح المعاني تقريب في الداني
  .بيروت – الثقافية المكتبة
  كتب المذهب الشافعيـ 3

  الشيرازي . 121
 المتـوفى  الشيرازي، يوسف بن علي بن براهيمإ إسحاق أبي اإلمام
 محمـد . د: قيـق تح ،الـشافعي  اإلمـام  فقه في لمهذبا هـ،476

 .م1992  هـ1412 األولى، الطبعة دمشق، ـ القلم دار الزحيلي،

  الشافعي . 122
 المتـوفى  ،الـشافعي  إدريـس  بن محمد اهللا عبد أبي المطلبي اإلمام
 .ةالعلمي الكتب دار شاكر محمد أحمد: قيحقت ،الرسالة هـ،204

  الرملي . 123

 الـدين  شهاب ابن حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس
ـ 1004 متـوفى ال .الصغير بالشافعي الشهير الرملي نهايـة  ،  .هـ

، المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب اإلمام الـشافعي          
  .م1993هـ ـ 1414دار الكب العلمية ـ بيروت، 

  المزني . 124
 هـ،264 المتوفى ،المزني المصري يحيى بن إسماعيل إبراهيم أبو

 بيـروت،  ـ العلمية الكب دار ،الشافعية فروع في المزني مختصر
  .م1998 ـ هـ1419 األولى، الطبعة

  الشافعي . 125
. د: تحقيق ،األمهـ،  204اإلمام محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى       

ـ  والتوزيـع  والنـشر  للطباعـة  الوفاء دار المطلب، عبد رفعت  ـ
  .م2001 ـ هـ1422 األولى، الطبعة  المنصورة،

 الشوكاني . 126

 نيل األوطار هـ،  1250 الشوكاني، المتوفى    محمد بن علي بن محمد    
طارق بن عوض اهللا بن محمـد،       : ، تحقيق من أسرار منتقى األخبار   

دار ابن القيم ـ الرياض، ودار ابن عفان ـ القاهرة، الطبعة األولى،   
  .م2005هـ ـ 1426

 الماوردي . 127

 البغـدادي،  البـصري  حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو
 اإلمام فقه في الكبير الحاوي ،هـ450 المتوفى ،ديبالماور الشهير
 إسـماعيل  بكر محمد: له قدم ،المزني مختصر شرح وهو الشافعي
 األولى، الطبعة بيروت، ـ العلمية الكتب دار سنة، أبو الفتاح وعبد

 .م1994 ـ هـ1414
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  النووي . 128
ـ 676 المتوفى،  النووي شرف بن الدين محي زكريا أبو ماماإل ، هـ

محمد نجيب المطيعـي،    : ، تحقيق المجموع شرح المهذب للشيرازي   
  .مكتبة اإلرشاد ـ جدة

  الشربيني . 129

الشيخ محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي المعروف بالخطيب         
تحفة الحبيب على شـرح الخطيـب،       هـ،  977الشربيني، المتوفى   

ـ  العلميـة  الكتب دار ،شجاع أبي ألفاظ حل في المسماة باإلقناع   ـ
 .م1996 ـ هـ1417 األولى، الطبعة بيروت،

  النووي . 130

هــ،  676ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، المتـوفى     
 ترجمة في السوي المنهاج ومعه ،روضة الطالبين وعمدة المفتيين   

 الفـروع  من الروضة على زاد فيما الينبوع ومنتقى ،النووي اإلمام
 دار ومعـوض،  وعلي الموجود عبد أحمد الشيخ: تحقيق ،للسيوطي

  .م2003 ـ هـ1423 خاصة، طبعة الكتب، عالم

  الحصيني . 131

 الـشافعي،  الدمشقي الحصيني الحسيني محمد بن بكر أبي الدين تقي
 غايـة  حـل  فـي  األخيـار  كفاية الهجري، التاسع القرن علماء من

 بيروت، ـ علميةالكتبال دار عويضة، محمد كامل: تحقيق ،االختصار
  .م2001 ـ هـ1422 طبعة

  كتب المذهب الحنبليـ 4

  قدامة ابن . 132

 المقدسي، قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد محمد أبي الدين موفق
 الفرج أبي الدين لشمس ،الكبير الشرح مع المقنع هـ،620 المتوفى

 المتـوفى  المقدسـي،  قدامـة  بـن  أحمد بن محمد بن الرحمن عبد
 الفتاح عبد. ود التركي المحسن عبد بن اهللا عبد. د: قيقتح هـ،682
 بـين  مـا  الفتـرة  فـي  األولى الطبعة هجر، مؤسسة الحلو، محمد

  .م1996 ـ.م1995 هـ،1417 ـ هـ1415

  ابن قدامة . 133

الحنبلـي،   المقدسي قدامة بن أحمد بن اهللا محمد عبد  أبوموفق الدين   
عبد اهللا .  د: قيق، تح شرح مختصر الخرقيالمغنيهـ، 620المتوفى 

عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب ـ الرياض، الطبعـة   . التركي ود
  .م1997هـ ـ 1417الثالثة، 



  مراجع والمصادرال فهرس: ثالثا       العامة الفهارس

 
136 

 بيانات الكتاب والمؤلف اسم المؤلف م

  ابن قدامة . 134

الحنبلـي،   المقدسي قدامة بن أحمد بن اهللا محمد عبد  أبوموفق الدين   
. د: ، تحقيق ن حنبل الكافي في فقه اإلمام أحمد ب     هـ،  620المتوفى  

عبد اهللا التركي، بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجـر، الطبعـة            
  .م1997هـ ـ 1417األولى، 

  ابن رشد القرطبي . 135

هــ،  520 المتـوفى  ،القرطبـي  رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو
، المـستخرجة  لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان
ـ اإلسالمي الغرب دار، نوآخرو حجي محمد. د: تحقيق ، بيـروت   
  .م1988هـ ـ 1408، الثانية الطبعة

  بهاء الدين المقدسي . 136
العدة شرح العمدة في    ،  بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي      

 ،خالد محمد محرم  : قيحق، ت فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني      
  .م1997 ـ هـ1417 ـ بيروت، المكتبة العصرية

  ويالمردا . 137

 ،الصالحي الدمشقي المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين عالء
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخـالف علـى         ،  هـ885 المتوفى

عبـد  . عبد اهللا التركـي ود . د: ، تحقيقمذهب اإلمام أحمد بن حنبل   
  .م1995هـ ـ 1415الفتاح الحلو، دار هجر، الطبعة األولى، 

  البهوتي . 138
 الروض ،هـ1051 المتوفى ،البهوتي إدريس نب يونس بن منصور
 محمد سعيد: قيحقت ،المقنع اختصار في المستنقع زاد شرح المربع
  ،بيروت  ـ والنشر للطباعة الفكر دار ،اللحام

  المروزي . 139

 أحمد اإلمام مسائل هـ،251 المتوفى ،المروزي منصور بن إسحاق
 البحـث  ادةم أساتذة :وتحقيق دراسة ،راهويه بن وإسحاق حنبل بن

 العربيـة  المملكـة  المنـورة،  بالمدينـة  اإلسالمية الجامعة العلمي،
  .م2004/هـ1425 األولى، الطبعة ،السعودية

  ابن تيمية . 140
 ،هـ728 المتوفى ،الحراني تيمية بن أحمد الدين تقي اإلسالم لشيخ

 هـ1426 الثالثة، الطبعة المنصورة، ـ الوفاء دار ،الفتاوى مجموع
  .م2005 ـ

 ن تيميةاب . 141

 ،هـ728 المتوفى ،الحراني تيمية بن أحمد الدين تقي اإلسالم لشيخ
 دار ،عطـا  القادر عبد مصطفىو محمد. د: تحقيق ،الكبرى الفتاوى
  .م1987 ـ هـ1408 األولى، الطبعة بيروت، ـ العلمية الكتب
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  ب الفقه األخرىتكـ 5

 يتوزارة أوقاف الكو . 142
 الفقهيـة  الموسوعة ،يةالكويت ـ اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة

  .هـ1427 ـ هـ1404 الثانية، الطبعة ،الكويتية

  ابن المنذر . 143
 هـ،319 المتوفى النيسابوري، المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر أبو

 ومكتبة عجمان، ـ الفرقان مكتبة حنيف، حماد أبو: تحقيق ،اإلجماع
  .م1990 ـ هـ1420 الثانية، الطبعة الخيمة، رأس ـ الثقافية مكة

  الدائمة اللجنة فتاوى . 144
 عبد بن أحمد :وترتيب جمع ،واإلفتاء العلمية للبحوث لدائمة نةاللج

 للبحوث العامة الرئاسة موقع موقع: الكتاب مصدر ،الدويش الرزاق
  www.alifta.com واإلفتاء العلمية

  ابن حزم . 145
محمـد، المتـوفى     أبـو  الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي
 أحمـد  محمد ، تحقيق الدين أصول أحكام في الكافية النبذةهـ،  456
  .هـ1405العلمية ـ بيروت،  الكتب العزيز، دار عبد

 

 ابن منظور . 146

 دار ،العـرب  لـسان  ،المصري األفريقي منظور بن مكرم بن محمد
 هاشـم . وأ اهللا حسب محمد. وأ الكبير اهللا عبد. أ: تحقيق المعارف،
  . القاهرة ـ المعارف دار الشاذلي،

  الفيروز آبادي . 147
العالمة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيـروز آبـادي الـشيرازي،            

 الطبعـة  األميريـة،  المطبعة ،القاموس المحيط هـ،  817المتوفى  
  .هـ1301 الثالثة،

  زكريا األنصاري . 148
ـ  بن زكريا يحيى أبو الشيخ القاضي  المتـوفى  ،األنـصاري  دمحم

 مـازن . د: تحقيـق  ،الدقيقـة  والتعريفات األنيقة الحدود هـ،926
  .هـ1411 األولى، الطبعة ،بيروت ،المعاصر الفكر دار ،المبارك

  الجرجاني . 149
 ،التعريفـات  هــ، 816 المتوفى الحنفي، الجرجاني محمد بن علي

ـ  للتـصدير  القدس شركة تونسي، الدين نصر: تحقيق  القـاهرة،  ـ
  .م2007 األولى، لطبعةا

150 . 
ــراهيم  مــصطفى إب
  وآخرون

 ،النجـار  محمدو القادر عبد حامدو الزيات أحمدو مصطفى إبراهيم
 الدولية، الشروق مكتبة ،العربية اللغة مجمع :تحقيق ،الوسيط المعجم
  .م2004 ـ هـ1425 الرابعة، الطبعة
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  الفيومي . 151
 عربـي  معجـم  ،المنير المصباح الفيومي، علي بن محمد بن أحمد
  م2000ـ  هـ1421  األولى،  الطبعة ـ القاهرة، الحديث دار ،عربي

 الزبيدي . 152
ـ  ،الزبيـدي  الحسيني مرتضى محمد  جـواهر  مـن  العـروس  اجت

 مطبعـة  العربي، التراث وآخرون، نصار حسين: تحقيق ،القاموس
  .سنوات عدة على طباعته تمت الكويت، حكومة

  لمناويا . 153
 علـى  التوقيـف  هـ،1031 المتوفى المناوي، الرؤوف عبد محمد

 الفكـر  دار الدايـة،  رضـوان  محمد. د: تحقيق التعاريف، مهمات
 .م1990 ـ هـ1410 األولى، الطبعة بيروت، ـ المعاصر

 فارس ابن . 154
معجـم  هــ،   395، المتوفى   زكَرِيا بن فارِس بن أحمد الحسين وأب

 الكتـاب  اتحـاد ، هـارون  محمد السالم عبد: ، تحقيقاللغة مقاييس
  .، دار الفكرالعرب

  الرازي . 155
:  تحقيـق  ،مختار الصحاح  ،الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن حمدم

ـ  ناشرون لبنان كتبة، مخاطر محمود هــ ـ   1415ت، بيـرو  ـ
  .م1995
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وصحبه  آله  وعلى r محمد سيدنا على والسالم صالةوال من قبُل ومن بعد،    هللا الحمد

 :أما بعد أجمعين،

 وهـو  أال الفقـه،  أصول في الدالالت علم من هاما موضوعا البحث هذا في تناولت
 .وخاتمة فصول ثالثة من البحث هذا وتكون "الفقهاء اختالف في وأثره المفهوم عموم"

 األول، المبحـث  فأمـا  مبحثين، في وذلك الدالالت عن بالحديث األول الفصل بدأتو
 ذكـرت  ثم واصطالحا، لغة الداللة بتعريف فافتتحته وأهميتها، الدالالت حقيقة عن فيه تكلمت
 اللغـة  مكانـة  عن بالحديث وختمته وأنواعها، الداللة أقسام ذكرت ثم بالدالالت، متعلقة ألفاظا
 متحدثا الثاني المبحث في خلتد ثم التشريع، في الدالالت وأهمية باألصول، وعالقتها العربية

 الحنفية، بمدرسة فبدأته والمتكلمين، الحنفية منهجي بين مفصال وجعلته الدالالت، تقسيمات عن
 وأتبعتـه  قوتها، حسب الدالالت ترتيب وذكرت أربعة، وهي عندهم األلفاظ تقسيمات وذكرت
 بالمقارنة وختمته قط،ف تقسيمين في وذلك ،-المتكلمين مدرسة- الشافعية مدرسة عن بالحديث

 فـي  موضحا بينهما، واالختالف االتفاق، وأوجه بينهما االختالف سبب ذاكرا المدرستين، بين
 .المنهجين بين المقارنة خالل من تبين كما الدالالت مراتب األول الفصل نهاية

 عمـوم،  حقيقـة  فيه فبينت األول فأما مبحثين، على اشتمل والذي الثاني الفصل وفي
 صـيغة  وجـود  فـي  العلماء اختالف ذكرت ثم ومن واصطالحا، لغة العموم بتعريف وبدأت
 المتفـق  على فيها وركزت العموم ألفاظ من العديد -ذلك بعد– وسردت ال، أم تخصه للعموم
 مـن  العمـوم  هـل  بينت المبحث نهاية وفي أربعة، وهي العام، أنواع ذكرت ثم غالبا، عليها

 فبدأت وحجيته، المفهوم لعموم فأفردته الثاني المبحث وأما. ؟ال أم والمعاني األلفاظ عوارض
 المفهـوم،  عمـوم  حقيقة عن تحدثت ذلك وبعد قسم، كل وحجية وأقسامه المفهوم معنى بذكر

 ومواطن االتفاق مواطن بينت ثم صورته، ذكرت ثم االصطالح، في وعرفته معناه، بتوضيح
 حجيته، قي العلماء أقوال فصلت ذلك وبعد يه،ف الخالف منشأ أسباب ذكرت ثم فيه، االختالف
 .الترجيح ومسوغات الراجح الرأي ذكرت وأخيرا ومناقشتها، بأدلتهم وأتبعتها

 في االختالف أثر فيها تناولت أيضا، مباحث ثالثة على اشتمل فقد الثالث الفصل وأما
 وفي العبادات، في فاالختال أثر ذكرت األول المبحث ففي الفقهية، الفروع في المفهوم عموم

 األحـوال  في االختالف أثر الثالث المبحث وفي المعامالت، في االختالف أثر الثاني المبحث
 المفهوم، عموم في االختالف عن نتجت فقهية فروع عدة منها كل تحت ذكرت وقد الشخصية،

 .فهومالم عموم بمسألة المذكور الفرع رابطًا مسألة كل نهاية في بتعليقات أعقبتها وقد

 وأهـم  إليها، توصلت التي النتائج أبرز متضمنة -البحث نهاية في- الخاتمة وذكرت
  .العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر التوفيق، ولي واهللا التوصيات،
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Abstract 

 
Praise and Thanks be to Allah before and after, and peace and 

blessings be upon our master Muhammad and his family and 
companions, and then: 

I have addressed in this research an important topic of semantics in 
the principles of Fiqh (jurisprudence), namely, "Concept Generalization 
and its impact on differences between Fiqh scholars," This research 
consists of three chapters and a conclusion. 

In the first chapter I talked about the semantics in two subjects, the 
first subject, I handled the truth about semantics and its importance 
beginning with defining semantics linguistically and idiomatically, and 
then I mentioned terms verbally related to semantics, and then mentioned 
the sections and types of Semantics and finally finished with talking 
about the status of the Arabic language and its relation with Semantics. In 
the second subject I talked about the  divisions of implications, and made 
detailed the methods of Al Hanafis School and Al Motakalemeen (The 
Speakers) School. I mentioned the divisions of words which are four, and 
mentioned the order of connotations depending on its strength followed 
up by talking about Shaafa'is - School (Al Motakalemeen School) with its 
two divisions. I finished with a comparison between the two schools, 
saying the cause of the difference between them and the aspects of the 
agreement, and differences between them, pointing at the end of chapter 1 
the ranks of connotations as shown by comparing the two approaches. 

In the second chapter, which included two subjects, I clarified in 
the first subject the fact of Generalization, and began to define 
Generalization linguistically and idiomatically, and then mentioned the 
differences between scholars in finding a formula for Generalization 
concerning it or not, and listed - fter that - many words for Generalization 
and focused on the agreed often, then according to types of the general, 
which are four, and in the end I showed if the generalized words and 
meanings are accidental or not. The second subject focused on  the whole 
concept and its authority. I started with mentioning the meaning of the 
concept and its divisions and authenticity of each section, and then talked 
about the fact of the general concept by clarifying its meaning and 
defining it idiomatically. I then stated his image, and then showed areas 
of agreement and differences, and then stated the reasons for the origin of 
the dispute in it. I mentioned in detail the scholars' opinions in its 
authority followed by their evidences with discussion. I finally mentioned 
the most correct opinion and rationale for weighting.  

The third chapter has included three subjects, too in which I  dealt 
with the impact of the difference in the general concept in the branches of 
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jurisprudence, in the first subject, I mentioned  the impact of differences 
in worship, and in the second subject  the impact of differences in the 
transactions, and in the third section the effect of the difference in 
personal status. Under each of which several branches of jurisprudence 
resulting from the difference in Concept Generalization followed by 
comments at the end of each issue of them connecting the  mentioned 
branch to the question of Concept Generalization. 

The conclusion - in the end of the research - included the most 
prominent findings and the most important recommendations.  And Allah 
grants success, and the last prayer is praise be to Allah, Lord of the 
Worlds. 


