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 ملخص البحث:

اعترب احلنفية داللة مفهوم املخالفة من املتمسكات الفاسدة اليت ال تصلح الستفادة األحكام الشرعية، وهكذا أنكر ابن 

 التمسك هبا ابخلطأ العظيم.                                        حزم حجية هذه الداللة أشد  إنكار واصفا  

ويهدف هذا البحث ملعرفة وحتليل األسس واملنطلقات الكربى اليت قام عليها منهج احلنفية يف إفسادهم حلجية هذه 

                                                                                                        الداللة، وهكذا معرفة األسس اليت قام عليها منهج ابن حزم يف إنكاره هلا، ومن مث  إجراء مقارنة بني املنهجني املتفقني يف 

 وضع ملعرفة سبب ذلك االتفاق مع اعتياد وتكرار االختالف بينهما يف مواطن ومواضع كثرية يف التأصيل والتطبيق.هذا امل
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Abstract: 

The Hanafis considered 'mafhum al-mukhalafa' (an interpretation which diverges 

from the obvious meaning of a given text) as weak evidence, which is inadmissible 

for use, when inferring legal rulings from religious texts. Ibn Hazm, too, strongly 

denied the authenticity of this evidence, describing opting for it as a great mistake. 

This study aims at identifying and analyzing the main principles and bases upon 

which the approach of Hanafis was based in invalidating the authenticity of this 

evidence, in addition to identifying the bases upon which the approach of Ibn Hazm 

relied, in denying it. The study also aims at making a comparison between the two 

agreed approaches in this respect, investigating the reason behind such agreement of 

the two views above, with the indication of the frequent difference between them in 

many situations in the investigation and the application of their supporting textual 

evidences.   
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  :املقدمة
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. 

  :أما بعد
فإن فضل علم أصول الفقه وشرفه ومكانته يف علوم الشريعة مما ال خيفى؛ إذ هو طريق الوصول إىل الفقه، وهو وسيلة 

 .(1) (                              من يرد هللا به خريا  يفقهه يف الدين) :صوفة يف قوله عليه الصالة والسالماحلصول على اخلريية املو 
م العلماء وكانت هلم فيه مدارس ومناهج متعددة، وقرر وا                                                                                                              ولعظم مكانة علم أصول الفقه يف علوم الشريعة انصرفت إليه ِه 

 د ذلك.                                                                 فيه أصوال  وقواعد وقع هلم فيها من اخلالف ما ظهر أثره على الفقه من بع
                                                                                                   ولقد كانت عناية علماء أصول الفقه مبوضوع دالالت األلفاظ كبرية، ولذا حاز هذا املبحث قسطا  كبريا  من املؤلفات 
األصولية، وذلك ببيان طرق دالالت األلفاظ على األحكام، وبتقسيم تلك الدالالت، وأنواع تلك األقسام وأمثلتها، 

 وذكر ما جرى يف بعضها من خالف. 
حجية داللة مفهوم املخالفة( هي إحدى أبرز  مسائل دالالت األلفاظ؛ فلقد كان اخلالف فيها ) :ون مسألةوقد تك

                                                                                                 خالفا  منهجيا  أتصيال  من جهة، ومن جهة أخرى ترتب على اخلالف فيها خالف يف التقعيد الفقهي والفروع الفقهية 
        أيضا . 

 :أصول الفقه أن أشهر املخالفني يف حجية داللة املخالفة هم                                               ولعل  من األمور اليت تستوقف الباحث والقارئ يف كتب
                                                  هـ(، وهو اتفاق  على عدم األخذ هبذه الداللة بني طرفني مل 654احلنفية كمنهج ومذهب وكذلك ابن حزم الظاهري )ت

           ح ص رها من                                                                                           يكن الوفاق بينهما كثريا ، بل على العكس من ذلك، فاملعهود طول اخلالف بينهما وعمقه يف مواضع كثرية، 
                                                                                 الصعوبة مبكان، سواء  أكان خالفا  منهجيا  أتصيال  نظراي  أم خالفا  يف الفروع الفقهية.   

                                                                                                         فما سبب الوائم بينهما يف هذا املوطن ابلذات؟ وهل هو وائم  واتفاق  عابر  أو أنه اتفاق  انشئ  عن أتصيل  منهجي أوصل 
  .التفاق يف هذا املكان؟
 –مفهوم املخالفة بني احلنفية وابن حزم ) :هذا التساؤل جاءت فكرة هذا البحث الذي هو بعنوان                    ومن هنا، وجوااب  على 
 . (دراسة حتليلية مقارنة

 أهمية املوضوع وأسباب اختياره: 
 -تظهر أِهية هذا املوضوع يف النقاط اآلتية:

                                      
                             ( ومســــلم يف صــــحيحهخل كتــــاب الزكــــاة     6114        ( بــــرقم )  64 خل 6                             ابب قولــــه تعــــاىل: ) فــــأن هلل  ســــه ( )                                          ( أخرجــــه البخــــاري يف صــــحيحهخل كتــــاب فــــر  اخل مــــسخل1 )

   .          رضي هللا عنه  –                 ( من حديث معاوية     1369        ( برقم )   914 خل 2 )
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صول الفقه، وابألخص بداللة                                                                أن هذا املوضوع يتعل ق يف األصل بدالالت األلفاظ ذات املكانة املعلومة يف أ .1
مفهوم املخالفة، تلكم الداللة اليت اشتهر اخلالف فيها بني األصوليني يف منهج اجلمهور ومنهج احلنفية وكذا عند 

 ابن حزم الظاهري. 

كما أن هذه الدراسة حتاول حتليل منهج احلنفية عندما أفسدوا داللة مفهوم املخالفة ومعرفة سبب ذلك  .2
                                                                                حتليل منهج ابن حزم الظاهري عندما أنكر حجية هذه الداللة، ومن مث  الوصول للمقارنة بني                 اإلفساد، وأيضا  

 الفريقني املتفقني على عدم األخذ هبذه الداللة مع وصف ذلك االتفاق ومعرفة طبيعته. 

 الدراسات السابقة: 
 مل أجد من خالل البحث والتتبع دراسة خاصة أفردت هذا املوضوع ببحث مستقل. 

مفهوم املخالفة وأثره يف األحكام "نعم هناك رسالة ماجستري مقدمة لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة ابلراي ، بعنوان: 
 ،هـ، لكنها مل تتناول هذه املسألة1633خل2خل22وقد نوقشت بتاريخ  –                                     للباحث: عبد املعز بن عبد العزيز ح ريز "الشرعية

 م يف عدم أخذهم حبجية مفهوم املخالفة.ومل تقارن بني منهج احلنفية ومنهج ابن حز 
داللة غري املنظوم " :                                                                    رسالة ماجستري أخرى ق د مت لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة ابلراي ، بعنوان –      أيضا   –وهناك 

هـ، والباحث وإن أشار خلالف 1639خل8خل6للباحث: صاحل بن عبدالعزيز العقيل، وقد نوقشت بتاريخ "عند املتكلمني
مل يتناول هذه املسألة، ومل يقارن بني منهج احلنفية وابن حزم يف عدم أخذهم  –      أيضا   -مفهوم املخالفة إال أنهاحلنفية يف 

 مبفهوم املخالفة والعمل به.

 خطة البحث: 
 يتألف هذا البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة. 

 السابقة وخطة البحث ومنهجه.                                                          أما املقدمة: فتضم نت أِهية املوضوع وأسباب اختياره والدراسات
 يف تعريف مفهوم املخالفة وبيان أقسامه وشروطه، وحتته مطلبان:  :التمهيد

 : تعريف مفهوم املخالفة.املطلب األول
 : أقسام مفهوم املخالفة وشروطه.املطلب الثاين
 : رأي احلنفية يف مفهوم املخالفة، واألساس الذي يقوم عليه.  املبحث األول

 : رأي ابن حزم يف مفهوم املخالفة، واألساس الذي يقوم عليه. الثايناملبحث 
 : املقارنة بني رأي احلنفية ورأي ابن حزم يف مفهوم املخالفة. املبحث الثالث

                                  اخلامتة: وتضم نت أهم  نتائج البحث. 
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  :منهج البحث
                                 سرت  يف هذا البحث وفق املنهج اآليت: 

 االستقراء التام للمصادر واملراجع. .1

االعتماد على املصادر األصيلة فيما كان عمدة الباحث فيه هو النقل أو االقتباس، مع احلرص على اإلقالل من  .2
 اإلطالة يف النقل ابلنص. 

 رسم اآلايت برسم املصحف، مع بيان أرقامها، وعزوها إىل سورها.  .6

 الصحيحني، أو أحدِها. ختريج األحاديث من مصادرها من كتب السنة، وبيان احلكم عليها إن مل تكن يف .6

                                                                             عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إال عند التعذر، فأوثق حينئذ  ابلواسطة.  .5

 بيان معاين األلفاظ الغريبة من مصادرها ومراجعها املناسبة.  .4

                                                                                      الرتمجة لألعالم الواردة أمساؤهم يف منت صلب البحث دون احلواشي، مع ذكر اتريخ وفاة الع ل م يف املنت، .9
                                                                                            وحرصت أن تكون تلك الرتمجة موجزة، ولعل ذلك اإلجياز ابلقدر املناسب يعفي من انتقاد بعض القر اء لقضية 
                                                                                             الرتمجة لكل علم، حبجة أن بعض األعالم أشهر من أن ي رتجم هلم، وال سيما أن تلك الشهرة قضية نسبية، وليس  

                                واملشهور عند أحد  قد ال يكون كذلك كل من سيقرأ هذا البحث هو من املتخصصني يف علم أصول الفقه، 
 عند غريه. 

                                                                                         حرصت  على أن تكون دراسيت هلذا املوضوع دراسة حتليلية، مع احملاولة بقدر املستطاع على توظيف املسائل  .8
 املتفق عليها يف الوصول إىل املختار يف مسائل اخلالف.

  .أمور ديين ودنيايوهللا تعاىل أسأل أن يوفقين للصواب يف هذه املسألة ويف غريها من 
  .وهللا املستعان، وال حول وال قوة إال ابهلل، وما توفيقي إال به
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 :التمهيد
 يف تعريف مفهوم املخالفة وبيان أقسامه وشروطه:   

  - :تعريف مفهوم املخالفة :املطلب األول
 -                                  فهوم(، وصوال  لتعريف مفهوم املخالفة:                                                                 مفهوم املخالفة هو أحد أقسام املفهوم، والبد  حينئذ  من تقدمي تعريف )امل

  :تعريف املفهوم لغة
 :                                                           ف ه م  الشيء يـ ف هم ه فـ ه م ا ، فهو فاهم  واسم املفعول منه :، يقال(       ف ه م  )                                          املفهوم يف اللغة اسم مفعول من الفعل  الثالثي 

                           اسم لكل ما ف هم من نطق أو                                                              ف ه م  الشيء، إذا عقله وعلمه وحصلت صورته يف ذهنه، وهو يف األصل :ويقال ،مفهوم
  .غريه

  .(1)".. .                              الفاء واهلاء وامليم ع ل م  الشيء" :قال يف مقاييس اللغة
  .(2).. ".             وف ه امه علمه ،                  ف ه م ه  فـ ه ما  " :وجاء يف لسان العرب
 . (6) ".. .فه ابلقلب                                                                             ف ه مه  كفرح  فه ما ، وحير ك وهي أفصح، وفـ ه امه ويكسر، وفـ ه امي ة، علمه وعر " :وقال يف القاموس

 واحلاصل من هذه املعاين اللغوية أن املفهوم يف اللغة هو املعقول أو املعلوم أو الشيء الذي حصلت صورته يف الذهن. 
  :                     تعريف املفهوم اصطالحا  
  - :                           ، وقد ع ر  ف املفهوم بتعريفني(6)لدالالت اللفظية االلتزامية داللة املفهوم هي إحداى

  .                                           أن املفهوم هو ما ف هم من اللفظ يف غري حمل النطق :التعريف األول
 . (4)"اإلحكام "يف  (هـ461ت ) (5)وهذا هو تعريف اآلمدي

                                      
                  (، مادة ) فهم (.    659 خل 6                 ( مقاييس اللغة ) 1 )
                  (، مادة ) فهم (.     6681 خل 5               ( لسان العرب ) 2 )
   .               (، مادة )فهم (   142 خل 6                 ( القاموس احمليط ) 6 )
  (   15 خل 1                  ( واإلحكـام لممـدي )    214 خل 1          ( واحملصـول )  96 خل 1                                                                                     ( الداللة االلتزامية هي: داللة اللفظ على أمر خـار  عـن معنـاه، لكنـه الزم لـه. انظـر: املستصـفى )6 )

    (.    128 خل 1                   وشرح الكوكب املنري ) 
                                         هــ، مث انتقـل إىل بغـداد وأقـام هبـا مث انتقـل إىل    551            ولـد ممـد سـنة                                                                            ( هو علي بن أيب علي بن حممد التغليب اآلمـدي احلنبلـي مث الشـافعي، امللقـب بسـيف الـدين، 5 )

                صـول األحكـام " و"                                                                                                                      مصر، كان ابرعا  يف علم الكالم واجلدل وكذلك الفقه وأصوله، قيل: إنه مل يكـن يف زمانـه أحفـظ للعلـوم منـه. مـن مؤلفاتـه: " اإلحكـام يف أ
      دل".                                               غاية املرام يف علم الكالم " و" غاية األمل يف علم اجل

    (.    166 خل 5                 ( وشذرات الذهب )    169 خل 1                          ( وطبقات الشافعية لألسنوي )   646 خل  22                    ( وسري أعالم النبالء )    655 خل 2                     انظر: وفيات األعيان ) 
    (.   44 خل 6                 ( انظر: اإلحكام ) 4 )
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                                  ما ي فهم من اللفظ، أي مدلول اللفظ أي أن املفهوم هو  ،هنا اسم موصول: مبعىن الذي (ما): (                ما ف هم من اللفظ) :فقوله
 داللة عند اآلمدي. ال نفس الداللة، وابلتايل فاملفهوم مدلول ال

 (2)، وكذلك إلخرا  داللة االقتضاء(1): إلخرا  املنطوق(يف غري حمل النطق)وقوله: 
      أيضا   -هـ( ابملنطوق الصريح و464ت ) (1)احلاجب                                          ، أي بعبارة أخرى: إلخرا  ما ي سم ى عند ابن(6)واإلمياء(6)واإلشارة 

تني الداللتني مفهومة من اللفظ يف حمل النطق عنده، ولكن املنطوق غري الصريح؛ ألن األحكام املستفادة من ها –

                                      
                                   طوق هو ما ف هـم مـن داللـة اللفـظ قطعـا              األول: أن املن    -         على قولني:  -                                   كما هو احلال يف خالفهم يف تعريف املفهوم     -                                ( اختلف األصوليون يف تعريف املنطوق 1 )

                                                                                     (، وبناء على هذا التعريف فإن املنطوق هو من قبيـل املـدلول عليـه بداللـة اللفـظ، ولـيس هـو داللـة   44 خل 6                                          يف حمل النطق، وهذا هو تعريف اآلمدي يف اإلحكام )
                          ( مع شرح العضد، وبنـاء علـى    191 خل 2                         ابن احلاجب يف خمتصر املنتهى )                                                                الثاين: أن املنطوق هو ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق، وهذا هو تعريف              اللفظ ذاهتا. 

                                                                        هذا التعريف يكون املنطوق هو داللة اللفظ ذاهتا وليس املدلول كما يراه اآلمدي. 
                ولعـل مـن املستحسـن            والداللـة.                                                                                                                  فبناء على التعريف األول يكون املنطوق مدلول اللفـظ، أمـا علـى التعريـف الثـاين فـإن املنطـوق هـو داللـة اللفـظ، وفـرق  بـني املـدلول

       بتعليــق   –                                            هكــذا وردت يف كتــاب اإلحكــام لممــدي يف أشــهر طبعاتــه   –            تعريــف اآلمــدي   –                                                            التنبيــه علــى أن عبــارة )قطعــا ( الــواردة يف التعريــف األول للمنطــوق 
        ( وكـذلك   26 خل 2                             أن العبـادي يف اآلايت البينـات )     (، إال   191 خل 1                                                      ، وهـي هبـذا اللفـظ نفسـه يف حاشـية التفتـازاين علـى شـرح العضـد )-                       الشيخ عبـد الـرزاق عفيفـي 

                                                                                               ( نقال تعريف اآلمدي للمنطوق بلفظ: " املنطوق ما ف هم من داللة اللفظ نطقا  يف حمل النطـق"، أي ببـدال لفـظ    265 خل 1                                 الشربيين يف تقريراته على شرح احمللي )
                                                                       قق اجلزء الرابع من كتاب اآلمدي د. عثمان بن أمحـد آل انزح ) طبعـة عمـادة البحـث                                                                   )قطعا ( بـ )نطقا (، والذي يبدو أن يف العبارة تصحيفا ، وقد وجدت أن حم

            فـــظ: )قطعـــا (                                                                                                                 العلمـــي عامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية( قـــد أثبـــت لفظـــة )نطقـــا ( يف املـــنت، وأشـــار يف احلاشـــية إىل أ ـــا قـــد وردت يف بعـــض النســـخ بل
                                                                                             ضع أن اآلمدي بني  سبب إيراده هلذه العبارة يف تعريفه، وهو إخرا  الداللة على األحكام املضمرة من تعريف                                    (، ولعل  ما يهو ن اإلشكال يف هذا املو     1416 خل 6 )

        املنطوق.
                                                                                           هـــي داللـــة اللفـــظ علـــى الزم معنـــاه املقصـــود، وتوقـــف عليـــه صـــدق الكـــالم أو صـــحته العقليـــة أو الشـــرعية. انظـــر:   –                 عنـــد مجهـــور العلمـــاء   –             داللـــة االقتضـــاء   ( 2 )

   (.   191 خل 2                                 ( وخمتصر ابن احلاجب مع شرح  العضد )  46 خل 6                 ( واإلحكام لممدي )   142 خل 2         املستصفى )
                  وجيعلـون داللـة اللفـظ                                                                                                                      وإمنا قيدت هذا التعريف أبنه تعريف اجلمهور ألن أكثر متأخري احلنفية يقصرون داللة االقتضاء على ما أ ضمر ضـرورة صـحة الكـالم شـرعا ، 

                                                                                      من قبيل داللة اإلضمار أو احلذف، على خالف بينهم يف بعض اجلزئيات. انظر يف تعريف داللة االقتضاء                                           على ما أ ضمر ضرورة صدق الكالم أو صحته عقال  
    (.     592 خل 1                ( وميزان األصول )   212 خل 1                 ( وأصول السرخسي )   266 خل 2                                         عند احلنفية: أصول البزدوي مع كشف األسرار ) 

                                                                               ر أو احلـذف، بـل يعتـربون اجلميـع مـن ابب واحـد، وأن هـذه الداللـة علـى ثالثـة أنـواع: مـا أ ضـمر                                                        وابلتايل فإن اجلمهور ال يفر قون بني داللة االقتضاء وداللة اإلضـما
             اء قاصـرة علـى                                                                                                                       ضرورة صدق الكالم، وما أ ضمر ضرورة صحة الكالم عقال ، وما أ ضمر ضرورة صـحة الكـالم شـرعا ، أمـا عنـد متـأخري احلنفيـة فـإن داللـة االقتضـ

                                                                                                   أمــا داللــة اإلضــمار أو احلــذف فهــي شــاملة ملــا أ ضــمر ضــرورة صــدق الكــالم أو صــحته العقليــة، وي فر قــون يف تعريــف كلتــا                                 مــا أ ضــمر ضــرورة صــحة الكــالم شــرعا ، 
                       الداللتني بناء على ذلك. 

                                                            ( داللة اإلشارة: هي داللة اللفظ على الزم غري مقصود من سوق الكالم.6 )
                           ( ومجـــع اجلوامـــع مـــع شـــرح احمللـــي )    191 خل 2                              وخمتصـــر ابـــن احلاجـــب مـــع شـــرح العضـــد )   (  46 خل 6                  ( واإلحكـــام لممـــدي )    146 خل 2                          انظـــر يف تعريفهـــا: املستصـــفى ) 

    (.    264 خل 1                  ( وأصول السرخسي )   48 خل 1                               ( وأصول البزدوي مع كشف األسرار )   264 خل 1
                          شــرعية، واقــرتن حبكـم لــو مل يكــن                                                                                                                 ( داللـة اإلميــاء أو التنبيـه هــي: داللــة اللفـظ علــى مــا يلـزم عنــه، وكــان مقصـودا ، ومل يتوقــف عليـه الصــدق أو الصــحة العقليـة أو ال6 )

                     لتعليله كان بعيدا . 



 جملة العلوم الشرعية
 624 هـ5341   شوالالثالث والثالثون العدد 

حمل النطق وكذلك النطق  :خيتلف املنطوق عن داللة االقتضاء واإلشارة واإلمياء أبن املنطوق اجتمع فيه أمران، ِها
               ا ف هم من داللة                                                                                     ابحلكم، وهو أمر ال يتحقق يف داللة االقتضاء واإلشارة واإلمياء، ولذلك عر ف اآلمدي املنطوق  أبنه: م

                                                                             ، وبني  أن سبب اختياره هلذا التعريف هو االحرتاز من الدالالت اليت مل ي نطق فيها ابحلكم، (2)                      اللفظ قطعا  يف حمل النطق
فإن اإلحكام املضمرة يف داللة االقتضاء مفهومه من اللفظ يف حمل النطق، وال يقال لشيء من ذلك " :حيث يقول

  .هـ(461                                        حلكم وحمله معا  هو شرط املنطوق عند اآلمدي )تفالنطق اب ،(6)منطوق اللفظ "
  .ما دل عليه اللفظ يف غري حمل النطق :أن املفهوم هو :التعريف الثاين

                               أبن يكون حكما  لغري املذكور وحاال  "                   وزاده بياان  بقوله:  ،(6)"خمتصر املنتهى "يف (هـ 464ت )وهذا تعريف ابن احلاجب 
  .من أحواله "
يف  (هـ946ت ) (9)وابن مفلح  (4)"مجع اجلوامع "يف   (هـ991ت ) (5)ابن السبكي –      أيضا   –ا التعريف واختار هذ

 ، (1)"أصـــــــــــــــــوله"
                                                                                                                           

           ( واحملصـول )   46 خل 6                  ( واإلحكـام لممـدي )    146 خل 2         املستصـفى )  –      أيضا    –                      ( مع شرح العضد، وانظر    191 خل 2                                        وهذا هو تعريف ابن احلاجب يف خمتصر املنتهى ) 
    (.      262 خل 1
                                                                 ذهب، املكـىن أبيب عمـرو، وامللقـب عمـال الـدين، واملشـهور اببـن احلاجـب، ولـد مبصـر                                                           ( هو عثمان بن عمر بـن أيب بكـر بـن يـونس الكـردي األصـل، املـالكي املـ1 )

                                                    هـ، وتعلم هبا، وبرع يف الفقه واألصول والقراءات والنحو.   593    سنة 
    ".                                                                                                              من مؤلفاته: " منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل " و" خمتصر منتهى السول واألمل " و" اإليضاح شرح املفصل للزخمشري 

    (.    266 خل 5                 ( وشذرات الذهب )    194 خل 6                     ( والبداية والنهاية )  84 خل 2                   ( والديبا  املذهب )    616 خل 2                             انظر يف ترمجته: وفيات األعيان ) 
    (.   44 خل 6                       ( انظر: اإلحكام لممدي ) 2 )
    (.   44 خل 6                 ( املصدر السابق ) 6 )
   (.   191 خل 2                                                   ( انظر: خمتصر املنتهى مع شرح العضد حباشية التفتازاين ) 6 )
      هـ، مث    929                                                                                                                 الوهاب بن علي بن عبد الكايف األنصاري الشافعي، أبو نصر ات  الدين السبكي، نسبة إىل سبك وهي بلدة مبصر، ولد يف القاهرة عام          ( هو عبد 5 )

          ريخ واألدب   تــا                                                                                                                  انتقــل إىل دمشــق مــع والــده، وأخــذ عــن اإلمــام الــذهيب، مث ويل منصــب القضــاء والتــدريس واخلطابــة ابجلــامع األمــوي، بــرع يف الفقــه واألصــول وال
                                وتعر  حملن وشدائد واهتامات عظيمة. 

                 ت الشـافعية الكـربى                                                                                                                    من مؤلفاته: " جوامع اجلوامع " و" اإلهبا  يف شرح املنها " و" رفـع احلاجـب عـن خمتصـر ابـن احلاجـب" و" شـرح املنهـا  يف الفقـه" و " طبقـا
                    والوسطى والصغرى ". 

    (.    186 خل 6           ( واألعالم )    221 خل 4                ( وشذرات الذهب)    262 خل 6                   ( والدرر الكامنة )    138 خل  11              جوم الزاهرة )       ( والن   646 خل 2                                 انظر يف ترمجته: الوفيات البن رافع ) 
    (.    263 خل 2                                             ( انظر: مجع اجلوامع مع شرح احمللي حباشية البناين ) 4 )
                            يب عبـد هللا، ولـد ببيـت املقـدس ســنة                                                                                                ( هـو حممـد بـن مفلـح بـن حممـد بـن مفـر ، الـراميين األصـل املقدسـي مث الدمشـقي احلنبلـي، امللقـب بشـمس الـدين واملكـىن أب9 )

        ا الفقــه                                                                                                                     هـــ، وتلقــى علومــه علــى يــد مجــع مــن علمــاء عصــره علــى رأســهم شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة واحلــافظ املــزي واحلــافظ الــذهيب، وبــرع يف علــوم كثــرية منهــ   912
                                             من مؤلفاتـه: كتـاب يف أصـول الفقـه يعـرف بــ " أصـول              ا متعففا .                                                                                 واألصول واحلديث والعربية، وصار شيخ احلنابلة ابلشام يف وقته، كان مشكور السري زاهدا  ورع

                                                                                            ابن مفلح " و " الفروع " يف الفقه و " حاشية املقنع" و" والنكت على احملرر " و " اآلداب الشرعية ". 



 دراسة حتليلية مقارنة :مفهوم املخالفة بني احلنفية وابن حزم
 623 د. حممد بن سليمان العريين

 .(6)الكوكب املنري""هـ( يف 492)ت   (2)وتبعه الفتوحي 
املدلول كما هو احلال يف  أبنه جعل املفهوم من قبيل الداللة ال من قبيل :وخيتلف هذا التعريف عن التعريف األول

 . (6)                                        مصدرية تؤو ل مع ما بعدها مبصدر هو الداللة  –يف التعريف الثاين  – (ما)التعريف األول، إذا إن 
حا  لكون املنطوق واملفهوم "إنه  :-مصدرية  (ما)                   معل قا  على اعتبار  – (هـ942ت ) (5)يقول التفتازاين                                       وإن كان مصح  

  ،                                                                         و  إىل تكلف  عظيم  يف تصحيح عبارات القوم؛ لكو ا صرحية يف كو ا من أقسام املدلولمن أقسام الداللة، لكنه حي
 . (4)"                                                                                املنطوق ما ف هم من اللفظ قطعا  يف حمل النطق، واملفهوم ما ف هم من اللفظ يف غري حمل النطق :كما قال اآلمدي

                                          ن الراجح يف تعريف املفهوم ينبغي أن ي بىن على ؛ أل –تعريف ابن احلاجب  –هو التعريف الثاين  –يف نظري  –والراجح 
، أرجح (9)الرتجيح يف تعريف املنطوق، والشك أن تعريف ابن احلاجب للمنطوق أبنه: مادل عليه اللفظ يف حمل النطق

                                                                                                  من تعريف اآلمدي للمنطوق أبنه: ما ف هم من داللة اللفظ قطعا  يف حمل النطق؛ من جهة أن اآلمدي أخر  ما يسم ى 
وأدر  املفهوم "داللة غري املنظوم"داللة االقتضاء وداللة اإلمياء وداللة اإلشارة"من املنطوق وأدرجها حتت ما أمساه بـ: "بـ:
االقتضاء واإلمياء واإلشارة( ختتلف عن )حتت داللة غري املنظوم، وال شك أن حقيقة هذه الدالالت الثالث: –      أيضا   –

                                                                      ها مبحل احلكم أو حمل النطق، فحقيقتها حينئذ  خمتلفة عن حقيقة املفهوم، بل هي                                  حقيقة املفهوم، من جهة أنه ص ر ح في
 إىل املنطوق أقرب. 

                                                                                                                           
   (.  14 خل  11     هرة )               (، والنجوم الزا   144 خل 4                 ( وشذرات الذهب )   63 خل 5                   ( والدرر الكامنة )    246 خل  16                                 انظر يف ترمجته: البداية والنهاية ) 

    (.      1354 خل 6                        ( انظر: أصول ابن مفلح ) 1 )
                    لقـاهرة، وتلقـى علومـه                                                                                                                  ( هو حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتـوحي املصـري احلنبلـي، املكـىن أبيب بكـر، امللقـب بتقـي الـدين، الشـهري اببـن النجـار، ولـد ونشـأ يف ا2 )

             اء للحنابلة.                                                          على والده، وكبار علماء عصره، وقد توىل التعليم واإلفتاء والقض
                    قـه: " منتهـى اإلرادات                                                                                                                     من مؤلفاته: " الكوكب املنري" املسمى: "خمتصر التحرير " يف أصول الفقه وقد شرحه يف كتاب: " شـرح الكوكـب املنـري" ومـن مؤلفاتـه يف الف

                              يف مجع املقنع والتنقيح وزايدات". 
    (.  4 خل 4      عالم )      ( واأل   669                   ( والسحب الوابلة )    643 خل 8                            انظر يف ترمجته: شذرات الذهب ) 

    (.    683 خل 6                          ( انظر: شرح الكوكب املنري ) 6 )
    (.    191 خل 2                                       ( انظر: شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب ) 6 )
                     مسرقند، وتتلمذ على يد                                                                                                                       ( هو مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاين، امللقب بسعد الدين، ولد يف بالد فارس يف بلدة تفتازان، وأقام بسرخس، وأبعده التتار إىل5 )
                            لعضد األجيي وبرز يف علوم كثرية. ا

                                                                                                                          من مؤلفاته: " التلويح إىل كشف غوامض التنقيح يف أصول الفقه " و" حاشية على شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب " و " هتذيب املنطق ".
    (.    624 خل 2   )               ( وهدية العارفني   185 خل 1                   ( ومفتاح السعادة )    614 خل 4                 ( وشذرات الذهب )    694 خل 2                             انظر يف ترمجته: إنباه الرواة ) 

    (.    191 خل 2                                  ( حاشية التفتازاين على شرح العضد ) 4 )
    (.    191 خل 2                                      ( انظر: خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ) 9 )



 جملة العلوم الشرعية
 621 هـ5341   شوالالثالث والثالثون العدد 

فكان صنيع ابن احلاجب من اعتباره هلا من املنطوق غري الصريح أوجه وأرجح، وإذا كان تعريف ابن احلاجب للمنطوق 
 . (1)أرجح فهكذا تعريفه للمفهوم
  - :(املفهوم)واالصطالحي لكلمة املناسبة بني املعىن اللغوي 

                                                                                                         تقد م أن املعىن اللغوي لكلمة املفهوم هو العلم ابلشيء وفهمه وتعل قه وحصول صورته يف الذهن، سواء ن طق بذلك الشيء 
 .                    املفهوم أو مل ي نطق به

معناه االصطالحي؛ إذ                                                            فهو داللة اللفظ يف غري حمل النطق، فاملفهوم مبعناه اللغوي أعم  من  –        اصطالحا   –أما املفهوم 
                                                     بينما هو يف اللغة شامل  لكل ما ف هم، سواء ن طق به أومل  ،                                               هو يف االصطالح قاصر  على الداللة على معىن مل ي نطق به

  .        ي نطق به
                                                                                                  وقد بني  األصوليون سبب ختصيص املفهوم هبذه التسمية، وقصرهم السم املفهوم على بعض مدلوالته لغة ، أبن الداللة يف 

النطق أو الصيغة وكذلك الفهم  :                                                                         م تقوم على الفهم اجملر د عن الصيغة أو النظم، خبالف املنطوق الذي توفر فيه أمراناملفهو 
ص  هبذا االسم، ال أنه ال مفهوم غريه.                                                                   ؛ وابلتايل كان املفهوم جديرا  أبن خي 

حي خاص ابملفهوم الذي هو قسيم                                           مفهوم( أعم  من املعىن االصطالحي؛ إذ املعىن االصطال)فاملعىن اللغوي لكلمة 
 . (2)                                                                   املنطوق، أما املعىن اللغوي لكلمة املفهوم فيعم  املنطوق  واملفهوم  االصطالحي

  :وينقسم املفهوم إىل قسمني: مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة
  :تعريف مفهوم املوافقة :     أوال  

م املنطوق به، الشرتاكهما يف املعىن الذي ألجله ثبت هو داللة اللفظ على إعطاء املسكوت عنه مثل حك :مفهوم املوافقة
 . (6)                                              احلكم يف املنطوق، وكان هذا املعىن ي فهم مبجرد اللغة 

 .(6) داللة النص()                                       واحلنفية يسم ون هذا النوع من الداللة بـ: 
  :شرح التعريف

                                      
                                                                                                                  ( يرى بعض األصوليني وجود شيء من التوسع والتسامح عند األصوليني يف إطالق املنطوق واملفهوم على الداللة أو املدلول أو حىت الدال.1 )

   (.   266 خل 1                             على شرح احمللي على مجع اجلوامع )                    انظر: حاشية البناين 
   (.   683 خل 6                    ( وشرح الكوكب املنري ) 5 خل 6                    ( انظر: البحر احمليط )2 )
        ( وخمتصـر   44 خل 6                  ( واإلحكام لممدي )    145 خل 1            ( واملستصفى )   664 خل 1            ( والربهان )    152 خل 1                                                          ( انظر هذا التعريف وتعريفات أخرى ملفهوم املوافقة يف: العدة ) 6 )

          ( وغريها.    163 خل 1             ( والتوضيح )    134 خل 1                      (، والتقرير والتحبري )   96 خل 1                                ( وأصول البزدوي مع كشف األسرار )    192 خل 2     ضد )                     ابن احلاجب مع شرح الع
    (.   43 خل 1                            ( والتحرير مع تيسري التحرير )   264 خل 1                 ( وأصول السرخسي )  96 خل 1                                    ( انظر: أصول البزدوي مع كشف األسرار )6 )
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لفظية، وأن ما ثبت هبا من أحكام فهو جنس يف التعريف لبيان أن داللة مفهوم املوافقة هي داللة  :(داللة اللفظ) :قوله
  .                اثبت  بداللة اللفظ

                                               أي أن املسكوت عنه ي عطى مثل حكم املنطوق به، وهلذا  :(على إعطاء املسكوت عنه مثل حكم املنطوق به) :وقوله
ي مفهوم املوافقة، قال الطويف                   كم وإن  زاد عليه                                               ومس  ي هذا مفهوم املوافقة؛ ألنه يوافق املنطوق يف احل"هـ(: 914)ت (1)                             مس 

  .(2)يف التأكيد "
  .                                                                                         واح رتز هبذا القيد عن مفهوم املخالفة؛ ألن املسكوت عنه يف مفهوم املخالفة ي عطى نقيض حكم املنطوق به

لبيان شروط اإلحلاق، وهو كون املعىن الذي ألجله  :(الشرتاكهما يف املعىن الذي ألجله ثبت احلكم يف املنطوق) :وقوله
  .                                املنطوق اثبتا  يف املسكوت عنه أيضا   ثبت احلكم يف

                                                                  لبيان أن اإلحلاق يف مفهوم املوافقة هو إحلاق لغوي، واح رتز بذلك عما إذا   :(                              وكان هذا املعىن ي فهم مبجرد اللغة) :وقوله
االجتهاد                                                                                           كان اإلحلاق بطريق القياس األصويل، إذ إن املعىن الذي ألجله ثبت احلكم يف األصل مل ي فهم ابللغة بل بطريق 

  .والتأمل يف معرفة املناط
ويتضح من هذا التعريف عدم التفريق بني ما إذا كان املسكوت عنه أوىل ابحلكم من املنطوق، أو كان مثله يف استحقاق 

  .ذلك احلكم، أي أن مفهوم املوافقة شامل لقسمني أو حالتني، وِها مفهوم املوافقة املساوي ومفهوم املوافقة األولوي
  تعريف مفهوم املخالفة: :      اثنيا  

  .                                     تقد م تعريف: )املفهوم( يف اللغة واالصطالح
الفا  وخمالفة، وهي تعين املضادة وعدم الوفاق :على وزن مفاعلة، يقال :أما املخالفة فهي يف اللغة الف  خ    .                                                        خ ال ف  خي 

الفا   :      واخل الف":قال يف اللسان                          مل يتفقا، وكل ما مل يتساو   :الف األمران واختلفا...... وخت.                                   املضادة، وقد خ ال فه  خمالفة وخ 
 . (6)"فقد ختالف واختلف 

                                      
                                                                                          الطويف الصرصري البغدادي احلنبلي، امللقب بنجم الدين، ولد بطوفا من أعمال صرصـر يف العـراق، ونشـأ                                                 ( هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي1 )

                                                                                               هــ، فأخـذ عـن مشـاهري علمائهــا يف زمانـه، مث تـرك بغـداد وانتقـل إىل دمشــق مث إىل مصـر، مث جـاور يف احلـرمني، وأخــريا     441                                 فيهـا وتعلـم، مث انتقـل إىل بغـداد ســنة 
                استقر يف فلسطني. 

           شــرح األربعــني                                                                                                                        مــن مؤلفاتــه: " شــرح خمتصــر الروضــة " يف أصــول الفقــه و" إبطــال التحســني والتقبــيح و" اإلكســري يف قواعــد التفســري" و" اآلداب الشــرعية " و "
          النووية. 

    (.   64 خل 4                 ( وشذرات الذهب )    264 خل 2                   ( والدرر الكامنة )    644 خل 2                                انظر: الذيل على طبقات احلنابلة ) 
    (.     915 خل 2  )                    ( شرح خمتصر الروضة2 )
                  (، مادة ) خلف (.     1263-      1264 خل 2               ( لسان العرب ) 6 )
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.. وله .                                    .. وابلتحريك ضد ه  وما استخلفت من شيء.                                         يقال هو خ ل ف  صدق  من أبيه إذا قام مقامه" :وقال يف القاموس
ل فان إذا كان أحدِها طويال  واآلخر قصريا    ِ ل فتان وخ   . (1)".. .أو أحدِها أبيض واآلخر أسود                                                                             ولدان أو عبدان أو أمتان خ 

                                                                                      فقد ع ر ف مفهوم املخالفة بتعريفات كثرية، أبرزها قوهلم يف تعريفه: أبنه االستدالل بتخصيص الشيء  :أما يف االصطالح
 . (2)                             ابلذكر على نفي احلكم عم ا عداه 

 :شرح التعريف
                                               من االستدالل ابلدليل، فمفهوم املخالفة ليس دليال  بل وذلك ألن التمسك مبفهوم املخالفة هو نوع  :االستدالل()قوله: 

                                  متسك  بداللة الدليل أي أنه استدالل. 
 بتخصيص الشيء ابلذكر(: أي أن مستند ذلك االستدالل هو ختصيص الشيء ابلذكر دون ما سواه.)وقوله: 
حبيث إن ختصيصه ابحلكم أي قصر احلكم على املذكور دون املسكوت عنه،  :                       على نفي احلكم عم ا عداه()وقوله: 

 والسكوت عن ابقي األفراد أعطى داللة على انتفاء ذلك احلكم يف حقها. 
  (6)دليل اخلطاب :بـ –      أيضا   –                                                                               وي سم ى هذا النوع من املفهوم بعد ة أمساء، فكما ي سم ى مبفهوم املخالفة، فإنه ي سم ى 

  . (5) (املخصوص ابلذكر)بـ  –اليت ينكرون حجيتها  –                                    واحلنفية ي سم ون هذا النوع من الداللة  ، (6)وحلن اخلطاب

                                      
                  (، مادة ) خلف (.    163 خل 6                 ( القاموس احمليط ) 1 )
         (، وانظـر    926 خل 2                                             (، وقريب منه تعريف الطويف يف شرح خمتصر الروضة )    995 خل 2                             ( وتبعه ابن قدامة يف الروضة )    144 خل 2                               ( وهو تعريف الغزايل يف املستصفى ) 2 )

  (   44 خل 6                  ( واإلحكــــام لممــــدي )   21 خل 1                      ( والتمهيــــد أليب اخلطــــاب )    664 خل 1            ( والربهــــان )    156 خل 2               العــــدة أليب يعلــــى )  –      أيضــــا    –        املخالفــــة               يف تعريــــف مفهــــوم 
    (.   48 خل 1                  ( وتيسري التحرير )   56                     ( وشرح تنقيح الفصول )   196 خل 2                               وخمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ) 

             ( وشــرح تنقـــيح    196 خل 2                                 ( وخمتصــر ابــن احلاجــب مـــع شــرح العضــد )   44 خل 6             حكـــام لممــدي )      ( واإل   995 خل 2                 ( وروضــة النــاظر )    144 خل 2                  ( انظــر: املستصــفى ) 6 )
    (.    684 خل 6                     ( وشرح الكوكب املنري )   16 خل 6                ( والبحر احمليط )     1345 خل 6                  ( وأصول ابن مفلح )   145 خل 2                          ( واملنها  مع  اية السول )   56        الفصول )

     (.   268 خل 1                                                  ( انظر: حاشية البناين على شرح احمللي على مجع اجلوامع ) 6 )
    (.    256 خل 2                        ( وكشف األسرار للبخاري )    241 خل 1                         ( انظر: الفصول يف األصول ) 5 )
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 املطلب الثاني:
 أقسام مفهوم املخالفة وشروطه: 

 :: أقسام مفهوم املخالفةاملسألة األوىل
 –هـ( 535ت) (1)ينقسم مفهوم املخالفة إىل عدة أقسام، لكن األصوليني متفاوتون يف تعدادهم هلذه األقسام، فالغزايل

)مفهوم اللقب، ومفهوم االسم املشتق الدال على اجلنس،  :                                  ين رتب  تندر  حتت مفهوم املخالفة، وهيذكر مثا –     مثال  
ومفهوم الغاية، ومفهوم  ،ومفهوم الصفة املنتقلة، ومفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم احلصر بمنا وبتعريف اجلزأين

  .(2)احلصر ابلنفي(
 :على أربعة أقسام، وهي"صر املنتهىهـ( فاقتصر يف "خمت464أما ابن احلاجب )ت

 . (6) (مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد اخلاص) 
، هي"شرحه ملختصر املنتهى"هـ( يف 954ت)  (6)وزاد عليها اإلجيي  مفهوم االستثناء، ومفهوم إمنا، ومفهوم  :                ثالثة  أقسام 

 . (5)احلصر 
مد احلكم إىل غاية بصيغة إىل أو حىت، ) :ل مفهوم املخالفة على درجات ست، هيهـ( فجع423)ت (4)أما ابن قدامة

                                                                                                التعليق ابلشرط، أن ي ذكر االسم العام مث ت ذكر الصفة اخلاصة يف معر  االستدالل والبيان، وختصيص بعض األوصاف 
 . (1) (اليت تطرأ وتزول ابحلكم، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب

                                      
           لعلـم، ونـزل                                                                                                                    ( هو أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الشافعي، املعروف حبجة اإلسالم، ولد بطوس مـن أعمـال فـارس، مث ارحتـل عنهـا لطلـب ا1 )

                                                                                        ويين، مث نــدب للتــدريس يف املدرســة النظاميــة ببغــداد، وعظمــت منزلتــه عنــد النــاس، مث أقبــل علــى الســياحة                                             بنيســابور وأخــذ عــن علمائهــا، والزم إمــام احلــرمني اجلــ
          والعبادة.

               " البسيط"، ومن                                                                                                                         من مؤلفاته:" املنخول من تعليقات األصول" و" املستصفى من علم األصول" و" شفاء الغليل" كما أل ف يف الفروع: " الوجيز" و" الوسيط" و
                                                                                   افت الفالسفة" و" حمك النظر" و" معيار العلم" و" املنقذ من الضالل" و" إحياء علوم الدين".            مؤلفاته: " هت

    (.   13 خل 6                ( وشذرات الذهب )   299 خل 1                  ( والوايف ابلوفيات )   131 خل 6                         ( وطبقات الشافعية الكربى )   656 خل 6                    انظر: وفيات األعيان )
    (.    234 خل 2                  ( انظر: املستصفى ) 2 )
    (.    196 خل 2        العضد )                                ( انظر: خمتصر ابن احلاجب مع شرح6 )
                 وعلـم الكـالم، تعـر                                                                                                                    ( هو عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار اإلجيي الشريازي الشافعي، املعروف بعضـد الـدين، كـان مـن املـربزين يف األصـول والبالغـة والفقـه 6 )

                للسجن واإليذاء. 
                           الرسالة العضدية يف الوضع".                                                                      من مؤلفاته: " شرح خمتصر املنتهى البن احلاجب " و" املواقف يف علم الكالم " و" 

    (.    113 خل 6                   ( والدرر الكامنة )    138 خل 4                             انظر: طبقات الشافعية الكربى ) 
    (.    196 خل 2                                       ( انظر: شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب ) 5 )
                               من أئمة املذهب احلنبلي يف زمانه.                                                                                                       ( هو أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة العدوي القرشي اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي، امللقب مبوفق الدين،4 )

                                                                                    من مؤلفاته:" روضة الناظر يف أصول الفقه"، وأل ف يف الفقه: " املغين" و" الكايف" و" املقنع".
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مفهوم الصفة، ومفهوم التقسيم، ومفهوم الشرط، ومفهوم ) :وهي –      أيضا   –فذكر ستة أقسام هـ( 492أما الفتوحي )ت
 . (2) (الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب

وما أريد توضيحه من خالل ما ذكرته من تقسيمات هو تفاوت األصوليني يف التعداد، ولعل سبب ذلك هو أن بعضهم 
                           من األقسام اليت ذكرها غري ه.                                يعرب  عن قسم  بتعبري  يشمل عددا  

.. وأشار إمام احلرمني .اقتصر األصوليون منها على ذكر أربعة أو  سة ،وأقسامه عشرة" :هـ(946)ت (6)قال الزركشي
                                                                       وهو صحيح؛ ألن الصفة مقد رة  يف ظرف الزمان واملكان، ككائن ومستقر وواقع، من  ،(6)إىل مشول التعبري عنها ابلصفة

 . (5)"لدار، والغسل يوم اجلمعة زيد يف ا :قولك
 –     مثال   –هـ( 423وقد يرجع التفاوت إىل أن بعضهم ال يعترب بعض األقسام من قبيل مفهوم املخالفة، فابن قدامة )ت

كما   ،                                                                        إذ مل يعترب كال  من مفهوم احلصر بمنا، ومفهوم احلصر ابلنفي من قبيل مفهوم املخالفة ،هـ(535خالف الغزايل )ت
                                                                                هـ(، بل اعتربها من صريح اللفظ ال من مفهومه، وذكر هاتني الصورتني ضمن فصل  عقده إلنكار 535 )تذكر الغزايل

 . (4)اعتبار بعض الصور من مفهوم املخالفة وليست منه 
هـ(؛ لكو ا أوىف من غريها، وهذه األصناف 461األصناف العشرة اليت ذكرها اآلمدي)ت –يف هذا املطلب  –وسأذكر 

  - :هي
  :مفهوم الصفة أو ذكر اسم عام مقرتن بصفة خاصة :ف األولالصن

                                                                                                                           
    (.   88 خل 5                ( وشذرات الذهب )   158 خل 2                 ( وفوات الوفيات )   166 خل 2                         انظر: ذيل طبقات احلنابلة )

    (.    943 خل 2                      ( انظر: روضة الناظر ) 1 )
    (.    649 خل 6       املنري )                    ( انظر: شرح الكوكب 2 )
             ئفــة مــن علمــاء                                                                                                                   ( هــو أبــو عبــد هللا حممــد بــن هبــادر بــن عبــد هللا املصــري الزركشــي الشــافعي، امللقــب ببــدر الــدين، ولــد يف مصــر، وفيهــا تلقــى علومــه علــى يــد طا6 )

                                        وكانت له رحالت يف مساع احلـديث، وكـان منقطعـا                                                                                              الشافعية، منهم مجال الدين األسنوي، وسرا  الدين البلقيين، وبرز يف علوم عدة كالفقه واألصول واحلديث، 
                 للعلم والتأليف. 

                                                                                                 من مؤلفاته: " البحر احمليط يف أصول الفقه " و " تشنيف املسامع بشرح مجع اجلوامع " و" املنثور يف القواعد". 
   (    665 خل 4           رات الذهب )     ( وشذ   166 خل 5                   ( والدرر الكامنة )    166 خل  12                    ( والنجوم الزاهرة )    168 خل 6                            انظر يف ترمجته: إنباء الغمر ) 

    (.    656 خل 1                                  ( انظر: كالم إمام احلرمني يف الربهان ) 6 )
    (.   16 خل 6               ( البحر احمليط ) 5 )
    (.    984 خل 2                      ( انظر: روضة الناظر ) 4 )
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، فمفهوم املخالفة من هذا اللفظ أن (1)"يف الغنم السائمة زكاة" :ما ورد يف حديث أنصباء زكاة الغنم املروي بلفظ :مثاله
  .املعلوفة ال زكاة فيها

  :مفهوم الشرط واجلزاء :الصنف الثاين
ه  اَّلل   ال  ي ك ل  ف   " :قوله تعاىل :مثاله ا  ل يـ ن ف ق  ذ و س ع ة  م ن  س ع ت ه  و م ن  ق د ر  ع ل ي ه  ر ز ق ه  فـ ل يـ ن ف ق  مم  ا آ ات  ه  اَّلل   نـ ف س ا إ ال  م ا آ ات 

ر ا ر  ي س  ع ل  اَّلل   بـ ع د  ع س   .املخالفة من هذه اآلية أن البائن غري احلامل ال جتب هلا النفقة ، فمفهوم(2) " س ي ج 
  :مفهوم الغاية :الصنف الثالث

ا ف ال  ج ن اح   ":–                  يف شأن املطلقة ثالاث   –قوله تعاىل  :مثاله ا ف ال  حت  ل  ل ه  م ن  بـ ع د  ح ىت  تـ ن ك ح  ز و ج ا غ يـ ر ه  ف إ ن  ط ل ق ه  ف إ ن  ط ل ق ه 
فمفهوم املخالفة من هذه اآلية  ،(6) "ن  ي ق يم ا ح د ود  اَّلل   و ت ل ك  ح د ود  اَّلل   يـ بـ ي  نـ ه ا ل ق و م  يـ ع ل م ون  ع ل ي ه م ا أ ن  يـ تـ ر اج ع ا إ ن  ظ ن ا أ  

  . ا حتل لزوجها األول                                أ ا إذا نكحت زوجا  غريه وطلقها فإ
  :إمنا ""مفهوم  :الصنف الرابع

  .                                           فمفهومه أن العمل الذي مل ينو ال يصح  وال ي قبل ،(6) (إمنا األعمال ابلنيات) :مثاله: قوله عليه الصالة والسالم
  :مفهوم الصفة اليت تطرأ وتزول :الصنف اخلامس

  . (5) (فسها من وليها             الثيب أحق  بن) :قوله عليه الصالة والسالم :مثاله
  :مفهوم اللقب :الصنف السادس

 . (4)ختصيص األشياء الستة يف الذكر بتحرمي الراب، فيدل مبفهومه على أن ما عداها ال جيري فيه الراب  :مثاله
  :: مفهوم االسم املشتق الدال على اجلنسالصنف السابع

  .                                              دل مبفهومه على جواز بيع غري الطعام عنسه متفاضال  في ،(1) (ال تبيعوا الطعام ابلطعام) :- -قوله  :مثاله

                                      
                ا وجهـه عـامال  إىل     عندم  –          رضي هللا عنه   –            ألنس بن مالك   –          رضي هللا عنه   –                                                                      ( هذا اللفظ يورده الفقهاء واألصوليون كثريا ، وأصله ما جاء يف كتاب أيب بكر 1 )

                 يث أخرجـه البخـاري                                                                                                                        البحرين، وذكر يف هذا الكتاب أنصباء الزكاة، ولفظه:" ويف صـدقة الغـنم يف سـائمتها إذا كانـت أربعـني إىل عشـرين ومائـة شـاة  " وهـذا احلـد
   .          رضي هللا عنه  –              ( من حديث أنس     1656         ( برقم )    118 خل 2                                      يف صحيحهخل كتاب الزكاةخل ابب زكاة الغنم ) 

    (.    159 خل 2                                                                                                الصالح: " أحسب أن قول الفقهاء واألصوليني: يف سائمة الغنم زكاة، اختصار  منهم ". انظر: التلخيص احلبري )          قال ابن
              ( سورة الطالق. 4           ( من اآلية )2 )
                ( سورة البقرة.    263           ( من اآلية )6 )
                         ( وأخرجــه مســلم يف صــحيحه خل   1            ( حــديث رقــم ) 4 خل 1 )                                                                              ( أخرجــه البخــاري يف صــحيحه خل كتــاب بــدء الــوحي خل ابب: كيــف كــان بــدء الــوحي إىل رســول هللا6 )

   . –          رضي هللا عنه   –                                                   ( ولفظه: ) إمنا األعمال ابلنية(، من حديث عمر بن اخلطاب     1439         ( برقم )     1515 خل 6              كتاب اإلمارة ) 
   .             رضي هللا عنهما   –                   ( من حديث ابن عباس     1621         ( برقم )     1369 خل 2                                           ( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه خل كتاب النكاح ) 5 )
   . –          رضي هللا عنه   –                          ( من حديث عبادة بن الصامت     1589        ( برقم )    1234 خل 6                                                               ( حديث األصناف الستة أخرجه مسلم يف صحيحهخل كتاب املساقاة واملزارعة )4 )
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  :مفهوم االستثناء :الصنف الثامن
 ال عامل يف البلد إال زيد، فيدل مبفهومه على نفي العلم عن غري زيد.  :قول القائل :مثاله

  :تعليق احلكم بعدد خاص أو مفهوم العدد :الصنف التاسع
فيدل مبفهومه على أن مازاد على املصتني انشر  ،(2) (ال حترم املصة وال املصتان) :–عليه الصالة والسالم  –قوله  :مثاله
  .للحرمة

  :مفهوم حصر املبتدأ يف خربه :الصنف العاشر
 . (6)العامل زيد، وصديقي عمرو، فيدالن على أن ما عدا اخلرب خبالفه :قول القائل :مثاله

  :: شروط مفهوم املخالفةاملسألة الثانية
  .                                                                                 لعلماء أن للعمل مبفهوم املخالفة شروطا ، بعضها يرجع للمسكوت عنه، وبعضها راجع للمذكورذكر ا

  .أن ال تظهر أولوية ابحلكم من املذكور، وال مساواة يف مسكوت عنه، وإال كان مفهوم موافقة :فمن األول
                                  مجيع هذه الشروط تعود إىل شرط  واحد  أما الشروط اليت تعود للمذكور فتفاوت األصوليون يف تعدادها، لكنهم ذكروا أن 

 .(6)                                                              أن ال يظهر لتخصيص املنطوق ابلذكر فائدة  غري نفي احلكم عن املسكوت عنه :                             جعلوه ضابطا  لبقية الشروط وهو

                                                                                                                           
  .         رضي هللا عنه                       ( من حديث معمر بن عبدهللا     1542        ( برقم )    1213 خل 6                                                   ( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحهخل كتاب املساقاة واملزارعة )1 )
   . –           رضي هللا عنها   –                ( من حديث عائشة     1653        ( برقم )    1396 خل 2                            مسلم يف صحيحهخل كتاب الرضاع )               ( احلديث أخرجه 2 )
    (.   93 خل 6                       ( انظر: اإلحكام لممدي ) 6 )
                             وأن ال خير  اللفظ جوااب  لسؤال.  - 2                           أن ال خير  الوصف خمر  الغالب.   - 1                                  ( ومن الشروط اليت ترجع هلذا الضابط: 6 )
           وأن ال يكــون - 4                                                  وأن ال خيــر  لبيــان حكــم حادثــة  اقتضــت بيــان حكــم املــذكور.   - 5                       وأن ال خيــر  خمــر  التفخــيم.   - 6       متنــان.                             أن ال يكــون اللفــظ خــر  لــزايدة  ا- 6

         ابإلبطال.   –           وهو املنطوق   –                                أن ال يعود العمل ابملفهوم على األصل   - 9                                                      املنطوق ذ كر لتقدير جهل املخاطب به دون جهله ابملسكوت عنه. 
   (.     644-   684 خل 6             لكوكب املنري )                          انظر: هذه الشروط يف: شرح ا
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 املبحث األول:
 رأي احلنفية يف مفهوم املخالفة، واألساس الذي يقوم عليه:  

 ، هي: (1)إىل أربعة أقسام                                         ي قس م احلنفية طرق داللة األلفاظ على األحكام
 داللة عبارة النص أو داللة العبارة. .1

 داللة إشارة النص أو داللة اإلشارة.  .2

 داللة النص أو داللة الداللة. .6

 داللة اقتضاء النص أو داللة االقتضاء.  .6

 .(2)                                                                                  ويعتربون ما عدا هذه األقسام من املتمس كات الفاسدة، ويـ ع نون بذلك العمل مبفهوم املخالفة
 ربعة:قالوا يف وجه حصر طرق الداللة يف هذه األقسام األو 

 :إن داللة اللفظ على املعىن إما أن تثبت بنفس اللفظ، أو ال تكون كذلك
                                                                                                    فإن كانت اثبتة بنفس اللفظ: فإما أن تكون مقصودة  من سوق الكالم ولو تبعا  فهي العبارة، أو غري مقصودة فهي 

 . (6)اإلشارة
                                                                                   فظ: فإما أن تكون مفهومة  من اللفظ لغة  فهي الداللة، أو توقف عليها صدق اللفظ أو صحته وإن مل تثبت بنفس الل

 .(6)فهي االقتضاء
 :)أ( تعريف عبارة النص

 .(5)                                                هي داللة اللفظ على احلكم املسوق له الكالم ولو تبعا  

                                      
   (.   652 خل 1                 ( وفواتح الرمحوت )  84 خل 1                            ( والتحرير مع تيسري التحرير )   264 خل 1                 ( وأصول السرخسي )  49 خل 1                                    ( انظر: أصول البزدوي مع كشف األسرار )1 )
   (.   254 خل 2                       ( وكشف األسرار للبخاري )   244 خل 1                      ( انظر: أصول السرخسي )2 )
    (.    163 خل 1                                                                      ارة غري مقصودة بل يرى أ ا مقصودة ولكن ابلتبع، انظر: التوضيح ملنت التنقيح )                                       ( على أن صدر الشريعة احلنفي يرفض كون اإلش6 )
                                              (، علــى أن مســألة تعريــف االقتضــاء والفــرق بينــه وبــني   84 خل 1                 ( وتيســري التحريــر )   163 خل 1                        ( والتلــويح علــى التوضــيح )  28 خل 1                            ( انظــر: كشــف األســرار للبخــاري )6 )

                                                                                        أنفســهم، فــذهب متقــدمو احلنفيــة وبعــض متــأخريهم إىل أنــه ال فــرق بــني االقتضــاء وبــني اإلضــمار أو احلــذف وأن                                 اإلضــمار أو احلــذف حمــل خــالف بــني احلنفيــة 
         رورة صــحة                                                                                                                       اجلميـع مــن ابب واحــد، وأن هــذه الداللــة علــى ثالثــة أنــواع: مــا أ ضــمر ضــرورة صـدق الكــالم، ومــا أ ضــمر ضــرورة صــحة الكــالم عقــال ، ومــا أ ضــمر ضــ

                                                                                       وعلــى رأســهم فخــر اإلســالم البــزدوي ومشــس األئمــة السرخســي وعــالء الــدين الســمرقندي وأبــو الربكــات النســفي   –              متــأخري احلنفيــة                         الكــالم شــرعا ، إال أن عامــة 
                                                                                                                     ذهبــوا للفــرق بــني االقتضــاء وبــني اإلضــمار أو احلــذف، حيــث قصــروا االقتضــاء علــى مــا أ ضــمر و وضــرورة صــحة الكــالم شــرعا ، وجعلــوا اإلضــمار أو   –      وغـريهم 

                                                                                                                ملــا أ ضــمر ضــرورة صــدق الكــالم أو صــحته العقليــة، علــى خــالف بيــنهم يف بعــض اجلزئيــات. انظــر اخلــالف يف هــذه املســألة وأدلــة األقــوال ومثــرة              احلــذف شــامال  
                ( واملغـــين للخبـــازي    565                          ( واملنـــار مـــع شـــرحه البـــن ملـــك )   266 خل 2    (، )  94 خل 1                                ( وأصـــول البـــزدوي مـــع كشـــف األســـرار )    592 خل 1                     اخلـــالف يف: ميـــزان األصـــول )

    (.  2                            ( من هذا البحث، احلاشية رقم ) 8           (، وانظر )ص   654 خل 1                 ( وفواتح الرمحوت )   169 خل 1         التلويح )    ( و    146 )
   (.  84 خل 1                             (، والتحرير مع تيسري التحرير )   264 خل 1                  (، وأصول السرخسي )  48 خل 1                                                       ( انظر يف تعريف عبارة النص: أصول البزدوي مع كشف األسرار )5 )
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  :أمثلة لعبارة النص
ث  و ر   "قوله تعاىل .1 ط وا يف  ال يـ ت ام ى ف ان ك ح وا م ا ط اب  ل ك م  م ن  الن  س اء  م ثـ ىن  و ث ال  ت م  أ ال  تـ ق س  ف  ت م  و إ ن  خ  ف  ع  ف إ ن  خ  اب 

ة  أ و  م ا م ل ك ت  أ مي  ان ك م  ذ ل ك  أ د َن  أ ال  تـ ع ول وا د   .(1)" أ ال  تـ ع د ل وا فـ و اح 

  :                                     إن هذه اآلية تضم نت عددا  من األحكام هي :قالوا
  .إابحته أبكثر من واحدة يف حدود األربع -2   .إابحة النكاح -1
وجوب االقتصار على زوجة واحدة، إذا خاف الزو  عدم العدل عند التعدد، وكل هذه األحكام مستفادة  -6

 مل تكن بدرجة واحدة من حيث القصد األصلي أو التبعي. بطريق عبارة النص؛ أل ا مقصودة، وإن 

                                                                        فاحلكم األول وهو إابحة النكاح مقصود تبعا ، ذ كر ليتوصل به إىل املقصود األصلي.
أما احلكمان اآلخران، وِها إابحة التعدد، ووجوب االقتصار على واحدة عند خوف اجلور فهما حكمان مقصودان 

                                                                       صود أصال  واملقصود تبعا  هو سبب نزول اآلية، حيث جاء يف سبب نزوهلا أ م كانوا                    ، والذي بني  لنا املق(2)     أصال  
                                                                                                    يتحر جون يف اليتامى، وحيرصون على العدل بينهم، وال يتحر زون يف النساء، فينكح أحدهم النسوة فال يعدل بينهن، 

ل                                                                          فنزلت اآلية مشد دة على أمر العدل يف النساء، ومبي نة العدد الذي جيوز التعدد                                       إليه وهو األربع، واستتبع ذلك بيان ح 
 . (6)النكاح

 )ب( تعريف إشارة النص: 
 .(6)                                                          هي داللة اللفظ على حكم غري مقصود  من سوق الكالم، لكنه الزم  له

 مثاهلا: 
ي ام  الر ف ث  إ ىل  ن س ائ ك م  ه ن  ل ب اس  ل ك م  و أ نـ ت م  ل ب اس  هل  ن  ع ل م  اَّلل    " :قوله تعاىل ل ة  الص   ل  ل ك م  ل يـ  ت م   أ ح  خت  ت ان ون   أ ن ك م  ك نـ 

ر وه ن  و ابـ تـ غ وا م ا ك ت ب  اَّلل   ل ك م  و ك ل وا و اش   ش  ر ب وا ح ىت  يـ تـ بـ ني   ل ك م  اخل  ي ط  األ  بـ ي ض  أ نـ ف س ك م  فـ ت اب  ع ل ي ك م  و ع ف ا ع ن ك م  ف اآل  ن  اب 
ر  مث   أ مت  وا الص    و د  م ن  ال ف ج  د  ت ل ك  ح د ود  اَّلل   ف ال  م ن  اخل  ي ط  األ  س  ر وه ن  و أ نـ ت م  ع اك ف ون  يف  ال م س اج  ي ام  إ ىل  الل ي ل  و ال  تـ ب اش 

ت ه  ل لن اس  ل ع ل ه م  يـ تـ ق ون   ل ك  يـ بـ ني    اَّلل   آ اي   اآلية.  (5) " تـ ق ر ب وه ا ك ذ 
 فالثابت بعبارة النص هو إابحة اجلماع يف مجيع أجزاء الليل. 

                                      
                   ( من سورة النساء.  6           ( من اآلية )1 )
   (.  48 خل 1               سرار للبخاري، )              ( انظر: كشف األ2 )
   (.  12 خل 5                               (، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )   564 خل 9                                             ( انظر: جامع البيان عن أتويل آي القرآن للطربي )6 )
   (.  89 خل 1                            ( والتحرير مع تيسري التحرير )   264 خل 1                 ( وأصول السرخسي )  48 خل 1                                                        ( انظر: يف تعريف إشارة النص: أصول البزدوي مع كشف األسرار )6 )
                ( سورة البقرة.  9  18           ( من اآلية )5 )
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                                                                                                    ثابت بشارة النص هو جواز اإلصباح جنبا ؛ ألن اجلماع إذا أ بيح يف مجيع أجزاء الليل لزم من ذلك اإلصباح جنبا ، وال
 .(1)وجواز امللزوم يستلزم جواز الالزم

)ت (2)وكون داللة اإلشارة غري مقصودة من سوق الكالم هذا ما عليه مجهور احلنفية وخالف يف ذلك صدر الشريعة
هـ(، حيث يرون أن داللة اإلشارة مقصودة للمتكلم، ولكن ابلتبع 885)ت (6)بعض احلنفية كمال خسروهـ(وتبعه 969

 .(6)                          خمالفا  ملا عليه مجهور احلنفية
                                                                                 أبن هذا القول تغيري لالصطالح من غري فائدة، وهو يف قوة اخلطأ عند احملص لني، مث إن املراد بكون  :                 وقيل يف الر د عليه
                                                                                   ، هو أن احلكم املقصود إفادته ابلسوق يستتبع حكما  آخر؛ ألنه يتوقف عليه، وإذا ال حظنا ذلك                    احلكم مقصودا  تبعا  

فإننا ال جند هلذا القول معىن؛ ألن املدلول يف إشارة النص معىن الزم للمعىن الذي سيق له الكالم، ألنه ال يتوقف هذا 
ل ابلزوجة يف مجيع أجزاء الليل من رمضان ال يتوقف على                                                     املقصود عليه حىت يكون مقصودا  ابلسوق تبعا ، فإابحة االتصا

 .(5)                                                           صحة اإلصباح جنبا ، غاية ما فيه أنه معىن الزم له دل عليه اللفظ 
  :)ج( تعريف داللة النص 

هي داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق للمسكوت عنه، الشرتاكهما يف معىن يدرك كل عارف ابللغة أن ثبوت احلكم 
 . (4)كان ألجل ذلك املعىن، من غري حاجة إىل اجتهاد أو نظريف املنطوق  

  :مثاهلا
ل غ ن  ع ن د ك  ال ك بـ ر  أ ح د ِه   "يف حق الوالدين  –قوله تعاىل  س اان  إ م ا يـ بـ  ي ن  إ ح  ل و ال د  ه  و اب  ا أ و   و ق ض ى ر ب ك  أ ال  تـ ع ب د وا إ ال  إ اي 
ِه  ا ف ال   ا أ ف   و ال  تـ نـ ه ر ِه  ا و ق ل  هل  م ا قـ و ال  ك ر مي اك ال  اآلية، فهذه اآلية الكرمية تدل بعبارهتا على حترمي التأفيف (1)" تـ ق ل  هل  م 

                                      
    (.   84 خل 1                      ( انظر: تيسري التحرير )1 )
             يل وحمـدث ومفسـر                                                                                                                 ( هو عبيد هللا بن مسعود بن حممد البخاري احملبـويب احلنفـي، امللقـب بصـدر الشـريعة األصـغر، مـن فقهـاء احلنفيـة املتـأخرين وهـو أصـويل وجـد2 )

             وحنوي ومنطقي.
                                                                          الفقه" و " الوشاح يف املعاين والبيان" و" وشرح الوقاية يف الفقه احلنفي" وغريها.                                                 من مؤلفاته: " التوضيح يف حل غوامض التنقيح يف أصول 

   (.   149 خل 6                  ( واألعالم للزركلي )  54 خل 2                             انظر يف ترمجته: مفتاح السعادة )
                               سـلم أبـوه، ونشـأ هـو مسـلما ، تبحـر                                                                                                       ( هو حممد بن فرا مرز بن علي، املعروف مبال أو منال أو املوىل خسرو، من علمـاء احلنفيـة وأصـولييهم، وهـو رومـي األصـل، أ6 )

                                                     يف علوم املعقول واملنقول، ويل قضاء القسطنطينية وتويف هبا. 
                                                                                                              من مؤلفاته: " مرقاة الوصول يف علم األصول" وشرحها املعروف بـ" مرآة األصول" ويف الفقه: " درر احلكام يف شرح غرر احلكام".

    (.    214 خل 9          ( واألعالم )  41 خل 2     ادة )             ( ومفتاح السع   186                              انظر يف ترمجته: الفوائد البهية )
                    ( مع حاشية األزمريي.   96 خل 2                                   ( ومرقاة الوصول وشرحها مرآة األصول )   163 خل 1                             ( انظر: التوضيح ملنت التنقيح ) 6 )
    (.   96 خل 2                                ( وحاشية األزمريي على مرآة األصول )   652 خل 1                      ( انظر: فواتح الرمحوت )5 )
    (.   43 خل 1                            ( والتحرير مع تيسري التحرير )  96 خل 1      سرار )                                                ( انظر تعريف داللة النص يف: أصول البزدوي مع كشف األ4 )
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شك أن هذا املعىن موجود وال ،والنهر، ولكن كل عارف ابللغة يدرك أن املعىن الذي حرم من أجله التأفيف هو اإليذاء
يف الضرب والشتم بطريق داللة  –وهو التحرمي  –                                                     قطعا  يف الضرب والشتم وما شاهبهما، فيكون ثبوت هذا احلكم 

 . (2)النص
 داللة مفهوم املوافقة"."                                                   وهذه الداللة توازن ما ي عرف عند اجلمهور أو املتكلمني بـ

  :)د( تعريف داللة االقتضاء
 . (6)ى معىن خار  يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته العقلية أو الشرعيةهي داللة اللفظ عل

                                                                                                       وهذا التعريف إمنا يصح بناء  على مذهب املتقدمني من احلنفية، أما املتأخرون منهم، فريون قصر داللة االقتضاء على ما 
لو ا من قبيل داللة اإلضمار                                                                              يتوقف عليه صحة الكالم شرعا ، أما ما يتوقف عليه صدق الكالم، أو صحته العقلية فيجع

 . (6)أو احلذف
 أمثلة هذه الداللة: 

 -:مثال ما جيب تقديره ضرورة صدق الكالم -1
 . (5) (إن هللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) :أنه قال –صلى هللا عليه وسلم  –ما جاء عن النيب 

فالبد من تقدير يصدق معه الكالم،  ،–صلى هللا عليه وسلم  –أمته  فاخلطأ والنسيان مل يرفعا حقيقة بدليل وقوعهما من
 . (4)                                                                       فيقدر مثال : ر فع عن أميت إمث اخلطأ أو حكم اخلطأ، وإمث النسيان أو حكم النسيان

  :                                        مثال ما جيب تقديره ضرورة صحة الكالم شرعا   -2

 . (                  أعتق عبدك عين أبلف  )                        قول الشخص ملن ميلك عبدا : 

                                                                                                                           
                 ( سورة اإلسراء.    26           ( من اآلية )1 )
   (.  96 خل 1                       ( وكشف األسرار للبخاري )   256 خل 1                      ( انظر: أصول السرخسي )2 )
                ( مـع كشـف األســرار   95 خل 1 )              أصــول البـزدوي  –           عنـد احلنفيـة   –                                          ( مــع التوضـيح،  وانظـر يف تعريـف داللــة االقتضـاء    169 خل 1                                 ( هـذا تعريـف التفتـازاين يف التلـويح )6 )

    (.     566                      ( وشرح املنار البن ملك )   243 خل 1               وأصول السرخسي )
  –         (، وانظـر    565                          ( واملنـار مـع شـرحه البـن ملـك )   242 خل 1                 ( وأصول السرخسـي )  94 خل 1                               ( وأصول البزدوي مع كشف األسرار )   592 خل 1                     ( انظر: ميزان األصول )6 )

    (.   14    ( )ص 6        شية رقم)                         ( من هذا البحث، وكذلك احلا 8    ( )ص 2            احلاشية رقم )  –      أيضا  
                                           ( والطحــاوي يف شــرح معــاين اآلاثرخل ابب طــالق املكــره )    158 خل 6                               الــدارقطين يف ســننه خل كتــاب النــذور )  –            رضــي هللا عنهمــا   –                         ( أخرجــه مــن حــديث ابــن عبــاس 5 )

        (، وقال   64                      النووية ) رقم احلديث                                                                    ( وقال: " صحيح على شرط الشيخني " ووافقه الذهيب، وحسنه النووي يف األربعني   148 خل 2                     (، واحلاكم يف مستدركه )  45 خل 6
                    (، وكـذا قـال العجلـوين    528          رقـم احلـديث      268                                             : " وجمموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصـال  " ) ص–                بعد أن ساق طرقه   –                       السخاوي يف املقاصد احلسنة 

    (.    126 خل 1                                         (، وصح حه العالمة األلباين يف إرواء الغليل )    666 خل 1              يف كشف اخلفاء ) 
     (.    94 خل 1                       ( وكشف األسرار للبخاري )   246 خل 1       سرخسي )               ( انظر: أصول ال4 )
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                                                                                 حصول البيع من أجل صحة العتق؛ ألن اإلعتاق ال يصح شرعا  إال من املالك، فكأن تقدير الكالم فهذا اللفظ يقتضي 
، مث كن وكيال  عين يف إعتاقه                                                          أنه قال للمالك: بع عبدك علي  أبلف 
(1) . 

  :                                       مثال ما جيب تقديره ضرورة صحة الكالم عقال   -6

أ ل  ال ق ر ي ة  ال يت  على لسان أخوة يوسف " –قوله تعاىل   .(2)"  ك ن ا ف يه ا و ال ع ري  ال يت  أ قـ بـ ل ن ا ف يه ا و إ ان  ل ص اد ق ون  و اس 
                                                                                                     فإن هذا الكالم حيتا  إىل تقدير ليصح عقال ؛ ألن القرية اليت هي الدور والبنيان، وكذلك العري ال يصح أن يتوجه هلا 

 .(6)                                                                                              السؤال عقال ، بل املراد سؤال أهل القرية، وسؤال راكيب العري، وكان هذا التقدير ضرورة صحة الكالم عقال  
 -                                        فإن احلنفية يعتربو ا من املتمس كات الفاسدة:"م املخالفةداللة مفهو "                أما ما يتعل ق بـ

 :وأما قول من قال" :–                                                 مقر را  منهج احلنفية يف إفسادهم حلجية مفهوم املخالفة  –هـ( 693)ت  (6)يقول أبو بكر الرازي
حكمه خبالفه، وقول                                                                                      إن  كل  شيء  كان ذا وصفني فخ ص  أحدِها ابلذكر فيما ع ل ق به من احلكم يدل على أن ما عداه ف

                                                                                              كل  ما خ ص  بعض أوصافه ابلذكر وإن كان ذا أوصاف كثرية فإنه يدل  على أن ما عداه فحكمه خبالفه، فقول    :من قال
  .(5)ظاهر االحنالل والفساد، ال يرجع قائله يف إثباته إىل داللة من لغة وال شرع بل اللغة على خالفه"

                                                               ذلك أن املخصوص ابلذكر حكمه مقصور  عليه وال داللة فيه على أن حكم ما ومذهب أصحابنا يف " :-      أيضا   –وقال 
  .(4).. ".عداه خبالفه

ر   منه ذلك،                                                                                                          وميضي انسبا  هذا اإلفساد واإلنكار حلجية مفهوم املخالفة ألئمة احلنفية املتقد مني، وينقل من كالمهم ما خي 
 . (1)هذا الفهم هـ(663)ت  (9)لشيخه أيب احلسن الكرخي -      أيضا   -ويعزو 

                                      
     (.      568                      ( وشرح املنار البن ملك )  94 خل 1                            ( انظر: كشف األسرار للبخاري )1 )
                  ( من سورة يوسف.    82        ( اآلية )2 )
    (.   94 خل 1                            ( انظر: كشف األسرار للبخاري )6 )
                                                                         فقهـاء احلنفيـة وأصـولييهم، انتقـل إىل بغـداد يف صـغره، ودرس علـى علمائهـا كـأيب احلسـن                                                                    هو أمحد بن علي الرازي احلنفي، كنيته أبو بكر، واملشهور ابجلصـاص، مـن كبـار  ( 6 )

                                الكرخي وغريه، كان زاهدا  ورعا . 
                                                                                                          من مؤلفاته: " الفصول يف األصول " املشهور بـ " أصول اجلصاص" و" شرح اجلامع الكبري حملمد بن احلسن" و" أحكام القرآن". 

    (.    191 خل 1           ( واألعالم )   52 خل 2                   ( ومفتاح السعادة )    223 خل 1    ة )                            انظر يف ترمجته: اجلواهر املضي  
   (.   241 خل 1                   ( الفصول يف األصول ) 5 )
    (.    242-   241 خل 1                 ( املصدر السابق ) 4 )
            احلنفيـة، كـان          ه كثـري مـن                                                                                                                  ( هو عبيد هللا بن احلسني بن دال ل الكرخي احلنفي، كنيته أبـو احلسـن، انتهـت إليـه رايسـة احلنفيـة يف زمانـه، در س يف بغـداد وتتلمـذ عليـ9 )

                          زاهدا  ورعا  كثري العبادة.
                                                                                          من مؤلفاته: " رسالة يف أصول الفقه" و" وشرح اجلامع الكبري" و" شرح اجلامع الصغري" يف فروع احلنفية.

    (.    658 خل 2                ( وشذرات الذهب )   126                          ( وطبقات الفقهاء للشريازي )   646 خل 2                            انظر يف ترمجته: اجلواهر املضية )
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هـ( ما يفيد أبن ختصيص الشيء ابلذكر ال داللة فيه على أن ما عداه فحكمه 182)ت  (2)                   فقد ح كي عن أيب يوسف
ِت  آ تـ ي ت  أ ج ور ه ن  و م ا م ل ك ت  مي  ين ك   "خبالفه، حيث قال: إن قوله تعاىل لرسوله  ل ل ن ا ل ك  أ ز و اج ك  الال  اي  أ يـ ه ا الن يب   إ ان  أ ح 

ت   ال ك  و بـ ن ات  خ اال  ن ة  إ ن  مم  ا أ ف اء  اَّلل   ع ل ي ك  و بـ ن ات  ع م  ك  و بـ ن ات  ع م ات ك  و بـ ن ات  خ  ِت  ه اج ر ن  م ع ك  و ام ر أ ة  م ؤ م  ك  الال 
ال ص ة  ل ك  م ن  د ون  ال م ؤ م ن ني  ق د  ع ل   تـ ن ك ح ه ا خ  لن يب    إ ن  أ ر اد  الن يب   أ ن  ي س 

ه م  و م ا و ه ب ت  نـ ف س ه ا ل  ن ا ع ل ي ه م  يف  أ ز و اج  ن ا م ا فـ ر ض  م 
ام ل ك ت  أ مي  انـ   يم  ، ال داللة فيه على أن الالِت مل يهاجرن معه حمرمات (6)  "ه م  ل ك ي ال  ي ك ون  ع ل ي ك  ح ر    و ك ان  اَّلل   غ ف ور ا ر ح 

 عليه. 
ِت  آ تـ ي ت  أ ج ور ه ن  و م ا م ل ك ت  " :وله تعاىليف ق –      أيضا   –          وح كي عنه  ل ل ن ا ل ك  أ ز و اج ك  الال  ا الن يب   إ ان  أ ح  اي  أ يـ ه 

ت   ِت  ه اج ر ن  م ع ك  مي  ين ك  مم  ا أ ف اء  اَّلل   ع ل ي ك  و بـ ن ات  ع م  ك  و بـ ن ات  ع م ات ك  و بـ ن ات  خ ال ك  و بـ ن ات  خ اال  ك  الال 
تـ ن ك ح ه ا خ ال ص ة  ل ك  م ن  د   لن يب    إ ن  أ ر اد  الن يب   أ ن  ي س 

ا ل  ن ة  إ ن  و ه ب ت  نـ ف س ه  ن ا م ا و ام ر أ ة  م ؤ م  ون  ال م ؤ م ن ني  ق د  ع ل م 
ه م  و م ا م ل ك ت  أ مي  انـ   ن ا ع ل ي ه م  يف  أ ز و اج  افـ ر ض  يم  ، إمنا فيه (6) "ه م  ل ك ي ال  ي ك ون  ع ل ي ك  ح ر    و ك ان  اَّلل   غ ف ور ا ر ح 

 . (5)                                                                                     النص على درء العذاب عنها إذا شهدت وليس فيه داللة على أ ا إذا مل تشهد الي درأ عنها العذاب
                              أن املسلمني إذا حاصروا حصنا  من "السري الكبري"هـ( حيث ذكر يف184)ت (4)                             ومثل ذلك ي نقل عن حممد بن احلسن

                                                                                       قال رجل من أهل احلصن: أم نوين على أن أنزل إليكم على أن أدلكم على مائة رأس من السيب يف قرية حصون املشركني ف

                                                                                                                           
   (.   242 خل 1  )                        ( انظر: الفصول يف األصول 1 )
               تهـدين، كمـا بـرع                                                                                                                        ( هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف البغدادي، كنيته أبو يوسف، صاحب أيب حنيفة، ومن كبار فقهاء احلنفية وأصـولييهم اجمل2 )

                                                             يف التفسري واحلديث واملغازي، ويل القضاء لثالثة من خلفاء بين العباس.
                          قاضي" و" اختالف األمصار ".                                    من مؤلفاته: " كتاب اخلرا " و" أدب ال

    (.    411 خل 6                  ( واجلواهر املضي ة )   166                          ( وطبقات الفقهاء للشريازي )  43                                              انظر يف ترمجته: أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصيمري )
               ( سورة األحزاب.  53           ( من اآلية )6 )
              ( سورة النور. 8           ( من اآلية )6 )
   (.   242 خل 1                        ( انظر: الفصول يف األصول )5 )
                                                                                                                   بن فرقد الشيباين، كنيته أبو عبد هللا، صاحب أيب حنيفة، أخذ العلم عنه وعن أيب يوسف، لقـي الشـافعي ببغـداد وانظـره، وكـان ابرعـا  يف                  ( هو حممد بن احلسن 4 )

                        الفقه والعربية واحلساب. 
                    املبسوط" و"الزايدات".                                                                                                   من مؤلفاته: كتب ظاهر الرواية، وهي: " اجلامع الكبري" و" اجلامع الصغري" و" السري الكبري" و" السري الصغري" و" 

    هـ.   189              هـ، وقيل سنة:    184                                      وتويف ابلري، وا ختلف يف زما ا، فقيل سنة: 
   (.   122 خل 6                  ( واجلواهر املضي ة )   165                          ( وطبقات الفقهاء للشريازي )   123                                      انظر يف ترمجته: أخبار أيب حنيفة وأصحابه )
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                                                                                                        )كذا(، فأم نه املسلمون على ذلك، فنزل مث مل خيرب بشيء فإنه ي رد إىل مأمنه؛ ألنه مل يقل إن مل أدلكم فال أمان يل، فلم 
 . (1)                      مل يف  ابلشرط فال أمان له                                              جيعل وقوع األمان على هذا الشرط دليال  على أنه مىت 

وهذا يدل من مذهبه داللة واضحة على أن التخصيص ابلذكر أو التعليق ابلشرط ال " :هـ(693قال أبو بكر الرازي )ت
 . (2)يدل على أن ما عداه فحكمه خبالفه"

ل التخصيص، بل إنه هـ( عن علماء احلنفية أ م رفضوا اعتبار التنصيص دلي663)ت (6)وهكذا نقل أبو زيد الدبوسي
                                                                                               وصف ذلك القول ابلتلبيس الظاهر؛ ألن من قال إن التنصيص دليل التخصيص إن  ع ىن  ابلتخصيص أن  ما ال يدخل 
                                                                                             حتته ال يشاركه يف حكم النص ابلنص فما أحد  خيالفه يف ذلك، إال أان  نقول إمنا ال يشاركه؛ ألن سبب الوجوب مل 

                                                                     به ال أن اخلاص نفاه، وإن قال: ال جيوز أن يشاركه ما عداه يف حكمه ملانع   من يتناوله، واحلكم إمنا يثبت حبسب سب
 . (6)                     حيث النص فغلط  ظاهر  

هـ( االحتجا  ابلتنصيص على 643)ت (4)هـ( ومشس األئمة السرخسي682)ت (5)وهكذا اعترب فخر اإلسالم البزدوي
 .(9)                                         التخصيص هو من العمل ابلنصوص بوجوه  فاسدة  

هـ( أن علماء احلنفية يطلقون على مفهوم املخالفة أبنواعه أو أقسامه الثمانية 963)ت(1)العزيز البخاري وقد ذكر عبد
 . (2)املخصوص ابلذكر(األصوليني يف منهج اجلمهور اسم:)املشهورة عند 

                                      
   (.   246-   242 خل 1                        ( انظر: الفصول يف األصول )1 )
   (.   246 خل 1                ( املصدر السابق )2 )
                  وي احلجـة واملنـاظرة،                                                                                                                      ( هو عبيد هللا بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري، نسبة إىل دبوسية قرية بني خبارى ومسرقند، من كبار فقهاء احلنفيـة وأصـولييهم، كـان قـ6 )

                               قيل: إنه أول من وضع علم اخلالف. 
                                                                    من مؤلفاته: " تقومي األدلة" و" األنوار يف أصول الفقه "و" أتسيس النظر ". 

   (.   264 خل 6                ( وشذرات الذهب )  56 خل 2                  ( ومفتاح السعادة )   664 خل 2                           ظر يف ترمجته: اجلواهر املضي ة )  ان
    (.    164                    ( انظر: تقومي األدلة )6 )
            وسـكن مسرقنـد،                                                                                                                   ( هو علـي بـن حممـد بـن عبـد الكـرمي بـن احلسـني البـزدوي، املكـىن أبيب احلسـن،"املعروف بفخـر اإلسـالم"، ولـد يف قريـة بـزدوة القريبـة مـن نسـف،5 )

                          كما برز يف التفسري واحلديث.                                                       خذ عن علمائها، ويعد  أحد كبار فقهاء احلنفية وأصولييهم،   وأ
                                                                                                          من مؤلفاته: " كنز الوصول إىل معرفة األصول" وأل ف يف الفقه " املبسوط" و" شرح اجلامع الكبري يف فروع الفقه احلنفي". 

    (.    628 خل 6          ( واألعالم )  56 خل 2                    ( ومفتاح السعادة )   546 خل 2                              انظر يف ترمجته: اجلواهر املضي ة ) 
         وهـي بلـدة   –                                    بفـتح السـني والـراء، وقيـل: بسـكان الـراء   –                                                                                 هو حممـد بـن أمحـد بـن أيب سـهل السرخسـي، املكـىن أبيب بكـر، وامللقـب بشـمس األئمـة، ولـد يف قريـة سـرخس   ( 4 )

                                   ئل اليت ال رواية فيها عن صاحب املذهب.                                                                             عظيمة خبراسان، وهو من كبار فقهاء احلنفية وأصوليهم، ويعد  من طبقة اجملتهدين يف املسا
                                                                                                من مؤلفاته: كتابه املعروف بـ " أصول السرخسي" ويف الفقه ألف: " املبسوط يف الفروع" و" احمليط يف الفروع".

    (.   94 خل 2                 ( وهدية العارفني )  56 خل 2                   ( ومفتاح السعادة )   98 خل 6                            انظر يف ترمجته: اجلواهر املضية )
    (.    244 خل 1                 ( وأصول السرخسي )   256 خل 2        األسرار )                            ( انظر: أصول البزدوي مع كشف 9 )
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ليه أدلتهم يف                                                                                       ويبين احلنفية إفسادهم حلجية االستدالل ابلتخصيص ابلذكر على نفي احلكم عم ا عداه على أساس  بنوا ع
 هذه القضية وكذا مناقشاهتم وإلزاماهتم ملخالفيهم فيها،حيث قالوا: 

                                                                                                     إن تنصيص الشارع على حكم صورة  ما إمنا يتناول تلك الصورة وال يتناول ما عداها؛ ألن سبب الوجوب ال يتناول إال 
                               ات  عنه حمتمال  للدخول يف ذلك النص                                                                      ما ن ص  عليه، واحلكم إمنا يثبت حبسب سببه، فيكون ما عدا املنصوص عليه مسكو 

                                                                                                     وحمتمال  للمنع منه، والقول أبنه ممنوع الدخول استنادا  لنص  يف غريه ظاهر البطالن والضعف؛ ألن ذلك املسكوت عنه مل 
                                                                                              يدخل أصال  حتت النص، فكيف يتعدى إليه حكمه بنفيه؟!، على أن النص كان إلجياب حكم  فكيف يوجب نفيا  عن 

                                         ، والنفي ليس مبعىن اإلثبات لغة  بل هو ضد ه.غري حمله ؟!!
                                                                                         وغاية ما يستند عليه القائلون حبجية املخصوص ابلذكر أن الشارع ملا نص  على عني  من اجلملة دل  على :–      أيضا   –قالوا 

    ألان                                                                                              ختصيصه إايه بذلك احلكم، إذ لواله ملا كان للتخصيص بنص ه فائدة، ومثل هذا املستند ال يصلح إلثبات احلجة؛
                                                                                                  وجدان الشارع قد خص  أشياء فذكر بعض أوصافها مث علق هبا أحكاما  مث مل يكن ختصيصه إايها موجبا  للحكم فيما مل 

ق  حن  ن  نـ ر ز قـ ه م   " :كقوله تعاىل  :يذكر خبالفها، واألمثلة على ذلك أكثر من أن حتصى ي ة  إ م ال  د ك م  خ ش  تـ ل وا أ و ال  و ال  تـ ق 
ب ري ا ط ئ ا ك  ل ه م  ك ان  خ  ك م  إ ن  قـ تـ  ي حال                                                            ،  فخص  النهي عن قتل األوالد حال خشية اإلمالق، ومل خيتلف حكم النه(6) "و إ اي 

 عدمه. 
ر ا يف  ك ت اب  اَّلل   يـ و م  خ ل ق  الس م او ات  و ا "                   يف شأن األشهر احل ر م –وكقوله  أل  ر    إ ن  ع د ة  الش ه ور  ع ن د  اَّلل   اثـ ن ا ع ش ر  ش ه 

ر ك ني  ك اف   نـ ه ا أ ر بـ ع ة  ح ر م  ذ ل ك  الد  ين  ال ق ي  م  ف ال  ت ظ ل م وا ف يه ن  أ نـ ف س ك م  و ق ات ل وا ال م ش  ا يـ ق ات ل ون ك م  ك اف ة  و اع ل م وا أ ن  اَّلل   م ع  م  ة  ك م 
                                                                   ، فخص  األشهر احلرم ابلنهي عن ظلم النفس فيها، وهو حمرم  فيها ويف غريها. (6)"  ال م ت ق ني  
                            ، وهو نذير  لكل البشر كافة.(5)" إ من  ا أ ن ت  م ن ذ ر  م ن  خي  ش اه ا ":- صلي هللا عليه وسلملرسوهل –وكقوله 

ل ح ون  اي  أ يـ ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ال  أت  ك ل وا الر  اب  أ ض ع اف   " وكقوله: كله حبال وإن مل يكن وال جيوز أ، (1) " ا م ض اع ف ة  و اتـ ق وا اَّلل   ل ع ل ك م  تـ ف 
 .               أضعافا  مضاعفة

                                                                                                                           
                                                                                                        ( هو عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري احلنفي، فقيه وحمدث وأصويل، كان من أبرز أئمة احلنفية وحمققيهم املتأخرين.1 )

          لبزدوي".                                                                                                 من مؤلفاته: " التحقيق" شرح منتخب األصول و" شرح اهلداية" ومل يكمله و" كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم ا
    (.    145 خل 2                  ( ومفتاح السعادة )   129              ( وات  الرتاجم )   628 خل 2                             انظر يف ترمجته: اجلواهر املضي ة )

   (.   256 خل 2                    ( انظر: كشف األسرار )2 )
                ( سورة اإلسراء.   61           ( من اآلية )6 )
               ( سورة التوبة.  64           ( من اآلية )6 )
                 ( سورة النازعات.  65           ( من اآلية )5 )
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 .(2)                                                                             ف علم من هذا وغريه أن جمرد التخصيص ابلذكر ال داللة فيه على نفي احلكم عما عدا املخصوص
                                                                                              كما قر روا أب م يف تفاصيل الصور مىت ما حكموا لصورة السكوت خبالف احلكم الثابت يف صورة النص فال يعين ذلك 

                                                                              داللة التخصيص ابلذكر، بل لوجود أدلة أخرى دل ت على ذلك، على حد  ما يذكره أبو بكر أ م قد احتجوا أو متسكوا ب
 هـ(، حيث يقول: 693الرازي )ت

                                                                                                     ومجلة األمر يف ذلك أن كل  موضع حكمنا فيه ملا عدا املذكور خبالف حكم املذكور فلم خيل  عن أن يكون وجوبه متعل قا  "
ن يكون ألن األصل كان يوجب احلكم فيما عدا املذكور قبل ورود حكم املذكور بداللة أخرى غري اللفظ املذكور، فإما أ

هبذا احلكم، فلما ورد التوقيف يف املذكور ابحلكم املنصوص عليه فبه أخرجناه من األصل، وتركنا الباقي على حكمه الذي  
  .كان له قبل ورود احلكم املذكور

 .ر خبالف حكم املذكوروإما بداللة أخرى أوجبت احلكم فيما عدا املذكو 
 .(6)"                                                                                             فأما املنصوص عليه فحكمه اثبت  فيما هو عبارة  عنه وما عداه فحكمه موقوف  على الداللة على ما بين ا 

                                                                                                 وطرد عامتهم هذا األصل يف مجيع أنواع مفهوم املخالفة، وعلى وجه ت لقي بشيء من االستغراب من خمالفيهم يف بعض 
االستثناء ومسألة االستثناء من النفي أو من اإلثبات، حيث يرى أكثر األصوليني أن الصور، كما هو احلال مع مفهوم 

                                         االستثناء من النفي إثبات  ومن اإلثبات نفي  
، بينما يستمر عامة احلنفية يف إنكار ذلك، حيث يرون أن االستثناء من (6)

                      مسكوت عنه  وال حكم فيه  –عندهم  –ستثىن النفي ال يفيد اإلثبات، وكذلك االستثناء من اإلثبات ال يفيد النفي، فامل
بثبات وال نفي، وأن فائدة أداة االستثناء هي بيان أن ما بعدها ال يدخل يف حكم ما قبلها، فإذا قال قائل: ما جاء 

 . (5)                                                                                        القوم إال زيد، ليس يف إال نفي اجمليء عن القوم، أما زيد  فمسكوت  عنه وحاله موقوف  على نص   آخر
 . (4)                                                       هـ( إنكار مثل هذه الداللة نوعا  من الغلو يف إنكار املفاهيم535رب الغزايل )توهلذا اعت

                                                                                                                           
                 ( سورة آل عمران.   163           ( من اآلية )1 )
               الفصـول يف األصـول                                                                                                                    ( انظر ألدلة احلنفية يف إنكارهم حلجية مفهوم املخالفة أو املخصوص ابلذكر وما ورد على أدلـتهم مـن اعرتاضـات وكيفيـة جـواهبم عنهـا يف: 2 )

   (.   299-   244 خل 1                 ( وأصول السرخسي )   284-   256 خل 2                               ( وأصول البزدوي مع كشف األسرار )   154-   164               ( وتقومي األدلة )   626-   284 خل 1  ) 
   (.   616 خل 1             صول يف األصول )     ( الف6 )
                 ( والفـــروق للقـــرايف    196 خل 2                                ( وخمتصـــر ابـــن احلاجـــب مـــع شـــرح العضـــد )   984 خل 2                ( وروضـــة النـــاظر )  93 خل 6                 ( واإلحكـــام لممـــدي )   234 خل 2                 ( انظـــر: املستصـــفى )6 )

                        (، وقـد اختـار هـذا القــول   9  62 خل 6                    ( وشـرح الكوكـب املنـري )   631 خل 6               ( والبحـر احملـيط )   465 خل 2                     ( واملنهـا  مـع اإلهبـا  )    669                     ( وشـرح تنقـيح الفصـول )   143 خل 2 )
            نهم نفــوا أن                                                                                                                    كثــري مــن متــأخري احلنفيــة كفخــر اإلســالم البــزدوي ومشــس األئمــة السرخســي وأيب الربكــات النســفي وابــن اهلمــام وابــن عبــد الشــكور واألنصــاري، لكــ

        ( وأصـول    129 خل 6 )                         ل البـزودي مـع كشـف األسـرار                                                                                             تكون الداللة على النفي أو اإلثبات من قبيـل مفهـوم املخالفـة بـل مـن قبيـل إشـارة الـنص عنـدهم. انظـر: أصـو 
   (.   666 خل 1                                ( ومسلم الثبوت مع فواتح الرمحوت )   618 خل 1                                ( والتحرير مع التقرير والتحبري )    624                        ( واملنار مع فتح الغفار )  26 خل 2         السرخسي )

   (.  21 خل 2            ( والتوضيح )   624                       ( واملنار مع فتح الغفار)   129 خل 6                                     ( انظر: أصول البزودي مع كشف األسرار ) 5 )
   (.   984 خل 2            روضةالناظر )  –      أيضا    –        ( وانظر    216 خل 2              نظر: املستصفى )   ( ا4 )
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على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق  –حبسب الوضع  –               ما قام إال زيد   :بل ذهب بعضهم إىل اعتبار إنكار احلنفية لداللة
 . (1)بنكار الضرورايت

 
                                                            خالفة أو ما يسم ونه: )املخصوص ابلذكر(، ومىت ما ن قل عنهم أو عن وهكذا التزم احلنفية القول بفساد حجية مفهوم امل

                                                                                                    بعضهم ما قد ي فهم أنه عمل به وجنوح إليه فإ م يسارعون إلنكار ذلك وخترجيه وتوجيه على وجه حيافظ على أتصيلهم 
هـ( من 663رخي )ت                                                                                وتنظريهم لفساد هذا النوع من الداللة، كما هو احلال مع توجيههم ملا ن قل عن أيب احلسن الك

، ومبثله قالوا يف توجيه رأي بعضهم بعطاء (6)، وما نقل عن بعضهم من العمل مبفهوم الغاية(2)أخذه مبفهوم الشرط
)                                                                          املسكوت عنه نقيض حكم املنطوق يف مسألة االستثناء من النفي إثبات  ومن اإلثبات نفي  ِ   6) . 

ني احلنفية يف إفساد حجية داللة املخصوص ابلذكر حىت وإن  هـ( أنه ال خالف ب693                             وهكذا يؤك د أبو بكر الرازي )ت
وليس عندي ":                                                                                   كان قد مسع من بعض شيوخه ما يفيد أخذهم مبفهوم العدد على وجه ال يعرف جوااب  عنه، حيث يقول

                                                                                             بني أصحابنا خالف يف مجلة املذهب، وقد كنت أمسع كثريا  من شيوخنا يقول يف املخصوص بعدد أنه يدل على أن ما 
أنه دليل على أنه  (5) (                                   س فواسق يقتلهن  احملرم يف احلل واحلرام) :صلي هللا عليه وسلمداه فحكمه خبالفه كقول النيب ع

                                      
                                                            (، ومعلوم أن احلنفية املنكرين ملفهوم االسـتثناء جي  ـرون هـذا النفـي   14 خل 2                              ( وحاشية البناين على شرح احمللي )   162 خل 2                                      ( انظر حاشية التفتازاين على شرح العضد )1 )

    (.    666 خل 1                                                                           ويقولون: ال داللة هلذا اللفظ وضعا  على إثبات القيام لزيد. انظر: فواتح الرمحوت )                                              يف االستثناء املفر غ كما لو قيل: ما قام إال زيد ، 
                                                                                                      (، وقد وجه احلنفية ما ن قل عن الكرخي ال على أنه إقرار حبجية هذا النوع من الداللة الذي يفسدونه، بـل ألنـه رأى    291 خل 2                            ( انظر: كشف األسرار للبخاري )2 )

                                                                                                          يقــاف احلكــم علــى وجــود الشــرط وإذا وقــف عليــه انعــدم بعدمــه، ولــيس يف غــريه مــن التقييــدات إيقــاف احلكــم عليــه فيبقــى مــا وراء                         أن التعليــق ابلشــرط يقتضــي إ
                               املذكور موقوفا  على حسب الدليل.

                            طلبـا  لفائـدة التخصـيص ابلـذكر،                                                                                                          وابلتايل فإن نفي احلكم عن املسكوت عنه يف الشرط مفهوم  لغة  أما يف غريه مـن التقييـدات فنفـي احلكـم ال مـن جهـة اللغـة بـل 
                                                                                       فالنفي عند الكرخي يف الشرط مفهوم لغة، وحينئذ  فعمله يف الشرط ال من ابب أخذه مبفهوم املخالفة.

         نـه القـول                                                                                     (، وقـد بـني  األنصـاري أن القـول ابلغايـة أي بعطـاء مـا بعـد الغايـة نقـيض حكـم مـا قبلهـا ال يلـزم م   686 خل 1                                     ( انظر: مسلم الثبوت مع فـواتح الرمحـوت )6 )
             مقصـود املــتكلم                                                                                                                    مبفهـوم املخالفـة؛ جلــواز أن يكـون هـذا النفــي مـن قبيـل اإلشــارة كمـا هــو مـذهب فخـر اإلســالم ومشـس األئمـة ومــن تبعهمـا، مث قـال:" وحتقيقــه أن 

                                            إمنـا يلـزم لـو كـان مقصـودا  للمـتكلم ولـو يف اجلملـة                                                                                                          إفادة احلكم منتهيا  إىل الغايـة، ويلزمـه انتفـاء احلكـم فيمـا بعـدها، فـي فهم انفهـام اللـوازم الغـري مقصـودة، واملفهـوم
   (.   118 خل 1                          كالم صاحب التقرير والتحبري )    –      أيضا    –              فافهم"، وانظر 

                 ( من هذا البحث.   24     ( ص ) 1                   ( انظر احلاشية رقم )6 )
                          ، ولفظـه: )  ـس فواسـق يقـتلن -           رضـي هللا عنهـا –                ( مـن حـديث عائشـة     1148        ( بـرقم )   858 خل 2                                                ( أخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم يف صحيحه خل كتاب احلـج )5 )

       ( بــرقم    854 خل 2            خل كتــاب احلــج )  -            رضــي هللا عنهمــا   –                                                                                      يف احلــل واحلــرم، الغــراب واحلـ ـدأة والفــأرة والعقــرب والكلــب العقــور(، كمــا أخرجــه مــن حــديث ابــن عمــر 
                                                           ( ولفظه: )  س من الدواب ليس على احملرم يف قتلهن جناح( احلديث.     1233 )
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.... ولست .يدل على أن غريِها من امليتة والدم غري مباح (1)                       أ حل ت يل ميتتان ودمان() :                        ال يقتل ما عداهن ، وكقوله
 . (2)أعرف جواب املتقدمني من أصحابنا يف ذلك "

                                                                                           التشدد وااللتزام بنفي حجية مفهوم املخالفة إال أان  جند من متأخري احلنفية من جنح للقول حبجية مفهوم  ومع هذا
، مع إقرار القائلني هبذا التفريق من املتأخرين أبن هذا (6)املخالفة يف كالم الناس، وقصر نفي احلجية على كالم الشارع

                                                            موهم من التزام اإلنكار يف كالم الشارع وكالم الن اس دون تفريق بني                                          اجلنوح هلذا القول هو خمالف  ملا سار عليه متقد
                                                           هـ( من الرواايت ما يدل  على اختالف بني املتقدمني واملتأخرين، وأن 1252)ت (6)املوضعني، وهلذا نقل ابن عابدين

 .(5)املتأخرين على اعتبار املفهوم يف غري نصوص الشارع
عن كتب احلنفية ما يفيد احتجاجهم مبفهوم املخالفة يف كالم  –     يضا  أ –هـ( 1388)ت (4)وهكذا نقل احلصكفي

 . (1)من أن مفاهيم الكتب حجة خبالف أكثر مفاهيم النصوص (9)الناس، ومن ذلك ما نقله عن النهر

                                      
                                     (، بلفــظ: ) أ حل ــت لنــا ميتتــان ودمــان(،     1396 خل 2                                                      ( وابــن ماجــه يف ســننهخل كتــاب الصــيدخل ابب صــيد احليتــان واجلــراد )  49 خل 2      ســنده )                     ( أخرجــه اإلمــام أمحــد يف م1 )

    (.    146 خل 8                              وصح حه األلباين يف إرواء الغليل )
                               جـواز قتـل ماعـدا هـذه اخلمـس عنـد مـن                   ( ختـريج القـول بعـدم    114 خل 1                                            (، وقد حاول ابن أمري احلا  يف التقرير والتحبـري )   246-   246 خل 1                  ( الفصول يف األصول )2 )

              ي ابتـداء  علـى                                                                                                                        قال به من احلنفية ال على أنه جنوح للقول مبفهوم العدد بل على أساس أن نفي حل  قتل ماو و سوى هذه اخلمـس ممـا هـو مـن مجلـة الصـيد الـرب 
ـر  و ط ع ام ـه  م ت اع ـا ل ك ـم  و ل لس ـي ار ة  و ح ـر    "  :                                                                               القول به إمنا هو ابألصل الذي أفاده السمع من عدم حل ذلك ابلتلبس ابإلحرام حيث قال تعاىل ل  ل ك م  ص ي د  ال ب ح  م  أ ح 

ـت م  ح ر م ـا و اتـ ق ـوا اَّلل   الـ ذ ي إ ل ي ـه  حت  ش ـر ون                                                                      ( سـورة املائـدة( ال ابملفهـوم املخـالف للعـدد املـذكور، فـال يـرد حـل  قتـل الـذئب؛     44          ) مـن اآليـة)  "ع ل ي ك م  ص ـي د  ال بـ ـر   م ـا د م 
ل  قتل احلية وسائر اهلوام واحلشـرات؛ أل ـا مبقـاة علـى احلـل األصـلي لعـدم النهـي عـن قتلهـا  ـل  ق                                                                                                                  ألنه ليس من الصيد يف ظاهر الرواية وال ح     تـل                      للمحـرم، وازداد ح 
    ام.                                                                                                                  بعضها أتكيدا  ابلنص عليه خبصوصه، وهو الذئب واحلي ة، وليس الشأن إال يف الزايدة على ما استثىن حل قتله مما عر  له التحرمي ابإلحر 

              مبفهـوم املخالفـة                                                                                                                    وصاحب التحرير يشري يف كالمه إىل خالف احلنفية يف قتل ما سوى اخلمس، وأن من قال بتحرمي قتل ما سواها فلم يقل بذلك بنـاء علـى قولـه 
   (.   114 خل 1               ( وفتح القدير )   149 خل 2                                                                  بل ألدلة أخرى، وانظر خلالف احلنفية يف قتل ما سوى اخلمس يف بدائع الصنائع )

   (.   131 خل 1                 ( وتيسري التحرير )   119 خل 1                         ( انظر: التقرير والتحبري )6 )
                                                        كبــار فقهــاء احلنفيــة وأصــولييهم املتــأخرين، ولــد بدمشــق وأخــذ عــن                                                                           ( هــو حممــد بــن أمــني بــن عمــر بــن عبــدالعزيز، املعــروف اببــن عابــدين الدمشــقي احلنفــي، مــن  6 )

                                                                علمائها، وانتهت إليه إمامة احلنفية وإفتاء الداير الشامية يف زمانه.
                                                                                                         من مؤلفاته:" إفاضة األنوار يف أصول الفقه" و" رد  احملتار يف شرح تنوير األبصار يف الفقه" املسمى حباشية ابن عابدين.

   (.  99 خل 4                ( ومعجم املؤلفني )   169 خل 6               ( والفتح املبني )  62 خل 4      ألعالم )               انظر يف ترمجته: ا
   (.   111 خل 1                                      ( انظر: رد  احملتار يف شرح تنوير األبصار )5 )
         ى والــده،                                                                                                                 ( هــو حممــد بــن علــي بــن حممــد احلصــين الدمشــقي احلنفــي، امللقــب بعــالء الــدين، واملعــروف ابحلصــكفي نســبة إىل حصــن كيفــا يف داير بكــر، تتلمــذ علــ4 )

    ه.                                                                                                                  طيب دمشق حممد احملاسين، مث تنقل يف البلدان طالبا  العلم، مث توىل التدريس واإلفتاء يف دمشق، وكان من كبار علماء احلنفية يف زمان         وأخذ عن خ
                                                                                                                 من مؤلفاته: " إفاضة األنوار يف شرح املنار يف أصول الفقه" و" الدر املختار تنوير األبصار " و" تعليقات على صحيح البخاري".

   (.  54 خل  11                ( ومعجم املؤلفني )   136 خل 6               ( والفتح املبني )   246 خل 4              ترمجته: األعالم )       انظر يف 
     هـ(.    1335                                                                      ( كتاب النهر الفائق بشرح كنز الدقائق، لعمر بن إبراهيم بن جنيم احلنفي )ت 9 )
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 .(2)به"                                         ينبغي تقييده مبا ي درك ابلرأي ال ما ال ي درك "                                                       كما بني  أن مما يعترب مفهوم كالمه أقوال الصحابة، لكنه قال: 
                                                                                                    وقد عل ل ابن عابدين ذلك: أبن ما ال ي درك ابلرأي فهو يف حكم املرفوع، واملرفوع نص، واحلنفية ال حيتجون ابملفهوم يف 

 . (6)نصوص الشارع
                                                                                            وقد بني  املتأخرون منهم سبب عملهم وأخذهم مبفهوم املخالفة يف غري نصوص الشارع: وهو أن الناس يف كالمهم 

                                                                                  نفاهتم الفقهية وسائر عباراهتم ال يقي دون كالمهم بقيد من القيود إال لفائدة، وعندئذ  فما وعقودهم وشروطهم ومص
 . (6)                                                                           يذكرونه من قيود يف كالمهم يدل على أن ما عداه خبالفه نزوال  على حكم العرف والعادة
عمل مبفهوم املخالفة يف كالم الشارع                                                                           إال أن هؤالء املتأخرين املفر قني بني كالم الشارع وكالم الناس مل يرتضوا هذه احلجة لل

 كما فعلوا يف كالم الناس مستصحبني ذات أدلة متقدميهم يف إنكار حجية هذه الداللة يف هذا املقام فحسب.
  

                                                                                                                           
   (.   113 خل 1                                      ( انظر: الد ر املختار حباشية رد  احملتار )1 )
   (.   111  ،    113 خل 1                                ( الدر  املختار حباشية رد  احملتار )2 )
   (.   111  ،    113 خل 1                   ( انظر: رد  احملتار )6 )
   (.   516                ( وتفسري النصوص )   131 خل 1                 ( وتيسري التحرير )   119 خل 1                         ( انظر: التقرير والتحبري )6 )
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 :املبحث الثاني
 يف مفهوم املخالفة، واألساس الذي يقوم عليه: (5)رأي ابن حزم 

                                  دليل اخلطاب، واصفا  التمسك به ابخلطأ  –      أيضا   –          ما يسم يه  هـ( حجية مفهوم املخالفة أو654ينكر ابن حزم )ت
                                                                                                   العظيم وابملكان الذي كثر فيه التناقض و فح ش  جدا ، وانعتا  من أخذ به أبشد األوصاف والنعوت كاللعب ابلنصوص 

 . (2)ض القائلني بهفيها تناق ى                                                                            الشرعية والتمويه هبا واالضطراب واحلرية وغريها من أوصاف، ومتوسعا  يف إيراد أمثلة رأ
                                                                                                       وإنكار ابن حزم حلجية مفهوم املخالفة هو يف احلقيقة جزء  من منظومته أو األساس الذي بىن عليه منهجه الظاهري فيما 
                                                                                                    يصح  أنه يؤخذ منه احلكم الشرعي، وهو األخذ بظاهر اللفظ فحسب دون ما عداه من مفهوم موافقة أو مفهوم خمالفة 

                                                مبا أفاده ذلك الظاهر لعلة  جامعة  كما يف القياس.  أو داللة إشارة أو ما يلحق
  :                                                        وها هو يقرر  قاعدة  عامة  فيما تؤخذ منه الداللة، حيث يقول

                                                                                                    إن اخلطاب ال ي فهم منه إال ما قضى لفظه فقط، وأن لكل قضية حكم امسها فقط، وما عداه فغري حمكوم له، ال بوفاقها "
 . (6)                                                            من نص وارد امسه، وحكم مسموع فيه، أو من إمجاع، والبد  من أحدِها "                                   وال خبالفها، لكن ا نطلب دليل ما عداها

                                                                                    .. إن كل  خطاب  وكل  قضية  فإمنا تعطيك ما فيها، وال تعطيك حكما  يف غريها، ال أن ما عداها ." :–      أيضا   –ويقول 
 . (6)"                                                           موافق هلا، وال أنه خمالف هلا، لكن كل  ما عداها موقوف  على دليله

ص ن ات  يف التطبيق يف مسألة نكاح األمة وهو يستدل بقوله تعاىل:  - ويقول ت ط ع  م ن ك م  ط و ال  أ ن  يـ ن ك ح  ال م ح  و م ن  مل   ي س 
ل ه ن  ال م ؤ م ن ات  ف م ن  م ا م ل ك ت  أ مي  ان ك م  م ن  فـ تـ ي ات ك م  ال م ؤ م ن ات  و اَّلل   أ ع ل م  ب  مي ان ك م  بـ ع ض ك   م  م ن  بـ ع ض  ف ان ك ح وه ن  ب  ذ ن  أ ه 

ن  ف إ ن  أ تـ ني   ب   و آ ت وه ن   ان  ف إ ذ ا أ ح ص  د  ذ ات  أ خ  ر  م س اف ح ات  و ال  م ت خ  ل م ع ر وف  حم  ص ن ات  غ يـ  ش ة  فـ ع ل ي ه ن  ن ص ف  أ ج ور ه ن  اب  ف اح 
ن ك م  و أ ن  ت ص رب  و  ي  ال ع ن ت  م  م ن  خ ش 

ص ن ات  م ن  ال ع ذ اب  ذ ل ك  ل  يم  م ا ع ل ى ال م ح  يـ ر  ل ك م  و اَّلل   غ ف ور  ر ح  فنظران يف " :–(5) " ا خ 

                                      
                                                          هــ، وكـان أول عمـره عاكفـا  علـى دراسـة األدب والفلسـفة، مث تركهـا    686                                                                     ( هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، املكىن أيب حممد، ولـد بقرطبـة يف األنـدلس سـنة 1 )

                  للهجة ضد خصـومه ممـا                                                                                                                         وتوجه لعلوم الشريعة، برز يف علوم احلديث والفقه واألصول، وكان إمام الظاهرية يف زمانه، واتسم ابلذكاء وسرعة البديهة، وكان شديد ا
                             سبب له املتاعب وكثرة األعداء. 

                                                     االستحســـان والتقليـــد والتعليـــل" و" مراتـــب اإلمجـــاع " و" احمللـــى                                                                               مـــن مؤلفاتـــه: " اإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام" و" الن بـــذ " و" خمتصـــر إبطـــال القيـــاس والـــرأي و 
        ابآلاثر". 

    (.    289 خل 2              ( ونفح الطيب )  41 خل  12                     ( والبداية والنهاية )   185 خل  18                               انظر يف ترمجته: سري أعالم النبالء ) 
    (.    649-   626 خل 2                              ( انظر: اإلحكام يف أصول األحكام )2 )
   (.   654 خل 2                ( املصدر السابق )6 )
    (.    626 خل 2                ( املصدر السابق )6 )
               ( سورة النساء.  25           ( من اآلية )5 )
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                     له، وأن الصرب خري  له،  ةمقتضى هذه اآلية، فوجدان فيها حكم من مل جيد الطول وخشي العنت، فأابح نكاح األمة املؤمن
                                                                   مل جيد الطول ومل خيش  العنت، فلم جنده أصال ، ال بابحة وال مبنع وال بكراهة، بل  فقلنا بذلك كله، فنظران يف حكم من

                                                                                                   هو مسكوت  عنه فيها مجلة ، فلم جيز لنا أن حنكم له منها حبكم من مل جيد الطول وخشي العنت، وحبكم األمة املؤمنة؛ 
                                   ا حبكم خمالف  حلكم من ال جيد الطول وخيشى                                                              ألنه قياس على ما يف اآلية، والقياس ابطل ، ومل جيز لنا أن حنكم له منه

                                                                                                    العنت، وحبكم األمة املؤمنة؛ ألنه ليس ذلك يف اآلية، وكالِها تعد   ملا يف اآلية وإقحام فيها ملا ليس فيها، فوجب أن 
 . (1)".....نطلب حكم من جيد الطول وال خيشى العنت

ة مفهوم املخالفة وحريهتم واضطراهبم يف بيان الفرق بينه                                 هـ( حماوال  بيان تناقض القائلني حبجي654وميضي ابن حزم )ت
                                                                                                    وبني مفهوم املوافقة متجاهال  ما يذكره القائلون هبما من شروط لكلتا الداللتني، وينسب هلم أ م أحياان  حيكمون أبن 

خل حتت املنصوص عليه يدل على أن حكم املسكوت عنه مثل حكمه، ومرة حيكمون أبنه على خالفه، على وجه ال يد
                                                                                                  ضبط وال ميكن لعاقل أن يفهمه، وميث ل لذلك أبمثلة كثرية يطيل فيها ويسهب احلديث حوهلا على وزان أن ذكر سائمة 

هي كالسائمة  :الغنم يف وجوب الزكاة فهم منه بعضهم أن غري السائمة ال زكاة فيها، وماذا لو عكس غريهم األمر فقالوا
 بناء على مفهوم املوافقة ؟!!.

ه م  م ن  إ ن  أت  م ن ه  ب د ين ار  ال  يـ ؤ  و " :لو قال قائل يف قوله تعاىلومثله  نـ  ل  ال ك ت اب  م ن  إ ن  أت  م ن ه  ب ق ن ط ار  يـ ؤ د  ه  إ ل ي ك  و م  د  ه  م ن  أ ه 
ا ذ ل   ن ا يف  األ  م  ي  ني  س ب يل  و يـ ق ول ون  ع ل ى اَّلل   ال ك ذ ب  و ه م  يـ ع ل م ون  إ ل ي ك  إ ال  م ا د م ت  ع ل ي ه  ق ائ م  ك  أب  نـ ه م  ق ال وا ل ي س  ع ل يـ 

"(2). 
إن ذكر  :إن ذكر القنطار يدل على أن ما عدا القنطار مثل القنطار، وبني قول من يقول :ما الفرق بني قول من يقول

حيتقر اليسري فال القنطار يدل على أن ما عدا القنطار خبالفه؛ ألن اخلائن قد يفزع من خيانته إذا كانت كثرية، وقد 
 . (6)خيونه

 فيقول: –املخالفة واملوافقة  –                                      مث ميضي واصفا  حال القائلني حبجية املفاهيم 
ون الذين ذكران آخرا  " إن اخلطاب قد يدل يف مواضع على أن ما عداه خبالفه،  :يعين الذين قالوا –                                    فأما هؤالء املتحري 

                                                     فإ م لعبوا يف هذا املكان ابخلطاب كما ي لعب ابملخراق، فمر ة  –                                         ويدل يف مواضع أ خر على أن ماعداه ليس خبالفه 
حكموا لغري املنصوص أبن املنصوص يدل على أن حكمه كحكمه، ومرة حكموا أبن املنصوص يدل على أن حكمه 

                                      
   (.  13 خل 4             ( احمللى ابآلاثر )1 )
                 ( سورة آل عمران.  95        ( اآلية )2 )
    (.     625-   626 خل 2                 ( انظر: اإلحكام ) 6 )



 دراسة حتليلية مقارنة :مفهوم املخالفة بني احلنفية وابن حزم
 452 د. حممد بن سليمان العريين

                                                                                              ليس كحكمه، فليت شعري! كيف ميكن أن يكون خطاابن يردان ابحلكم يف امسني، في فهم من أحدهم أن غري الذي ذ كر 
                                                              مثل الذي ذ كر، وي فهم من اآلخر أن غري الذي ذ كر خبالف الذي ذ كر؟ 

                                                                                               وهذا ضد ما فهم من األول، واتهلل ما خلق هللا تعاىل عقال  يقوم فيه هذا إال عقل من غالط نفسه فتوهم ما ال يصح 
ن هذا اللفظ غري ما يعطي                                                                                 بدعوى ال يعجز عن مثلها أحد بال دليل، وكل  من مل يبال مبا قال يقدر أن يد عى أنه فهم م

 . (1)ذلك اللفظ"
مث يتوجه ابإلبطال والتشنيع لألساس الذي بىن عليه القائلون حبجية مفهوم املخالفة منهجهم، وهو النظر لفائدة 

 التخصيص ابلذكر، وأنه من احملال أن يذكر هللا تعاىل أو رسوله لفظة إال لفائدة، إذا لو مل يكن هلا لفائدة ملا ذكرها. 
                                                                                               حيث ي صن ف مثل هذا السؤال أبنه سؤال أهل اإلحلاد؛ ألنه ليس ابلضرورة أن تكون فائدة ذلك التخصيص هو قصر 
احلكم على تلك الصورة وإعطاء غريها خالف حكمها، بل إن فائدة كل لفظة من ألفاظ الشارع هي االنقياد ملعناها 

                                                       عز وجل، وأن ال نسأل ألي   شيء قال هذا؟، وأن ال نقول مل   واحلكم مبوجبها واألجر اجلزيل يف اإلقرار أب ا من عند هللا
                                                                                                       مل   يقل تعاىل كذا ؟ وأن ال نتعدى حدود ما أمران هللا بن فنضيف إىل ما ذكر ما مل يذكر، أو حنكم فيما مل يسم   من أجل 

 .(2)                           أد ى إىل اجلنة وأنقذ من النار                                                                        ما مس ى خبالف  أو وفاق، وأن ال خن ر   مما أمران شيئا  مرائنا، وال فائدة أعظم مما
                                                                                                 وهو إذ يطيل يف إنكار االحتجا  مبفهوم املخالفة يعود لتأكيد أمر سبق أن قر ره، أال وهو إنكاره حلجية مفهوم 

ه نوعا  من القياس الذي ع رف موقفه منه. (6)املوافقة                                                                                      ، الذي أطال يف إنكاره والتشنيع عليه معتربا  إاي 
إن  :ينا من مسع كالمنا هذا فيظن أننا إذ أنكران قوهلم: إن غري املذكور خبالف املذكور، أننا نقولوال يغلط عل" :فيقول

 . (6)                                                                                    غري املذكور موافق للمذكور، بل كال األمرين عندان خطأ فاحش  وبدعة  عظيمة  وافرتاء  بغري هدى "
                              مس وه قياسا  ظنا  منهم أ م هبذه "اهم: "متكايسني                                                              معتربا  مفهوم املوافقة ما هو إال من قبيل القياس، إال أن بعض من مس  

 . (5)التسمية سيسلمون من التناقضات الواردة عليهم يف تفريقهم بني مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة

                                      
   (.   626 خل 2          ( اإلحكام )1 )
   (.   662 خل 2                 ( املصدر السابق ) 2 )
                                                                   إذا استثنيا خمالفة الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم يف حجيته، وهلذا نقل مجـع                                                                           ( والقول حبجية مفهوم املوافقة يكاد يكون من قبيل األمور املتفق عليها، وال سيما6 )

  (   49 خل 6                  ( واإلحكـام لممـدي )    258 خل 6                    ( والواضـح البـن عقيـل )  12 خل 6                                                                        من العلماء اإلمجاع على حجيته كالباقالين وابـن عقيـل واآلمـدي. انظـر: البحـر احملـيط )
                                                                                        لظاهرية حلجية مفهوم املوافقة من بدعهم اليت مل يسـبقهم إليهـا أحـد مـن السـلف، وأن السـلف ال يزالـون                                        (، وقد اعترب شيخ اإلسالم ابن تيمية إنكار ا   256 خل 6  و)

    (.    239 خل  21                                          حيتجون مبثل هذه الداللة. انظر: جمموع الفتاوى )
    (.    654 خل 2          ( اإلحكام )6 )
    (.    625 خل 2                      ( انظر: املصدر السابق )5 )
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 :املبحث الثالث
  :املقارنة بني رأي احلنفية ورأي ابن حزم يف مفهوم املخالفة

وابن حزم عدم احتجاجهم مبفهوم املخالفة واعتبارهم له من املتمسكات                                       اتضح من خالل استعرا  رأي كل  من احلنفية
 هـ(. 654الفاسدة كما يقول احلنفية، أو من اخلطأ العظيم كما يقول ابن حزم )ت

وال شك أن اتفاق الطرفني على إفساد حجية مفهوم املخالفة وإنكارها مع ما بينهم من الفروق والبون الشاسع يف املنهج 
                                                                                            صويل هو أمر  يستدعي التوقف والتأم ل وطلب املقارنة؛ فاملنهج األصويل عند احلنفية مع ما فيه من القول والفكر األ

                                                                                                     ابلقياس والنظر يف املعاين والغوص فيما حتت النص وما يشمله اللفظ من معاين غري منطوق هبا بعيد  كل البعد عن منهج 
التعليل والقياس ومنع البحث عما وراء ظاهر النص، فلماذا اتفق ابن حزم األصويل القائم على التمسك ابلظواهر ورفض 

الطرفان هنا يف إفساد وإنكار مفهوم املخالفة ابلذات مع وجود ذلك الفرق العظيم؟!!، بل إنك أثناء قراءتك يف بعض  
لالحتجا  وما يذكرونه من وصف  (1)هـ(663هـ( وأيب زيد الدبوسي )ت693كتب علماء احلنفية كأيب بكر الرازي )ت

                                                                                                             مبفهوم املخالفة من اعتباره من التلبيس الظاهر والبطالن العظيم وحنو هذه العبارات ليخي ل إليك أحياان  أنك تقرأ كالما  
 !!. (2) هـ(654البن حزم )ت

هـ( حلجية مفهوم املخالفة؛ فذلك منسجم مع منهجه الظاهري 654                                           وال شك أننا قد نفهم ونتفه م إنكار ابن حزم )ت
                                                                                                        أنكر ألجله داللة مفهوم املوافقة وداللة اإلشارة ودليل القياس أيضا ، معتربا  اجلميع على وزان واحد ويف دائرة واحدة الذي 

                                                                               واصفا  التمسك هبا ابلعوائد امللعونة واإليهام بتوثيب األدلة عما فيها إىل ما ليس فيها.
ة مفهوم املوافقة وحجية دليل القياس مع أن ما هـ( إذا أنكر حجية دالل654إن ابن حزم )ت –      أيضا   –بل قد يقال 

يثبت فيهما هو إعطاء صورة جزئية مثل حكم صورة جزئية أخرى، لثبوت املعىن الذي ألجله ثبت احلكم يف الصورة 
، فمن (6)األوىل، سواء من جهة اللغة كما هو احلال يف داللة مفهوم املوافقة أو من جهة التعليل كما هو احلال يف القياس

                                                                                                  ابب أوىل أن ينكر حجية داللة مفهوم املخالفة القائم على قصر احلكم على املخصوص ابلذكر وسلبه عم ا سواه، وهذا 
                                         السلب قد ينتظم صورا  عديدة ال صورة واحدة.

                                      
   (.  64 1               ( وتقومي األدلة )   241 خل 1                        ( انظر: الفصول يف األصول )1 )
   (.   213 خل 2                    ( انظر: احمللى ابآلاثر ) 2 )
                  تهـاد يف ختـريج املنـاط                                                                                                                ( فاملعىن الذي ألجله ثبت احلكم يف املنطوق اثبت من جهة اللغة، خبالف العلة اليت هي أحد أركان القياس فإ ا تثبـت ابالسـتنباط واالج6 )

                                                                   ابللغـة اشـرتك يف فهمـه أهـل االجتهـاد وغـريهم ممـن يعـرف اللغـة، خبـالف القيـاس الـذي                                                                وتنقيحه، وهلذا ملا كان املعىن الـذي ألجلـه ثبـت احلكـم يف املنطـوق مـدركا  
  (    144 خل 2            ( واملستصـفى )  96 خل 1                                                                                                         حيتا  إىل أتمل ونظر، فمعرفته قاصرة على من حتققت فيه أهلية االجتهاد وشرائطه. انظر: أصول البـزدوي مـع كشـف األسـرار )

    (.    169 خل  61 )                         ( وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم   996 خل 2              وروضة الناظر )
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،                                                                                                      إال أن ما حنتا  أن نتوقف عنده طويال  لنفهمه ونتفه مه هو ذلك املوقف الشديد جتاه مفهوم املخالفة يف منهج احلنفية
إذ قد يقال هي قسيمة  –"داللة النص"                                                                    فهم أرابب املعاين والقياس، ويقولون حبجية داللة مفهوم املوافقة اليت يسم و ا 

وحيتجون بشارة النص وهي عندهم مبكان عظيم من الدالالت، فهي أتِت عندهم يف املرتبة  ،–وقرينة مفهوم املخالفة 
                                                                             شارة مبنزلة العبارة فيما يثبت هبا من أحكام إال عند التعار ، فتقد م العبارة ملكان الثانية بعد عبارة النص، بل قرروا أن اإل

، بل محلوا لواء التوسع يف هذه الداللة على وجه يسمح بتعدد داللة اإلشارة يف الدليل الواحد حبيث يؤخذ (1)القصد فيها
                                                     التوسع والتعد د متمم ا  لبالغة األلفاظ الشرعية ومظهرا  ، معتربين ذلك (2)                                             من الدليل الواحد معان  عد ة بطريق داللة اإلشارة

                                                                                               ، مقر ين أبن ذلك الثابت بشارة النص قد يكون غامضا  حمتاجا  لتأمل قد يطول للوصول إليه، وأنه ال يفهم (6)إلعجازها
 وهلذا قال  ،(6)من الكالم أول ما يقرع السمع، وقالوا: اإلشارة من العبارة كالكناية من الصريح

                                                                          .. أن الثابت بشارة النص قد يكون غامضا  حبيث ال يفهمه كثري  من األذكياء العاملني ." :هـ(942لتفتازاين )تا
 .(5). ".                                                                               ابلوضع... وهلذا خفي أقل  مد ة احلمل على كثري  من الصحابة مع مساعهم النص وعلمهم ابلوضع

                                         شارة النص يف مواضع عد ة ويستغرب ما توصلوا هـ( يشدد النكري عليهم يف احتجاجهم ب654وهلذا جند ابن حزم )ت
 إليه من أحكام:

 (4) ..(.مثلكم ومثل أهل الكتابني كمثل رجل استأجر أجراء)                                          فمن ذلك استغرابه ورد ه الستدالل بعضهم حبديث: 
يه احلديث، على تقدير آخر وقت صالة الظهر ببلوغ ظل كل شيء مثليه؛ ألن احلديث سيق لبيان فضيلة هذه األمة وف

                                      
    (.     681 خل 1                        ( واملنار مع كشف األسرار )   213 خل 2                                    ( انظر: أصول البزدوي مع كشف األسرار )1 )
                                                  ( من أحكام عديدة استفيدت بطريق إشارة الـنص مـن قولـه    211 خل 2                         ( والبخاري يف كشف األسرار )   253 خل 1                           : ما ذكره السرخسي يف أصوله )–     مثال    –       ( انظر 2 )

           ( مـــن أحكـــام    166 خل 1                 ( وصـــاحب التلــويح )   216 خل 2                                                  ســورة البقـــرة(، وكــذلك مـــا ذكـــره البخــاري يف كشـــف األســرار )     266      ) آيـــة   ژ ۈ ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇژ       تعــاىل: 
               سورة البقرة (.     189      ) آية  ژ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ژ                                           عديدة استفيدت من إشارة النص من قوله تعاىل: 

   (.   264 خل 1                      ( انظر: أصول السرخسي )6 )
   (.   161 خل 1                    ( والتقرير والتحبري )   699 خل 1          ر للنسفي )            ( وكشف األسرا   592 خل 1                     ( انظر: ميزان األصول )6 )
   (.   161 خل 1           ( التلويح )5 )
          العصـر علـى                                                                                                                     ( ومتام احلديث: ) فقال: من يعمل يل من غدوة إىل نصف النهار على قرياط؟ فعملت اليهـود، مث قـال: مـن يعمـل يل مـن نصـف النهـار إىل صـالة 4 )

                                                                                 أن تغيـب الشـمس علـى قرياطـني؟ فـأنتم هـم، فغضـب اليهـود والنصـارى فقـالوا: مـا لنـا أكثـر عمـال                                                    قرياط؟ فعملت النصارى، مث قال: من يعمل يل من العصر إىل 
        جـارة إىل                                                                                                                        وأقل  عطـاء ؟ قـال: هـل نقصـتكم مـن حقكـم؟ قـالوا: ال، قـال: فـذلك فضـلي أوتيـه مـن أشـاء(، واحلـديث يف صـحيح البخـاريخل كتـاب اإلجـارةخل ابب اإل

                            (: " والقـرياط: النصـيب، وهـو يف    521 خل 6                            ، قـال ابـن حجـر يف فـتح البـاري )-            رضـي هللا عنهمـا   –        ابن عمـر           ( من حديث     2168        ( برقم )   941 خل 2           نصف النهار)
                                   األصل نصف دانق، والدانق سدس درهم". 
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إشارة إىل أن وقت الظهر أكثر من وقت العصر، وذلك أبن ميتد وقت صالة الظهر إىل مصري ظل كل شيء مثليه؛ ألن 
 . (1)                         حنن أكثر عمال  وأقل  عطاء   :قالوا –الذين عملوا من الظهر إىل العصر  –النصارى 
                                        لعونة، واإليهام بتوثيب األحاديث عم ا فيها وهذا مما قلناه من تلك العوائد امل" :–                        مشن عا  على هذا االستدالل  –فقال 

 . (2)إىل ما ليس فيها"
                                                                                                           مث بني  أن احلديث ليس فيه داللة على تقدير الوقت، وإن غاية ما فيه: أن اليهود والنصارى قالوا: حنن أكثر عمال  وأقل  

                                                أجرا ، فال ي تجاوز احلديث عم ا فيه إىل ما ليس فيه.
ر ج وا  "بقوله تعاىل:  –      أيضا   –                         يتعق ب استدالل بعض احلنفية ومثل ذلك التشنيع يذكره وهو  ر ين  ال ذ ين  أ خ  ل ل ف ق ر اء  ال م ه اج 

تـ غ ون  ف ض ال  م ن  اَّلل    على زوال ملك ( 6) "و ر ض و اان  و يـ ن ص ر ون  اَّلل   و ر س ول ه  أ ول ئ ك  ه م  الص اد ق ون   م ن  د اير ه م  و أ م و اهل  م  يـ بـ 
                                                                                                املسلمني عم ا خلفوه يف دار احلرب، وأن الكفار ميلكو ا عليهم؛ ألن هللا مس اهم فقراء، فصح  أن ملكهم زال عنها 

لقد كان ينبغي أن " :-                    ل ومنكرا  على املستدل                      معل قا  على هذا االستدال -، حيث يقول (6)وانتقلت ملكيتها للكفار
                                                                                                         يردعه احلياء عن هذه اجملاهرة القبيحة، وأي  إشارة يف هذه اآلية إىل ما قال؟ بل هي دالة على كذبه يف قوله؛ ألنه تعاىل 

فقراء بال                                                                                               أبقى أمواهلم ودايرهم يف ملكهم، أبن نسبها إليهم وجعلها هلم، وعظم ابإلنكار إخراجهم ظلما  منها، ونعم هم
                                                                                               شك؛ إذا ال جيدون غىن، وهم جممعون معنا على أن رجال  من أهل املغرب أو املشرق لو حج ففرغ ما يف يده مبكة أو 
ياع  أبلف ألف دينار وأاثث مبثل ذلك، وهو حني ال يقدر على قر  وال على ابتياع وال بيع                                                                                                   ابملدينة، وله يف بالده ض 

 .(5)اله يف بالده منطلقة يده عليه"                              فقري  حتل  له الزكاة املفروضة، وم
ال يوجد  -                                         وما يتبعه أحياان  من غمو  أو اختالف أفهام   -                                                  إن مثل ذلك التأم ل والتوقف الذي حتتاجه داللة اإلشارة 

يف داللة مفهوم املخالفة اليت تسبق للفهم عند مساع الكالم، ومع ذلك مل يقولوا حبجيتها بل اعتربوها من املتمسكات 
 ة !!. الفاسد

                                      
    ليـه                                               (، والقول أبن آخر وقت الظهر هو مصري ظل كل شـيء مث   645 خل 2                ( وإعالم املوقعني )   149 خل 6               ( والبحر احمليط )   211 خل 2                            ( انظر: كشف األسرار للبخاري )1 )

   (.  94 خل 1                                ( وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق )   223 خل 1                                                         هو قول أيب حنيفة يف رواية عنه. انظر: فتح القدير البن اهلمام )
                    وهـو الروايـة الثانيـة                                                                                                                      بينما ذهب مجهور العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة وأبو يوسف وحممد بن احلسن إىل أن وقت الظهر إىل أن يصري ظل كل شـيء مثلـه 

    (.   12 خل 2         ( واملغين )  26 خل 6                    ( واجملموع شرح املهذب )   114 خل 2                ( وبداية اجملتهد )  94 خل 1                ( وتبيني احلقائق )   223 خل 1                               عن أيب حنيفة. انظر: فتح القدير )
   (.   213 خل 2             ( احمللى ابآلاثر )2 )
             ( سورة احلشر. 8           ( من اآلية )6 )
       ( وكشــف    264 خل 1                                               زوال ملــك املســلمني عــن تلــك األمــوال يف: أصــول السرخســي )                                     (، وانظــر الســتدالل احلنفيــة هبــذه اآليــة علــى   649 خل 5                   ( انظــر: احمللــى ابآلاثر )6 )

   (.  95 خل 2               ( ومرآة األصول )  44 خل 1                األسرار للبخاري )
   (.   649 خل 5             ( احمللى ابآلاثر )5 )



 دراسة حتليلية مقارنة :مفهوم املخالفة بني احلنفية وابن حزم
 462 د. حممد بن سليمان العريين

                                                                                                 فلماذا هذا التشد د جتاه داللة مفهوم املخالفة مع اإلقرار حبجية مفهوم املوافقة والتوسع يف داللة اإلشارة ؟!.
هـ( القول بنفي 184هـ( وحممد بن احلسن )ت182                                                       لقد نسب األصوليون من احلنفية ألئم تهم املتقد مني كأيب يوسف )ت

 . (1)                ما ي فهم منه ذلكحجية مفهوم املخالفة، ونقلوا من عباراهتم 
                                                                                                          وإذا كان التأصيل على طريقة احلنفية مستمدا  من الفروع الفقهية وكالم األئمة إال أننا حنتا  ألكثر من القول أبن أتصيل 
                                                                                                احلنفية إلنكار حجية مفهوم املخالفة انشئ من كالم أئمتهم وفتاويهم يف هذا املوضع، على وجه  ميكن من خالله أن 

                                                                                      املتقد مني وسبب أتصيل املتأخرين أو املؤصلني، وبعد ذلك نصل للمقارنة أو الفرق بني إفساد احلنفية نفهم سبب إنكار 
 هلذه الداللة وإنكار ابن حزم هلا. 

إن أساس تقسيم دالالت األلفاظ عند احلنفية يقوم على مبدأ أن املعىن الذي دل عليه اللفظ إما أن يكون قد ثبت 
أي مبساعدة أمر  –                                                           كان مقصودا ، أو اإلشارة إن مل يكن كذلك، أو مل يثبت بنفس اللفظ   بنفس اللفظ فهو العبارة إن

مفهوم املوافقة( إن كانت الداللة قائمة على معرفة املعىن الذي ألجله ثبت احلكم يف صورة )فهو داللة النص  –آخر 
                                 الداللة متوقفة على تقدير ليصح  به النطق من جهة اللغة وإحلاق صورة املسكوت هبا، أو داللة االقتضاء إن كانت 

 الكالم أو يصدق. 
وقسمة الدالالت وإن كانت رابعية عند احلنفية )عبارة وإشارة وداللة واقتضاء( إال أننا قد نسمح ألنفسنا ابعتبارها ثالث 

على  –لضرورة دالالت يف احلقيقة؛ ألن داللة االقتضاء أو اقتضاء النص ليست داللة أصلية عندهم، بل هي من قبيل ا
                                                                                       وهلذا رفضوا القول بعموم املقتضى على أساس أن الضرورة تقد ر بقدرها وال حاجة للقول ابلعموم مع  ،– (2)حد تعبريهم

                                                                                                         الضرورة، كما قر ر بعضهم أنه من الناحية العملية ال وجود ملعارضة بني املقتضى وبقية الدالالت األربع، وذلك عائد  إىل 
                                                                               ذاهتا تصحيح  للفظ آخر، وليس هلا داللة مستقلة غري داللة اللفظ الذي صححته وإذا وجدت أن داللة االقتضاء هي يف

 . (6)                                                               معارضة فإمنا هي بني اللفظ الذي صح حته داللة االقتضاء وبني اللفظ اآلخر
لقول إن سبب                                                                                           وإذا أردان أن نعرب  بعبارة أخرى أو أبسلوب آخر عن سبب حصر الدالالت األربع عند احلنفية، فبإمكاننا ا

  -ثبوت املعىن من اللفظ هو أحد األسباب التالية:
 . (                                                      أن يكون ذلك املعىن مقصودا  من اللفظ فالداللة عليه: )عبارة -

                                      
              من هذا البحث.               ما تقدم يف ذلك       ( انظر 1 )
   (.  64 خل 1                  ( وفواتح الرمحوت )    243 خل 1                      ( انظر: أصول السرخسي )2 )
   (.   169                            ( وأصول الفقه حملمد أبو زهرة )   264 خل 2    ري)                         ( انظر: كشف األسرار للبخا6 )
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                                                       بسبب وجود ارتباط بني اللفظ وذلك املعىن يصح  به االنتقال من  –                                  أو كان غري مقصود لكنه الزم  للمقصود  -
  .(إشارة) :فالداللة عليه –                                تندا  إىل العقل أو العرف أو غريِها سواء كان ذلك االرتباط مس ،أحدِها لمخر

                                                                                          أو كان ذلك املعىن دل  الفهم اللغوي على أنه هو أساس ثبوت احلكم يف حمل النطق، وساغ معه إحلاق صورة  -
 داللة نص(. ) :أخرى ثبت فيها نفس ذلك املعىن، فالداللة عليه

تا  إىل تقديره  -  اقتضاء(. )ليستقيم الكالم، فالداللة عليه:                                    أو كان املعىن ضروراي  حي 

وإذا جئنا لداللة مفهوم املخالفة خبصوصها لنعرف سبب عدم قبوهلا ضمن قائمة الدالالت املعتربة عند احلنفية، فإن هذه 
ذلك                                                                                                 الداللة قائمة  على أساس طلب الفائدة من ختصيص حمل النطق ابلذكر دون غريه، وأنه مىت مل تظهر أي  فائدة  من 

التخصيص إال قصر احلكم عليه دون غريه وجب املصري إىل مقتضاها من التخصيص ابحلكم، وهذا هو ما تعنيه داللة 
 مفهوم املخالفة.

                                                                                                      وهو مبدأ وأساس  مرفو   عند احلنفية؛ إذ ال ميكن الركون إليه كمصدر للداللة والوصول الصحيح للمعاين، ففي وقائع 
                                                                  غريه بذات احلكم، فقصر إفادة التخصيص ابلذكر على قصر احلكم غري صحيح  وغري                           عد ة خ ص  حمل ابلذكر وشاركه 

                                                                                                     سديد  يف ظل   وجود فوائد عديدة من ذلك التخصيص، أو بعبارة أخرى: اعتبار جمرد التخصيص ابلذكر دليال  على قصر 
يس ضربة الزب من احلكم على املخصوص ابلذكر دون غريه هو مبدأ غري سليم، فقصر احلكم على صورة النطق ل

                                                                                               التخصيص ابلذكر، وهذا ال يعين ابلضرورة أن يغلق احلنفية متاما  إعطاء املسكوت عنه نقيض حكم املنطوق، لكنهم 
فليس من مبدأ املخصوص ابلذكر أو داللة مفهوم املخالفة، بل قد يكون ذلك  -أو بعضهم  -عندما يفعلون ذلك

                                                           جانب الدالالت وحصرها املعروف واملستقر  عندهم، ومبثل هذا التوجيه                                        ابعتبارات لفظية أخرى هي مقبولة  عندهم يف
                                                                                                    وجد كثري  من احلنفية خمرجا  يعفيهم من القول ابلتناقض بني إفسادهم لداللة مفهوم املخالفة كتأصيل، وقوهلم بعطاء 

 املسكوت عنه نقيض حكم املنطوق به يف بعض الصور يف التطبيقات والتفاصيل. 
عضهم حبجية مفهوم الشرط أو مفهوم العدد أو مفهوم الغاية أو أن االستثناء من النفي إثبات، انطلق فعندما قال ب

                                                                                              بعضهم حماوال  احملافظة على متاسك البناء التأصيلي للمذهب احلنفي، وموجها  ذلك ال على أساس القول ابملخصوص 
                                          يض حكم صورة النطق مل يكن منطلقا  من أن هذا ابلذكر، بل على أساس إشارة النص، مبعىن أن إعطاء املسكوت عنه نق

هو مقتضى التخصيص ابلذكر، بل على أساس أن ذلك هو معىن الزم غري مقصود من سوق الكالم وإمنا استفيد منه 
بعد التأمل يف اللفظ، حبيث إن السامع لذلك اللفظ بعد أن أتمله فهم بطريق االلتزام أن صورة املسكوت أتخذ نقيض 

                                                                                          لنطق مستندا  يف إعطاء صورة السكوت ذلك النقيض على معىن لغوي أو عريف أو عقلي وليس استنادا  على حكم صورة ا
 أن هذا هو مقتضى التخصيص ابلذكر.
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                                                                                                  وال شك أن هناك فرقا  واسعا  بني أن ت عطى صورة السكوت نقيض حكم صورة النطق استنادا  على التخصيص ابلذكر 
                                                                     ص  فيها حمل  حبكم  مثل ذلك، وهذا يعين االجنرار للقول بداللة مفهوم املخالفة،                                الذي سيعين أنه ستعطى كل صورة خ  

                                                                                                  وبني أن ي تأم ل اللفظ بعد مساعه فإن و جد ما يسمح فيه بعطاء صورة السكوت نقيض حكم صورة النطق فال أبس من 
                                                 ذلك شريطة أن ال ي عتمد على التخصيص ابلذكر كمستند. 

                                                                                   النص متنفسا  واسعا  ي د خلون حتته كل معىن رأوا صحته وإمكان إدخاله حتت داللة اللفظ، فقد لقد وجد احلنفية يف إشارة 
توسعوا يف هذه الداللة واعتربوها مبكانة عظيمة يف مرتبة الدالالت عندهم وتوسعوا يف إثبات األحكام هبا، بل وإمكان 

                                            اللفظ واملعىن على وجه  ميكن من خالله قبول كون                                                            تعددها من اللفظ الواحد بطريق إشارة النص، فمىت و جد ارتباط بني
                                                                                             ذلك املعىن الزما  للفظ ومشموال  مبدلوالته اعتربوا ذلك املعىن مشارا  إليه وأن ذلك اللفظ قد أشار إليه. 

                                                                           هـ( فهي ترفض متاما  كل معىن غري املعىن املستفاد من ظاهر اللفظ، ويستوي يف ذلك عنده 654أما ظاهرية ابن حزم )ت
 داللة اإلشارة وداللة مفهوم املوافقة وداللة مفهوم املخالفة. 

هـ( ينكر داللة مفهوم املخالفة كمنهج يف األصول، أما احلنفية فإ م عندما 654ومن هنا ميكن القول أبن ابن حزم )ت
أو ابألحرى   فهم ينكرونه أو يفسدونه كمتمسك"املخصوص ابلذكر"                                          يفسدون داللة مفهوم املخالفة أو ما يسم ونه بـ

  .كطريق للوصول
مفهوم ) :                                                                                               فعندما يفسد احلنفية هذا الطريق للوصول للحكم الشرعي فهم قد أقر وا مبا ميكن أن نعتربه قسيما  له أال هو

                                                        إشارة النص( اليت يقر ون ابحتياجها إىل أتمل قد يطول وقد يغفل ) :                                     ، بل وأقر وا مبا يفوقه يف الداللة أال وهو(1) املوافقة(
 كثريون وإن بلغوا الغاية يف العلم والفهم ومثل ذلك التأمل ال تفتقر إليه داللة مفهوم املخالفة.   عنه

                                                        هـ( يف عدم األخذ مبفهوم املخالفة فهو اتفاق  يف نتيجة جزئية ال 654ت)وعندما يتفق منهج احلنفية مع منهج ابن حزم
يجة ليس على إطالقه، فقد يوافق احلنفية غريهم من اتفاق يف أتصيل وفكر ومنطلقات، مث إن ذلك االتفاق يف النت

القائلني حبجية مفهوم املخالفة لكن ال على أساس هذه الداللة بل على أساس داللة لفظية أخرى، وهو أمر ال ميكن أن 
 هـ( ابعتباره داللة لفظية يف منهجه األصويل. 654يقبله ابن حزم )ت

خمتلف كل االختالف عن منطلق "                                  ادهم حلجية ما يسم ونه "املخصوص ابلذكرإن األساس الذي انطلق منه احلنفية يف إفس
ابن حزم واألساس الذي بىن عليه إنكاره حلجية ما يسميه بـ "دليل اخلطاب"؛ فاألساس واملنطلق عند احلنفية يف منهجهم 

                                      
                د فهم احلكم يف حمل                                                                                                                       ( وهلذا فإن من يقول حبجية مفهوم املخالفة يعترب أن أساس مستند هذه الداللة هو أساس مستند داللة مفهوم املوافقة، فيقولون: إن مستن1 )

                                                                  النطــق ابلــذكر دون غــريه، وإثبــات مثــل حكمــه يف مفهــوم املوافقــة إذا وجــد يف حمــل                                                             الســكوت يف مفهــوم املوافقــة واملخالفــة هــو معرفــة الفائــدة مــن ختصــيص حمــل 
         إال ختصيصـه                                                                                                                     السكوت ذلك املعىن الذي ثبت احلكم ألجله يف حمل النطق، أو نقيض حكمه يف مفهوم املخالفة إذا مل تظهر لتخصيص حمل النطق ابلذكر فائـدة

   (.  91 خل 6  )                                               بذلك احلكم ونفيه عما عداه. انظر: اإلحكام لممدي
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ضرورة قصر احلكم على إلفساد هذه الداللة هو أ ا تعتمد وتستند على جمرد التخصيص ابلذكر، وهو ال يستلزم ابل
                                                                                         املخصوص ابلذكر يف ظل وقائع عديدة خ صصت فيها صورة حبكم وأخذت الصور األخرى املسكوت عنها ذات احلكم 
ال نقيضه، بينما يستند ابن حزم وينطلق يف املقام األول عندما ينكر حجية هذه الداللة من منطلق خروجها دائرة ظاهر 

                                                                     يف صف القياس ومفهوم املوافقة معطيا  كل هذه املستندات حقها يف اإلنكار الذي                                النص ومنطوقه، وهو حينئذ  جيعلها 
                                                                                                              يراه، وهذا املستند الذي انطلق منه غري معترب  ألبته عند احلنفية فهم يقولون ويتوسعون يف القياس ويف مفهوم املوافقة بل يف 

 ليها.                                                              إشارة النص اليت ميكن اعتبارهم من أكثر املناهج توسعا  واعتمادا  ع
فهو اتفاق يف نتيجة  ،                                                                               ويف احملص لة فاتفاق احلنفية مع ابن حزم يف عدم األخذ مبفهوم املخالفة خمتلف املنطلقات واألسس

 بل ويف منهج وفكر أصويل. ،مع اختالف يف منطلقات وأسس
 

*    *    * 
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 خامتة البحث:

 -من أهم النتائج املستخلصة من هذا البحث ما يلي:

                                                                                لفة هو االستدالل بتخصيص الشيء ابلذكر على نفي احلكم عم ا عداه، وشرطه عند القائلني به: مفهوم املخا .1

                                                                 أن ال يظهر لتخصيص املنطوق ابلذكر فائدة  غري نفي احلكم عن املسكوت عنه. 

 ا                                                                                            يعترب احلنفية داللة مفهوم املخالفة اليت يسم و ا بـ )املخصوص ابلذكر( من املتمسكات الفاسدة، وال يذكرو  .2

 ضمن الدالالت املعتربة يف كتبهم األصولية، وينقلون عن أئمتهم املتقدمني ما يفيد إنكارهم للتمسك هبا.

كما ينكر ابن حزم حجية هذه الداللة ويدخلها ضمن دائرة القياس ومفهوم املوافقة، ويصف األخذ هبا ابخلطأ  .6

 العظيم. 

ال ميكن الركون على جمرد ختصيص الشيء ابلذكر على نفي ينطلق احلنفية يف إفسادهم حلجية هذه الداللة أبنه  .6

                                                                                     احلكم عما عداه يف ظل وجود وقائع كثرية خ ص ص فيها بعض الصور حبكم وأخذت الصور األخرى املسكوت 

 عنها ذات احلكم ال نقيضه. 

ن ظاهر الدليل أما ابن حزم فينطلق يف إنكاره حلجية هذه الداللة من منطلق أن األحكام الشرعية ال تؤخذ إال م .5

ومنطوقه، وما عدا ذلك فاألخذ به غري سديد وال متوافق مع املنهج الظاهري يف التعامل مع النصوص، وينطبق 

 عدم التسديد ذلكم على مفهوم املخالفة.

                                                                                                   وقد كان ابن حزم هبذا املسلك أكثر انسجاما  وتوافقا  مع ما ميليه عليه منهجه الظاهري، حيث استمر يف إنكار   .4

                                                                 خر  عن ظاهر النص، سواء كان قياسا  أو مفهوما  موافقا  أو خمالفا .  كل ما

بينما قد يصعب وصف منهج احلنفية مبثل ذلك االنسجام يف ظل إثباهتم واحتجاجهم ابلقياس وتوسعهم يف  .9

 العمل بشارة النص مع تشددهم يف دعوى فساد التمسك مبفهوم املخالفة.

وعلى كل األحوال فإن اتفاق احلنفية كمنهج مع ابن حزم يف عدم األخذ مبفهوم املخالفة إمنا هو اتفاق جزئي يف  .8

هذا املوطن مع اختالف املنطلق، فاحلنفية ينكرون حجية هذه الداللة؛ أل ا تستند على جمرد التخصيص ابلذكر 
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بن حزم خلروجها عن دائرة ظاهر النص، وهو أمر ال الذي ال ميكن الركون عليه يف مجيع الصور؛ بينما ينكرها ا

                                                                          يعتربه احلنفية أصال  معتمدا  عليه مع قوهلم ابلقياس ومفهوم املوافقة وإشارة النص.

 
 

*   *    * 
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 فهرس املصادر واملراجع: 

راي عمرياتخل طبع                                             أمحد بن قاسم العب ادي الشافعيخل ضبط وتعليق: زك –اآلايت البينات على شرح مجع اجلوامع  .1

 م.1444-هـ 1619لبنانخل الطبعة األوىل عام  -دار الكتب العلمية، بريوت

                                                                        تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي وأمت ه ابنه: ات  الدين عبد الوهابخل حتقيق  –اإلهبا  يف شرح املنها   .2

 م. 2336 -هـ 1625لبنانخل الطبعة األوىل عام  –شعبان حممد إمساعيلخل طبعة دار ابن حزم، بريوت 

 علي بن أمحد بن حزم األندلسيخل طبعة دار احلديث، القاهرة: مصر. –اإلحكام يف أصول األحكام  .6

علي بن حممد اآلمديخل تعليق عبدالرازق عفيفي خل طبعة املكتب اإلسالميخل  –اإلحكام يف أصول األحكام  .6

 هـ. 1632الطبعة الثانية عام 

 حسن بن علي الصيمريخل نشر دار الكتاب العريب، تصوير من طبعة أبو عبد هللا –أخبار أيب حنيفة وأصحابه  .5

 م.1494وزارة املعارف ابهلندخل الطبعة الثانية عام 

حممد انصر الدين األلباينخل بشراف: حممد زهري الشاويشخل نشر:  –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  .4

 م.1485-هـ1635املكتب اإلسالمي خل الطبعة الثانية عام 

أبو زكراي حيىي بن شرف النووي خل الناشر: مكتبة دار السالم،  –األربعون النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية  .9

 الراي  خل بدون اتريخ. 

مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي احلنبليخل حتقيق وتعليق: د. فهد بن حممد السدحان خل  –أصول ابن مفلح  .8

 م.1444-هـ1623لطبعة األوىل عام طبعة مكتبة العبيكان، الراي خل ا

فخر اإلسالم حممد بن حممد البزدوي احلنفيخل نشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة خل بدون  –أصول البزدوي  .4

 اتريخ خل مطبوع مع شرحه: كشف األسرار لعبد العزيز البخاري.
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هور ابجلصاص( خل حتقيق: أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي )املش –الفصول يف األصول( )أصول اجلصاص  .13

 -هـ 1616د. عجيل النشميخل نشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويتخل الطبعة الثانية عام 

 م.1446

مشس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسيخل حتقيق: د. رفيق العجمخل طبع ونشر:  –أصول السرخسي  .11

 م. 1449-هـ 1618لبنانخل الطبعة األوىل عام  –دار املعرفة، بريوت 

 حممد بن أمحد أبو زهرة خل طبع ونشر: دار الفكر العريب، القاهرةخل بدون اتريخ. –أصول الفقه  .12

لبنانخل الطبعة اخلامسة  –خري الدين بن حممود الدمشقي الزركليخل نشر: دار العلم للماليني، بريوت  –األعالم  .16

 م. 1483عام 

ن علي بن يوسف القفطيخل حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم خلطبعة دار مجال الدي –إنباه الرواة على أنباء النحاة  .16

 م.1455 -هـ 1696الكتب، القاهرةخل طبعة عام 

أمحد بن علي بن حجر العسقالينخل مبراقبة: عبد الوهاب البخاري، بعانة: وزارة  –إنباء الغمر أببناء العمر  .15

 هـ. 1634نان، الطبعة الثانية عام لب –املعارف اهلندية، تصوير: دار الكتب العلمية، بريوت 

شهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايفخل ضبطه  –أنوار الربوق يف أنواء الفروق )املشهور ابلفروق(  .14

-هـ 1618لبنانخل الطبعة األوىل عام  -وصححه: خليل املنصورخل من مطبوعات دار الكتب العلمية، بريوت

 م. 1448

إمساعيل ابشا حممد أمني البغدادي خل  –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون إيضاح املكنون يف الذيل على   .19

 م.1465                                                         املكتبة الفيصلية، مكة املكرمةخل مصو رة عن طبعة استانبول عام 

بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي الشافعيخل قام بتحريره ومراجعته: عمر بن  –البحر احمليط يف أصول الفقه  .18

قادر العاين وحممد األشقر وعبد الستار أبو غدةخل نشر: وزارة األوقاف والشئون سليمان األشقر وعبد ال

 م.1448 -هـ 1634اإلسالمية ابلكويتخل الطبعة األوىل عام 
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أبو بكر مسعود بن أمحد الكاساين احلنفيخل طبعة دار الكتب العلمية،  –بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  .14

 م.1484-هـ 1634 لبنان خل الطبعة الثانية عام –بريوت 

لبنان خل الطبعة  –عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقيخل مكتبة املعارف، بريوت  –البداية والنهاية  .23

 هـ. 1631الرابعة عام 

 حممد بن علي الشوكاينخل مكتبة ابن تيمية، القاهرةخل بدون اتريخ.  –البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  .21

أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين )املشهور بمام احلرمني( خل تعليق:  –الفقه الربهان يف أصول  .22

 م. 1449-هـ 1618لبنانخل الطبعة األوىل عام  –صالح عويضةخل طبعة دار الكتب العلمية، بريوت 

حتقيق: حممد أبو  جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطيخل –بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  .26

 م. 1445-هـ 1686الفضل إبراهيمخل مطبعة عيسى احلليب، القاهرةخل طبعة عام 

زين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفيخل حتقيق: إبراهيم صاحلخل طبعة دار املأمون للرتاث، دمشقخل  –ات  الرتاجم  .26

 هـ. 1612الطبعة األوىل عام 

األصفهاينخل حتقيق: علي مجعة حممدخل دار السالم للطباعة مشس الدين حممد بن عبدالرمحن   -بيان املختصر  .25

 م. 2336-هـ 1626والنشر والتوزيع، القاهرةخل الطبعة األوىل عام 

املشهور ابخلطيب البغدادي( مطبعة السعادة، القاهرةخل طبعة )أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت  –اتريخ بغداد  .24

 هـ. 1664عام 

ثمان بن علي الزيلعي احلنفيخل دار الكتاب اإلسالمي، القاهرةخل الطبعة ع –تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  .29

 الثانية بدون اتريخ.

 –أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقيخل طبعة دار املفيد، بريوت  –تفسري القرآن العظيم  .28

 م. 1486-هـ 1636لبنان خل الطبعة األوىل عام 
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 -هـ 1616حممد أديب صاحلخل املكتب اإلسالميخل الطبعة الرابعة عام  –مي تفسري النصوص يف الفقه اإلسال .24

 م.1446

املشهور اببن أمري )حممد بن حممد بن حممد بن حسن احلنفي  –التقرير والتحبري على التحرير يف أصول الفقه  .63

طبعة األوىل عام لبنانخل ال –احلا  احلليب( خل ضبطه وصححه: عبد هللا حممود عمرخل دار الكتب العلمية، بريوت 

  .م1444-هـ 1614

أبو زيد عبيد هللا بن عمر بن عيسى الدبوسي احلنفيخل حتقيق: خليل امليسخل دار الكتب العلمية،  –تقومي األدلة  .61

 م. 2331-هـ 1621لبنان خل الطبعة األوىل عام  –بريوت 

الينخل مؤسسة قرطبةخل الطبعة أمحد بن علي بن حجر العسق –التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  .62

 م. 1445-هـ 1614األوىل عام 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين خل مطبعة حممد علي  –التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه  .66

 صبيح وأوالده، القاهرةخل بدون رقم طبعة أو اتريخ. 

سن الكلوذاين احلنبليخل حتقيق: مفيد أبو عمشة أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احل –التمهيد يف أصول الفقه  .66

وحممد إبراهيم علي خل نشر كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية عامعة أم القرى، مكة املكرمة خل طباعة: دار 

 م. 1485-هـ1634املدين، جدةخل الطبعة األوىل عام 

البايب احلليب، مصرخل طبعة عام حممد أمني بن حممود أمري ابدشاه البخاريخل مطبعة مصطفى  –تيسري التحرير  .65

 هـ. 1653

صدر الشريعة احلنفيخل مطبعة حممد علي صبيح وأوالده، القاهرةخل بدون  –التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه  .64

 رقم طبعة أو اتريخ )مطبوع معه التلويح(. 

ايب احلليب، القاهرةخل أبو جعفر حممد بن جرير الطربيخل مطبعة مصطفى الب –جامع البيان يف أتويل آي القرآن  .69

 بدون رقم طبعة أو اتريخ. 
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أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيبخل دار الكتاب العريب، القاهرةخل طبعة عام  –اجلامع ألحكام القرآن  .68

 .م1449-هـ 1689

-هـ 1661ات  الدين عبد الوهاب بن علي السبكيخل مطبعة الكتيب، مصرخل الطبعة األوىل عام  –مجع اجلوامع  .64

 مطبوع مع شرح احمللي عليه وحاشية البناين وتقريرات الشربيين(. )م، 1416

أبو حممد حمي الدين عبد القادر بن حممد القرشيخل حتقيق: عبد الفتاح  –                             اجلواهر املضي ة يف طبقات احلنفية  .63

 م. 1498-هـ 1684احللوخل مطبعة عيسى البايب احلليبخل الطبعة األوىل عام 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاينخل مكتبة  –على شرح العضد على خمتصر بن احلاجب حاشية التفتازاين  .61

 م.1498-هـ1646الكليات األزهريةخل طبعة عام 

حممد أمني بن عمر احلنفي )املشهور اببن عابدين( خل دار  –                                              حاشية ابن عابدين )رد  احملتار على الدر  املختار(  .62

 م. 1442 -هـ 1612بريوتخل طبعة عام  –الكتب العلمية 

حممد بن ويل بن رسول القرشهري األزمرييخل نشر: املكتبة األزهرية للرتاث،  –حاشية األزمريي على املرآة  .66

 م. 2332القاهرةخل طبعة عام 

عالء الدين حممد بن علي بن حممد احلصين الدمشقي احلنفي )املشهور  –الدر املختار شرح تنوير األبصار  .66

 م.1442 -هـ 1612لبنانخل طبعة عام  –لمية، بريوت ابحلصكفي(خل دار الكتب الع

أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالينخل حتقيق: عبد املعني خان خل  –الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة  .65

 م.1492حيدر آابد خل طبعة عام 

يخل نشر: دار الكتب برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون املالك –الديبا  املذهب يف معرفة أعيان املذهب  .64

 لبنانخل بدون رقم طبعة أو اتريخ. –العلمية، بريوت 

دار املعرفة،  :عبدالرمحن بن رجب احلنبليخل حتقيق: حممد حامد الفقيخل نشر –الذيل على طبقات احلنابلة  .69

 بريوتخل بدون رقم طبعة أو اتريخ.
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املقدسي احلنبليخل حتقيق: د. عبد الكرمي موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة  –روضة الناظر وجنة املناظر  .68

 م. 1446-هـ 1619النملةخل نشر: مكتبة الرشد، الراي خل الطبعة األوىل عام 

حممد بن يزيد القزويين )املشهور اببن ماجة(خل حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقيخل نشر: دار الفكر،  –سنن ابن ماجة  .64

 لبنانخل بدون رقم طبعة أو اتريخ.  –بريوت 

دار املعرفة  :علي بن عمر الدارقطين البغدادي خل حتقيق: السيد عبدهللا هاشم مياين املدينخل نشر –رقطين سنن الدا .53

 م. 1444 -هـ 1684خل طبعة عام 

مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب خل حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد نعيم  –سري أعالم النبالء  .51

 هـ.1616ة التاسعة عام العرقسوسيخل مؤسسة الرسالة، بريوتخل الطبع

أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبليخل حتقيق: جلنة إحياء الرتاث  –شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  .52

 العريبخل نشر دار اآلفاق، بريوتخل بدون رقم طبعة أو اتريخ. 

بعة األوىل عام جالل الدين حممد بن أمحد احملليخل مطبعة الكتيب، مصر خل الط –شرح احمللي على مجع اجلوامع  .56

  .(مطبوع مع مجع اجلوامع)م 1416 -هـ 1661

عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمني الدين بن فرشته الكرماين املشهور بـ )ابن  –شرح املنار يف أصول الفقه  .56

 هـ )ومعه حاشية الرهاوي وابن احلليب وعزمي زاده(.1615ملك احلنفي(خل املطبعة العثمانيةخل طبعة عام 

شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايفخل حتقيق: طه عبد  –ح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول شرح تنقي .55

 م.1446 -هـ 1616الرءوف سعدخل طبع ونشر: مكتبة الكليات األزهريةخل الطبعة الثانية عام 

د: حمي الدين حيىي بن شرف النووي خل إعدا –املنها  يف شرح صحيح مسلم بن احلجا ( )شرح صحيح مسلم  .54

جمموعة أساتذة خمتصنيخل بشراف: علي عبد احلميد أبو اخلري خل نشر: دار اخلري، بريوت ودمشقخل الطبعة األوىل 

 م. 1446-هـ 1616عام 
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حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي )املشهور اببن النجار(خل حتقيق: حممد  –شرح الكوكب املنري  .59

 م.1449-هـ 1618طبعة عام الزحيلي ونزيه محادخل مكتبة العبيكانخل 

جنم الدين سليمان بن عبد القوي الطويفخل حتقيق: د. عبدهللا الرتكي خل طبعة مؤسسة  -شرح خمتصر الروضة .58

 م. 1443-هـ 1613لبنان خل الطبعة األوىل عام  –الرسالة، بريوت 

-هـ 1644ألوىل عام أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي احلنفيخل دار املعرفة خل الطبعة ا –شرح معاين اآلاثر  .54

 م. 1494

إمساعيل بن محاد اجلوهريخل حتقيق: أمحد عبدالغفور عطارخل دار العلم  –الصحاح ات  اللغة وات  العربية  .43

 م. 1644لبنانخل الطبعة الثانية عام  –للماليني، بريوت 

مؤسسة حممد بن حبان التميمي البسيتخل حتقيق شعيب األرنؤوطخل  –صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  .41

 م. 1446-هـ1616لبنان خل الطبعة الثانية عام  –الرسالة، بريوت 

حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفيخل حتقيق: مصطفى ديب  –اجلامع الصحيح املختصر( )صحيح البخاري  .42

 م.1489-هـ 1639لبنان خل الطبعة الثالثة عام  –البغاخل دار ابن كثري ودار اليمامة، بريوت 

احلجا  القشريي النيسابوريخل حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقيخل دار إحياء الرتاث  مسلم بن –صحيح مسلم  .46

 لبنانخل بدون رقم طبعة أو اتريخ.  –العريب، بريوت 

لبنانخل  –مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاويخل مكتبة احلياة، بريوت  –الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  .46

 بدون رقم طبعة أو اتريخ. 

أبو بكر بن هداية هللا احلسيين خل حتقيق: د. عادل نويهضخل دار اآلفاق اجلديدة، بريوتخل  –فعية طبقات الشا .45

 م. 1499-هـ 1649الطبعة األوىل عام 

مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن األسنويخل حتقيق: د. عبدهللا اجلبوريخل نشر: دار العلوم  –طبقات الشافعية  .44

 م. 1481-هـ 1631للطباعة والنشر، الراي خل طبعة عام 



 جملة العلوم الشرعية
 444 هـ5341   شوالالثالث والثالثون العدد 

املشهور اببن قاضي شهبة(خل تعليق: عبد العليم خانخل دار )أمحد بن حممد الشافعي  –طبقات الشافعية الكربى  .49

 لبنانخل بدون رقم طبعة أو اتريخ.  –الندوة اجلديدة للطباعة، بريوت 

لو وحممود ات  الدين عبد الوهاب بن علي السبكيخل حتقيق: عبدالفتاح احل –طبقات الشافعية الكربى  .48

 م.1446الطناحيخل طبعة عيسى البايب احلليب، القاهرةخل الطبعة األوىل عام 

 ،دار الرائد العريب :د. إحسان عباسخل نشر :أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازيخل حتقيق –طبقات الفقهاء  .44

 م.1498لنانخل طبعة عام  –بريوت 

وديخل حتقيق: علي حممد عمرخل طبع مطبعة مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الدا –طبقات املفسرين  .93

 م. 1492 -هـ 1642مكتبة وهبةخل الطبعة األوىل عام  :نشر –االستقالل الكربى، القاهرة 

املشهور اببن )زين الدين بن إبراهيم بن حممد احلنفي –فتح الغفار بشرح املنار )مشكاة األنوار يف أصول املنار(  .91

ومعه حواشي الشيخ عبد )م 2331 -هـ 1622بنانخل الطبعة األوىل عام ل –جنيم(خل دار الكتب العلمية، بريوت 

 الرمحن البحراوي احلنفي(.

سعيد  :حممد بن علي بن حممد الشوكاينخل حتقيق –فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  .92

 م.1446-هـ 1616عام  لبنانخل الطبعة الثانية –بريوت  ،حممد اللحامخل دار الفكر للطباعة والنشر

كمال الدين حممد بن عبد الواحد السواسي السكندري احلنفي )املشهور اببن   –فتح القدير للعاجز الفقري  .96

 اهلمام(خل دار الفكرخل بدون رقم طبعة أو اتريخ.

طبعة أبو احلسنات حممد بن عبد اللحي اللكنويخل تصحيح: حممد النعساينخل م –                                الفوائد البهي ة من تراجم احلنفية  .96

  .هـ1626السعادة، مصر خل الطبعة األوىل عام 

عبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري اهلنديخل طبعة  –                                             فواتح الرمحوت بشرح مسل م الثبوت يف فروع احلنفية  .95

 م. 1448-هـ 1618لبنانخل الطبعة األوىل عام  –دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 



 دراسة حتليلية مقارنة :مفهوم املخالفة بني احلنفية وابن حزم
 443 د. حممد بن سليمان العريين

يعقوب الفريوز آابديخل مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصرخل  جمد الدين حممد بن –القاموس احمليط  .94

 م.1452-هـ 1691الطبعة الثانية عام 

حممد بن علي التهانوي احلنفيخل وضع حواشيه أمحد حسن بسبحخل دار الكتب  –كشاف اصطالحات الفنون  .99

 م. 1448-هـ 1618لبنانخل الطبعة األوىل عام  –العلمية، بريوت 

عالء الدين عبدالعزيز البخاريخل نشر: دار الكتاب  –أصول فخر اإلسالم البزدوي  كشف األسرار عن .98

 اإلسالمي، القاهرةخل بدون رقم طبعة أو اتريخ. 

أبو بركات عبد هللا بن أمحد النسفي احلنفيخل دار الكتب العلمية،  –كشف األسرار شرح املصنف على املنار  .94

 م. 1484-هـ 1634لبنانخل الطبعة األوىل عام  –بريوت 

إمساعيل بن حممد العجلوين خل طبع  –                                                              كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عم ا اشتهر من األحاديث على ألسنة الن اس  .83

 هـ. 1635لبنانخل الطبعة الرابعة عام  –بشراف: أمحد الفالسخل مؤسسة الرسالة، بريوت 

)املشهور ابملال كاتب  مصطفى بن عبد هللا القسطنطيين احلنفي –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  .81

-1616لبنان خل طبعة عا  –حباجي خليفة( خل دار الكتب العلمية، بريوت  –      أيضا   –اجلليب واملعروف 

 م. 1442

أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصريخل إعداد وتصنيف: يوسف  –لسان العرب  .82

 نانخل بدون رقم طبعة أو اتريخ.لب –خياط وندمي مرعشليخل دار لسان العرب، بريوت 

علي بن أيب بكر اهليثميخل دار الراين للرتاث ابلقاهرة ودار الكتاب العريب، بريوتخل  –جممع الزوائد ومنبع الفوائد  .86

  .هـ1639طبعة عام 

 تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراينخل مجع وترتيب: عبد الرمحن بن –جمموع الفتاوى  .86

حممد بن قاسم العاصمي النجديخل طبع مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة النبويةخل طبعة عام 

 م.1445 -هـ 1614



 جملة العلوم الشرعية
 441 هـ5341   شوالالثالث والثالثون العدد 

فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازيخل حتقيق: د. طه جابر فيا  العلواينخل  –احملصول يف علم األصول  .85

  .م1442-هـ 1612 طبعة مؤسسة الرسالة، بريوتخل الطبعة الثانية عام

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسيخل حتقيق: د.عبد الغفار البنداريخل دار  –احمللى ابآلاثر  .84

 لبنان خل بدون رقم طبعة أو اتريخ.  –الفكر، بريوت 

مجال الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر املالكي )املشهور اببن  –خمتصر املنتهى( )خمتصر ابن احلاجب  .89

مطبوع مع شرح العضد )م 1496 -هـ 1646اجب( خل الناشر: مكتبة الكليات األزهرية، مصرخل طبعة عام احل

 وحاشية التفتازاين(. 

املشهور مبال خسرو( خل )حممد بن فرامرز بن علي احلنفي –مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول يف أصول الفقه  .88

 قم طبعة أو اتريخ. الناشر: املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرةخل بدون ر 

أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري )املشهور ابحلاكم( خل دار الكتاب العريب،  –املستدرك على الصحيحني  .84

 وبذيله التلخيص للذهيب(.)لبنان خل بدون رقم طبعة أو اتريخ  –بريوت 

ايل(خل حتقيق د. حممد بن املشهور ابلغز )أبو حامد حممد بن حممد الطوسي  –املستصفى من علم األصول   .43

 م. 1449 -هـ 1619لبنانخل الطبعة األوىل عام  –سليمان األشقرخل مؤسسة الرسالة، بريوت 

  .اإلمام أمحد بن حنبل الشيباينخل مؤسسة قرطبة، مصر بدون رقم طبعة أو اتريخ –مسند أمحد  .41

ث، القاهرةخل الطبعة األوىل عام أمحد بن حممد الفيوميخل دار احلدي –املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  .42

 م. 2333-هـ 1621

اي قوت بن عبد هللا احلموي الروميخل بشراف: د. أمحد فريد  –إرشاد األريب إىل معرفة األديب( )معجم األدابء  .46

 هـ. 1468 -هـ 1659الرفاعيخل مطبعة املأمون، القاهرةخل طبعة عام 

 م. 1459طبعة  –مشق عمر رضا كحاله خل مطبعة الرتاقي، د –معجم املؤلفني  .46



 دراسة حتليلية مقارنة :مفهوم املخالفة بني احلنفية وابن حزم
 442 د. حممد بن سليمان العريين

موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبليخل حتقيق: د.عبدهللا الرتكي وعبد  –املغين  .45

 م. 1449-هـ 1619الفتاح احللوخل دار عامل الكتب، الراي خل الطبعة الثالثة عام 

اخل نشر: مركز البحث العلمي وإحياء جالل الدين اخلبازي خل حتقيق: حممد مظهر بق –املغين يف أصول الفقه  .44

 هـ. 1636الرتاث، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة املكرمةخل الطبعة األوىل عام 

املوىل أمحد بن مصطفى )املشهور بـ طاش كربي زاده( خل  –مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم  .49

 م. 1469 -هـ 1646ابد الدكنخل طبعة عام مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر أ

مشس الدين حممد بن عبد الرمحن  –املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة  .48

لبنان خل الطبعة األوىل  –عبد هللا بن حممد الصديقخل دار الكتب العلمية، بريوت  :السخاوي خل تصحيح وتعليق

 .م1489 -هـ 1639عام 

 –أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي الرازي خل حتقيق: عبد السالم هارونخل دار اجليل، بريوت  –لغة مقاييس ال .44

 م. 1444 -هـ 1623لبنان خل طبعة عام 

لبنانخل  -أبو الربكات عبد هللا بن أمحد النسفي احلنفيخل دار الكتب العلمية، بريوت –املنار يف أصول الفقه  .133

 م )مطبوع مع شرح: كشف األسرار للمؤلف(.1484 -هـ 1634الطبعة األوىل عام 

انصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي خل حتقيق: د. شعبان  –منها  األصول إىل علم األصول( )املنها   .131

 مطبوع مع شرحه اإلهبا (. )م 2336 -هـ 1625لبنان خل الطبعة األوىل عام  –إمساعيلخل دار ابن حزم، بريوت 

عالء الدين السمرقندي احلنفيخل حتقيق: د. حممد زكي عبد الربخل إصدار: وزارة  –ول ميزان األصول يف نتائج العق .132

                           تصويرا  عن الطبعة األوىل عام  ،م1449-هـ1618األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة قطرخل الطبعة الثانية عام 

 م. 1486-هـ 1636

دار الكتب املصريةخل الطبعة األوىل عام يوسف بن تغري بردى األاتبكخل  –النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة  .136

 هـ.1641



 جملة العلوم الشرعية
 442 هـ5341   شوالالثالث والثالثون العدد 

أمحد بن حممد املقري التلمساينخل حتقيق: يوسف الشيخ حممد  –نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب  .136

 هـ.1634البقاعيخل دار الفكر، بريوتخل الطبعة األوىل عام 

 –دار الكتب العلمية، بريوت  اية السول شرح منها  األصولخل مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنويخل  .135

 مناهج العقول(.  :                            مطبوع مع شرح البدخشي، املسم ى)م  1486-هـ 1635لبنانخل الطبعة األوىل عام 

إمساعيل ابشا بن حممد أمني البغداديخل دار الكتب العلمية،  –هدية العارفني أبمساء الكتب وآاثر املصنفني  .134

 بوع مع كشف الظنون(.مط)م 1442 -هـ 1616لبنانخل طبعة عام  –بريوت 

أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل احلنبليخل حتقيق: د. عبدهللا الرتكيخل  –الواضح يف أصول الفقه  .139

 هـ. 1623لبنانخل الطبعة األوىل عام  -مؤسسة الرسالة، بريوت

ة من العرب الوايف ابلوفياتخل صالح الدين الصفديخل أصدرته: مجاعة املستشرقني األملانية بعناية: مجاع .138

 م. 1442واملستشرقني، بريوتخل طبعة عام 

                                                           أمحد بن حممد بن خل كانخل حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميدخل مطبعة  –وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  .134

 م. 1468-هـ 1649السعادة، مصر خل الطبعة األوىل عام 
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