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 مفهىم املخالفة يف تاب اخلرب
 

 د. محمد بن سليمان العريني

 قسم أصول الفقه

 كلية الشريعة

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

 الثحث: ملخص

يتنػػػػاكؿ هػػػػ ا الا ػػػػو نا اػػػػا مػػػػن نوا ػػػػل دهلػػػػة مفهػػػػـو اٞنخالفػػػػة . الػػػػ  هػػػػ    ػػػػدل الػػػػدههت 
، كهػل  نػ    ا ػر علػ   اللفظية، كذلػ  اٛنا ػل هػو اٞنتعلػ  بيػي ة الػدليل الػ م يمنػ  منػا ذلػ  اٞنفهػـو

كيعػػػرض هػػػ ا  الػػػدليل ذم اليػػػي ة اة شػػػاأية ،  ك   ػػػا يمنػػػ  مػػػن الػػػدليل بيػػػي تيا   اة شػػػاأية كاٝنربيػػػة  
الا ػػػو للخػػػاؼ الوا ػػػم بػػػٌن العلمػػػا  يف هػػػ   اٞنيفػػػ لة، كوظهػػػر  ليتػػػا يف  ف اٝنػػػاؼ كا ػػػم بػػػٌن ال ػػػاألٌن 
ُنجية مفهـو اٞنخالفة   ا،  ه  ف منهم مػن رضػإ  نػرا   يف بػاب اٝنػرب، مفر ػا بػٌن اٝنػرب كاة شػا  بػ ف 

، ِنػػاؼ  - م اٞنيفػػ وت عنػػا  -مػػن يػػ مر بشػػ    ك ينهػػ  عنػػا ضو ػػا يتػػ ةر كييفت  ػػر  ػػورة اليفػػ وت 
اٝنػػػرب. ضػػػاٞنخرب عػػػن نػػػ   لػػػيا مػػػن نػػػر،ا است  ػػػار اٞنيفػػػ وت عنػػػا، ض ػػػاف النفػػػ  مازمػػػا ل  اػػػات يف 
اة شػػا  مػػن  مػػر ك ػػ  ِنػػاؼ اٝنػػرب.  مػػا مػػن  نػػرل مفهػػـو اٞنخالفػػة يف بػػاب اٝنػػرب ضو ػػا يػػرل عػػدـ  ػػ ة 

الفػػة يف بػػاب اة شػػا  مونػػود يف بػػاب اٝنػػرب، كاٝنػػرب، ك ف الػػداع  ةنػػرا  مفهػػـو اٞنخ اة شػػا التفريػػ  بػػٌن 
كه سيما  ف اٞنعترب كاٞنرنم يف اعتاار مفهـو اٞنخالفة هو كنود كٓن   نركط اعتاػار  كالعمػل بػا، ضمػ  مػا 

 ا ت  ي ة ذل  الدليل،   شا  ةاف  ك نربا.ةكندت  ن  ا ّنفهـو اٞنخالفة  يا  
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نػػرؼ اب ايػػا  كاٞنرسػػلٌن.  اينػػا ١نمػػد كعلػػ   لػػا اٜنمػػد ر رب العػػاٞنٌن. كاليػػاة كاليفػػاـ علػػ   
 ك   ابا  ٗنعٌن. كمن واعهم بو يفاف  ىل يـو الدين.

 أما تعذ :

ضػػػوف مػػػا يتعلػػػ  دههت ابلفػػػاظ هػػػو   ػػػد   يفػػػاـ علػػػم   ػػػوؿ الف ػػػا. كه نػػػ   ف العنايػػػة  ػػػ ا 
الشػرع  ضيمػا يتعلػ   اٛنا ل هو اليفايل لاستفادة من الدليل الشرع  عل  كض  اٞننهج الي يح، كالػدليل

 ك من نهة  نػاروا  كمػن نهػة  منطو ةمن نهة  -ميفت ر كمعلـو  ةما هو  -َنهة ك،ري  دهلتا  د يدؿ 
 دياأػػا  كمػػن نهػػة مفهومػػا اٞنواضػػ   ك اٞنخػػالم. كةػػل كا ػػد مػػن هػػ   الطػػرؽ كاٛنهػػات نػػركط ك ػػواب  يف 

 الي يح. كاهستنااطؿ اهستفادة كاهستدهؿ، كال اية من معرضة ذل  هو التو ل لاستده

كمػػن نػػاؿ رسػػال  يف اٞنانيفػػتًن كالػػدةتورا . كةػػ ل  ودرييفػػ  ٞنػػادة   ػػوؿ الف ػػا ب ليػػة الشػػريعة 
ر يت  ف نا ل دههت ابلفاظ ٣نا ييفت   العناية كاههتمػاـ نػ  ا نػ ف ب يػة ماا ػو علػم اب ػوؿ كه 

كمل ٓنظ بتماـ العناية. مػا ييفػتدع   يػاـ سيما  ف هناؾ نوا ل معينة من ول  الدههت مل ٓنظ بالعناية  
دراسات كُنوث ك ف يف نزأيات ١نددة كمعينا وتناسل كاٞن يود من الا ػوث العلميػة ام مػة. كمػن هنػا 
نػا ت هػ   الدراسػة الػ  هػػ  بعنػواف مفهػـو اٞنخالفػة يف بػاب اٝنػػرب لتا ػو يف نزأيػة مػن نزأيػات دهلػػة 

اللفظيػػة. كاٞن يػػود بتلػػ  اٛنزأيػػة  ف الدراسػػات اٞنتعل ػػة ّنفهػػـو مفهػػـو اٞنخاضػػة الػػ  هػػ    ػػدل الػػدههت 
 - ي ػػا  -  نػػرنا اػػا  ةػػػاٞنخالفػػة رةػػزت علػػ  نا ػػل  جيتػػا  ك   يفػػاما  ك النظػػر يف نػػرك،ا.  ه  ف هنا 

حيتػػاج لدراسػػة كُنػػو  ه كهػػو نا ػػل ذلػػ  الػػدليل الػػ م يمنػػ  منػػا مفهػػـو اٞنخالفػػة. كهػػل ي تيػػر  نػػ  
دليل ذم اليػػػػي ة اة شػػػػاأية دكف اٝنربيػػػػة ،  ك   ػػػػا يمنػػػػ  مػػػػن الػػػػدليل بيػػػػي تيا مفهػػػػـو اٞنخالفػػػػة علػػػػ  الػػػػ

 اة شاأية كاٝنربية. كه ا هو اٞن يود من ه ا الا و.

 ك د ر يت  ف و وف نطة الا و كض  اٝنطة التالية 

 يف وعريم مفهـو اٞنخالفة. التمهيذ :

 ب اٝنرب .بياف اٞنراد ّنيف لة   مفهـو اٞنخالفة يف با املثحث األول :

 ٓنرير ١نل النزاع يف اٞنيف لة. :املثحث الثاني

 ذةر اب واؿ يف اٞنيف لة.  املثحث الثالث:
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  دلة اب واؿ. املثحث الراتع :

 الرتنيح. املثحث اخلامش:

  وع اٝناؼ يف اٞنيف لة. املثحث الضادس:

 سال اٝناؼ يف اٞنيف لة. املثحث الضاتع :

ل مػن ا،لػم عليػا. ةػوابا ناليػا لونهػا ال ػرو. ك ف ينفػم بػا  كار  س ؿ  ف جيعل هػ ا الا ػو  ػ
 ك ف ي فر يل ما  يل ضيا من اٝنلل كال يور.   ا نواد ةرو ٚنيم ٠نيل.

* * * 
 التمهيذ : يف تعريف مفهىم املخالفة :

مػػن بػػاب  اٞنفهػػـو يف الل ػػة  اسػػم مفعػػوؿ مػػن الفعػػل الثا ػػ  :ضهػػم ف . ي ػػاؿ   ضهػػم يفهػػم ضهمػػا.
م. كاسم الفاعل منا   ضاهم. كي اؿ   ضهم الش    ذا ع لا كعلما ك طت  ػوروا يف ذهنػا. ضرح ضهو ضاه

كهػػػو يف اب ػػػل اسػػػم ل ػػػل مػػػا ضهػػػم مػػػن  طػػػ   ك :ػػػًن .  ػػػاؿ يف م ػػػاييا، الل ػػػة  الفػػػا  كاٟنػػػا  كاٞنػػػيم علػػػم 
 ف2: الش   ....

كضهاميػػػا كي يفػػػر.  كضهامػػػةك ػػػاؿ يف ال ػػػاموس امػػػي    ضهمػػػا ةفػػػرح ضهمػػػا. كحيػػػرؾ كهػػػ   ضيػػػح. 
 ف1: علما كعرضا بال لل....

. ي ػاؿ   نػالم خيػالم ناضػا ك٢نالفػة. كهػ  وعػين مفاعلػا ما اٞنخالفة ضه  يف الل ة   عل  كزف 
 اٞن ادة كعدـ الوضاؽ.

 ػػػاؿ يف ليفػػػاف العػػػرب    كاٝنػػػاؼ   اٞن ػػػادة. ك ػػػد نالفػػػا ٢نالفػػػة كناضػػػا.... كٔنػػػالم ابمػػػراف 
 ف4: اك ض د ٔنالم كانتلمكانتلفا  مل يتف ا. كةل ما مل يتيف

 ما يف اه طاح   ض د .عرؼ مفهـو اٞنخالفة بتعريفات ةثًنة.  ا لها   ا  دهلة اللفػظ علػ  
 عطػػا  اٞنيفػػ وت عنػػا   ػػيإ مػػا يثاػػت للمنطػػوؽ بيفػػال ٔنيػػين اٞننطػػوؽ بالػػ ةر دكف :ػػًن . كمل وظهػػر 

 ف3:ل ل  التخيين ضاأدة  ه  ف  اٜن م عما عدا اٞن ةور

                                                 
 . دة :ضهمفف . ما 354/ 3م اييا الل ة :  ف2:

 . ف:ضهم مادة . ف2٦1/ 3ال اموس امي  :  ف1:

 ف  . مادة  : نلمف .2141/ 1:  ليفاف العرب ف4:

كالتمهيػد ب  اٝنطػاب   ف21٦/  1ف  كاٞنيفتيػف   :  253/  1ف  كالعػد ة :  2 ٦ ٦/  2ا ظر يف وعريػم مفهػـو اٞنخالفػة   الربهػاف :  ف3:
 ف.53ف  كنرح ون يح الفيوؿ :  244/  1ك٢نتير  ابن  اٜنا نل مم نرح الع د :  ف ٦1/ 4ف  كاة  اـ لامدم :12/  2:
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 ف5:  بػػػػػػ  دليػػػل اٝنطػػػاب -مػػػن الدهلػػػة ةمػػػا ييفػػػم  ّنفهػػػـو اٞنخالفػػػة. ييفػػػم   ي ػػػا  كهػػػ ا النػػػوع
 جيتهػػػػػا بػػػػػػػ  اٞنخيػػػػػوص  ييفػػػػػموف هػػػػػ ا النػػػػػوع مػػػػن الدهلػػػػػة الػػػػػ  ين ػػػػػركف كاٜننفيػػػػػة ف٦: ك ٜنػػػػن اٝنطػػػػػاب

 ف2:بال ةر 
 

 كٞنفهـو اٞنخالفة   واع عديدة.  ه  ف اب وليٌن متفاكووف يف وعدادها

ية   واع. كه    :مفهـو الل ل، كمفهـو اهسم اٞنشت  الداؿ علػ  اٛنػنا، لا ٖنا  ضاع هم ي ةر
كبتعريػػم اٛنػػز ين، كمفهػػـو   منػػاكمفهػػـو اليػػفة اٞننت لػػة، كمفهػػـو اليػػفة. كمفهػػـو الشػػرط، كمفهػػـو اٜنيػػر 

 ف1: بالنف ف ال اية، كمفهـو اٜنير
رط، كمفهػـو العنايػة، كبع هم ا تير عل   ربعة   ػواع ض ػ ، هػ    :مفهػـو اليػفة، كمفهػـو الشػ

 ف4: كمفهـو العدد اٝناصف
كبع ػػػػهم ووسػػػػ  ضػػػػ ةر سػػػػتة   ػػػػواع، هػػػػ   :مػػػػد اٜن ػػػػم  ىل :ايػػػػة بيػػػػي ة  ىل  ك  ػػػػ ، التعليػػػػ  

كالايػػاف، كٔنيػػين بعػػإ  اهسػػتدهؿبالشػػرط.  ف يػػ ةر اهسػػم العػػاـ ل وػػ ةر اليػػفة اٝنا ػػة يف معػػرض 
 ف3: فهـو الل لفابك اؼ ال  وطر  كوزكؿ باٜن م. كمفهـو العدؿ، كم

كلعل سال ذل  التفاكت يف وعداد اب واع يػرنح  مػا بف بعػإ اب ػوليٌن يعػرب عػن  ػوع بتعاػًن 
 ك بف بعػإ اب ػوليٌن ه يعتػرب دهلػة مػا يػ ةر   . ف5:يدنل ٓنتا   واعا  ظرها :ًن  علػ  كنػا اهسػت اؿ
 ف٦: :ًن  من   واع من  ايل دهلة مفهـو اٞنخالفة   ا

                                                 
ف  ك٢نتيػػر  ابػػن اٜنانػػل مػػم نػػرح  ٦1/  1ف  كاة  ػػاـ لدمػػدم  : 445/  1ف  كرك ػػة النػػا ر : 21٦/  1يػػف  : تا ظػػر   اٞنيف ف5:

ف .  ك ػػػػد  ػػػػاؿ  3/24ف  كالا ػػػػر  ا مػػػػي  :  26٦5/  4ف  ك  ػػػػوؿ ابػػػػن مفلػػػػح  : 53ف  كنػػػػرح ون ػػػػيح  الفيػػػػوؿ : 244/  1الع ػػػػد  : 
ف معلا  ويفمية ه    الدهلة بدليل اٝنطاب كّنفهـو اٞنخالفة   ك منا  ب ل ،  بف دهلتا مػن  381/  4الفتو   يف نرح ال وةل اٞننًن : 

  ك ٞنخالفتا منظـو اٝنطاب . ننا دههت اٝنطاب. اك  بف اٝنطاب داؿ عليا.
 ف.138/ 2لاناين عل  نرح  امل  عل  ٗنيم ا ٛنوامم   :ا ظر    انية ا ف٦:

 ف.154/ 4ف كةشم اهسرار للاخارم :2/112ا ظر  الفيوؿ يف اب وؿ : ف2:

 ف .161/  1كه ا هو  نيم ال زايل يف اٞنيفتيف  :  ف1:

 ف مم نرح الع د.244/ 1كه ا هو  نيم ابن اٜنانل يف اٞنختير :  ف4:

/  4لأل ػواع الػ  ذةرهػا الفتػو   يف نػرح ال وةػل اٞننػًن :  - ي ػا  -ف. كا ظػر 416/  1مػة يف رك ػة النػا ر : كه ا هػو  ػنيم ابػن  دا ف3:
ف علػػػ  اب ػػػواع ابربعػػػة الػػػ  ذةرهػػػا ابػػػن 244/ 1لأل ػػػواع الثا ػػػة الػػػ  زادهػػػا اةجيػػػ  يف نػػػر ا ٞنختيػػػر اٞننتهػػػ  : - ي ػػػا  -ف، كا ظػػػر 314

 اٜنانل.



 اٞنخالفة يف باب اٝنرب مفهـو
 د. ١نمد بن سليماف العريين

 

12٦ 

ل ػوف هػ ا التنويػم  ف2:ا  كرد اب واع العشرة ال   كردها بعػإ اب ػوليٌن ٞنفهػـو اٞنخالفػةكلعل  هن
هو  كىف من :ػًن ، مػج التمثيػل ٟنػا   النػوع ابكؿ   مفهػـو اليػفة  ك ذةػر اسػم عػاـ م ػرتف بيػفة نا ػة. 

 ف1: مثالا؛ ما كرد يف  ديت   ياا  الزةاة اٞنركم بلفظ   : يف ال نم اليفاأمة زةاةف
ـو اٞنخالفػػة مػػن هػػ ا اللفػػظ  ف اٞنعلوضػػة ه زةػػاة ضيهػػا. النػػوع الثػػاين  مفهػػـو الشػػرط كاٛنػػزا  . هػػمفض

 ف4: فك ف ُةنَّ  ُْكهِت ٘نمٍْل ضم م ِفُ وا عملمْيِهنَّ : مثالا   ولا وعايل 
 ضمفهـو اٞنخالفة من ه   اآلية  ف الااأن :ًن اٜنامل ه ْنل ٟنا النف ة.

 ل اية.مفهـو ا النىع الثالث :
لُّ لمُا ِمْن بػمْعُد  م َّ ومنِ حم زمْكننا :ميػْرم ُ :   -يف ن ف اٞنطل ة  ا ا  -مثالا   ولا وعايل   ف3: فضما ٓنِم

 ضمفهـو اٞنخالفة من ه   اآلية   ا  ذا    ت زكنا :ًن  ك،ل ها ضو ا ٓنل لزكنها ابكؿ.

 النوع الرابم   مفهـو   منا  .

ضمفهومػا  ف العمػل الػ م مل ينػوه  ف5: ة كاليفاـ   : منا ابعمػاؿ بالنيػاتفمثالا   ولا عليا اليا
 ييح كه ي ال.

 

                                                                                                                                            
ف   ك  يفػػاما عشػػرة. ا تيػػر اب ػػوليوف منهػػا علػػ  ذةػػر  ربعػػة  ك 24/ 3ليفػػال  يػػو  ػػاؿ يف الا ػػر امػػي  : ك ػػد  نػػار الزرةشػػ  ٟنػػ ا ا ف5:

ٙنيفػػة.... ك نػػار  مػػاـ اٜنػػرمٌن  ىل بػػوؿ التعاػػًن عنهػػا باليػػفة، كهػػو  ػػ يح؛ بف اليػػفة م ػػدرة يف  ػػرؼ الزمػػاف كاٞن ػػاف، ة ػػاأن كميفػػت ر 
  معةككا م. من  ول   زيد يف الدار. كالفيفل يـو اٛن

نالم ال زايل.  ف مل يعترب ةا من مفهـو اٜنيػر بومنػا، كمفهػـو اٝنيػر بػالنف  مػن  ايػل مفهػـو اٞنخالفػة ةمػا ذةػر  - مثا –ضابن  دامة  ف٦:
ال ػػزايل، بػػل اعتربهػػا مػػن  ػػريح اللفػػظ ه مػػن مفهومػػا. كذةػػر هػػاوٌن اليػػوروٌن  ػػمن ضيػػل ع ػػد  ة  ػػار اعتاػػار بعػػإ اليػػور مػػن مفهػػـو 

 ف.48٦/ 1لييفت منا. ا ظر  رك ة النا ر :اٞنخالفة ك 

 ف46/ 4كه ا هو  نيم اآلمدم يف اة  اـ : ف2:
  -ب ػا  بػن مالػ    -ر ػ   ار عنػا   -اٜنديو   ا  اللفظ يورد  الف هػا   كاب ػوليوف  ةثػًنا.  ك  ػلا مػا نػا  يف  ةتػاب     ب ػر  ف1:

كذ ةػػر يف هػػ ا  ال تػػاب   يػػاا   الزةػػاة. كلفظػػا : كيف  ػػد ة ال ػػنم يف سػػاأمتها  ذا  عنػػدما   رسػػلا عػػاما  علػػ  الا ػػرين.   -ر ػػ  ار عنػػا 
ف بػر م  514/  1ةا ت  ربعٌن  ىل عشرين كماأة ناة ف. كه ا اٜنديو  نرنا الاخارم يف    ي ا / ةتاب الزةاة / بػاب  زةػاة ال ػنم  : 

 . -ر   ا ر  عنا   -ف من  ديو    ا 248٦: 
  سورة الطاؽ  ف٦من اآلية  : ف4:

 ف  سورة الا رة.146من  ا آلية :  ف3:

/ 2: - ل  ار عليا كسػلم  -/ ةتاب بد  الو   / باب ةيم ةاف بد  الو    ىل رسوؿ ار  ااٜنديو  انرنا الاخارم يف   ي  ف5:
ر ػ  ا ر   -اٝنطػاب  ف مػن  ػديو عمػر  بػن 2164ف  بػر م : 2525/ 4ف  كميفلم يف   ي ا /ةتاب اةمػارة : 2ف  ديو ر م  :1
 . -عنا
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 مفهـو اليفة ال  وطر  كوزكؿ. النىع اخلامش :

ضمفهومػػػا  ف الا ػػػر  ف2: مثالػػػا   ولػػػا عليػػػا اليػػػاة كاليفػػػاـ  : الثيػػػل   ػػػ  بنفيفػػػها مػػػن كليهػػػاف
   ف1:لييفت ة ل 

 مفهـو الل ل. النىع الضادس :

 ف4:الا  ٔنيين اب ناؼ اليفتة يف ال ةر بت رو الربامث
 ضمفهوما  ف ما عداها ه جيرم ضيا الربا.

 مفهـو اهسم اٞنشت  الداؿ عل  اٛننا. النىع الضاتع:

 ف3: مثالا    ولا عليا الياة كاليفاـ   : ه وايعوا الطعاـ بالطعاـ  ه مثا ّنثلف
 تفا ا.ضمفهوما نواز بيم :ًن الطعاـ َننيفا  م

 مفهـو اهستثنا  . النىع الثامن:

 مثالا    وؿ ال األ  ه عامل يف الالد  ه زيد .

 ضمفهوما   اات العلم لزيد ك فيا عمن سوا .

 وعلي  اٜن م بعدد ناص  ك مفهـو العدد . النىع التاصع:

 ف5: مثالا   ولا عليا الياة كاليفاـ  : ه ٓنـر اٞنية كه اٞنيتاف ف
 ف ما زاؿ عل  اٞنيتٌن  انر لل رمة.ضمفهوما  

 مفهـو  ير اٞناتد  يف نرب .  النىع العاشر:

 مثالا   وؿ ال األ  العامل زيد. ك دي   عمرك.

                                                 
 .-.عنهما   ر   ا ر -ف من  ديو ابن عااس 23 12ف  بر م  :1/2644اٜنديو  نرنا ميفلم يف   ي ا / ةتاب الن اح  : ف2:
كليهػا       بنفيفها حيتمل من  يو اللفظ  ف اٞنراد     من  - ل  ار عليا كسلم   - اؿ النوكم يف نرح اٜنديو اليفاب     ك ولا  ف1:

يف ةل  ن   من ع د ك:ًن . ةما  اؿ  بو  نيفة كداكد . كحيتمل   ا     بالر ا  م ه وزكج  ػ  ونطػ  بػاةذف ِنػاؼ الا ػر. كل ػن ٞنػا 
  ح  ولا   ل  ار عليا كسلم   : ه   اح  ه بويلف  مم :ًن  مػن اب اديػو الدالػة علػ  انػرتاط الػويل وعػٌن اه تمػاؿ الثػاين   ا. ق مػن

 .ف538/  1رح النوكم عل    يح ميفلم : ن
ف مػػن  ػػديو عاػػادة بػػن 2584ف بػػر م :2161/  4 ػػديو اب ػػناؼ اليفػػتة  نرنػػا ميفػػلم يف  ػػ ي ا / ةتػػاب اٞنيفػػا اة كاٞنزارعػػة  :  ف4:

 . -ر   ار عنا  -اليامت 
 ر ػ  ار عنػا  -معمػر بػن عاػد ا ر  ف من  ػديو2511ف بر م  : 2126/  4 نرنا ميفلم يف   ي ة / ةتاب اٞنيفا اف كاٞنزارعة :  ف3:
-. 
 .-ر   ار عنها  -ف من  ديو عاأشة  2356ف بر م :2643/  1 نرنا ميفلم يف   ي ا / ةتاب الر اع :  ف5:
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ف٦:عل   ف ما عدا اٝنرب ِناضا اّنفهوميهمضيدهف 
 

 املثحث األول: املراد مبضألة : " مفهىم املخالفة يف تاب اخلرب" :

ناار عن  اد ة ِنرب هل يدؿ علػ   ف مػا عػدا اٞنخػرب عنػا علػ  الن ػيإ اٞنراد     اٞنيف لة  ف اة
  ف2:من ذل 

 . ضهل يعط  ١نل اليف وتف4: ذا ةاف من  ايل اٝنربا  ف1:ّنعىن  ف اٞننطوؽ
  ػػػيإ مػػػا  اػػػت يف ١نػػػل النطػػػ  علػػػ   سػػػاس  ف هػػػ ا هػػػو م ػػػتإ مفهػػػـو اٞنخالفػػػة، ك ف مفهػػػـو 

 ك   ض  ل  جيرم يف باب اٝنرب . اٞنخالفة ةما جيرم يف باب اة شا  من  مر

                                                 
 ف46/ 4ا ظر  اة  اـ لدمدم : ف٦:
ر يف مفهػػـو اٞنخالفػػة علػػ  عػػدـ اٜن ػػم بف مػػا يثاػػت يف مفهػػـو  اٞنخالفػػة  منػػا هػػو   ػػيإ مػػا يثاػػت يف اٞننطػػوؽ ه  ػػد . ّنعػػىن   ف.ي تيػػ ف2:

الثابت للمنطوؽ. كه يتعرض ة اات   ػم اٞنيفػ وت عنػا الاتػة. ضمفهػـو اٞنخالفػة مػن اٜنػديو اٞنػركم بلفػظ   : يف ال ػنم اليفػاأمة الزةػاة ف 
عػػػدـ الونػػػوب   ػػػيإ  هػػػو  عػػػدـ كنػػػوب الزةػػػاة يف اٞنعلوضػػػة. كعػػػدـ الونػػػوب اعػػػم مػػػن النػػػدب  ك اةبا ػػػة  ك ال راهػػػة  ك الت ػػػرو. كهػػػو  م

للونػػػوب.  ذ ه دي ػػػن  ف  جيتمػػػم الونػػػوب كعػػػدـ الونػػػوب يف  ف كا ػػػد. ةمػػػا ه دي ػػػن اروفاعهمػػػا ٗنيعػػػا. بينمػػػا لػػػو ةا ػػػا  ػػػدين بم ػػػن 
 الػو هػو  النػدب  ك  ال راهػة   مر اروفاعهما ك اوت  مر  الو. ض د الونوب هو الت رو .  ذ ه جيتمعاف كل ن دي ن  اروفاعهما ك اوت 

 ف.423ا. ا ظر  رسالة الفركؽ يف دهلة  :ًن اٞننظـو :مث
اٞننطوؽ يف الل ة  اسم مفعوؿ من الفعل الثا   :ف ، ف  ي اؿ    ط   ينطػ   ط ػا. مػن بػاب  ػرب. كاسػم الفاعػل منػا  ا، . كالنطػ   ف1:

ف. 113/  4ف  كال ػاموس امػي :336/ 5ف  كم ػاييا الل ػة :2551/ 3:  هو الت لم بيوت ك ركؼ وعػرؼ  ػا اٞنعػاين. ا ظػر  اليػ اح
 مادة: ط ف.

 - ما  يف اه طاح   ض د انتلم اب وليوف يف وعريم اٞننطوؽ  بنا  عل  انتا ضهم  يف اعتاار  من  ايل اٞندلوؿ  ك الدهلة   

نطوؽ هػو مػا ضهػم مػن دهلػة اللفػظ. ضاآلمدم  عترب  من   ايل اٞندلوؿ. كل ل  عرضا ب  ا   ما ضهم من دهلة اللفظ  طعا يف ١نل النطػ . ضػاٞن
 ضهو من   ايل اٞندلوؿ ه الدهلة.

 مػػا  ابػػن اٜنانػػل  ضػػاعترب اٞننطػػوؽ مػػن  ايػػل الدهلػػة. كلػػ ل  عػػرؼ اٞننطػػوؽ ب  ػػا   مػػا دؿ عليػػا اللفػػظ يف ١نػػل اٞننطػػ ، ك ػػد ذةػػر اهجيػػ   ف 
   ف ابػػن اٜنانػػل نعػػل اٞننطػػوؽ كاٞنفهػػـو مػػن   يفػػاـ يف وعريػػم ابػػن اٜنانػػل ميػػدرية وػػمكؿ مػػم مػػا بعػػدها ّنيػػدر،  كسػػال ذلػػ  -:مػػاف 
 الدهلة.

 اي ا يف اٞنفهـو ب يفميا  اٞنواض ة كاٞنخالفة. -كاٝناؼ اٛنارم بٌن اب وليٌن يف اعتاار اٞننطوؽ من  ايل الدهلة  ك  اٞندلوؿ نرل مثلا  

 ف  كبيػػػاف اٞنختيػػػر242/ 1انػػػل مػػػم نػػػرح الع ػػػد :ف  ك٢نتيػػػر ابػػػن اٜن٦٦/ 4ا ظػػػر يف اٝنػػػاؼ يف هػػػ   اٞنيفػػػ لة  اة  ػػػاـ لدمػػػدم  : 
 ف38/ 4ف كنرح  ال وةل اٞننرب  : 265٦/  4ف   ك  وؿ ابن مفلح :  ٦13/ 1لا فهاين  : 

. كيرل بعإ اب وليٌن كنود نئ من التوسم  كاٞنيفا١نة عند اب وليٌن يف  ،اؽ اٞننطوؽ كاٞنفهـو عل  الدهلة  ك  اٞندلوؿ  ك    الداؿ 
 ف .134/  2 انية الاناأ  عل  نرح امل  عل  ٗنم ا ٛنوامم : ا ظر  

اٝنرب يف الل ة    اسم ميدر من  الفعل الرباع  :  نػرب  ك نػربف  كاٞنيػدر منػا هػو اةناػار. ي ػاؿ  انػرب  خيػرب  اناػارا. كاسػم اٞنيػدر    ف4:
 اٝنرب. كهو ّنعين النا .
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عػػػن ١نػػػل ِنػػػرب لػػػيا ضيػػػا دهلػػػة ه بيفػػػلل كه  جيػػػاب علػػػ  ١نػػػل اليفػػػ وت. ك ف   ك  ف اةناػػػار
 مفهـو اٞنخالفة ناص بااب اة شا  دكف باب اٝنرب  .

كديثػػل بعػػإ اب ػػوليٌن علػػ  هػػ   اٞنيفػػ لة بػػ ف  ػػوؿ ال اأػػل     ر يػػت سػػاأمة ال ػػنم  . هػػل يػػدؿ 
ٞنعلوضػػػة. ك ينيػػػ  ي ػػػاؿ بو اػػػات مفهػػػـو اٞنخالفػػػة يف بػػػاب اٝنػػػرب ةمػػػا هػػػو  ابػػػت يف بػػػاب علػػػ    ػػػا مل يػػػر ا

اة شػػا   ُنيػػػو  ف  ناػػػار  عػػػن ر يتػػػا ليفػػػاأمة ال ػػػنم داؿ علػػ    ػػػا مل يػػػر اٞنعلوضػػػة. ةمػػػا  ف ابمػػػر بػػػونراج 
ـ كنػوب الزةاة من سػاأمة ال ػنم الػوارد يف اٜنػديو اٞنػركم بلفػظ   : يف سػاأمة ال ػنم زةػاة ف داؿ علػ  عػد

 الزةاة يف اٞنعلوضة، ضي وف باب اٝنرب  ةااب اة شا  يف  اوت مفهـو اٞنخالفة يف ةل.

 ك  ف ما يتعل  ّنفهـو اٞنخالفػة نػاص باػاب اة شػا  كه مػدنل لػا يف بػاب اٝنػرب . ك ينيػ  ضػا 
 *ي وف يف  ناار  عن ر يتا ٞنعاٞنا ال نم دهلة ه بيفلل كه بوجياب عل  معلوضة ال نم.

 ملثحث الثاني: حترير حمل النزاع يف املضألة :ا

لفػظ  لفظػاال اـ اٝنارج ٢نرج اٝنرب  ػد   يػد منػا اة شػا   م ابمػر  ك النهػ . ّنعػىن  ف ي ػوف 
اٝنػػرب ل ػػن معنػػا   مػػر  ك  ػػ . كمثػػل هػػ ا النػػوع مػػن ابناػػار ي نػػ    ػػم ابمػػر كالنهػػ  مػػن  يػػو  اػػوت 

ب ػػا ك ف ةػػاف  - ُنجيػػة مفهػػـو اٞنخالفػػة يف بػػاب ابمػػر كالنهػػ كذلػػ  عنػػد ال ػػاألٌن -مفهػػـو اٞنخالفػػة ضيػػا 
لفظػػا لفػػظ  ناػػار  ه  ف اٞن يػػود منػػا ابمػػر كالنهػػ . ضهػػو   شػػا  اعتاػػار ال يػػد منػػا. كٟنػػ ا كنػػد ا العلمػػا  
حيتجوف كيعملػوف ّنفهػـو اٞنخالفػة يف اةناػار الػ   يػد منهػا اة شػا  . ةا تجػانهم ّنفهػـو اٞنخالفػة يف 

 ف2:ف كاْلُمطملَّ ماُت يػمتػمرمبَّْينم بِ م ُفيِفِهنَّ  ما مةم  ُػُرك ٍ : ىل  ولا وعا
ضمفهـو اٞنخالفة مػن اآليػة انتيػاص اٞنطل ػة باهعتػداد بػال رك  الثا ػة. ك ف مػا عػداها وعتػد ب ػًن 

 ه   العدة.

                                                 
  ه ي وف  ه ل ناار ّنا ه يعلما اٞنخرب. كجيوز  ف ي ػوف اٝنػرب ّنػا يعلمػا كّنػا ه يعلمػا. كةػ ا كيفرؽ بعإ العلما  بٌن اٝنرب كالنا   ب ف النا

 ي اؿ   ٔنربين عن  فيف . كه ي اؿ  ونايين عن  فيف . كي اؿ   ٔنربين عما عندم كه ي اؿ  ونايين عما عندم.

 كيفرؽ آنركف ب ف النا  هو اٝنرب عما لا ك م كن ف عظيم.

ف كال ليػات لل فػوم 33ف . مادة :نربف كالفػركؽ يف الل ػة ب  هػاؿ العيفػ رم :24/ 1ف كال اموس امي  : ٦32/  1 اح :ا ظر   الي
 ف.88٦:

 ػػوٟنم يف وعريفػػا   ػػا   مػػا  -يف  ظػػرم  - مػػا يف اه ػػطاح   ض ػػد عػػرؼ اٝنػػرب بتعريفػػات نػػربة مل ٔنػػل مػػن   ػػد كاعػػرتاض . كلعػػل  رن هػػا 
 يل ل اوا.حيتمل التيدي   ك الت  

ف كاميػػػوؿ 4/ 1ف كاة  ػػػاـ لدمػػػدم :2/152ا ظػػػر يف وعريػػػم اٝنػػػرب كمػػػا كرد علػػػ  وعريفاوػػػا مػػػن اعرتا ػػػات ك نابػػػات يف   اٞنيفتيػػػف  :
ف  كنػػرح 4٦6/ 1ف كةشػػم ابسػػرار للاخػػارم : 135/ 2ف ك ايػػة اليفػػوؿ : 34/  1ف ك٢نتيػػر ابػػن اٜنانػػل مػػج نػػرح الع ػػد :3/125:

 ف .٦4/  ٢1نتير الرك ة :

 ف من سورة الا رة118من اآلية :  ف2:
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اُت يُػْرِ ػػػػْعنم  مْكهدمُهػػػػ:  م ّنفهػػػػـو اٞنخالفػػػػة مػػػػن  ولػػػػا وعػػػػاىلكةػػػػ ل  ا تجػػػػانه ػػػػْولمٌْنِ  كاْلومالِػػػػدم نَّ  م
   ف1:فةماِملمٌْنِ 

 ضمفهـو اٞنخالفة منها  ف :ًن الوالدات ه يلزمهن مثل ه ا اٜن م.

اُت يُػْرِ ػػْعنم  مْكهدمُهػػنَّ : يف وفيفػػًن  ل ولػػا وعػػاىل  -هػػػػف  446:ت  ف4:ي ػػوؿ  بػػو ب ػػر الػػرازم كاْلومالِػػدم
ػػاِملمٌْنِ  ػػْولمٌْنِ ةم معلػػـو مػػن مفهػػـو اٝنطػػاب   ػػا مل يػػرد بػػا اٝنػػرب؛    ػػاؿ  بػػو ب ػػر    ػػاهر  اٝنػػرب. كل نػػا - ف م

يف الوالػػدات مػػن ه ير ػػم علػػم   ػػا مل يػػرد بػػا اٝنػػرب. كه نػػاؽ  ةػػافب ػػا لػػو ةػػاف نػػربا لونػػد ٢نػػرب . ضلمػػا  
: ٙنػا ضواسػ  ي ػتلن يف اٜنػل   كمن اٝنرب الػ م  يػد منػا اة شػا   ػديو ف3: ي ا يف   ا مل يرد با اٝنرب

 .كاٜنـر

، ضاٜنػػديو ك ف ةػػاف لفظػػا لفػػظ اٝنػػرب  ه  ف2: الفػػ رة كالع ػػرب كال لػػل الع ػػور فال ػػراب كاٜنػػد ة ك 
، كٔنيػين هػ   الفواسػ  اٝنمػا  ف1: ف اٞن يود منا اة شػا   م ابمػر ب تػل هػ   الفواسػ  كٓنػرو  ةلهػا

كمػػن نػػاؿ مػػا و ػػػدـ  ف4:دكف :ًنهػػا يفيػػد بدهلػػة مفهػػـو اٞنخالفػػة علػػ  انتيػػاص اٜن ػػم  ػػا دكف :ًنهػػا

                                                 
 ف  من سورة الا رة.144من اآلية : ف1:

هو  ٘ند بن عل  الرازم اٜننف . ةنيتا  بو ب ػر. كاٞنشػهور باٛنيػاص. مػن ةاػار ض هػا  اٜننفيػة ك  ػولييهم. ا ت ػل  يل  ب ػداد يف،  ػ ر .  ف4:
  عاكدرس علم  علماأها  ة   اٜنيفن ال رن  ك:ًن . ةاف  زاهدا كر 

 2من مملفاوا    الفيوؿ يف اب وؿ  ك     اـ ال راف    ك   نرح اٛنػامم  ال اػًن ممػد بػن اٜنيفػن . ا ظػر يف ورٗنتػا   اٛنػواهر اٞن ػية : 
 ف .242/  2ف  كابعاـ  : 51/  1ف كمفتاح ا ليفعادة : 116/

 ف اٝنػػرب  ػػد يػػػراد بػػا ابمػػر كالنهػػػ . ك ه ضاٛنيػػاص ةجملػػػة  ف.  ك يػػػراد ةامػػا يف هػػ ا اٞن ػػػاـ لاستشػػهاد بػػػ 531/ 2    ػػاـ ال ػػراف :  ف3:
 اٜننفية ين ركف مفهـو اٞنخالفة يف باب اٝنرب كباب اة شا  معا.  ه  ذا استثنينا  وؿ ال رن  بو اات مفهـو الشرط.

 ف.142/ 1ا ظر  ةشم اهسرار للاخارم :  
 .-ر   ار عنها  -من  ديو عاأشة  ف2218ف بر م : 858/ 1اٜنديو   ا اللفظ  نرنا ميفلم يف   ي ا/ ةتاب اٜنج : ف2:
ف، كال ػوؿ بت ػرو  ةػل الفواسػ  اٝنمػا  نػ ا مػن ابمػر ب تلهػا هػو مػ هل الشػاضعية كاٜننابلػة علػ  414/ 24ا ظر  اٞن ين هبن  دامػة : ف1:

  . كهػل يل ػ   ػا :ًنهػا مػن اٜنيوا ػات  ك ناؼ بينهم يف بعإ اٞنيفاأل، كمن ولػ  اٞنيفػاأل   هػل ابمػر ب تلهػا للونػوب  ك لاسػت ااب
 ي تير عليها ض    

هػا، ك د ذهل اٝنلفية كاٞنال ية  يل  ف ابمر ب تل ه   اٝنما بذيتهػا كوعػديها علػ  النػاس. كبنػا  عليػا ه يمنػ  مػن ابمػر ب تلهػا ٓنػرو  ةل
  اٝنمػا عنػد اٜننفيػة ضألدلػة  نػرل.  مػا ل و ػا مػن اٝنااأػو كٟن ا ذهل اةماـ مال   ىل  با ة  ةل ال رب كاٜنية كال راب.  مػا ٓنػرو هػ 

  كمن اليفااع ال  كرد الدليل بت رو  ةل ةل ذم  اب منها.

ف كضػػػتح الوهػػػاب مػػػم  انػػػية 13. 14/ 1ف كاجملمػػػوع نػػػرح اٞنهػػػ ب : 356/ 2ف كاٞندك ػػػة : 83 - 84/  4ا ظػػػر  العنايػػػة نػػػرح اٟندايػػػة : 
 ف.414/  24ف كاٞن ين :144/ 5اٛنمل :

حيتجػوف بالركايػات ابنػرل الػ  كرد ضيهػا ابمػر ب تػل   ػناؼ  -ال م هو   د   ػواع مفهػـو اٞنخالفػة   -كاٞنن ركف ٜنجية مفهـو العدد   ف4:
ف مػن  ػديو 2218ف بػر م :858/ 1 نرل :ًن ه   اٝنما، كمن ذلػ    ابمػر ب تػل الػ أل الػوارد يف  ػ يح ميفػلم / ب تػاب اٜنػج : 
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اٝنػرب الػ م  يػد منػا اةناػار ضي ػوف اٝنػرب   ف ١نل النزاع يف ه   اٞنيف لة  منا هػو اٝنػرب امػإ،  م يت ح
 ف2: كبنا  عليا  ضوف  ولا عليا الياة كاليفاـ  : مطل ال ين  لم ف متم  ا ضيا لفظا كمعىن

 ف1: ف ةاف نربا ّنعىن النه  عن الظلم ةاف نارج ١نل النزاع. ك ه ضو ا منا

                                                                                                                                            
ف كنػرح معػاين اآل ػار 1٦٦4ف بػر م :216/  3. كة ل  ابمر ب تل ا ٜنية ا لوا رد يف   يح ابن نزديػة :  -ر عنها ر    ا   -عاأشة  

ف   الوا   كه ا يدؿ علػ  عػدـ  جيػة مفهػـو العػدد   بف اٞنيفػ وت عنػا  ػد  نػ    ػم اٞننطػوؽ بػا. ا ظػر  ضػواوح 2٦4/   1للط اكم : 
 ف.383/ 2الر٘نوت :

 ل  من كنهٌن   ابكؿ    ف من من ي وؿ ُنجية مفهـو العدد  ي ر ب  ا  جة ما مل يعار ا  ط  ِناضا.كدي ن اٛنواب عن ذ

بٌن  تل اٝنما  كه . ل بٌن  بعد ذلػ   ف :ػًن هػ   اٝنمػا يشػرتؾ معهػا    - ل  ار عليا كسلم -الثاين    ا من امتمل  ف ي وف النيب 
بعإ ،ر ا  :  ربم ضواس  ي تلن....ف ككرد يف ،ري   نػر :سػت ضواسػ  ي ػتلن....ف . ا ظػر هػ   يف اٜن م. كيفيد ذل   ف اٜنديو كرد يف 

 ف .33/  3الطرؽ يف ضتح الاارم : 
ف  كميفػػلم يف  ػػ ي ا /   1184ف  بػػر م : 214/ 4 نرنػا الاخػػارم يف  ػػ ي ا / ةتػػاب اٜنوالػػة / بػػاب اٜنوالػة كهػػل يرنػػم يف اٜنوالػػة : ف2:

 .-ر   ا ر عنا  -ف من  ديو     هريرة 25٦3ف بر م  :221 4/  4ةتاب اٞنيفا اة :
 ك د انتلم العلما  يف  ولا عليا الياة كاليفاـ    : مطل ال ينف هل  هو من   اضة اٞنيدر  ىل الفاعل. ضي وف اٞنعىن  حيػر ـ علػ  ال ػين

 ك  ف ذل  من   اضة اٞنيدر  ىل اٞنفعػوؿ. ضي ػوف  ال ادر  ف ديطل  ا ل الدين ِناؼ العانز ضي وف اٜنديو من  ايل مفهـو اٞنخالفة،
اٞنعىن     ا جيل عل  اٞنيفتدين  ف يويف  ا ل الدين كلو ةاف اٞنيفت   للدين :نيا ضوف مطلا  لم  ض يم  ذا ةاف ض ًنا ضو ػا ي ػوف  لمػا 

الت ػديرين ضػوف  اٜنػديو ك ف ةػاف لفظػا لفػظ اٝنػرب بابكىل، كعل  اٞنعىن الثاين يت وف اٜنديو من  ايل مفهـو اٞنواض ة ه اٞنخالفة. كعل  ةػا 
 ل ن   ريد منا النه  عن الظلم.

 ف1 82/ 5ف ك يل ابك،ار :84/ 1ف  كسال  اليفاـ : 2٦2/ ٦ا ظر   ،رح  التثريل : 
 ف .241/ 1ا ظر   انية التفتازاين عل  نرح الع د : ف1:
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 ذةر اب واؿ يف اٞنيف لة   ث الثالث :املثح

 ك ال الدنوؿ يف عرض اب واؿ يف ه   اٞنيف لة هبد من اةنارة بمرين 

 كٟنمػػػػا    ف اٝنػػػػاؼ يف اٞنيفػػػػ لة نػػػػار بػػػػٌن ال ػػػػاألٌن ُنجيػػػػة مفهػػػػـو اٞنخالفػػػػة، ّنعػػػػىن  ف ال ػػػػاألٌن 
رم يف باب اة شػا  دكف اٝنػرب، ُنجيتا انتلفوا يف نريا ا يف باب اة شا  كاٝنرب عل   د سوا   ك   ا جي

 ما من    ر  جية مفهـو اٞنخالفػة   ػا ضػال اـ يف هػ   اٞنيفػ لة ١نيفػـو عنػد   بف مفهػـو اٞنخالفػة  ذا 
مل جيػػر يف بػػاب اة شػػا  ضمػػن بػػاب  كىل  ف ه جيػػرم عنػػد  يف بػػاب اٝنػػرب، كٟنػػ ا يػػوردكف هػػ   اٞنيفػػ لة يف 

اٞنخالفػػة   ػػا، ضي ولػػوف   لػػو ةػػاف اه تجػػاج ّنفهػػػـو  م ػػاـ اه تجػػاج علػػ    ػػعم اه تجػػاج ّنفهػػـو
 ف2:اٞنخالفة   ي ا لثات يف باب اٝنرب

الثػػاين   ف مػػن يثاػػت مفهػػـو اٞنخالفػػة يف بػػاب اٝنػػرب  منػػا يثاتػػا ضيمػػا يثاػػت يف بػػاب ابمػػر كالنهػػ . 
ـ ضمػػن يػػرل  جيػػة مفهػػـو اليػػفة يف بػػاب ابمػػر كالنهػػ  كعػػدـ  جيػػة مفهػػـو الل ػػل،  ػػاؿ ُنجيػػة مفهػػو 

اليػػػفة يف بػػػاب اٝنػػػرب كعػػػدـ  جيػػػة مفهػػػـو الل ػػػل ضيػػػا، كمػػػن ر ل  جيػػػة مفهػػػـو الل ػػػل يف بػػػاب ابمػػػر 
 ف1:كه  ا ُنجية مفهـو الل ل يف باب اٝنرب كالنه   اؿ

كه ػػػػ ا ي ػػػػاؿ يف نػػػػركط العمػػػػل ّنفهػػػػـو اٞنخالفػػػػة. ض مػػػػا وشػػػػرتط للعمػػػػل بػػػػا يف بػػػػاب اة شػػػػا ، 
ف4:اٝنرب ه يعمل با ما مل وت    ول  الشركط ض  ل  من ي وؿ ُنجية مفهـو اٞنخالفة يف باب

 

 ك ذا ٓنررت هاواف اٞنل و تاف.   يت لعرض اب واؿ يف اٞنيف لة. كلا  وهف مت اباف 

ال وؿ ابكؿ    ف اةناار عن   دل اليوروٌن ِنرب يػدؿ علػ   ف اٞنيفػت وت عنػا علػ  الن ػيإ 
 من ذل .

                                                 
ف كضػػػواوح 22٦/ 2ف كوييفػػػًن الت ريػػػر :154/  1م ابسػػػرار للاخػػػارم :ف كةشػػػ234/  1ف كاميػػػوؿ :2111/  1ا ظػػػر  اٞنيفتيػػػف  :  ف2:

ف. ك د بػدا يل يف  كؿ ابمػر ك ػم هػ   اٞنل و ػة  ػمن ٓنريػر ١نػل النػزاع ل ػن كنػدت  ف اٞن يػود مػن ٓنريػر ١نػل النػزاع 3٦4/ 2الر٘نوت :
و ػػة متعل ػػة باٞنتنػػازعٌن ضر يػػت ك ػػعها هنػػا. ك يػػراد هػػ   بيػػاف  ػػورة اٞنيفػػ لة الػػ  ك ػػم ضيهػػا التنػػازع مػػم  نػػراج ١نػػل اهوفػػاؽ. بينمػػا هػػ   اٞنل 

 ي ػػا  يػػد منػػا بيػػاف   ػػا مػػن :ػػًن اٞنناسػػل  يػػراد  ػػوؿ مػػن ين ػػر  جيػػة مفهػػـو اٞنخالفػػة   ػػا يف هػػ ا اٞن ػػاـ كةػػ ل  دليلػػا  بف  -اٞنل و ػػة 
ٞنناسػل  نػراج هػ ا ال ػوؿ مػن اب ػواؿ. كةػ ل  اٞنيف لة وتعل  ّنفهـو اٞنخالفة يف باب اٝنرب كليا ب  ل  جية مفهـو اٞنخالفة. ض ػاف مػن ا

 .دليلا من ابدلة. كاه تيار عل   يراد   واؿ اٞنتازعٌن يف ه   اٞنيف لة ٣نن   ركا ُنجية مفهـو اٞنخالفة   ا
 

 ف .4٦2ف كاٞنيفودة :165/ 1ف التمهيد ب  اٝنطاب :34٦، 345/ 1ا ظر  العدة : ف1:

 خالفة للعمل با نر،ٌن     دلا يرنم  للميف وت  عنا. كاآلنر يرنم للم ةور.يشرتط ال األوف ُنجية مفهـو اٞن ف4:

 ض  ا ابكؿ ضهو   ف ه وف ر  كلوية باٜن م من اٞن ةور. كه ميفاكاة يف اٞنيف وت عنا. ك ه ةاف اٞنفهـو مفهـو مواض ة.
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ف. ػػػػػػػه 358: ت  ف2:ل ا ػػ   بػػو يعلػػ  اٜننالػػ وؿ ٗنػػم مػػن اب ػػوليٌن، مػػنهم   ا ػػك ػػاؿ  ػػ ا ال
 ف2:اٜننابلػة كذةػر  ف هػ ا هػو اٞنػ هل عنػد  ف4: هػػػف 524هػػف كابن ع يػل :ت  526: ت  ف1:ك بو اٝنطاب

 هػ ف . 411: ت  ف1:لا التفتازاين كا تير
إ ال وؿ الثاين   ف اةناار عن   دل اليوروٌن ِنػرب ه يػدؿ عػن  ف اٞنيفػ وت عنػا علػ  الن ػي

   ضليا يف اٝنرب وعرض لا ه بنف  كه بو اات.لمن ذ

                                                 
ظػر اب ػوليوف ٓنػت هػ ا الشػػرط  اٞنيفػ وت عنػا، ك ػػد  مػا الثػاين ضهػو    ف ه يظهػر لتخيػػين اٞننطػوؽ بالػ ةر ضاأػدة :ػًن  فػػ  اٜن ػم عػن 

العاأػػد للمػػ ةور نػػرك،ا ةثػػًنة وعػػود ٗنيعهػػا ٟنػػ ا الشػػرط. كمػػن ولػػ  الشػػركط الػػ  ذةركهػػا   ف ه خيػػرج الو ػػم ٢نػػرج ال الػػل. ك ف ه خيػػرج 
خيػػرج لايػػاف   ػػم  اد ػػة ا ت ػػت بيػػاف  اللفػػظ نوابػػا ليفػػماؿ. ك ف ه ي ػػوف اللفػػظ نػػرج لزيػػادة اهمتنػػاف. ك ف ه خيػػرج ٢نػػرج التفخػػيم. ك ف ه

/  2  م اٞن ةور. ك ف ه ي وف اٞننطوؽ ذةر لت دير نهل اٞنخا،ل با دكف نهلا باٞنيف وت عنػا. ا ظػر  ٗنػم اٛنوامػم مػم نػرح املػ  : 
 ف . 31٦ - 381/  4ف كنرح ال وةل اٞننًن : 135

١نمػد بػن نلػم الفػرا  الا ػدادم اٜننالػ . اٞن ػىن بػ   يعلػ . كاٞنشػهور  ف. ك بػو يعلػ  هػو ١نمػد بػن اٜنيفػٌن بػن34٦/  1ا ظر   العػدة :  ف2:
هػػػػػ كول ػػ  علومػػا علػػ  عػػدد مػػن علماأهػػا مػػنهم ابػػن  امػػد ك:ػػًن . كيل   ػػا  ب ػػداد  486عنػػا اٜننابلػػة بػػػػػ   ال ا ػػ   ، كلػػد يف ب ػػداد سػػنة 

العلػػـو ةالف ػػا كاب ػػوؿ كاٜنػػديو. ك نػػ  عنػػا ال ثػػًن مػػن العلمػػا   ك:ًنهػػا. كا تهػػت  ليػػا رياسػػة اٜننابلػػة يف عيػػر . كةػػاف بارعػػا يف العديػػد مػػن 
 ة   اٝنطاب كابن ع يل ك:ًنلا. من مملفاوا   العدة  ك  ال فاية  ك  اب  اـ اليفلطا ية  .

 ف.46٦/ 4ال هل : ف كن رات4/ 4ف كالوايف بالوضيات :214/  1ف ك،ا ات اٜننابلة :  15٦/  1  ظر يف ورٗنتا   واريخ  ب داد  : 
 

ف . ك بػػو اٝنطػػاب هػػو ١نفػػوظ بػػن  ٘نػػد بػػن اٜنيفػػن بػػن ا٘نػػد ال لػػوذاين الا ػػدادم ابرنػػ  اٜننالػػ . ةنيتػػا  بػػو 128/ 1ا ظػػر   التمهيػػد :  ف1:
ا اٝنطاب. كال لوذاين  يفاة  ىل ةلواذم  رية  سفل ب داد.  ش  با داد كوتلم  عل  علماأها ةال ا      يعلػ  كاٛنػوهرم ك:ًنلػا. ةػاف عاٞنػ

 عابدا ةرديا. كلا نعر نيد. ا تهت  ليا رياسة اٜننابلة يف زما ا. كبرع يف الف ا كاب وؿ كعلم اٝناؼ.

اليػ ًن اٞنيفػم  بػر كس اٞنيفػاأل  من مولفاوا    التمهيد يف   وؿ الف ا  ك اٝناؼ ال اًن  اٞنيفم  باه ت ار يف اٞنيفػاأل ال اػار ك اٝنػاؼ
 ك اٟنداية 

 ف .14/ 3ف كن رات ال هل : 22٦/ 2ف كذيل ،ا ات اٜننابلة : 158/  4اٜننابلة : ا ظر يف ورٗنتا   ،ا ات

هو عل  بن ع يل بن ١نمد بن ع يل الا دادم. اٞن ىن ب   الوضا . من ةاار علما  اٜننابلة. وتلم  عل  ال ا   ا  يعلػ  ك:ػًن . كبػرز  ف4:
 اهعتزاؿ. ل ورؾيف علم ا ب وؿ كالف ة كاٛندؿ. ةاف معتزليا يف  كؿ ابمر 

  ح يف   وؿ الف ا ك  ةفاية اٞنف   ك الفنوف   ك   اٛندؿ عل  ،ري ة الف ها  الفاوا   الو م من م
 ف.151/ 1ف كاٞننهج اب٘ند : 283/ 21ف كا لاداية كالنهاية :511/  4ا ظر يف ورٗنتا   ،ا ات اٜننابلة : 

 

 ف .18٦/  4ا ظر   الوا ح :  ف2:
 
 

ف ، كالتفتػازاين هػػو ميفػعود بػػن عمػر بػػن عاػد ار التفتػػازاين، اٞنل ػل بيفػػعد الػػدين، 241/  1التفتػازاين علػػ  نػرح الع ػػد : ا ظػر   انػػية  ف1:
 كلد يف باد ضارس يف بلدة وفتازاف، ك  اـ بيفرنا. ك بعد  التتار  ىل ٚنر ند. كوتلم  عل  يد الع د اآلجي ، كبرز يف علـو ةثًنة .

 ةشػػم :ػػوامإ التن ػػيح يف   ػػوؿ الف ػػا   ك   انػػية علػػ  نػػرح العػػإ علػػ  ٢نتيػػر ابػػن اٜنانػػل  ك   ػػ يل مػػن مملفاوػػا     التلػػويح  ىل
 اٞننط   .

 ف.311/ 1ف كهدية العارضٌن : 421/ ٦ف كن رات ال هل : 441/ 1ا ظر يف ورٗنتا     اا  ال مر :
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 431:ت  ف3:هػػػػػف كواعػػا بػػا الػػدين اب ػػفهاين ٦3٦: ت  ف4:ك ػػاؿ  ػػ ا ال ػػوؿ ابػػن اٜنانػػل
 هػػف.

 المبحث الرابع : أدلة األقوال:

 دلػػػة ال ػػػػوؿ ابكؿ  كهػػػػم ال ػػػػاألوف بدهلػػػة اٝنػػػػرب علػػػػ   اػػػػوت   ػػػيإ مػػػػا  اػػػػت للمخػػػػرب عنػػػػا  -  
 نا. استدؿ    اب ه ا ال وؿ بابدلة التالية  للميف وت ع
ككنػا الدهلػة منهػا   ف2:عمـو ابدلة الدالة عل   جية مفهـو اٞنخالفة يف باب ابمػر كالنهػ  -2

 ف ولػػ  ابدلػػة ك كنػػا اة اػػات :ػػًن ٢نتيػػة باة شػػا . بػػل هػػ  عامػػة ل  شػػا  كاٝنػػرب  بف العلػػة الػػ  ض 

                                                 
اف بػن عمػر بػن    ب ػر بػن يوسػم ال ػردم اب ػل، ف. كابػن اٜنانػل هػو عثمػ241/  1ا ظر   ٢نتير ابن اٜنانل مم نػرح الع ػد : ف4:

هػػػػ. كوعلػػم  ػػا. كبػػرع يف الف ػػا  546اٞنػػال   اٞنػػ هل. اٞن ػػين بػػ   عمػػرك، كاٞنل ػػل َنمػػاؿ الػػدين. كاٞنعػػركؼ بػػابن اٜنانػػل، كلػػد ّنيػػر سػػنة 
 كاب وؿ كال را ات كالن و.

 تير منته  اليفوؿ كابمل   ك  اةي اح نرح اٞنفيل للز٢نشرم .من مملفاوا     منته  اليفوؿ كابمل يف علم  اب وؿ كاٛندؿ   ك  ٢ن
 ف.143/ 5كن رات ال هل : ف24٦/ 4: ف كالاداية8٦/ 1: ف كالديااج324/ 1ا ظر يف ورٗنتا كضيات ابعياف :

 ىن بػ   الثنػا ، كاٞنل ػل ف، كاب فهاين هو ١نمود بن عاد الر٘نن بن  ٘ند بن    ب ر اب فهاين. اٞن ٦36/  1ا ظر  بياف اٞنختير :  ف3:
 بشػػما الػػدين. كلػػد ب  ػػفهاف. كضيهػػا  شػػ  كوعلػػم . ل ا ت ػػل  ىل وربيػػز الشػػاـ ل اسػػت ر بال ػػاهرة. كبػػرع يف الف ػػا كاب ػػوؿ كالتفيفػػًن كاٞننطػػ 

 كعلـو العربية.

ك نػػرح ةاضيػػة ابػػن اٜنانػػل يف مػػن مملفاوػػا     بيػػاف اٞنختيػػر   نػػرح ضيػػا ٢نتيػػر ابػػن اٜنانػػل ك نػػرح منهػػاج الو ػػوؿ  ىل علػػم اب ػػوؿ 
  .الن و

ف ك،ا ػػػػات 413/   26ف ك،ا ػػػػات الشػػػػاضعية ال ػػػػربل هبػػػػن اليفػػػػا   :13/  4ا ظػػػػر يف ورٗنتػػػػا   ،ا ػػػػات الشػػػػاضعية هبػػػػن  ا ػػػػ  نػػػػهاة :
 ف .148/ 1ف كب ية الوعاة : 424/ 1اٞنفيفرين للداكدم :

 -ٞنخالفة يف باب ابمر كالنه  ما يل   كمن  برز ول  ابدلة ال  استدؿ  ا ال األوف ُنجية مفهـو ا ف2:

ضي ا   هل الل ة يفهموف من وعلي  اٜن م عل  ك ػم ا تفػا   بدك ػا، يشػهد لػ ل   ف عاػد ار بػن اليػامت ٞنػا ٚنػم  ولػا   ف الوا    -2
اب٘نػر مػن اب ػفر   ض ػاؿ    مػا بػاؿ ابسػود مػن -ر   ار عنا،  -عليا الياة كاليفاـ  : ي طم الياة ال لل ابسود ف  اؿ ب  ذر 

ةما س لتين. ض اؿ   ال لػل ابسػود نػيطاف ف حل اٜنػديو يف  ػ يح ميفػلم / ةتػاب اليػاة   - ل  ار عليا كسلم  -  س لت رسوؿ ار 
 ف[ .. ض دلا من وعلي  اٜن م عل  اٞنو وؼ باليفواد ا تفا   عما سوا  .526ف بر م :4٦5/  2:
 ف ي وف لا ضاأدة. ضلو استول اٞن ةور ك:ػًن اٞنػ ةور يف اٜن ػم ضلمػاذا خيػن ا ػدلا بالػ ةر مػم عمػـو   ف ٔنيين الش   بال ةر هبد -1

اٜن م. كاٜنانة  ىل الاياف نػاملة لل يفػمٌن    ل  ف ٔنيػين   ػدلا بالػ ةر لػو مل يفػد انتيا ػا بػاٜن م دكف :ػًن  ي ػوف  ينيػ  وطػويا 
. كمثل ه ا التطويل يياف عنا ةاـ آ اد الناس، كمن باب  كىل اللفظ الشػرع  اٞنو ػوؼ لل اـ من :ًن  انة. كورةا ل جياز كاهنتيار

 َنوامم ال لم.
/  1ف كالتمهيػػد ب  اٝنطػػاب : 214/  1ف كاٞنيفتيػػف  :  338/   1ا ظػػر    دلػػة ال ػػاألٌن ُنجيػػة مفهػػـو اٞنخالفػػة يف   العػػدة ب  يعلػػ  : 

 ف.٦1٦/ 1ف كاة اج يف نرح اٞننهاج :441/  1ف كرك ة النا ر :  41/  4دم :ف كاة  اـ  لدم 234/  1ف كاميوؿ :281
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مػػن عػػدـ الفاأػػدة مػػن ٔنيػػين ١نػػل النطػػ   كهػػ  اٜنػػ ر -اب اة شػػا    نلهػػا   اتنػػا مفهػػـو اٞنخالفػػة يف بػػ
 ف4:يف اٝنرب - ا ي  -مونودة  - ف1:بال ةر  دكف :ًن 

اهسػػتدهؿ بالل ػػة.  يػػو  ػػالوا    ف  هػػل الل ػػة ضهمػػوا مػػن اةناػػار عػػن الشػػ    ف مػػا عػػدا   -1
 هػل الل ػة كرد عػنهم مػا يػدؿ كهػم مػن  -ر واف ار عليهم  ٗنعٌن  -ِناضا. يشهد ل ل   ف الي ابة  

ض ػاؿ   ػدلا     مػا  مػ  بزا يػة  -ر    ار عنا  -عل  ذل . كمن ذل   ف رنلٌن استاا يف عهد عمر 
كما    بزاف .ضشاكر عمر اليػ ابة، ض ػاؿ  اأػل  مػدح  مػا ك بػا . ضػا  ػد عليػا. ك ػاؿ آنػركف  ل ػد ةػاف 

 ف2:اٜند لا من اٞندح :ًن ه ا، ض ربا عمر
 ف1:كنا الدهلة   ف الي ابة ع لوا من   ػاضتا العفػة لنفيفػا كلوالديػا   اػات الز ػا ٝنيػما  الوا يف

 -كهػػو نيػػما  -. كهػػ ا يػػدؿ علػػ    ػػم ضهمػػوا مػػن  ناػػار  عػػن  فيفػػا ككالديػػا بالعفػػة  ف اٞنيفػػ وت عنػػا 
  ، كٟن ا  ربو   د ال  ؼ.لعل  الن يإ من ذ

يف هػػػ   الوا عػػػة مػػػن ضهػػػم مػػػن :الػػػل، كدي ػػػن اهعػػػرتاض علػػػ  هػػػ ا اهسػػػتدهؿ  بػػػ ف مػػػا  يػػػل 
كمػا وروػل عليػا مػن معػا اتهم لػ ل  ال اأػل لػيا ٣نػا ٥نػن ضيػا.  م  -ر   ار عػنهم  ٗنعػٌن  -الي ابة 

ليا من  ايل مفهـو اٞنخالفة يف بػاب اٝنػرب. ضالػ م  يػل مػن ذلػ  ال اأػل هػو مػا ييفػم  بػػػ   التعػريإ 
 ػر عنػػد  ػديثهم عػػن مو ػوع التعػػريإ بال ػ ؼ. كضػػرؽ ، كٟنػػ ا ضػوف الف هػػا  يػ ةركف هػػ ا اب  ف4:بال ػ ؼ

 -بٌن التعريإ كبٌن مفهـو اٞنخالفة من نهتٌن   

                                                 
بف ميفػػتند ضهػػم اٜن ػػم يف ١نػػل اليفػػ وت يف اٞنفهػػـو ب يفػػميا اٞنواض ػػة كاٞنخالفػػة هػػو معرضػػة الفاأػػدة مػػن ٔنيػػين ١نػػل النطػػ  بالػػ ةر دكف  ف1:

ذؾ اٞنعين ال م  ات اٜن م بنلا يف ١نل النط  .  ك   يإ   ما  :ًن . ك  اات مثل   ما يف مفهـو اٞنواض ة  ذا كند يف ١نل اليف وت
 ٔنيييا ب ل  اٜن م ك فيا عما عدا .  هيف مفهـو اٞنخالفة  ذا مل وظهر لتخيين ١نل النط  بال ةر ضاأدة 

 ف .42/ 4ة  اـ لدمدم : اا ظر  

 ف .3٦4/ 2ف كضواوح الر٘نوت : 22٦/  2 رير : تا ظر   وييفًن ال ف4:

ف كالػدار  طػين يف سػننا/ ةتػاب 2525ف بػر م :811/  1ه ا اب ر  نرنا مال  يف اٞنو،  / باب اٜنػد مػن ال ػ ؼ كالنفػ  كالتعػريإ : ف2:
 ف.41/ 4: ف. ك   ا ابلااين يف  ركا  ال ليل44٦ف بر م :161/  4اٜندكد كالديات : 

 ف.188/  4ا ظر  الوا ح هبن ع يل : ف1:

ل يف معنا  اٜن ي    ك اجملازم ليلػوح  م يشػاربا  ىل :ػًن . ل ػن ه مػن نهػة الو ػم اٜن ي ػ   ك اجملػازم بػل مػن التعريإ هو لفظ ميفتعم ف4:
 مػاؿم : –  اية عن  براهيم عليػا اليفػاـ  -معو ة اليفياؽ كال راأن، كذل  ال ًن هو اٞنعىن اٞنعرض با. كهو اٞن يود اب ل ، ٥نو  ولا وعاىل 

ِاًنُُهمْ  ا بمْل ضػمعملمُا ةم سورة اب ايا  ف .  يو  يفػل الفعػل  ىل ةاػًن اب ػناـ اٞنتخػ ة آٟنػة. ة  ػا : ػل  ف وعاػد اليػ ار معػا  ٦4من اآلية ف هم م
جػز ولوحيا للعابدين ٞنا ب  ا ه ويلح  ف وعاد ٞنػا يعلمػوف  ذا  ظػركا بع ػوٟنم مػن عجػز ال اػًن عػن ةيفػر اليػ ار ض ػا عػن :ػًن . كاةلػا ه يع

   ػوؿ - ي ا  - اآلية  بف اةناار ِناؼ الوا م  منا ي وف ة با  ذا مل ي يد با اه ت اؿ  ىل :ًن ، كمن التعريإ عن ن  ، كه ة ب يف
مػن يتو ػػم  ػلة  ك عطػػا  مػن :ػػًن   كار  ين متػػاج. ضو ػا وعػػريإ بالطلػل . مػػم   ػا مل يو ػػح لػػا   ي ػة كه ٠نػػازا، بػل ضهػػم ذلػ  مػػن عػػرض 

 ف .4٦1ف كال ليات :221/ 2انود : اللفظ كنا اا. ا ظر   شر ال
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  ف ميفتند الدهلة عل  اٞنعىن ال م  راد  اٞنعرض ليا هو ذا اللفظ. اجلهة األوىل :

 بػػل الدهلػػة علػػ  ذلػػ  اٞنعػػىن اٞنػػراد يف التعػػريإ ةػػاف ّنعو ػػة اليفػػياؽ كال ػػراأن ك ه ذات اللفػػظ ه
دهلة ضيا عل  اٞنعىن اٞنراد. كٟن ا ك م نػاؼ بػٌن الف هػا  يف ع وبػة التعػريإ بال ػ ؼ. كهػل ييفػت    ػا 

بال ػ ؼ لػيا ب ػ ؼ  ػ  ك ف  ػوا ؛ بف    . ض د ذهل بعإ العلما   ىل  ف التعريإ ف3:اٜند ةالتيريح
ماؿ. كما يفهم منا ميفتند   ػراأن النية  منا وم ر  ذا ا تمل اللفظ اٞننوم. كه دهلة يف ذات اللفظ كه ا ت

.بل مثل ه ا اٝنػاؼ كا ػم بػٌن اليػ ابة الػ ين استشػًنكا يف ولػ  ال يػة. ك٥نػن ك ف مل ي ػن  ف2:اب واؿ
من :ر ػنا الػدنوؿ يف وفيػيل ع وبػة ال ػ ؼ بػالتعريإ ل ػن :ر ػنا بيػاف  ف اٞنعػين اٞنيفػتفاد يف التعػريإ 

 خالفة ضه  دهلا لفظية  م ميفتندة ل ات اللفظ .مل ي ن ميفتندا لدهلة اللفظ، ِناؼ مفهـو اٞن
اٛنهػػػة الثا يػػػة   ف اٞنعػػػىن اٞنعػػػرض بػػػا هػػػو اٞن يػػػود اب ػػػل  يف بػػػاب التعػػػريإ.  مػػػا مػػػا دؿ عليػػػا 
منطػػػوؽ اللفػػػظ ضهػػػو م يػػػود واعػػػا  يػػػد منػػػا التو ػػػل للم يػػػود اب ػػػل ، كهػػػ ا مػػػا يفيفػػػر   ػػػد  سػػػااب 

مػػن مل ي ػػم اٜنػػد علػػ  اٞنعػػرض بال ػػ ؼ  ظػػر  ىل  ف اٝنػػاؼ بػػٌن الف هػػا  يف ع وبػػة ال ػػ ؼ بػػالتعريإ. ض
 اهر اللفظ كمنطو ا ه دهلة ضيػا علػ  ال ػ ؼ.  مػا مػا  يػد  اٞنػت لم ضػ مر آنػر يرنػم  ىل  يتػا ك يػد . 
كهػو  مػػر ه دي ػػن اه،ػػاع عليػػا. ضي ػوف   امػػة اٜنػػد عليػػا  ينيػػ  اعتمػادا علػػ  نػػاهة. كهػػ ا خيػػالم ماػػد  

 در  اٜندكد بالشاهات.
٢نتلم ٕناما يف مفهـو اٞنخالفة ضاٞنعىن ال م دؿ عليا منطوؽ اللفظ مفيػود بػا  نػ اؿ.  كابمر

 ما اٞنعىن اٞنيفتفاد من مفهـو اٞنخالفة ضا دي ن ال وؿ ب  ا هو اٞن يػود اب ػل . بػل بنػل ال ػوؿ بورادوػا 
ر  متو فػا علػ  ٓن ػ  كدهلة اللفظ عليا هبػد مػن وطايػ  نػركط مفهػـو اٞنخالفػة عليػا. ضي ػوف  اولػا كاعتاػا

نػػركط  جيػػة مفهػػـو اٞنخالفػػة الػػ  ورنػػم للنظػػر يف سػػال ٔنيػػين اٞننطػػوؽ بالػػ ةر. ك ف ه وظهػػر لػػ ل  
 التخيين ضاأدة :ًن  ف  اٜن م عما عدا اٞننطوؽ.

                                                 
 ض هل بع هم  ىل   ا ه  د عليا. كهو م هل اٜننفية كالشاضعية كاٞن هل عند اٜننابلة. ف3:

 كذهل آنركف  ىل كنوب اٜند عليا بالتعريإ. كهو م هل اٞنال ية  كركاية عن  ٘ند.

 ف كاٞن ػػين هبػػن  دامػػة 4٦1/   8ف كابـ للشػػاضع  : 313/  3ة : ف  كاٞندك ػػ34/   4ا ظػػر اٝنػػاؼ يف هػػ   اٞنيفػػ لة يف   بػػداأم اليػػناأم : 
 ف411/  21: 
 ف .156/ 21ا ظر   اٞنوسوعة الف هية :  ف2:
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اهستدهؿ بالعرؼ كالوا ػم.  يػو  ػالوا    ف  ػاأا لػو  ػاؿ؛ الف هػا  الشػاضعية ض ػا   أمػة  - 4
ا  اٜننفيػة وشػميز  فيفػا كيعظػم ذلػ  عنػد . ه لو ػفا ٟنػم بػ ل . بػل ٞنػا يف ةامػا ، ضوف سامعا من ض هػ

 ف٣:2نا ه خيتلم ضيا ابمر كاٝنرب عندهم من  نعار بيفلل ذل  عما ليا بشاضع ، كه ا الشعور
 كاعرتض عل  ه ا اهستدهؿ 

  الشػاضعية. ب ف مػا  يػل مػن النفػرة عنػد علمػا  اٜننفيػة ه ب ػم ضهمػوا   ػم علػ  نػاؼ علمػا
بػػػل بف يف  ػػػوؿ ال اأػػػل   الف هػػػا  الشػػػاضعية ض ػػػا   أمػػػة ورةػػػا لعلمػػػا  اٜننفيػػػة علػػػ  اه تمػػػاؿ يف ةػػػو م 
ض ػػػػا   ي ػػػػا  ك لييفػػػػوا ةػػػػ ل  كه نػػػػ   ف عػػػػدـ اٛنػػػػـز ب ػػػػو م ض ػػػػا   كرث ذلػػػػ  اةبيػػػػزاز كالنفػػػػرة 

 ف1:عندهم
 اوت   يإ مػا  اػت للمنطػوؽ يف   دلة ال وؿ الثاين   كهم ال األوف بعدـ دهلة اٝنرب عل  - ب

 اٞنيف وت عنا.

 استدؿ    اب ه ا ال وؿ بابدلة التالية 

 مػػػػر     ا لو  اؿ  األ   يف الشاـ ال نم اليفاأمة. ضو ا ه يدؿ عل  عدـ اٞنعلوضة  ا، كه ا -2
 ف4:اٞنعلوضةمعلـو يف الل ة كالعرؼ. كة ا لو  اؿ  ر يت ال نم اليفاأمة ورع . ضو ا ه يدؿ عل  عدـ ر ية 

 
 كاعرتض عل  ه ا اهستدهؿ 

بػػػ ف مػػػدلوؿ  ػػػوؿ ال اأػػػل   : يف الشػػػاـ ال ػػػنم اليفػػػاأمةف   ػػػا لػػػيا ضيػػػا :ػػػنم معلوضػػػة. ل ػػػن كنػػػد 
، كهػػو العلػػم بونػػود اٞنعلوضػػة. ض ػػاف  رينػػة ما عػػة مػػن  رادة اٞنفهػػـو اٞنخػػالم.   ػػارؼ  ك مػػا م ٟنػػ ا اٞنفهػػـو

 ف3:كةامنا  منا هو عند التجرد من ال راأن.
ب  ػا اسػػتدهؿ ّن ػل النػػزاع ضػا ييػح؛ بف النػػزاع هػو يف  ػػاؿ  - ي ػا  -كدي ػن اهعػرتاض عليػػا 

و لمػػا بػػ ل  ال ػػاـ ك ناػػار  بػػ ل  اٝنػػرب، ضهػػل يف نػػرب  عػػن  ػػورة الدهلػػة علػػ   ف مػػا عػػداها بن ي ػػها 
 .   كه

نػػػػػ     ف النفػػػػػ  مػػػػػاـز ل  اػػػػػات يف بػػػػػاب ابمػػػػػر كالنهػػػػػ  ِنػػػػػاؼ اٝنػػػػػرب  بف اٞنخػػػػػرب عػػػػػن -1
 مو وؼ بيفة ليا من نر،ا  ف ي وف عاٞنا ّنا ليا عل  ول  اليفة، ضوذا  اؿ  األ 

                                                 
 ف .81/ 4ف كاة  اـ لدمدم :184/ 4ا ظر  الوا ح هبن ع يل : ف2: 

 

 ف .2/3٦1ف كضواوح الر٘نوت : ٦45/  1ا ظر   بياف اٞنختير : ف1:

 ف .241/  1ف ك٢نتير ابن اٜنانل مم نرح الع د : 81/  4دمدم : ا ظر   اة  اـ ل ف4:

 ف.3٦4/ 2ف كضواوح الر٘نوت : 241/  1ا ظر   نرح اٝنإ عل  ٢نتير ابن اٜنانل ك انية التفتازاين عليا :  ف3:
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ر يػػت نػػربا ٚنيػػ  . كٜنمػػا ،ريػػا . كر،اػػا ننيػػا ضػػا يلػػـز مػػن ر يتػػا لػػ ل   ف يت ػػوف  ػػد نػػاهد مػػا 
يػ  ال اأػل  ينليا عل  ه   اليفة. ِنا ؼ ما لو  اؿ   انرتيل نازا ٚنيػ ا. كٜنمػا ،ريػا، كر،اػا ننيػا، ض

 ار كالل م كالر،ل الاايت ٣نا  ااع يف اليفوؽ، ض ولا ذل   يد با الاياف كالتمييػز ٞنػا يعلم  ف اٝناز اٝنش
 ف2:يشرتل عنا ه يشرتل. ض اف النف  مازما ل  اات يف ابمر كالنه  ِناؼ اٝنرب

 -كدي ن اهعرتاض عل  ه ا اهستدهؿ من كنهٌن   

عػػن نػػ   لػػيا مػػن نػػر،ا  ف ي ػػوف عاٞنػػا   سػػاس  ف اٞنخػػربابكؿ    ف هػػ ا الػػدليل ي ػػـو علػػ  
بيػػورة اليفػػ وت. كمثػػل هػػ ا ابسػػاس ه دي ػػن  اولػػا يف ابناػػار الشػػرعية   ذ ه دي ػػن ال ػػوؿ بػػ ف اٞنخػػرب  

لػػػيا مػػػن نػػػر،ا  ف ي ػػػوف عاٞنػػػا ب ػػػًن  ػػػورة اٝنػػػرب. ضػػػالعلم بيػػػورة اٝنػػػرب ك ػػػورة  -الػػػ م هػػػو الشػػػارع  -
لشرعية. سوا  ةا ت   شا   ك نربا. كمثل ه ا التفري  بٌن اٝنػرب كاة شػا  اليف وت سوا  بالنيفاة لألدلة ا

مػػن  يػػو العلػػم بيػػورة اليفػػ وت كوػػ ةرها كاست  ػػارها  ػػد ييػػح بالنيفػػاة ةػػاـ النػػاس. ُنيػػو  ػػد ي فػػل 
اٞنت لم عن  ػورة اليفػ وت يف  ػاؿ اٝنػرب، ِنػاؼ ابمػر كالنهػ ، كه نػ   ف ميفػ لتنا مفرك ػة كمتعل ػا 

 ف1:عية كمفاهيمها. كما ذةرك  من وفري   د ي اؿ با يف مفهـو اٞنخالفة يف ةاـ الناسبابدلة الشر 
لييفػت مػن  ػميم علػم   ػوؿ الف ػا   ػالة.  -يف  ظػرم  -كه  ميف لة مشهورة كمعركضة ل نهػا 

 بل ه  من  ايل الف ا.

اة شػا   الثاين    ف نرط العمل ّنفهـو اٞنخالفة م  ما ٓن   عمل با، سػوا  ةػاف ذلػ  يف بػاب
 ك بػػاب اٝنػػرب، كسػػوا  ةػػاف يف ةػػاـ الشػػارع  ك يف  ػػاـ النػػاس. ضػػاٞنخرب عػػن نػػ   مػػ  مػػا ٓن ػػ  يف نػػرب  
نرط العمل ّنفهـو اٞنخالفة. ُنيػو مل وظهػر ضاأػدة مػن ٔنيييػا مػل اٝنػرب  ه  فػ  ذلػ  اٝنػرب عمػا عػدا 

ي ػاؿ    ف  هػور دهلػة اٞنخالفػة يف   عػم  ػد ول  اليورة ضابد من ال وؿ  يني  ّنفهـو اٞنخالفة مػن نػرب 
باب اة شا    ول منها يف باب اٝنرب. من نهة  ف ٔنيين ١نل الػ ةر بػاٝنرب ييفػتفاد منهػا ضواأػد  نػرل  
ةثًنة :ًن ٔنيين ١نل ال ةر باٝنرب دكف :ًن . ك ف ول  الفواأد   ل منها يف باب اة شػا ، ل ػن هػ ا ه 

د مػػن ٔنيػػين ١نػػل اٝنػػرب بالػػ ةر  ه  فػػ  اٝنػػرب عمػػا  سػػوا   ف ه يعػػين   ػػا مػػ  مػػا  هػػر  ف اٞنخػػرب مل يػػر 

                                                 
 ف .81/ 4ف كاة  اـ لدمدم :4/18٦ا ظر  الوا ح هبن ع يل : ف2: 

 

ف كٗنػم اٛنوامػم مػم نػرح 25/  3ف كالا ػر امػي  :112/ 2الفػة يف ةػاـ النػاسف  الفيػوؿ يف اب ػوؿ :ا ظر يف ميف لة   : مفهػـو اٞنخ ف1:
ف ك٠نمػوع ضتػاكل نػيخ 226/  2ف كرد امتػار : 262/ 2ف كوييفػًن الت ريػر :224/ 2ف كالت ريػر كالت اػًن :158/ 2امل  ك انية الاناأ  :

 ف464ًن اٞننظـو :ف كرسالة الفركؽ يف دهلة :24٦/  42اةساـ : 
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يعمػػػل ّنفهػػػـو اٞنخالفػػػة يف نػػػرب   ينيػػػ  بف هػػػ ا هػػػو م ت ػػػ   ػػػيا ة الظػػػاـ ك فظػػػا عػػػن العاػػػو كالل ػػػو 
 كاٜنشو كعدـ الفاأدة.

 ف هنػاؾ ضر ػػا بػٌن اٝنػػرب كبػٌن اة شػػا  ه دي ػن معػػا ال ػوؿ بو اػػات مفهػـو اٞنخالفػػة يف بػػاب  - 4
رب ةما هو  ابت يف بػاب اة شػا ، ك ا ػل هػ ا الفػرؽ   ف اٝنػرب ك ف دؿ علػ   ف اٞنيفػ وت عنػا :ػًن اٝن

  ػ ٢نرب با، ضا يلـز  ف ه ي وف  ا ا يف اٝنارج، ِنػاؼ ابمػر ك٥نػو  يف اة شػا  ضو ػا ه نػارن  لػا 
يػا ض ػد ا تفػ  كنػوب جيرم ضيا ذل ، ضونوب الزةاة ميفتفاد من  ولػا    كناػت. ضػوذا ا تفػ  هػ ا ال ػوؿ ض

الزةػػاة ضيػػا؛ بف يف اٝنػػرب  يفػػاتٌن بػػٌن ،ػػريف اٜن ػػم. نارنيػػة ةاأنػػة بينهمػػا يف الوا ػػم. كذهنيػػة  اةيػػة عػػن 
اٝنارنية. كا تفا  الثا ية ه ييفتلـز ا تفا  ابكىل. ِناؼ ابمر ك٥نو  يف اة شا . ضو ػا ه نػارن  لػا جيػرم 

يف الع ػل ُنيفػل  متعل ػةاٜن ػم يف الوا ػم مػم عػدـ ةو ػا ضيا ذل  اه تماؿ، كهػو ةػوف اٞنيفػ وت متعلػ  
دهلػة اللفػػظ . ضػػوذا ا تفػػ  وعر ػػا  م ابمػػر ك٥نػػو  للميفػػ وت عنػػا ا تفػػ  اٜن ػػم عنػػا يف  فػػا ابمػػر؛ بف 

 ف2: اوت اٜن م ضيا ضرع وعر ا
 كاعرتض عل  ه ا اهستدهؿ 

الفػػػة يف بػػػاب ابمػػػر بػػػ ف  ا ػػػل هػػػ ا التفريػػػ  رنػػػوع  ىل مػػػ هل اٝنيػػػم يف    ػػػار مفهػػػـو اٞنخ
مل حي ػم عليػا كمل  -ةاٞنعلوضػة مػثا يف اٝنػرب   -اٞنػ ةور  كالنه   ي ا؛ ب ا بنا  عل  ه ا الفرؽ ي ػوف :ػًن

خيرب عنا، كيف اة شا  ونفوف عنا ال وؿ ال م هو  :  كنات ف . ضعدـ كنوبا بنا  عل  عدـ دليػل كنوبػا 
معػػدـك ميفػػ وت  مػػن  ف اٜن ػم علػػ  :ػػًن اٞنػػ ةور ه علػ  دليػػل عػػدـ كنوبػػا. كهػػو عػٌن مػػا ادعػػا  اٝنيػػم

 ف1:عنا :ًن متعرض لا  ه بالنف  كه باة اات
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ف .22٦/ 2ا ظر  وييفًن الت رير : ف2: 

 

 ف .1/241ا ظر    انية التفتازاين عل  نرح الع د : ف1:
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 املثحث اخلامش : الرتجيح :

بالنظر يف  دلة ةا ال ولٌن اٞنختلفٌن يف اٞنيفػالة يظهػر رن ػاف ال ػوؿ ابكؿ   كهػو ال اأػل بدهلػة 
 -كسال ورني ا ما يل   -اٝنرب عل    اات   يإ ما  ات للمخرب عنا يف اٞنيف وت عنا 

 ف ابدلػػة الػػ  ييفػػتدؿ  ػػا علػػ   جيػػة مفهػػـو اٞنخالفػػة عمومػػا مل وفػػرؽ بػػٌن بػػاب اة شػػا   -2
كبػاب اٝنػػرب. كه سػػيما  ف منشػ   جيػػة مفهػػـو اٞنخالفػػة هػو النظػػر يف ضاأػػدة ٔنيػين ١نػػل النطػػ  بالػػ ةر. 

ا ةػػػاف ال ػػػرض مػػػن نػػػركط مفهػػػـو ك  ػػػا ه ضاأػػػدة مػػػن ذلػػػ  التخيػػػين  ه النفػػػ  عمػػػا عػػػدا اٞنػػػ ةور. كٟنػػػ 
كالت ةػػد مػػن   ػػا ه ضاأػػدة مػػن التخيػػين بالػػ ةر  ه  يػػر اٜن ػػم علػػ  اٞنػػ ةور. كمػػن ل  فيػػا  اٞنخالفػػة ق

 عما عدا . كمثل ه ا اٞنعىن مونود يف باب اٝنرب ةما يف باب اة شا  سوا  .

ة هػػ  مػػن بػػاب   اػػات ضػػوف  يػػل    ف ولػػ   ابدلػػة الػػ  ا ػػتج  ػػا ال ػػاألوف ُنجيػػة مفهػػـو اٞنخالفػػ
   يإ   م اٞننطوؽ للميف وت عنا. ك  ت وريد  ف ويفتدؿ  ا يف باب ابناار .

ضػػػػػاٛنواب   ف ولػػػػػ  ابدلػػػػػة ك ف ةا ػػػػػت يف :الاهػػػػػا وػػػػػدكر  ػػػػػوؿ   اػػػػػات   ػػػػػيإ   ػػػػػم اٞننطػػػػػوؽ 
شػا . للميف وت عنا  ه  منا مل ٕننم من  نرا  مفهـو اٞنخالفة يف باب اٝنرب. كمل وفرؽ بينا كبػٌن بػاب اة 

كه سػػيما  ف اٜن ػػم الشػػرع  ةمػػا يمنػػ  مػػن بػػاب اة شػػا . يمنػػ  ةػػ ل  مػػن بػػاب اٝنػػرب.  عػػم ابةثػػر يف 
، ف2:مت ػرر اب  اـ الشرعية  ن ها من بػاب اة شػا  بػا نػ . ل ػن  نػ  اٜن ػم الشػرع  مػن اٝنػرب  مػر

ـ اٞنخػالم ةمػا هػو ك ذا ةنا ان  اٜن م الشرع  من منطوؽ اٝنرب الشرع  ضمػا اٞنػا م مػن  نػ   مػن مفهػو 
اٜنػػػػاؿ يف بػػػػاب اة شػػػػا . كلعػػػػل ولػػػػ  اب:لايػػػػة يف اسػػػػتفادة اب  ػػػػاـ مػػػػن بػػػػاب اة شػػػػا  هػػػػو مػػػػا نعػػػػل 
اب وليٌن يرةزكف  ديثهم كاستدهه م ك مثلتهم  وؿ ه ا الااب ل نهم مل يفر وا بينػا كبػٌن بػاب اٝنػرب، 

 .كمل يفرؽ بينهما  ه من  ف   جية مفهـو اٞنخالفة يف باب اٝنرب

كهػم اٞنن ػركف لدهلػة اٝنػػرب علػ    اػات   ػػيإ  - مػا مػا اسػتدؿ بػػا   ػ اب ال ػوؿ الثػػاين  -ب 
اٝنػرب ُنيػو  ف مػن يػ مر   بدا  الفرؽ بٌن اة شػا  كبػٌن ض ا لة -ما  ات للمخرب عنا يف اٞنيف وت عنا 

يف بػػاب  بشػػ    ك ينهػػ  عنػػا مػػن هزمػػا وػػ ةر كاست  ػػار  ػػورة اليفػػ وت ض ػػاف النفػػ  مازمػػا ل  اػػات
اة شا  . ِناؼ باب اٝنرب، ضاٞنخرب عن  ورة ما ه يلـز من  ناار  ب ل   ف ي وف ميفت  ػرا كمتػ ةرا 
ليورة اليف وت. ضلم ي ن النفػ  مازمػا ل  اػات يف بػاب اٝنػرب. كمثػل هػ ا الفػرؽ ه دي ػن ال اػوؿ بػا يف 

                                                 
الشرعية من اليي ة الطلاية كمن اٝنرب  ك د  لم العز عاد اليفاـ ةتابا اٞنعركؼ   اةماـ يف بياف  دلة اب  اـ لاياف استفادة اب  اـ ف2: 

  ػاـ وػارة باليػي ة. كوػارة بابناػار. كوػارة ّنػا روػل عليهػا يف العانػل كابنػل اب ف  كييفػتدؿ علػ 41اؿ يف م دمتػا :كمن :ًنلا  ي ػا. ك ػ
  .من نًن  ك نر  ك  ر
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 اب ػل ميػدر لل  ػم الشػرع    شػا   ٠ناؿ ابدلة الشرعية الػ  ه يتػ يت ضيهػا ذلػ  امػ كر. كالػ  هػ  يف
 ةا ت  ك نربا. كسوا  ةاف اهستدهؿ  ا من نهة مطو ها  كمن نهة مفهومها.

هػػػف لػاعإ اب ػوليٌن يف  ػواهم   413: ت  ف2:كمن اٞنناسل يف ه ا اٞن اـ  يراد ا ت اد الزرةشػ 
 ف1:ْنوز  ف اب  اـ ه ومن  من اب اديو ال  و يت ل رب ابمثاؿ  ب ا مو م

ك ػػػد رد الزرةشػػػ  هػػػ ا ال ػػػوؿ   بػػػ ف ابمثػػػاؿ ك ف ةا ػػػت مو ػػػم ْنػػػوز كووسػػػم.  ه  ف رسػػػوؿ ار 
 ف4: ل  ار عليا كسلم ه ي وؿ  ه   ا ٕنثل  ك ووسم، كالتعليل بالتوسم با،ل  ب ا معيـو

ط  ف اٛنػواز ه يمنػ  منػا  نػرب بػا عػن  نػرا - ي ػا  -ةما  فل الزرةش  عن بعإ اب ػوليٌن  
 ف3:اليفػػاعة ك٥نوهػػا، ضا تجػػاج بعػػإ الشػػاضعية علػػ   ف امػػـر ه يشػػرتط يف اٜنػػج ُنػػديو   :لػػرتين الظعينػػة

   ف5:ف ار ًنة    وطوؼ بال عاة ه ٔناؼ  هور ل من اٜن
ض د  دح بعػإ العلمػا   ػ ا اهسػتدهؿ بػ ف هػ ا نػرب منػا عليػا اليػاة كاليفػاـ بػ ف ذلػ  ي ػم 

وز. كهػ ا مثػل  ػديو  : ه و ػـو اليفػاعة  ػ  ديػر الرنػل ب ػرب الرنػل. ضي ػوؿ بعد. كمل ي ل    ف ذل  جيػ
. كه ا ك ف ةاف ضيا ٕنين اٞنوت اٞننه  عنا. ل نػا نػرب منػا عليػا اليػاة كاليفػاـ  ف2: يا ليتين ةنت م ا اف

 من :ًن وعرض ٛنواز . ةاةناار ب نراط اليفاعة ك٥نوها.

   ك د  ناب الزرةش  عن ه ا ال وؿ من كنهٌن

                                                 
هو ١نمد بػن  ػادر بػن عاػد ار اٞنيػرم الزرةشػ  الشػاضع . ةنيتػا  بػو عاػد ار. كاٞنل ػل باػدر الػدين. كلػد يف ميػر كضيهػا ولفػ  علومػا  ف2: 

يد ،اأفة من علما  الشاضعية. منهم ٗناؿ الػدين اآلسػنوم كسػراج الػدين الال يػين. بػرع يف عػدة علػـو ةالف ػا كاب ػوؿ كاٜنػديو كعلػـو  عل 
 ال رآف. كةا ت لا ر ات يف ٚناع اٜنديو.

ربهػػاف يف علػـو ال ػػرآف . ا ظػػر يف مػن مملفاوػػا  الا ػر امػػي  يف   ػػوؿ الف ػا ك وشػػنيم اٞنيفػػامم بشػرح ٗنػػم اٛنوامػػم ك اٞننثػور يف ال واعػػد ك ال
 ف.445/  ٦ف كن رات ال هل:244/  5ف كالدرر ال امنة : 243/  21ف كالنجـو الزاهرة :248/  4ورٗنتا     اا  ال مر :

 

 ف.453/ 3ك د ذةر الزرةش   ف ه ا ال وؿ   ا  ابن العر  عن  ماـ اٜنرمٌن. ا ظر  الا ر امي  :  ف1:

ف  كٕنثػػل بالشػػ     851ف ، ك ػػاؿ ال فػػوم يف ال ليػػات :453/  3الزرةشػػ  عػػن ابػػن العػػر . ا ظػػر الا ػػر امػػي  : كهػػ ا اٛنػػواب   لػػا  ف4:
  ربا مثا .

  ػػل الظعينػػة   الرا لػػة الػػ  ير ػػل عليهػػا كيظعػػن. ك يػػل للمػػر ة  عينػػة؛ ب ػػا وظعػػن مػػم الػػزكج  يثمػػا  عػػن.، ك يػػل   الظعينػػة  اٞنػػر ة يف  ف3:
 دج با مر ة. كللمر ة با هودج.اٟنودج. ل  يل للهو 

 ف.254/  4ا ظر  النهايا يف :ريل اب ر هبن اب ًن : 

ف مػػن  ػديو عػػدم بػػن 4366ف بػر م : 242٦/ 4 نرنػا الاخػػارم يف  ػ ي ا / ةتػػاب اٞننا ػل / بػػاب عامػػات الناػوة يف اةسػػاـ :  ف5:
 . -ر   ا ر عنا  - امت 

ف كميفػػلم يف ٦٦18ف بػػر م :1٦6/ ٦: لفػػ/ / بػػاب ه و ػػـو اليفػػاعة  ػػ  ي ػػا   هػػل ال اػػور نرنػػا الاخػػارم يف  ػػ ي ا / ةتػػاب ا ف2: 
 .-   هريرة ر   ار عنا  ف من  ديو1164ف بر م :1112/  3  ي ا / ةتاب الف/ ك نراط اليفاعة :
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ينػػػة ذةػػػر  النػػػيب  ػػػل  ار عليػػػا كسػػػلم يف معػػػرض اٞنػػػدح كاهمتنػػػاف بو هػػػار ع ف  ػػػديو الظ -2
 ف1:الدين، كٟن ا  نرب يف ه ا اٜنديو بو فاؽ ةنوز ةيفرل يف سايل ار

ةػػا وا يفهمػػوف ٣نػػا  نػػرب بػػا عػػن   -ر ػػواف ار علػػيهم  ٗنعػػٌن  -كهػػو ابهػػم    ف اليػػ ابة  - 1
 ف النػيب  ػل   -ر ػ  ار عنػا  -ل  مػا نػا  يف  ػديو نػابر بػن عاػد ار  ابنراط اٛنواز. كيشهد لػ 

   اؿ    لت   ه .  اؿ    مػا   ػا  سػت وف ٟنػم ابمنػاط.  ػاؿ  ف4:ار عليا  اؿ لا   : هل ل م من  مناط
لم    نػػرم عػػين  منا،ػػ . ضت ػػوؿ لػػا    مل ي ػػل النػػيب  ػػل  ار عليػػا كسػػ -يعػػين امر وػػا  -  ض  ػػا   ػػوؿ ٟنػػا 

   ف5:ضفهم الي ابة ٣نا  نرب با عن ابنراط اٛنواز  ي ا ف3:كست وف ل م ابمناط   ض دعها ف
 
يف بػػػاب   ف الوا ػػػم العملػػػ  كالتطاي ػػػ  للعلمػػػا  متواضػػػ  مػػػم ال ػػػوؿ ُنجيػػػة مفهػػػـو اٞنخالفػػػة - ج

 اٝنرب.

بػل مل  نػد مػن بياف ذل     ف العلما  ا تجػوا ّنفهػـو اٞنخالفػة اٞنيفػتفاد مػن  دلػة نربيػة كيف اٞن ا
اعرتض عل  اسػتدهؿ معػٌن ب  ػا اسػتدهؿ ّنفهػـو اٞنخالفػة يف بػاب اٝنػرب. كهػ ا يػدؿ علػ   ف اه تجػاج 

 -ّنفهـو اٞنخالفة يف باب اٝنرب ةاٞنت رر عندهم. كمن ذل  عل  سايل اٞنثاؿ ه اٜنير  

علػ  ر يػة  هػل   ف2: فيِػٍ  لَّممْ ُجوبُػوفم ةماَّ   ػَُّهْم عمػن رَِّ ِػْم يػمْومم :   استدهؿ العلما  ب ولا وعايل -2
 اٛننة لر م وعاىل يـو ال يامة.

ككنػػا الدهلػػة    ف ار وعػػاىل ٞنػػا  جػػل ر يتػػا عػػن هػػمه  يف اليفػػخ  ةػػاف هػػ ا دلػػيا علػػ   ف 
 ف1: كليا   يرك ا يف الر ا

                                                 
   : كل/ ،الت ب   ياة لتفن ن ةنوز ةيفرم..... ف. -اليفاب    -ب ا نا  يف  ديو عدم  ف1:

 ف .221/   5بمناط    رب من الايف  لا ٙنل ر ي ، كا دها   من  . ا ظر   النهاية هبن اب ًن :ا ف4:

ف كميفػػلم يف  ػػ ي ا /  4341ف بػػر م :2418/ 4 نرنػػا الاخػػارم يف  ػػ ي ا / ةتػػاب اٞننا ػػل / بػػاب عامػػات الناػػوة يف اةسػػاـ :  ف3:
 ف .1684ف  بر م : ٦56/  4ةتاب اللااس كالزينة : 

. كهػػ ا اسػػتدهؿ  ػػ يح ُنػػد 453/ 2ظػػر  الا ػػر امػػي  :ا  ف5: ف. كل ػػن يا ػػ   ف  ػػديو الظعينػػة كاف ضهػػم منػػا نػػواز سػػفر اٞنػػرآة بػػا ١نػػـر
ذاوا ل ن عار ا منطوؽ  ديو   : ه ويفاضر اٞنر ة اه مم ذم ١نـر ف ال م  نرنا الاخارم يف   ي ا / ةتاب اٜنج / باب  ج النيفا  

ر ػػ  ار عنهمػػا  -ف مػن  ػػديو ابػػن عاػاس 2432ف بػػر م :148/  1ميفػػلم يف  ػػ ي ا / ةتػاب اٜنػػج : ف ك 24٦4ف بػر م :٦58/  1: 
. كدهلتػػا علػػ  هػػ ا اٞنعػػىن هػػ  مػػن  ايػػل دهلػػة اةنػػارة  ك  نػػارة الػػنن . كهػػ  دهلػػة  - ض ػػديو الظعينػػة دؿ علػػ  نػػواز  ػػج اٞنػػر ة بػػا ١نػػـر

و ابػػن عاػػاس علػػ  كنػػوب امػػـر يف اٜنػػج مػػن  ايػػل اٞننطػػوؽ. كدهلػػة اٞننطػػوؽ اللفػػظ معػػىن هـز :ػػًن م يػػود مػػن سػػوؽ ال ػػاـ. كدهلػػة  ػػدي
 و دـ عل  دهلة اهنارة .

 .ف سورة اٞنطففٌن25اآلية : ف2: 
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لػػة الػػ  كهػػ ا يف اٜن ي ػػة اسػػتدهؿ ّنفهػػـو اٞنخالفػػة ميفػػتفاد مػػن دليػػل نػػربم، كهػػو مػػن  نػػهر ابد
 يوردها اب وليوف ال األوف ُنجية مفهـو اٞنخالفة.

اهسػػتدهؿ ب ولػػا عليػػا اليػػاة كاليفػػاـ  : ه ّنػػوت ٞنيفػػلم  ا ػػة مػػن الولػػد مل يال ػػوا اٜننػػو  -1
 ف4:ضيلج النار  ه ٓنلة ال يفم ف

 ف3:عل  انتياص ه   الف يلة ّنن مات لا  ا ة من الولد دكف سن الالوغ
هػػ ا اٜنػػديو  ف للعلمػػا   نوبػػة عػػدة عػػن اةسػػتدهؿ  ػػ ا اٜنػػديو علػػ  هػػ ا  كالشػػاهد مػػن  يػػراد

. كهػػ ا يمةػػد ف5:اٞنعػػىن. ل ػػن لػػيا مػػن بينهػػا   ػػا ا تجػػاج ّنفهػػـو اٞنخالفػػة يف بػػاب اٝنػػرب ك  ػػا لػػيا ُنجػػة
 العلمػا  ال ػاألٌن ُنجيػة مفهػـو اٞنخالفػة بػٌن عل    ا من النا ية العملية كالتطاي يػة لػيا هنػاؾ وفريػ  عنػد

 باب اة شا  كباب اٝنرب.
 المبحث السادس: نوع الخالف في المسألة:

بالنظر  ىل  دلة اب واؿ يف اٞنيف لة كما كرد عليها من اعرتا ات يادك  ف اٝنػاؼ يف هػ   اٞنيفػالة 
 ناؼ لفظ  كليا معنويا.

النظػػر يف ككنػػا اعتاػػار  لفظيػػا    ف مػػن  فػػ  مفهػػـو اٞنخالفػػة يف بػػاب اٝنػػرب ةػػاف  فيػػا  انػػيا مػػن 
مل ي يػػد مػػن ٔنيػػين   لمالدالػػة علػػ   ف اٞنػػت - نأال ػػراأن الػػ  ٓنػػي  بػػاٝنرب. ك يػػد اٞنخػػرب. كهػػ   الفػػرا

ه  يف بػاب اٝنػرب  ةثػر منهػا يف بػاب اة شػا . كٟنػ ا ةا ػت مواض ػة  -١نل النط  بال ةر النف  عما عدا  
ا . كه ػ ا ي ػاؿ يف  يػد اٞنخػػرب.  ػورة اليفػ وت يف بػاب اٝنػرب ليػورة النطػ   ةثػر  منهػا يف بػاب اة شػ

ُنيػػو  ف  يػػد اٞنخػػرب  يػػر اٝنػػرب علػػ   ػػورة النطػػ  دكف :ًنهػػا  ليػػل م ار ػػة باػػاب اة شػػا . كمعلػػـو  ف 
مفهػػـو اٞنخالفػػة ينظػػر  ليػػا مػػن نهتػػٌن   ابكىل   مػػن نهػػة ذات اللفػػظ. ُنيػػو  ف ٔنيػػين ١نػػل النطػػ  

                                                                                                                                            
 كه ا اهستدهؿ من وؿ عن اةماـ الشاضع  ك:ًن  ة   اٜنيفن ابنعرم . ف1:

 ف .122ف كنرح الع يدة الط اكية :25. 21/  3ف كالا ر امي  : 36/  2ا ظر     اـ ال رآف للشاضع  :
ر ػ   -ف من  ػديو    هريػرة  1٦43ف بر م :1611/3اٜنديو   ا اللفظ  نرنا ميفلم يف   ي ا / ةتاب الربكاليلة كاآلداب :  ف4:

 . -ار عنا 
 ف.13٦ - 135/  4ا ظر   ،رح التثريل :  ف3:

 الاػػالن مػػنهم ك:ػػًن الاػػالن. كي ػػوف مفهػػـو اٞنخالفػػة  ينيػػ  لػػيا ُنجػػة. كذلػػ  ض ػػد ي ػػاؿ  ف سػػاأر ابكهد يف ذؾ سػػوا . ك  ػػا ه ضػػرؽ بػػٌن ف5:
 -ب  د ابكنا التالية   

ابكؿ    ف مفهـو اليفة ليا ُنجة   ا . ضتعلي  اٜن م بال ين مل يال ػوا اٜنلػم ه ي ت ػ   ف الاػال ٌن لييفػوا ةػ ل . كهػ ا نػواب مػن ه 
 يرل اه تجاج ّنفهـو اليفة   ا.

   ف ي اؿ  ف ه ا اٞنفهـو ليا ُنجة  ل و ا نرج ٢نرج ال الل. ضوف ال الل يف موت ابكهد آف ي وف ذل  يف   رهم. ك٣نػن وػ نر الثاين 
  نلا    يالن ضال الل  ف  با  يت دما يف الوضاة. ك د يتخلم ذل . كال اعدة  ف ما نرج ٢نرج ال الاا مفهـو لا.
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ا. كه ا مػا ييفػع  َنا ػل الفهػم.  م اٞنفهػـو كهػو بال ةر دكف :ًن  يفهم منا  ف ما عدا  عل  الن يإ من
 *. من نهة  ف ٔنيين ١نل النط  بال ةر يفهم منا لزكما انتيا ا كالنف  عن :ًن . هلتزام اٞنعىن 

الثا ية  من نهة ما حيي  ب ل  اللفظ ال م  ضهم ذل  اٞنعىن اٞنخالم، من منطوؽ  بطػل ذلػ  
 ٞنت لم لا.الفهم  ك  راأن  ضادت  عفا  ك عدـ  يد ا

كهػػ   اٛنهػػة هػػ  الػػ  نػػا ت نػػركط مفهػػـو اٞنخالفػػة لت  ي هػػا؛ بف ولػػ  الشػػركط  يػػد منهػػا 
ٓن يػػ  معػػىن كا ػػد، كهػػو   ف اٞنػػت لم مل ي يػػد مػػن ٔنيػػين ١نػػل الػػ ةر بػػالنط  دكف :ػػًن   ه النفػػ  عمػػا 

 عدا .
كه سػػيما مػػم ووسػػيم ضػػاٞنن ركف ٜنجيػػة مفهػػـو اٞنخالفػػة يف بػػاب اٝنػػرب :لاػػوا النظػػر للجهػػة الثا يػػة. 

مػػن آ ػػاد النػػاس لػػيا مػػن  ػػركرة نػػرب   ف  داأػػرة اٞنيفػػ لة لتشػػمل ةػػاـ النػػاس ك ناػػارهم. ُنيػػو  ف اٞنخػػرب
ي ػػػػوف ميفت  ػػػػرا ليػػػػورة اليفػػػػ وت، ضلػػػػم ي ػػػػن النفػػػػ  مازمػػػػا ل  اػػػػات يف نػػػػرب ، كٟنػػػػ ا ٤نػػػػد   ػػػػم يف 

ه كحيػي  ِنػرب  مػا وف؛ مػا مػن ٢نػرب    . ض ػ  م ي ولػاستدهٟنم مل يوردكا نييا مػن ابدلػة كابناػار الشػرعية
 ينف    ا  راد ب ل  اٝنرب  ف  ما  ات للمخرب عنا عن اٞنيف وت عنا.

 مػػا اٞنثاتػػوف ٜنجيػػة مفهػػـو اٞنخالفػػة يف بػػاب اٝنػػرب ضنظػػركا للجهتػػٌن معػػا ةمػػا هػػو اٜنػػاؿ يف بػػاب 
خػػرب ٔنيػػين ١نػػل النطػػ  ُنيػػو ونفػػ   يػػد  اٞن -اة شػػا  ، ك ػػالوا    ف ولػػ  ال ػػراأن الػػ  ٓنػػي  بػػاٝنرب 

ك ف ةا ػت  ةثػر منهػا يف بػاب اة شػا   ه  ف ذلػ  ه يعػين   ظػار مفهػـو  -ب ل  اٝنرب ك فيا عما عػدا  
كهػػو  ف ه وظهػػر ضاأػػدة مػػن  -اٞنخالفػػة يف بػػاب اٝنػػرب. :ايػػة مػػا هنالػػ   ف  نػػرط العمػػل ّنفهػػـو اٞنخالفػػة 

حيتػاج ٞنزيػػد وػػد ي  يف  -عػػن  ػورة اليفػػ وت ٔنيػين ١نػػل النطػ  بالػػ ةر  ه  فػ  مػػا  اػت ليػػورة النطػ  
                                                 

 طل . كيرل اٞن يد ضردا من ابضراد ال  دؿ عليها اٞنطل  .الثالو    ف   ن  ب وؿ من ي ن  باٞن

الرابم    ف يدع   ف ه ا اٞنفهـو ليا ُنجة بت رير  نر. كهو   ا نرج نوابا ليفػماؿ. بػ ف ي ػوف عليػا اليػاة كاليفػاـ سػيل عمػن مػات لػا 
اٜننػو. ضجػا   ػ ا ال يػد مطاب ػا ٜنالػا. ه بف اٜن ػػم  وا ػة مػن الولػد مل يال ػوا اٜننػو.  ك ذةػر ذلػ  ٞنػن مػات لػا  ا ػػة مػن الولػد مل يال ػوا

 خيتن     اٜنالة. كال اعدة  ف ما نرج نوابا ليفماؿ ه مفهـو لا.

 ػم اٝناما    د يدع   ف ه ا ليا من مفهـو اٞنخالفة. ك منا من مفهـو اٞنواض ة. ك  م  ذا بل وا ضاف التفجم عليهم  ةثػر. كةا ػت اٞنيػياة 
كىل   ا اٜن م من الي ار. كي وف الت ييد بالي ر انعارا بعظم الثواب ك ف نفت اٞنيياة  م ل و م مل يال وا مالن الرناؿ  'ند. ض ا وا  

 ال ين ي وموف باهمور ضما  ن  بالو:هم كةماٟنم .
 ف.13٦/  4ثريل : تا ظر ه   اهنوبة يف ،رح ال

كنػا مػن بينهػا ال ػوؿ بػنن  جيػة مفهػـو اٞنخالفػة   ػا بػل ك بعػد مػن ذلػ  كهػو  كاٞنا ظ  ف هػ   ابكنػا مػم ةثر ػا  كوعػددها علػ  كنػا 
 ال وؿ  ِنركج الدهلة عن مفهـو اٞنخالفػة اىل مػا ي ابلهػا مػن مفهػـو اٞنواض ػة. ل ػن لػيا مػن بينهػا اف هػ ا مػن بػاب مفهػـو اٞنخالفػة يف بػاب

 اٝنرب كهو ليا ُنجة .
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بػػاب اٝنػػرب، كذلػػ  بػػالنظر يف م ا ػػد اٞنخػػرب مػػم نػػرب ، كه سػػيما مػػم  دنػػاؿ ميفػػ لة  ناػػار اٞن لفػػٌن مػػن 
نهػػة. كمػػن نهػػة  نػػرل    ف هػػ ا الشػػرط ابساسػػ  للعمػػل ّنهفػػـو اٞنخالفػػة ينػػدرج ٓنتػػا نػػركط  نػػرل. 

خيػرج لايػاف   ػم  اد ػة ا ت ػت بيػاف   ػم اٞنػ ةور. ك ف منها   ف ه خيرج اللفظ نوابػا ليفػماؿ، ك ف ه 
كهػ  نػركط ٓنتػاج ٞنزيػد مػن . ف2: يفػ وتير نهل اٞنخا،ل با دكف نهلا باٞنه ي وف اٞننطوؽ ذةر لت د

ف1:من نرب  التوسيم يف ٓن ي ها نيو ا   ا وتناكؿ نا اا ةاًنا من  :راض اٞنخرب
 

 املثحث الضاتع : صثة اخلالف يف املضألة :

ر بعػػػإ العلمػػػا  ٣نػػػن عػػػرض للخػػػاؼ يف هػػػ   اٞنيفػػػ لة  ف هنػػػاؾ  مػػػرين دي ػػػن اعتاارلػػػا سػػػااا ذةػػػ
 -للخاؼ ضيها، كه اف ابمراف لا  

ابكؿ    ف مػػدلوؿ اٝنػػرب هػػل هػػو  اةي ػػاع كاه تػػزاع.  ك الو ػػوع كالاك ػػوع. ضػػوذا  نػػرب الشػػخن 
ل. سػػوا   ةػػاف مػػن زيػػد  كمػػن عػػًن . ض ػػاؿ   نػػا  زيػػد. ضهػػل يريػػد  ػػ ا  اةناػػار عػػن  ي ػػاع اجملػػ   ض يفػػ

ك يني  ضوف نرب  ه مفهـو لا. كه ا مػا يػرا    ػ اب ال ػوؿ الثػاين ال ػاألٌن بعػدـ  جيػة مفهػـو اٝنػرب.  ك 
 ف مراد  من ه ا اٝنرب  اةضادة بو وع اجمل   من زيػد كعػدـ ك وعػا مػن :ػًن . ك ينيػ  ضػوف  ناػار  عػن زيػد 

 ف2:كه ا ما يرا     اب ال وؿ ابكؿ ال األٌن ُنجية مفهـو اٝنربب  ا نا  يفيد  ف  اجملئ عن :ًن . 

                                                 
 .113ف ص 4م :و دـ  يراد ه   الشركط يف اٜنانية ر  ف2:

 

هنػػاؾ  ػػوع مػػن التشػػابا كالعا ػػة بػػٌن ميفػػ لة مفهػػـو اٞنخالفػػة يف بػػاب اٝنػػرب كميفػػ لة مفهػػـو الل ػػل. كٟنػػ ا ٤نػػد  ف بعػػإ مػػن ُنػػو ميفػػ لة  ف1:
 مفهـو اٞنخالفة يف باب اٝنرب ُنثها يف  نايا  ديثا عن مفهـو

 -يف  ظػرم  -ف.  ه  ف مثػل هػ ا  الت ػارب كالتشػابا 128/1د : ف ك بػو اٝنطػاب يف التمهيػ34٦/  1الل ل ةما ضعل  بػو يعلػ  يف العػدة :
 ه يعين  ف اٝناؼ يف ميفالة مفهـو اٞنخالفة يف باب اٝنرب  د ي وف معنويا 

ه ا ه دي ن  ف ي اؿ  ف اٝناؼ ن  مفهـو الل ل مرتول عل  اٝنػاؼ يف ميفػ لتنا هػ  . كه سػيما  ف ١نػ  النظػر يف ميفػ لتنا   ف اٞنخػًن 
 ركروا است  ار  ورة اليف وت ةما هػو  ػاؿ ابمػر كالنػاه   ـ ه   بينمػا ١نػ  النظػر يف ميفػ لة مفهػـو الل ػل   ف ذلػ  اهسػم  هل من

هػػل  يػػد منػػا التمييػػز كالتخيػػين بػػاٜن م كالنفػػ  عمػػا عػػدا اٞنيفػػم   ك ٠نػػرد اةسػػناد  ليػػا لييفػػت يم  ظػػم ال ػػاـ ض يفػػل  ك١نػػ  النظػػر يف 
كه   مدل  وة  نعار ال اـ عند نركنػا علػ   ػورة معينػة باليػورة اٞنيفػ وت عنهػا. كهػ   اٞنيفػالة هػ  سػال اٞنيف لتٌن يعود ٞنيف لة  ةرب 

ما نعلت ال األٌن ّنفهـو اٞنخالفة يفاكووف يف  وة   واع مفهـو اٞنخالفة. ضيجعلوف  -اٝناؼ يف  جية مفهـو اٞنخالفة ا ا. كه     ي ا 
اـ عنػد نركنػا ٢نػرج الشػرط بنفػ  اٜن ػم عمػا عػدا اٞنػ ةور. كهػو مػا نعػل بعػإ من ػرم مفهػـو مفهـو الشرط يف م دمها ل وة  نعار ال ػ

.  اٞنخالفة ي ركف ّنفهـو الشرط بل  ف بعإ اب وليٌن اعترب  من باب اٞننطوؽ ه اٞنفهـو
ود ال ػػاـ ضيهمػػا ب ػػل ميفػػ لة كاٜنا ػػل   اف التشػػابا كالت ػػارب بػػٌن ميفػػ لة مفهػػـو اٞنخالفػػة يف بػػاب اٝنػػرب كبػػن مفهػػـو الل ػػل  انػػئ مػػن عػػ

  نرل  ةرب. كليا لرتول   دلا عل  ابنر. كهو  مر ه جيعل اٝناؼ يف ميف لتنا ناضا معنويا.
 ف.151/  2ا ظر   و ريرات الشربيين عل  نرح امل  : ف2:
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ل ػػػن هػػػػ ا الونػػػا مػػػػن سػػػال اٝنػػػػاؼ  ػػػو ه  بػػػػ ف اٝنػػػاؼ يف مػػػػدلوؿ اٝنػػػرب هػػػػل هػػػو اةي ػػػػاع 
كاه تػػػزاع  ك الو ػػػوع كالاك ػػػوع نػػػاؼ لفظػػػ   بف ال اأػػػل بػػػ ف مػػػدلوؿ اٝنػػػرب هػػػو اةي ػػػاع  راد مػػػن  يػػػو 

 ف1:ولا الو وع  راد من  يو   ا متعل  اةي اعوعل ا بالو وع. كال األ بوف مدل
الثػػاين   ف اٝنػػرب هػػل هػػو مو ػػوع لليػػور ال هنيػػة الػػ  ٓنطػػ  اليػػور اٝنارنيػػة . ك ينيػػ  ضا تفػػا  
اليػػورة ال هنيػػة يلػػـز منػػا ا تفػػا  اٝنارنيػػة. كهػػ ا مػػا يػػرا    ػػ اب ال ػػوؿ ابكؿ ال ػػاألٌن بػػ ف اةناػػار عػػن 

ك  ف اٝنػػرب مو ػػوع لليػػور اٝنارنيػػة ، كهػػ ا مػػا يػػرا    ػػ اب ال ػػوؿ الشػ   يػػدؿ علػػ  النفػػ  عنػػا عػػدا .  
الثاين ال األٌن ب ف اةناار عن الش   ه يػدؿ علػ  النفػ  عمػا عػدا ؛ ب ػا  ػد ي ػم يف اٝنػارج مػا لػيا لػا 
 ػػػػورة يف الػػػػ هن.  م مػػػػا ه خيػػػػرب عنػػػػا  ػػػػ . ك ينيػػػػ  ضا تفػػػػا  اليػػػػور ال هنيػػػػة ه ييفػػػػتلـز ا تفػػػػا  اليػػػػور 

 ف2:اٝنارنية
 144:ت   ف1:  ي ػا مل ي ػن ١نػل  اػوؿ، ض ػد  ػا ه الشػربيين -كه ا الونا من سػال اٝنػاؼ 

هػػػػف هػػػ ا الونػػا ماينػػػا  ػػػعم بنػػا  اٝنػػػاؼ عليػػا، ض ػػػاؿ  ..... كلػػػيا مانيػػا علػػػ   ف اٞنو ػػوع لػػػا اليػػػور 
 يت ال هنيػػػة  ك اٝنارنيػػػة. بػػػل لػػػو بنينػػػا علػػػ    ػػػا مو ػػػوع لليػػػور ال هنيػػػة.  عػػػين ال ػػػم بالنيفػػػاة ةمػػػا  سػػػي

للميػػنم، ضلنػػا  ف   ػػوؿ هػػو ك ف ةػػاف ةػػ ل   ه  ف اٞن يػػود باةضػػادة هػػو اٞنتعلػػ  الػػ م هػػو النيفػػاة ّنعػػىن 
الو ػػػوع  ك الاك ػػػوع،  ف هػػػو الػػػ م ي يػػػد  اٞنػػػت لم. كٟنػػػ ا نػػػـز اليفػػػعد يف  انػػػية الع ػػػد بػػػ ف هػػػ ا هػػػو 

 ف4: اٞنو وع لا....
اؼ كاللػػػ ين مل ي و ػػػا ١نػػػل  اػػػوؿ كبعػػػد النظػػػر يف هػػػ ين الػػػونهٌن اٞنػػػ ةورين يف بيػػػاف سػػػال اٝنػػػ

كويفػػليم. كةػػ ل  بػػالنظر ٞنػػا و ػػدـ ذةػػر  يف بيػػاف  ػػوع اٝنػػاؼ، دي ػػن ال ػػوؿ بػػ ف سػػال اٝنػػاؼ يف هػػ   
من نرب . كهل هو  راد مػن نػرب  بيػاف    اط باٝنرب من  راأن واٌن مراد اٞنخرب ااعتاارلاٞنيف لة عاأد ٞندل 

ع   ضمػػن  ظػػر  ىل ذات اللفػػظ ضػػا نػػ   ف و ييػػد اٞنخػػرب ل امػػا اةي ػػاع كاه تػػزاع    ك الو ػػوع كالاك ػػو 
ب يػود معينػة هبػد  ف ي ػػوف لػا ضاأػدة مطلوبػػة. ضػوذا مل يظهػر مػػن ذلػ  الت ييػد ضاأػػدة  ه ٔنيػين ١نػل الػػ   

                                                 
 ف.151/ 2ا ظر  اٞنيدر اليفاب  : ف1:

ف كوييفػػًن 241/ 1عليػػا : تيػػر اٞننتهػػ  مػػم نػػرج الع ػػد ك انػػية  التفتػػازاين٢ن -اي ػػا  -كا ظػػر  ف.151/ 2ا ظػػر  اٞنيػػدر اليفػػاب  : ف2: 
 ف.22٦/ 2الت رير :

 

 هو ١نمد بن  ٘ند الشربيين الشاضع . اٞنل ل بشما الدين. ويدر التدريا كاةضتا  يف مير. كةاف و يا  اٜنا. ف1:

ا ظػػػر يف ورٗنتػػػا    اج  ىل معرضػػػة معػػػاين  لفػػػاظ اٞننهػػػاج للنػػػوكم .مػػػن مملفاوػػػا     و ريراوػػػا علػػػ  نػػػرح املػػػ  علػػػ  ٗنػػػم اٛنوامػػػم ك  م ػػػين امتػػػ
 ف.1٦1/  8ف كمعجم اٞنملفٌن : 483/  8ن رات ال هل : 

 ف.151/  2و ريرات الشربيين عل  نرح امل  : ف4:



 العلـو الشرعية٠نلة 
 هػػ 2341العدد الثامن عشر ١نـر   

144 

 ةػػر ّنػػدلوؿ اٝنػػرب ك فيػػا عمػػا عػػدا  ةػػاف هبػػد مػػن ابنػػ  ّن ت ػػ  ذلػػ  التخيػػين كالت ييػػد  فظػػا ل ػػاـ
ص ي وف بعد النظر يف ال ػراأن الػ  ياعدـ الفاأدة، كالو وؿ ٞنثل ه ا ال ير كاهنتاٞنت لم عن العاو ك 

ٓني  باٝنرب، كٓن ي  نركط مفهـو اٞنخالفة عل   د سوا  يف باب اٝنرب  ةما يف باب اة شػا . كهػ ا مػا 
 يرا  ال األوف ُنجية مفهـو اٞنخالفة يف باب اٝنرب.

بػػػاٝنرب ضلػػػم يعتػػػرب مفهػػػـو اٞنخالفػػػة مػػػن ولػػػ  ال يػػػود   مػػػا مػػػن  ظػػػر  ىل نا ػػػل الفػػػراش الػػػ  ٓنػػػي 
اٞنونودة يف ةاـ اٞنخرب  ككنا دهلة ول  ال راأن علػ  عػدـ ابنػ  ّنفهػـو اٞنخالفػة مػن نػرب    ػا ةػم مػن 
نرب  يد ب يود ككند ٣نن  ور اليفػ وت مػا يواضػ  ١نػل الػ ةر كمل خيالفػا، كمػن نهػة  نػرل  ف اٞنخػرب  ػد 

 . كمل ي ن من :ر ا الدهلة عل  معناها، كهو  مر يفارؽ ضيا بػاب اٝنػرب بػاب ي فل عما عدا  ورة النط
 اة شا  .

* * * 
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 فهرس املصادر واملراجع :

 بو ب ر  ٘ند بن عل  الرازم اٝنف  : اٞنشهور باٛنياصف / ،اعة دار الف ر.  -   اـ ال رآف  -2

 دمش .

 لاناف. -/ ،اعة دار ال تل العلمية. بًنكت  اةماـ ١نمد بن  دريا الشاضع  -   اـ ال رآف  -1

عل  بن ١نمد اآلمدم / وعلي   عاد الرزاؽ عفيف  / ،اعة اٞن تل  - ـااة  اـ يف   وؿ اب   -4

 هػ.2361اةسام  / الطاعة الثا ية عاـ 

هًن ١نمد  ا ر الدين ابلااين / بونراؼ  ١نمد ز  - ركا  ال ليل يف ٔنريج   اديو منار اليفايل  - 3

 .ػم2185 -   ػه2365الشاكيه /  شر  اٞن تل اةسام  / الطاعة الثا ية عاـ 

 با الدين ١نمد بن مفلح اٞن دس  اٜننال / ٓن ي  كوعلي    د. -  وؿ ابن مفلح   - 5

 ـ.2111 - ػه2316رياض / الطاعة ابكىل عاـ ضهد بن ١نمد اليفد اف / ،اعة م تاة العاي اف. ال

  ٘ند بن عل  الرازم اٜننف   ب ر  بو -الفيوؿ يف اب وؿ ف    وؿ اٛنياص : -٦

: اٞنشهور باٛنياصف / ٓن ي   د. عجيل النشم  /  شر  كزارة ابك اؼ كالشيوف اةسامية 

 ـ.2113 -هػػ 2323بال ويت / الطاعة الثا ية عاـ  

 .با ابأمة ١نمد بن   ٘ند بن    س ل اليفرنيف /ٓن ي   د -  وؿ اليفرنيف   -4

 -هػػ 2328لاناف / الطاعة ابكىل عاـ   -رضي  العجم/ ،ام ك شر  دار اٞنعرضة. بًنكت 

 ـ.2114

لاناف/  -نًن الدين بن ١نمود الدمش   الزرةل  /  شر  دار العلم للمايٌن. بًنكت  -ابعاـ  -8

 ـ.2186الطاعة اٝناميفة عاـ 
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 لاناف/،اعة عاـ -ٞنعرضة. بًنكت اةماـ ١نمد بن  دريا الشاضع  / ،اعة دار ا -ابـ  -1

 ـ.2116 -هػػ  2326

عز الدين عاد العزيز بن عاد اليفاـ اليفلم / ،اعة دار الاشاأر  -اةماـ يف بياف  دلة اآل  اـ  -26

 لاناف / دراسة كٓن ي    ر واف ٢نتار :ربية / الطاعة ابكىل -اةسامية. بًنكت 

  عل  بن  جر العيف اين / ّنرا اة  عاد الوهاب  ٘ند بن -  اا  ال مر ب بنا  العمر  -22

لاناف/ الطاعة الثا ية عاـ  -الاخارم. بوعا ة  كزارة اٞنعارؼ اٟنندية / ويوير  دار ال تل العلمية. بًنكت 

 هػػ . 236٦

بدر الدين ١نمد بن  ادر الزرةش  الشاضع / اـ بت رير  كمرانعتا   -الا ر امي  يف   وؿ الف ا  -21

بن سليماف ابن ر كعاد ال ادر العاين ك١نمد ابن ر كعاد اليفتار  بو :دة/  شر  كزارة عمر 

 ـ.2118 -هػػ  2361ابك اؼ كالشمكف اةسامية بال ويت / الطاعة ابكىل عاـ 

 بو ب ر ميفعود بن  ٘ند ال اساين اٜننف / ،اعة دار ال تل  -بداأم اليناأم يف لرتويل الشراأم  -24

 ـ.218٦ -هػػ 236٦لاناف / الطاعة الثا ية عاـ  -كت العلمية. بًن 

لاناف  -عمار الدين  ٚناعيل بن ةثًن ال رن  الدمش  /م تاة اٞنعارؼ. بًنكت  -الاداية كالنهاية  - 23

 هػػ . 2362/ الطاعة الرابعة عاـ 

د. عاد العظيم  بو اٞنعايل عاد اٞنل  بن عاد ار اٛنويين / ٓن ي    -الربهاف يف   وؿ الف ا  -25

 هػػ. 2366الديل / ،اعة دار اب يار بال اهرة. مير / الطاعة الثا ية عاـ 

ناؿ الدين عاد الر٘نن بن    ب ر اليفيو، / ٓن ي    -ب ية الوعاة يف ،ا ات الل ويٌن كالن اة  -2٦

 .ـ21٦5 -هػػ  ١2483نمد  بو الف ل  براهيم / مطاعة عييف  اٜنليب. ال اهرة/ ،اعة عاـ  
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با الدين ١نمد بن عاد الر٘نن اآل فهاين / ٓن ي    عل  ٗنعة ١نمد / دار  -بياف اٞنختير  - 24

 ـ.1663 -هػ 2313اليفاـ للطااعة كالنشر كالتوزيم. ال اهرة / الطاعة ابكىل عاـ 

.  بو ب ر  ٘ند بن عل  بن  ابت : اٞنشهور باٝنطيل الا دادمف / مطاعة اليفعادة -واريخ ب داد  -28

 هػػ . 2431ال اهرة / ،اعة عاـ 

١نمد بن ١نمد بن ١نمد بن  يفن اٜننف   -الت رير كالت اًن عل  الت رير يف   وؿ الف ا  - 21

:اٞنشهور بابن  مًن اٜناج اٜنليبف/ اطا ك   ا  عاد ار ١نمود عمر / دار ال تل العلمية. 

 ـ.2111 -ق  2321لاناف/ الطاعة ابكىل عاـ   -بًنكت 

 بو اٝنطاب ١نفوظ بن  ٘ند بن اٜنيفن ال لوذاين اٜننال / ٓن ي   مفيد   التمهيد يف   وؿ الف ا  -16

 بو عمشة ك١نمد بن  براهيم عل  /  شر ةلية الشريعة كالدراسات اةسامية  َنامعة  ـ ال رل ، 

  م ة اٞن رمة / ،ااعة   دار اٞندين. ندة/ الطاعة ابكيل عاـ

 ـ.2185 -هػػ 236٦

١نمد  مٌن بن ١نمود  مًن بادنا  الاخارم/مطاعة ميطف  الاا  اٜنليب. مير /  -وييفًن الت رير  -12

 هػػ. 2456،اعة عاـ 

واج الدين عاد الوهاب بن عل  اليفا   / مطاعة ال تيب. مير/ الطاعة ابكىل  -ٗنح اٛنوامم  -11

 الشربيينف.   كو ريراتـ :مطاوع مم نرج امل  عليا ك انية الاناأ2124 -هػػ   2442عاـ 

 بو ١نمد ١ن  الدين عاد ال ادر بن ١نمد ال رن / ٓن ي    -اٛنواهر اٞن ية يف ،ا ات اٝنفية  - 14

 ـ.2148 -هػػ   2418عاد الفتاح اٜنلو/ مطاعة عييف  الاا  اٜنليب/ الطاعة ابكىل عاـ 
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  بن عمر اٜننف  ١نمد  مٌن - انية ابن عابدين : رد امتار عل  الدر اٞنختارف  -13

 ـ.2111 -ق 2321بًنكت / ،اعة عاـ  -: اٞنشهور بابن عابدين ف / دار ال تل العلمية 

سعد الدين ميفعود بن عمر  - انية التفتازاين عل  نرح الع د عل  ٢نتير ابن اٜنانل  -15

 ـ.2144 -هػػ 2414التفتازاين / م تاة ال ليات ابزهرية / ،اعة عاـ 

 الدرر ال امنة يف  عياف اٞنية الثامنة ~  ٘ند بن عل  بن ١نمد بن  جر العيف اين /  - 1٦

 ـ.2141ٓن ي   عاد اٞنعٌن ناف /  يدر آباد / ،اعة عاـ 

برهاف الدين  براهيم بن عل  بن ضر وف اٞنال  /  -الديااج اٞن هل يف معرضا  عياف اٞن هل  - 14

 لاناف/ بدكف ر م ،اعة  ك واريخ. - شر  دار ال تل العلمية. بًنكت 

عاد الر٘نن بن رنل اٜننال  / ٓن ي   ١نمد  امد الف  / شر  دار  -ال يل عل  ،ا ات اٜننابلة  -18

 اٞنعرضة. بًنكت / بدكف ر م ،اعة  ك واريخ.

١نمد بن  ٚناعيل ابمًن اليمين الينعاين/و دو كٔنريج  - سال اليفاـ نرح بلوغ اٞنراـ - 11

ووزيم  م تاة دار  -لاناف  -يو  ١نمد عاد ال ادر عطا/ دار ال تل العلمية. بًنكت اب اد

 ـ.2188 -هػػ  2368الااز/ الطاعة ابكىل عاـ 

عل  بن عمر الدار  طين الا دادم / ٓن ي   اليفيد عاد ار هانم دياين اٞندين  -سنن الدار طين  - 46

 ـ .21٦٦ -هػػ  248٦/  شر دار اٞنعرضة / ،اعة عاـ 

 بو الفاح عاد اٜن  بن العماد اٜننال  / ٓن ي   ٛننة  -ن رات ال هل يف  ناار من ذهل  -42

   يا  الرتاث  العر  /  شر دار اآلضاؽ. بًنكت / بدكف ر م ،اعة  ك واريخ .
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ار الرتة   عل  بن عل  بن ١نمد بن    العز اٜننف /ٓن ي   د. عاد -نرح الع يدة الط اكية  - 41

 ـ.2114 - هػػ 2324لاناف/ الطاعة الثا ية عاـ  -كنعيل اهر مكط/ ممسيفة الرسالة. بًنكت 

١نمد بن  ٘ند بن عاد العزيز بن عل  الفتو   اٜننال  :اٞنشهور بابن  -نرح ال وةل اٞننًن  - 44

 ـ2114 -هػػ  2328النجارف/ ٓن ي    ١نمد الز يل  ك زيا ٘ناد/ م تاة العاي اف/ ،اعة عاـ 

ناؿ الدين ١نمد بن  ٘ند امل / مطاعة ال تيب. مير / الطاعة  -نرح امل  عل  ٗنم اٛنوامم  - 43

 ـ :مطاوع مم ٗنم اٛنوامم ف.2124 -هػػ  2442ابكىل عاـ 

نهاب الدين  ٘ند بن  دريا ال رايف /  -نرح ون يح الفيوؿ يف انتيار اميوؿ يف اب وؿ  - 45

عد / ،ام ك شر  م تاة ال ليات ابزهرية/ الطاعة الثا ية عاـ ٓن ي    ،ا عاد الر كؼ س

 ـ.2114 -هػػ  2323

٤نم الدين سليماف بن عاد ال وم الطويف / ٓن ي    د. عاد ار الرتة  /  -نرح ٢نتير الرك ة  - 4٦

 ـ.2116 -هػػ  2326لاناف / الطاعة ابكىل عاـ   -،اعة ممسيفة الرسالة. بًنكت 

 ٘ند بن ١نمد بن سامة الط اكم اٜننف  / دار اٞنعرضة / الطاعة ابكىل عاـ   -اآل ار نرح معاين  - 44

 ـ.2141-هػػ  2411

 ٚناعيل بن ٘ناد اٛنوهرم/ ٓن ي    ٘ند عاد ال فور عطار /  -الي اح واج الل ة كواج العربية  - 48

 هػػ . 2411لاناف/ الطاعة الثا ية عاـ   -دار العلم للمايٌن. بًنكت 

ميطف    بو ب ر ١نمد بن  س اؽ بن نزدية النييفابورم / ٓن ي   د. ١نمد -  يح ابن نزدية  - 41

 هػػ 2412. بًنكت/ الطاعة ابكىل عاـ  اةسام اهعظم / ،اعة اٞن تل 
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  يح الاخارم : اٛنامم الي يح اٞنختيرف ١نمد بن  ٚناعيل الاخارم اٛنعف / ٓن ي     - 36

.هػػ 2364لاناف / الطاعة الثالثة عاـ  -ابن ةثًن كدار اليمامة. بًنكت ميطف  ديل الا ا/دار 

 ـ 2184 -

ميفلم بن اٜنجاج ال شًنم النييفابورم / ٓن ي   ١نمد ضماد عاد الاا  / دار  -  يح ميفلم  - 32

 لاناف/ بدكف ر م ،اعة  ك واريخ. -  يا  الرتاث العر . بًنكت 

/ دار اٞنعرضة  بًنكت  لف  ل  الفرا  اٜننال / ٓن ي   ١نمد  امد ،ا ات اٜننابلة ١نمد بن    يع - 31

 واريخ .  كلاناف/ بدكف ر م  ،اعة  -

 ٘ند بن ١نمد الشاضع  : اٞنشهور بابن  ا   نهاةف وعلي   عاد  -،ا ات الشاضعية ال ربل  - 34

 واريخ . لاناف / بدكف ر م ،اعة  ك -العليم ناف/ دار الندكة اٛنديدة للطااعة، بًنكت 

واج الدين عاد الوهاب بن عل  اليفا  /ٓن ي ؛ عاد الفتاح اٜنلو  -،ا ات الشاضعية ال ربل  - 33

 ـ.21٦3ك١نمود الطنا  / ،اعة عييف  الاا  اٜنليب، ال اهرة/ الطاعة ابكىل عاـ 

ام با الدين ١نمد بن عل  بن  ٘ند الداكدم/ ٓن ي   عل  ١نمد عمر / ، -،ا ات اٞنفيفرين  - 35

  -هػػ  2411 شر   م تاة كهاة / الطاعة ابكىل عاـ  -مطاعة اهست اؿ ال ربل. ال اهرة 

 ـ.2141

عاد الر يم بن  يفٌن العرا   / دار   يا  ال تل العربية / بدكف ر م ،اعة  ك  -،رح التثريل  - 3٦

 واريخ.

/ ٓن ي   د.  ٘ند بن عل  سًن  بو يعل  ١نمد بن اٜنيفٌن الفرا  اٜننال  -العدة يف   وؿ الف ا  - 34

 هػ  2326لاناف / الطاعة الثا ية عاـ  -اٞناارة  / ممسيفة الرسالة، بًنكت 



 اٞنخالفة يف باب اٝنرب مفهـو
 د. ١نمد بن سليماف العريين

 

133 

الف ر/بدكف ر م   ةمل الدين ١نمد بن ١نمد بن ١نمود الاابريت اٜننف /دار -العناية نرح اٟنداية - 38

 ،اعة  ك واريخ.

ن  جر العيف اين/ نراؼ  ١نل الدين  ٘ند بن عل  ب -ضتح الاارم بشرح   يح الاخارم  - 31

اٝنطيل. كوعلي   الشيخ عاد العزيز بن باز / دار الرياف للرتاث. ال اهرة / الطاعة ابكىل عاـ 

 ـ.218٦ -هػػ 2364

 بو حيٍن زةريا بن ١نمد بن زةريا اب يارم/ دار الف ر /  -ضتح الوهاب بشرح منهج الطاب   - 56 

 مطاوع مج  انية اٛنمل ف . بدكف ر م ،اعة  ك واريخ / :

 د. ٘ند بن سهل بن سعيد العيف رم / ٓن ي   بو هاؿ اٜنيفن بن عاد ار -الفركؽ يف الل ة   - 52

 لاناف / الطاعة ابكىل عاـ -سليم اٜنمي  / ،اعة نركس برس. ،رابلا 

 ـ. 2113 -هػػ 2325

ليماف العريين/ رسالة مانيفتًن م دمة ١نمد بن س -الفركؽ يف دهلة :ًن اٞننظـو عند اب وليٌن   - 51

 هػػ. 2314ل يفم   وؿ الف ا ب لية الشريعة بالرياض عاـ 

عاد العل  ١نمد بن  ظاـ الدين اب يارم  -ضواوح الر٘نوت بشرح ميفلم الثاوت يف ضركع اٜننفية   - 54

 لاناف / الطاعة ابكىل عاـ -اٟنندم/،اعة دار   يا  الرتاث العر . بًنكت 

 ـ.2118 -ػػ  ه2328

٠ند الدين ١نمد بن يع وب الفًنكز آبادم / مطاعة ميطف  الاا  اٜنليب  -ال اموس امي   - 53

 ـ.2151 -هػ 2442ك كهد . مير/ الطاعة الثا ية عاـ  
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عا  الدين عاد العزيز الاخارم/  شر  دار  -ب شم ابسرار عن   وؿ ضخر اةساـ الازدكم  - 55

 ال اهرة / بدكف ر م ،اعة  ك واريخ.ال تاب اةسام . 

 عد  للطام  عد اف دركيه ك١نمد   بو الا ا   يوب بن موس  اٜنيفٌن ال فوم/ -ال ليات  - 5٦

 ـ 2118 -هػ  2321اٞنيرم/ ممسيفة الرسالة /  الطاعة الثا ية عاـ 

دار  ادر. ليفاف العرب  بو الف ل ٗناؿ الدين ١نمد بن م ـر بن منظور ابضري   اٞنيرم /  - 54

 بًنكت / بدكف واريخ

و   الدين  ٘ند بن عاد اٜنليم بن عاد اليفاـ بن ويمية اٜنراين / ٗنم كورويل   -٠نموع الفتاكل  - 58

عاد الر٘نن بن ١نمد بن  اسم العا م  النجدم / ،ام ّنجمم اٞنل  ضهد لطااعة اٞني م 

 ـ.2115 -هػ  232٦الشريم باٞندينة الناوية / ،اعة عاـ 

ضخر الدين ١نمد بن عمر بن اٜنيفٌن الرازم/ٓن ي   د. ،ا نابر  -اميوؿ يف علم اب وؿ  - 51

 ـ.2111  -ػ ه 2321ضياض العلواين/،اعة ممسيفة الرسالة. بًنكت / الطاعة الثا ية عاـ 

ٗناؿ الدين عثماف بن عمر بن    ب ر اٞنال    -: ٢نتير اٞننته ف  ٢نتير ابن اٜنانل - ٦6

 -هػ 2414بابن ا ٜنانلف / النانر  م تاة ال يات ابزهرية. مير/ ،اعة عاـ :اٞنشهور 

 :مطاوع مم نرح الع د ك انية التفتازاينف .ـ2144
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13٦ 

اةماـ مال  بن   ا اب ا  . ركاية س نوف بن سعيد التنون /دار ال تل  -اٞندك ة ال ربل  - ٦2

 ـ .2115 -هػػ   2325العلمية. بًنكت لاناف/ الطاعة ابكىل عاـ 

 بو  امد ١نمد بن ١نمد الطوس  : اٞنشهور بال زايلف / ٓن ي    -اٞنيفتيف  من علم اب وؿ  - ٦1

هػ 2324لاناف / الطاعة ابكىل عاـ  -د. ١نمد بن سليماف ابن ر / ممسيفة الرسالة، بًنكت  

 ـ.2114 -

مد ١ني  الدين عاد اٜنميد / وتابم عل  و ليفها  ا ة  أمة من  ؿ ويمية /  ٓن ي   ١ن -اٞنيفودة  - ٦4

  شر  دار ال تاب العر . بًنكت لاناف / بدكف ر م ،اعة  ك واريخ .

 ـ.2154عمرك ر ا ة الة / مطاعة الرت  . دمش  /  ،اعة عاـ  -معجم اٞنملفٌن  - ٦3

ي   موض  الدين  بو ١نمد عاد ار بن  ٘ند بن ١نمد بن  دامة اٞن دس  اٜننال  / ٓن  -اٞن ين  - ٦5

 -هػ 2324د.عاد ار الرتة  كعاد الفتاح اٜنلو / دار عامل ال تل. الرياض/ الطاعة الثالثة عاـ 

 ـ.2114
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 اٞنوىل  ٘ند بن ميطف   -مفتاح اليفعادة كميااح اليفيادة يف مو وعات العلـو  - ٦٦

لدةن/ ،اعة : اٞنشهور بػػ ،اش ةربم زاد  ف / مطاعة ٠نلا داأرة اٞنعارؼ العثما ية،  يدر آباد ا

 ـ.2144 -هػ 2413عاـ

 بو اٜنيفٌن  ٘ند بن ضارس بن زةريا الرازم/ ٓن ي   عاد اليفاـ هاركف / دار  -م اييا الل ة   - ٦4

 ـ.2111 -هػ 2316لاناف / ،اعة عاـ  -اٛنيل، بًنكت 

/ ٠نًن الدين عاد الر٘نن بن ١نمد العليم  -اٞننهج اب٘ند يف ورانم    اب اةماـ  ٘ند   - ٦8

 هػػ. 2484ٓن ي   ١نمد ١ني  الدين عاد اٜنميد / مطاعة اٞندين. ال اهرة / الطاعة ابكىل عاـ 

   دار كزارة ابك اؼ كالشمكف اةسامية بال ويت. -اٞنوسوعة الف هية   - ٦1

يوسم بن و رل بردل ابواب  / دار ال تل اٞنيرية /  -النجـو الزهرة يف ملوؾ مير كال اهرة  - 46

 ق.2412عة ابكىل عاـ الطا

سيدم عاد ار بن  براهيم العلوم الشن يط / ك م  وانيا؛  - شر الانود عل  مرا   اليفعود  - 42

 -هػ  2312لاناف/ الطاعة ابكىل عاـ  -ضادم سيم ك،ارؽ حيٍن/ دار ال تل العلمية، بًنكت 

 ـ.1666
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138 

 يم بن اٜنيفن ابسنوم / دار ال تل ٗناؿ الدين عاد الر  - اية اليفوؿ نرح منهاج اب وؿ    - 41

 ـ.2183 -هػ  2365لاناف/ الطاعة ابكيل عاـ  -العلمية، بًنكت 

٠ند الدين اٞناارؾ بن ١نمد اٛنزرم : اٞنشهور بابن اب ًنف/  -النهاية يف :ريل اٜنديو كاب ر  - 44

 واريخ. الف ر، لاناف/ بدكف ر م ،اعة  ك ٓن ي    ،اهر الزكاكم ك١نمود الطنا  /دار

 ـ.2114 -هػ  2324داراٜنديو/ الطاعة ابكىل عاـ  ١نمد بن عل  الشوةاين/ - يل ابك،ار   - 43

 ٚناعيل بانا بن ١نمد  مٌن الا دادم/ دار اةتل  -هدية العارضٌن ب ٚنا  ال تل كآ ار اٞنينفٌن  - 45

 :مطاوع مم ةشم 2111 -هػػ  2324العلمية. بًنكت لاناف / ،اعة عاـ 

 وفف.الظن

 بو الوضا  عل  بن ع يل بن ١نمد بن ع يل الا دادم اٜننال  /  -الوا ح يف   وؿ الف ا   - 4٦

 هػػ . 2316لاناف/الطاعة ابكىل عاـ  -ٓن ي   د.عاد ار الرتة / ممسيفة الرسالة. بًنكت 

 ـ.2184 -

ا ية. بعناية  ٗناعة من  اح الدين اليفدم/   دروا  ٗناعة اٞنيفتشر ٌن ابٞن -الوايف بالوضيات  -44

 ـ .21٦1العرب كاٞنيفتشر ٌن. بًنكت / ،اعة عاـ 
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 ٘ند بن ١نمد بن نل اف / ٓن ي   ١نمد ١ني  الدين عاد  -كضيات ابعياف ك  اا   بنا  الزماف  -  48

 ـ.2138 -هػ 24٦4اٜنميد / مطاعة اليفعادة. مير / الطاعة ابكىل عاـ 


