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 اإلسالمية وىػ جدء مغ متصمبات قبل البكالػريػس في قدع الذخيعةبحث مقجم إلى كمية العمػم 
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 االهداء
إلى صاحب الشفذ الصيبة الكخيسة الخحيسة الحي بحل الجيج إلى ان اصل إلى ما  

 وصمت اليو اليػم وأتسشى لو العسخ السجيج 

 والجي الغالي



 ج
 

الشػر في احزانيا وانا شفمة ... وغسختشي بالحب والحشان إلى مغ إلى مغ رأيتُ  

هللا مغ اجميا .... وجعل الجشة تحت اقجاميا واسأل هللا ليا بالرحة والعاؼية  اكخمشا

 والعسخ السجيج ..... 

 والجتي الغالية

اخػاتي وإلى كل مغ قجم يج  -إلى الحبغ كان شغيشيع نبخاس امل وبخيق محبة اخػاني  

 العػن وساعجني ولػ بالجعاء. .....

 

 

 

 

 

 

 انشكر وانتقدير
خ رب العالسيغ والرالة والدالم عمى السبعػث رحسة لمعالسيغ وعمى آلو الحسج هلل والذك

 وصحبو اجسعيغ



 د
 

(: ))مغ صشعَ  اليكعْ  معخوفاً  فأعتخافاً  بالفزل ألىمو واستجابة لقػل رسػل هللا )

 فكافئػه، فإنْ  لع تججوا ما تكافئػهُ  بو فأدعػ لوُ  حتى تخونَ  أن قجْ  كافتػه((

مقام الحامج الذاكخ هلل أوالً  وأخيخاً  وضاىخاً  وباششاً  فأنو يدتحقُ  الحسج  وان كشت اقف

والذكخ كسا يدتحقو لكامل فزمو سابع نعسو وكل االحتخام والتقجيخ إلى الجكتػر 

واألستاذ السذخف )قاسع ناصخ حديغ( لسا بجاه في تذجيعي في بحثي ىحا وساداً  

كامل االحتخام والذكخ والتقجيخ مػصل إلى كافة مػجياً  وناضجاً  لي لمعسل فمظ مشي 

 القدع... أساتحة

  وجسيع مغ مج لي يج العػن في ىحا البحث..
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 المقدمة

( امخنا والرالة والدالم عمى نبيشا وخاتع األنبياء دمحم )الحسج هلل رب العالسيغ الحي عمسشا ويدخ لشا 
 وآلو وصحبو أجسيعغ.....

 واما بعج: 

فأن دالالت األلفاظ تعتبخ العسػد الخئيدي لعام أصػل الفقو الحي يعتبخ السرجر الخئيدي في تفديخ 
والسذتخك، ورابعيسا  الشرػص الذخعية، فتفديخ الشز بدبب وضع المفع السعشى وىػ ىشا يذسل العام والخاص

تفديخ الشز بأستعسال االلفاظ في السعشى ويشقدع إلى قدسيغ: تقديع الجسيػر ويذسل الشز والسجسل والسؤول 
وتقديع الحشؽية يشقدع إلى واضح دالالتو وغيخ واضح داللتو وأخيخاً  سادسيا تفديخ الشز بكسية االلفاظ في 

 ٔالسعشى ويقدع إلى داللة الجالة السعبخة.

 وقج قست بتقديع البحث عمى مبحثيغ اساسيغ ىسا: 

 السبحث األول: تعخيف مفيػم السخالفة في المغة واالصصالح وبيان نػعو. -
 السصمب األول: تعخيف مفيػم السخالفة في المغة واالصصالح -
 السصمب الثاني: أنػاع مفيػم السخالفة وامثمة. -
 بو وتصبيقاتو الفقيية.ية مفيػم السخالفة وشخوط العسل حجالسبحث الثاني:  -
 ية مفيػم السخالفة.حجالسصمب األول:  -
 السصمب الثاني: شخوط العسل بسفيػم السخالفة وبعس تصبيقاتو األصػلية  -
 الخاتسة -

 

 

 

 

                                                           

 حديغ عمي جاسع الحشفد: باحث ودكتػر بقدع الذخيعة اإلسالمية بكمية دار العمػم ، جامعة القاىخة . ٔ



 

 

 

 

 

 املبحث األول 

واصطالحا ًوبيان انتعريف مبفهىم املخانفة نغة ً 

 نىعه
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 المبحث األول

 وبيان نوعهخالفة لغةً  واصطالحاً  التعريف بمفهوم الم

 ويذسل عمى مصمبيغ:

 المطلب األول

 التعريف اللغوي لمفهوم المخالفة لغةً  واصطالحا ً 

 ىحا السصمب بو شقيغ: 

 األول: التعخيف بكمسة مفيػم ، واآلخخ التعخيف بكمسة السخالفة.

، فالن فيع، قج استفيع فأما كمسة مفيػم فأصصالحيا )ِفِيع( وتعشي: فيستُ  الذيء فيساً  ومشو عمستو ُ 
  ٕالذيء فاىستو تفيسياً  وتفيع الكالم إذا فيستو شيئاً  بعج شيء وفيع قبيمة.

ا يقال وقيل الفيع ىػ عمع معشى الذيء يقال رجل فيع وال يجػز ان يػصف بو هللا تعالى: ؼيقال يفيع كس
 ٖعالع لع يدل.  –يعسل ألن الفيع حرػل العمع ببعس السعمػمات 

امام كمسة خمف اصميا مخالفة بفتحتيغ العػض والبجل ويقال اجعل ىحا خمفاً  مغ ىحا وخالفتو مخالفة 
وخالفاً  وتخالف القػم واختمفػا إذا ذىب كل واحج إلى خالف ما ذىب إليو اآلخخ ؼيقال: اختمف الرجيقان في 

 ٗلع يتفقا. الخأي: تغايخا ذىب كل مشيسا إلى خالف ما ذىب اليو اآلخخ 

 المطلب الثاني

 التعريف االصطالحي لمفهوم المخالفة

: ما يكػن مجلػل المفع في محل ٘ىشاك العجيج مغ التعاريف والسعاني لسفيػم السخالفة فعخفيا االمجي
  ٙالدكػن مخالفاً  لسجلػلو في محل الشصق ويدسى دليل الخصاب. 

وعخف ابغ الحاجب مفيػم السخالفة: ىػ ان يكػن السدكػت عشو مخالفاً  لمسشصػق في الحكع ويدسى 
 ٚدليل الخصاب. 

                                                           

 ٕ٘ٓٓ، ص٘الرحاح، تاج المغة وصحاح العخبية ألبي نرخ إسساعيل بغ حساد الجػاىخي الفازاني، مادة فيع ج ٕ
 ٜٕٙ٘، ص ٛشسذ العمػم ودواء كالم العخب مغ الكمػم، السؤلف نذػان بغ سعيج الحسيخي اليسشي، مادة فيع ج ٖ
 ٛٚٔ، ص ٔثع الحسػي مادة خمف ج السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ ألحسج بغ دمحم عمي القيػمي ٗ
 ٖٛٙ، صٔمعجع المغة العخبية السعاصخة، د. احسج مختار عبجالحسيج عسخ بسداعجة فخيق عسل مادة خمف ج ٘
  ٜٙص  ٖاالحكام في أصػل االحكام، األمجي ج ٙ
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كػر في الحكع اثباتاً  ونؽياً  وقال الذػكاني مفيػم السخالفة: ىػ ان يكػن السدكػت عشو مخالفاً  لمسح
 فيثبت لمسدكػت عشو نقيس الحكع مشصػق بو.

واما تعخيف السختار  ٛويدسى دليل الخصاب ألن دليمو مغ جشذ الخصاب وألن الخصاب دال عميو 
قيج مغ قيػد السشصػق  لسفيػم السخالفة: فيػ داللة المفع عمى نفي الحكع الثابت لمسشصػق عغ السدكػن ألنتفاء

 ٜويدسى دليل الخصاب ألن الخصاب دال عميو او السخالفة مشطػم الخصاب ومشصػقو. 

 المطلب الثاني

 أنواع مفهوم المخالفة

ىشاك عجة تقديسات ألنػاع مفيػم السخالفة فسغ العمساء مغ قدسيا إلى خسدة أنػاع ومشيع مغ قدسيا عمى 
 ٓٔالسبحث التقديع األول ألنػاع مفيػم السخالفة وفق التفريل اآلتي: ومشيع عمى عذخة وفي ىحا ست أنػاع 

مفيػم الذخط: ىػ داللة المفع السعمق ؼيو الحكع عمى شخط عمى ثبػت نقيس ىحا الحكع لمسدكػت عشو  -1
الحي انتفى عشو ذلظ الذخط والسخاد بو الذخط المغػي مثل ان وإذا وليذ الذخط االصػلي القيع لمدبب 

 حكخ لو مثاليغ:والسانع وسش

وُىغَّ ِلُتَزيُِّقػا َعَمْيِيغَّ ۚ َوِإن ُكغَّ  السثال األول قػلو تعالى: غ ُوْجِجُكْع َواَل ُتَزارُّ ))َأْسِكُشػُىغَّ ِمْغ َحْيُث َسَكشُتع مِّ
ػُىغَّ ُأُجػَرُىغَّ ۖ َوْأَتِسُخوا َبْيَشُكع ِبَسْعُخوٍف ۖ َوِإن ُأواَلِت َحْسٍل َفَأنِفُقػا َعَمْيِيغَّ َحتَّٰى َيَزْعَغ َحْسَمُيغَّ ۚ َفِإْن َأْرَضْعَغ َلُكْع َفآتُ 

 َٔٔتَعاَسْخُتْع َفَدُتْخِضُع َلُو ُأْخَخٰى((

 فتجل اآلية بسشصػقيا عمى وجػب الشفقة لمسصمقة البائغ غيخ الحامل.

ذلظ الحي انتقى عشو مفيػم الرفة: وىي داللة المفع السقيج برفة عمى نقيس ىحا الحكع لمسدكػت  -2
الػصف وليذ السخاد بالرفة الرفة الشحػية، وىي الشحت فحدب بل يذسل ما في معشاىا كالتقييج 

 بالدمغ والسكان واالضافة والحال وسشحكخ لو مثاليغ:

ا َمَمَكْت َأْيَساُنُكع َوَمغ لَّْع َيْدَتِصْع ِمشُكْع َشْػاًل َأن َيشِكَح اْلُسْحَرَشاِت اْلُسْؤِمَشاِت َفِسغ مَّ )) السثال األول: قػلو تعالى:
غ َفَتَياِتُكُع اْلُسْؤِمَشاِت ۚ َوَّللاَُّ أَْعَمُع ِبِإيَساِنُكع ۚ َبْعُزُكع مِّغ َبْعٍس ۚ َفانِكُحػُىغَّ ِبِإْذِن أَْىمِ  ِيغَّ َوآُتػُىغَّ ُأُجػَرُىغَّ ِباْلَسْعُخوِف مِّ

                                                                                                                                                                                                 

 ٗٗٗص  ٕبيان السخترخ شخح السخترخ ابغ الحاجب الجيغ االصفياني، ج ٚ
 ٖٛص  ٕالحز في عمع األصػل، السؤلف الذػكاني اليسشي، جارشاد الفحػل إلى تحقيق  ٛ
 ٘ٗٔص  ٕمي، ججيالػجيد في أصػل الفقو اإلسالمي، السؤلف دمحم مرصفى الد  ٜ

 ٓ٘ٔص  ٕالػجيد في أصػل الفقو اإلسالمي، السؤلف دمحم مرصفى الدجيمي، ج ٓٔ
 ٙآية  –سػرة الصالق  ٔٔ
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َفِإَذا ُأْحِرغَّ َفِإْن َأَتْيَغ ِبَفاِحَذٍة َفَعَمْيِيغَّ ِنْرُف َما َعَمى اْلُسْحَرَشاِت  ُمْحَرَشاٍت َغْيَخ ُمَداِفَحاٍت َواَل ُمتَِّخَحاِت َأْخَجاٍن ۚ
ِلَظ ِلَسْغ َخِذَي اْلَعَشَت ِمشُكْع ۚ َوَأن َتْرِبُخوا َخْيٌخ لَُّكْع ۗ َوَّللاَُّ َغُفػٌر رَِّحيٌع((   ِٕٔمَغ اْلَعَحاِب ۚ ذَٰ

لع يسمظ السيخ الحخة ؼيحل لو الدواج باآلماء السؤمشات، وتجل  فتجل اآلية بسشصػقيا عمى ان السدمع إذا
بأنتفاء مقيج بػصف االيسان فيشتفي الحل مفيػم السخالفة عمى انو يحخم عميو الدواج باآلماء الكافخات ألن الحل 

 ىحا الػصف.

اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُدػَق َواَل ِجَجاَل ))اْلَحجُّ َأْشُيٌخ مَّْعُمػَماٌت ۚ َفَسغ َفَخَض ِفيِيغَّ  ومثال ثاني: قػلو تعالى:
ُدوا َفِإنَّ َخْيَخ الدَّاِد التَّْقَػٰى ۚ َواتَّقُ   ٖٔػِن َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب(( ِفي اْلَحجِّ ۗ َوَما َتْفَعُمػا ِمْغ َخْيٍخ َيْعَمْسُو َّللاَُّ ۗ َوَتَدوَّ

ِ َوَذُروا اْلَبْيَع ۚ  ))ا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ِإَذا وقػلو تعالى: اَلِة ِمغ َيْػِم اْلُجُسَعِة َفاْسَعْػا ِإَلٰى ِذْكِخ َّللاَّ ُنػِدَي ِلمرَّ
ِلُكْع َخْيٌخ لَُّكْع ِإن ُكشُتْع َتْعَمُسػَن((   ٗٔذَٰ

فكل مشيا ضخف زمان وىػ قيج فييسا ؼيذخع الحج في اشيخ دون غيخىا وتجب الجسعة يػم الجسعة مغ دون 
 غيخه.

مفيػم الغاية: ىػ داللة لفع الحال عمى حكع مقيج بغاية عمى ثبػت نقيس الحكع بعج ىحه الغاية،  -3
ولمغاية لفطان إلى ، حتى، والغاية انتياء الذيء واتسامو حكع الغاية ان يكػن ما بعجىا مخالفاً  وسشحكخ 

 ليا مثاليغ:

يَ  السثال األول: قال تعالى: َفُث ِإَلٰى ِنَداِئُكْع ۚ ُىغَّ ِلَباٌس لَُّكْع َوَأنُتْع ِلَباٌس لَُّيغَّ ۗ َعِمَع َّللاَُّ ))ُأِحلَّ َلُكْع َلْيَمَة الرِّ اِم الخَّ
ْشَخُبػا َحتَّٰى َّللاَُّ َلُكْع ۚ َوُكُمػا َوا َأنَُّكْع ُكشُتْع َتْخَتاُنػَن َأنُفَدُكْع َفَتاَب َعَمْيُكْع َوَعَفا َعشُكْع ۖ َفاآْلَن َباِشُخوُىغَّ َواْبَتُغػا َما َكَتبَ 

َياَم ِإَلى المَّيْ  ِل ۚ َواَل ُتَباِشُخوُىغَّ َوَأنُتْع َعاِكُفػَن َيَتَبيََّغ َلُكُع اْلَخْيُط اأْلَْبَيُس ِمَغ اْلَخْيِط اأْلَْسَػِد ِمَغ اْلَفْجِخ ۖ ُثعَّ َأِتسُّػا الرِّ
ِ َفاَل َتْقَخُبػَىا ۗ َكحَٰ   ِ٘ٔلَظ ُيَبيُِّغ َّللاَُّ آَياِتِو ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َيتَُّقػَن(( ِفي اْلَسَداِجِج ۗ ِتْمَظ ُحُجوُد َّللاَّ

فتجل اآلية بسشصػقيا عمى اباحة تشاول الصعام والذخاب في الميل إلى الفجخ وتجل بسفيػم السخالفة عمى 
الفجخ وىي شمػع تحخيع ذلظ بعج الغاية وىي شمػع الفجخ وتجل بسفيػم السخالف عمى تحخيخ ذلظ بعج الغاية 

وتجل عمى جػاز تشاول السفصخات بجخػل الميل بعج اإلمداك عشيا شػل الشيار وتجل عمى جػاز تشاول عمى 
 وجػب الريام الشيار وتجل بالسفيػم السخالف عغ وجػب الريام في الميل.

                                                           

 ٕ٘آية  –سػرة الشداء  ٕٔ
  ٜٚٔآية  –سػرة البقخة  ٖٔ
 ٜآية  –سػرة الجسعة  ٗٔ
  ٚٛٔآية  –سػرة البقخة  ٘ٔ
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ػا الشَِّداَء ِفي اْلَسِحيِس ۖ َواَل ))َوَيْدَأُلػَنَظ َعِغ اْلَسِحيِس ۖ ُقْل ُىَػ َأًذى َفاْعَتِدلُ والسثال الثاني: قػلو تعالى: 
ْخَن َفْأُتػُىغَّ ِمْغ َحْيُث َأَمَخُكُع َّللاَُّ ۚ ِإنَّ َّللاََّ ُيِحبُّ ا ِخيَغ((َتْقَخُبػُىغَّ َحتَّٰى َيْصُيْخَن ۖ َفِإَذا َتَصيَّ  ٙٔلتَّػَّاِبيَغ َوُيِحبُّ اْلُسَتَصيِّ

 االغتدال. فتجل اآلية عمى تحخيع إتيان الشداء زمغ السحيس وقبل

مفيػم العجد: وىػ داللة الشز الحي يعج ؼيو الحكع بعجد مخرػص عمى ثبػت حكع لمدكػت مخالف  -4
 لحكع السشصػق ألنتفاء ذلظ القيج وسشحكخ ليا مثاليغ:

ْشُيَسا ِماَئَة َجْمَجٍة ۖ وَ السثال األول: قػلو تعالى:  اَل َتْأُخْحُكع ِبِيَسا َرْأَفٌة ِفي ِديِغ ))الدَّاِنَيُة َوالدَّاِني َفاْجِمُجوا ُكلَّ َواِحٍج مِّ
َغ اْلُسْؤِمِشيَغ(( ِ َواْلَيْػِم اآْلِخِخ ۖ َوْلَيْذَيْج َعَحاَبُيَسا َشاِئَفٌة مِّ ِ ِإن ُكشُتْع ُتْؤِمُشػَن ِباَّللَّ  َّٚٔللاَّ

ْقَبُمػا َلُيْع َشَياَدًة ))َوالَِّحيَغ َيْخُمػَن اْلُسْحَرَشاِت ُثعَّ َلْع َيْأُتػا ِبَأْرَبَعِة ُشَيَجاَء َفاْجِمُجوُىْع َثَساِنيَغ َجْمَجًة َواَل تَ  وقػلو تعالى:
ِئَظ ُىُع اْلَفاِسُقػَن((   َٛٔأَبًجا ۚ َوُأولَٰ

لسشصػق ان العقػبة مائة في األولى، وثسانػن في فالجمج تعج في اآلية األولى بسئة وفي الثانية ثسانػن فيجل با
 الثانية ويجل بسفيػم السخالفة عمى ان الدائج عمييا ال يجب.

وىػ يدأل عغ الساء يكػن في الفالة مغ األرض ( والسثال الثاني: حجيث ابغ عسخ: انو سسع الشبي دمحم )
 ٜٔلع يشجدوُ  شيء((  –وفي رواية  –يحسل الخبث وما يشػبو مغ الدباع والجواب يقػل: ))إذا بمغ الساء قمتيغ لع 

فيجل بالسشصػق عمى الساء الكثيخ ال يشجذ إذا اصابتو نجاسة إال إذا تغيخ شعسو أو لػنو أو رائحتو ويجل بسفيػم 
 السخالفة عمى ان الساء القميل وىػ دون القمتيغ يتبخذ بسالقاة الشجاسة.

مفيػم المقب: السػاد بالمقب ىػ االسع الحي يعبخ بو عغ الحات سػاءً  كان عمساً  او اسع جشذ او نػع،  -5
 بأن يجل السشصػق عمى نفي الحكع عسا عجاه وسشحكخ لو مثاليغ:وتعخيفو: تخريز اسع بحكع 

 

ِ ۚ َوالَِّحيَغ َمَعُو أَ  السثال األول: قػلو تعالى: ًجا ))مَُّحسٌَّج رَُّسػُل َّللاَّ اُء َعَمى اْلُكفَّاِر ُرَحَساُء َبْيَشُيْع ۖ َتَخاُىْع ُركًَّعا ُسجَّ ِشجَّ
ِلَظ َمَثُمُيْع ِفي ا ُجػِد ۚ ذَٰ ْغ َأَثِخ الدُّ ِ َوِرْضَػاًنا ۖ ِسيَساُىْع ِفي ُوُجػِىِيع مِّ َغ َّللاَّ نِجيِل َيْبَتُغػَن َفْزاًل مِّ لتَّْػَراِة ۚ َوَمَثُمُيْع ِفي اإْلِ

                                                           

 ٕٕٕآية  –سػرة البقخة  ٙٔ
 ٕآية  –سػرة الشػر  ٚٔ
 ٗآية  –سػرة الشػر  ٛٔ
 ٕٛٗص  ٙج  ٜٕٜٔؼيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ السؤلف: زيغ الجيغ حجيث رقع  ٜٔ
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رَّاَع ِلَيِػيَع ِبِيُع اْلُكفَّاَر ۗ َوَعجَ َكَدْرٍع أَ  َّللاَُّ الَِّحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا  ْخَخَج َشْصَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَمَع َفاْسَتَػٰى َعَمٰى ُسػِقِو ُيْعِجُب الدُّ
اِلَحاِت ِمْشُيع مَّْغِفَخًة َوَأْجًخا َعِطيًسا((   ٕٓالرَّ

ال يسشع مغ  بحيسمغ وجػب الرالة مفيػمو ان ما ليذ  مفيػم السانع: وىػ كقػلشا الحيس يسشع -6
يغايخ العمة  وجػب الرالة، ومال ليذ بحيس افخاده غيخ متشاهية ألن اثخ السانع عجم الحكع والسانع

مغ جية األثخ ألن اثخ السانع عجم الحكع واثخ العمة ثبػت الحكع ومغ جية ان عجم السانع ال يمدم مشو 
الف عجم الدبب فأنو يمدم مشو العجم، وال يمدم مغ عجم الحيس ان تجب شيء ال يمدم مشو شيء بخ

 الرالة، بأحتسال عجم الدبب وإال وال تجب ألحتسال وجػد الدبب.
مفيػم االستثشاء: وىػ مقػلشا: رأيتُ  الشاس إال بشي تسيع، فأن بشي تسيع وأن كان لفطة عامة في نفدو  -7

 مغ االثبات. لكغ عسػم الدمب أنسا حرل ليع باالستثشاء
سافخت يػم الجسعة: مفيػمو انو لع يدافخ في غيخ يػم الجسعة وغيخ يػم مفيػم الدمان: وىػ كقػلشا  -8

 الجسعة يذسل االزمان إلى اقرى االزالل.
مفيػم السكان: كقػلشا: جمدت أمام زيج وىػ يجل بسفيػمو عمى انو لع يجمذ في غيخ ىحه البقعة ؼيذسل  -9

 مغ االحياز ما ال يشتيي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ٜٕآية  –سػرة الفتح  ٕٓ



 

 

 

 

 

 

 املبحث انثاني 

حجية مفهىم املخانفة وشروط انعمم به 

 وتطبيقات االصىنية
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 المبحث الثاني

 األصوليةحجية مفهوم المخالفة وشروط العمل به وتطبيقات 

 المطلب األول

 حجية مفهوم المخالفة

يجب في البجاية تحخيخ محل الشداع لبيان مػاشغ االتفاق واالختالف في مفيػم السخالفة وفق التفريل 
 اآلتي:

اواًل: اتفقػا عمى االحتجاج بسفيػم السخالفة في مفيػم الػصف والذخط والعجد والغاية وذلظ في غيخ 
ػد الستعاقجيغ وترخفاتيع واقػال الشاس وعبارات السؤلفيغ ومرصمحات الفقياء الشرػص الذخعية أي في عق

فسثاًل: لػ قال الػاقف: وفقت داري مغ بعجي عمى شمبة العمع في السحمة الكبخى. فيحا القػل يجل بسشصػقو عمى 
تدوج. فالسشصػق شسػل شمبة العمع بالسحمة بػفقو دون غيخىع ولػ قال: وقفت ضيعتي مغ بعجي ألرممتي إذا لع ت

ثبػت االستحقاق ألرممتو إذا لع تتدوج ومفيػم السخالفة لو نفي استحقاقيا إذا تدوجت وىكحا كل العبارة مغ أي 
إذا قيجت بػصف او شخط او حجدت بعجد او غاية تكػن صحة عمى عاقج او مترخف او مؤلف او أي قائل 

فيع والتعبيخ عمى ىحا ولػ لع يفيع الشفي واالثبات كان ثبػت الحكع الػارد بيا ألن عخف الشاس واصصالحيع في ال
 ٕٔالتقيج في عخفيع عبثاً  إال إذا دلت قػنية عمى ان القيج ليذ التخريز. 

ثانياً : اتفقػا عمى عجم االحتجاج بالشز في مفيػم المقب ألنو ال يقرج بحكخه تقيج وال تخريز وال 
 ٕٕاحتخاز عسا عجاه وال فخق وعقػد الشاس وترخفاتيع واقػاليع. 

 ثالثاً : اختمف العمساء في االحتجاج بسفيػم الرفة والذخط والعجد والغاية في الشرػص الذخعية.

جسيػر االصػلييغ إلى ان مفيػم السخالفة حجة مع اختالفيع في قػة كل نػع مغ القػل األول: ذىب 
واقعة إذا قيج بػصف او شخط او حجد بغاية او عجد يكػن حجة عمى انػاعو فالشز الذخعي الجال عمى حكع 

ت ثبػت حكسو في الػاقعة التي وردت ؼيو بالػصف او الذخط او العجد والحي ذكخ ؼيو. ويكػن حجة عمى ثبػ 

                                                           

 ٜٖٓالسؤلف دمحم إبخاهيع الحفشاوي، ص دراسات أصػلية في القخآن الكخيع،  ٕٔ
 ٖٛٔعمع أصػل الفقو لعبج الػىاب خالف، ص  ٕٕ



 

11 
 

حكسو في الػاقعة التي وردت ؼيو إذا كانت عمى خالف الػصف او الذخط او العجد ويدسى حكسو األول مشصػقة 
 ٖٕويدسى حكسو الثاني مفيػم السخالف. 

الحشؽية إلى عجم صحية مفيػم السخالفة مصمقاً  فالشز الذخعي الجال عمى  أكثخالقػل الثاني: ذىب 
ط او العجد ال يكػن حجة األعمى حكسو في واقعة الحي ذكخت ؼيو حكع في الػاقعة إذا قيج بػصف او شخ 

حجة عمى حكع فييا بل يكػن بالػصف او الذخط او العجد وأما الػاقعة التي انتفى عشيا ما ورد ؼيو فال يكػن 
 ٕٗالشز ساكشاً  عغ بيان حكسيا يبحث عغ حكسيا بأي دليل مغ األدلة الذخعية. 

 المخالفةادلة اقوال في حجية مفهوم 

ويذسل ىحا السصمب عمى فخعيغ األول ادلة الجسيػر القائميغ بحجية مفيػم السخالفة في الػصف والذخط 
 او العجد والثاني ادلة الحشؽية.

( فيع مغ الشز عمى الدبعيغ ان ما زاد عشيا قج يكػن حكسو الجاللة عمى ذلظ ان الشبي دمحم ) ووجو
فػعج الديادة عمى الدبعيغ لكشو نيى نيياً  صخيحاً  عغ استغفار السشافقيغ  مختمفاً  عغ السقترخ عمى ىحا العجد

 ٕ٘والرالة عمييع. 

(: ال يمبذ القسيز وال ( ما يمبذ السحخم مغ الثياب فقال رسػل هللا )ان رجالً  سأل الشبي )
الدخاويالت وال العسائع وال البخانذ وال الخفاف إلى أحج ال يجج نعميغ فميمبدغ خفيغ وليقصعيسا أسفل مغ 

ووجو الجاللة مغ ىحا الحجيث انو لػال ان تخريز السسشػع بالحكخ يجل عمى اباحة ما عجاه لسا قال  ٕٙالكعبيغ. 
 ٕٚجػز لبدو او ال يجػز فجل عمى ان ما عجاه يجػز لبدو. ( جػاباً  لدؤاليع عسا يرسػل هللا )

ان القيػد التي تخد في الشرػص الذخعية ال بج ان تكػن لحكسة ألن الذارع ال يقيج بػصف او شخط او 
العجد عبثاً  واضيخ ما يتبادر إلى الفيع ان تكػن ىحه الحكسة تخريز الحكع بسا يػجج ؼيو القيج والتخريز 

                                                           

الفقو الحي ال يدع الفقيو جيمو السؤلف عياض الدمسي ( ٖٓ( واصػل )ٕٓٚانطخ: شخح تشقيح الفرػل لمسؤلف القخافي )ص  ٖٕ
لكخيع السؤلف دمحم إبخاهيع الحشفاوي )ص ( ودراسات أصػلية القخآن أٜٖ( عمع أصػل الفقو لعبج الػىاب خالف )ص ٕٖٛ)ص 
 (ٙ٘ٗ( ومعالع أصػل الفقو عشج اىل الدشة والجساعة السؤلف دمحم بغ حديغ بغ حديغ الجيخاني )ص ٖٔٔ – ٖٓٔ
( واصػل الفقو الحي ال يدع الفقيو ٜٖص  ٕانطخ: ارشاد الفحػل إلى تحقيق الحق مغ عمع األصػل: السؤلف الذػكاني، )ج ٕٗ

 ( ٓٗٔ( وعمع أصػل الفقو لعبج الػىاب )ص ٖٖٛجيمو السؤلف عياض الدمسي )ص 
 ( ٕٖٛأصػل الفو الحي ال يدعو الفقيو جيمو السؤلف عياض الدمسي )ص  ٕ٘
 ٘ٗٔص  ٚج ٜٜٓٓٙمعخفة الدشغ واآلثار لمسؤلف أبػ بكخ البغقيي حجيث رقع  ٕٙ
 ٖٖٛأصػل الفقو الحي ال يدع الفقيو جيمو السؤلف عياض الدمسي ص  ٕٚ
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ياً  مغ الفائجة وىػ ما يشبغي ان ُيران عشو كالم العقالء فزالً  عغ كالم هللا تعالى وكالم ويكػن القيج خال
 ٕٛ(.الخسػل )

السؤلف في أساليب المغة العخبية ان تقييج الحكع يقيج بجل عمى انتفائو حيث يشتقي القيج وىحا ىػ الستبادر 
 ٖٓويفيع ان مصل الفقيخ ليذ ضمساً .  ٜٕ(: ))مصل الغشى ضمع(( إلى الفيع فسغ سسع قػل رسػل هللا )

َأَتْأُخُحوَنُو ))َوِإْن َأَردتُُّع اْسِتْبَجاَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج َوآَتْيُتْع ِإْحَجاُىغَّ ِقشَصاًرا َفاَل َتْأُخُحوا ِمْشُو َشْيًئا ۚ  قػلو تعالى:
 ُٖٔبْيَتاًنا َوِإْثًسا مُِّبيًشا(( 

ة ولع يخد الدواج بغيخه انو داخل في الشيي عغ اخح الذيء في وال خالف في انو لػ رغب شالق السخأ 
 السيخ.

 ان هللا قج نز عمى السفيػم السخالف حيغ يخيج نفي الحكع عشو في آيات كثيخة ولػ كان الدكػت كاؼيا ً 
))ُيػِصيُكُع َّللاَُّ ِفي َأْواَلِدُكْع ۖ ِلمحََّكِخ ِمْثُل َحعِّ اأْلُنَثَيْيِغ ۚ  مثال قػلو تعالى: ٕٖلسا كانت ىشاك حاجة إلى الشز عميو 

ُجُس ِمسَّا َفِإن ُكغَّ ِنَداًء َفْػَق اْثَشَتْيِغ َفَمُيغَّ ُثُمَثا َما َتَخَك ۖ َوِإن َكاَنْت َواِحَجًة َفَمَيا الشِّْرُف ۚ َوأِلََبَػيْ  ْشُيَسا الدُّ ِو ِلُكلِّ َواِحٍج مِّ
ِو الثُُّمُث ۚ َفِإن َكاَن َلُو إِ  ُجُس ۚ ِمغ َبْعِج َوِصيٍَّة َتَخَك ِإن َكاَن َلُو َوَلٌج ۚ َفِإن لَّْع َيُكغ لَُّو َوَلٌج َوَوِرَثُو َأَبَػاُه َفِِلُمِّ ِو الدُّ ْخَػٌة َفِِلُمِّ

ِ ۗ ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َعِميًسا َحِكيًسا(( ُيػِصي ِبَيا َأْو َدْيٍغ ۗ آَباُؤُكْع َوَأْبَشاُؤُكْع اَل َتْجُروَن َأيُُّيْع  َغ َّللاَّ  َٖٖأْقَخُب َلُكْع َنْفًعا ۚ َفِخيَزًة مِّ

ان القيػد التي تخد في الشرػص الذخعية ليا فػائج كثيخة فإذا لع تطيخ لشا ىحه الفػائج ال ندتصيع ان 
عسا سػاه وسبب ذلظ ان مقاصج  نجدم بأن الفائجة لتمظ القيػد ىي تخريز الحكع بسا وجج ؼيو القيج ونؽيو

الذخعية كثيخة ال يسكغ اإلحاشة بيا بخالف وليحا كان مفيػم السخالفة حجة في اقػاليع فقط دون اقػال الذارع. 
ٖٗ 

ان تقييج الحكع بػصف او شخط او تحجيج بغاية او عجد يجل عمى انو ليذ مصخداً  في األساليب العخبية 
خدد العبارة مقيجة ويتخدد الدامع في فيع حكع فسغ قال سالظ صباحاً  فأقس اثبات الحكع حيث يػجج القيج ما ت

                                                           

 ٖ٘ٗالسصمق والسقيج لمسؤلف: حسج الراعجي ص  ٕٛ
 ٘ٓ٘ص  ٕٔج  ٔٗ٘ٚمدشج االمام احسج بغ حشبل حجيث رقع  ٜٕ
 ٖٔٔدراسات أصػلية في القخآن الكخيع السؤلف دمحم إبخاهيع الحشفاوي ص  ٖٓ
 ٕٓآية  –سػرة الشداء  ٖٔ
 ٖٗٛأصػل الفقو الحي ال يدع الفقيو جيمو السؤلف عياض الدمسي ص  ٕٖ
 ٔٔآية  –سػرة الشداء  ٖٖ
 ٕٖٔدراسات أصػلية في القخآن الكخيع السؤلف دمحم إبخاهيع الحشفاوي ص  ٖٗ
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حاجتو ال يتكخر سامعو إذا استفيع فال يكػن الشرػص الذخعية حجة عميو ألن الشرػص الذخعية يجب 
 ٖ٘االحتياط في االحتجاج بيا ال تكػن حجة مجخد االحتسال. 

ان مفيػم السخالفة اما ان يعخف بالعقل او بالشقل وال مجال لمعقل في ىحا االمخ إذ انو متعمق بالمغة 
وليذ ىشا تػاتخ إذ لػ كان تػاتخاً  لعمسو الجسيع والعقل وال دخل لو فييا والشقل غسا ان يكػن بالتػاتخ او االحاد 

مغ قبيل اآلحاد مسا يعشي ان ىحا ليذ ؼيو إال الذظ  ٖٙواآلحاد ال تقييج إال الطغ وغيخ معتبخ في اثبات المغات 
وليذ الطغ كسا ىػ شأن اخبار اآلحاد وأما مشع اشتخط التػاتخ إذا عسل بو ألمتشع العسل بأكثخ ادلة االحكام 

 لعجم تػاتخىا في مفخداتيا.

قػليع بأن ربط ونػقر  ٖٚان العمساء في جسيع االمرار كانػا ال يكتفػن في فيع معاني االلفاظ باآلحاد 
الحكع بالػصف يػحي إلى عميو ذلظ الػصف ومعمػم انو إذا انتفت العمة وذلظ بأن الحكع الػاحج قج يكػن لو 

 ٖٛسبب بكل واحج عمى سبيل البجل. عجة أسباب 

عمساء المغة العخبية بشقيزو مغ شخيق عمساء المغة العخبية مغ قبيل اآلحاد إذا ما اتيتػه مغ شخيق 
 ٜٖعشي ان ىحا االمخ ال ليذ ؼيو إال الذظ وليذ الطغ كسا ىػ شأن اخبار اآلحاد. أيزاً  مسا ي

 المطلب الثاني

 شروط العمل بمفهوم المخالفة

 ٓٗويذتخط العسل بسفيػم السخالفة بذخوط نحكخىا ؼيسا يمي: 

السشصػق بو باألبصال ألن السفيػم فخع  الذخط األول: ان ال يخجع الحكع السفيػم السخالف عمى اصل
 السشصػق.

الذخط الثاني: ان ال يػجج في السدكػت دليل خاص يجل عمى نقيس الحكع السشصػق فأن وجج ذلظ 
))َوِإَذا َضَخْبُتْع ِفي اأْلَْرِض َفَمْيَذ َعَمْيُكْع ُجَشاٌح َأن  الجليل الخاص كان ىػ السعسػل بو دون مفيػم قػلو تعالى:

اَلِة ِإْن ِخْفُتْع َأن َيْفِتَشُكُع الَِّحيَغ َكَفُخوا ۚ ِإنَّ اْلَكاِفِخيَغ َكاُنػا َلُكْع َعُجوِّا مُِّبيشً َتْقُر   ٔٗا(( ُخوا ِمَغ الرَّ
                                                           

 ٔٗٔعمع أصػل الفقو لعبجالػىاب خالف ص  ٖ٘
 ٕٓٔٓمفيػم الشز عشج األصػلييغ مع تصبيقاتو الفقيية تأليف عقيل الدمصاني أشخوحة دكتػراه بكمية الفقو جامعة الكػفة سشة  ٖٙ

 ٛ٘ٔص 
 ٖٕحجية مفيػم السخالفة وشخوشو عشج األصػلييغ تاليف دكتػر دمحم شاكخ دمحم ص  ٖٚ
 ٖٙٗلمسؤلف حسج الراعجي ص السصمق والسقيج  ٖٛ
  ٛ٘ٔمفيػم الشز عشج األصػلييغ مع تصبيقاتو الفقيية تاليف عقيل الدمصاني ص  ٜٖ
 (ٖٗٔص  – ٕٖٔالجامع لسدائل أصػل الفقو وتصبيقاتيا عمى السحىب الخاجع عبج الكخيع الشسمة )ص  ٓٗ
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(:))صجقة ترجق هللاُ  بيا ولحلظ جاز القرخ عشج عجم الخػف وذلظ لػجػد دليل آخخ وىػ قػلو )
 ٕٗعميكع، فأقبمػا صجقتُو(( 

ان يكػن الكالم الحي ذكخ ؼيو القيج مدتقالً  فأن ذكخ عمى وجو التبعية لذيءٍ  آخخ فال  الذخط الثالث:
َفُث ِإَلٰى ِنَداِئُكْع ۚ ُىغَّ ِلَباٌس لَُّكْع َوَأنُتْع ِلَباٌس لَُّيغَّ ۗ َعِمَع َّللاَُّ  فيع لو كقػلو تعالى: َياِم الخَّ  َأنَُّكْع ُكشُتْع ))ِحلَّ َلُكْع َلْيَمَة الرِّ

ُمػا َواْشَخُبػا َحتَّٰى َيَتَبيََّغ َلُكُع َتاُنػَن َأنُفَدُكْع َفَتاَب َعَمْيُكْع َوَعَفا َعشُكْع ۖ َفاآْلَن َباِشُخوُىغَّ َواْبَتُغػا َما َكَتَب َّللاَُّ َلُكْع ۚ َوكُ َتخْ 
َياَم ِإَلى المَّْيِل ۚ َواَل ُتَباِشُخوُىغَّ َوَأنُتْع َعاِكُفػَن ِفي اْلَخْيُط اأْلَْبَيُس ِمَغ اْلَخْيِط اأْلَْسَػِد ِمَغ اْلَفْجِخ ۖ ُثعَّ َأِتسُّػا الرِّ 

ِلَظ ُيَبيُِّغ َّللاَُّ آَياِتِو ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َيتَّقُ  ِ َفاَل َتْقَخُبػَىا ۗ َكحَٰ  ٖٗػَن(( اْلَسَداِجِج ۗ ِتْمَظ ُحُجوُد َّللاَّ

كجاللة الشز وداللة التشبيو او مشو في الجاللة  الذخط الخابع: أن ال يعارض مفيػم السخالفة ما ىػ ارجح
االيساء وداللة مفيػم السػافقة او القياس الجمي ؼيدقط مفيػم السخالفة ويقجم االستجالل بيحه الجالالت كسا سبق 

 بيان شخحيا.

الذخط الخامذ: ان ال يكػن ذكخ القيج في الشز قج خخج مخخج االعع األغمب او لسخاعاة الػاقع كسا في 
ِتي َدَخْمُتع ِبِيغَّ َفِإن  قػلو تعالى في تحخيع بشات الدوجة )الخبائب(:  غ نَِّداِئُكُع الالَّ ِتي ِفي ُحُجػِرُكع مِّ ))َوَرَباِئُبُكُع الالَّ

ن َتْجَسُعػا َبْيَغ اأْلُْخَتْيِغ ِإالَّ َما َقْج لَّْع َتُكػُنػا َدَخْمُتع ِبِيغَّ َفاَل ُجَشاَح َعَمْيُكْع َوَحاَلِئُل َأْبَشاِئُكُع الَِّحيَغ ِمْغ َأْصاَلِبُكْع َوأَ 
 َٗٗسَمَف ۗ ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َغُفػًرا رَِّحيًسا(( 

 في الغالب تكػن الخبيبة في حجخ زوج أميا فجاء القيج بو وال يؤخح مشيا مفيػم السخالفة.

القيج الثاني الالتي دخمتع فالخبيبة محخمة سػاء كانت في الحجخ ام ال ولكغ يعسل مفيػم السخالفة في 
 بيغ فال تحخم الخبيبة إال إذا تع الجخػل بالدوجة فإن لع تجخل فال تحخم بشتيا.

أن ال يكػن السقرػد مغ القيج ىػ السبالغة في التكثيخ كقػلظ: ))جئتظَ  الف مخةٍ  ولع الذخط الدادس: 
 أججكْ ((

))َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اَل في التغييخ كقػلو تعالى: الذخط الدابع: ان ال يكػن السقرػد مغ القيج السبالغة 
َبا َأْضَعاًفا مَُّزاَعَفًة ۖ َواتَُّقػا َّللاََّ َلَعمَُّكْع ُتْفِمُحػَن((   َ٘ٗتْأُكُمػا الخِّ

                                                                                                                                                                                                 

 ٔٓٔآية  –سػرة الشداء  ٔٗ
 ٖٛٔص  ٔج  ٓٚٔمدشج االمام احسج بغ حشبل حجيث رقع  ٕٗ
 ٚٛٔآية  –سػرة البقخة  ٖٗ
 ٖٕآية  –سػرة الشداء  ٗٗ
 ٖٓٔآية  –سػرة آل عسخان  ٘ٗ
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 فيحا ال مفيػم لو حيث ال يجل عمى السفيػم مخالفة ان الخبا القميل حالل.

(: ))ال يحلّ  إلمخأةً  تؤمغُ  باَّلل الحث عمى االمتثال كقػلو ) الذخط الثامغ: أن ال يكػن مغ القيج
 فالػصف باأليسان. ٙٗواليػمِ  اآلخخ أن تحج عمى ميت فػقَ  ثالث إال عمى الدوج أربعة اشيخ وعذخاً (( 

َخ  )) عالى:ــــــــتشان كقػلو تــــــــــقرػد مغ القيج اضيار االمــــأن ال يكػن السالذخط التاسع:  َوُىَػ الَِّحي َسخَّ
يِو َوِلَتْبَتُغػا ِمغ َفْزِمِو َوَلَعمَُّكْع اْلَبْحَخ ِلَتْأُكُمػا ِمْشُو َلْحًسا َشِخيِّا َوَتْدَتْخِخُجػا ِمْشُو ِحْمَيًة َتْمَبُدػَنَيا َوَتَخى اْلُفْمَظ َمَػاِخَخ ؼِ 

 َٚٗتْذُكُخوَن(( 

 المحع الصخي. فأن ىحا ال مفيػم لو ألنو سبق ألضيار السشة بصيب

الذخط العاشخ: ان ال يكػن حكع السحكػر جاء لكػنو مدؤوالً  عشو أو بياناً  لحكع واقعة فأن سئل عشو 
 فختب الحكع عميو او كان امخاً  واقعاً  جاء بيان حكسو عمى صشفو الحي ىػ عميو.

شخوط القياس فال  الذخط الحادي عذخ: أال يكػن الذارع قج ذكخ القيج القياس عميو، فإن وججت جسيع
فيحا ال ٛٗ(: ))خسذ فػاسق ُيقَتمغَ  في الحخم العقخب والفارة والحجأة والكمب العقػر والغخاب((مفيػم لو، كقػلو )

 مفيػم لو حيث ان الذارع ذكخىغ لسا فييا مغ األذى.

تمدم بثبػتو الذخط الثاني عذخ: ان ال تطيخ أولػية الدكػت عشو بالحكع او مداواتو ؼيو السشصػق وإال اس
 في السدكػت عشو فكان مفيػم مػافقة ال مفيػم مخالفة.

 المطلب الثاني

 التطبيقات الفقهية على مفهوم المخالفة

سشتصخق في ىحا السبحث عمى األمثمة الفقيية عمى مفيػم السخالفة مغ كتب الفقو في السحاىب الفقيية 
استخخج مغ كل كتاب مثاليغ عمى مفيػم السخالفة اما الخسدة وسآخح مغ كل محىب كتابيغ مغ محاىب األربعة 

 محىب الطاىخية فدأقترخ عمى كتاب السحمى باآلثار ألبغ حدم.

وبسا ان السحىب الحشفي و الطاىخي لع يعتجوا بحجة مفيػم السخالفة فمغ نجج امثمة تصبيقية عمى ىحان 
الجراص في األصػل: ))وأما قػل مغ قال:  محىبيغ مغ كتبيع خالفػا فييا الجسيػر بدبب مفيػم السخالفة فال

، ان كل شيء كان ذا وصفيغ فخز احجىسا بالحكخ ؼيسا عمق بو مغ الحكع يجل عمى ان ما عجاه حكسو بخالفو

                                                           

 ٘ٙٔص  ٖج  ٗٓٙٔمدشج ابي داود حجيث رقع  ٙٗ
 ٗٔآية  –سػرة الشحل  ٚٗ
 ٚ٘ص  ٓٗج  ٕٕ٘ٓٗمدشج االمام احسج بغ حشبل حجيث رقع  ٛٗ
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وقػل مغ قال: كل ما خز بعس اوصافو بالحكخ وإن كان ذا اوصاف كثيخة فأنو يجل عمى ما عجاه فحكسو 
د ال يخجع قائمو في اثباتو إلى داللة مغ لغة وال شخع وقال ابي بكخ: بخالفو قػل الطاىخ االنحالل و الفدا

ومحىب اصحابشا ان السخرػص بالحكخ حكسو مقرػرة عميو وال داللة ؼيو عمى ان حكع ما عجاه بخالفو سػاء 
 ٜٗأكان ذا وصفيغ احجاىسا بالحكخ ولػ كان ذا اوصاف((.

 األمثمة التصبيقية مغ السحىب الحشفي

 الكتاب األول التجخيج: ألحسج بغ دمحم بغ احسج بغ جعفخ بغ حسجان ابي الحديغ القجوري: .ٔ

( فخض : ان رسػل هللا )السثال األول: مدألة فخض زكاة الفصخ عمى السدمع فأحتجػا بحجيث ابغ عسخ
زكاة الفصخ مغ رمزان عمى الشاس صاعاً  مغ تسخ او صاعاً  مغ شعيخ عمى كل حخ او عبج ذكخ او انثى 

فيحا الحجيث بسشصػقو عمى وجػب الدكاة الفصخ عمى كل مدمع حخ او عبج وال يشفي الػجػب  ٓ٘مغ السدمسيغ 
 ٔ٘لحشؽية. عغ غيخه إال مغ دليل الخصاب: أي مفيػم السخالفة وذلظ ليذ بحجة عشج ا

))َواَل َتْقُتُمػا الشَّْفَذ الَِّتي َحخََّم َّللاَُّ ِإالَّ ِباْلَحقِّ ۗ السثال الثاني: مدألة الػالية في القراص فجل عمى قػلو تعالى: 
 ٕ٘ػًرا(( َوَمغ ُقِتَل َمْطُمػًما َفَقْج َجَعْمَشا ِلَػِليِِّو ُسْمَصاًنا َفاَل ُيْدِخف فِّي اْلَقْتِل ۖ ِإنَُّو َكاَن َمشُر 

فال يقال ان الػالية في العبج فقط ألن التعسيع يعع لسػلى العبج و ولي الحخ فمسا ذكخ لفطاً  عاماً  في 
))َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ُكِتَب َعَمْيُكُع اْلِقَراُص ِفي جسيعيع ذكخ السػلى الحي يعع الحخ والعبج أما قػلو تعالى: 

 ٖ٘خِّ َواْلَعْبُج ِباْلَعْبِج َواأْلُنَثٰى ِباأْلُنَثٰى(( اْلَقْتَمى ۖ اْلُحخُّ ِباْلحُ 

( دليل عمى ان الحخ ال يقتل بالعبج قمشا ليع بأن ىحا دليل الخصاب وليذ  فأن قيل قػبو تعالى )اْلُحخُّ ِباْلُحخِّ
 ٗ٘بحجة عشجنا وألن الشصق يقػم عميو وىحا أولى مغ الجليل السختمف في كػنو حجة. 

مدألة باع نخالً  او شجخاً  ؼيو ثسخ محىب الحشؽية إلى انو مغ باع نخالً  او شجخاً  ؼيو ثسخ السثال الثاني: 
(: ))مْغ اشتخى ارضاً  فييا فثسختو لمبائع إال ان يذتخط السبتاع دون التفخيق بيغ قبل التأبيخ او بعجه لقػلو )

(: بيشسا فخق السالكية والذافعية في مدألة البشاء عمى قػلو ) ٘٘نخل فالسخةُ  لمباِئع إال ان يذتخطْ  السْبتاع((

                                                           

 ٜٕٔص  ٔالفرػل في األصػل: السؤلف الجراص ج ٜٗ
 ٚٚٙص  ٕصحيح مدمع: ج ٓ٘
 ٖٚٛٔص  ٖالتجخيج القجوري ج ٔ٘
 ٖٖآية  –سػرة االسخاء  ٕ٘
 ٛٚٔآية  –سػرة البقخة  ٖ٘
  ٕٚٗ٘ – ٔٚٗ٘ص  ٔٔالتجخيج القجوري ج ٗ٘
 ٘ص  ٗنرب الخاية ألحاديث اليجاية السؤلف: الديعمي ج ٘٘
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))مغْ  ابتاعَ  نخالً  بعج ان ُتؤبخ فثسخُتيا لمبائع إال انْ  يذتخطْ  السبتاع ومغ ابتاعَ  عبجاً  ولوُ  مالٌ  فسالوُ  
بعج ػقو عمى ان الثسخ . فجل الحجيث عشج السالكية والذافعية بسشصٙ٘لمحي باعوُ  إال انْ  يذتخطْ  الٌسبتاع(( 

 التأبيخ ىي ممظ البائع.

ودل مفيػم السخالفة عمى ان التسخ قبل التأبيخ ىي ممظ السذتخي بيشسا الحشؽية ال يعتجون بسفيػم السخالفة 
 ٚ٘فمع يعتجوا بقيج التأبيخ فالتسخ عشجىع ىي ممظ لمبائع وال يشازعوُ  السذتخي فييا. 

 كياألمثمة التصبيقية مغ السحىب السال

بغ دمحم بغ احسج بغ رشيج الكتاب األول: بجاية السجتيج ونياية السقترج: ألبي الػليج دمحم بغ احسج  .ٔ
 القخشبي الذييخ بأبغ رشج:

السثال األول: مدألة ال يجدي مغ لفع التكبيخ إال هللا اكبخ قال ممظ: ال يجدي مغ لفع التكبيخ إال هللا وأكبخ 
ألكبخ المفطان كالىسا يجدي وقال أبػ حشيفة يجدي مغ لفع التكبيخ كل لفع في وقال الذافعي: هللا أكبخ وهللا ا

(: ))مفتاحُ  معشاه مثل هللا األعطع وهللا األجل وسبب اختالفيع وقج استجل السالكية والذافعية بقػل رسػل هللا )
 ٛ٘الرالة الطيػر، تحخيسُيسا التكبيخ، وتحميمُيسا التدميع((. 

فقالػا االلف والالم ىا ىشا لمحرخ والحرخ يجل عمى ان الحكع خاص بالسشصػق بو وان مفيػم السخالفة ىشا 
يجل بأنو ال يجػز بغيخه وليذ يػافقيع أبػ حشيفة عمى ىحا األصل. فأن ىحا السفيػم ىػ عشجه مغ باب دليل 

 ٜ٘عسػل بو. الخصاب وىػ ان يحكع السدكػت عشو ودليل الخصاب عشج ابي حشيفة غيخ م

. فقالػا مغ غمب السقيج ٓٙ(: ))في سائسةِ  الغشعِ  زكاة(( السثال الثاني: مدألة زكاة االنعام فأستجلػا بقػلو )
قالػا الدكاة في الدائسة مشيا فقط وذلظ ان دليل الخصاب أي مفيػم السخالفة في الحجيث الدابق يقتزي ان ال 

 ٔٙزكاة في غيخ الدائسة. 

 خح التمقيغ: ألبي عبج هللا دمحم بغ عمي بغ عسخ التسيسي السازري:الكتاب الثاني: ش .ٕ

السثال األول: مدألة مغ باع فأختمف في ثسغ السباع فقالػا بحكع السذتخي ال ذىب أليو عبج هللا بغ مدعػد 
وىحا  ٕٙ (: ))إذا اختمف الستبايعان والدمعة قائسة بعيشيا فالقػل قػل البائع او يتخادان((قال رسػل هللا )

                                                           

 ٘ٔٔص  ٖج ٜٖٕٚصحيح البخاري: حجيث رقع  ٙ٘
  ٕٚ – ٕٙص  ٖج  اليجاية في شخح السبتجي لمسؤلف السخغيشاني ٚ٘
 سبق تخخيجو ٛ٘
 ٖٔٔص  ٔبجاية السجتيج ونياية السقترج السؤلف ابغ رشج الحفيج ج  ٜ٘
 ٔٔتحكخة السحتاج إلى احاديث السشياج السؤلف ابغ السمفق ص ٓٙ
 ٖٔٔص  ٔبجاية السجتيج ونياية السقترج، ابغ رشج الحفيج ج ٔٙ
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بسشصػقو واما دليل الخصاب: أي مفيػم السخالفة يشبغي انو ال يتحالفان مع قػتيا وأيزاً  في قػل رسػل هللا 
())وىحا يشطخ ؼيو مغ جية أصػل الفقو.  ٖٙ(: ))البيشةُ  عمى مغْ ادعى واليسيغُ  عمى مْغ أنكخ إال في القيامة

ٙٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

الحسج هلل رب العالسيغ الحي عمسشا ويدخ لشا امخنا والرالة والدالم عمى نبيشا لقج وصمت إلى ختام بحثي 
 ( وآلو وصحبو أجسعيغ....خاتع األنبياء دمحم )

مفيػم السخالفة ىػ داللة المفع عمى نفي الحكع الثابت لمسشصػق عغ السدكػت ألنتفاء قيج مغ قيػد  -1
 السشصػق ويدسى دليل الخصاب.

 ػاع مفيػم السخالفة فسغ العمساء قدسيا عمى خسدة وعمى سبعة.ىشاك عجة تقديسات ألن -2

                                                                                                                                                                                                 

 ٗٚٔص  ٓٔج  ٖ٘ٙٓٔ السعجع الكبيخ السؤلف أبػ القاسع الصبخاني حجيث رقع ٕٙ
 ٕٚ٘ص  ٖج  ٖٖٓٔالدشغ الرغيخة لمبييقي حجيث رقع  ٖٙ
 ٜٖص  ٕشخح التمقيغ لمسؤلف: السازري ج  ٗٙ
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مفيػم الذخط ىػ داللة المفع السعمق ؼيو الحكع عمى شخط عمى ثبػت نقيس ىحا الحكع السدكػت عشو  -3
 الحي انتفى عشو ذلظ الذخط.

ذلظ  مفيػم الرفة: ىػ داللة المفع السقيج برفة عمى نقيس ىحا الحكع السدكػت عشو الحي انتفى عشو -4
 الػصف وليذ السخاد الرفة بالرفة وانسا يذسل كالتقيج بالدمان والسكان.

مفيػم الغاية: ىػ داللة المفع عمى حكع مقيج الغاية عمى ثبػت نقيس الحكع بعج ىحه الغاية والغاية  -5
 بميا.حتى( والغاية انتياء الذيء وتسامو وحكع الغاية أي ان يكػن ما بعجىا مخالفاً  لسا ق –لفطان )إلى 

مفيػم العجد: ىػ داللة الشز الحي قيج ؼيو الحكع بعجد مخرػص عمى ثبػت حكع السدكػت عشو  -6
 مخالفاً  لحكع السشصػق ألنتفاء ذلظ القيج.

بو عغ الحات سػاءً  كان عمساً  او جشذ او نػع مفيػم المقب: السخاد مغ المقب ىػ االسع الحي يعبخ  -7
 سشصػق عمى نفي الحكع عسا عجاه.وتعخيفوُ  تخريز اسع بحكع بان يجل ال

مفيػم الحرخ: ىػ انتفاء الحكع السحرػر عغ غيخ ما حرخ ؼيو وثبػت نقيزو لع يتع الحرخ بحخف  -8
 )انسا( وحرخ السبتجأ في الخبخ بكػنو معخفاً  بالالم او اإلضافة.

ذلظ في غيخ اتفق العمساء عمى االحتجاج بسفيػم السخالفة في مفيع الػصف والذخط والعجد والغاية و  -9
 الشرػص الذخعية أي في عقػد الستعاقجيغ وترخفاتيع واقػال الشاس وعبارات السؤلفيغ.

اتفق العمساء عمى عجم االحتجاج بالشز في مفيػم السخالفة المقب ألنو ال يقرج بحكخه تقييج وال  -11
ػضعية تخريز وال احتخاز عسا عجاه وال فخاق في ىحا بيغ الشرػص الذخعية ونرػص القػانيغ ال

 وعقػد الشاس وترخفاتيع وسائخ اقػاليع.
اختمف العمساء في االحتجاج بسفيػم الرفة والذخط والعجد والغاية في الشرػص الذخعية والخاجح ىػ  -11

فالشز الذخعي الجال عمى حكع في ما ذىب اليو الجسيػر األصػلييغ مغ ان مفيػم مخالفة حجة 
 واقعة.

 بسفيػم السخالفة وانو حجة عشجىع اشتخشػا عجة شخوط وقيجوا العسل بو.ان العمساء الحيغ اجازوا العسل  -12

 

 فهرس المصادر والمراجع 

االحكام في أصػل االحكام: السؤلف أبػ الحدغ سيج الجيغ عمي بغ ابي شالب عمي بغ دمحم بغ سالع  -1
 –عؽيفي الشاشخ السكتب اإلسالمي بيخوت  ه( السحقق: عبجالخزاقٖٔٙالثعمبي االمجي )الستػفي 

 لبشان.
ارشاد الفحػل إلى تحقيق الحق مغ عمع األصػل، السؤلف: دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبجهللا الذػكاني  -2

كفخ بصشا قجم لو: الذيخ خميل  –ه( السحقق: الذيخ احسج عدو عشاية دمذق  ٕٓ٘ٔاليسشي )الستػفي 
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 –ه  ٜٔٗٔخ دار الكتاب العخبي الصبعة األولى ــــح فخفػر. الشاشتػر ولي الجيغ صالـــذ والجكـالسي
 م. ٜٜٜٔ

أصػل الفقو الحي ال يدع الفقو جيمو. السؤلف: عياض بغ نامي بغ عػض الدمسي الشاشخ: دار  -3
 م. ٕ٘ٓٓ –ه  ٕٙٗٔالسسمكة العخبية الدعػدية: الصبقة األولى  –التجمخية الخياض 

لسؤلف: أبػ الػليج دمحم بغ احسج بغ دمحم بغ رشيج القخشبي الذييخ بأبغ بجاية السجتيج السقترج نياية، ا -4
 م. ٕٗٓٓ –ه  ٕ٘ٗٔالقاىخة تاريخ الشذخ  –رشج الحفيج الشاشخ: دار الحجيث 

بيان السخترخ: شخح السخترخ ابغ الحاجب السؤلف: محسػد بغ عبجالخحسغ )ابي القاسع( بغ احسج  -5
ه( السحقق: دمحم مطيخ الشاشخ: دار  ٜٗٚاني )الستػفي: بغ دمحم أبػ الثشاء شسذ الجيغ االصفي

 م. ٜٙٛٔ –ه  ٙٓٗٔالسجني الدعػدية الصبعة األولى 
التجخيج القجوري، السؤلف: احسج بغ دمحم بغ احسج بغ جعفخ بغ حسجان أبػ الحديغ القجوري )الستػفي  -6

ج، أ. د. عمي جسعة دمحم، ه( السحقق: مخكد الجراسات الفقيية واالقترادية أ.د. دمحم احسج سخا ٕٛٗ
 م. ٕٙٓٓ –ه  ٕٚٗٔالقاىخة الصبعة الثانية  –الشاشخ: دار الدالم 

تحكخة السحتاج إلى احاديث السشياج )تخخيج مشياج األصػل لمبغادي( السؤلف: ابغ السمقيغ سخاج  -7
ه( السحقق: حسجي عبج  ٗٓٛالجيغ أبػ حفز عسخ بغ عمي بغ احسج الذافعي السرخي )الستػفي 

 م.ٜٜٗٔالصبعة األولى  –جيج الدمفي، الشاشخ االشب اإلسالمي بيخوت الس
( صحيح البخاري السؤلف دمحم بغ إسساعيل أبػ الجامع السدشج الرحيح السخترخ أمػر رسػل هللا ) -8

 ٕٕٗٔعبج هللا البخاري الجعقي السحقق: دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاشخ: دار شػق الشجاة الصبعة األولى 
 ه.

 –السخالفة وشخوشو عشج األصػلييغ، تأليف الجكتػر محسػد شاكخ مجيج كمية التخبية  حجية مفيػم -9
 جامعة كخكػك.

دراسات أصػلية في القخآن الكخيع، السؤلف دمحم إبخاهيع الحفشاوي، الشاشخ: مكتبة ومصبعة االشعاع  -11
 م. ٕٕٓٓ –ه  ٕٕٗٔالقاىخة عام الشذخ:  –الفشية 

احسج بغ حشبل بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى الخدخوجخدي  الدشغ الرغيخة البييقي، السؤلف: -11
ه( السحقق: عبج السعصي اميغ فمػجي دار الشذخ،  ٛ٘ٗالستػفي ٓأبػ بكخ البييقي  –الخخاساني 

 م. ٜٜٛٔ –ه  ٓٔٗٔباكدتان الصبعة األولى  –جامعة الجراسات اإلسالمية كخاتذي 
ج بغ شعيب بغ عمي الخخاساني الشدائي الدشغ الرغيخة لمشدائي: السؤلف: أبػ عبجالخحسغ احس -12

الصبعة  –ه( تحقيق عبجالفتاح أبػ غجة الشاشخ مكتب السصبػعات اإلسالمية حمب  ٖٖٓ)الستػفي: 
 م. ٜٙٛٔالثانية 
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شخح تشقيح األصػل، السؤلف: أبػ العباس شياب الجيغ احسج بغ ادريذ بغ عبجالخحسغ السالكي  -13
قق شو عبجالخؤوف سعج الشاشخ: شخكة الصباعة الفشية ه( السح ٗٛٙالذييخ بالقخافي )الستػفي 

 م ٖٜٚٔ –ه  ٖٜٖٔالستحجة الصبعة األولى 
 ٖٚ٘شسذ العمػم وداود كالم العخب مغ الكمػم، السؤلف: نذػان بغ سعيج الحسيخي اليسشي )الستػفي  -14

( لبشان( دار الفكخ )دمذق سػريا –ه( السحقق د: حديغ بغ عبجهللا العسخي السعاصخ )بيخوت 
 م. ٜٜٜٔ –ه  ٕٓٗٔالصبعة األولى 

الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية السؤلف: أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػاىيخي الفارابي )الستػفي  -15
 ٚٓٗٔبيخوت الصبعة األولى  –ه( تحقيق: احسج عبجالغفػر عصار الشاشخ: دار العمع السالييغ  ٖٜٖ

 م. ٜٚٛٔ –ه 
 ٕٛٙ – ٕٙٙالسؤلف: شياب الجيغ احسج بغ ادريذ القخافي )العقج السشطػم في الخرػص والعسػم  -16

 –ه  ٕٓٗٔمرخ الصبعة األولى  –ه( دراسة تحقيق: د. احسج الختع عبج هللا الشاشخ: دار الكتبي 
 م. ٜٜٜٔ

 م. ٕٕٔٓعمع أصػل الفقو لعبج الػىاب خالف، الشاشخ مؤسدة الخسالة ناشخون: الصبعة األولى  -17
ه(  ٖٓٚاحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازي الجراص الحشفي )الستػفي  الفرػل في األصػل، السؤلف: -18

 م. ٜٜٗٔ –ه  ٗٗٗٔالشاشخ: وزارة األوقاف الكػيتية الصبعة الثانية 
ؼيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ، السؤلف: زيغ الجيغ دمحم السجعػ بعبج الخؤوف بغ تاج العخافيغ بغ  -19

ه( الشاشخ: السكتبة التجارية  ٖٔٓٔالقاىخة )الستػفي عمي بغ زيغ العابجيغ الحجادي ثع السشاوي 
 .ٜٕٜٕٔه حجيث رقع  ٖٙ٘ٔمرخ الصبعة األولى  –الكبخى 

مدشج ابي داود الصبالدي، السؤلف: أبػ داود سميسان بغ داود بغ الجارود الصبالدي البرخي  -21
مرخ الصبعة  – ه( السحقق: الجكتػر دمحم بغ عبجالسحدغ التخكي، الشاشخ: دار ىجخ ٕٗٓ)الستػفي 

 م. ٜٜٜٔ –ه  ٜٔٗٔاألولى 
مدشج االمام احسج بغ حشبل السؤلف: أبػ عبجهللا احسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىالل بغ اسج الذيباني  -21

ه( السحقق: شعيب االرناؤوط عادل مخشج وآخخون اشخف: د. عبجهللا بغ  ٕٔٗ)الستػفي 
 م. ٕٔٓٓ –ه  ٕٔٗٔى عبجالسحدغ التخكي، الشاشخ: مؤسدة الخسالة الصبعة األول

(. السؤلف: مدمع بغ الحجاج أبػ السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجل عغ العجل إلى رسػل هللا ) -22
ه( السحقق دمحم فؤاد عبجالباقي الشاشخ: دار احياء التخاث  ٕٔٙالحدغ القذيخي الشيدابػري )الستػفي 

 بيخوت. –العخبي 
ج بغ دمحم بغ عمي القيػمي ثع الحسػي أبػ العباس السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ: احس -23

 بيخوت مادة خمف. –ه( الشاشخ: السكتبة العمسية  ٓٚٚ)الستػفي: نحػ 
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السصمق والسقيج والسؤلف: حسج بغ حسجي الراعجي الشاشخ: عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية  -24
 م. ٖٕٓٓ –ه  ٖٕٗٔبالسجيشة السشػرة السسمكة العخبية الدعػدية: الصبعة األولى 

السعجع الكبيخ، السؤلف: سميسان بغ احسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي الذامي: أبػ القاسع الصبخاني  -25
القاىخة  –ه( السحقق: حسجي بغ عبج السجيج الدمفي دار الشذخ: مكتبة ابغ تيسية  ٖٓٙ)الستػفي 

 الصبعة الثانية.
ه(  ٕٗٗٔختار عبج الحسيج عسخ )الستػفي: معجع المغة العخبية والسعاصخة، السؤلف: د. احسج م -26

 م مادة خمف. ٕٛٓٓ –ه  ٜٕٗٔبسداعجة فخيق عسل، الشاشخ: عالع الكتب الصبعة األولى 
معخفة الدشغ واآلثار، السؤلف: احسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى الخدخوجخدي الخخاساني أبػ  -27

 –الشاشخ دار الػفاء )السشرػرة ه( السحقق عبجالسعصي اميغ قمػجي  ٛ٘ٗبكخ البييقي )الستػفي: 
 م. ٜٜٔٔ –ه  ٕٔٗٔالقاىخة( الصبعة األولى 

مفيػم الشز عشج األصػلييغ مع تصبيقاتيا الفقيية، تأليف: عقيل رزاق نعسان الدمصاني أشخوحة  -28
 م. ٕٓٔٓدكتػراه بكمية الفقو جامعة الكػفة 

الديمعي السؤلف: جسال الجيغ أبػ نرب الخاية ألحاديث اليجاية مع حاشيتو بقية االلسعي في تخخيج  -29
ه( قجم الكتاب: دمحم سػيف الدشيػري، السحقق  ٕٙٚدمحم عبجهللا بغ يػسف بغ دمحم الديمعي )الستػفي: 

لبشان دار القبمة لمثقاة اإلسالمية ججة  –دمحم عػامة، الشاشخ: مؤسدة الخيان لمصباعة والشذخ، بيخوت 
 م. ٜٜٚٔ –ه  ٛٔٗٔالدعػدية الصبعة األولى  –

اليجاية في شخح السبتجي السؤلف: عمي بغ ابي بكخ بغ عبج الجميل القخعاني السخغياني: أبػ الحدغ  -31
 –بيخوت  –ه( السحقق شالل يػسف الشاشخ: دار احياء التخاث العخبي  ٖٜ٘بخىان الجيغ )الستػفي 

 لبشان.
دجيمي الشاشخ: دار الخبخ الػجيد في أصػل الفقو اإلسالمي السؤلف: االسشاد الجكتػر دمحم مرصفى ال -31

 م. ٕٙٓٓ –ه  ٕٚٗٔسػريا الصبعة الثانية  –لمصباعة والشذخ والتػزيع دمذق 


