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 يهخص انبحث: 
ىذا البحث يتناوؿ حاؿ تردد داللة اللفظ على معىن يوافق اظتعىن الذي دؿ عليو منطوقو، أو معىن 

) وقسموه إىل قسمني: موافقػة  خيالف اظتدلوؿ عليو باظتنطوؽ، لقد تكلم األصوليوف عن موضوع: )اظتفهـو
 أوػواع عػدو، واالىػم مػن ولػد ىػو حػديرهم عػن لػروي كػبل القسػمني وؼتالفة، وقسموا كػبل القسػمني إىل

اللفظ علػى معػىن موافػق أو معػىن ؼتػالف ال يػتم وال يتحقػق رػرد اوهػراؼ الػذىن حبيث إف اضتكم بداللة 
 إىل أحد اظتعنيني ما مل تتحقق لروي اضتمل عليو. 

 احتمػاؿ اللفػظ الداللػة علػى  إف معىن تردد اللفظ بني الداللػة علػى معػىن موافػق وأاػر ؼتػالف يعػي
كبل اظتعنيني، حبيث يكوف اللفظ قاببًل للحمػل عليػو، ويبػدو أف األصػوليني مل يتطرقػوا كرػحاً للحػديث عػن 

اوطبلقاً من أف الناظر للفظ الشرعي مطالب بتحقيق لروي اظتفهػـو بقسػميو، واظتعػىن الػذي ىذه اظتسألة، 
و، إال أف النظر يف الواقع العملي أي التطبيقي جيد ابلفا تتحقق فيو لروي أي القسمني جيب اضتمل علي

بني الفقهاء ولػراح اضتػديث يف داللػة رتلػة مػن األلفػاع الشػرعية حهػل فيهػا مرػل ولػد الػ دد، ومل يكػن 
تقرير تلد الشروي أصولياً كافياً للخروج من دائرو ولد ال دد، وقػد اػاء ىػذا البحػث متنػاواًل لبيػاف ىػذه 

 اظتسالة. 
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 ادلقذية: 
 إف اضتمد هلل ؿتمده ووستعينو ووستغفره. ووعوو باهلل من لرور أوفسنا وسيئات أعمالنا. 

األكمبلف على سيد ولد ادـ ػتمد وعلي آلو وصحبو ومن تبعو إىل يـو مث الهبلو والسبلـ األدتاف 
 الدين. 

 بعد: أما

 الػػػػدين، كمػػػػا قػػػاؿ عليػػػػو الهػػػػبلو والسػػػػبلـ: مػػػػن اطتحيػػػػة اظتوىبػػػة للعبػػػػد أف يراقػػػػو اهلل تعػػػػاىل فقهػػػاً يففػػػ ف 
وإف مػػػػن الفقػػػػو يف الػػػػدين فقػػػػو دالالت األلفػػػػاع الشػػػػرعية  .(1))مػػػػن يػػػػرد اهلل بػػػػو اػػػػحاً يفقػػػػو يف الػػػػدين(

الػػػػ  مػػػػن اهائهػػػػها أ ػػػػا حػػػػوت اوامػػػػع الكلػػػػم، كمػػػػا قػػػػاؿ عليػػػػو الهػػػػبلو والسػػػػبلـ: )بعرػػػػ   وامػػػػع 
 .(2) الكلم(

حث أصوؿ الفقو: إو عليو يقـو عماد الدليل، ويفهم إف مبحث دالالت األلفاع ىو من أىم مبا
 واهو، وتعرؼ واهتو، ودينع وروده على غح معناه، ودينع اإليراد غح الهحيح عليو. 

حتتاج تواو وظر  –يف وظري  –وداللة اظتفهـو ىي إحدى الدالالت اللفظية الدقيقة ال  ال اال  
، والسػػيما مػػع اوقسػػاـ اظتفهػػـو إىل قسػػمني، ولكػػل قسػػم وضػػوحاً واػػبلءً البػػاحرني إليهػػا بدراسػػات ت يػػدىا 

منهما أوواع وأقساـ، ولكل قسم لروي وضوابط، اادت األمر سعة، واد على تلد السعة توسع الفقهاء 
 باالستدالؿ هبذه الداللة الشرعية. 

إف مػػػا ال ختطئػػػو وظػػػرو مػػػن درف الػػػدالالت اللفظيػػػة واػػػود لػػػه مػػػن التقػػػار  بػػػني وػػػوعي اظتفهػػػـو 
افقػة واظتخالفػة( علػػى واػو اعػل الفاصػػل بينهمػا يف بعػػ  اظتواضػع مػن االسػػتدالالت الفقهيػة فاصػػبًل )اظتو 

دقيقػػاً، احتػػاج إىل عػػودو إىل لػػروي كلتػػا الػػداللتني لتوليػػة األمػػر وتوسػػيع الفػػارؽ بينهمػػا علػػى واػػو يبعػػد 
 ال دد واالحتماؿ الواقع يف بع  الهور. 

                                         
( ومسػػلم يف 4223( بػرقم )3/34( )وؿل فَػَأف  للل ػول ستسسَسػوس ولللر سسػأاراػو البخػاري يف صػحيحة/ كتػا  فػرس اطتمػ / بػا  قولػو تعػاىل: )( 1)

 ( من حديث معاوية رضي اهلل عنو. 2249( برقم )0/924صحيحة، كتا  ال كاو )
: )بعرػػ   وامػػع صػػلى اهلل عليػػو وسػػلمأاراػػو هبػػذا اللفػػظ البخػػاري يف صػػحيحة/ كتػػا  االعتهػػاـ بالكتػػا  والسػػنة/ بػػا  قػػوؿ النػػ  ( 2)

 (. 604( برقم )2/492صحيحة/ كتا  اظتسااد ومواضع الهبلو )( ومسلم يف 3436( برقم )3/3363الكبلـ( )



 020 تردد داللة اظتفهـو بني اظتوافقة واظتخالفة    

افقة واظتخالفة" مػن اظتسػائل الػ  توضػح ىػذا الفاصػل الػدقيق، ومسألة: "تردد داللة اظتفهـو بني اظتو 
حبيث حيتاج للوقوؼ عنده للتوصل لطريقة للبعد عػن ولػد الػ دد، والوصػوؿ ضتػل وفػق القواعػد اظتقػررو يف 

 با  اظتفهـو عموماً. 

 انذراسات انسابقة: 
لفػػة، وعػػم ىنػػاؾ رسػػالة مل أقػػف علػػى دراسػػة ااصػػة دوضػػوع تػػردد داللػػة اظتفهػػـو بػػني اظتوافقػػة واظتخا

مقدمة لقسم أصوؿ الفقػو بكليػة الشػريعة بالريػاس بعنواوػد "مفهػـو اظتخالفػة وأألػره يف األحكػاـ الشػرعية" 
ىػػ لكنهػا مل تتنػاوؿ مسػألة 00/0/2322للباحث: عبد اظتع  بن عبد الع ي  حري ، وقد ووقشػ  بتػاري  

 هوص. تردد داللة مفهـو اظتوافقة ومفهـو اظتخالفة على واو اطت

وقد كن  استشعر أمهية ىػذا اظتوضػوع، والسػيما أٍل كنػ  استشػكل ىػذه اظتسػالة منػذ فػ و امنيػة، 
وولػػػد اػػػبلؿ قػػػراءل يف كتػػػب الفقػػػو ولػػػروح األحاديػػػث، مث ال أاػػػد عتػػػا كرػػػح كػػػبلـ عنػػػد علمائنػػػا أىػػػل 

ءو يف كػػبلـ األصػػوؿ، فرأيػػ  العػػودو للقػػراءو مػػرو أاػػرى يف كتػػب الفقػػو ولػػروح األحاديػػث، وإعػػادو القػػرا
العلمػاء حػػوؿ مفهػػـو اظتوافقػة واظتخالفػػة اهوصػػاً، ويف دالالت األلفػػاع عمومػا، ورأيػػ  أف تكػػوف كتػػاب  

 وفق حبث يف اطة كما يلي: 

عن سبب ااتياري للكتابة يف ىذا اظتوضوع والدراسػات السػابقة واطػة اظتقدمة: وتضمن اضتديث 
 البحث ومنهج البحث. 

 وبياف أقسامو ولروي كل قسم.  التمهيد: يف تعريف اظتفهـو

 اظتبحث األوؿ: اظتراد دسالة: تردد اظتفهـو بني اظتوافقة واظتخالفة. 

 اظتبحث الراٍل: الفرؽ بني داللة مفهـو اظتوافقة وداللة مفهـو اظتخالفة. 

 اظتبحث الرالث: اضتكم حاؿ تردد اظتفهـو بني اظتوافقة واظتخالفة. 

 لبحث بااتهار. اطتادتة: وتضمن  أىم وتائج ا
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 ينهج انبحث: 
 سرت في ىذا البحث وفق المنهج اآلتي: 

االعتماد على اظتهادر األصيلة فيما كاف عمدو الباحث فيو ىػو النقػل أو االقتبػاف، مػع اضتػرص  -2
 على اإلقبلؿ من اإلطالة يف النقل بالنص. 

 اآليات برسم اظتهحف، مع بياف أرقامها، وع وىا إىل سورىا. رسم  -0

ج األحاديث من مهادرىا من كتب السنة، وبياف اضتكم عليها إف مل تكػن يف الهػحيحني، ختري -4
 أو احدمها. 

 ع و وهوص العلماء وآرائهم لكتبهم مبالرو إال عند التعذر، فأوألق حينئذ بالواسطة.  -3

 بياف معاٍل األلفاع الغريبة من مهادرىا ومرااعها اظتناسبة.  -6

يف مػػا البحػػث دوف اضتوالػػي، مػػع وكػػر تػػاري  وفػػاو العلػػم يف  ال رتػػة لئلعػػبلـ الػػواردو أشتػػاؤىم -3
 اظتا. 

حرصػػ  علػػى أف تكػػوف دراسػػ  عتػػذا اظتوضػػوع دراسػػة حتليليػػة، مػػع ا اولػػة بقػػدر اظتسػػتطاع علػػى  -9
 توظيف اظتسائل اظتتفق عليها يف الوصوؿ إىل اظتختار يف مسائل اطتبلؼ. 

الة ويف غحىػػػا مػػػن أمػػػور ديػػػي ودويػػػاي. واهلل واهلل تعػػػاىل أسػػػأؿ أف يػػػوفقي للهػػػوا  يف ىػػػذه اظتسػػػ
 اظتستعاف، وال حوؿ وال قوو إال باهلل، وما توفيقي إال بو. 



 023 تردد داللة اظتفهـو بني اظتوافقة واظتخالفة    

 انتًهيذ: يف تعريف ادلفهىو وبياٌ أقسايه وشروط كم قسى: 

 ادلطهب األول: تعريف ادلفهىو:
 تعريف المفهوم لغة: 

يفهمو فهما، فهو فاىم  فهم الشيء ؿ:اظتفهـو يف اللغة اسم مفعوؿ من الفعل الربلألي )فهم(، يقا
، ويقػػاؿ: فهػػم الشػػيءواسػػم اظت ، إوا عقلػػو وعملػػو وحهػػل  صػػورتو يف وىنػػو، وىػػو يف فعػػوؿ بػػو: مفهػػـو

 األصل اسم لكل ما فهم من وطق أو غحه. 

 .(1)..."ة: "الفاء واعتاء واظتيم علم الشيءقاؿ يف مقايي  اللغ

 . (2)علمو..." وااء يف لساف العر : "فهمو فهماً، وفهامو
، وفهامو ويكسر، وفهامية، علمو وعرفو أفهحوقاؿ يف القاموف: "فهمو كفرح فهماً، وحيرؾ وىي 

 .(3) بالقلب..."
واضتاصل يف ىذه اظتعاٍل اللغوية أف اظتفهـو يف اللغة ىو اظتعقوؿ أو اظتعلـو أو الشه الذي حهػل  

 صورتو يف الذىن. 
 تعريف اظتفهـو اصطبلحاً: 

 ، وقد عرؼ اظتفهـو بتعريفني: (4)ظتفهـو ىي إحدى الدالالت اللفظية االلت اميةداللة ا
 التعريف األوؿ: أف اظتفهـو ىو ما فهم من اللفظ يف غح ػتل النطق. 

 .(6)ىػ( يف "األحكاـ"342)ت  (5)وىذا ىو تعريف اآلمدي

                                         
 (، مادو )فهم(. 3/369مقايي  اللغة )( 1)
 (، مادو )فهم(. 6/4342لساف العر  )( 2)
 (، مادو )فهم(.3/230القاموف ا يط )( 3)
( 2/024( وا هػػػوؿ )2/93ظتستهػػػفي )الداللػػػة االلت اميػػػة ىػػػي: داللػػػة اللفػػػظ علػػػى أمػػػر اػػػارج عنػػػو معنػػػاه، لكنػػػو الـا لػػػو. اوظػػػر: ا( 4)

 (.2/204( ولرح الكوكب اظتنح )2/26واألحكاـ لآلمدي )
ىػػ مث اوتقػػل إىل بغػػداد 662ىػو علػػى بػن أي علػػي بػػن ػتمػد التغلػػ  اآلمػػدي اضتنبلػي مث الشػػافعي، اظتلقػب بسػػيف الػػدينن ولػد بأمػػد سػػنة ( 5)

 واصتدؿ وكذلد الفقو وأصوؿ، قيل: أوو مل يكن يف اماوو أحفظ للعلـو منو.  وأقاـ هبا مث اوتقل إىل مهر، كاف بارعا يف علم الكبلـ
 من مؤلفاتو: "األحكاـ يف أصوؿ األحكاـ" و "غاية اظتراـ يف علم الكبلـ" و "غاية األمل يف علم اصتدؿ".  
( ولػذرات الػذىب 2/249وي )( وطبقػات الشػافية لبلسػن00/433( وسح إعبلـ النببلء )0/366اوظر يف تررتتو: وفيات األعياف ) 
(6/233.) 

 (.4/33اوظر: األحكاـ )( 6)
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فهػـو ىومػا يفهػم مػن فقولو: )ما فهم من اللفظ(: )ما( ىنا اسم موصػوؿ: دعػىن الػذي، أي أف اظت
 باظتفهـو مدلوؿ ال داللة عند اآلمدي. اللفظ، أي مدلوؿ اللفظ ال وف  الداللة، وبالتايل 

 (3)واإللػارو (2)، وكػذلد إلاػراج داللػة االقتضػاء(1)وقولػو: )يف غػح ػتػل النطػق(: إلاػراج اظتنطػوؽ
ىػػػ( بػػاظتنطوؽ الهػػريح 333)ت  (5)إلاػػراج مػػا يسػػمى عنػػد ابػػن اضتااػػب، أو بعبػػارو أاػػرى: (4)واإلديػػاء

اللفػظ يف ػتػل النطػق عنػده، ولكػن وغح الهريح، ألف األحكاـ اظتستفادو من ىاتني الداللتني مفهـو من 

                                         
 ااتلف األصوليوف يف تعريف اظتنطوؽ كما ىو اضتاؿ يف ابلفهم يف تعريف اظتفهـو على قولني: ( 1)

ء علػى ىػذا (، وبنػا4/33األوؿ: أف اظتنطوؽ ىو ما فهم من داللػة اللفػظ قطعػاً يف ػتػل النطػق، وىػذا ىػو تعريػف اآلمػدي يف األحكػاـ ) 
 التعريف ف ف اظتنطوؽ ىو من قبيل اظتدلوؿ عليو بداللة اللفظ، ولي  ىو داللة اللفظ واهتا. 

(، مػػع لػػػرح 0/292الرػػاٍل: أف اظتنطػػوؽ ىػػػو مػػا دؿ عليػػػو اللفػػظ يف ػتػػل النطػػػق. وىػػذا ىػػػو تعريػػف ابػػن اضتااػػػب يف ؼتتهػػر اظتنتهػػػي ) 
 لة اللفظ واهتا ولي  اظتدلوؿ كما يراه اآلمدي. العضد، وبناء على ىذا التعريف يكوف اظتنطوؽ ىو دال

فينػػاء علػػى التعريػػػف األوؿ يكػػوف اظتنطػػوؽ مػػػدلوؿ اللفػػظ، أمػػا علػػػى التعريػػف الرػػػاٍل فػػ ف اظتنطػػوؽ ىػػػو داللػػة اللفػػظ، وفػػػرؽ بػػني اظتػػػدلوؿ  
 والداللة. 

وتوقػف عليػػو صػدؽ الكػػبلـ أو صػحتو العقليػػة أو ىػي داللػة اللفػػظ علػى الـا معنػػاه اظتقهػود،  –عنػػد رتهػور العلمػػاء  –داللػة االقتضػاء ( 2)
 (.0/292( وؼتتهر اوب اضتااب مع لر العضد )4/33( واألحكاـ لآلمدي )0/240الشرعية. اوظر: اظتستهفي )

وإمنا قيدت ىذا التعريف بأوػو تعريػف اصتمهػور الف أكرػر متػأاري اضتنفيػة يقهػروف داللػة االقتضػاء علػى مػا اضػمر ضػرورو صػحة الكػبلـ  
ا. وجيعلػػوف داللػة اللفػػظ علػى مػػا اضػمر ضػػرورو صػدؽ الكػػبلـ أو صػحتو عقػػبل مػن قبيػػل داللػة اإلضػػمار أو اضتػذؼ، علػػى اػػبلؼ لػرع

( وأصػوؿ السراسػي 0/034بينهم يف بع  اصت ئيات. اوظر يف تعرؼ داللة االقتضاء عند اضتنفية: أصوؿ الب دوي مع كشف األسرار )
 (.2/690( ومي اف األصوؿ )2/020)
تػايل فػ ف اصتمهػور ال يفرقػوف بػني داللػة االقتضػاء وداللػة اإلضػمار أو اضتػذؼ، بػل يعتػ وف اصتميػع مػن بػا  واحػد، وأف ىػذه الداللػػة وبال 

على ألبلألة أوػواع: مػا اضػمر ضػرورو صػدؽ الكػبلـ، ومػا اضػمر ضػرورو صػحة الكػبلـ عقػبًل. ومػا اضػمر ضػرورو صػحة الكػبلـ لػرعاً، أمػا 
لة االقتضاء قاصػرو علػى مػا اضػمر ضػرورو صػحة الكػبلـ لػرعا. أمػا داللػة اإلضػمار أو اضتػذؼ فهػي لػاملة عند متأاري اضتنفية ف ف دال

 ظتا اضمر ضرورو صدؽ الكبلـ أو صحتو العقلية. ويفرقوف يف تعريف كلتا الداللتني بناء على ولد. 
 داللة اإللارو: ىي داللة اللفظ على الـا غح مقهود من سوؽ الكبلـ. ( 3)

( ورتػع اصتوامػع 0/292( وؼتتهر ابن اضتااب مع لرح العضػد )4/33( واألحكاـ لآلمدي )0/244يف تعريفها: اظتستهفي )اوظر  
 (. 2/034( وأصوؿ السراسي )2/34( وأصوؿ الب دوي مع كشف األسرار )2/044مع لرح ا لي )

وداً، ومل يتوقف عليو الهدؽ أو الهػحة العقليػة أو الشػرعية، واقػ ف داللة اإلدياء أو التنبيو ىي: داللة اللفظ على ما يلـ  عنو، وكاف مقه( 4)
 واق ف حبكم لو مل يكن لتعليلو كاف بعيدا. 

( واألحكػػاـ 0/243اظتستهػػفي ) –أيضػػاً  –( مػػع لػػرح العضػػد. واوظػػر 0/292وىػػذا ىػػو تعريػػف ابػػن اضتااػػب يف ؼتتهػػر اظتنتهػػي ) 
 (. 2/040( وا هوؿ )4/33لآلمدي )

ر بن أي بكر بػن يػوو  الكػردي األصػل، اظتػالكي اظتػذىب، اظتكػي بػاي عمػرو، واظتلقػب  مػاؿ الػدين، واظتشػهور بػابن ىو عرماف بن عم( 5)
 ىػ وتعلم هبا، وبرع يف الفقو واألصوؿ والقراءات والنحو. 692اضتااب، ولد دهر سنة 

 وؿ واألمل" و "اإليضاح لرح اظتفهل لل ؼتشري".من مؤلفاتو: "منتهي السوؿ واألمل يف علمي األصوؿ واصتدؿ" و "ؼتتهر منتهي الس
 (.6/043( ولذرات الذىب )4/293( والبداية والنهاية )0/43( والديباج اظتذىب )0/324اوظر يف تررتتو: وفيات األعياف )



 023 تردد داللة اظتفهـو بني اظتوافقة واظتخالفة    

خيتلػػف اظتنطػػوؽ عػػن داللػػة االقتضػػاء واإللػػارو واإلديػػاء بػػأف اظتنطػػوؽ ااتمػػع فيػػو أمػػراف، مهػػا: ػتػػل النطػػق 
مػػي االقتضػػاء واإللػػارو واإلديػػاء، ولػػذلد عػػرؼ اآلوكػػذلد النطػػق بػػاضتكم، وىػػو أمػػر ال يتحقػػق يف داللػػة 

وبػني أف سػبب ااتيػاره عتػذا التعريػف ىػو  .(1)قطعػاً يف ػتػل النطػقما فهػم مػن داللػة اللفػظ اظتنطوؽ بأوو: 
االحػػػ اا مػػػن الػػػدالالت الػػػ  مل ينطػػػق فيهػػػا بػػػاضتكم، حيػػػث يقػػػوؿ: "فػػػ ف األحكػػػاـ اظتضػػػمرو يف داللػػػة 

فالنطق بػاضتكم  ،(2)من ولد منطوؽ اللفظ" طق، وال يقاؿ لشيءل الناالقتضاء مفهومو من اللفظ يف ػت
 ىػ(.342وػتلو معاً ىو لري اظتنطوؽ عند اآلمدي )ت 

 التعريف الراٍل: أف اظتفهـو ىو: ما دؿ عليو اللفظ يف غح ػتل النطق. 

يكػوف وااده بياوػا بقولػو: "بػأف  ،(3)ىػػ( يف "ؼتتهػر اظتنتهػي" 333وىػذا تعريػف ابػن اضتااػب )ت 
 حكما لغح اظتذكور وحاال من أحوالو".

 (6)وابن مفلح (5)ىػ( يف "رتع اصتوامع"992)ت  (4)ابن السبكي –أيضاً  –وااتار ىذا التعريف 
 .(7)ىػ( يف "أصولو"934)ت  (6)مفلح

 
                                         

 (. 4/33اوظر األحكاـ لبلمدي )( 1)
 (. 4/33اظتهدر السابق )( 2)
 (. 0/292التفتاااٍل ) اوظر: ؼتتهر اظتنتهي مع لرح العضد حبالية( 3)
ىو عبد الوىا  بن علػي بػن عبػد الكػايف األوهػاري الشػافعي، أبػو وهػر تػاج الػدين السػبكي، وسػبة إىل سػبد وىػي بلػدو دهػر، ولػد يف ( 4)

ىػػػػ مث اوتقػػػل إىل دمشػػػق مػػػع والػػػده، وااػػػذ عػػػن اإلمػػػاـ الػػػذى ، مث ويل منهػػػب القضػػػاء والتػػػدري  واطتطابػػػة باصتػػػامع 909القػػػاىرو عػػػاـ 
 موي، برع يف الفقو واألصوؿ والتاري  واألد  وتعرس  ن ولدائد واهتامات عظيمة. األ
مػػن مؤلفاتػػو: "اوامػػع اصتوامػػع" و "اإلهبػػاج يف لػػرح اظتنهػػاج" و "رفػػع اضتااػػب عػػن ؼتتهػػر ابػػن اضتااػػب" و "لػػرح اظتنهػػاج يف الفقػػو" و  

 "طبقات الشافعية الك ى والوسطى والهغرو". 
( 3/002( ولػذرات الػذىب )4/040( والػدرر الكامنػة )22/224( والنوـو ال اىػرو )0/434لوفيات البن رافع )اوظر يف تررتتو: ا 

 (. 3/243واإلعبلـ )
 (. 0/032اوظر: رتع اصتوامع مع لرح ا لي حبالية البناٍل )( 5)
لقػب بشػم  الػدين واظتكػي بػاي عبػد اهلل، ولػد ىو ػتمد بن مفلح بن ػتمد بن مفرج، الراميي األصل اظتقدسػي مث الدمشػقي اضتنبلػي، اظت( 6)

ىػػ وتلقػي علومػو علػى يػد رتػع مػن علمػاء عهػره علػى رأسػهم لػي  اإلسػبلـ ابػن تيميػة واضتػافظ اظتػ ي واضتػافظ 920ببيػ  اظتقػدف سػنة 
مشػكور السػح ااىػداً ورعػا  الذى ، وبرع يف علـو كرحو منها الفقو واألصوؿ واضتػديث والعربيػة، وصػار لػي  اضتنابلػة بالشػاـ يف وقتػو كػاف

 متعففاً.
مػػن مؤلفاتػػو: كتػػا  يف أصػػوؿ الفقػػو يعػػرؼ بػػػ "أصػػوؿ ابػػن مفلػػح" و "الفػػروع" يف الفقػػو و "حالػػية اظتقنػػع" و "والنكػػ  علػػى ا ػػرر" و  

 "اآلدا  الشرعية". 
 (. 22/23والنوـو ال اىرو ) (،3/244( ولذرات الذىب )6/42( والدرر الكامنة )23/043اوظر يف تررتتو: البداية والنهاية ) 

 (.4/2263اوظر: أصوؿ ابن مفلح )( 7)
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 .(2)ىػ( يف "الكوكب اظتنح"490)ت  (1)وتبعو الفتوحي

مػن قبيػل الداللػة ال مػن قبيػل اظتػدلوؿ   وخيتلف ىذا التعريف عن التعريف األوؿ: بأوو اعل اظتفهػـو
وؿ مػػػع مػػػا بعػػػدىا مهػػػدرية تػػػؤ  –يف التعريػػػف الرػػػاٍل  –كمػػػا ىػػػو اضتػػػاؿ يف التعريػػػف األوؿ، إوا إف )مػػػا( 

 . (3)دهدر ىو الداللة
: أوػو "وإف كػاف مهػححاً -معلقػاً علػى اعتبػار )مػا( مهػدرية  –ىػػ( 940)ت  (4)يقوؿ التفتاااٍل

، لكػػوف اظتنطػػوؽ واظتفهػػـو مػػن  أقسػػاـ الداللػػة، لكنػػػو حيػػوج إىل تكلػػف عظػػيم يف تهػػحيح عبػػارات القػػػـو
لكو ا صرحية يف كو ػا مػن أقسػاـ اظتػدلوؿ، كمػا قػاؿ اآلمػدي: اظتنطػوؽ مػا فهػم مػن اللفػظ قطعػاً يف ػتػل 

 .(5)النطق، واظتفهـو ما فهم من اللفظ يف غح ػتل النطق"
ألف الػػرااح يف تعريػػف اظتفهػػـو ينبغػػي أف  –تعريػػف ابػػن اضتااػػب  –والػػرااح ىػػو التعريػػف الرػػاٍل 

يبػػي علػػى ال اػػيح يف تعريػػف اظتنطػػوؽ، وال لػػد أف تعريػػف ابػػن اضتااػػب للمنطػػوؽ بأوػػو: مػػا دؿ عليػػو 
اآلمدي للمنطوؽ بأوو: ما فهم من داللػة اللفػظ قطعػاً يف ػتػل ، أراح من تعريف (6)اللفظ يف ػتل النطق

: "داللػػػة االقتضػػػاء وداللػػة اإلديػػػاء وداللػػػة مى بػػػمػػػا يسػػػ اظتنطػػوؽداػػػل يف أالنطػػق، مػػػن اهػػة أف اآلمػػػدي 
اإللارو"، وىي دالالت" ختتلف حقيقتها عن ما اصطلح عليو بػ" اظتنطوؽ": ألوو مل يهرح ومل ينطق فيها 

 باضتكم. 
 .(7)فكاف تعريف ابن اضتااب للمنطوؽ أراح من تعريف اآلمدي، وىكذا تعريفو للمفهـو

                                         
ىو ػتمد بن أزتد بن عبػد الع يػ  الفتػوحي اظتهػري: اضتنبلػي، اظتكػي بػاي بكػر، اظتلقػب بتقػي الػدين، الشػهح بػابن النوػار. ولػد ووشػأ يف ( 1)

 اإلفتاء والقضاء للحنابلة. القاىرو، وتلقي علومو على والده. وكبار علماء عهره. وقد تويل التعليم و 
 من مؤلفاتو: "الكوكب اظتنح" اظتسمى: "ؼتتهر التحرير" يف أصوؿ الفقو وقد لرحو يف كتا : "لػرح الكوكػب اظتنػح" ومػن مؤلفاتػو يف الفقػو:

 "منتهى اإلرادات يف رتع اظتقنع والتنقيج وايادات". 
 (.  3/3( واإلعبلـ )439( والسحب الوابلة )4/442اوظر يف تررتتو: لذرات الذىب ) 

 (. 4/342اوظر: لرح الكوكب اظتنح )( 2)
 (. 0/292اوظر: لرح العضد على ؼتتهر ابن اضتااب )( 3)
ىو مسعود بن عمر بن عبػد اهلل التفتػاااٍل، اظتلقػب بسػعد الػدين، ولػد يف بػبلد فػارف يف بلػدو تفتػاااف، وأقػاـ بسػرا ، وأبعػده التتػار إىل ( 4)

 لى يد العضد اإلجيي وبرا يف علـو كرحو. شترقند، وتتلمذ ع
من مؤلفاتو: "التلويح إىل كشف غوام  التنقػيج يف أصػوؿ الفقػو" و "حالػية علػى لػرح العضػد علػى ؼتتهػر ابػن اضتااػب" و "هتػذيب   

 اظتنطق". 
 (. 0/292حالية التفتاااٍل على لرح العضد )( 5)
 .(0/292اوظر: ؼتتهر ابن اضتااب مع لرح العضد )( 6)
يػػرى بعػػ  األصػػوليني واػػود لػػه مػػن التوسػػع والتسػػامح عنػػد األصػػوليني يف إطػػبلؽ اظتنطػػوؽ واظتفهػػـو علػػى الداللػػة أو اظتػػدلوؿ أو حػػ  ( 7)

 الداؿ. 
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 ي واالصطالحي لكلمة )المفهوم(:المناسبة بين المعنى اللغو 

رتو يف الػذىن، وفهمو وتعلقو وحهوؿ صػو  غوي لكلمة اظتفهـو ىو العلم بالشيءتقدـ أف اظتعىن الل
 اظتفهـو أو مل ينطق بو.  سواء وطق بذلد الشيء

فهو داللة اللفػظ يف غػح ػتػل النطػق، فػاظتفهـو دعنػاه اللغػوي اعػم مػن  –اصطبلحاً  –أما اظتفهـو 
االصطبلحي، إو ىو يف االصطبلح قاصر على الداللػة علػى معػىن مل ينطػق بػو، بينمػا ىػو يف اللغػة معناه 

 لامل لكل ما فهم. سواء وطق بو أو مل ينطق بو. 

وقػػد بػػني األصػػوليوف سػػبب ختهػػيص اظتفهػػـو هبػػذه التسػػمية، وقهػػرىم السػػم اظتفهػػـو علػػى بعػػ  
فهم اررد عن الهػيغة أو الػنظم، فػبلؼ اظتنطػوؽ الػذي مدلوالتو لغة، بأف الداللة يف اظتفهـو تقـو على ال

اف اظتفهـو اديراً بأف خيص هبذا االسم، ال أوو توفر فيو أمراف: النطق أو الهيغة وكذلد الفهم، وبالتايل ك
 ال مفهـو غحه. 

( اعم من اظتعىن االصطبلحي، إو اظتعىن االصطبلحي ااص باظتفهـو  فاظتعىن اللغوي لكلمة )مفهـو
 .(1)ي ىو قسيم اظتنطوؽ، أما اظتعىن اللغوي لكلمة اظتفهـو فيعم اظتنطوؽ واظتفهـو االصطبلحيالذ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 (. 2/034اوظر: حالية البناٍل على لرح ا لي على رتع اصتوامع ) 

 (. 4/342( ولرح الكوكب اظتنح )3/6اوظر: البحر ا يط )( 1)



  

 غتلة العلـو الشرعية                                            

 ىػ2340العشروف راب العدد                                                      

024 

 ادلطهب انثاني: أقساو ادلفهىو وشروط كم قسى: 
 ينقسم المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة: 

 أواًل: تعريف مفهوم الموافقة، وبيان شروطو: 

فظ على إعطاء اظتسكوت عنو مرل حكم اظتنطوؽ بو، الل اكهما يف مفهـو اظتوافقة: ىو داللة الل
 .(1)اظتعىن الذي ألالو ألب  اضتكم يف اظتنطوؽ، وكاف ىذا اظتعىن يفهم دورد اللغة

وال ؾتد ااتبلفا مؤألراً يف تعريف مفهـو اظتوافقػة بػني مػنهج اضتنفيػة ومػنهج اظتتكلمػني إال أف اضتنفيػة 
ة بػػ"داللة الػنص". وىنػاؾ تفػاوت بػني اظتتكلمػني أوفسػهم يف تعريػف مفهػـو يسػموف ىػذا النػوع مػن الداللػ

 اظتوافقة، يعود إىل االاتبلؼ يف بع  لروي مفهـو اظتوافقة على ما سيأل بياوو. 

 شرح انتعريف: 
قولػو: )داللػة اللفػظ(: اػن  يف التعريػف لبيػاف أف داللػة مفهػـو اظتوافقػة ىػي داللػة لفظيػة، وأف مػػا 

 أحكاـ فهو ألاب  بداللة اللفظ. ألب  هبا من 

وقولػػو: )علػػى إعطػػاء اظتسػػكوت عنػػو مرػػل حكػػم اظتنطػػوؽ بػػو(: أي أف اظتسػػكوت عنػػو يعطػػي مرػػل 
"وشتػي ىػذا مفهػـو اظتوافقػة ىػػ(: 923)ت  (2)حكم اظتنطوؽ بػو، وعتػذا شتػي مفهػـو اظتوافقػة، قػاؿ الطػويف

 .(3)ألوو يوافق اظتنطوؽ يف اضتكم وإف ااد عليو يف التأكيد"

                                         
( واألحكػػػاـ 2/246( واظتستهػػػفي )2/334( وال ىػػػاف )2/260ر ىػػػذا التعريػػػف وتعريفػػػات أاػػػرى ظتفهػػػـو اظتوافقػػة فيػػػد العػػػدو )اوظػػ( 1)

(، والتقريػر والتحبػح 2/94( وأصػوؿ البػ دوي مػع كشػف األسػرار )0/290( وؼتتهر ابن اضتااب مػع لػرح العضػد )4/33لبلمدي )
 ( وغحىا. 2/242( والتوضيح )2/224)

بػو الربيػع سػليماف بػن عبػد القػوي بػن عبػد الكػرَل الطػويف الهرصػري البغػدادي اضتنبلػي، اظتلقػب بػنوم الػدين، ولػد بطوفػا مػن أعمػاؿ ىو أ( 2)
ىػػ فااػػذ عػػن مشػػاىح علمائهػا يف اماوػػو، مث تػػرؾ بغػػداد واوتقػػل إىل 342صرصػر يف العػػراؽ، ووشػػأ فيهػػا وتعلػم. مث اوتقػػل إىل بغػػداد سػػنة 

 ور يف اضترمني، وأاحا استقر يف فلسطني. دمشق مث إىل مهر، مث اا
من مؤلفاتو: "لرح ؼتتهر الروضة" يف أصوؿ الفقو و "إبطػاؿ التحسػني والتقبػيح و "اإلكسػح يف قواعػد التفسػح" و "األد  الشػرعية" و 

 "لرح األربعني النووية". 
 (. 3/44الذىب ) ( ولذرات0/034( والدرر الكامنة )0/433اوظر يف تررتتو: وي طبقات اضتنابلة )

 (.0/926لرح ؼتتهر الروضة )( 3)
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واح ا هبذا القيد عن مفهـو اظتخالفة، الف اظتسكوت عنو يف مفهـو اظتخالفة يعطي وقػي  حكػم 
 اظتنطوؽ بو. 

وقولو: )الل اكهما يف اظتعىن الػذي ألالػو ألبػ  اضتكػم يف اظتنطػوؽ(: لبيػاف لػروي اإلضتػاؽ، وىػو  
 . كوف اظتعىن الذي ألالو ألب  اضتكم يف اظتنطوؽ ألابتاً يف اظتسكوت عنو أيضاً 

وقولو: )وكاف ىذا اظتعىن يفهم دورد اللغة(: لبياف أف اإلضتاؽ يف مفهـو اظتوافقة ىو إضتػاؽ لغػوي، 
واحػػ ا بػػذلد عمػػا إوا كػػاف اإلضتػػاؽ بطريػػق القيػػاف األصػػويل. إو إف اظتعػػىن الػػذي ألالػػو ألبػػ  اضتكػػم يف 

 األصل مل يفهم باللغة بل بطريق االاتهاد والتأمل يف معرفة اظتناي. 

كاف اظتسكوت عنو أوىل باضتكم مػن اظتنطػوؽ، أو  ح من ىذا التعريف عدـ التفريق بني ما إوا  ويتض
كػػاف مرلػػػو يف اسػػتحقاؽ ولػػػد اضتكػػم، أي أف مفهػػػـو اظتوافقػػػة لػػامل لقسػػػمني أو حػػالتني، ومهػػػا مفهػػػـو 

 اظتوافقة اظتساوي ومفهـو اظتوافقة األولوي. 

 األسماء التي تسمى بها ىذه الداللة: 

ال تغػػح مػػن حقػػائق األمػػور لػػيًئا، لكػػن البػػد مػػن معرفتهػػا وادراكهػػا، وكػػذا معرفػػة ااػػتبلؼ األشتػػاء 
اظتهػػػػػطلحات بػػػػػااتبلؼ اظتػػػػػذاىب والعهػػػػػور، الف الراػػػػػوع إىل كتػػػػػب العلمػػػػػاء ومؤلفػػػػػاهتم حتػػػػػتم معرفػػػػػة 

 مهطلحاهتم، ح  ديكن التعامل مع تلد اظتؤلفات، وكذلد تتحقق الدقة يف وسبة األقواؿ إليهم. 

اظتوافقػػة تعػػددت تسػػمياتو، كمػػا ىػػو حػػاؿ مهػػطلحات أاػػرى أيضػػاً. وللعلمػػاء يف تسػػمية ومفهػػـو 
 ىذه الداللة مسلكاف: 

واظتسػػػاوي(،  –اظتسػػػلد األوؿ: عػػػدـ التفريػػػق يف التسػػػمية بػػػني قسػػػمي مفهػػػـو اظتوافقػػػة )االولػػػوي 
 :(1)اءتعددت األشتاء واظت ادفات، ومن ىذه األشت –أيضاً  –فيسمى اصتميع باسم واحد، وىنا 

 ضتن اطتطا .  -4 فحوي اطتطا .  -0 مفهـو اظتوافقة.  -2
 التنبيو.  -3 تنبيو اطتطا .  -6 مفهـو اطتطا .  -3
  فحوي اللفظ.  -4 فحوي القوؿ.  -9
 داللة النص، وىي تسمية اضتنفية عتذه الداللة.  -4

                                         
( ورتػع 0/290( وؼتتهر ابن اضتااػب مػع لػرح العضػد )4/33( واألحكاـ لؤلمدي )0/244اوظر ىذه التسميات يف: اظتستهفي )( 1)

وكشػف ( 0/926( ولػرح ؼتتهػر الروضػة )63( ولػرح تنقػيح الفهػوؿ )0/024( و ايػة السػوؿ )2/034اصتوامع مع لػرح ا لػي )
 (. 2/43( وتيسح التحرير )2/94األسرار للبخاري )
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ي "فحوي اللفظ"، ولكل ىػ(: "وىذا يسمى" مفهـو اظتوافقة" وقد يسم626)ت  (1)قاؿ الغ ايل 
 .(2)فريق اصطبلح آار، فبل تلتف  إىل األلفاع وااتهد يف إدراؾ حقيقة ىذا اصتن "

اظتسلد الراٍل: يرى أصحابو ختهيص كػل واحػد مػن قسػمي مفهػـو اظتوافقػة باسػم اػاص، فيطلػق 
 على األولوي اسم فحوي اطتطا ، ويطلق على اظتساوي اسم ضتن اطتطا . 

ىػػػػ( مػػػن 620)ت  (4)ىػػػػ(، وحكػػػي عػػػن الرويػػػاٍل632)ت  (3)سػػػن اظتػػػاورديوىػػػذا قػػػوؿ أي اضت
 الشافعية.

)ت  (6)ومػػػػػػن اظتتػػػػػػأارين: الشػػػػػػوكاٍل (5)( يف "رتػػػػػػع اصتوامػػػػػػع"992)ت  وااتػػػػػػاره ابػػػػػػن السػػػػػػبكي
 .(7)ىػ( يف "إرلاد الفحوؿ"2062

 
                                         

ىو أبو حامد ػتمد بن ػتمد بػن ػتمػد بػن أزتػد الطوسػي الشػافعي، اظتعػروؼ حبوػة اإلسػبلـ، ولػد بطػوف، مث ارحتػل عنهػا لطلػب العلػم، ( 1)
 ة ببغداد، وعظم  من لتو عند الناف. وااذ عن طائفة من العلماء منهم أماـ اضترمني اصتويي، مث ود  للتدري  يف اظتدرسة النظامي

مػػن مؤلفاتػػو: "اظتنخػػوؿ مػػن تعليقػػات األصػػوؿ" و "اظتستهػػفي مػػػن علػػم األصػػوؿ" و "لػػفاء الغليػػل"، ويف فػػروع الفقػػو الشػػافعي ألػػػف:  
 "الواي " و "الوسيط"، ومن مؤلفاتو األارى: "هتاف  الفبلسفة" و "اظتنقذ من الضبلؿ" و "إحياء علـو الدين". 

 (.3/22( ولذرات الذىب )3/222( وطبقات الشافعية الك ى )4/464يف تررتتو: وفيات األعياف )اوظر  
 (.0/243اظتستهفي )( 2)
(، واظتػاوردي ىػو علػي بػن ػتمػد بػن حبيػب البهػري الشػافعي، ولػد يف 02/024( واضتػاوي )2/329اوظػر: أد  القاضػي للمػاوردي ) (3)

مػػػاء عهػػره، وبػػػرع يف الفقػػػو واألصػػوؿ والتفسػػػح، وقػػد ويل القضػػػاء للدولػػة العباسػػػية يف بلػػػداف البهػػرو، مث اوتقػػػل إىل بغػػداد وااػػػذ عػػن عل
 عديدو. 

 من مؤلفاتو: اظتؤلفات السابقة و "النك  التفسح" و "األحكاـ السلطاوية" وغحىا.  
 (.4/424( وطبقات الشافعية الك ى )4/040اوظر يف تررتتو: وفيات األعياف ) 

 (، والروياٍل ىو عبد الواحد بن إشتاعيل بن أزتد، أبو ا اسن فخر اإلسبلـ الروياٍل، من فقهاء الشافعية. 3/9ا يط )اوظر: البحر  (4)
 من مهنفاتو: )حبر اظتذىب( يف الفقو الشافعي وال ي اؿ ؼتطوطا وىو من أطوؿ كتب الشافعية.  
 (.3/296(، اإلعبلـ )4/244اف )( وفيات األعي0/099اوظر يف تررتتو: هتذيب األشتاء واللغات ) 

 (.2/034اوظر: رتع اصتوامع مع لرح ا لي ) (5)
ىػو ػتمػػد بػػن علػي الشػػوكاٍل، اظتكػػي بػػاي عبػد اهلل، ولػػد بشػػوكاف بلػدو يف الػػيمن، مث اوتقػػل إىل صػػنعاء وتلقػي علومػػو فيهػػا، وويل منهػػب  (6)

 القضاء فيها إىل أف تويف. 
قيق علم األصوؿ" و "القوؿ اظتفيد يف أدلة االاتهاد والتقليد". ويف التفسح: "فتح القػدير اصتػامع بػني من مؤلفاتو: "إرلاد الفحوؿ إىل حت 

 في الرواية والدراية". ويف اضتديث: "ويل األوطار لرح منتقي األابار".
 (.3/044( واإلعبلـ )4/022( وأ د العلـو )0/023اوظر يف تررتتو: البد الطالع ) 

 (.420الفحوؿ )أوظر: إرلاد (7)
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 شروط مفهوم الموافقة: 

ػتػػل اتفػػاؽ، ومنهػػا مػػا ىػػو ػتػػل  وكػػر العلمػػاء لػػروطا ظتفهػػـو اظتوافقػػة، وىػػذه الشػػروي منهػػا مػػا ىػػو
 :(1)ااتبلؼ، وىذه الشروي ىي

 .(2)فهم اظتعىن الذي ألالو ألب  اضتكم يف اظتنطوؽ، ويكوف ولد الفهم بطريق اللغة -2

 .(3)أف يكوف ىذا اظتعىن ألابتاً اظتسكوت عنو -0

 .(4)أف ال يكوف اظتعىن يف اظتسكوت عنو اقل "مناسبة للحكم من مناسبتو للحكم يف اظتنطوؽ بو -4

 .(4)بو

 وىذه ا لشروي الربلث ػتل اتفاؽ.  -3

أف يكوف اظتعىن يف السكوت عنو أكرر مناسبة للحكم من مناسبتو للحكم يف اظتنطوؽ بو. وىذا  -6
الشػري ػتػل اػبلؼ بػني العلمػػاء، ألوػو بنػاًء علػى الػ اطو يكػػوف مفهػـو اظتوافقػة قاصػراً علػى حالػػة 

اظتنطوؽ بو، أمػا مػا كػاف اظتسػكوت عنػو  األولوية فقط، أي ما كاف اظتسكوت عنو أوىل باضتكم من
مساوياً للمنطوؽ بو يف اسػتحقاؽ اضتكػم فػبل يعػد مػن مفهػـو اظتوافقػة، وإف كػاف يف االحتوػاج بػو  

 . (5)كاألولوي باتفاؽ العلماء، فاطتبلؼ إمنا ىو يف تسميتو دفهـو اظتوافقة ولي  يف حويتو

 وقد اختلف العلماء في ىذا الشرط على قولين: 

األوؿ: عػػدـ الػػ اطو، وبالتػػايل يكػػوف مفهػػػـو اظتوافقػػة لػػامبًل ظتػػا كػػاف اظتسػػكوت عنػػػو أوىل  القػػوؿ
 باضتكم من اظتنطوؽ بو أو مساوياً لو. 

 .(7)، واضتنفية(6)واليو وىب رتهور العلماء من اظتتكلمني
                                         

( ولػػػػرح ؼتتهػػػػر الروضػػػػة 0/990(، وروضػػػػة النػػػػاظر )4/39(، واألحكػػػػاـ لبلمػػػػدي )0/246اوظػػػػر ىػػػػذه الشػػػػروي يف: اظتستهػػػػفي )(1)
 (.2/42( وتيسح التحرير )4/340( ولرح الكوكب اظتنح )0/923)

 (. 4/340لكوكب اظتنح )( ولرح ا0/923( ولرح ؼتتهر الروضة )0/923اوظر: ؼتتهر ابن اضتااب مع لرح العضد )( 2)
 (.0/990اوظر: روضة الناظر )( 3)
 (. 2/42( وتيسح التحرير )4/340( ولرح الكوكب اظتنح )3/4اوظر: البحر ا يط )( 4)
 (. 2/220( والتقرير والتحبح )033-2/036اوظر: لرح ا لي على رتع اصتوامع وحالية البناٍل عليو )( 5)
( ولػرح الكوكػب 2/434( واإلهبػاج )0/024( و ايػة السػوؿ )2/034( ورتع اصتوامع مع لػرح ا لػي )2/246اوظر: اظتستهفي )( 6)

 (.3/4( والبحر ا يط )4/340اظتنح )
 (.2/336( وفواتح الرزتوت )2/42( وتيسح التحرير )2/94اوظر: كشف األسرار البخاري )( 7)



  

 غتلة العلـو الشرعية                                            

 ىػ2340العشروف راب العدد                                                      

024 

و أوىل القوؿ الراٍل: اعتبار ىذا الشري، وبالتايل يقتهػر مفهػـو اظتوافقػة علػى مػا كػاف اظتسػكوت عنػ
 باضتكم من اظتنطوؽ بو. 

وقػػػػػد وسػػػػػبو لئلمػػػػػاـ  (2)ىػػػػػػ( يف "ال ىػػػػػاف"394)ت  (1)وىػػػػػذا الشػػػػػري ؾتػػػػػده عنػػػػػد أمػػػػػاـ اضتػػػػػرمني
ىػػ( ويف ألنايػا كػبلـ 393)ت  (4)عند أي إسحاؽ الشػرااي –أيضاً  –ىػ(. وؾتده 023)ت  (3)الشافعي

، وأيضػػاً (6)مرػػل للحػػالتني، وإف كػػاف يف التعريػػف أطلػػق و (5)ىػػػ( يف "األحكػػاـ"342كػػبلـ اآلمػػدي )ت 
 (9)ىػػ( يف "لػرح ؼتتهػر الروضػة"923والطػويف )ت (8)ىػ( يف "الروضة"302)ت (7)ؾتده عند ابن قدامو

 .(1)وغحىم (9)الروضة"

                                         
ابوري الشافعي اظتكي باي اظتعايل. واظتلقب بضػياء الػدين واظتشػتهر بامػاـ اضتػرمني، مػن ىو عبد اظتلد بن عبد اهلل بن يوسف اصتويي النيس( 1)

كبار علماء الشافعية يف الفقػو واألصػوؿ، تتلمػذ علػى يػد والػده عبػد اهلل بػن يوسػف وااػذ عػن رتاعػة مػن علمػاء عهػره، ووػاظر اظتبتدعػة 
 وبرا يف علم الكبلـ، وتنقل بني عدد من البلداف. 

تو: "ال ىاف" يف أصوؿ الفقو و "الورقات" يف أصوؿ الفقػو و "الشػامل" يف أصػوؿ الػدين واإلرلػاد إىل قواطػع األدلػة "يف أصػوؿ من مؤلفا 
 االعتقاد وغحىا. 

 (.4/464( ولذرات الذىب )293(، وطبقات الشافعية البن ىداية اهلل )4/034اوظر يف تررتتو: طبقات الشافعية الك ى ) 
 (.2/344) اوظر ال ىاف (2)
ىػػ ووشػأ يف مكػة 262ىو اإلمػاـ ػتمػد بػن إدريػ  بػن العبػاف بػن عرمػاف بػن لػافع القرلػي اظتطلػ ، ولػد يف غػ و مػن بػبلد فلسػطني عػاـ (3)

اظتكرمػة، فحفػػظ القػػرآف وموطػػأ مالػػد وظتػا يتوػػاوا عشػػر سػػنني، وقػػد وفقػو علػػى يػػد اإلمػػاـ مالػػد والامػو، مث اوتقػػل إىل بغػػداد وااػػذ عنػػو 
  اوتقل إىل مهر واستقر هبا إىل أف تويف. علماؤىا. مث

 من مؤلفاتو: "الرسالة" يف أصوؿ الفقو و "األـ" يف الفقو و "ااتبلؼ اضتديث".  
( ولػػػذرات الػػػذىب 2/22( وطبقػػػات الشػػػافعية لئلسػػػنوي )2/6( وسػػػح إعػػػبلـ النػػػببلء )4/426اوظػػػر يف تررتتػػػو: وفيػػػات األعيػػػاف ) 
(0/4.) 

وسػف الفػحوا آبػادي الشػافعي اظتكػي بػاي إسػحاؽ واظتلقػب  مػاؿ الػدين، ولػد بفػحوا أبػاد بفػارف، واوتقػل إىل ىو إبػراىيم بػن علػي بػن ي(4)
 لحاا فااذ عن علمائها، مث استوطن بغداد والـا القاضي أبا الطيب الط ي، مث درف بالنظامية وقهده العلماء، وكاف ااىداً متعففاً. 

 ولرحها يف أصوؿ الفقو. و "اظتهذ  يف الفقو". من مؤلفاتو: "التبهرو" و "اللمع"  
 (.0/44( وطبقات الشافعية لئلسنوي )24/360(، وسح إعبلـ النببلء )2/4اوظر يف تررتتو: وفيات األعياف ) 

 (.4/39اوظر: األحكاـ )(5)
 (.39. 0/33اوظر: اظتهدر وفسو )(6)
اظتقدسػي، مث الدمشػقي، اظتلقػب دوفػق الػدين، مػن أئمػة اظتػذىب اضتنبلػي يف ىو أبو ػتمد بػن ػتمػد بػن قدامػة العػدوي القرلػي اصتمػاعيلي (7)

 اماوو. 
 من مؤلفاتو: "روضة الناظر وانة اظتناظر يف أصوؿ الفقو" وألف يف الفقو" "اظتغي" و "الكايف" و "اظتقنع":.  
 (.6/44) ( ولذرات الذىب0/264( وفوات الوفيات )0/244اوظر يف تررتتو: ويل طبقات اضتنابلة ) 

 (.4/444( و )0/990اوظر: روضة الناظر )(8)
 (.0/902اوظر: لرح ؼتتهر الروضة )(9)
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 تعريف مفهوم المخالفة وبيان شروطو: ثانيًا: 

( يف اللغة واالصطبلح.   تقدـ تعريف: )اظتفهـو

اػػالف خيػػالف ابلفػػا وؼتالفػػة وىػػي تعػػي اؿ: أمػػا اظتخالفػػة فهػػي يف اللغػػة: علػػى واف مفاعلػػة، يقػػ
 اظتضادو وعدـ الوفاؽ. 

قػاؿ يف اللسػػاف: "واطتػبلؼ: اظتضػػادو، وقػد االفػػو ؼتالفػة وابلفػػا... وختػالف األمػػراف وااتلفػػا: مل 
 .(2)يتفقا، وكل ما مل يتساو فقد ختالف وااتلف"

تحرَل ضػػػده ومػػػا وقػػػاؿ يف القػػػاموف: "يقػػػاؿ ىػػػو الػػػف صػػػدؽ مػػػن أبيػػػو إوا قػػػاـ مقامػػػة... وبػػػال
اسػػتخلف  مػػن لػػه... ولػػو ولػػداف أو عبػػداف أو أمتػػاف الفتػػاف والفػػاف إوا كػػاف احػػدمها طػػويبل واآلاػػر 

 .(3) سود..."أقهحا أو احدمها ابي  واآلار 

أمػػػا يف االصػػػطبلح: فقػػػد عػػػرؼ مفهػػػـو اظتخالفػػػة بتعريفػػػات كرػػػحو، أبراىػػػا قػػػوعتم يف تعريفػػػو: بأوػػػو 
 .(4)على وفي اضتكم عما عداه االستدالؿ بتخهيص الشه بالذكر

 شرح انتعريف: 
قولو: )االستدالؿ(: وولد الف التمسد دفهـو اظتخالفة ىو ووع من االستدالؿ بالدليل، فمفهـو 

 اظتخالفة لي  دليبًل بل دتسد بداللة الدليل أي أوو استدالؿ. 

بالػذكر  يءسػتند ولػد االسػتدالؿ ىػو ختهػيص الشػبالػذكر(: أي أف م وقولو: )بتخهيص الشػيء
 دوف ما سواه. 

بالػذكر  سػتند ولػد االسػتدالؿ ىػو ختهػيص الشػيءبالػذكر(: أي أف م وقولو: )بتخهيص الشػيء
 دوف ما سواه. 

                                                                                                                     
 (. 240( ومفتاح األصوؿ للتلمساٍل )4/2232( وأصوؿ ابن مفلح )63اوظر أيضاً: لرح تنقيح الفهوؿ للقرايف )( 1)
 (، مادو )الف(. 2032-0/2004لساف العر  )( 2)
 مادو )الف(. (،4/232القاموف ا يط )( 3)
(، وقريػػػب منػػػو تعريػػػف الطػػػويف يف لػػػرح ؼتتهػػػر 0/996( وتبعػػػو ابػػػن قدامػػػة يف الروضػػة )0/243وىػػو تعريػػػف الغػػػ ايل يف اظتستهػػػفي )( 4)

( والتمهيػػػد ألي 2/334( وال ىػػػاف )0/263العػػػدو ألي يعلػػػي ) –أيضػػػاً  –(، واوظػػػر يف تعريػػػف مفهػػػـو اظتخالفػػػة 0/904الروضػػػة )
( 64( ولػػػرح تنقػػػيح الفهػػػوؿ )0/294( وؼتتهػػػر ابػػػن اضتااػػػب مػػػع لػػػرح العضػػػد )4/34كػػػاـ لبلمػػػدي )( واألح2/02اطتطػػػا  )

 (.2/44وتيسح التحرير )
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وقولو: )على وفي اضتكم عما عداه(: أي قهر اضتكم على اظتذكور دوف اظتسكوت عنو، حبيث أف 
 حقها.  داللة على اوتفاء ولد اضتكم يف أعطيالسكوت عن باقي األفراد 

 –أيضػاً  –ويسمى ىذا النوع من اظتفهـو بعدو أشتاء، فكما يسمى دفهػـو اظتخالفػة، فاوػو يسػمى 
 –ال  ينكػروف حويتهػا  –، واضتنفية يسموف ىذا النوع من الداللة (2)وضتن اطتطا  (1)بػ: دليل اطتطا 

 . (3)بػ )اظتخهوص بالذكر(

 أقسام مفهوم المخالفة: 

إىل عػػػدو أقسػػاـ، لكػػن األصػػوليني متفػػػاوتوف يف تعػػدادىم عتػػذه األقسػػػاـ،  ينقسػػم مفهػػـو اظتخالفػػة
وكػر ذتػػاٍل رتػب تنػدرج حتػ  مفهػػـو اظتخالفػة، وىػي: قمفهػـو اللقػػب،  –مػربًل  –ىػػ( 626فػالغ ايل )ت 

ومفهػػـو االسػػم اظتشػػتق الػػداؿ علػػى اصتػػن ، ومفهػػـو الهػػفة اظتنتقلػػة، ومفهػػـو الهػػفة، ومفهػػـو الشػػري، 
 .(4) ا وبتعريف اصت أين، ومفهـو الغاية، ومفهـو اضتهر بالنفي ومفهـو اضتهر بأمن

ىػػػ( فاقتهػػر يف "ؼتتهػػر اظتنتهػػي" علػػى أربعػػة أقسػػاـ، وىػػي: )مفهػػـو 333أمػػا ابػػن اضتااػػب )ت 
 .(5) الهفة، ومفهـو الشري، ومفهـو الغاية، ومفهـو العدد اطتاص(

" ألبلألػػػػة أقسػػػػاـ، ىػػػػي: مفهػػػػـو ىػػػػػ( يف "لػػػػرحو ظتختهػػػػر اظتنتهػػػػي963)ت  (6)وااد عليهػػػػا اإلجيػػػػي
 .(7)االسترناء، ومفهـو إمنا، ومفهـو اضتهر

                                         
( وؼتتهػػػػر ابػػػػن اضتااػػػػب مػػػػع لػػػػرح العضػػػػد 4/34( واألحكػػػػاـ لآلمػػػػدي )0/996( وروضػػػػة النػػػػاظر )0/243اوظػػػػر: اظتستهػػػػفي )( 1)

( 3/24( والبحر ا ػيط )4/2236( وأصوؿ ابن مفلح )0/246سوؿ )( واظتنهاج مع  اية ال63( ولرح تنقيح الفهوؿ )0/294)
 (. 4/344ولرح الكوكب اظتنح )

 (. 2/034اوظر: حالية البنائي على لرح ا لي على رتع اصتوامع )( 2)
 (. 0/064( وكشف األسرار للبخاري )2/042اوظر: الفهوؿ يف األصوؿ )( 3)
 (.0/024اوظر: اظتستهفي )( 4)
 (. 0/294تهر ابن اضتااب مع لرح العضد )اوظر: ؼت( 5)
ىو عبد الرزتن بػن أزتػد بػن عبػد الغفػار اإلجيػي الشػحااي الشػافعي، اظتعػروؼ بعضػد الػدين، كػاف مػن اظتػ اين يف األصػوؿ والببلغػة والفقػو (6)

 وعلم الكبلـ، تعرس للسون واإليذاء. 
 يف علم الكبلـ" و "الرسالة العضدية يف الوضع".  من مؤلفاتو: "لرح ؼتتهر اظتنتهي البن اضتااب" و "واظتواقف 
 (.4/222( والدرر الكامنة )3/224اوظر يف تررتتو: طبقات الشافعية الك ى ) 

 (.0/294اوظر: لرح العضد على ؼتتهر ابن اضتااب )(7)
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ىػ( فوعل مفهـو اظتخالفة على دراات س ، ىي: قمد اضتكم إىل غاية 302أما ابن قدامة )ت
بهيغة إىل أو ح ، التعليق بالشري، أف يذكر االسم العاـ مث تذكر الهػفة اطتاصػة يف معػرس االسػتدالؿ 

 .(1) ع  األوصاؼ ال  تطرأ وت وؿ باضتكم، ومفهـو العدد، ومفهـو اللقب والبياف، وختهيص ب

وىي: قمفهـو الهفة، ومفهـو التقسػيم،  –أيضاً  –ىػ( فذكر ستة أقساـ 490أما الفتوحي )ت 
 .(2) ومفهـو الشري، ومفهـو الغاية، ومفهـو العدد، ومفهـو اللقب 

ىػػو تفػػاوت األصػػوليني يف التعػػداد، ولعػػل ومػػا أريػػد توضػػيحو مػػن اػػبلؿ مػػا وكرتػػو مػػن تقسػػيمات 
 سبب ولد ىو أف بعضهم يع  عن قسم بتعبح يشمل عدداً من األقساـ ال  وكرىا غحه. 

ىػػػػ(: "وأقسػػػامو عشػػػرو، اقتهػػػر األصػػػوليوف منهػػػا علػػػى وكػػػر أربعػػػة أو 943)ت  (3)قػػػاؿ ال ركشػػػي
صػحيح، الف الهػفة قػدرو يف ظػرؼ  ، وىػو(4)ستسة.. وألار أماـ اضترمني إىل مشػوؿ التعبػح عنهػا بالهػفة

 .(5)ال ماف واظتكاف، ككائن ومستقر وواقع، من قولد: ايد يف الدار، والغسل يـو اصتمعة"

وقد يراع التفاوت إىل أف بعضػهم ال يعتػ  بعػ  األقسػاـ مػن قبيػل مفهػـو اظتخالفػة، فػابن قدامػة 
مفهػػـو اضتهػػر بأمنػػا، ومفهػػـو  ىػػػ(، إو مل يعتػػ  كػػبل مػػن626اػػالف الغػػ ايل )ت -مػػربلً  –ىػػػ( 302)ت

ىػػ(، بػل اعت ىػا مػن صػريح اللفػظ ال 626اضتهر بالنفي من قبيل مفهـو اظتخالفة، كما وكػر الغػ ايل )ت
من مفهومو، ووكر ىػاتني الهػورتني ضػمن فهػل عقػده إلوكػار اعتبػار بعػ  الهػور مػن مفهػـو اظتخالفػة 

 .(6)وليس  منو

و الػػ  وكرىػػا اآلمػػدي، لكو ػػا أو يف مػػن غحىػػا، األصػػناؼ العشػػر  –يف ىػػذا اظتطلػػب  –وسػػأوكر 
 وىذا األصناؼ ىي: 

                                         
 (. 0/942اوظر: روضة الناظر )( 1)
 (. 4/349اوظر: لرح الكوكب اظتنح )( 2)
ػتمػد بػن هبػادر بػن عبػد اهلل اظتهػري ال ركشػي الشػافعي، اظتلقػب ببػدر الػدين، ولػد يف مهػر، وفيهػا تلقػي علومػو علػى يػد ىو عبد اهلل بن ( 3)

طائفة من علماء الشافعية، مػنهم رتػاؿ الػدين االسػنوي، وسػراج الػدين البلقيػي، وبػرا يف علػـو عػدو كالفقػو واألصػوؿ واضتػديث، وكاوػ  
 قطعا للعلـو والتأليف.لو رحبلت يف شتاع اضتديث، وكاف من

مػر من مؤلفاتو: "البحر ا يط يف أصوؿ الفقو" و "تشنيف اظتسامع بشرح رتع اصتوامع" و "اظتنرور يف القواعد". اوظػر يف تررتتػو: أوبػاه الغ 
 (. 3/446( ولذرات الذىب )6/244( والدرر الكامنة )20/243( والنوـو ال اىرو )4/244)

 (. 2/363 يف ال ىاف )اوظر: كبلـ أماـ اضترمني( 4)
 (. 3/24البحر ا يط )( 5)
 (.0/943اوظر: روضة الناظر )( 6)
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 الهنف األوؿ: مفهـو الهفة أو وكر اسم عاـ مق ف بهفة ااصة: 

، فمفهػػـو (1)مرالػػو: مػػا ورد يف حػػديث أوهػػباء اكػػاو الغػػنم اظتػػروي بلفػػظ: "يف الغػػنم السػػائمة اكػػاو"
  اظتخالفة من ىذا اللفظ أف اظتعلوفة ال اكاو فيها.

 الصنف الثاني: مفهوم الشرط والجزاء: 

ٍ  فَلنَنِفُقوا َعلَلْيِهنَّ مرالو: قولو تعاىل: )  ، فمفهػـو اظتخالفػة مػن 3( قالطػبلؽ: وإن ُكنَّ ُأْوالِت َحْمل
 ىذه اآلية أف البائن غح اضتامل ال جتب عتا النفقة. 

 الصنف الثالث: مفهوم الغاية: 

للَرهُ بلألػػاً: )يف لػػأف اظتطلقػػة أل –مرػػاؿ: قولػػو تعػػاىل  ََْوًجللا َ يلْ ٍه لَللُو ِمللْن بَلْعللُد َحتَّللى تَللنِكَ   ( فَللال َتِحلل
 ، فمفهػـو اظتخالفػة مػػن ىػذه اآليػة أ ػػا إوا وكحػ  اواػا غػحه وطلقهػػا ف  ػا حتػل ل واهػػا 042قالبقػرو: 
 األوؿ. 

 الصنف الرابع: مفهوم "إنما":

، فمفهومػػو أف العلػػم الػػذي مل ينػػوال (2)مرالػػو: قولػػو عليػػو الهػػبلو والسػػبلـ: )إمنػػا األعمػػاؿ بالنيػػات(
 يهح وال يقبل. 

 الصنف الخامس: مفهوم الصفة التي تطرأ وتزول: 

 .(3) مرالو: قولو عليو الهبلو والسبلـ: )الريب أحق بنفسها من وليها(

                                         
ىذا الفظ يورده الفقهاء واألصوليوف كرحاً، واصلو ما ااء يف كتا  أي بكػر رضػي اهلل عنػو ألوػ  بػن مالػد رضػي اهلل عنػو عنػدما واهػو ( 1)

، ولفظو: "ويف صدقة الغنم يف سائمتها إوا كاو  أربعػني إىل عشػرين ومائػة لػاو" عامبل إىل البحرين، ووكر يف ىذا الكتا  اوهباء ال كاو
 ( من حديث او  رضي اهلل عنو.2363( برقم )0/224وىذا اضتديث أاراو البخاري يف صحيحة/ كتا  ال كاو/ با  اكاو الغنم )

 (.0/269تهار منهم. اوظر: التلخيص اضتبح )قاؿ ابن الهبلح: "احسب أف قوؿ الفقهاء واألصوليني: يف سائمة الغنم اكاو، اا 
( حػديث رقػم 2/4) صػلى اهلل عليػو وسػلمأاراو البخاري يف صحيحو/ كتا  بدء الوحي/ با : كيف كاف بدء الػوحي إىل رسػوؿ اهلل ( 2)

ر بػػن ( ولفظػػو: )إمنػػا األعمػػاؿ بالنيػػة(، مػػن حػػديث عمػػ2429( بػػرقم )4/2626( وأاراػػو مسػػلم يف صػػحيحة/ كتػػا  األمػػارو )2)
 اطتطا  رضي اهلل عنو. 

 رضي اهلل عنهما.  –( من حديث ابن عباف 2302( برقم )0/2249اضتديث أاراو مسلم يف صحيحة/ كتا  النكاح )( 3)
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 الصنف السادس: مفهوم اللقب:

ما عداىا ال جيري فيو  مرالو: ختهيص األلياء الستة يف الذكر بتحرَل الربا، فيدؿ دفهومو على أف
 .(1)الربا

 الصنف السابع: مفهوم االسم المشتق الدال على الجنس: 

فيػػدؿ دفهومػو علػػى اػواا بيػػع  ،(2) : )ال تبيعػوا الطعػػاـ بالطعػاـ(صػػلى اهلل عليػو وسػػلممرالػو: قولػو 
 غح الطعاـ  نسو متفاضبًل. 

 الصنف الثامن: مفهوم االستثناء: 

 امل يف البلد إال ايد، فيدؿ دفهومو على وفي العلم عن غح ايد. مرالو: قوؿ القائل: ال ع

 : تعليق اضتكم بعدد ااص أو مفهـو العدد:الصنف التاسع

فيػدؿ دفهومػو علػى أف مػا ااد ، (3): )ال حتػـر اظتهػة وال اظتهػتاف(صػلى اهلل عليػو وسػلممرالو: قولو 
 على اظتهتني والر للحرمة. 

 مبتدأ في خبره: الصنف العاشر: مفهوم حصر ال

 .(4)مرالو: قوؿ القائل: العامل ايد، وصديقي عمرو، فيدالف على أف ما عدا اطت  فبلفو

 شروط مفهوم المخالفة: 

 وكر العلماء أف للعمل دفهـو اظتخالفة لروطا، بعضها يراع للمسكوت عنو. 

 وبعضها رااع للمذكور. 

                                         
( مػػػن حػػػديث عبػػػادو بػػػن 2649( بػػػرقم )4/2024حػػػديث األصػػػناؼ السػػػتة أاراػػػو مسػػػلم يف صػػػحيحة/ كتػػػا  اظتسػػػاقاو واظت ارعػػػة )( 1)

 الهام  رضي اهلل عنو. 
 ( من حديث معمر بن عبد اهلل. 2640( برقم )4/2022اضتديث أاراو مسلم يف صحيحة/ كتا  اظتساقاو واظت ارعة )( 2)
 رضي اهلل عنها.  –( من حديث عائشة 2362( برقم )0/2293اضتديث أاراو مسلم يف صحيحة/ كتا  الرضاع )( 3)
 (.4/92اوظر: األحكاـ لآلمدي )( 4)
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ر، وال مسػػػاواو يف مسػػػكوت عنػػػو، وإال كػػػاف فمػػػن األوؿ: أف ال تظهػػػر أولويػػػة بػػػاضتكم مػػػن اظتػػػذكو 
 مفهـو موافقة. 

أمػػػا الشػػػروي الػػػ  تعػػػود للمػػػذكور فتفػػػاوت األصػػػوليوف يف تعػػػدادىا، لكػػػنهم وكػػػروا أف رتيػػػع ىػػػذه 
اً لبقيػة الشػروي وىػو: أف ال يظهػر لتخهػيص اظتنطػوؽ بالػذكر طالشروي تعود إىل لري واحد اعلوه ضاب
 .(1)فائدو غح وفي اضتكم عن السكوت عنو

 ادلبحث األول: ادلراد مبسانة: تردد ادلفهىو بني ادلىافقة وادلخانفة: 
اظتػػراد هبػػذه اظتسػػألة أف يكػػوف اللفػػػظ ػتػػتمبل للداللػػة علػػى معػػػىن يف ػتػػل السػػكوت موافػػق للمعػػػىن 

 للداللة على معىن ؼتالف لو.  –أيضاً  –الراب  يف ػتل النطق، وػتتمبل 

بػػوت حكػػم يوافػػق اضتكػػم الرابػػ  يف ػتػػل النطػػق أو لربػػوت أي أف يكػػوف ػتػػل السػػكوت ػتػػتمبًل لر
 حكم خيالفو. 

 وبناء عليو: ف ف اظتراد بال دد يف اظتفهـو ىو ال دد على واو االحتماؿ. 

وسبب ولد ال دد يعود أما إىل وات اللفظ اظتنطوؽ، حبيث أف ولد اللفظ بهفتو كاف ىػو منشػأ 
تمل أف يرب  فيو مرل مػا ألبػ  يف ػتػل النطػق أو وقيضػو، ولد االحتماؿ، أو إىل ػتل السكوت حبيث حي

وولػد أف داللػة اظتفهػـو تقػـو علػى معرفػة اظتعػىن الػذي ألالػو ألبػ  اضتكػم يف ػتػل النطػق، فػ وا ألبػ  مرػل 
ػتػل السػكوت حينئػذ مرػل حكػم ػتػل ولد اظتعػىن يف ػتػل السػكوت كػاف اظتفهػـو مفهػـو موافقػة، ويأاػذ 

وقػي  اظتعػىن الرابػ  يف ػتػل النطػق كػاف اظتفهػـو ؼتالفػة. ويأاػذ ػتػل  النطق، وإف ألب  يف ػتػل السػكوت
 السكوت حينئذ وقي  اضتكم الراب  يف ػتل النطق. 

                                         
أف ال يكػوف  -4وأف ال خيػرج اللفػظ اوابػا لسػؤاؿ.  -0أف ال خيػرج الوصػف ؼتػرج الغالػب.  -2اع عتػذا الضػابط: ومن الشروي ال  تر ( 1)

وأف  -3وأف ال خيػرج لبيػاف حكػم حادألػة اقتضػ  بيػاف حكػم اظتػذكور.  -6وأف ال خيرج ؼتػرج التفخػيم.  -3اللفظ ارج ل يادو امتناف. 
وىػػو  –أف ال يعػػود العمػػل بػػاظتفهـو علػػى األطػػل  -9وف اهلػػو باظتسػػكوت عنػػو. ال يكػػوف اظتنطػػوؽ وكػػر لتقػػدير اهػػل اظتخاطػػب بػػو د

 باإلبطاؿ. –اظتنطوؽ 
 (.343-4/344اوظر: ىذه الشروي يف: لرح الكوكب اظتنح ) 
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 ومن خالل األمثلة يتض  المراد بهذه المسالة:

 األمثلة على المسالة:

ٍَ ُمْؤِمًنا َخطًَئا فَلَتْحرِيُر رَقَلَبة  مهْؤِمَنة  قولو تعاىل: ) -2  .(1) 40لنساء: ( قاوَمن قَلَت

 فمنطوؽ اآلية ىو واو  الكفارو يف القتل اطتطأ. 

فهو م دد بني اظتوافقػة واظتخالفة.وواػو  –وىو ما دل  عليو يف ػتل السكوت  –أما مفهـو اآلية 
 -ولد:

وىػػو  –حيتمػػل أف يأاػذ حكمػػاً موافقػاً ضتكػػم ػتػل النطػػق  –وىػو القتػػل العمػد  إف ػتػل السػػكوت
عىن الذي ألالو واب  الكفػارو يف القتػل اطتطػأ ىػو ال اػر للمخطػه، وال لػد أف الف اظت –القتل اطتطأ 

 .(2)العامد أحوج هبذا ال ار من اظتخطه، فيكوف اظتفهـو حينئذ مفهـو موافقة

حكماً ؼتالفػاً ضتكػم  –وىو القتل العمد  –ولكن من اهة أارى حيتمل أف يأاذ ػتل السكوت 
يف القتل اطتطأ ىو ػتو التقهح اظتعىن الذي ألالو واب  الكفارو  الف –وىو القتل اطتطأ  –ػتل النطق 

اضتاصل من اظتخطه، ولذلد شتي  كفارو، أما العمد فلعظمو ال تقوي الكفارو على ػتوه، وحينئذ يكػوف 
ختهيص القتل اطتطأ بواو  الكفارو دليل علػى ااتهاصػها بػو، وأف مػا عػدا القتػل اطتطػأ ال كفػارو فيػو، 

 .(3)ـ حينئذ مفهـو ؼتالفةفيكوف اظتفهو 

( ال يُلَؤاِخللذُُكُم اللَّلُو بِللاللَّْغِو ِفلي أَْيَمللاِنُكْم وَلِكلن يُلَؤاِخللذُُكم ِبَملا َعقَّللدتهُم األَْيَمللانَ قولػو تعػاىل: ) -0
  . 44قاظتائدو: 

 فمنطوؽ اآلية ىو واو  الكفارو يف اليمني اظتنعقدو، أي اظتعقودو واظتوألقة بالقهد والنية. 

فهو م دد بني اظتوافقة واظتخالفة، وواو  –وىو ما دل  عليو يف ػتل السكوت  –ـو اآلية أما مفه
حيتمػػل أف تأاػػذ حكمػػا موافقػػا ضتكػػم  –وىػػو اليمػػني الغمػػوف أي الكاوبػػة  –ولػػد: أف ػتػػل السػػكوت 

كفػػارو  اليمػني اظتنعقػدو، الف اضتػالف كػذبا واػدت منػو اليمػني بػاهلل تعػاىل، واظتخالفػة مػع القهػد، فل متػو ال
كما ىو اضتاؿ يف اليمني اظتنعقدو، بل إف اظتعىن الذي ألالو واب  الكفارو يف اليمني اظتنعقػدو ىػو ػتومػا 

                                         
 وقد استدؿ هبذه اآلية كبل الفريقني اظتختلفني يف مسألة كفارو القتل العمد، لكن مع ااتبلؼ توايو االستدالؿ هبا. ( 1)
 (.20/009اظتغي البن قدامة ) –أيضاً  –( واوظر 3/22( والبحر ا يط )4/34( واألحكاـ لآلمدي )0/044اوظر: اظتستهفي )( 2)
 اوظر: اظتهادر السابقة. ( 3)
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اظتفهػـو حينئػذ مفهػـو وقع من التقهح واضتنث يف اليمني، واليمػني الغمػوف أحػوج هبػذه الكفػارو، فيكػوف 
 .(1)موافقة، سواء كاف مفهـو موافقة مساوي أو أولوي

حكمػػاً ؼتالفػػاً  –وىػػو اليمػػني الغمػػوف  –ة أاػػرى حيتمػػل أف يأاػػذ ػتػػل السػػكوت ولكػن مػػن اهػػ
الف اظتعىن الذي ألالو واب  الكفارو يف اليمني اظتنعقدو ىو  –وىو اليمني اظتنعقدو  –ضتكم ػتل النطق 

شتيػػ  رفػع مػػا وقػع مػػن تقهػح بسػػبب اضتنػث يف اليمػػني، والغمػوف طتطورهتػػا أعظػم مػػن أف تكفػر، وعتػػذا 
، أل ا تغم  صاحبها يف النار، فكػاف تقييػد واػو  الكفػارو يف اآليػة بػاليمني اظتنعقػد دلػيبًل علػى غموسا

 .(2)ااتهاص واو  الكفارو هبا، فيكوف اظتفهـو حينئذ مفهـو ؼتالفة

قولو عليو الهبلو والسبلـ: )إوا شتعتم اإلقامة فامشوا إىل الهبلو وعليكم بالسػكينة والوقػار،  -4
 .(3) ما أدركتم فهلوا، وما فاتكم فأدتوا(وال تسرعوا، ف

فمنطوؽ اضتديث ىو األمر بالسكينة والوقار عند شتاع اإلقامة، وعػدـ اإلسػراع يف اإلتيػاف للهػبلو 
 واضتالة ىذه، وىذا اظتعىن ال ألكاؿ يف وضوحو. 

، فهػػو مػػ دد بػػني اظتوافقػػة واظتخالفػػة –وىػػو مػػا دؿ عليػػو يف ػتػػل السػػكوت  –أمػػا مفهػػـو اضتػػديث 
 وواو ولد: 

وىػو حػاؿ شتػاع  –ػتتمػل ظتوافقػة منحػل النطػق  –وىو ما قبل شتػاع اإلقامػة  –أف ػتل السكوت 
يف اضتكم، وحينئذ يكوف اظتالي للهبلو مأموراً بعدـ اإلسراع إليهػا واظتشػي بسػكينة ووقػار قبػل  –اإلقامة 

اإلسػػػراع، ألوػػػو إوا كػػػاف مػػػأموراً  شتاعػػػو لئلقامػػػة وعنػػػد شتاعػػػو عتػػػا، بػػػل أوػػػو قبػػػل شتاعػػػو لئلقامػػػة أوىل بعػػػدـ
بالسكينة والوقار وعدـ اإلسراع مع اوؼ فوات بع  الهبلو إوا أقيم  الهبلو، فمع عدـ اطتوؼ قبل 

 .(4)إقامتها من با  أوىل، فكاف ىذا من التنبيو باألدٌل على األعلى فهو من مفهـو اظتوافقة

                                         
( واظتغػػػػػي البػػػػػن قدامػػػػػة 3/032اسػػػػػىن اظتطالػػػػػب ) –أيضػػػػػاً  –(، واوظػػػػػر 0/294اوظػػػػػر: لػػػػػرح العضػػػػػد مػػػػػع ؼتتهػػػػػر ابػػػػػن اضتااػػػػػب )( 1)

(24/334.) 
 اوظر: اظتهادر السابقة. ( 2)
( 322( بػػرقم )2/004اضتػػديث أاراػػو البخػػاري يف صػػحيحة/ كتػػا  األواف/ بػػا  ال يسػػعى إىل الهػػبلو، وليػػأت بالسػػكينة والوقػػار )( 3)

 (. 320( برقم )2/302ومسلم يف صحيحة/ كتا  اظتسااد ومواضع الهبلو من حديث أي ىريرو رضي اهلل عنو )
 (. 4/230( وويل األوطار )0/463( وطرح الترريب )0/039( ولرح النووي على مسلم )0/244)اوظر: فتح الباري ( 4)
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حكمػػاً  –قبػػل شتػػاع اإلقامػػة  وىػػو مػػا –ولكػػن مػػن اهػػة أاػػرى حيتمػػل أف يأاػػذ ػتػػل السػػكوت 
إو حيتمل أف يكوف تقييد األمر بعدـ اإلسراع الػوارد  –وىو حاؿ شتاع اإلقامة  –ؼتالفاً ضتكم ػتل النطق 

يف اضتديث يف قولو عليو الهبلو والسبلـ: )إوا شتعتم اإلقامػة( دلػيبًل علػى اػواا اإلسػراع إىل الهػبلو قبػل 
أف اظتسرع إوا أقيم  الهبلو يهل إليها وقػد اوبهػر وتعػب،  باإلقامة شتاع اإلقامة، الف اضتكمة يف التقييد

فيقرأ وىو يف تلد اضتالة، فبل حيهل لو دتاـ اطتشوع يف ال تيػل وغػحه، فػبلؼ مػن اػاء قبػل اإلقامػة ف وػو 
إوا وصػػل إىل اظتسػػود ال يػػدال يف الهػػبلو دوػػرد داولػػو، الف الهػػبلو مل تقػػم بعػػد، فيسػػ يح، ويػػذىب 

و من التعػب اضتاصػل مػن سػعيو قبػل اإلقامػة، فكػاف يف التقييػد الػوارد يف اضتػديث بسػماع اإلقامػة عنو ما ب
داللة على إعطاء اظتسكوت عنو وقي  حكم اظتنطوؽ، ويكوف اإلسراع للهبلو قبػل اإلقامػة غػح مكػروه. 

 وتكوف الداللة حينئذ من مفهـو اظتخالفة. 

وىػو كػوف داللػة اضتػديث مػن قبيػل  –اؿ الراٍل ىػ( عن االحتم460)ت (1)قاؿ اضتافظ ابن حور
، ألوو يتنػاوؿ مػا قبػل اإلقامػة، وإمنػا قيػد يف "وىو ؼتالف لهريح قولو: )إوا أتيتم الهبلو(مفهـو اظتخالفة: 

واضتافظ ابن حور بشح بذلد  ،(2)اضتديث الراٍل باإلقامة، الف ولد ىو اضتامل يف الغالب على اإلسراع
إوا شتػع البػة  صػلى اهلل عليػو وسػلمضتػديث، ولفظهػا: )بينمػا ؿتػن وهػلي مػع النػ  إىل رواية أاػرى عتػذا ا

راػػاؿ، فلمػػػا صػػػلي قػػػاؿ: مػػػا لػػػأوكم  قػػػالوا: اسػػػتعولنا إىل الهػػػبلو، قػػػاؿ: ال تفعلػػػوا، إوا أتيػػػتم الهػػػبلو 
 .(3) فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فهلوا، وما فاتكم فأدتوا(

ن االحتماؿ الراٍل أوو ؼتالف لهريح لفػظ حػديث )إوا لكن يظهر يل أف قوؿ اضتافظ ابن حور ع
أتيتم الهبلو( فيو وظر: الف لفظ )الهبلو( الوارد يف قولو عليو الهبلو والسبلـ )إوا أتيتم الهبلو( ػتتمػل 

ىػػذا للتأويػػل، بػػأف يكػػوف اظتػػراد بػػػ)الهبلو( ىػػي الهػػبلو الػػ  أقيمػػ ، وليسػػ  الهػػبلو بػػ طبلؽ، ويعضػػد 
قالو توايهاً ظتن أسرعوا بعد إقامة الهبلو،  صلى اهلل عليو وسلمديث وىو أف الن  التأويل سبب ورود اضت

عنػد أي ىريػرو وعنػد أي  – (4)وحينئذ فالقوؿ بهراحة اضتديث اآلار غح واضح، ويبقي اضتػديث بلفظيػو
 ػتتمبًل وم دداً للداللة على مفهـو اظتوافقة ومفهـو اظتخالفة.  –قتادو 

                                         
ىػػ، 994ىو أزتد بن علي بن ػتمد بن حور الكناٍل العسقبلٍل، كنيتو أبو الفضػل، أصػلو مػن عسػقبلف بفلسػطني، وولػد بالقػاىرو عػاـ ( 1)

 وبرع يف اضتديث وعلومو.  وااذ عن رتع من العلماء كابن اظتلقن وابن رتاعة والبلقيي،
 من مؤلفاتو: "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" و "وبلوغ اظتراـ" و "لساف اظتي اف" و "تقريب التهذيب".  
 (. 2/49( والبدر الطالع )0/43اوظر يف تررتتو: الضوء البلمع ) 

 (. 0/244فتح الباري )( 2)
(، مػػن حػػديث أي قتػػادو رضػػي 324( بػػرقم )2/004الراػػل: فاتتنػػا الهػػبلو ) أاراػػو البخػػاري يف صػػحيحة/ كتػػا  األواف/ بػػا  قػػوؿ( 3)

 اهلل عنو. 
 رضي اهلل عنهما.  –أي لفظ اضتديث برواية أي ىريرو وبرواية أي قتادو ( 4)
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 .(1) يبعو ح  يستوفيو(هبلو والسبلـ: )من إتباع طعاماً فبل قولو عليو ال -3
 يث ىو النهي عن بيع الطعاـ قبل قبضو. فمنطوؽ اضتد

فهػػو مػػ دد بػػني اظتوافقػػة  –وىػػو مػػا دؿ عليػػو اضتػػديث ي ػتػػل السػػكوت  –أمػػا مفهػػـو اضتػػديث 
 واظتخالفة، وواو ولد:

تمػػل أف يأاػػذ حكمػػاً موافقػػاً ضتكػػم حي –وىػػو مػػا عػػدا الطعػػاـ مػػن اظتبيعػػات  –أف ػتػػل السػػكوت 
وىػػو مظنػػة الغػػرر وعػػدـ القػػدرو علػػى  –الطعػػاـ، الف اظتعػػىن الػػذي ألالػػو  ػػي عػػن بيػػع الطعػػاـ قبػػل قبضػػو 

مواود يف غح الطعاـ من اظتبيعات، بل إف الطعاـ إوا مل جي  بيعو قبل قبضػو مػع حااػة النػاف  –التسليم 
 .(2)منو من با  أوىل، فيكوف اظتفهـو حينئذ مفهـو موافقة إليو، فبلف ال جيوا غحه ؽتا ىو اقل حااة

ولكػػن مػػن اهػػة أاػػرى حيتمػػل أف يأاػػذ مػػا عػػدا الطعػػاـ مػػن اظتبيعػػات حكمػػاً ؼتالفػػاً لػػو: الف يف 
التنهيص على الطعاـ دوف ما سواه داللة على ااتهاصو هبذا اضتكم، وىو عػدـ اػواا بيعػو قبػل قبضػو، 

كرر بكرح مػن حػااتهم لغػحه مػن اظتبيعػات فيكرػر بيعػو، فلػو اػاا بيعػو والسيما أف حااة الناف للطعاـ أ
قبػػل قبضػػو لكرػػر النػػ اع والشػػقاؽ حينئػػذ، وغػػحه لػػي  مرلػػو يف تلػػد الكرػػرو، فكػػاف حكػػم مػػا عػػدا الطعػػاـ 

 .(3)ؼتالفا لو، فيكوف اظتفهـو حينئذ مفهـو ؼتالفة

النظػػر يف االسػػتدالؿ هبػػذا الػػدليل، والبػػد مػػن التنبيػػو واإللػػارو ىنػػا إىل أف الكػػبلـ ىػػو مواػػو حػػاؿ 
وليس  القضية حبث اظتسألة مػن ااوػب فقهػي، حيػث أف ىنػاؾ أدلػة أاػرى يف اظتسػألة قػد تػراح األاػذ 
بأحد االحتمالني، فقد يأاذ الناظر بالقوؿ بتحرَل بيع ما مل يقػب  مػن طعػاـ أو غػحه، ال ألوػو قػد راػح 

 ألفاع األحاديث األارى ال  دل  على ىذا اضتكم. مفهـو اظتوافقة على اظتخالفة، ولكن ألوو ااذ ب

فػيلج النػار إال  (4)قولو عليو الهبلو والسبلـ: )ال ديوت ظتسلم ألبلألة من الولد مل يبلغػوا اضتنػث -6
 .(1) حتلة القسم(

                                         
يف  ( ومسػلم0246( بػرقم )4/42أاراو البخاري يف صحيحة/ كتػا  البيػوع/ بػا  بيػع الطعػاـ قبػل أف يقػب  وبيػع مػا لػي  عنػدؾ )( 1)

 رضي اهلل عنهما.  –( من حديث ابن عباف 2606( برقم )4/2232صحيحة/ كتا  البيوع )
 (. 3/240( واظتغي البن قدامة )3/242( ولرح النووي على صحيح مسلم )3/324اوظر: فتح الباري )( 2)

 (. 4/443البحر ا يط ) –أيضاً  –واوظر  
 اوظر: اظتهادر السابقة. ( 3)
 (. 6/244سن التكليف الذي يكتب فيو اضتنث، وىو اإلمث. اوظر: لرح النووي على صحيح مسلم ) أي مل يبلغوا( 4)



 003 تردد داللة اظتفهـو بني اظتوافقة واظتخالفة    

 فمنطوؽ اضتديث: استحقاؽ ىذه الفضيلة ظتن مات لو ألبلألة من الولد مل يبلغوا اضتنث. 

فهػػو مػػ دد بػػني أف يأاػػذ حكمػػاً  –ىػػو مػػا دؿ عليػػو يف ػتػػل السػػكوت و  –أمػػا مفهػػـو اضتػػديث 
 موافقاً ضتكم اظتنطوؽ، وحيتمل أف يأاذ حكما ؼتالفا، وواو ولد:

حيتمػل  –وىو من مػات لػو ألبلألػة مػن الولػد قػد بلغػوا أو بعضػهم سػن البلػوغ  –أف ػتل السكوت 
الف  –مػػن الولػػد دوف سػػن البلػػوغ وىػػو مػػن مػػات لػػو ألبلألػػة  –أف يأاػػذ حكمػػا موافقػػا ضتكػػم ػتػػل النطػػق 

يف  –أيضػاً  –اظتعىن الذي ألالو ألبت  ىذه الفضيلة ظتن مات لو ألبلألة من الولد دوف سن البلوغ مواػود 
حاؿ موهتم بعد سن البلوغ، وولد اظتعىن ىػو الفااعػة وعظػيم اظتهػيبة، بػل أ ػم إوا بلغػوا سػن البلػوغ قػد 

هيبة هبم الد، فكػاووا أوىل هبػذا اضتكػم مػن الهػغار، وكػاف يكوف التفوع عليهم أعظم وأكرر، وكاو  اظت
بالهغر إلعاراً بعظم الروا  وإف اف  اظتهيبة هبم، لكو م مل يبلغوا مبلػ  الراػاؿ الػذين يقومػوف التقييد 

بػػػاألمر فمػػػا ظنػػػد ببلػػػوغهم وكمػػػاعتم، فيكػػػوف اظتفهػػػـو حينئػػػذ مفهػػػـو موافقػػػة، سػػػواء كػػػاف مفهػػػـو موافقػػػة 
 .(2)مساوي أو أولوي

وىو من مات لو ألبلألة من الولد قد بلغوا  –حيتمل أف يأاذ ػتل السكوت ولكن من اهة أارى 
بعدـ بلوغ سن اضتنث دليل على حكماً ؼتالفاً ضتكم ػتل النطق، الف تقييدىم  –أو بعضهم سن البلوغ 

ن ااتهػػاص ػتػػل النطػػق هبػػذا اضتكػػم، وولػػد مػػن اهػػة أف مػػن مل يبلػػ  سػػن اضتنػػث تكػػوف لػػفقة الوالػػدي
عليهم أعظم ورأفتهم ورزتتهم هبم الد وا بة عتم أعظػم، فكػاف يف التقييػد بعػدـ بلػوغ سػن اضتنػث داللػة 
على ااتهاص ىذه الفضيلة دن مات لو ألبلألة من الولد دوف سػن البلػوغ، فيكػوف اظتفهػـو حينئػذ مفهػـو 

 . (3)ؼتالفة

                                                                                                                     
( مػن حػديث أي ىريػرو رضػي 0343( بػرقم )3/0204اضتديث هبذا اللفػظ أاراػو مسػلم يف صػحيحة/ كتػا  الػ  والهػلة واآلدا  )( 1)

لغوا اضتنث(، فهل داللتو من قبيػل اظتوافقػة أو اظتخالفػة، علػى أف للعلمػاء اهلل عنو وػتل اإليراد واالستشهاد من اضتديث ىو يف قيد: )مل يب
أيضاً كامبل آار حوؿ مفهـو العدد يف قولو عليو الهػبلو والسػبلـ: )ألبلألػة مػن الولػد(، وأف مػن مػات لػو األنػاف أو واحػد فهػل يأاػذ ىػذا 

(: 4/004ظتقػػاـ، لكػػن قػػاؿ العراقػػي يف طػػرح الترريػػب )اضتكػػم ويسػػتحق تلػػد الفضػػيلة أـ ال  ولػػي  ىػػذا القيػػد ػتػػل استشػػهاد يف ىػػذا ا
 –رضػي اهلل عنهمػا  –"تقدـ أف يف الهحيح من غح واو أوو قيل: )يا رسوؿ اهلل: واألناف، قاؿ: واألناف(، وروي ال مذي عن ابػن عبػاف 

، فقالػ  عائشػة: فمػن كػاف لػو فػري مػن يقوؿ: )من كاف لو فرطاف من أم  ادالو اهلل هبما اصتنة صلى اهلل عليو وسلمأوو شتع رسوؿ اهلل 
أمتد  قاؿ: ومن كاف لو فري يا موفقة...(، قاؿ ال مذي: حسن غريب ال وعرفو إال من حديث عبد ربػو بػن بػارؽ، وقػد روي عنػو غػح 

 واحد من األئمة..(.ىػ. 
 (.033-4/036اوظر: طرح الترريب )( 2)
 اوظر: اظتهدر السابق. ( 3)
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راد بػػػ دد اظتفهػػػـو بػػػني اظتوافقػػػة أف اظتػػػومػػػن اػػػبلؿ العػػػرس السػػػابق للمػػػراد باظتسػػػالة وأمرلتهػػػا يتضػػػح 
واظتخالفة ىو احتماؿ اللفظ الواحد للداللة على معنيني يف ػتل السكوت، احدمها يوافق اظتعىن الذي دؿ 
عليو اللفػظ يف ػتػل النطػق، واآلاػر يناقضػو وخيالفػو، ولػي  اظتقهػود هبػذه اظتسػألة حػاؿ التػوارد علػى واػو 

د مػن لفػػظ، وبػػني داللػة مفهػػـو ؼتالفػة مسػػتفاد مػن لفػػظ آاػػر، التعػارس بػػني داللػة مفهػػـو موافقػة مسػػتفا
حبيث يتوارد يف الداللة على صورو واحدو دليبلف احدمها داللتو من قبيل مفهـو اظتوافقػة واآلاػر مػن قبيػل 
مفهـو اظتخالفة، وىذه الهورو ىي ما يبحرها األصوليوف يف با  التعارس وال ايح، عندما يتكلموف عن 

ظتوافقػة علػى مفهػـو اظتخالفػة يف ىػذه اضتالػة، مػن اهػة أف داللػة مفهػـو اظتوافقػة ىػي داللػة ترايح مفهـو ا
فػػبلؼ داللػػة مفهػػـو داللػػة مفهػػـو اظتوافقػػة ىػػي داللػػة متفػػق علػػى حويتهػػا متفػػق علػػى حويتهػػا فػػبلؼ 

 .(1)اظتخالفة ال  ااتلف فيها العلماء كرحاً، فكاف ترايح اظتوافقة على اظتخالفة باعتبار قوهتا
ومػن األمرلػػة الػ  ديكػػن إيرادىػػا علػى ىػػذه الهػورو: قولػػو عليػػو الهػبلو والسػػبلـ: )مػن وسػػى صػػبلو 

 اضتديث. (2)فيهل إوا وكرىا، ال كفارو عتا إال ولد(
فمنطػػوؽ اضتػػديث ىػػو واػػو  قضػػاء الهػػبلو علػػى مػػن تػػذكر صػػبلو قػػد وسػػيها، وىػػذا واضػػح بػػبل 

 ألكاؿ. 
 على من تعمد ترؾ الهبلو إىل أف ارج وقتها.  وإمنا الكبلـ ىو يف واو  قضاء الهبلو

فقػػد اسػػتدؿ بعػػ  العلمػػاء بقولػػو عليػػو الهػػبلو والسػػبلـ: )مػػن وسػػى صػػبلو(، وقػػالوا: إف مفهػػـو 
اظتخالفػة مػن ىػذا اللفػظ أف اظتتعمػد ال يقضػي الهػػبلو، الف ختهػيص النػاف بواػو  قضػاء الهػبلو دليػػل 

 على أف العامد لي  كذلد. 
عليػػو الهػبلو والسػػبلـ: )ال كفػػارو عتػا إال ولػػد(، وقػالوا: إف مفهػػـو اظتوافقػػة واسػتدؿ آاػػروف بقولػو 

أمػػػػر النػػػػاف  صػػػػلى اهلل عليػػػػو وسػػػػلماألوىل مػػػن ىػػػػذا اللفػػػػظ ىػػػػو أف اظتتعمػػػػد أوىل بالقضػػػػاء، الف الرسػػػػوؿ 
بالقضاء، واعت  ولد القضاء من قبيل الكفارو ال  دتحو الػذوب، وإوا كػاف النػاف مػع قيػاـ عػذره ػتتااػا 

 .(3)كفارو فالعامد من با  أوىللل

                                         
 (. 3/243( والبحر ا يط )0/933( وؼتتهر اظتنتهي مع بياف اظتختهر )3/064ي )اوظر: األحكاـ لآلمد( 1)
( 2/026أاراػػو البخػػاري يف صػػحيحة/ كتػػا  مواقيػػ  الهػػبلو/ بػػا  مػػن وسػػى صػػبلو فليهػػل إوا وكرىػػا وال يعيػػد إال تلػػد الهػػبلو )( 2)

( مػػن حػػديث اوػػ  بػػن مالػػد رضػػي اهلل 343( بػػرقم )2/399( ومسػػلم يف صػػحيحة/ كتػػا  اظتسػػااد ومواضػػع الهػػبلو )690بػػرقم )
 عنو ولفظ مسلم: )من وسى صبلو فليهلها..(. 

(، ويف مسػػألة قضػػاء مػػن تػػرؾ الهػػبلو عمػػداً أدلػػة كرػػحو لػػي  اظتقهػػود تتبعهػػا، وإمنػػا 0/42( وويػػل األوطػػار )0/46اوظػػر: فػػتح البػػاري )( 3)
فهم من لفظ دليل معىن موافق ويفهػم مػن لفػظ دليػل آاػر معػي الغرس إاراج مرل ىذه الهورو ال  حهل فيها توارد يف األدلة حبيث ي

ما يدؿ علػى ااػتبلفهم يف اظتفهػـو مػن قيػد )مػن وسػى( علػى واػو فهػم  –أيضاً  –ؼتالف، على أف يف بع  استدالالت بع  العلماء 
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فقضاء العامد ل ؾ الهبلو توارد يف الداللػة عليػو دلػيبلف، داللػة احػدمها مػن قبيػل مفهػـو اظتوافقػة، 
وداللة اآلار من قبيل مفهـو اظتخالفة، فاضتاصل يف مرل ىذه اظتسألة ىػو تػوارد دليلػني للداللػة علػى ػتػل 

ليل واحد يف الداللة على معنيني احدمها موافػق للمعػىن الػذي ػتل البحث فهي تردد دواحد، أما مسألتنا 
 دؿ عليو الدليل يف ػتل النطق، واآلار ؼتالف لو. 

                                                                                                                     
هػػم آاػػروف أف التقييػػد بالنسػػياف يػػدؿ منػػو بعػػ  العلمػػاء أف اظتتعمػػد أوىل بالقضػػاء الف الناسػػي إوا كػػاف مػػأمورا بالقضػػاء فالعامػػد أوىل، وف

دفهػـو اظتخالفػة أف العامػد لػي  كػذلد، فكػاف ىػذا اطتػبلؼ يف ىػذه اصتهػة مػن قبيػل الػ دد الػذي ىػو مػن مسػألتنا لكػي أردت يف مقػػاـ 
 (.0/42الواو اآلار للمسألة، وىو ما أردت إارااو عن ػتل الن اع، اوظر: ويل األوطار ) –إيراد اضتديث ىنا 



  

 غتلة العلـو الشرعية                                            

 ىػ2340العشروف راب العدد                                                      

009 

 ادلبحث انثاني: انفرق بني دالنة يفهىو ادلىافقة ودالنة يفهىو ادلخانفة: 
فػرؽ بػني وقبل الداوؿ يف اضتكػم علػى حالػة تػردد اظتفهػـو بػني اظتوافقػة واظتخالفػة البػد مػن معرفػة ال

الػػداللتني، الف معرفػػة ولػػد تعطػػي معرفػػة فهػػائص كػػل منهمػػا علػػى واػػو يسػػاعد علػػى الوصػػوؿ للحكػػم 
 الهحيح حاؿ ال دد. 

ومعرفة الفرؽ بني الداللتني تقتضي معرفة واو الشبو واالتفاؽ قبل عملية التفريق، ومػن أىػم أواػو 
 الشبو واالتفاؽ بينهما ما يلي: 

وداللػػػة مفهػػػـو اظتخالفػػػة داللتػػػاف الت اميتػػػاف، إال أف الػػػبلـا فيهمػػػا لػػػي  أف داللػػػة مفهػػػـو اظتوافقػػػة  (2
وضػعياً. بػل ىػو الـا اوتقػايل، وولػد أف الػبلـا إمػػا أف يكػوف الامػا وضػعياً أي منبرقػاً عػن الوضػػع، 

دالالت اظتنطػػوؽ دعػىن أف الوضػػع لػػو مػػدال يف الداللػػة، والػػبلـا الوضػػعي ىػػو الػػبلـا اظتسػػتفاد مػػن 
القتضػػاء واإلديػػاء واإللػػارو(، دعػػىن أف اضتكػػم الرابػػ  يف ػتػػل السػػكوت يف ىػػػذه غػػح الهػػريح: )ا

الدالالت الربلث ىو حكم الـا للحكم الراب  يف ػتل النطق، فمعرفة حكم ػتل النطق يلـ  منو 
معرفػػػػة حكػػػػم ػتػػػػل السػػػػكوت، مػػػػن غػػػػح حااػػػػة لبلوتقػػػػاؿ مػػػػن ػتػػػػل النطػػػػق إىل ػتػػػػل السػػػػكوت، 

 االوتقاؿ.  واالستعاوة بوسائط لتحقيق ولد

وأمػػا أف يكػػوف الػػبلـا اوتقاليػػاً كمػػا ىػػو اضتػػاؿ يف اظتفهػػـو بتقسػػيمو، ومعػػىن كووػػو اوتقاليػػاً أف الػػذىن 
ينتقل من ػتل النطق إىل ملػح السػكوت، ويسػتعني يف ىػذا االوتقػاؿ بوسػائط، ففػي مفهػـو اظتوافقػة ينتقػل 

بعػػد  –الػػذي ىػػو الضػػر   –إىل ػتػػل السػػكوت  –الػػذي ىػػو التػػأفيف مػػربل  –الػػذىن مػػن ػتػػل النطػػق 
ألب  اضتكم يف ػتل النطػق، مث يسػتعني بػذلد يف االوتقػاؿ مػن ػتػل النطػق إىل معرفتو للمعىن الذي ألالو 

ػتػػل السػػكوت، وىكػػذا اضتػػاؿ يف مفهػػـو اظتخالفػػة ينتقػػل الػػذىن مػػن ػتػػل النطػػق إىل ػتػػل السػػكوت بعػػد 
سػػبب لػػذلد التخهػػيص إال وفػػي  معرفتػػو بسػػب ختهػػيص ػتػػل النطػػق بػػاضتكم، والتأكػػد مػػن أوػػو مػػا مػػن

اضتكم عما عدا اظتنطوؽ. مث يستعني بتلد اظتعرفة يف االوتقػاؿ  ػل السػكوت وإعطائػو وقػي  مػا ألبػ  يف 
 .(1)ػتل النطق

                                         
 (. 2/034( وتقريرات الشربيي على لرح ا لي )2/429( وحالية العطار على لرح ا لي )2/236ظر: تشنيف اظتسامع )او( 1)
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وليسػػػ  وضػػعية، قيػػػل أف مسػػتند فهػػػم وظتػػا كاوػػ  داللػػػة اظتفهػػـو بقسػػػيمو داللػػة الت اميػػػو اوتقاليػػة، 
مرػل حكمػو يف مفهػـو وإألبػات ، ل النطػق بالػذكر دوف غػحهاضتكم فيو ىػو معرفػة الفائػدو مػن ختهػيص ػتػ

اظتوافقة إوا واد يف ػتل السكوت مرػل اظتعػي الرابػ  يف ػتػل النطػق، أو وقيضػو يف مفهػـو اظتخالفػة إوا مل 
تظهر لتخهيص ػتػل النطػق بالػذكر فائػدو إال ختهيهػو بػذلد اضتكػم ووفيػو عمػا عػداه، فػاللفظ بذاتػو ال 

توسط فهم اظتعي الذي اص ألالو ػتل النطق بالذكر، واالوتقاؿ بواسطتو إىل ػتل يدؿ على اضتكم إال ب
 .(1)السكوت

واظتعػىن اظتسػتفاد مث إف كبل من داللة مفهـو اظتوافقػة وداللػة مفهػـو اظتخالفػة مهػا داللتػاف الت اميتػاف،  (0
يف الػداللتني، وحينئػذ من داللة االلت اـ فيهما تابع للمعىن اظتدلوؿ عليو باظتطابقة، وىو الـا مركب 

تشػػ ؾ الػػداللتاف يف كػػوف الػػبلـا فيهمػػا تبعيػػا ومركبػػا، ومعػػىن تبعػػي أوػػو تػػابع للمعػػىن اظتػػدلوؿ عليػػو 
باظتطابقػة، ومعػىن ال كيػب ىػو مػػا تقػدـ يف الواػو السػابق مػن احتيػػاج الػداللتني ظتعرفػة اظتعػىن الػػذي 

 يف االوتقاؿ. ألالو ألب  اضتكم يف ػتل النطق، واالستعاوة بتلد اظتعرفة 

يف بياوػو عتػػذا اظتعػػىن وىػو يقسػػم الػدالالت االلت اميػػة: "أمػػا  –ىػػػ( 323)ت (2)يقػوؿ الفخػػر الػرااي
تقسػػيم دالالت االلتػػػ اـ، فنقػػػوؿ: اظتعػػػىن اظتسػػػتفاد مػػػن داللػػػة االلتػػػ اـ: أمػػػا أف يكػػػوف مسػػػتفاداً مػػػن معػػػاٍل 

بػااللت اـ أمػا أف يكػوف لػرطا للمعػىن اظتػدلوؿ عليػو األلفاع اظتفردو أو من حاؿ تركيبها، الف اظتعػىن اظتػدلوؿ 
 .(3)عليو باظتطابقة أو تابعا لو، ف ف كاف األوؿ فهو اظتسمى بداًل االقتضاء"

 مث أدرج مفهـو اظتوافقة واظتخالفة يف البلـا اظتركب. 

 واضتاصػػػل ؽتػػػا سػػػبق أف داللػػػة مفهػػػـو اظتوافقػػػة وداللػػػة مفهػػػـو اظتخالفػػػة داللتػػػاف الت اميتػػػاف، واظتعػػػىن
 اظتستفاد من داللة االلت اـ فيهما تابع للمعىن اظتدلوؿ عليو باظتطابقة، وىو الـا مركب يف الداللتني. 

                                         
 (. 4/92اوظر: األحكاـ لآلمدي )( 1)
ىػو قرلػػي ىػو ػتمػد بػػن عمػر بػن اضتسػػني بػن علػي، اظتلقػػب بفخػر الػػدين، واظتكػي بػاي عبػػد اهلل الػرااي، وسػبة إىل الػػري الػ  ولػد فيهػػا، و ( 2)

ىػ، ووشأ يف بي  علم، إو كاف والده ضياء الدين عمر أحد كبػار علمػاء الشػافعية، واطيػب الػري وعاظتهػا، وقػد 633النسب، ولد سنة 
 برع الفخر الرااي يف علم الكبلـ واألصوؿ والفقو والتفسح واألد  وغحىا، وكاف يلقب عند الشافعية وااللاعرو باإلماـ. 

 وؿ: "ا هوؿ" و "اظتنتخب" و "اظتعامل"، ويف التفسح: كتا  "مفاتيح الغيب"، ويف أصوؿ الدين: كتا  "اظتعامل".من مؤلفاتو يف األص 
( واإلعػػبلـ 6/02( ولػػذرات الػػذىب )6/44( وطبقػػات الشػػافعية الكػػ ى البػػن السػػبكي )4/442اوظػر يف تررتتػػو: وفيػػات األعيػػاف ) 
(3/424.) 

 (.2/040ا هوؿ )( 3)
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 أما الفرؽ بني داللة مفهـو اظتوافقة وداللة مفهـو اظتخالفة فيتضح من ابلؿ األواو التالية: 

و يف ػتػػػػل أف فائػػػػدو التخهػػػػيص بالػػػػذكر يف مفهػػػػـو اظتوافقػػػػة ىػػػػي إألبػػػػات مرػػػػل حكػػػػم اظتنطػػػػوؽ بػػػػ (2
السػكوت، أمػػا فائػػدو التخهػيص بالػػذكر مفهػػـو اظتخالفػػة فهػي وفػػي مرػػل حكػم اظتنطػػوؽ عػػن ػتػػل 

وولد ؽتا ال يعلم من غترد ختهػيص ػتػل النطػق بالػذكر دوف وظػر عقلػي يتحقػق بػو أف السكوت، 
 .(1)التخهيص لئلألبات أو للنفي

ة حاصلة أف اظتعىن الذي ألالػو ىػ( فرقا بني مفهـو اظتوافقة ومفهـو اظتخالف342وكر اآلمدي )ت (0
ألبػػػ  اضتكػػػم يف اظتنطػػػوؽ إوا عػػػرؼ حتققػػػو يف ػتػػػل السػػػكوت واوػػػو أوىل باقتضػػػاء اضتكػػػم فيػػػو كػػػاف 

 اظتفهـو حينئذ من قبيل مفهـو اظتوافقة. 

ويكوف اظتفهـو مفهـو ؼتالفة إوا كاف ىذا اظتعىن الذي ألالو ألب  اضتكػم يف اظتنطػوؽ غػح متحقػق 
كاف مواودا يف اظتسكوت لكن لي  أوىل باقتضاء اضتكم من اظتنطػوؽ، أو مل يعلػم يف اظتسكوت عنو، أو  

 . (2)واوده أصبل يف اظتسكوت عنو

وقد ااد حالة رابعة عدىا من مفهـو اظتخالفػة يف موضػع آاػر مػن كتابػو "األحكػاـ"، وىػي بتقػدير 
 .(3)أف يكوف للمعي الذي ألالو ألب  اضتكم يف اظتنطوؽ معارس يف ػتل السكوت

وؾتػػد أف يف كبلمػػو قهػػراً ظتفهػػـو اظتوافقػػة علػػى القسػػم األولػػوي، وىػػذا بنػػاًء علػػى مذىبػػو يف الػػ اي 
، وىذا ال ألكاؿ فيو، لكن كووو جيعل ما كاف اظتعىن فيػو متحققػا لكػن لػي  (4)األولوية يف مفهـو اظتوافقة

، ألوػػو بنػػاء علػػى ولػػد أوىل باقتضػػاء اضتكػػم مػػن اظتنطػػوؽ مػػن مفهػػـو اظتخالفػػة علػػى إطبلقػػو غػػح صػػحيح
، الف مػن الػ ي األولويػة يف مفهػـو (5)مفهـو اظتخالفة، وىذا ال قائل بو مطلقػاً يدال مفهـو اظتساواو يف 

                                         
 (. 4/92ألحكاـ لبلمدي )اوظر: ا( 1)
 (. 3/064اوظر: اظتهدر السابق )( 2)
 (. 3/064اوظر: اظتهدر وفسو )( 3)
 (.4/39اوظر: اظتهدر وفسو )( 4)
وقد يقاؿ ما اظتاوع من تسمية مفهـو اظتساواو، دفهـو اظتخالفة، إو ال مشاحة يف االصطبلح ، ولكن يبدو أف التسليم درػل ىػذه الواهػة ( 5)

عليهػػا إاػراء لػػه مػػن اطتػػبلؼ يف اضتويػة اضتاصػػل يف مفهػػـو اظتخالفػػة علػى مفهػػـو اظتسػػاواو، وحينئػػذ يظهػر القػػوؿ بتػػأألح مرػػل قػد ي تػػب 
 ىذه التسمية واالصطبلح. 
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ومل جيعلو  ،(1)اظتوافقة اقر حبوية اظتفهـو اظتساوي ولكنو االف يف إدرااو ضمن مفهـو اظتوافقة وتسميتو بو
ال يقػػوؿ بػػأف مفهػػـو اظتسػػاواو مػػن  –أيضػػاً  –ىػػػ( 342مػػن مفهػػـو اظتخالفػػة، وال لػػد أف اآلمػػدي )ت
 مفهـو اظتخالفة لكن كبلمو فهم منو ىذا اظتعىن. 

أف اظتعي اظتسػتفاد مػن داللػة االلتػ اـ يف الػداللتني وإف كػاف مسػتفاداً مػن معػىن اللفػظ حػاؿ تركيبػو،  (4
كاوػ  مػن   أف الداللػة إواوؿ عليػو باظتطابقػة فكػإال أوو يف مفهـو اظتوافقة يعتػ  مكمػبًل للمعػىن اظتػدل

قبيل مفهـو اظتوافقة تساعد على تكميل داللة اللفظ على اظتعىن يف ػتبلت أارى غػح ا ػل الػذي 
دؿ عليػػو اللفػػظ يف ػتػػل النطػػق، حبيػػث تعطيهػػا حكمػػاً موافقػػاً، فػػبلؼ اظتعػػىن اظتسػػتفاد مػػن دالؿ 

عليو باظتطابقة، ولذلد قيل يف تعريػف االلت اـ يف مفهـو اظتخالفة فاوو يعت  مناقضا للمعىن اظتدلوؿ 
 .(2)مفهـو اظتخالفة؛ ىو إألبات وقي  حكم اظتنطوؽ بو للمسكوت عنو

                                         
ي، وإف  معلقا على قوؿ ا لي: "ال يسػمي باظتوافقػة اظتسػاو  –أي أف اطتبلؼ يف تسمية اظتفهـو اظتساوي مفهـو موافقة، وعتذا قاؿ البناٍل ( 1)

كاف مرل األوىل يف االحتواج بو: "ويف قولػو: ال يسػمي اإ إلػارو إىل أف اظتنفػي ىػو التسػمية، وأمػا اضتكػم فمعمػوؿ هبػا تفاقػا كمػا قػاؿ: 
يعػي األولويػة  –(، وقػاؿ ابػن أمػح اضتػاج: "وإف كػاف ىػذا 033-2/036مرل األوىل يف االحتاج بو" )حالية البناٍل على لرح ا لػي )

منهم ررد تسميتو اصطبلحاً دفهـو اظتوافقة، كما اصطلح بعضهم على تسمية الداللة على ما ىو أوىل باضتكم مػن اظتنطػق مػن لرطا  –
فحوي اطتطا ، وعلى ما ىو مساولو فيو بلحن اطتطا ، كما حكاه صػاحب القواطػع، وأمػا االحتوػاج بػو فكػاالوىل اتفاقػا، كمػا وكػره 

 (.2/220ح" أ.ىػ من التقرير والتحبح )غح واحد، فبل مشاحة يف االصطبل
 (.0/964( ولرح ؼتتهر الروضة )64اوظر: لرح تنقيح الفهوؿ )( 2)
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 ادلبحث انثانث: احلكى يف حال تردد ادلفهىو بني ادلىافقة وادلخانفة:
وقبل الوصوؿ للحكم يف حاؿ تردد اظتفهـو بني اظتوافقة واظتخالفة البد من حتديد ػتل األلكاؿ يف 

اظتسألة أو ما ديكن تسميتو بتحريػر ػتػل النػ اع، وىػو يف حػاؿ مػا كػاف الػ دد بػني مفهػـو موافقػة ظػي ىذه 
بنػػاء علػػى دراػة إدراؾ اظتعػػىن الػػذي  –وبػػني مفهػـو اظتخالفػػة منػػو، وولػد أف مفهػػـو اظتوافقػػة ينقسػم للفػظ 

سػمني: مفهػـو موافػق إىل ق –ألالو ألب  اضتكم يف اظتنطوؽ، ودراة واود ىػذا اظتعػىن يف اظتسػكوت عنػو 
 قطعي ومفهـو موافقة ظي. 

فمفهـو اظتوافقة القطعي: ىو ما قطع فيو دعرفة اظتعىن الذي ألالو ألب  اضتكم يف اظتنطػوؽ، وكووػو 
 .(1)مواوداً يف اظتسكوت عنو

ونػا . ف  04: ( قاإلسػراءَفال تَلُقٍ لَُّهَملا ُأ   مرل: حترَل الضر  للوالدين اظتستفاد من قولو تعاىل: )
 اظتعػػػػىن مواػػػػود قطعػػػػا يفا ، وىػػػػذأىاوتهمػػػػاوقطػػػػع بػػػػأف اظتعػػػػىن الػػػػذي ألالػػػػو حػػػػـر التػػػػأفيف للوالػػػػدين ىػػػػو 

 .(2)الضر 

ومرل ىذا القسم من مفهـو اظتوافقة ال ديكن ال دد فيهن حبيث حيتمل أف يرب  يف ػتػل السػكوت 
 وقي  ما يرب  يف ػتل النطق. 

فيو دعرفػة اظتعػىن الػذي ألالػو ألبػ  اضتكػم يف اظتنطػوؽ، أما مفهـو اظتوافقة الظي: فهو ما مل يقطع 
 .(3)وكووو مواوداً يف اظتسكوت عنو

 وقد تكوف تلد الظنية يف اصتاوبني أو يف احدمها فقط، فكلتا اضتالتني تفيداف ظنية مفهـو اظتوافقة. 

اطتطػأ الػوارد وديرل لو بع  األصوليني: ب جيا  الكفارو يف القتل العمد أاذا من واوهبػا يف القتػل 
ٍَ ُمْؤِمًنا َخطَئًلا فَلَتْحرِيلُر رَقَلبَلة  مهْؤِمنَلة  يف قولو تعاىل: )  . إو يػرى بعػ  العلمػاء أف 40( قالنسػاء: وَمن قَلَت

                                         
( ولػػػرح 2/94( وكشػػف األسػػرار للبخػػاري )0/294( ولػػرح العضػػد علػػى ؼتتهػػػر ابػػن اضتااػػب )4/34اوظػػر: األحكػػاـ لبلمػػدي )( 1)

 (. 4/349الكوكب اظتنح )
 (. 0/902( ولرح ؼتتهر الروضة )4/34اوظر: األحكاـ لبلمدي )( 2)
( وكشػػف األسػػرار للبخػػاري 439( واظتسػػودو )0/294( ولػػرح العضػػد علػػى ؼتتهػػر ابػػن اضتااػػب )4/34اوظػػر: األحكػػاـ لبلمػػدي )( 3)

 (.4/349( ولرح الكوكب اظتنح )2/94)
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أحوج لل ار مػن اطتطػأ، إال أف ىػذا اظتعػىن اظتعىن الذي ألالو واب  الكفارو يف اطتطأ ىو ال ار، والعمد 
وو ىو اظتعىن الػذي ألالػو وابػ  الكفػارو يف القتػل اطتطػأ، إو يػرى غح مقطوع بكو  –الذي ىو ال ار  –

بع  العلماء أف الكفارو يف القتل اطتطأ إمنا واب   و ما حهل من التقهح الواقع من القاتل، ولػذلد 
 .(1)شتي  كفارو، أما العمد فلعظمو فأف الكفارو ال تقوى على ػتوه

ىػػو مػػا ديكػػن أف حيهػػل الػػ دد فيػػو، حبيػػث حيتمػػل أف ومرػػل ىػػذا القسػػم الظػػي مػػن مفهػػـو اظتوافقػػة 
يرب  يف ػتل السكوت مرل ما ألب  يف ػتل النطق، وحيتمل أف يرب  وقيضو، وقػد كػاف ىػذا اظترػاؿ الػذي 
مرػػل بػػو بعػػ  األصػػوليني علػػى مفهػػـو اظتوافقػػة الظػػي أحػػد األمرلػػة الػػ  أوردهتػػا عنػػدما مرلػػ  علػػى اظتػػراد 

، إو يػػػري طػػػرؼ آاػػػر مػػػن العلمػػػاء أف مػػػا يربػػػ  يف ػتػػػل (2)ىػػػذا البحػػػثباظتسػػػالة يف اظتبحػػػث األوؿ مػػػن 
 السكوت وقي  ما ألب  يف ػتل النطق، فيكوف اظتفهـو من قبيل اظتخالفة ال اظتوافقة. 

 .(3)وإوا كاف مفهـو اظتوافقة ظنياً أمكن ال دد بينو وبني مفهـو اظتخالفة الظي على كل حاؿ
 (5)ىػػػ( واالمػػدي394)ت (4)فقضػػيتو مػػا وكػػره أمػػاـ اضتػػرمني وفيمػػا يتعلػػق بظنيػػة مفهػػـو اظتخالفػػة

ىػ( من أف داللتو ظنيػة وأف التمسػد 923)ت (1)ىػ( والطويف926)ت (6)ىػ( والهفي اعتندي342)ت
 التمسد بو تعلق بالظاىر، والسيما مع وقوع اطتبلؼ الطويل يف حويتو. 

                                         
 (. 4/349( ولرح الكوكب اظتنح )4/34( واألحكاـ لبلمدي )2/360اوظر: ال ىاف )( 1)
 ( من ىذا البحث. 024وظر )صا( 2)
والبد من اإللارو إىل أف اوقساـ مفهـو اظتوافقة إىل قطعي وظي مل يكن ػتل وفاؽ بني األصوليني، والقػوؿ باوقسػامو إىل ىػذين القسػمني ( 3)

قػة ال يكػوف إال ( عػن أي ػتمػد البغػدادي اضتنبلػي أف مفهػـو اظتواف4/2233ىو قوؿ أكرر األصػوليني، لكػن وقػل ابػن مفلػح يف أصػولو )
ظنيػػاً، ولػػي  فيػػو مػػا يػػدؿ علػػى القطعيػػة ومل يسػػتدؿ عتػػذا القػػوؿ، ويف اظتقابػػل دتامػػاً ؾتػػد أف مػػن األصػػوليني مػػن رفػػ  أف يكػػوف يف مفهػػـو 

ن ( ومػاؿ إليػو ابػ2/033اظتوافقة ما يكوف ظنيا، واوو قطعي على كل حاؿ، وؽتن قاؿ هبذا القػوؿ الشػربيي يف تقريراتػو علػى لػرح ا لػي )
(، وحوػػة ىػػؤالء أف مفهػػـو اظتوافقػػة مسػػتند إىل الػػنظم قطعػػا، فكمػػا أف اظتنطػػوؽ ال يكػػوف إال 2/223أمػػح اضتػػاج يف التقريػػر والتحبػػح )

 قطعيا، فاظتفهـو مرلو كذلد، وإال كاف قياسا لتوقفو على مقدمات ظنية. 
حػػاؿ، بػػأف مػػن وظػػر إىل أف مفهػػـو اظتوافقػػة مسػػتند علػػى وديكػػن اصتمػػع بػػني القػػوؿ باوقسػػامو إىل قطعػػي وظػػي والقػػوؿ بقطعيتػػو علػػى كػػل  

الػػنظم ومنطلػػق منػػو قػػاؿ بأوػػو قطعػػي علػػى كػػل حػػاؿ، وىػػذا صػػحيح، الف داللػػة مفهػػـو اظتوافقػػة داللػػة لفظيػػة تسػػتند علػػى الػػنظم مػػن غػػح 
وت عنو مرػل حكػم اظتنطػوؽ، حااة إىل ااتهاد ورأي على وااف ما حيهل يف القياف، بل غترد معرفة اللغة كاؼ يف الفهم ب عطاء اظتسك

أمػا مػػن وظػػر إىل األفػراد اطتارايػػة، أي مػػا يربػػ  يف صػور السػػكوت، وأف تلػػد الهػػور قػد يقطػػع ب عطائهػػا مرػػل حكػم صػػورو النطػػق وقػػد 
يظن ولد، قاؿ باوقسامو إىل قطعػي وظػي، أمػا القػوؿ بأوػو ظػي علػى كػل حػاؿ فػبل ديكػن ادالػو يف ىػذا اصتمػع، لعػدـ معرفػة دليػل ىػذا 

 وؿ. الق
 (. 2/324اوظر: ال ىاف )( 4)
 (. 4/44اوظر: األحكاـ )( 5)
(، والهػفي اعتنػدي ىػو: ػتمػد بػن عبػد الػرحيم بػن ػتمػد االرمػوي اعتنػدي الشػافعي، ولػد باعتنػد سػنة 2/0262اوظػر:  ايػة الوصػوؿ )ؽ( 6)

 ىػ، وبرا يف علم األصوؿ واصتدؿ. 333
 "الفائق".  من مؤلفاتو: " اية الوصوؿ يف علم األصوؿ" و 
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تضػػي أوػػو قػػد يكػػوف مػػا يقىػػػ( 394ىػػػ( أف يف كػػبلـ أمػػاـ اضتػػرمني )ت943لكػػن وكػػر ال ركشػػي )
 قطعياٌ، حيث قاؿ: إوو ظاىر ال يرتقي إيل القطع. وكبلـ إماـ اضترمني يقتضي إوو قد يكوف قطيعا"

ولعل ال ركشي أراد بذلد مػا اػاء عػن أمػاـ اضتػرمني يف "ال ىػاف" يف قولػو: "والغالػب علػى مفهػـو 
ب" الػػواردو يف كػبلـ أمػػاـ اضتػػرمني ، فعػػل "عبػارو: الغالػػ(2)اظتخالفػة الظهػػور واالؿتطػاي عػػن رتبػػة النهػوص"

ىي ما اعل  ال ركشي يفهم ولد الفهم، على أف أماـ اضترمني صرح يف عدو مواضع من "ال ىاف" بػأف 
 مفهـو اظتخالفة ظي ولي  بقطعي، ومن ولد: 

 .(3)قولو: "فلي  قهد وفي ما عدا اظتخهص أمرا مقطوعاً بو"

 .(4)ساؾ بو تعلق بالظاىر، وتركو يف حكم التأويل"عن مفهـو اظتخالفة: "االستم –وقاؿ أيضاً 

يف سػػياؽ االحتوػػاج بػػو: "أوػػا وكتفػػي فيمػػا وػػدعي بظهػػور االاتهػػاص، وال ؿتػػاوؿ قطعػػا  –وقػػاؿ 
 .(5) واصا ال يتطرؽ إليو إمكاف.."

من كبلـ أماـ اضترمني بأف اظتقهود بقطعية مفهـو وديكن القوؿ يف توايو كبلـ ال ركشي وما فهمو 
ة لػػػي  القطػػػع بربػػػوت اضتكػػػم اظتخػػػالف يف صػػػورو السػػػكوت، والسػػػيما مػػػع واػػػود ولػػػد اطتػػػبلؼ اظتخالفػػػ

واإلوكار ضتوية مفهـو اظتخالفة اظتسػتند علػى أسػاف أف اللفػظ األبػ  اضتكػم يف ػتػل النطػق وسػك  عمػا 
 سواه، فمحل السكوت مسكوت عن حكمو وما ألب  فيو، وال ديكن معو إألبات النقي . 

ىػي  –بناء علػى مػا ديكػن فهمػو مػن كػبلـ أمػاـ اضتػرمني  –ية يف مفهـو اظتخالفة وإمنا اظتراد بالقطع
القطػػع بعػػدـ إعطػػاء ػتػػل السػػكوت مرػػل مػػا ألبػػ  يف ػتػػل النطػػق، ألونػػا يف بعػػ  اضتػػاالت وقطػػع بأوػػو ال 
ديكػػن أف يربػػ  يف ػتػػل السػػكوت مرػػل مػػا ألبػػ  يف ػتػػل النطػػق، كمػػا ىػػو اضتػػاؿ يف الداللػػة اظتسػػتفادو مػػن 

 –ففػي مرػل ىػذه اظتسػألة وقطػع بػأف صػورو السػكوت  ،(6) روي بلفػظ: )يف سػائمة الغػنم اكػاو(اضتديث اظت

                                                                                                                     
 (. 3/49( ولذرات الذىب )23/93( والبداية والنهاية )0/643اوظر يف تررتتو: طبقات الشافعية لئلسنوي ) 

 (. 0/934اوظر: لرح ؼتتهر الروضة )( 1)
 (.2/394ال ىاف )( 2)
 (. 2/394اظتهدر وفسو )( 3)
 (.2/324اظتهدر وفسو )( 4)
 (.2/036اظتهدر وفسو )( 5)
 خترجيو.  اضتديث سبق( 6)
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أي اضتػديث  –ال ديكػن أف تأاػذ مرػل حكػم السػائمة، لكننػا ال وقطػع بػأف وات اللفػظ  –وىػي اظتعلوفػة 
مل ينظػػر  داؿ علػػى وفػػي ال كػػاو عػػن اظتعلوفػػة، وبالتػػايل فػػ ف القطعيػػة والظنيػػة يف مفهػػـو اظتخالفػػة –النبػػوي 

 إليهما من اهة واحدو. 

وعلى كل حاؿ فغننا م  قطعنا بأف صػورو السػكوت ال ديكػن أف تأاػذ مرػل حكػم صػورو النطػق، 
فػػ ف اظتسػػألة ختػػرج حينئػػذ مػػن دائػػرو مسػػألتنا اظتتعلقػػة بػػ دد اظتفهػػـو بػػني اظتوافقػػة واظتخالفػػة، وػتػػل الكػػػبلـ 

السػكوت يأاػذ مرػل حكػم ػتػل النطػق أو وقيضػو،  واأللكاؿ يف مسألتنا ىو يف حاؿ مل وقطع بػأف ػتػل 
 كما ىو اضتاؿ يف مراؿ كفارو القتل العمد. 

اظتخالفػػة عنػػد حػػديرهم يف مسػػائل عػػن تعػػارس مفهػػـو اظتوافقػػة مػػع مفهػػـو وقػػد تكلػػم األصػػوليوف 
ى التعارس وال ايح، وإف كاف غالبهم مل يتوقف عنػدىا طػويبًل مكتفيػاً بػالقوؿ ب اػيح مفهػـو اظتوافقػة علػ

مفهـو اظتخالفة، معلبل ولد بأف مفهػـو اظتوافقػة متفػق علػى االحتوػاج بػو، أمػا مفهػـو اظتخالفػة فقػد وقػع 
 .(1)اطتبلؼ يف االحتواج بو

كػػػاف لديػػػو تهػػػور آاػػػر أوسػػػع يف غتػػػاؿ تعػػػارس مفهػػػـو اظتوافقػػػة ىػػػػ(  342ويبػػػدو أف اآلمػػػدي )ت
يػو مفهػـو اظتخالفػة علػى مفهػـو اظتوافقػة، واظتخالفة، حيث وكر أف يف اظتسػألة احتمػاال آاػر يػراح بنػاء عل

 معلبل ىذا ال ايح من واهني: 

األوؿ: أف فائػػدو مفهػػـو اظتخالفػػة ىػػي التأسػػي ، وفائػػدو مفهػػـو اظتوافقػػة ىػػي التأكيػػد، والتأسػػي  
 ، والتأكيد فرع، فكاف مفهـو اظتخالفة أوىل. أصل

ن اضتكػم يف ػتػل النطػق، وبيػاف واػوده الراٍل: أف مفهـو اظتوافقة ال يتم إال بتقػدير فهػم اظتقهػود مػ
يف ػتػػل السػػكوت، وأف اقتضػػاءه للحكػػم يف ػتػػل السػػكوت الػػد، وأمػػا مفهػػـو اظتخالفػػة، ف وػػو يػػتم تقػػدير 
عػدـ فهػم اظتقهػود مػن اضتكػم يف ػتػل النطػق، وبتقػدير كووػو غػح متحقػق يف ػتػل السػكوت، وبتقػدير أف 

أف يكػوف لػػو معػػارس يف ػتػل السػػكوت، ومػػا يػػتم يكػوف أوىل ب ألبػػات اضتكػػم يف ػتػل السػػكوت، وبتقػػدير 
 .(2)بتقديرات أربعة يكوف أوىل ؽتا ال يتم إال على تقدير واحد

 

                                         
 (.3/243( والبحر ا يط )0/433( وؼتتهر ابن اضتااب مع بياف اظتختهر )3/064اوظر: األحكاـ لبلمدي )( 1)
 (.3/064اوظر: األحكاـ )( 2)
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( مػػن واػػود احتمػػػاؿ آاػػر ل اػػيح مفهػػـو اظتخالفػػة علػػى مفهػػػـو 342إف مػػا وكػػره اآلمػػدي )ت
 وػػػوعي اظتوافقػػػة، ومػػػا وكػػػره مػػػن تعليػػػل ل اػػػيح ولػػػد االحتمػػػاؿ يػػػدؿ علػػػى توسػػػيعو ظتفهػػػـو التعػػػارس بػػػني

، حبيث يشمل التعارس: حاؿ التوارد وحاؿ ال دد أيضاً، وقػد تقػدـ أف اظتقهػود حبػاؿ التػوارد: أي  اظتفهـو
احػدمها مػن قبيػل مفهػـو اظتوافقػة وداللػة اآلاػر أف يرد يف الداللة علػى حكػم مسػألة معينػة دلػيبلف: داللػة 

يح مفهػـو اظتوافقػة علػى مفهػـو اظتخالفػة من قبيػل مفهػـو اظتخالفػة، ويف مرػل ىػذه اضتالػة يتوػو القػوؿ ب اػ
، أمػا وكػره مػن (1)باعتبار االتفاؽ علػى حويػة مفهػـو اظتوافقػة واريػاف اطتػبلؼ يف حويػة مفهػـو اظتخالفػة

علػى مفهػـو اظتوافقػة فيبػدوا أف مقهػوده بػو حػاؿ الػ دد، أي أف احتماؿ آار يػ اح فيػو مفهػـو اظتخالفػة 
علػػى معػػىن موافػػق وأاػػر ؼتػػالف، يقػػوي ولػػد ويعضػػده مػػا وكػػره مػػن  يكػػوف اللفػػظ الواحػػد ػتػػتمبًل للداللػػة

تعليليني يف ىذا االحتماؿ، فالتعليل بأف األاذ دفهـو اظتخالفة يتضمن تأسي  معػىن اديػد، أمػا األاػذ 
واحدا. حبيث إف كوف ولػد باظتفهـو اظتوافق يتضمن التأكيد، إمنا يتضح ويتواو إوا كاف اظتأاوو منو لفظا 

ويعطي معىن اديًدا أوىل من كووو يعطي معىن مؤكداً ظتا دؿ عليػو منطوقػو، وال يتضػح مرػل  اللفظ يؤس 
ىػػػذا التعليػػػل والتوايػػػو يف حػػػاؿ كػػػوف اظتػػػأاوو منػػػو لفظػػػني متعػػػددين، وقػػػل مرػػػل ولػػػد يف التعليػػػل اآلاػػػر 

ال يػتم إال اظتتضمن ترايح مفهـو اظتخالفػة ألوػو يػتم بتقػديرات أربعػة فكػاف أوىل مػن مفهػـو اظتوافقػة الػذي 
موضػوع االحتمػاالت، وأف االحتمػاالت الػ  مػدي يقهػد يف ىػذا الواػو اضتػديث عػن بتقدير واحد، فاآل

حيتملهػػا زتػػل اللفػػظ علػػى مفهػػـو اظتخالفػػة أكرػػر مػػن االحتمػػاالت الػػ  حيتملهػػا زتػػل اللفػػظ عػػن مفهػػـو 
ى معػىن ال حيتملػو اللفػظ اظتوافقة، أي أف زتل اللفظ على معىن حيتملو من أربع اهات أوىل مػن زتلػو علػ

يف  –أيضاً  –إال من اهة أو تقدير واحد فقط، وال لد أف ااذ األمر هبذه العملية اضتسابية إمنا يتوو 
حػػاؿ كػػوف اضتػػػديث عػػن احتمػػػاؿ وتػػردد والػػه مػػػن لفػػظ واحػػػد، إو ال يتضػػح يل واػػو إاػػػراء مرػػل ىػػػذه 

 العملية اضتسابية مع لفظني متعددين. 

عتػذا االحتمػاؿ اضتػديث عػن ال اػيح بقػدر مػا ىػ( قهػد بػ يراده 342)ت وال يبدو يل أف اآلمدي
اإلظتػػػػػاح واإللػػػػارو ألمػػػػػر آاػػػػر، الف اضتػػػػػديث عػػػػن ال اػػػػػيح ال ديكػػػػن أف يػػػػػتم وحيهػػػػل مػػػػػع إيػػػػػراد قهػػػػد 

 –أي موضػػوع ال اػػيح وموضػػوع إيػػراد االحتمػػاالت  –االحتمػػاالت، إو ىنػػاؾ تنػػاق  بػػني اظتوضػػوعني 
ىػػو توايػػو وظػػر النػػاظر إىل سػػياؽ  –يف وظػػري  –دي اإلظتػػاح واإللػػارو إليػػو واألمػػر اآلاػػر الػػذي أرد اآلمػػ

اللفظ وصيغتو، ومن مث اضتمل على اظتعىن األراػح واألوسػب مػن ػتػتمبلت ولػد اللفػظ بغػ  النظػر عػن  

                                         
 ( من ىذا البحث. 003اوظر )ص( 1)
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كػػػوف ولػػػد اظتعػػػىن مػػػن قبيػػػل مفهػػػـو اظتوافقػػػة أو مػػػن قبيػػػل مفهػػػـو اظتخالفػػػة، وأف مفهػػػـو اظتوافقػػػة إوا قيػػػل 
 ديكنو إيرادىا ل ايح مفهومو. ل اعتبار، ف ف ظتن يراح مفهـو اظتخالفة رتعا من االعتبارات ب ايحو ألا

إف منشػػأو ولػػد الػػ دد يف زتػػل داللػػة اللفػػظ علػػى اظتعػػىن اظتوافػػق أو اظتعػػي اظتخػػالف ىػػو النظػػر يف 
الػذي ألالػو أف يكػوف اظتعػي لروي مفهـو اظتوافقة ولػروي مفهػـو اظتخالفػة، ومػن لػروي مفهػـو اظتوافقػة 

ألبػػ  اضتكػػم يف ػتػػل النطػػق ألابتػػاً يف ػتػػل السػػكوت، حبيػػث ال يواػػد لػػو معػػارس يف ولػػد ا ػػل دينػػع مػػن 
اضتمل عليو، وم  ما أمكن أو باألحرى احتمل اضتمل على اظتعىن اظتخالف يف ػتػل السػكوت كػاف ولػد 

ألبػ  اضتكػم يف ػتػل النطػق يف أو دليبًل على عدـ التحقق من ألبوت اظتعػىن الػذي ألالػو ماوعاً أو معارضا 
 ولد ا ل اظتسكوت عنو، ىذا من اهة. 

ومن اهة أارى ف ف لري مفهـو اظتخالفة ىو أف ال تظهر فائدو من ختهيص ػتل النطق باضتكم 
إال وفي اضتكم عما عداه من الهور اظتسكوت عنها، وال لد أوو عند إمكاف أو بػاألحرى عػن احتمػاؿ 

يف ػتػػل السػػكوت كػػاف ولػػد ماوعػػاً أو معارضػػاً أو دلػػيبًل علػػى عػػدـ تػػوفر لػػري  اضتمػػل علػػى اظتعػػي اظتوافػػق
 اضتمل على اظتعىن اظتخالف يف صورو السكوت. 

 ومن ىاتني اصتهتني اتضح سبب منشأ ال دد يف زتل اظتفهـو على اظتعىن اظتوافق أو اظتخالف. 

لسػياؽ الكػبلـ ومػا يقتضػيو  وال لد بأف القوؿ بأف الرااح من اظتعنيني ىو ما كاف اقػر  واوسػب
اظتقػػاـ واظتعػػىن، ىػػو اقػػر  إىل التنظػػح منػػو إىل التطبيػػق، ألوػػو مػػ  مػػا ظهػػر كػػوف أحػػد اظتعنيػػني أحػػق واقػػر  
واوسب ظتا اعت ت اظتسألة من قبيل ال دد، الف اظتفهـو من ال دد ىو واود االحتماؿ على واو التساوي 

اظتعنيني أيهما أوسب وأحق وأراح، ال غترد االحتماؿ الضعيف  أو ما قاربو حبيث يقف الناظر م دداً بني
 الذي ال يكاد يسلم منو له من األدلة الظنية. 

وأوػػا ال أقػػوؿ ىنػػا أف ال اػػيح بنػػاء علػػى األقػػر  واألوسػػب للمقػػاـ غػػح صػػحيح، ولكػػن أقػػوؿ أف 
إىل أف أحػػد اظتعنيػػني  الػػ دد مل حيهػػل إال لعػػدـ ظهػػور أراػػح اظتعنيػػني عػػن النػػاظر، ومػػ  مػػا توصػػل النػػاظر

 أراح من غحه يكوف حينئذ قد ارج من دائرو ال دد. 

وإوا كن  قد اعت ت ال ايح بناء على اظتعىن األوسب للسياؽ واظتقاـ وظرياً، واوو غح غتد يف ىذا 
 اظتقاـ، كاف البد من تقدَل طريقة عمل لل ايح يف مرػل حالػة الػ دد تلػد، ولكػن البػد قبػل أف أصػرح دػا

 يف ىذه اضتالة من ال دد أف أقدـ بع  األمور ال  تسبق ترايحي، وىذه األمور ىي: أراه رااحا 
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 أواًل: إونا يف سياؽ تردد بني معنيني ظنيني. 

ألاويػػاً: إونػػا البػػد أف وتناسػػى كػػوف أحػػد اظتعنيػػني مػػن قبيػػل مفهػػـو اظتوافقػػة، حبيػػث ال وقػػوؿ أوػػو متفػػق 
 –يف وظػري  –خالفة، فال ايح بناء علػى ىػذا التعليػل غػح مسػتقيم على االحتواج بو فبلؼ مفهـو اظت

 ألونا قد افتقدوا لري مفهـو اظتوافقة كما تقدـ قبل قليل. 

عنػدما وكػر أوػو حيتمػل أف يػراح  –ألالرػا: مث أف ال اػيح بنػاء علػى االحتمػاؿ الػذي وكػره اآلمػدي 
يضػػاً: ألونػػا يف مقػػاـ تػػرايح بػػني معنيػػػني أ –يف وظػػػري  –غػػح مسػػتقيم  –مفهػػـو اظتخالفػػة علػػى اظتوافقػػة 

حيتملهما ػتل السكوت وليس  القضية عملية حسابية حبيث يقاؿ أف مػا كػاف أكرػر عػدداً يف االحتمػاؿ 
إف مػا وكػره اآلمػدي يف ىػذه النقطػة ىػػو  –فيمػا سػبق  –أراػح ؽتػا ىػو اقػل منػو يف التعػداد، وقػد وكػرت 

ال يقهػد اضتػديث عػن ااوػب ال اػيح الػذي ال يتناسػب معػو اقر  لئلظتاح واإللارو إىل معىن آار، واوػو 
 إيراد االحتماالت.

رابعا: أف ظتفهـو اظتخالفة عدو أقساـ ال ديكن التعامل معها علػى وااف واحػد يف سػياؽ ترددىػا مػع 
مفهـو اظتوافقة، الف تلد األقساـ متفاوتة من حيث دراة قوهتا، على واػو اعػل بعػ  األصػوليني يعتػ  

 .(1)ـ مفهـو اظتخالفة من قبيل اظتنطوؽ، كمفهـو الشري ومفهـو اضتهربع  أقسا

ويشػهد لقػوو بعػػ  أوػواع اظتفهػػـو أف بعػ  مػػن أوكػر أصػل االحتوػػاج دفهػـو اظتخالفػػة اقػر حبويػػة 
بػػل إف مػػن األصػػوليني مػػن اعتػػ  إوكػػار بعػػ  أوػػواع وصػػور  –مػػربل  – (2)بعػػ  أوواعػػو كمفهػػـو الشػػري

 .(1)، واضتق بعضهم مرل ولد اإلوكار ب وكار الضروريات(3)ل الغلومفهـو اظتخالفة ىو من قبي

                                         
، اوظػػر: البحػػػر ا ػػػيط  فقػػد وقػػػل ال ركشػػي عػػػن بعػػػ  األصػػوليني اعتبػػػارىم ظتفهػػـو الشػػػري ومفهػػػـو اضتهػػر مػػػن قبيػػل اظتنطػػػوؽ ال( 1) اظتفهػػػـو

(3/244.) 
فػالكراي مػػن اضتنفيػة، وابػػن سػػريج والكيػا اعتراسػػي مػػن الشػافعية وأبػػو اضتسػني البهػػري مػػن اظتعت لػة، كػػل ىػػؤالء أوكػروا االحتوػػاج دفهػػـو ( 2)

 الهفة، لكنهم اقروا حبوية مفهـو الشري. 
 (. 2/232( واظتعتمد )4/44األحكاـ لبلمدي )( و 0/022( واظتستهفي )0/092اوظر: كشف األسرار للبخاري ) 

وىذا الوصف وكػره الغػ ايل يف سػياؽ وقالػو للحنفيػة يف مسػألة االسػترناء مػن النفػي إألبػات، وعكسػها أي االسػترناء مػن اإلألبػات ال يفيػد ( 3)
 النفي، وأف اظتستري مسكوت عنو، وال حكم فيو ب ألبات وال وفي. 

( والتوضػػيح مػػع 4/202أي اضتنفيػة يف ىػػاتني اظتسػػالتني يف: أصػوؿ البػػ دوي مػػع كشػف األسػػرار )( واوظػػر ر 0/024اوظػر: اظتستهػػفي ) 
 (.2/430( وفواتح الرزتوت )0/02التلويح )
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وحينئػذ فاعتبػػار مفهػػـو اظتخالفػػة مػػن الػػدالالت الضػعيفة عنػػد مقاروتػػو دفهػػـو اظتوافقػػة غػػح مسػػتقيم 
ـو موافقػة ظػػي، ولػي  بقطعػػي، وإوا  علػى كػل حػػاؿ، والسػيما وأونػػا يف مقػاـ تػػردد مفهػـو ؼتالفػػة مػع مفهػػ

كاف مفهـو اظتخالفػة مػن قبيػل مفهػـو الشػري أو اضتهػر فػبل يناسػب النظػر إليػو وظػرو تقليػل، والسػيما مػا 
 قيل يف قوتو. 

بعد النظر يف لروي مفهـو اظتوافقػة ولػروي مفهػـو اظتخالفػة، ويف الفػرؽ بػني  –إف ما تراح لدى 
 –ىو تقدَل مفهـو اظتخالفة علػى مفهػـو اظتوافقػة حػاؿ الػ دد  –لل دد  اظتفهومني، ويف األمرلة ال  تساؽ

، وكمفهػػـو اضتهػػر  والسػيما مػػع أوػػواع مػػن مفهػػـو اظتخالفػػة قيػػل يف قوهتػا أ ػػا مػػن قبيػػل اظتنطػػوؽ ال اظتفهػػـو
 ولعلي أبني وأواو سبب ىذا ال ايح دا يلي:  –ومفهـو الشري ومفهـو النفي واإلألبات 

اظتفهـو تقـو على النظر يف سبب ختهيص ػتل النطق باضتكم، ف ف كاف سػبب  إف أساف أو فكرو
 –ولد ىو الداللة على اظتعىن الذي ألالو ألبػ  اضتكػم يف ػتػل النطػق، وتأكػدوا أف ولػد اظتعػىن مواػود 

موافقػة، أي يعطػي ػتػل السػكوت دوف واػود يف ػتل السكوت دوف واود ما يعارضو، فاظتفهـو  –أيضاً 
فاظتفهـو حينئذ مفهـو موافقة، أي يعطي ػتل السكوت مرل حكم ػتل النطق، ف ف مل وعرؼ ما يعارضو، 

تلػػد اظتعػػىن الػػذي ألالػػو ألبػػ  اضتكػػم يف صػػورو النطػػق، أو عرفنػػاه لكنػػو غػػح مواػػود يف صػػورو السػػكوت 
لكن بعػد التأكػد مػن  –فاظتفهـو حينئذ مفهـو ؼتالفة، أي يعطي ػتل السكوت وقي  حكم ػتل النطق 

ومنشػأ ولػد اضتمػل  –واود أي فائػدو أاػرى مػن ختهػيص ػتػل النطػق بػاضتكم إال وفيػو عمػا عػداه  عدـ
على اظتعىن اظتخػالف ىػو صػياوة الكػبلـ الػذي اػرج وفػق صػيغة وقيػود معينػة عػن كووػو لغػوا ال فائػدو منػو، 

الكػبلـ علػى تلػد  فالعاقل ال يقيد كبلمو بقيود وال ي يد يف عباراتو إال ظتعىن لػو مل يكػن مقهػودا ظتػا اػرج
الهيغة، ومرل ىذا التوايو ىو من أواو اسػتدالؿ القػائلني حبويػة مفهػـو اظتخالفػة أصػبل، إال وىػو القػوؿ 

طتروج الكػبلـ ظتا كاف بأف تقييد الكبلـ بقيود لو مل يكن القهد منو إال وفي اضتكم عما عدا ولد اظتقيد 
ا للشػارع الػذي مػػن اهػائص لفظػو اوامػػع علػى تلػد الهػػيغة فائػدو، فكيػف عنػػدما يكػوف الكػبلـ كبلمػػ

 الكبلـ. 

                                                                                                                     
وقد وكر ابن قدامة صوراً أوكرىا منكرو اظتفهـو بناء علػى أ ػا منػو وليسػ  منػو، ووكػر ألػبلث صػور، ىػي: مفهػـو اضتهػر، ؿتػو: ال عػامل  

إمنػػا، ؿتػػو: إمنػػا الػػوالء ظتػػن اعتػػق، ومفهػػـو حهػػر اظتبتػػدا يف اػػ ه، ؿتػػو: )الشػػفعة فيمػػا مل يقسػػم( اوظػػر: روضػػة النػػاظر  إال ايػػد، ومفهػػـو
(0/943.) 

 وىذه الوصف وكره بع  األصوليني يف سياؽ استغراهبم لرأي اضتنفية يف االسترناء اظتفرغ. ( 1)
(، ومعلػػـو أف اضتنفيػػػة القػػائلني بػػػأف 0/23البنػػاٍل علػػػى لػػرح ا لػػػي )( وحالػػػية 0/230اوظػػر: حالػػية التفتػػػاااٍل علػػى لػػػرح العضػػد ) 

نفيػة االسترناء من النفي لي  إألباتا ومن اإلألبات لي  وفيا. جيروف ىذا الكبلـ أيضػاً يف االسػترناء اظتفػرغ كمػا لػو قيػل: مػا قػاـ إال ايػد فاضت
( واالسػػتغناء يف االسػػترناء 2/433د. اوظػػر فػػواتح الرزتػػوت )علػػى إألبػػات القيػػاـ ل يػػ –حبسػػب الوضػػع  –يقولػػوف: ال داللػػة عتػػذا اللفػػظ 

 (. 364للقرايف )
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إف مبدأ صياوة كبلـ اظتتكلم عن اللغو وال يادو ال  ال فائدو منها ىػي سػبب تػرايح األاػذ دفهػـو 
اظتخالفػة علػى مفهػـو اظتوافقػة حػاؿ الػ دد، فلػو قػػدروا أف اظتقػاـ يقتضػي إعطػاء ػتػل السػكوت مرػل حكػػم 

فػػ ف عػػدـ إعطػػاء ولػػد ا ػػل حكمػػاً موافقػػاً  ػػل النطػػق ال  –تػػردد يعػػي لػػو مل يكػػن ىنػػاؾ  –ػتػػل النطػػق 
ي تب عليػو وسػبة الكػبلـ إىل اللغػو واضتشػو، فػالكبلـ مسػتقيم بذاتػو، وقػد ااػذ ػتػل النطػق اضتكػم الػذي 
يسػػتحقو، وتبقػػى القضػػية يف إعطػػاء ػتػػل آاػػر مرػػل حكػػم ػتػػل النطػػق، ولػػو قػػدر إونػػا مل وعػػط ىػػذا ا ػػل 

ال فائػدو منهػا، والسػيما النطق ظتا استهون الكبلـ، وظتا قيػل أوػو قػد تضػمن ايػادو  اصتديد مرل حكم ػتل
مرػػل حكػػم ػتػػل النطػػق ىػػو مػػن قبيػػل أف مػػن العلمػػاء مػػن يػػرى أف إعطػػاء ػتػػل السػػكوت إوا استحضػػروا 

، بل إف بع  من يرى أف تلػد الداللػة ىػي داللػة لفظيػة يقػوؿ: إف (1)القياف ال من قبيل الداللة اللفظية
فظ بذاتو لي  ىو الػداؿ علػى إعطػاء ػتػل السػكوت مرػل ػتػل النطػق لػوال مسػاعدو العػرؼ، حبيػث أف الل

 .(2)اللفظ دساعدو العرؼ صار حقيقة عرفية يف اظتعي االلت امي

وإوا كاف األمر هبذا التقدير واوو إوا مل يكػن اضتػاؿ حػاؿ تػردد، بػل كػاف اظتقػاـ يقتضػي إعطػاء ػتػل 
طق ومل يعط ػتل السكوت مرل ولد اضتكم، ومع ولد مل ي تب عليو وسبة السكوت مرل حكم ػتل الن

الكػػبلـ لل يػػادو واضتشػػو، فمػػػن بػػا  أوىل إوا كػػاف اظتقػػػاـ مقػػاـ احتمػػاؿ وتػػردد، فػػػ ف اضتمػػل علػػى مفهػػػـو 
اظتخالفة دوف مفهـو اظتوافقة ىو اظتتوافق مع مبدأ صياوة كبلـ اظتتكلم عن اللغػو واضتشػو الػذي تهػاف عنػو 

الناف فكيف بكبلـ الشارع ، وعتػذا قيػل يف أواػو الفػرؽ بػني مفهػـو اظتوافقػة ومفهػـو اظتخالفػة، أف  ألفاع
اظتعىن اظتستفاد من داللة اظتوافقة يعتػ  مكمػبًل للمعػىن اظتػدلوؿ عليػو باظتطابقػة، فػبلؼ اظتعػىن اظتسػتفاد مػن 

  داللة اظتخالفة فاوو يعت  مناقضا للمعىن اظتدلوؿ عليو باظتطابقة.

                                         
والقوؿ باف ىذه الداللة ىي من قبيل القياف ال من الداللة اللفظيػة ىػو قػوؿ أكرػر الشػافعية، وىػو ظػاىر كبلمػد الشػافعي يف "الرسػالة"، ( 1)

اضتنفيػة وبعػ  اظتالكيػة وبعػ  ؽ الشحااي والفخر الرااي، وقاؿ بػو وااتاره أبو إسحا –أيضا  –وىو الذي يفهم من كبلـ إماـ اضترمني 
 اضتنابلة. 

( وكشػػػف األسػػػرار 6/202( وا هػػػوؿ )009( والتبهػػػرو )06( واللمػػػع )0/943( وال ىػػػاف إلمػػػاـ اضتػػػرمني )620اوظػػػر: الرسػػػالة ) 
 (.4/2234( وأصوؿ ابن مفلح )434)( واظتسودو 0/623( وأحكاـ الفهوؿ للبااي )2/42( وتيسح التحرير )2/94للبخاري )

( وأحكػاـ الفهػوؿ 0/294( وؼتتهر ابن اضتااب مع لرح العضد )2/43( وتيسح التحرير )2/94اوظر: كشف األسرار للبخاري ) 
( ورتػع اصتوامػع مػع لػرح 4/344( ولػرح الكوكػب اظتنػح )4/064( والواضػح البػن عقيػل )2/264( والعمدو ألي يعلي )0/623)

 (. 3/22( والبحر ا يط )2/036ا لي )
( مل يػػدؿ بذاتػػو علػػى حتػػرَل الضػػر  فَػػبل تَػقسػػل عت سَمػػا أسؼ  وىػػذا الػػرأي قػػاؿ بػػو ابػػن عقيػػل وبعػػ  اضتنابلػػة، حيػػث يقولػػوف: إف قولػػو تعػػاىل: )( 2)

مػن طريػق العػرؼ وفػي سػاء والشتم وؿتومها، وإمنا داللة العرؼ أرلدت إىل النهي عما ااد على التافيف، ولػوال مػا سػبق مػن علػم القهػد 
 (.4/2230( وأصوؿ ابن مفلح )294( واظتسودو )4/030االوايا ظتا عقل منو إال النهي عن وف  اضترفني. اوظر: الواضح )
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يضػاؼ إىل ولػد إونػا يف إطػػار الػ دد قػد وكػوف حيػػاؿ تػردد بػني مفهػـو موافقػػة ظػي وبػني أصػػناؼ 
مفهػػـو اظتخالفػػة قيػػل عػػن بعضػػها أ ػػا قػػد تبلػػ  دراػػة قريبػػة مػػن قػػوو علػػى واػػو مػػن القػػوو الػػ  مل حيػػظ هبػػا 

 مفهـو اظتوافقة، والسيما الظي منو على واو اطتهوص.



  

 غتلة العلـو الشرعية                                            

 ىػ2340العشروف راب العدد                                                      

032 

 اخلامتة: 
 ستخلصة من ىذا البحث ما يٍ: من أىم النتائج الم

اظتقهود بال دد يف ىذا البحث احتماؿ اللفظ الواحد للداللػة علػى معػىن يوافػق اظتعػىن الػذي دؿ  -2
 عليو منطوقو وعلى معىن آار خيالف ولد اظتعىن اظتدلوؿ عليو باظتنطوؽ. 

، حبيػث وحينئذ ف ف موضوع أف يستدؿ ضتكم مسألة معينة بدليلني من لفظني ال من لفظ واحد -0
واآلاػػر مػػن قبيػػل مفهػػـو اظتخالفػػة، وىػػذا مػػا ديكػػن تكػػوف داللػػة احػػدمها مػػن قبيػػل مفهػػـو اظتوافقػػة 

 تسميتو بتوارد األدلة، واضتاصل أف ىناؾ فرقاً بني ال دد والتوارد. 

والػػ دد يف مسػػألتنا إمنػػا يقػػع ويتحقػػق حػػاؿ كػػوف مفهػػـو اظتوافقػػة الػػذي حيتملػػو اللفػػظ مػػن قبيػػل  -4
الظي، حبيث إف داللة اللفظ على اظتعىن اظتوافق غح قطعية، ألوو يف مرل تلد اضتالة  مفهـو اظتوافقة

 ظنيو مفهـو اظتخالفة. تكوف ظنيو يف دراة 

لقد تكلم األصوليوف كرحاً عن لروي مفهـو اظتوافقة وكذا لروي مفهـو اظتخالفة، وتكلموا أيضاً  -3
 واو مل يتحقق ظتفهـو اظتخالفة.  عن ترايح مفهـو اظتوافقة من اتفاؽ على حويتو على

أف من أىم لروي مفهـو اظتوافقة أف ال يواد يف ػتل السكوت معىن يعارس اضتمل على اظتعػىن  -6
اظتوافػػػق، ويف حػػػاؿ الػػػ دد علػػػى واػػػو ديكػػػن معػػػو اضتمػػػل علػػػى اظتعػػػىن اظتوافػػػق وكػػػذلد علػػػى اظتعػػػىن 

ائدو مػن ختهػيص ػتػل اضتكػم مفهـو اظتخالفة ىو أف ال يواد فاظتخالف، ف ف التحقق من لروي 
بػػالنطق إال وفػػي اضتكػػم عمػػػا عػػداىن وإوا مل ديكػػن اضتمػػػل علػػى اظتعػػىن اظتوافػػػق لفقػػد أىػػم لػػػروي 
مفهػـو اظتوافقػة، وحتققػ  بقيػػة لػري مفهػـو اظتخالفػػة األاػرى وظهػر اضتمػػل علػى اظتعػىن اظتخػػالف، 

و الػػ  ال فائػػدو والسػػيما أف مرػػل ولػػد اضتمػػل ىػػو مقتضػػى حفػػظ وظػػم الكػػبلـ عػػن تضػػمنو لل يػػاد
منهػػا، وىػػذا مػػا اعلػػي أراػػح اضتمػػل علػػى اظتعػػىن اظتخػػالف يف حػػاؿ تػػردد اللفػػظ بػػني الداللػػة علػػى 

 معىن موافق وأار ؼتالف. 



 030 تردد داللة اظتفهـو بني اظتوافقة واظتخالفة    

 فهرس ادلصادر وادلراجع: 

صديق بن حسن ااف القنػواي البخػاري/ وضػع حوالػيو وفهارسػو: أزتػد مشػ   –أ د العلـو  -2

 ـ. 2443 -ىػ 2329لبناف/ الطبعة األوىل عاـ  –بحوت ة، الدين/ طبعة دار الكتب العلمي

تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي، وادتو ابنو: تػاج الػدين عبػد  –اإلهباج يف لرح اظتنهاج  -0

، بػػحوت  لبنػػاف/ الطبعػػة األوىل  –الوىػػا / حتقيػػق: لػػعباف ػتمػػد إشتاعيػػل/ طبعػػة دار ابػػن حػػـ 

 ـ. 0223 -ىػ 2306عاـ 

أبو الوليد سليماف بن الف البااي/ حتقيق: عبد اريػد  –أحكاـ األصوؿ أحكاـ الفهوؿ يف  -4

 .2446 -ىػ 2326لبناف/ الطبعة الراوية عاـ  –تركي/ طبعة دار الغر  اإلسبلمي، بحوت 

علػػػي بػػن ػتمػػد اآلمػػدي/ تعليػػػق: عبػػد الػػرااؽ عفيفػػي/ طبعػػػة  –األحكػػاـ يف أصػػوؿ األحكػػاـ  -3

 ىػ. 2320ـ اظتكتب اإلسبلمي، الطبعة الراوية عا

ػتمػػد بػػن علػػي بػػن ػتمػػد الشػػوكاٍل/ حتقيػػق: ػتمػػد  –إرلػػاد الفحػػوؿ إىل حتقيػػق علػػم األصػػوؿ  -6

 -ىػ 2323لبناف/ الطبعة الرابعة عاـ  –سعيد البدري/ وشر: مؤسسة الكتب الرقافية، بحوت 

 ـ. 2444

لقػػادر لػػها  الػػدين أزتػػد بػػن إدريػػ  القػػرايف/ حتقيػػق: ػتمػػد عبػػد ا –االسػػتغناء يف االسػػترناء  -3

لبنػاف، توايػع دار البػاا، مكػة اظتكرمػة/ الطبعػة األوىل  –عطا/ طبعة دار الكتب العلمية، بحوت 

 ـ. 2443 -ىػ 2323عاـ 

اكريػػا بػػن ػتمػد بػػن اكريػػا األوهػاري الشػػافعي/ طبعػػة دار  –أسػىن اظتطالػػب لػػرح روس الطالػب  -9

 الكتا  اإلسبلمي، القاىرو. 
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مفلػح اظتقدسػي اضتنبلػي/ حتقيػق وتعليػق: د. فهػد بػن مش  الدين ػتمد بػن  –أصوؿ ابن مفلح  -4

 ـ. 2444 -ىػ 2302ػتمد السدحاف/ طبعة مكتبة العبيكاف، الرياس/ الطبعة األوىل عاـ 

فخر اإلسبلـ ػتمد بن ػتمد الب دوي اضتنفي/ وشر: دار الكتا  اإلسبلمي،  –أصوؿ الب دوي  -4

 بد الع ي  البخاري. القاىرو/ بدوف تاري / مطبوع مع لرحو: كشف األسرار لع

أبػػو بكػػر أزتػػد بػػن علػػي الػػرااي اضتنفػػي )اظتشػػهور  –أصػػوؿ اصتهػػاص )الفهػػوؿ يف األصػػوؿ(  -22

باصتهػاص(/ حتقيػػق: د. عويػػل النشػمي/ وشػػر: واارو األوقػػاؼ والشػؤوف اإلسػػبلمية بالكويػػ / 

 ـ. 2443 -ىػ 2323الطبعة الراوية عاـ 

سػػهل السراسػػي/ حتقيػػق: د. رفيػػق  مشػػ  األئمػػة ػتمػػد بػػن أزتػػد بػػن أي –أصػػوؿ السراسػػي  -22

 ـ. 2449 -ىػ 2324لبناف/ الطبعة األوىل عاـ  –العوم/ طبع ووشر: دار اظتعرفة، بحوت 

لبنػاًل  –اح الدين بن ػتمود الدمشقي ال ركلي/ وشر: دار العلم للمبليػني، بػحوت  –اإلعبلـ  -20

 ـ. 2442الطبعة اطتامسة عاـ 

اؿ الدين على بن يوسف القفطي/ حتقيق: ػتمػد أبػو الفضػل رت –أوباه الرواو على إوباء النحاو  -24

 ـ. 2466 -ىػ 2493إبراىيم/ طبعة دار الكتب، القاىرو/ طبعة عاـ 

أزتد بن علي بن حوػر العسػقبلٍل/ دراقبػة: عبػد الوىػا  البخػاري،  –أوباه الغمر بأبناء العمر  -23

لبنػاف/ الطبعػة الراويػة عػاـ  –وت ب عاوة: واارو اظتعارؼ اعتندية/ تهوير: دار الكتب العلمية، بػح 

 ىػ. 2323



 033 تردد داللة اظتفهـو بني اظتوافقة واظتخالفة    

بػػدر الػػدين ػتمػػد بػػن هبػػادر ال ركشػػي الشػػافعي/ قػػاـ بتحريػػره  –البحػػر ا ػػيط يف أصػػوؿ الفقػػو  -26

ومرااعتو: عمر بن سليماف األلقر وعبد القادر العػاٍل وػتمػد األلػقر وعبػد السػتار أبػو غػدو/ 

 ـ. 2444 -ىػ 2324بعة األوىل عاـ وشر: واارو األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية بالكوي / الط

 –عماد الدين إشتاعيل بػن كرػح القرلػي الدمشػقي/ مكتبػة اظتعػارؼ، بػحوت  –البداية والنهاية  -23

 ىػ. 2322لبناف/ الطبعة الرابعة عاـ 

أبو اظتعايل عبػد اظتلػد بػن عبػد اهلل اصتػويي/ حتقيقػد د. عبػد العظػيم  –ال ىاف يف أصوؿ الفقو  -29

 ىػ. 2322األوهار بالقاىرو، مهر/ الطبعة الراوية عاـ الدين/ طبعة دار 

اػػبلؿ الػػدين عبػػد الػػرزتن بػػن أي بكػػر السػػيوطي/  –بغيػػة الوعػػاو يف طبقػػات اللغػػويني والنحػػاو  -24

 -ىػػػػ 2443حتقيػػػق: ػتمػػػد أبػػػو الفضػػػل إبػػػراىيم/ مطبعػػػة عيسػػػى اضتلػػػ ، القػػػاىرو/ طبعػػػة عػػػاـ 

 ـ. 2436

لػرزتن األصػفهاٍل/ حتقيػق: علػى رتعػة ػتمػد/ دار مش  الدين ػتمد بػن عبػد ا –بياف اظتختهر  -24

 ـ. 0223 -ىػ 2303السبلـ للطباعة والنشر والتوايع، القاىرو/ الطبعة األوىل عاـ 

)اظتشػػػهور باطتطيػػػب البغػػػدادي(/ مطبعػػػة أبػػػو بكػػػر أزتػػػد بػػػن علػػػي بػػػن ألابػػػ   –تػػػاري  بغػػػداد  -02

 ىػ. 2434السعادو، القاىرو/ طبعة عاـ 

بدر الدين ػتمد بن هبادر ال ركشي الشافعي/ حتقيق: اضتسيي  –ع تشنيف اظتسامع  مع اصتوام -02

عػػػاـ  األوىللبنػػػاف/ الطبعػػػة  – بػػػن عمػػػر بػػػن عبػػػد الػػػرحيم/ طبعػػػة دار الكتػػػب العلميػػػة، بػػػحوت

  ـ. 0222 -ىػ 2302

أزتػػػد بػػػن علػػػي بػػػن ػتمػػػد بػػػن حوػػػر  –التلخػػػيص البحػػػح يف ختػػػريج أحاديػػػث الرافعػػػي الكبػػػح  -00

 ـ. 2446 -ىػ 2323الطبعة األوىل عاـ العسقبلين/ مؤسسة قرطبة/ 
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سػعد الػدين مسػعود بػن عمػر التفتػػاااٍل/  –التلػويح علػى التوضػيح ظتػا التنقػيح يف أصػوؿ الفقػو  -04

 مطبعة ػتمد علي صبيح وأوالده، القاىرو/ بدوف رقم طبعة أو تاري . 

ضتنفػػي ػتمػػد بػػن ػتمػػد بػػن ػتمػػد بػػن حسػػن ا –التقريػػر والتحبػػح علػػى التحريػػر يف أصػػوؿ الفقػػو  -03

)اظتشهور بابن أمح اضتاج اضتل (/ ضبطو وصححو: عبد اهلل ػتمود عمر/ دار الكتب العلمية، 

 ـ. 2444 -ىػ 2324لبناف/ الطبعة األوىل عاـ  –بحوت 

أبو اطتطا  ػتفوع بن أزتد بن اضتسػن الكلػوواٍل اضتنبلػي/ حتقيػق:  –التمهيد يف أصوؿ الفقو  -06

علػي/ وشػػر كليػة الشػريعة والدراسػػات اإلسػبلمية  امعػػة أـ مفيػد أبػو عمشػػة وػتمػد بػن إبػػراىيم 

 ـ. 2446 -ىػ 2323القرى، مكة اظتكرمة/ طباعة: دار اظتدٍل، ادو/ الطبعة األوىل عاـ 

ػتمػػد أمػػني بػن ػتمػػود أمػػح بادلػػاه البخػاري/ مطبعػػة مهػػطفى البػػاي اضتلػػ ،  –تيسػح التحريػػر  -03

 ىػ. 2462مهر/ طبعة عاـ 

أبو اكريػا حييػي بػن لػرؼ النػووي/ إدارو الطباعػة اظتنحيػة، يطلػب مػن  –ات هتذيب األشتاء واللغ -09

 لبناف/ بدوف رقم طبعة أو تاري .  –دار الكتب العلمية، بحوت 

تاج الدين عبد الوىا  بن علي السبكي/ مطبعة الكتػ ، مهػر/ الطبعػة األوىل  –رتع اصتوامع  -04

 حالية البناٍل وتقريرات الشربيي(. مطبوع مع لرح ا لي عليو و ـ، )2424 -ىػ 2442عاـ 

أبو ػتمد ػتي الدين عبد القادر بن ػتمد القرلي/ حتقيق:  –اصتواىر اظتضية يف طبقات اضتنفية  -04

 ـ. 2494 -ىػ 2444عبد الفتاح اضتلو/ مطبعة عيسى الباي اضتل / الطبعة األوىل عاـ 

مػػد بػن حوػػر العسػقبلٍل/ حتقيػػق: أزتػػد بػن علػػي بػن ػت –الػدرر الكامنػػة يف أعيػاف اظتئػػة الرامنػة  -42

 ـ. 2490عبد اظتعني ااف/ حيدر أباد/ طبعة عاـ 



 033 تردد داللة اظتفهـو بني اظتوافقة واظتخالفة    

برىػاف الػدين إبػراىيم بػن علػي بػن فرحػوف اظتػالكي/  –الديباج اظتذىب يف معرفػة أعيػاف اظتػذىب  -42
 لبناف/ بدوف رقم طبعة أو تاري .  –وشر: دار الكتب العلمية، بحوت 

ن بن راب اضتنبلي/ حتقيق: ػتمد حامد الفقي/ وشر: عبد الرزت –الذيل على طبقات اضتنابلة  -40
 دار اظتعرفة، بحوت/ بدوف رقم طبعة أو تاري . 

اإلمػػاـ ػتمػػد بػػن إدريػػ  الشػػافعي/ حتقيػػق: االػػد العلمػػي واىػػح لػػفيق/ وشػػر: دار  –الرسػػالة  -44
 ـ. 0222 -ىػ 2302لبناف/ الطبعة الراوية عاـ  –الكتا  العري، بحوت 

موفق الدين عبد اهلل بن أزتد بن قدامة اظتقداسي اضتنبلي/ حتقيق:  –اظتناظر روضة الناظر وانة  -43
 -ىػػػػػػ 2324د. عبػػػػػد الكػػػػػرَل النملػػػػػة/ وشػػػػػر: مكتبػػػػػة الرلػػػػػيد، الريػػػػػاس/ الطبعػػػػػة األوىل عػػػػػاـ 

 ىم. 2444

ػتمػػػد بػػػن إشتاعيػػػل األمػػػح اليمػػػي الضػػػنعاٍل/ تقػػػدَل وختػػػريج  –سػػػبل السػػػبلـ لػػػرح بلػػػوغ اظتػػػراـ  -46
توايػع: مكتبػة دار  –لبنػاف  –د القادر عطػا/ دار الكتػب العلميػة، بػحوت األحاديث: ػتمد عب

 ـ. 2444 -ىػ 2324الباا/ الطبعة األوىل عاـ 

ػتمد بػن عبػد اهلل بػن زتيػد/ وشػر: مكتبػة اإلمػاـ أزتػد/  –السحب الوابلة على ضريح اضتنابلة  -43
 ىهػ. 2324الطبعة األوىل 

د بػن عرمػاف الػذى / حتقيػق: لػعيب األروػاؤوي مش  الدين ػتمد بن أزت –سح إعبلـ النببلء  -49
 ىػ.2324وػتمد وعيم العرقسوسي/ مؤسسة الرسالة، بحوت/ الطبعة التاسعة عاـ 

أبو الفبلح عبد اضتي بن العماد اضتنبلي/ حتقيػق: صتنػة  –لذرات الذىب يف أابار من وىب   -44
 تاري . إحياء ال اث العري/ وشر دار اآلفاؽ، بحوت/ بدوف رقم طبعة أو 

ػتمػد بػن أزتػد بػن عبػد الع يػ  بػن علػي الفتػوحي اضتنبلػي )اظتشػهور ابػن  –لػرح الكوكػب اظتنػح  -44
 -ىػػػػػ 2324النوػػػػار(/ حتقيػػػػق: ػتمػػػػد ال حيلػػػػي وو يػػػػو زتػػػػاد/ مكتبػػػػة العبيكػػػػاف/ طبعػػػػة عػػػػاـ 

 ـ. 2449

اػػبلؿ الػػني ػتمػػد بػػن أزتػػد ا لػػي/ مطبعػػة الكتػػ ، مهػػر/  –لػػرح ا لػػي علػػى رتػػع اصتوامػػع  -32
 )مطبوع مع رتع اصتوامع(.  2424 -ىػ 2442بعة األوىل عاـ الط

حتقيػػػق: عبػػد اريػػد تركػػي/ طبعػػػة دار أبػػو إسػػحاؽ إبػػػراىيم بػػن علػػي الشػػحااي/  –لػػرح اللمػػع  -32
 ىػ. 2324لبناف/ الطبعة األوىل عاـ  –الغر  اإلسبلمي، بحوت 

ن إدريػ  القػرايف/ لها  الدين أزتد بػ –لرح تنقيح الفهوؿ يف ااتهار ا هوؿ يف الواصل  -30
حتقيػػػق: طػػػو عبػػػد الػػػرءوؼ سػػػعد/ طبػػػع ووشػػػر: مكتبػػػة الكليػػػات األاىريػػػة/ الطبعػػػة الراويػػػة عػػػاـ 

 ـ. 2444 -ىػ 2323
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ؾتم الدين سليماف بن عبد القػوي الطػويف/ حتقيػق: د. عبػد اهلل ال كػي/  –لرح ؼتتهر الروضة  -34
 ـ. 2442 - ىػ2322لبناف/ الطبعة األوىل عاـ  –طبعة مؤسسة الرسالة، بحوت 

أزتػػد بػػن ػتمػػد بػػن سػػبلمة الطحػػاوي اضتنفػػي/ دار اظتعرفػػة/ الطبعػػة األوىل  –لػػرح معػػاٍل اآلألػػار  -33
 ـ. 2494 -ىػ 2444عاـ 

إشتاعيل بن زتاد اصتوىري/ حتقيق: أزتد عبد الغفور عطػار/  –الهحاح تاج اللغة وتاج العربية  -36
 ىػ. 2444لبناف/ الطبعة الراوية عاـ  –دار العلم للمبليني، بحوت 

ػتمػػد بػن إشتاعيػػل البخػاري اصتعفػػي/ حتقيػػق:  –اظتختهػر( صػحيح البخػػاري )اصتػامع الهػػحيح  -33
ىػػ 2329لبناف/ الطبعة الرالرػة عػاـ  –مهطفى ديب البغا/ دار ابن كرح ودار اليمامة، بحوت 

 ـ. 2449 -

/ دار مسلم بن اضتواج القشػحي النيسػابوري/ حتقيػق: ػتمػد فػؤاد عبػد البػاقي –صحيح مسلم  -39
 لبناف/ بدوف رقم طبعة أو تاري .  –إحياء ال اث العري، بحوت 

ػتمػد بػن أي يعلػي الفػراء اضتنبلػي، حتقيػق: ػتمػد حامػد الفقػي/ دار اظتعرفػة،  –طبقات اضتنابلة  -34
 لبناف/ بدوف رقم طبعة أو تاري .  –بحوت 

ي لػهبة( تعليػق: عبػد أزتد بن ػتمد الشافعي )اظتشػهور بػابن قاضػ –طبقات الشافعية الك ى  -34
 لبناف/ بدوف رقم طبعة أو تاري .  –العليم ااف/ دار الندوو اصتديدو للطباعة، بحوت 

تػػاج الػػدين عبػػد الوىػػا  بػػن علػػي السػػبكي/ حتقيػػق: عبػػد الفتػػاح  –طبقػػات الشػػافعية الكػػ ى  -62
  ـ.2433اضتلو وػتمود الطناحي/ طبعة عيسى الباي اضتل ، القاىرو/ الطبعة األوىل عاـ 

رتاؿ الدين عبد الرحيم بن اضتسن االسنوي/ حتقيق: د. عبد اهلل اصتبوري/  –طبقات الشافعية  -62
 ـ. 2442 -ىػ 2322وشر: دار العلـو للطباعة والنشر، الرياس/ طبعة عاـ 

عبد الرحيم بن حسني العراقػي/ دار إحيػاء الكتػب العربيػة/ بػدوف رقػم طبعػة أو  –طرح الترريب  -60
 تاري . 

أبػو يعلػي ػتمػد بػن اضتسػني الفػراء اضتنبلػي/ حتقيػق: د. أزتػد بػن علػي  –وؿ الفقػو العدو يف أص -64
 ىػ. 2322لبناف/ الطبعة الراوية عاـ  –سح اظتباركي/ مؤسسة الرسالة، بحوت 

أكمل الدين ػتمد بن ػتمد بن ػتمود البابرل اضتنفي/ دار الفكر/ بدوف  –العناية لرح اعتداية  -63
 رقم طبعة أو تاري . 
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أزتػػد بػػن علػػي بػػن حوػػر العسػػقبلٍل/ إلػػراؼ: ػتػػب  –البػػاري بشػػرح صػػحيح البخػػاري  فػػتح -66
الدين اطتطيب، وتعليػق: الشػي  عبػد الع يػ  بػن بػاا/ دار الريػاف للػ اث، القػاىرو/ الطبعػة األوىل 

 ـ. 2443 -ىػ 2329عاـ 

لفكر/ بدوف أكمل الدين ػتمد بن ػتمد بن ػتمود البابرل اضتنفي/ دار ا –العناية لرح اعتداية  -63
 رقم طبعة أو تاري . 

أزتػػد بػػن علػػي بػػن حوػػر العسػػقبلٍل/ إلػػراؼ: ػتػػب  –فػػتح البػػاري بشػػرح صػػحيح البخػػاري  -69
الدين اطتطيب، وتعليػق: الشػي  عبػد الع يػ  بػن بػاا/ دار الريػاف للػ اث، القػاىرو/ الطبعػة األوىل 

 ـ. 2443 -ىػ 2329عاـ 

ا بن ػتمػد بػن اكريػا األوهػاري/ دار الفكػر/ أبو حييي اكري –فتح الوىا  بشرح منهج الطبل   -64
 بدوف رقم طبعة أو تاري / )مطبوع مع حالية اصتمل(.

أبػػو ىػػبلؿ اضتسػػن بػػن عبػػد اهلل بػػن سػػهل بػػن سػػعيد العسػػكري/ حتقيػػق: د.  –الفػػروؽ يف اللغػػة  -64
 -ىػػػ 2326لبنػاف/ الطبعػػة األوىل عػاـ  –أزتػد سػليم اضتمهػػي/ طبعػة اػػروف بػرف، طػػرابل  

 ـ. 2443

ػتمػػد بػػػن سػػليماف العػػريي/ رسػػالة مااسػػػتح  –ؽ يف داللػػة غػػح اظتنظػػػـو عنػػد األصػػوليني الفػػرو  -32
 ىػ. 2304مقدمة لقسم أصوؿ الفقو بكلية الشريعة بالرياس عاـ 

عبػػػد العػػػايل ػتمػػػد بػػػن وظػػػاـ الػػػدين  –فػػػواتح الرزتػػػوت بشػػػرح مسػػػلم الربػػػوت يف فػػػروع اضتنفيػػػة  -32
لبنػػػػاف/ الطبعػػػػة األوىل عػػػػػاـ  –ي، بػػػػحوت األوهػػػػاري اعتنػػػػدي/ طبعػػػػة دار إحيػػػػاء الػػػػ اث العػػػػر 

 ـ. 2444 -ىػ 2324

غتػد الػػدين ػتمػد بػػن يعقػو  الفػػحوا آبػادي/ مطبعػػة مهػطفى البػػاي اضتلػػ   –القػاموف ا ػػيط  -30
 ـ. 2460 -ىػ 2492وأوالده، مهر/ الطبعة الراوية عاـ 

ي/ وشػػر: عػبلء الػدين عبػػد الع يػ  البخػار  –عػن أصػػوؿ فخػر اإلسػبلـ البػػ دوي كشػف األسػرار  -34
 دار الكتا  اإلسبلمي، القاىرو/ بدوف رقم طبعة أو تاري . 

أبو البقاء أيو  بػن موسػى اضتسػني الكفػوي/ اعػده للطبػع: عػدواف درويػ  وػتمػد  –الكليات  -33
 ـ. 2444 -ىػ 2324اظتهري/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الراوية عاـ 

األفريقػػػي اظتهػػػري/ دار  أبػػػو الفضػػػل رتػػاؿ الػػػدين ػتمػػػد بػػػن مكػػـر بػػػن منظػػػور –لسػػاف العػػػر   -36
 صادر، بحوت/ بدوف تاري . 

تقػػي الػػدين أزتػػد بػػن عبػػد اضتلػػيم بػػن عبػػد السػػبلـ بػػن تيميػػة اضتػػراٍل/ رتػػع  –غتمػػوع الفتػػاوي  -33
وترتيػب: عبػػد الػرزتن بػػن ػتمػد بػػن قاسػػم العاصػمي النوػػدي/ طبػع دومػػع اظتلػد فهػػد لطباعػػة 

 ـ. 2446 -ىػ 2323اظتهحف الشريف باظتدينة النبوية/ طبعة عاـ 



  

 غتلة العلـو الشرعية                                            

 ىػ2340العشروف راب العدد                                                      

034 

فخر الدين ػتمد بن عمر بن اضتسني الرااي/ حتقيق: د. طو اابر  –ا هوؿ يف عامل األصوؿ  -39
 ـ. 2440 -ىػ 2320فياس العلواٍل/ طبعة مؤسسة الرسالة، بحوت/ الطبعة الراوية عاـ 

رتػػاؿ الػػدين عرمػػاف بػػن عمػػر بػػن أي بكػػر اظتػػػالكي  –ؼتتهػػر ابػػن اضتااػػب )ؼتتهػػر اظتنتهػػي(  -34
 -ىػػػػ 2444ابن اضتااػػػب(/ النشػػػر: مكتبػػػة الكليػػػات األاىريػػػة، مهػػػر/ طبعػػػة عػػػاـ اظتشػػػور بػػػ
 ـ )مطبوع مع لرح العضد وحالية التفتاااٍل(. 2494

سػػحنوف بػػن سػػعيد التنػػػواي/ دار اإلمػػاـ مالػػد بػػن اوػػ  األصػػبحي. روايػػة  –اظتدووػػة الكػػ ى  -34
 ـ. 2446 -ىػ 2326لبناف/ الطبعة األوىل عاـ  –الكتب العلمية، بحوت 

أبو حامد ػتمد بن ػتمػد الطوسػي )اظتشػهور بػالغ ايل(/ حتقيػق:  –اظتستهفي من علم األصوؿ  -92
ىػػ 2329لبنػاف/ الطبعػة األوىل عػاـ  –د. ػتمد بن سليماف األلقر/ مؤسسة الرسػالة، بػحوت 

 ـ. 2449 -

د/ ػتمػد ػتػي الػدين عبػد اضتميػتتابع على تأليفها ألبلألة أئمػة مػن آؿ تيميػة/ حتقيػق:  –اظتسودو  -92
 لبناف/ بدوف رقم طبعة أو تاري .  –وشر: دار الكتا  العري، بحوت 

 ـ. 2469عمر رضا كحالة/ مطبعة ال اقي. دمشق/ طبعة عاـ  –معوم اظتؤلفني  -90

موفق الدين أبو ػتمد عبد اهلل بن أزتد بن ػتمػد بػن قدامػة اظتقدسػي اضتنبلػي/ حتقيػق:  –اظتغي  -94
ىػػ 2329لو/ دار عامل الكتب، الرياس/ الطبعة الرالرػة عػاـ د. عبد اهلل ال كي وعبد الفتاح اضت

 ـ. 2449 -

اظتػويل أزتػد بػن مهػطفى )اظتشػهور بػػ  –مفتاح السعادو ومهباح السيادو يف موضوعات العلػـو  -93
طػػػارب كػػػػ ى ااده(/ مطبعػػػػة غتلػػػػ  دائػػػػرو اظتعػػػػارؼ العرماويػػػة، حيػػػػدر أبػػػػاد الػػػػدكن/ طبعػػػػة عػػػػاـ 

 ـ. 2449 -ىػ 2443

أبو اضتسني أزتد بن فارف بػن اكريػا الػرااي/ حتقيػق: عبػد السػبلـ ىػاروف/ دار  –مقايي  اللغة  -96
 ـ. 2444 -ىػ 2302لبناف/ طبعة عاـ  –اصتيل، بحوت 

أبػو عبػد اهلل ػتمػد بػن أزتػد اظتػالكي، اظتعػروؼ  –مفتاح الوصػوؿ يف بنػاء الفػروع علػى األصػوؿ  -93
اهلل/ دار السػػػاعدو للطباعػػػة،  بالشػػػريف التلمسػػػاٍل/ حتقيػػػق: أزتػػػد عػػػ ي الػػػدين عبػػػد اهلل الػػػف

 ـ. 2443 -ىػ 2323مهر/ طبعة عاـ 

ػتيػػي الػػدين حييػػي بػػن  –اظتنهػػاج يف لػػرح صػػحيح مسػػلم بػػن اضتوػػاج )لػػرح صػػحيح مسػػلم(  -99
لرؼ النػووي/ إعػداد: غتموعػة أسػاتذو ؼتتهػني، ب لػراؼ: علػي عبػد اضتميػد أبػو اطتػح، وشػر: 

 ـ. 2443 -ىػ 2323دار اطتح، بحوت ودمشق/ الطبعة األوىل عاـ 
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عبلء الدين السمرقندي/ حتقيق: عبػد اظتلػد السػعدي/ وشػر  –مي اف األصوؿ يف وتائج العقوؿ  -94

 واارو األوقاؼ والشئوف الدينية بالكوي / بدوف تاري . 

يوسف بػن تغػري بػردي األتابػد/ دار الكتػب اظتهػرية/  –النوـو ال ىرو يف ملوؾ مهر والقاىرو  -94

 ىػ.2442الطبعة األوىل عاـ 

سػػػػيدي عبػػػػد اهلل بػػػن إبػػػػراىيم العلػػػوي الشػػػػنقيطي/ وضػػػػع  –وشػػػر البنػػػػود علػػػى مراقػػػػي السػػػعود  -42

لبنػاف/ الطبعػة األوىل عػاـ  –حواليو: فادي وهيف وطارؽ حييي/ دار الكتػب العلميػة، بػحوت 

 ـ. 0222 -ىػ 2302

 رتاؿ الدين عبد الرحيم بن اضتسػن االسػنوي/ دار الكتػب – اية السوؿ لرح منهاج األصوؿ  -42

 ـ. 2443-ىػ 2326لبناف/ الطبعة األوىل عاـ  –العلمية، بحوت 

غتػد الػدين اظتبػارؾ بػن ػتمػد اصتػ ري )اظتشػهور بػابن األألػح(/  –النهاية يف غريب اضتديث واألألر  -40

 حتقيق: طاىر ال واوي وػتمود الطناحي/ دار الفكر، لبناف/ بدوف رقم طبعة أو تاري .

 -ىػػػػػ 2324اٍل/ دار اضتػػػػديث/ الطبعػػػػة األوىل عػػػػاـ ػتمػػػػد بػػػػن علػػػػي الشػػػػوك –ويػػػػل األوطػػػػار  -44

 ـ. 2444

صػػػفي الػػػدين اعتنػػػدي/ القسػػػم األوؿ: حتقيػػػق: صػػػا  بػػػن  – ايػػػة الوصػػػوؿ إىل درايػػػة األصػػػوؿ  -43

ىػػ، 2322سليماف اليوسف، رسالة مقدمة إىل قسم أصوؿ الفقو بكلية الشػريعة بالريػاس عػاـ 

ة مقدمػػة إىل قسػػم أصػػوؿ الفقػػو بكليػػة والقسػػم الرػػاٍل: حتقيػػق: سػػعد بػػن سػػامل السػػويح، رسػػال

 ىػ. 2322الشريعة بالرياس عاـ 
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إشتاعيػػل بالػػا بػػن ػتمػػد أمػػني البغػػدادي/ دار  –ىديػػة العػػارفني بأشتػػاء الكتػػب وآألػػار اظتهػػنفني  -46

ـ )مطبػػػػوع مػػػػع كشػػػػف 2440 -ىػػػػػ 2324لبنػػػػاف/ طبعػػػػة عػػػػاـ  –الكتػػػب العلميػػػػة، بػػػػحوت 

 الظنوف(. 

عقيػػل بػػن ػتمػػد بػػن عقيػػل البغػػدادي اضتنبلػػي/ ء علػػى بػػن أبػػو الوفػػا –الواضػػح يف أصػػوؿ الفقػػو  -43

 -ىػػ 2302الطبعػة األوىل عػاـ لبنػاف/  –حتقيق: د. عبد اهلل ال كي/ مؤسسة الرسالة. بػحوت 

 ـ. 2444

صبلح الدين الهفدي/ أصدرتو: رتاعة اظتستشرقني األظتاوية، بعنايػة: رتاعػة  –الوايف بالوفيات  -49

 ـ. 2430طبعة عاـ من العر  واظتستشرقني، بحوت/ 

أزتػػد بػػن ػتمػػد بػػن الكػػاف/ حتقيػػق: ػتمػػد ػتيػػي الػػدين عبػػد  –وفيػػات األعيػػاف وأوبػػاء ال مػػاف  -44

 ـ. 2434 -ىػ 2439اضتميد/ مطبعة السعادو، مهر/ الطبعة األوىل عاـ 

 


