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 حاالت إلغاء مفهوم املخالفة وتطبيقاتها يف كتاب أضواء البيان
 :عثمان شريف محمد العوضي 

 الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، الكويت. ، كليةالفقهأصول قسم 

 mco.@gmail078aboabdallah البريد اإللكتروين: 

 صــــامللخ
يهدف هذا البحث لبيان ماهية مفهوم المخالفة، وقد انتظم يف مقدمة وفصلللليخ وما،مة، ،لاول الفصللل  

األول التلظير والتأصلللي  لمفهوم المخالفة، وتهيته وأقسلللامه، تيلما ،لاول الفصللل  الثاين تا ت  ل ا   

التمثي  لك  مفهوم المخالفة، وقد ،ضللللمخ سكر سللللبا عشللللر  تالة لحا ت  ل ا  مفهوم المخالفة ما  

تلاللة، و ن كلانلت هلذا الحلا ت ليسللللت كلهلا مسلللللملة عللد الهميا، جم ،للاول البحلث يف جلانبله الت بيقي  

 .صورا عملية لحا ت  ل ا  مفهوم المخالفة مخ كتاب أضوا  البيان لمحمد األميخ الشلقي ي

الت بيقية لحا ت  الملهج ا سللتقرا ي ا سللتلباوي، وسل  مخ مالل ،تبا الدراسللات    والملهج المتبا،

  ل ا  مفهوم المخالفة تمختلف مراتلها الزملية، والوقوف على ورق العلما  وملاهههم يف سل . 

جود و و   ،لللد للةامتالف ،قسلللليملات األصللللولييخ    البحلث:التي ،وصللللللت  ليهلا يف هلذا    اللتلا ج ومخ  

متالف األصللوليون يف ، وااصلل التات مشللتركة ، لى على د  ت مختلفة ويف تعح األتيان متقاتلة

 تصر أنواع مفهوم المخالفة.

ياة تااح ماات املف   -التعميم   - ل لا   -أضللللوا  البيلان  –،فسللللير    –المخلالفلة    -مفهوم  -  تلا ت: )الكل

 المل وق(.
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Abstract 

         The research at hand aims at displaying the true essence of the 

concept of infringement. It includes an introduction, two chapters and a 

conclusion. The first chapter is dedicated to theorizing and originating the 

concept of infringement, its authority and its divisions. Whereas the 

second chapter discusses the cases of abolishing the concept of 

infringement and it includes around seventeen cases where the concept is 

abolished giving examples for each case. However, those cases are not 

taken for granted in general, the research has handled, in its practical 

perspective, practical forms of the cases of abolishing the concept of 

infringement as seen in the book of Adwaa' Al- Bayan (The Light of Truth) 

written by Mohammed Al- Ameen al- Shenqeety. The research applies the 

inductive and deductive approach through tracing the practical studies of 

the cases of abolishing the concept of infringement in its various temporal 

phases as well as highlighting the methodologies of scholars and their 

approaches regarding this issue. As for the findings of this research, the 

researcher has found out that the key reason beyond having various 

classifications by the fundamentalists was only for guidance. The second 

finding was that there are common terms used to signify various 

indications which are occasionally in opposition. Finally, the 

fundamentalists disagreed over listing the types of the concept of 

infringement.  

 

Key words: cases, concept, infringement, interpretation, Adwaa' Al- 

Bayan (The Light of Truth), abolition, generalization, utterance    
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 ةمقدمـــ

تعد... أما وصحبه، آله وعلى محمد نبيلا تعدا، نبي   مخ على والسالم والصال  وتدا، هلل الحمد 

 قواعلد  ،كحي  هللدات،مو   كتل  سلل   ألجل  فيهلا  ودون  جتهلاد،تلا  غيرهلا  عخ  األملة  هلذا اصلللل فلت فقلد

 وسداد. رشد أمر العلم أله  ،لهم راسخات، وأسس

 تعد،، أما

 هو   س  ال لاعلات، أفضلللل   مخ  هفيل  األوقلات  نفلاقو   وملزللة،  مكلانلة  وأعالهلا  العلوم  أشللللرف مخ الفقله  علمف

  عظمى  ملزلة  لهف  ومعادًا،  معاشًا  المكلفيخ  صالح  تها  التي  الفرعية  الفتاوى  وملار  الشرعية،  األتكام  مثار

 لبلوغ  الموصلللل  وريقهم و،رسللللم الخلى  مسللللار ،حلدد  التي األتكلام على   تتوا له  فضلللللى   ومكلانلة

 الممات. وتعد قب  مصالحهم

  كاشلف   نه تيث  الشلريعة  علوم مخ  ت يرا وجيى  ار،باط  الفقهية الفروع  أو  الفقه  علم  الشلريف  العلم  ولهذا

  أدلتهلا مخ  الشللللرعيلة  األتكلام تيلان  فموضللللوعله  لهلا،  ومبيخ  الم هر   والسللللللة العزيز  الكتلاب  أتكلام  عخ

 اللعمة. و،كم  الثمر  ،تحقى فبه والسلة، الكتاب دليال األدلة هذا رأس وعلى لتفصيلية،ا

 مصلللليصللللة  فهو  ،الفقهية تالفروع أو   الفقه  تعلم  التعلى سات  العلوم  رأس  على  الفقله  أصللللول  علم ويأ،ي

  الخلى  مسلللار  ،حدد  التي  لألتكام  األسلللاس ألنه  فضللللى   ومكانة  عظمى ملزلة وله  محضلللة،   سلللالمية

 الممات. وتعد قب  مصالحهم لبلوغ الموص  وريقهم و،رسم

 الوجه و يضلاح  ا سلتد ل،  أصلول  وضلب   اإلسلالمية،  الشلريعة  أتكام  على  المحافظة  ،كون  مالله ومخ

،  المَلَكة   واكتسلللاب لها، الصلللحي   ي ة  ْقه  خ  التي  الف   واإلدراك  الصلللحي ،  الفهم  مخ  الفقيه أو   ال ال   ،مكِّ

 والقياس  ملها،  لالسلتفاد   وا جتهاد  ا سلتلباط  ورق  على  وا والع الفقهية،  لألتكام  والشلام  الكام 

 سل .  لى اتتاج ما  سا عليها

 مملا وروتهلا الشللللريعلة  وأهلداف  األتكلام مقلاصللللد  معرفلة   لى  العظيم  الفخ هلذا  مالل مخ يتوصلللل  كملا

  والعقول. القلوب ي مئخ
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  األتكلام مثلار  هو   س  وفخرا،  شللللرفله  وعال  وقلدرا،  فعلهن عظم  علم  الفقله  أصللللول  فلنن" :التمهيلد  يف  جلا 

  ا جتهاد  يف  العمد    نه جم  ومعادًا،  معاشلللًا  المكلفيخ  صلللالح  تها  التي الفرعية  الفتاوى  وملار  الشلللرعية،

   "..الفضال  األ مة ته ووصفه العلما  عليه نص كما المواد مخ عليه يتوقف ما وأهم

 فاألول  والت بيى،  اللظرية تيخ  اللاشللل   كالتالزم والفقه،  األصلللول  تيخ  عظيم  و،الزم  كبير ار،باط  ويوجد

  ماللها  مخ الفقيه  يسللت يا  التي  المحكمة  والملههية الضللات ة  األصللول له يضللا للثاين ومؤصللِّ   ملظِّر

 ك   يف فيفصللل  وزمان   تال ك   يف اللاس مصلللال    يف  واللظر  المختلفة،  وأدلته الفقه  أتواب   لى الولوج

 عقد . ك  ويح  مشكلة، ك  ويواجه تادجة، ك  يف ويفتي قضية، ك  يف ويحكم دعوى،

  عليها  يلبلي    الفقه  أصللول  يف  مرسللومة   مسللألة   ك   " الشللاوبي:  يقول والفقه  األصللول  تيخ  العالقة وعخ

 يوضل   والذي  عارية. الفقه  أصلول  يف  فوضلعها  سل    يف  عونًا  ،كون    أو   شلرعية،  آداب  أو   فقهية، فروع

 يفلد  لم فلنسا فيله،  لالجتهلاد  ومحققلًا لله،  مفيلداً   لكونله     الفقله  لى تلنضللللافتله  يختص  لم  العلم  هلذا أن  سلل 

  لى  يضلاف أصل      ك أن  الالزم  و نما أصلوله،  مخ  يعد  الفقه  ليه  يفتقر  ما ك   فليس له  تأصل     فليس  سل  

 ."له تأص    فليس فقه  عليه يلبلي   الفقه

  عرفو،   الملاتا  ،تضلل    األصللول  فبعلم  اإلنسللان.  لحيا   المتكام   لللظام  اسأسلل وأصللوله فالفقه  وعليه

 يلضلللل  لم  علم فهو وقلت، كل   يف  ليله  الحلاجلة  ،تهلدد وللذا   لألتكلام الوصللللول   لى ،قود  التي المللاهج 

  ليها. الحاجة ،تعاظم التي األلفاظ د  ت مباتث يف وتخاصة

  مفهوم   ل لا  تلا ت  دراسللللة  مالل مخ واألصللللول،  الفقله  علمي  تيخ  الترات  هلذا ليؤكلد  هللا  تحثللا ويلأ،ي

.البيان أضوا  كتاب مالل مخ الفقهية و، بيقا،ها المخالفة

 البحث: مشكلة
 الللاتيلة  يف وأجرا  المخلالفلة،  مفهوم فيهلا  يل ى  التي الحلا ت اسللللتكللاا يف  جملا ً   البحلث  مشللللكللة ،ر،ب 

 

،خريج     يف  األصولالتمهيد  على  لالفروع  اإلسلوي،  علي  تخ  الحسخ  تخ  الرتيم  )عبد  )ط 43ص،  مؤسسة  1(،   ،

 .  هل(1400الرسالة، تيروت، 

 م(. 1997، دار اتخ عفان، مصر،  1( )ط1/37، )محمد اللخمي الشهير تالشاوبي تراهيم تخ موسى تخ  إل  الموافقات  
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 عد  الر يسللة  المشللكلة هذا  عخ  و،تفرع  للشلللقي ي، البيان  أضللوا   كتاب  مالل مخ  الفروعية،  الت بيقية

 هي: ،ساؤ ت

المخالفة؟ تمفهوم المراد ما -

أنواعه؟ وما المخالفة مفهوم تهية مدى ما -

المخالفة؟ مفهوم  ل ا  تا ت أشهر ما -

  مفهوم   ل ا   تا ت  على  ،فسللليرا  يف  الشلللرعية  لألتكام  ،قريرا  علد  الشللللقي ي  اعتمد  مدى  أي   لى -

 المخالفة؟

:البحث أهمية
 صلللة  له مخ  يعلمها التي  الشللريفة  وملزلته الديخ  يف  الفقه  أهمية   لى  ،رجا أو ً   الموضللوع  أهمية .1

  الشريف. تالشرع

 يف  العمليلة  وفلا لد،له  األصللللول،  علم عظم  يظهر  مملا والت بيقيلة، اللظريلة للللاتيتيخ  ًاجلامعل  كونله .2

عليها. يلص لم التي الفروع لبعح أتكام استلباط

.وملاقشتها   و أ المخالفة مفهوم يف ةدامل كونها يف المختلف الفروع تعح يف التدقيى .3

:البحث اختيار سبب
 ومتى ته  يعم   متى  معرفة  المهم  فمخ  األتكام،  اسلتلباط  يف  اسلتعماله  يكثر  مما  المخالفة  مفهوم كون .1

يل ى.

 العم   شللللروط  عكس  الواقا  يف  ،عد  التي  المخالفة  تمفهوم  العم   عدم  تا ت  تصللللر  يف القصللللور .2

فيه. مؤجراً  كان وهذا المخالفة تمفهوم

 البحث: أهداف
 التالية: األهداف ،حقيى  لى البحث يسعى

  ه. ل ا تا تو  وأقسامه وتهيته ،عريفه يبيخ المخالفة لمفهوم شايف ،لظير ،قديم .1

 مخ  اإلسلالمي الفقه  أو   الشلريعة وفروع  مسلا    لك  األصلولية  القواعد  وشلمول   تاوة عخ  الكشلف .2
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 المخالفة. لمفهوم الفقهية الت بيقات عخ واف نموسج ،قديم مالل

 م ا  . أو   ،عقيد  تال  قشي  جوب  يف  للباتثيخ  و،قديمها  ،المخالفة  تمفهوم  العم   عدم  تا ت  تصر .3

 اعتبلارا   وعلدم   ل لا له  تلا ت  عمليلًا  ،وضلللل    التي  لفقهيلةا  الت بيقلات  تبعح  المخلالفلة مفهوم  رت  .4

 والت بيى. اللظرية تيخ البحث ليهما

:البحث منهج
ملههيخ: هذا تحثي يف ا،بعت

 الكت  مخ كبير  مهموعة مخ المسألة استقرا  يف يكمخ استقرا ي: ملهج -1

  مفهوم   ل لا   تلا ت  ،حلت  الملذكور   الفقهيلة  الفروع  ومللاقشللللة  دراسللللة  يف  يكمخ  ،حليلي:  ملهج -2

.المخالفة

 :السابقة الدراسات
  الهلامعلات مختلف  يف  وويل  تحلث  تعلد  أقولله  وهلذا مسللللتقالً،  تحثلًا الهز يلة  هلذا  يف  تحلث  مخ  أجلد  لم

 .المهال هذا يف المتقدمة البحث ومحركات

:البحث خطة
 اآل،ي: اللحو على وهي وما،مة، مبحثيخو  مقدمة يف البحث م ة انتظمت

 ،فيله  المتبا  والملهج   أهلدافله،و   امتيلارا،  وسللللبل   ،وأهميتله  البحلث،  مشللللكللة  على  ،حتويو   المقلدملة:

 وم ته.

:مطالب مخسة وفيه ،وأقسامه وحجيته تعريفه املخالفة مفهوم األول: املبحث
م لبان: وفيه المخالفة، مفهوم ،عريف األول: الم ل 

مركبًا. ،عريفه األول: الفرع

 علمًا. ،عريفه الثاين: الفرع

.المخالفة لمفهوم ص التيةا  األسما  الثاين: الم ل 

م ال : وفيه الد  ت، يف المخالفة مفهوم موقا الثالث: الم ل 

.حلفيةال علد الد لة ،قسيم األول: الفرع
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الهمهور. علد الد لة ،قسيم الثاين: الفرع

  ا.مفيه المخالفة مفهوم موقا تيان ما التقسيميخ تيخ متالفوا  التوافى وجه الثالث: الفرع

المخالفة. مفهوم تهية الراتا: الم ل 

اللزاع. مح  ،حرير األول: الفرع

الخالف. سب  الثاين: الفرع

فيه. األقوال الثالث: الفرع

 الخالف. جمر  الراتا: الفرع

 قو،ها. تس  المخالفة مفهوم ومرا،  أقسام الخامس: الم ل 

:ًامطلب عشر مثانية وفيه وتطبيقاتها، املخالفة مفهوم إلغاء حاالت الثاني: املبحث
إلشكال. رافعًا أو  كاشفًا يكون أن األول: الم ل 

المعتاد. ال ال  مخرج مرج يكون أن الثاين: الم ل 

الذم. أو  للمدح أ،ى يكون أن الثالث: الم ل 

تعيله. المخصص عخ لسؤال جواتًا يكون أن الراتا: الم ل 

له. هو لمخ الحكم لبيان يكون أن الخامس: الم ل 

 تحكمه. المخاو   جه  لتقدير سكرا يكون أن السادس: الم ل 

عله. المسكوت يف مساوا  و  أولوية ،ظهر أن الساتا: الم ل 

 عله. صارفة قريلة هلاك يكون أن الثامخ: الم ل 

أمرا. و،فخيم الحكم ،هوي  ته يقصد أن التاسا: الم ل 

الواقا. لموافقه يأ،ي أن العاشر: الم ل 

متلان.ا  ته يقصد أن عشر: الحادي الم ل 

التعميم. قصد السياق مخ يظهر أن عشر: الثاين الم ل 

عقالً. الوجود ممتلا يكون أن عشر: الثالث الم ل 
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غيرا. وتيخ تيله للمخالفة   عليه للقياس تداً  سكر الشارع يكون أن عشر: الراتا الم ل 

عليه. تالتلصيص فيزال الحكم يف  شكال مح  المل وق يكون أن عشر: الخامس الم ل 

تاإلت ال. أصله على يعود أن عشر: السادس الم ل 

التبعية. وجه على يذكر أن عشر: الساتا الم ل 

م ال : جالجة فيهو  البيان، أضوا  كتاب يف المخالفة  ل ا  تا ت ، بيقات عشر: الثامخ الم ل 

والمؤلِّف. تالمؤلَّف التعريف األول: الفرع

البيان. أضوا  كتاب يف أمثلتها جا ت التي الحا ت الثاين: الفرع

تالة. ك  أمثلة الثالث: الفرع

 والتوصيات اللتا ج  أهم وفيها اخلامتة:
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 األول املبحث
 تعريفه وحجيته وأقسامهمفهوم املخالفة  

 .املخالفة مفهوم تعريف األول: املطلب
 كمركب تعريفه األول: الفرع
 .المفهوم ،عريف أو ً:

 الفلا   فلارس:  اتخ قلال  .تلالقلل   الشللللي  معرفتل   هو والفهم: فهم،  مخ مفعول سللللما  هو  ل لًة:  ،عريفله

 هو  نملاو   اإلدراك،  م لى ليس هللا  المراد  والعلم  .الل لة  أهل   يقولون كلذا الشللللي ،  علم والميم والهلا 

 .غيرها  لى الخارجية األمور مخ اللفس انتقال سرعة أي الفهم، تمعلى العلم

 .الل ى مح  يف   اللفظ عليه دل ما هو اص التًا: ،عريفه

 المخالفة ،عريف جانيًا:

  .،فاقا  ضد وهو الخالف مخ

 كعلم: تعريفه الثاني: الفرع
 ملها: لع  ،عريفات عد  اللقبي تالمعلى المخالفة لمفهوم

  .الل ى مح  يف لمدلوله مخالفًا السكوت مح  يف اللفظ مدلول يكون ما تأنه: اآلمدي عرفه

 

،  1ط،حقيى: يوسف البقاعي و تراهيم شمس الديخ ونضال علي، )(،  2/3092)  لسان العرب لمحمد اتخ ملظور،  

. (200٥تيروت، مؤسسة األعلمى للم بوعات، 

  .(م1979( )دار الفكر، تيروت، 4/4٥7)القزويليتمد تخ فارس تخ زكريا  معهم مقاييس الل ة أل 

القاموس   جواهر  مخ  العروس  تيديل  ،اج  الزَّ تمر،ضى  الملّق   الحسيلي،  الرّزاق  عبد  تخ  محّمد  تخ  ، محّمد 

 (، دار الهداية. 33/224)

محمد تسخ محمد    ،حقيى:  (،3/1٥7)شرح العضد على مختصر اتخ الحاج  لعضد الديخ عبدالرتمخ اإليهي،    

.(2004، تيروت، دار الكت  العلمية، 1تسخ، )ط

الكبير   الشرح  الملير يف غري   الفيومي،    المصباح  اللشر    ، ،حقيى:(143ص)ألتمد تخ محمد  أتمد عزو علاية، 

. (2009لتراث العرتي، ، تيروت، دار أتيا  ا1)ط

. المكت  اإلسالمي( تيروت،)، ،حقيى عبدالرزاق عفيفي، (3/69)مدي، اإلتكام يف أصول األتكام لعلي اآل 
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 .للمسكوت نقيضه جبوت على المل وق لفظ د لة تأنه: القرايف وعرفه

  ملهم  أتد  على ،صلل  و }  ،عالى  تقوله  فاسللتدلوا  البعح ،وهمه  عما  اتتراز تالضللد     تاللقيح  وعبر

  مفهوم  وقلالوا المفهوم، ت ريى  المسلللللميخ  أموات  على  الصللللال   وجوب  على  [٨4]التوتلة:  {أتلداً   ملات

  المسلميخ. تى يف الوجوب الملافقيخ على التحريم

  الحكم  سل   سللل   هو   نما  المفهوم  يف  والحاصلل   لتحريم،ا ضللد  هو  الوجوب فنن  كذل ،  األمر وليس

 الصال   عليكم  ترمت  :،عالى  اهلل  قال فنسا  الوجوب،  جبوت  مخ  أعم  التحريم  وعدم  المل وق،  يف  المر، 

 فلنن  ،بلاح،  أن  جلاز  ،حرم  لم  و سا  عليهم،  الصللللال   ،حرم     المللافقيخ  غير  أن  فمفهومله  المللافقيخ  على

  التعريف  يف  التعبير  ،عيخ  فللذل   ملفصلللل ،  تدليل   غيرا أو   الوجوب  يعلم  و نملا الضللللد،  مخ  أعم  اللقيح

 .تالضد   تاللقيح

 .املخالفة ملفهوم صطالحيةاال األمساء الثاني: املطلب
 :وهي عد ، اص التية أسما  المخالفة مفهوم على األصوليون أولى

 تاإلوالق. هكذا ،المفهوم-1

 .المخالفة-2

 الموافقة ومفهوم  قتضلللا ا  د لة  على  أيضلللًا األصلللولييخ  تعح  أولقه وقد  ،الخ اب  مفهوم-3

 تيلهم. ًامشترك سما  هذا فيكون

 

القرايف،     أتمد  الديخ  لشهاب  المحصول  شرح  يف  األصول  ط(134٥/  3)نفا س  ،حقيى:1،  أتمد    ،  عادل 

.(199٥مص فى الباز، عبدالموجود وعلي محمد معوض، )القاهر ، نزار 

القاهر ، 1وه عبدالرؤوف سعد، )ط  ، ،حقيى:(٥٥ص)انظر شرح ،لقي  الفصول لشهاب الديخ أتمد القرايف،      ،

.(1973شركة ال باعة الفلية المتحد ، 

،خريج الفروع على    ،( 201٥، مؤسسة الرسالة،  ت، تيرو 1، ،حقيى محمد األشقر )ط(196/  2)المستصفى لمحمد ال زالي،    

. (1977، تيروت، مؤسسة الرسالة، 2، ،حقيى محمد أدي  صال  )ط(162ص )األصول لمحمود الزنهاين، 

السيووي،     الديخ  الساوا عليه لهالل  الكوك   للسبكي وشرح  الهواما  الحفلاوي )ط( 164ص)جما  ،  4، ،حقيى محمد 

. ، )الم رب، م بعة فضالة((97ص)السعود لعبداهلل  تراهيم الشلقي ي،  نشر البلود على مراقي  ، (2016القاهر ، دار السالم، 

. (19٨3، ،حقيى عبدالحميد أتو زنيد، )الرياض، مكتبة المعارف، ( 33٥ص)الوصول  لى األصول ألتمد تخ ترهان،  

. (2001، الرياض، دار الفضيلة، 1،حقيى أتمد الذروي، )ط ،(2/6٨2)المسود  آلل ،يمية،  
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 .المخالفة مفهوم-4

 .الخ اب دلي -٥

 هلذا   فيكون    ،الخ لاب  فحوى يسللللمى األولوي الموافقلة  مفهوم أن  يعلم ومملا  الخ لاب  فحوى-6

 تيلهما. ًامشترك سما 

 قتضلا ا  ود لة المسلاوي الموافقة  مفهوم  على  أيضلًا  اللفظ هذا  ي لى  هلا  أيضلًا  ،الخ اب  لحخ-7

 .تيلهم ًامشترك فيكون

 الموافقة. مفهوم على ي لى أيضًا وهو ،الخ اب ،لبيه-٨

  .الحلفية ،سمية وهذا ،"تالذكر المخصوص" أو  "تالذكر التخصيص"-9

 .الدالالت يف املخالفة مفهوم موقع الثالث: املطلب
 والثاين الدال،  هو األول  والشللي   ،"آمر  تشللي   العلم ته  العلم  مخ  يلزم تحالة  الشللي  كون  هي" الد لة:

  .المدلول هو

 اللار.  لى الذهخ مله انتق  الدمان أدرك فنسا اللار، ما كالدمان المؤجر  لى األجر مخ الذهخ انتقال فهو

 

(.33٥ص)الوصول  لى األصول  تخ ترهان،  (،97ص)نشر البلود،  (،164ص)الكوك  الساوا،  

(.33٥ص، )الوصول  لى األصول  تخ ترهان (،164ص)الكوك  الساوا،  (،2/196)المستصفى،  

(. 33٥ص)الوصول  لى األصول  تخ ترهان،  

. ( 2009، الرياض، العبيكان،  2،حقيى: محمد الزتيلي ونزيه تماد، )ط ،(3/4٨2)الكوك  الملير لمحمد اتخ اللهار،  

، ،حقيى شعبان محمد (361ص)نهاية السول يف شرح ملهاج الوصول  لى علم األصول، لهمال الديخ اإلسلوي،    

. (1999، تيروت، دار اتخ تزم، 1 سماعي ، )ط

. (2003، تيروت، دار الكت  العلمية، 2، )ط(44ص )اللما يف أصول الفقه ألتي  سحاق الشيرازي،  ،(6٨2/ 2)المسود ،  

(. ٥4ص)شرح ،لقي  الفصول، (، 9٨ص)نشر البلود،  

 (. 9٨نشر البلود، )ص ( ٨)

البزدوي لعال  الديخ البخاري،     ،  1، ،حقيى ناجي السويد )ط(360/  2)كشف األسرار عخ أصول فخر اإلسالم 

، ،حقيى عهي  اللشمي، (30٥ص)الفصول يف األصول ألتي تكر الرازي الهصاص،    ،(2012تيروت، المكتبة العصرية،  

.(2017، الكويت، وزار  األوقاف، 4)ط

( 19٨3، تيروت، دار الكت  العلمية، 1، )ط(104ص)كتاب التعريفات لعلي الهرجاين  
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 :نفيةاحل عند الداللة تقسيم األول: الفرع
 :أقسام أرتعة  لى حلفيةال علد اللفظ د لة ،لقسم

  اللص: عبار -1

 له. الكالم سيى ما تظاهر العم  وهو

  ترام الزنا  تأن  والعلم  [،43]البقر :  { الصلال   وأقيموا  }،عالى:  قوله مخ فريضلة الصلال   تأن  العلم  مثاله:

 [.32]اإلسرا : { الزنا ،قرتوا و  }،عالى: لقوله

  اللص:  شار -2

 وجه. ك  مخ تظاهر وليس اللص، له سيى و  مقصود، غير لكله ل ًة، تلظمه جبت تما العم  هو

 سلللليقلت  [،٨]الحشللللر: {وأموالهم ديلارهم  مخ أمرجوا  اللذيخ المهلاجريخ للفقرا } ،علالى:  قولله  مثلالله:

  المهاجريخ هؤ    أن  اإلشلار  تد لة  ملها  وفهم  الفي ، مخ  نصليبًا  يسلتحقون  المهاجريخ  أن  على  للد لة

  وعلى}  ،علالى: قولله  أيضللللًا ."الفقرا "  تلفظ  علهم  عبرت اآليلة  ألن  مكلة  يف  أموالهم عخ  ملكهم  زال قلد

 وكسلو،هخ  المرضلعات  الوالدات  نفقة إلجبات  سليقت  فهي  [233]البقر :  {وكسلو،هخ  رزقهخ له  المولود

  الالم  تحرف لوالدا  الولد إلضافة  وسل   األم  دون  األب   لى  الولد  نسبة   لى  تاإلشار   ودلت الوالد،  على

 .{له المولود وعلى} :فقالت متصاصلال وهو

  اللص: د لة-3

 المل وق  يف  الحكم أن  الل لة  يعرف  مخ كل   يفهم  معلى، فيله  يوجلد شللللي   يف  الحكم  على  اللفظ د للة هو

 استلباط. و  اجتهاد تال المعلى سل  ألج 

 شتمهما. أو  ضرتهما ،حريم على الد لة يف [،23]اإلسرا : { أف لهما ،ق  فال} ،عالى: قوله مثاله:

  يل و.   و   معلاا ليتحقى  اللص   فاقتضاها   تدونها  اللص   معلى  يتحقى  لم  اللص   على  زياد    هو  اللص:   اقتضا  -4

 

وما تعدها،  (  2/96٥)فرشته،    ف لعبد الل يشرح الملار يف أصول الفقه    ،وما تعدها  (103ص)كشف األسرار،    انظر:  

شرح التلوي  على التوضي  لسعدالديخ التفتازاين،  ،  (2014،  ستانبول، شركة دار اإلرشاد،  1،حقيى  لياس قبالن، )ط

، )مصر، (٨6ص )،يسير التحرير لمحمد البخاري المعروف تأمير تادشاا الحلفي،  ،  ، )مصر، مكتبة الصبي ( (24٨ص)

.(1932مص فى الباتي الحلبي، 
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 فظلاهر  عليله( اسللللتكرهوا  وملا  واللسلللليلان، الخ لأ،  أمتي  عخ  ،هلاوز  قلد  اهلل  ) ن  :ملسو هيلع هللا ىلص  اللبي  قول  مثلالله:

    يقا    وما  األول،  يف  لوقوعه  مملوع   كالهما ولكخ  األمة،  يف  يقا     نهأ  أو   الفع   رفا  على  يدل  الكالم

 الكالم. لصدق " جم" أو  "تكم" تكلمة: المحذوف ،قدير واقتضى الثاين، يف كما رفعه يمكخ

اجلمهور عند الداللة تقسيم الثاني: الفرع
 ر يسيخ: قسميخ  لى الد لة الفقها  جمهور قسم

  .اللفظية الد لة ويسمى المل وق:-1

 الل ى. مح  يف اللفظ عليه دل ما وهو

 الوالديخ. مخ التأفف ترمة عدم تمل وقها فدل [23]اإلسرا : { أف لهما ،ق  فال} مثاله:

 .اإللزامية أو  المعلوية الد لة ويسمى المفهوم:-2

   الل ى. مح  غير يف اللفظ عليه دل ما وهو

 وشتمهما. الوالديخ ضرب ترمة على د لته يف الساتى المثال نفس مثاله:

 قسميخ:  لى المل وق ويلقسم

 صري :-1

 تالتضمخ. أو  تالم اتقة عليه فيدل له اللفظ وضا ما وهو

 قسميخ:  لى الصري   المل وق يلقسم أنه يعلم التعريف فمخ

 

هذا  سلاد  (. وقال البوصيري:  2043)  (، رقم444/  3)  .والق المكرا واللاسيتاب:    ق،ال ال  :ماجه كتابسلخ اتخ    

(.126 /2. )مصباح الزجاجة يف زوا د اتخ ماجة، صحي   ن سلم مخ ا نق اع والظاهر أنه ملق ا

مفل ،     تخ  لمحمد  الفقه  أصول  )ط(10٥6/  3)انظر:  السدتان،  فهد  ،حقيى  العبيكان،  2،  الرياض،   ،201٨)، 

(. 3٥7ص)نهاية السول،  (،1٥7/ 3)شرح العضد،  (،473/ 3)الكوك  الملير، 

(. 3٥٨ص)نهاية السول،  

(. 3٥9ص)نهاية السول،  

(.663/ 2)شرح العضد،  
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 وترم  البيا  اهلل  وأتل } ،علالى:  اهلل قول  ومثلالله  مسللللملاا.  ،ملام على اللفظ  د للة  وهي  الم لاتقلة:  د للة  أ(

 [.27٥]البقر : {الرتا

  ،حريم  يف  ،صلري   فننه  الرتا،  وترم قوله: وكذا  البيا،  لحلية  م اتى  صلري    مل وق البيا،  اهلل  أت  فقوله:

 ،أم . أي تال الرتا

 ما  ،ضلمخ  فاللفظ  الحيوان،  على  اإلنسلان كد لة  معلاا،  جز   على  اللفظ  د لة وهي  التضلمخ: د لة  ب(

 عليه. دل

 صري : غير-2

 لتزام.تا  عليه فيدل له اللفظ وضا مما يلزم ت  له اللفظ يوضا لم ما وهو

 أقسام: جالجة ويلقسم

 ا قتضا : د لة أ(

 صلحته  أو   الكالم صلدق  لتوقف   زم   لكله  ته،  مصلرح  غير  للمتكلم  مقصلود  معلى  على  اللفظ د لة  وهي

 عليه. الشرعية صحته أو  العقلية

  أكلها. أنه يعلم ولكخ ،ذكري لم فالمحرم [،3]الما د : {الميتة عليكم ترمت} ،عالى: قوله مثاله:

 :التلبيه د لة أيضًا و،سمى اإليما ، د لة ب(

 يكخ  لم  لو  تحكم  واقترن  الكالم  صللللدق على يتوقف  ولم  تلاللفظ  مقصللللود   زم على  اللفظ  ةد لل  وهي

 مثله. الشارع مخ  ستبعد للتعلي 

 اليلد ق ا على  يملا  فيهلا  ،[3٨]الملا لد :  {أيلديهملا فلاق عوا  ةوالسللللارقل والسللللارق} ،علالى:  قولله  مثلالله:

 السرقة. ،حريم على ،دل اآلية أن أو  ،السرقة تسب 

 اإلشار : د لة ج(

  .للمتكلم مقصود غير  زم على اللفظ د لة هي

 .الهل  صوم جواز فيها [،29]البقر : { نسا كم لى  الرفث الصيام ليلة لكم أت } ،عالى: قوله مثاله:

 

(.3/474)، الكوك  الملير، (2/664)شرح العضد،  
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 قسميخ:  لى فيلقسم المفهوم وهو للد لة الثاين الر يس القسم وأما

 "الخ اب مفهوم" و  "الخ اب ،لبيه" ويسمى الموافقة: مفهوم-1

 للمسكوت. المل وق تكم جبوت على اللفظ د لة وهو

 نوعان: وهو

 ته. المل وق مخ تالحكم أولى عله المسكون كان  سا الخ اب: فحوى ( أ

 ا.مضرته ،حريم يف التأفيف آية مثاله:

  ته. المل وق لحكم مساويًا عله المسكوت كان  سا الخ اب: لحخ  (ب

 فهو  اليتامى،  أموال  تراق   ترمة  يف  [2]اللسلللا :  {  أموالكم   لى  أموالهم  ،أكلوا و   }  ،عالى: قوله  مثاله:

 الحكم. يف مساويًا فكان ،اإل،الف يف ألكلها مساو  

  ليه. اإلشار  وسبقت بحثال موضوع وهو المخالفة: مفهوم-2

 فيها: املخالفة مفهوم موقع بيان مع التقسيمتني بني ختالفواال التوافق وجه الثالث: الفرع
 الهمهور: وعلد الحلفية علد للد  ت الموجز العرض هذا مخ يتض  

 سوا . الفريقيخ علد قتضا ا  ود لة اإلشار  د لة أن -1

 ."الموافقة مفهوم" الهمهور يسميه ما هو "اللص د لة" الحلفية يسميه ما-2

  "الصري   المل وق" الهمهور يسميه ما هو "اللص عبار " الحلفية يسميه ما-3

 علدهم.   "العبار    د لة " ضمخ  داملة   هي  ت   الحلفية   علد   مستقلة  د لة   ليست  الهمهور   علد "اإليما    د لة "-4

  سلللليلأ،ي كملا الفلاسللللد  اللد  ل  مخ يعلدونله  ألنهم   الحلفيلة عللد لله مقلاتل  فال "المخلالفلة  مفهوم" أملا  -٥

  المخالفة. مفهوم تهية عخ الكالم علد  يضاته

  

 

، الرياض، جامعة المل  سعود  2، ،حقيى أتمد المباركي، )ط(1٥2ص)الفرا ،    تي يعلىالعد  يف أصول الفقه أل  

(. ٥4ص)(، شرح ،لقي  الفصول، 1990اإلسالمية، 
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 .املخالفة مفهوم حجية الرابع: املطلب
 .النزاع حمل حترير األول: الفرع
 وجه   ت    والتشلللريا،  الحكم تيان  غير فا د   اللص  يف  المذكور  للقيد  ظهر   سا  أنه  على األصلللوليون  ا،فى

 الواقعة  على  الحكم قصلر  سلوى فا د   مخ  للقيد  يكخ  لم أنه  ،بيخ   سا وأما  المخالف،  المفهوم  على د لته

 .العلما  تيخ والخالف اللزاع مح  هو فذل  عداها، عما ونفيه فيها، جدو   التي

 .اخلالف سبب الثاني: الفرع
 جاتت  أنه  أم  المخالفة،  مفهوم  مخ  مسللتفاد  ونفيًا   جبا،ًا القيد  انتفا   علد  الحكم  انتفا  ه   الخالف  سللب 

 تالشرع؟    تكم و  الشرع، ورود قب  ،كليف   ألنه األصلية  البرا   أو  األصلي تالعدم

 فنسا تقيد،  مقيد  ملها مسللألة ك   وتكم  شللرعية  نصللوص فيها  تورد  متعدد  ووقا ا كثير   مسللا    فهلاك

  للعلدم  موافقلًا  ال لالل  يف يكون  ا نتفلا   وهلذا  ،نفسللللهلا  المسللللأللة  أو  الواقعلة تكم انتفى  القيلد  هلذا انتفى

 ؟األصلي العدم أم القيد د لة هو ه  فا ا نت ملشأ يف والتردد الش  وقا هلا ومخ األصلي،

  مفهوم  مخ  مستفاد   نه  القول   لى  سبي   فال  القيد  مخ  ا نتفا   ملشأت  ونهزم  نق ا  أن  نست يا     أنلا ووالما

  ،لهح أن  يمكخ فال  وا تتمال  التردد هذا  وما  األصللي،  العدم  مخ  ناشلئًا  يكون أن   تتمال   المخالفة

 ما  الشريعة   لى  يلس      تتى األصولية  الملاهج   ،قرير  يف  ا تتياط  يه  هألن   المخالفة  تمفهوم  الحهة

 ملها. ليس

  لى  أرتعيخ كانت   سا  سلا متها  يف  ال لم  صلدقة  )ويف  وسللم:  عليه اهلل  صللى  اللبي  قول  ،وضليحي:  مثال

 :الهمهور علد متعارضيخ تكميخ يفيد شا ( وما ة عشريخ

 

.وما تعدها( 116ص )، ،يسير التحرير (1٨/ 4) البحر المحي ،  ،(2/2٥7)مدي، اإلتكام يف أصول األتكام لعلي اآل  

(. 120ص   لى 116ص)التحرير  انظر: ،يسير  

َمخ.السا مة:     والسِّ والزياد   واللس   الدرِّ  لمقصد  الحول  أكثر  يف  تالرعي  مكتفية  تيوان  الفقهية    هي  )التعريفات 

 (.110للبركتي، ص

(.14٥4) رقم (، 2/11٨) ،زكا  ال لم الزكا  تاب :البخاري كتابصحي   
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  المل وق. صري   وهو تالسوم والموصوفة ال لم يف الزكا  وجوب األول:

  التقييلد  عليله  دل  األول،  نقيح  وهو المخلالف  تلالمفهوم  المعلوفلة  ال لم  يف  الزكلا   وجوب  علدم  والثلاين:

 السوم. توصف

 الوصلللف  هو ه   ،و هنشللل  يف  الشللل   وقا قد  المعلوفة  ال لم  يف الزكا   وجوب  عدم  أن  الحلفية  يرى  تيلما

 اللص  جا  فلما  الشللريعة،  ورود قب   م لقًا  ال لم  يف  زكا     أن األصلل  ألن  األصلللي   تالعدم أو   تالسللوم

  األصلي. العدم على المعلوفة تقيت السا مة ال لم تزكا 

 القيد. انتقا  مخ مستفاداً  كان الحكم انتفا  أن يتعيخ لم لذل 

 .سواا   المل وق تكم    الحلفية علد اللص مخ تفاديس   هذا وعلى

املخالفة مفهوم يف وقائليها األقوال أبرز الثالث: الفرع
.الشرعية األتكام  جبات يف تمهمله والحلاتلة والشافعية المالكية مخ الهمهور ته اتتج  -1

 .والظاهرية حلفيةال كله اردَّ  -2

 .اخلالف مثرة الرابع: الفرع
 نفسلللله  تلاللص  جلاتلت  شللللرعي تكم  هو  المخلالفلة مفهوم  وريى  عخ يسللللتلب   ملا  أن الهمهور يرى  أو :

 

ألن البحث سي ول تذل  على غير مقصد     والترجي وقد اقتصرت على سكر األقوال دون عرض األدلة والملاقشات    

البحث المبلي على  ع ا  فكر  عخ مفهوم المخالفة ومخ جم سكر تا ت  ل ا ه وتعح ، بيقا،ه. 

، الكويت، 4العاين، )ط   رعبد القاد ،حقيى    ،(4/13)البحر المحي  لبدر الديخ الزركشي،    (،2/670)شرح العضد،    

 رشاد الفحول  لى ،حقيى الحى مخ   (،3/4٨9)  الكوك  الملير،  (،3/69)اإلتكام لآلمدي،    ،(2017وزار  األوقاف،

شرح ،لقي    ،(2000دار الفضيلة،    الرياض،  ،1، ،حقيى سامي العرتي، )ط(2/767) علم األصول لمحمد الشوكاين،  

(. 270)صالفصول، 

لمحمد   الفقه  المعرفة(  (،2٥٥ص)السرمسي،    أصول  دار  األسرار،  ،  )تيروت،  الملار،    (،2/2٥3)كشف  شرح 

(.30٥ص)الفصول يف األصول للهصاص،  ،وما تعدها( 2/1011)

، تيروت،  1زملي، )ط  خوعبد الرتم،حقيى فواز أتمد    ،(4/9)اإلتكام يف أصول األتكام لعلي اتخ تزم األندلسي،    

.(2016 اتخ تزم،
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 مخالف. ومفهوم مل وق تكمان مله يستفاد وعليه تالمل وق الثاتت كالحكم

  مهرد  هو  ت   شلللرعيًا  تكمًا  يكون  فال  األصللللي،  تالعدم  جاتت القيد  انتفا   أن  اعتبرنا   سا  الحلفية  علد  أما

 عقلي. تكم

 ته. القا ليخ علد القياس عليه يهري المخالفة، مفهوم وريى عخ المستفاد الشرعي الحكم  ن جانيًا:

  شلللرعيًا  تكمًا ليس ألنه  القياس،  عليه  يهري  فال  األصللللي  تالعدم  القا لون  الحلفية  أما  الهمهور،  وهم

 محح. عقلي تكم هو ت 

قوتها. حسب املخالفة مفهوم ومراتب أقسام اخلامس: املطلب
  سل  كان وما  الحكم،  يف  المعتبر  القيود  لتلوع  ،بعًا ومتلوعة،  كثير   تصللور  يتشللك   المخالفة  مفهوم   ن

 يف  امتالفهم  قب   العلما   امتلف وقد  البالغية،  األسللالي   يف له  سللات     تحراً   ،عد  العرتية  الل ة  أن لو 

 نوع ك   ،عريف  يف  امتالفهم  على عالو ً   كثير ،  أقوال  على  أيضللًا  عددها  تصللر  يف  ملها  ك  قو   مرا، 

 على  اآلمدي  اإلمام  بهار،َّ   وممخ .القو   تسلللل  ور،بوها  مرا،بها سكروا  المخالفيخ  أن  تتى  ملهلا.

 اآل،ي: اللحو

  سا  سللا متها  يف  ال لم صللدقة  ويف) :ملسو هيلع هللا ىلص  كقوله ماصللة، تصللفة  مقترنًا  العام  ا سللم  سكر  األول: الصلللف

 

.قد سبى تيانه يف سب  الخالف فليراجا 

(.2٥6-2٥٥ص)أصول السرمسي،  

المخالفة )المستصفى، ص    ال زالي فهو يلكر مفهوم  ،ر،يبها ،صاعديًا  270وملهم اإلمام  سكر  أي مخ  -( ما سل  

.( 270)المستصفى، صعلى جمانية أنواع  -األضعف د لة  لى األقوى

قتصار على أتد هذا اآلرا  وهو ما فعلته تذكر أقسام اآلمدي فق  و   فنن األمر سي ول  ولذا كان لزامًا علي ا   

.ما مثال ،وضيحي سريا لك  ملها -أي مخ األقوى  لى األضعف -كثيرًا، فذكرت ،قسيمة اآلمدي تس  قو،ها ،لازليًا 

ا   الب دادي اآلمديهو علي تخ محمد تخ عبد  الحسخ  أتو   .ت دادي األص  والمولد  شافعي  فقيه تلبلي:  لرتمخ، 

.(32٨/ 4هل( )األعالم للزركلي، 467)ت:

(. 3/69)اإلتكام لآلمدي،  
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.(شا  وما ة عشريخ  لى أرتعيخ كانت

  {عليهخ   فللأنفقوا  تملل   أو ت  كخ  و ن}  :،عللالى  كقوللله  والهزا ،  الشللللرط  مفهوم  :الثللاين  الصلللللف

.فأكرموا( قوم كريم أ،اكم ) سا :ملسو هيلع هللا ىلص وقوله [6]ال الق:

  [230]البقر :  {غيرا  زوجا  ،لك    تتى  تعد  مخ  له  ،ح   فال}  :،عالى  كقوله  ال اية،  مفهوم  :الثالث  الصلف

 وهلم  يللد  علخ  اللهلزيللة  يلعل لوا  تلتلى}  و   ،[222]اللبلقلر :  {يل لهلرن  تلتلى  ،لقلرتلوهلخ  و }  :،لعللاللى  وقلوللله

.[29]التوتة: {صاغرون

  اللسلللليئلة(  يف  الرتلا  ) نملا  و   (تلالليلات  األعملال   نملا:)  ملسو هيلع هللا ىلص  كقولله   نملا،  مفهوم  :الراتا  الصلللللف

. أعتى( لمخ الو   ) نماو 

 مخ  تلفسلها  أتى  :)الثي  ملسو هيلع هللا ىلص كقوله تالذكر،  و،زول  ، رأ  التي تاألوصلاف  التخصليص  :الخامس  الصللف

.شا ( وما ة عشريخ  لى أرتعيخ كانت  سا سا متها يف ال لم صدقة )ويف و  وليها(

 .الرتا تتحريم الذكر يف الستة األشيا  كتخصيص وسل  اللق ، مفهوم :السادس الصلف

  (مث ت  مثالً   تال عام  )ال عام :ملسو هيلع هللا ىلص كقوله  الهلس،  على  الدال المشلتى  ا سلم،  مفهوم  :السلاتا الصللف

.لهلس لقبًا ال عام لكون اللق   مفهوم مخ قري  وهو

 

. 3170 ص ،،خريههسبى  

(.3712) رقم (،٥/274)  سا أ،اكم كريم قوم فأكرموا، : تاب ،األدب ماجه، كتابسلخ اتخ  

(.1) رقم (،1/6)كيف كان تد  الوتي  لى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟،  :البخاري، تابصحي   

(. 1٥96) رقم (،49/ ٥)تمث ،  تيا ال عام مثالً  المساقا   تاب: :مسلم، كتابصحي   

  ى، العت  صحي  مسلم  كتاب:  (،67٥2)  رقم  (،٨/1٥4)  .الو   لمخ أعتى  تاب:  ،كتاب الفرا ح   ،صحي  البخاري  

 (.1٥04) رقم (، 4/214) ، نما الو   لمخ أعتىتاب: 

(. 1421) رقم(، 141/ 4) ،استئذان الثي  يف اللكاح تالل ى، والبكر تالسكوت: ، تاب اللكاح :مسلم، كتابصحي   

(. 14٥4) رقم (، 2/11٨) ،الزكا   تاب زكا  ال لم صحي  البخاري  كتاب: 

(.1٥92) رقم (، 47/ ٥) ،تيا ال عام مثال تمث  المساقا   تاب:: كتاب  ،صحي  مسلم 
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 عالم   "  :القا    وقول  [،3٥]الصافات:  {اهلل       له   }  :،عالى  كقوله  ا ستثلا ،  مفهوم  :الثامخ  الصلف

."زيد    البلد يف

.تثمانيخ القذف تد كتخصيص ماص، تعدد الحكم ،عليى :التاسا الصلف

 . "عمرو  صديقي" و  "زيد العالم" :كقوله الخبر، يف المبتدأ تصر مفهوم :العاشر الصلف

   تاآل،ي: المخالفة مفهوم أنواع عخ عبَّر مخ وهلاك

  العدد. ومفهوم اللق ، ومفهوم ال اية، ومفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، مفهوم

 

  

 

، مكتبة 1(، )ط194يراجا: ملاهج األصولييخ يف ورق د  ت األلفاظ على األتكام لخليفة تاتكر الحسخ، )ص    

 م(.19٨9وهبة، مصر، 
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 الثاني املبحث
وتطبيقاتها املخالفة مفهوم إلغاء حاالت 

 يلي: ما ملها ولع  المخالفة، مفهوم فيها يل ى تا ت هلاك

إلشكال. رافعًا أو كاشفًا يكون أن األول: املطلب
 عما  نفيه  يفيد    تالهلوع اإلنسلللان فتقييد  [19]المعارج:  {هلوعًا  ملى اإلنسلللان   ن}  :الى،ع قوله  مثاله:

 فق . اإلنسان لحالة كشف هو ت  سواا،

.املعتاد الغالب خمرج خرج املخصصات بأحد التقييد يكون أن الثاني: املطلب
،حققا،ه. أكثر يف الموصوف عخ يلف    تأن أي

 ومثاله:

 زوجلة تللت وهي  رتيبلة  جما  والرتلا ل   [23]اللسللللا : {  تهوركم يف  الال،ي  كمبورتلا   }  ،علالى:  قولله-1

 األمهات  أزواج  تهور  يف  وكونهخ كولدا،  ال ال   يف علدا  يرتيها ألنه  تذل   سللميت  ،آمر مخ  الرج 

    الحهر  يف  ،كخ لم   سا   نهلا  على يدل  فال  للتخصلللليص،  ليس تذل  فوصللللفهخ  تالهخ، مخ ال لال   هو

،حرم.

 الولد قت   ترمة اآلية  فملصللوص  [،31]اإلسللرا :  {   مالق  مشللية  أو دكم  ،قتلوا و }  :،عالى  قوله-2

الفقر. هو قتله سب  يكخ لم  ن قتله جواز مفهومه وليس الفقر مشية

 كانت   سا  سلللا متها  يف  ال لم قةصلللد  ويف) :ملسو هيلع هللا ىلص  اللبي  تحديث  مثا ً  له يضلللرتون  المالكية  علد  وكذل -3

 

(. 9٨ص)،يسير التحرير،  

، تيروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، 1، )ط(90ص) مفتاح الوصول  لى تلا  الفروع على األصول لمحمد التلمساين،    

(. 99ص)نشر البلود، (، 3/490)الكوك  الملير،  (، 2/669)شرح العضد،  (،19/ 4)البحر المحي ،  ،(2013

، ،حقيى أتمد زهو ،  (121ص)د : رت ، مختار الصحاح لمحمد الرازي، ما (،1/٨7)لسان العرب، ماد : رت ،  

.(2011)تيروت، دار الكتاب العرتي،
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 وغيرها  الحهاز  أنعام  غال  ألن  ال ال    مخرج  مرج  عللدهم فننه  شللللا ( وما ة عشللللريخ   لى  أرتعيخ

 .السوم

 مرج   سا  أنه  سل  وتيان  العكس،  ،قتضللي القاعد    نو   سل ،  يف  مالف  أنه  السللالم عبد  تخ  العز  عخ ونق 

  لهلا،  جبو،هلا على  العلاد   ،لدل الحقيقلة  على  ال لالل   ألن  غلالبلًا   يكخ  لم   سا    تهلة  يكون  ال لالل  مخرج

 يكون علاد  وجود علدم تلاللة يف  ألنله  علداا  عملا  الحكم للفي     يلاهلا سكرا عخ تلد لتهلا  يكتفي  فلالمتكلم

جبو،ه. الساما  فهام تذكرا المتكلم غرض

 تهة  يكون    ال ال   مخرج  مرجت   سا الصفة  مفهوم   ن  العلما   قال   نما"  :تقوله  القرايف  عليه  أجابو 

 يف   زمة  ،كون  الحقيقة  على  ال البة  الصلللفة  أن تسلللب   عله،  المسلللكوت  عخ  الحكم  انتفا   على  دا ً  و 

 تها  فل ى الصلللفة،  ،ل   معها  تضلللرت  عليها  ليحكم  المتكلم  اسلللتحضلللرها فنسا  ال لبة،  تسلللب  الذهخ

 عخ  الحكم  انتفلا   تهلا  ليفيلد  اسللللتحضللللرهلا  أنله     عليله،  المحكوم  ما  اللذهخ  يف  لحضللللورهلا  المتكلم

 قصللللد  قلد  المتكلم  فيكون  اللذهخ،  يف  للحقيقلة   زملة  ،كون     غلالبلة  ،كخ  لم   سا  أملا  علله،  المسللللكوت

  على دالة  ال البة  الصللفة  ،كون     فلذل   عله،  المسللكوت  عخ  الحكم  سللل   تها  ليفيد سهله  يف تضللورها

عله. المسكوت عخ الحكم نفي على دالة ال البة وغير الحكم، نفي

 تحهة فليس ال ال  مخرج مرج متى المفهوم أن على وقا اعاإلجم أن ،عليله  لى ضافأو 

للتوكيد. أو الذم أو للمدح أتى بالوصف التقييد يكون أن الثالث: املطلب
الهاه . أو  الفقير أو  العالم زيد جا  الذم: أو  المدح مثال

  يعود.   الداتر أمس لتوكيد:ا مثال

 

.3170ص سبى ،خريهه 

(.272ص)شرح ،لقي  الفصول،  

(. 272)ص، المصدر الساتى 

(. 271)ص، المصدر الساتى 

(. 99ص)نشر البلود،  (، 99صالتحرير، )،يسير  
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بعينه. املخصص عن لسؤال جوابًا جاء املخصصات بأحد التقييد يكون أن الرابع: املطلب
مثاله:

 جا  ألنه  لألضللعاف   مفهوم  فال  [130عمران:  ]آل {  مضللاعفة  أضللعافًا  الرتا  ،أكلوا    }،عالى: قوله  أ(

 و ما  ،ع ي،  أن   ما  :يقول  ديلله  ت َّ    سا  ملهم  الواتد كان  اآلجال،  تسللللبل   يتعلاوونه كانوا  عملا  اللهي  على

.سل  على اآلية فلزلت كثير ، مراراً  ديله أص  تذل  فيتضاعف ،رتي، أن

 ،اللي  صلال   عخ سلا    سلؤال عخ  مرج  الحديث هذا فنن  ،(مثلى  مثلى  اللي   صلال :) ملسو هيلع هللا ىلص قوله  ب(

اللهار.   صال   يف له  مفهوم  فال  السؤال،  يف وقوعه  ألج   تاللي   التخصيص فيه  وقا  الحديث هذا كان  و سا

 السلا مة  ،خصليص ألن زكا   السلا مة  ال لم  يف  فتقول  السلا مة  ال لم عخ  سلئلت   سا تالصلفة:  التقييد  يف  ج(

 غيرها. يف الوجوب عدم على يدل فال السؤال، م اتقة ألج  هو  نما تالذكر

له. هو ملن احلكم لبيان يكون أن اخلامس: املطلب
 وهذا  تالمذكور، ماصلة  تادجة أو   ماص  تحكم  متعلى  لسلؤال  جواتًا  مرج  المل وق  يكون أن  وضلات ه:

قبله. الذي للشرط مقارب الشرط

 زكا ، السللا مة  ال لم  يف  فتقول:  غيرا،     زيد  غلم  تكم تيان  ،ريد  وأنت  سللا مة،  غلم لزيد  كان  سا  مثاله:

 غير.   زيد غلم يف الزكا  وجوب تيان ال رض أن على ،لصيصًا

 

(. 9٨ص) نشر البلود،   (،492/ 3)الكوك  الملير،  (، 670/ 2)شرح العضد، (، 90ص)  مفتاح الوصول للتلمساين، 

، ولكخ الحديث الذي استدل فيه يف سب  نزول اآلية ضعيف أمرجه ال بري يف ،فسيرا  (2/770) رشاد الفحول،    

  ( 3٨2ص)وأمرجه عبد تخ تميد واتخ الملذر واتخ أتي تا،م عخ مهاهد مرسالً. كما يف فت  القدير للشوكاين  (،  ٥9/4)

.مخ وبعة دار الفكر

البخاري   الو،ر  كتاب:  ،صحي   يف  جا   ما  تاب  مسلم  (،993)رقم    (2/24)  ،الو،ر   المساجد   كتاب:  ،صحي  

(. 749) رقم (2/174)،ر ركعة مخ آمر اللي ، صال  اللي  مثلى مثلى، والو ومواضا الصال   تاب:

(.4٥71)رقم  ،مسلد عبد اهلل تخ عمر أتمد يفانظر مسلد  

(. 273ص) التلوي  على التوضي ، (، 2/670)شرح العضد،   (،770/ 2) رشاد الفحول،   (،494/ 3)الكوك  الملير،  



 

 3178  
 

    رــــجامعة األزه                                                                                            اجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة                   

 حبكمه. املخاِطب جهل لتقدير ذكره يكون أن السادس: املطلب
الهه . عخ ،عالى زههللت ،عالى  اهلل كالم غير يف ،تصور وسل 

 المعلوفة. تكم ،هه  وأنت زكا ، ال لم يف قول : مثاله:

عنه. املسكوت يف مساواة وال أولوية تظهر أن السابع: املطلب
  قلدم ملله  أقوى هو  ملا  علارضلللله   سا  أنله تيلث  جلي، قيلاس  أو  التلبيله أو   كلاللص  مفهوم أو   مل وق  مخ  وسلل 

 األصولييخ. تيخ مالف على عليه يقدم أو  فيتعارضا له مساوي هو ما عارضه  سا وأما عليه،

عنه. صارفة قرينة هناك يكون أن الثامن: املطلب
  قول  ومثلالله  علله،  المسللللكوت  سكر  عخ المتكلم  يملا  موف  لتقلدير  الوصللللف  سكر  يكون  أن سلل  معلى

    المسلللميخ  فوصللف  المسلللميخ،  على  تهذا ،صللدق  المسلللميخ:  تحضللور  لعبدا  تاإلسللالم  عهد  قري 

 غيرا. أو  نفسه على  المتكلم  ماف  سوا   تاللفاق،  يتهم  أن  مخ  موفًا  غيرهم  سكر  ،رك   نما  ألنه له،  مفهوم

أمره. وتفخيم احلكم تهويل به يقصد أن التاسع: املطلب
مثاله:

[1٨0]البقر : {المتقيخ على تقًا  تالمعروف واألقرتيخ  للوالديخ  الوصية  ميراً   ،رك   ن }  ،عالى: قوله  أ(

[236]البقر : { المحسليخ على تقًا تالمعروف متاعًا قدرا المقتر وعلى } ،عالى: قوله ب(

محسخ.   و   تمتى   ليس   ممخ  وهما   عداهما،  عما   الحكم   تسقوط   يشعر      واإلتسان  التقوى   وصف   فذكر

 

(.9٨ص)نشر البلود،    (،273ص)التلوي  على التوضي ،    (،494/  3)الكوك  الملير،    (،  2/670)شرح العضد،    

 (.4٨9/ 3)الكوك  الملير،  (،669/ 2)شرح العضد،  (، 17/ 4)البحر المحي ،  

(.770-2/769) رشاد الفحول،  

(.99ص)،يسير التحرير،  (، 670/ 2) شرح العضد،  (،49٥/ 3)الكوك  الملير (، 9٨ص)نشر البلود،  

(.492/ 3)الكوك  الملير،  (،91ص )مفتاح الوصول للتلمساين،  
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 تاهلل ،ؤمخ   مرأ   يح    :) ملسو هيلع هللا ىلص  اللبي  قول  يف  األتلاف  مخ  يوسللف  وأتو  الحسللخ تخ  محمد  قول  ج(

 هذا أن  وعشرا(  أشهر  أرتعة  عليه  ،حد  فننها  زوج   على      جالث فوق  ميت  على  ،حدَّ   أن اآلمر  واليوم

.اآل،ي كالمثال علدهم فهو زوجها علها المتوىف والذمية المسلمة يف عام

 .ترمة(  معها  ليس وليلة،  يوم  مسلللير  ،سلللافر  أن  اآلمر واليوم  تاهلل  ،ؤمخ   مرأ   ح ي  :)  ملسو هيلع هللا ىلص قوله  د(

 األمر. لتفخيم سكر و نما له، مفهوم   تاإليمان التقييد فنن

الواقع. ملوافقه جاء بالذكر التخصيص يكون أن العاشر: املطلب
 قوم  يف  نزل  [،2٨عمران:  ]آل  {المؤمليخ دون مخ  أوليلا   الكلافريخ  المؤملون  يتخلذ  }  ،علالى: قوله  مثلاله:

 تال. ك  على ترام الكافريخ فموا   ،المؤمليخ دون اليهود والوا

 

 مام تالفقه واألصول، وهو الذي نشر علم أتي  :  هو محمد تخ الحسخ تخ فرقد، مخ موالي تلي شيبان، أتو عبد اهلل  

مذهبه   ونشأ تالكوفة، فسما مخ أتي تليفة وغل  عليه.  أصله مخ قرية ترستة، يف غووة دمشى، وولد تواس .  تليفة

. ولما مرج الرشيد  لى مراسان صحبه، فمات يف الري.  وعرف ته وانتق   لى ت داد، فو ا الرشيد القضا  تالرقة جم عزله

ونعته الخ ي  الب دادي تنمام أه  ته،  لو أشا  أن أقول نزل القرآن تل ة محمد تخ الحسخ، لقلت، لفصات :  قال الشافعي

.(٨0/ 6)األعالم للزركلي،  (.م ٨04  - 74٨= هل  1٨9 - 131) .الرأي

يعقوب تخ  تراهيم تخ تبي  األنصاري الكويف الب دادي، أتو يوسف: صات  اإلمام أتي تليفة، و،لميذا، وأول مخ    

و،فقه تالحديث والرواية، جم لزم أتا تليفة، ف ل  عليه  .  ولد تالكوفة.  عالمة، مخ تفاظ الحديث  كان فقيهًا .  نشر مذهبه

وهو أول مخ  . ومات يف مالفته، تب داد، وهو على القضا .  وولي القضا  تب داد أيام المهدي والهادي والرشيد  "الرأي  "

  . ليفة، وأول مخ وضا الكت  يف أصول الفقه على مذه  أتي ت!قاضي قضا  الدنيا:  ويقال له  "قاضي القضا     "دعي  

. (193/ ٨)األعالم للزركلي،  .(م79٨ - 731= هل 1٨2 - 113)

  صحي  مسلم  كتاب:   (،12٨0)رقم  (2/7٨)  ،تاب تد المرأ  على غير زوجها  ،الهلا ز  :البخاري، كتابصحي     

(.1490) رقم (204/ 4) ،وجوب اإلتداد يف عد  الوفا تاب:  ،ال الق

 تيا  التراث العرتي(   ، المحقى والل يوسف، )تيروت،(277/  2)  لاين،يالمبتدي لعلي المرغالهداية يف شرح تداية    

(. 10٨٨) رقم (2/43)  ، يف كم يقصر الصال  تاب: ،أتواب ،قصير الصال  ،صحي  البخاري 

(.99ص)نشر البلود،  
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متنان.اال به قصد بالذكر املخصص يكون أن عشر: احلادي املطلب
[14]اللح : { وريًا... لحمًا مله لتأكلوا البحر سخر الذي وهو }،عالى: قوله مثاله:

 كلالقلديلد  اليلاتس  أن  وريلًا  تكونله  التقييلد  مخ  يفهم  :يقلال  فال  ،{  وريلًا  لحملًا  }:لقولله  مخلالفلة مفهوم  فال

 .العلما  تنجماع البحر يف مما القديد أك  يهوز ت  ،أكله يهوز   البحر يف مما

التعميم. قصد السياق من يظهر أن عشر: الثاني املطلب
 ا،موغيره  وجميا ك   أو   ،اللفي  سياق  يف  نكر   أو   التعريف،  كأل  التعميم  أدوات  أتد  اللص  يف  يظهر  كأن

له. مخالف مفهوم فال التعميم قصد ظهر فنسا

  المفهوم على ،دل   تشي   القدر   فحصر [20]البقر :  { قدير شي  ك  على اهلل  ن  }،عالى:  قوله مثاله:

أيضًا.   الممكخ   على   وقادر   البعح   علد  تشي   ليس   وهو  المعدوم   على   أيضًا  قادر   سبحانه   فاهلل   المخالف، 

عقاًل. الوجود ممتنع املخالف املفهوم يكون أن عشر: الثالث املطلب
  سا  أنه  مله  يفهم  فال  [33]اللور: {  ،حصلللًا  أردن   ن  الب ا   على  فتيا،كم  ،كرهوا و   }  ،عالى: قوله  مثاله:

 يردن لم   سا  أنهخ تيلانله  عقالً  وقوعله  لتعلذر  ممتلا هو تل   الب لا ،  على   كراههخ  يهوز التحصللللخ  يردن لم

  شليئًا  الشلخص   لزام  هو اإلكراا ألن  ن أرد  ما  على   كراههخ  عقالً   ويسلتحي   الب ا ،  أردن  فقد التحصلخ

 المخالفة. مفهوم عليه يتر،  فال عقالً، ممتلا أنه دام وما مرادا، مالف على

  شللهو     مخ وهي  العليلة  أيضللًا  ويشللك   الب ي،   راد   ملها  يلزم    التحصللخ   راد   عدم  أن  عليه  ويشللك 

 لب ا .ل و  و  لتحصخل علدها معلى فال لها

 

 

(. 99ص)نشر البلود،  (، 770/ 2) رشاد الفحول،  (،493/ 3)الكوك  الملير،  (،22/ 4)البحر المحي ،  

. (199٥دار الفكر لل باعة،    ، )تيروت،(344/  2)أضوا  البيان يف  يضاح القرآن تالقرآن لمحمد األميخ الشلقي ي،    

(. 771/ 2) رشاد الفحول،  (،23/ 4)البحر المحي ،  

(. 369ص) نهاية السول، 
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غريه. وبني بينه للمخالفة ال عليه للقياس حمصورًا حدًا ذكر الشارع يكون أن عشر: الرابع املطلب
 مثاله:

  والسلحر،  تاهلل،  الشلرك  قال:  هخ؟  وما اهلل،  رسلول يا  قالوا:  الموتقات،  السلبا  )اجتلبوا :ملسو هيلع هللا ىلص  اللبي  قول  أ(

 وقللذف  الزتف،  يوم  والتولي  اليتيم،  مللال  وأكلل   الرتللا،  وأكلل   تللالحى،      اهلل  ترم  التي  اللفس  وقتلل 

.ال افالت( المؤملات المحصلات

 يف ملا  تهخ  ليلحى تل   الحكم،  يف  تخالفهخ علداهخ ملا  ليكون فيهخ،  الكبلا ر تصللللر  يقصللللد لم  ملسو هيلع هللا ىلص فلاللبي

.معلاهخ

 والكلل  والفلأر ،  األتقا،  وال راب الحيلة،  والحرم: الحل   يف  يقتلخ  فواسللللى  )ممس :ملسو هيلع هللا ىلص اللبي  قول  ب(

  لى  ليلظر  سكرهخ   نما  الشلللارع  لكخ  سلللواهخ،  ما يقت      أن  العدد هذا  مفهوم فنن  ،والحديا(  العقور،

 معلاهخ. يف ما تهخ فيلحى  يذايتهخ،

عليه. بالتنصيص فيزال احلكم يف إشكال حمل املنطوق يكون أن عشر: اخلامس املطلب
 ودية   مؤملة رقبة  فتحرير  م أ  مؤملا قت   ومخ  م أ      مؤملًا  يقت   أن لمؤمخ  كان  وما}،عالى: قوله  مثاله:

[92اللسا : ]سور  {يصدقوا... أن    أهله  لى مسلمة

 القلا،ل   على  ،هل     أنهلا  يتوهم  مخ  للزاع  رفعلًا الخ لأ  قتل  على  فيهلا  نص   نملا  الكفلار    ن قلا ل :  فيقول

 تيخ  المخلالفلة  القصللللد  وليس عليله تلاللص الوهم هلذا  الشللللرع فرفا  علله،  معفو الخ لأ أن  ملله  نظراً  م لًأ،

 .الكفار  يف والخ أ العمد

 

 

(.92ص )مفتاح الوصول للتلمساين،  

البخاري   ،عالى:  ،الوصايا  كتاب:  ،صحي   اهلل  قول  ظلمًا  تاب  اليتامى  أموال  يأكلون  الذيخ   رقم   (10/  4)،   ن 

(.٨9) رقم ( 1/64)تيان الكبا ر وأكبرها، : تاب ،اإليمان: كتاب ،صحي  مسلم(، 2766)

(.119٨) رقم (17/ 4) للمحرمما يلدب : تاب الحج،: كتاب  ،صحي  مسلم 

(.91ص )مفتاح الوصول للتلمساين،  
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باإلبطال: -املنطوق هو الذي- أصله على يعود أن عشر: السادس املطلب
 صلل   لو   س علدا، كان   سا  ال ا    تيا  صللحة  مفهومه  يقال: فال  ،علدك(  ليس ما  ،با  )  تديث:  مثاله:

 واتد. األمريخ يف المعلى ألن علدا  ليس الذي ال ا   وهو المذكور، يف لص   فيه

:التبعية وجه على يذكر أن عشر: السابع املطلب
  يف} ،علالى: قولله  فلنن  [1٨7]البقر : { المسللللاجلد  يف علاكفون وأ،م  ،بلاشللللروهخ و  } ،علالى: قولله مثلالله:

 م لقًا. المباشر  مخ مملوع المعتكف ألن له  مفهوم   {المساجد

البيان: أضواء كتاب يف املخالفة إلغاء حاالت تطبيقات عشر: الثامن املطلب
واملؤلِّف: باملؤلَّف التعريف األول: الفرع
 سكر  تيخ  جما  ،فسللير  كتاب وهو  تالقرآن،  القرآن  ،فسللير  يف البيان  أضللوا   كتاب هو  المؤلَّف:  ،عريف  -

  تيلها، والترجي    وملاقشلتها  اآليات مخ  المسلتلب ة  واألصلولية  الفقهية  المسلا   سكر  وتيخ األلفاظ  معاين

أجزا . ستة يف الكتاب وبا وقد

 مخ  ملدرسو   مفسللللر  :الشلللللقي ي  الهكلي القلادر عبلد  تخ المختلار  محملد تخ األميخ  محملد  والمؤلِّف:  -

 جم  الملور  المديلة  يف  مدرسلًا  واسلتقر  ،هللللل1367  سللة وتج   تها،  و،علم ولد  ،(موريتانيا)  شللقي   علما 

 كبار هيئة  يف عضلللًوا وكان  التفسلللير  يف  الشلللريف  اللبوي  الحرم  يف  التدريس  مهمة يتولى انوك،الرياض

 .م( 1974 - 1٨93 = هل 1394 - 1311) .تمكة و،ويف ،الملاص  مخ وغيرها العلما 

 

(. 49٥/ 3)الكوك  الملير،  (، 771/ 2) رشاد الفحول،  ،(23/ 4)البحر المحي ،  

 أتواب:   ،سلخ الترمذي  (،3٥03)  رقم  (3/49٥) يف الرج  يبيا ما ليس علدا،    تاب:  ،اإلجار   :داود، كتابسلخ أتي    

تيا ما ليس علدك  تاب:    م، البيوع عخ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل (  123٥(، ورقم  1232)  رقم  (2/٥14)كراهية 

  ( 2٨9/  7)البيوع  تيا ما ليس علد البا ا،    اللسا ي، كتابسلخ  . ووالعم  على هذا الحديث علد أكثر أه  العلم  وقال:

(.21٨7) رقم ( ٥40/ 3) .اللهي عخ تيا ما ليس علدك تاب: ،كتاب التهارات ،سلخ اتخ ماجه (،4613) رقم

(. 771/ 2) رشاد الفحول،  (،23/ 4)البحر المحي ،  

الموسوعة الميسر  يف ،راجم أ مة التفسير واإلقرا  واللحو والل ة »مخ القرن األول (، و4٥/  6)األعالم للزركلي،    

  وليد تخ أتمد الحسيخ الزتيري،  ياد تخ عبد الل يف القيسي،،  لعقا دهم وشي  مخ ورا فهم« لى المعاصريخ ما دراسة 

(م 2003، تري انيا –مهلة الحكمة، مانشستر ، 1( )ط3/2٥33وآمرون، )
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 البيان: أضواء كتاب يف أمثلتها جاءت اليت احلاالت الثاني: الفرع
ال ال . على الهاري ألنه سكر المل وق كون تالة-1

متلان.ا  سكر تالة-2

لسؤال. جواتًا سكر كونه تالة-3

 الواقا. لموافقة سكر كونه تالة-4

 حالة: كل أمثلة الثالث: الفرع
ال ال . على الهاري ألنه سكر المل وق كون تالة-1

فيها: األمثلة

 ولم  سللللفر  على  كلتم  و ن}  ،علالى:  قولله  مخ  أملذوا  العلملا   تعح  أن  سكر  أن  تعلد  -اهلل  رتمله-  قولله  أ(

 السفر. يف    ًامشروع يكون   الرهخ أن [2٨3]البقر : { ةمقبوض فرهان كا،بًا ،هدوا

    {  سللللفر  على كلتم  وان } :،علالى قولله أن على فلدل ،تلالملديللة  يهودي  عللد درعلًا رهخ  ملسو هيلع هللا ىلص  تلأنله وردا

مخالفة. مفهوم

  :العلم   أه   فقال  .السفر  يف  الصال   قصر  وهو  [101]اللسا :  {  الصال   مخ  ،قصروا  أن  }  ،عالى:  قوله  ب(

  مخرج مرج  ألنله  {كفروا  اللذيخ يفتلكم  أن  مفتم  ن}  ،علالى  قولله  هو  اللذي  للشللللرط مخلالفلة  مفهوم  و 

 متخوفة. أسفارهم غال  كان الههر  تعد اإلسالم أمبد يف ننف ية،اآل هذا نزول تال ال ال 

 فليراجا. تيانه، سبى وقد الرتا  ، نكاح مسألة يف {تهوركم يف الال،ي} ،عالى: قوله ج(

 أن  على األدلة لد لة واللسلليان  الخ أ  يف  الصلليد  جزا  أوج   مخ  قول  سكر  أن  تعد  -اهلل  رتمه- قوله  د(

  {متعملداً }  :،علالى  لقولله  مخلالفلة  مفهوم     وقلالوا:  غيرا،  تيخو   العلاملد  تيخ  فيله  فرق     التلفلات  غللللللللرم

 

(. 206٨) رقم (،3/٥6) ،تاللسيئة ملسو هيلع هللا ىلصتاب شرا  اللبي، البيوع  كتاب: ،صحي  البخاري 

(. 1/1٨٥)أضوا  البيان،  

(. 1/2٥3)أضوا  البيان،  

(. 1/2٥4)أضوا  البيان،  
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 .اً مدعا    الصيد المحرم يقت    أن ال ال   س ال ال  على جرى ألنه  [9٥]الما د :

  على  عفا فلو  مهانًا  العفو أو   القصاص     المقتول  لولللللي  ليس  القا ليخ  ردود مخ  -اهلل  رتمه-  سكر هلل(

 الدية   لزامه  المقتول  لولي فليس  الديه  أرضى و   مهانًا  العفو  أو  القت       أرضللللى    الهاين  وقال الديه

 (يقت   أن ماو   ييفد  أن   ما  اللظريخ  تخير  فهو  قتي  له  قت  مخ)  تحديث  سللللتد لا   على  فردوا  جبرًا،

  ،حقيى  يف  ملالفهم  تيلث  عليله  تلوا  ملا  يقر  لم  ولكلله  لله،  مخلالفلة  مفهوم  فال  ال لالل   مهرى  جرى  تلأنله

 مر.اآل القول ورج   الحديث هذا يف ملاوها

 ما  الراتلة دون  رجليه  على المشللللي  على القادر  على  تموجبله  قلتم  كيف  قيل : فنن  -اهلل  رتمله- قوله)و 

 ليس  الرجليخ  على  المشلي  أن  على  يدل  وسل   والراتلة، تالزاد  السلبي  ملسو هيلع هللا ىلص  اللبي  ،فسلير  تقبول  اعترافكم

:وجهيخ مخ فالهواب اآلية. يف المذكور السبي  مخ

  الحهلاج أكثر أن ال لالل   ألن   ا سللللت لاعلة تلا ت  تلأغلل   اآليلة  رفسللللَّ   ملسو هيلع هللا ىلص أنله التبلادر الظلاهر أن :األول

 ال ويلة  المسللافات  يف  رجليه  على  المشللي  عخ اإلنسللان  عهز وال ال   .تعيد   تالد   مخ  قادمون  آفاقيون

 كان  سا  اللص  أن  األصلللول  يف  المقرر  والقاعد   تاألغل  اآلية  ملسو هيلع هللا ىلص  ففسلللر  د،زا  تال  فراسللل   مكان  وعدم

 جم  ،اسلللت راداً  ةبالرتي  ،زويج   ملا ألةسلللم  سكر  جم  ...  مخالفة  مفهوم له  يكون    ال ال   األمر  لىع  جاريًا

 مخلالفلة  مفهوم فال  سلل  على الحلديلث  وجرى  والراتللة الزاد  ا سللللت لاعلة تلا ت أغلل  كلان   ساو   قلال:

  على  خ يالش  سل   لقو   و ما المسافة  وول  لعدم   ما  رجليه،  على  المشي  على  القادر  على  الحج   فيه   ،له

 يف  الزاد  واجد  تكم  يف ألنه  سلفرا  يف قو،ه  على  ملها  يحصل   التي  الصللعة  سي  على  ،ه  كذل و   المشلي،

 .المعلى

 

(. 1/439)أضوا  البيان،  

  ، صحي  مسلم  (،2434)  رقم  (3/12٥)  مكة؟كيف ،عرف لق ة أه     :اللق ة، تابيف    كتاب:  ،صحي  البخاري  

(.13٥٥) رقم(، 4/110)،حريم مكة، وصيدها تاب:  ج،الح كتاب:

(. 373)ص أضوا  البيان، 

الوارد  مكة مخ مارج المواقيت للحج والعمر. أما َمخ كان مخ أه  دام   الميقات فهو  :هواآلفاقيون: جما أفاقي و 

 (.12)التعريفات للهرجاين، ص  ميقا،ي.

(. 4/31٨)أضوا  البيان،  
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ا متلان. معلرض يف سكر المل وق كون تالة -2

أمثلته:

 لم  وهوراً   للا  ،رتتها  )وجعلت :ملسو هيلع هللا ىلص  تقوله  ا سللللتلد ل  تاصلللللله  اعتراض  جواب  يف  -اهلل  رتمله- قوله  أ(

الصعيد. أنواع مخ غيرا دون تاليد يعلى غبار له الذي التراب ،عيخ على   (الما نهد

 اعتبلار فيله  يملا ما  ا متللان  معرض  يف  مذكوراً   األمر كون نأ  ملهلا: وسكر  ،وجهأ جالجة  مخ فالهواب  فقلال:

 األصول. يف ،قرر كما المخالفة مفهوم

  ال للللري  اللحم  فذكر  [،14]اللح : {  وريًا  لحمًا  مله  لتأكلوا  البحر  سخر  الذي  وهو}  ،عالى: قوله  ب(

  تلال ري  قيلد   نملا فلننله   جملاعلًا  البحر  يف  اممل  القلديلد أكل   فيهوز  لله،  مخلالفلة  مفهوم فال  متللانا   معرض  يف

أ،م. ته فا متلان غيرا مخ أتسخ ألنه

  يلتفعون  ألنهم  -اهلل  رتمله-  قلال  المسللللافرون  أي [73]الواقعلة:  {  للمقويخ  ومتلاعلًا  }،علالى:  قولله  ج(

 موانا  مخ  أن  األصللول  يف  ،قرر وقد  .الزاد  و صللالح  وا سللتضللا    تها  ا سللتدفا   يف  عظيمًا  انتفاعًا  تاللار

 تله  جي   ألنله   للمقويخ  مفهوملًا يعتبر    أنله  ،علم  وتله  لالمتللان،  وارداً   اللفظ  كون المخلالفلة  مفهوم اعتبلار

 .تالعمران الحاضريخ مخ المقويخ ل ير أيضا متاع وهي لالمتلان،

.لسؤال جواتًا ورد المل وق كون -3

أمثلته:

 اللحر  يوم  يف  غيرا  علللللى  الحلى  قدم لمخ  (ترج و   افع :)ملسو هيلع هللا ىلص قوله  سكر  أن  تعد  -اهلل  رتمه- قوله  أ(

 

(.٥22)  رقم ( 63/ 2)المساجد ومواضا الصال ،  كتاب:  ،صحي  مسلم 

(. 1/3٥4)أضوا  البيان،  

(. 2/344)أضوا  البيان،  

(.٥36/ 7)أضوا  البيان،  

  ،صحي  مسلم(،  ٨3)  رقم  (1/2٨)  .الفتيا وهو واقف على الداتة وغيرها  العلم، تاب  كتاب:  ،صحي  البخاري  

(. 1306) رقم(   ٨2/ 4) ، اللحر أو نحر قب  الرميمخ تلى قب  : ، تابالحج كتاب:
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تأمريخ: تالهاه  مصها مخ قول ورد عليها، المتفى تروايا،ه

عمومها. استصحاب فيهل  الهه  و  اللسيان سكر فيها ليس األتاديث ،ل  تعح أن :أولهما

  مفهوم فيه  يعتبر    سلللأللللللللة لمخ  المسلللئول  جواب أن  األصلللول  علم  يف  ،قرر وقد  تقوله: سكرا  ما الثاين:

 .للسؤال الهواب لم اتقة تالذكر المل وق ،خصيص ألن المخالفة

 اتخ  كالم   ن  يقول:  أن  لقلا ل   :  [229]البقر :  {مر،لان  ال الق} ،علالى:  قولله عللد  -اهلل رتمله-  قولله  ب(

     يسأل لم الصهبا  وأتو ،الصهبا  يتأ سؤال على وارد المذكور  داود أتي رواية يف عباس

 تهلا  الملدمول  غير  مص   ملا  ألنله   لله  مخلالفلة  مفهوم     عبلاس  اتخ  فهواب  .تهلا  الملدمول  غير  عخ

 .المل ى عخ المفهوم تكم مراجإل كونه يتعيخ فال .للسؤال الهواب لم اتقة

 {  تهملا  في وَّ   أن  عليله  جللاح  فال  }  ،علالى:  تقولله  ا سللللتلد ل  عخ  الهواب  يف  -اهلل  رتمله-  قولله  ج(

  سل ، ظخ  تيخ  الزتير تخ  لعرو  عا شلللة  جواب  سل   يف  سكر تيث  السلللعي وجوب  على  [،1٥٨]البقر :

  ساً و   جلاتًا والمرو  الصلفا  تيخ  السلعي  يف نأ  ظخ مخ  لسلؤال  جواتًا  نزلت آليةا نأ  تيلت وقد  الشليخ:  قال

 سللا    أل سلل  فلو  المل وق  تكم عخ  المفهوم  إلمراج     للسللؤال  الهواب  لم اتقة  الهلاح  رفا كرفذ

 مخ  يلزم  لم  سل ،  يف  علي   جلاح    له وقلت  المكتوتة؟  الخمس  أصللي نأ  يف جلاح  علي ه   :قا الً   مثالً 

 .لاالسؤ جوات  لي اتى سل  يف جلاح   :قلت  نماو  واجبة، غير أنهات ،قلول: أن  سل 

.الواقا لم اتقة سكر المل وق كون -4

أمثلته:

  تول  [،17٨]البقر :  { نثىتلاأل  واألنثى تلالعبلد  والعبلد تلالحر الحر }لى:،علا  قولله يف -اهلل رتمله-  قولله أ(

  تلالحر الحر  قتل  على يلدل  السللللاتقلة  اآليلة  يف ،علالى  قولله  أن فلاعلم  " فقلال: تلالمرأ ،  الرجل   قتل   مسللللأللة

 

(.٨9-٨٨/ 1)أضوا  البيان،  

رواية أتي داود لحديث اتخ عباس يف والق الثالث فيها أن أتا الصهبا  سأله: أما علمت أن الرج  كان  سا ولى امرأ،ه جالجًا قب    

تلى كان الرج   سا ولى    :؟ قال اتخ عباسعمرأن يدم  تها جعلوها واتد  على عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأتي تكر وصدرًا مخ  مار   

نسخ المراجعة تعد . أمرجه أتو داود يف سلله، كتاب: ال الق، تاب:  الخ الحديث .  واتد .امرأ،ه جالجًا قب  أن يدم  تها جعلوها  

(. 233 /2ضعف األلباين هذا الرواية يف ضعيف أتي داود )وقد  (،2199( رقم)261 /2ث، )الت ليقات الثال 

(. 1/133)أضوا  البيان،  

(.42٨/ 4أضوا  البيان، ) 
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  تلالمل وق، عكسلللله  و  تلالحر العبلد  أو   تلاللذكر  األنثى لقتل  يتعرض  ولم ،تلاألنثى  نثىواأل تلالعبلد والعبلد

  تلداهملا:   فقلاللت  اقتتلتلا العرب  مخ  قبيلتيخ  أن  اآليلة  نزول  سللللبل   ألن  معتبر  غير  هللا  مخلالفتله ومفهوم

  الحر  تملزللة  ملهم العبلد أن وزعملًا  عليهم  ملهم  ، لاو ً  فالن تللت  فالنلة تللاوأمَ   فالن تخ  فالن تعبلدنلا نقتل 

  و ظهاراً  عليهم ، او ً  اآلمريخ مخ الرج  تملزلة أيضًا ثاهمنأ وأن لئ و أ مخ

 عخ نحوا تا،م  أتي اتخ  وروى .وقتاد   الشلللعبي  عخ  لقروبيا  هذا  معلى  سكر  عليهم،  لشلللرفهم

 

القروبي   أتو عبد اهلل،  الخزرجي األندلسي،  أتي تكر تخ فرح األنصاري  المفسريخ:  محمد تخ أتمد تخ  . مخ كبار 

  -   000.)و،ويف فيها  رت   لى الشرق واستقر تملية اتخ مصي  يف شمالي أسيوط، تمصر.  مخ أه  قروبة.  صال  متعبد

. (322/ ٥)األعالم للزركلي،  (.م1273-000 =هل  671

ولد .  راوية، مخ التاتعيخ، يضرب المث  تحفظه:  عمرو  أتوعامر تخ شراتي  تخ عبد سي كبار، الشعبي الحميري،    

وكان ضئيال نحيفا،  .  ا،ص  تعبد المل  تخ مروان، فكان نديمه وسميرا ورسوله  لى مل  الروم.  ت فهأ  تالكوفةاونشأ وم

وهو  .  ما كتبت سودا  يف تيضا ، و  تدجلي رج  تحديث    تفظته:  وسئ  عما تلغ  ليه تفظه، فقال. سبعة أشهرولد ل

الثقات، استقضاا عمر تخ عبد العزيز  .(م  721  -  640=  هل    103  -  19. )، شاعرًا  وكان فقيهًا.  مخ رجال الحديث 

. (2٥1/ 3)األعالم للزركلي، 

. مفسر تافظ ضرير أكمه: قتاد  تخ دعامة تخ قتاد  تخ عزيز، أتو الخ اب السدوسي البصري 

اتخ تلب  البصر :  قال اإلمام أتمد  الل ة وأيام  .  قتاد  أتفظ أه   العرتية ومفردات  تالحديث، رأسا يف  وكان ما علمه 

.  م  737  -  6٨0=  هل    11٨  -  61  ن،عومات تواس  يف ال ا.  وكان يرى القدر، وقد يدلس يف الحديث.  العرب واللس 

. (1٨9/ ٥)األعالم للزركلي، 

  تافظ للحديث، مخ:  عبد الرتمخ تخ محمد أتي تا،م اتخ  دريس تخ الملذر التميمي الحلظلي الرازي، أتو محمد  

. ( 324/  3)األعالم للزركلي، . م 93٨ - ٨٥4=  هل  327 - 240 .كان ملزله يف درب تلظلة تالري، و ليهما نسبته. كبارهم
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 أنها كثير  اتخ وسكر  "اللزول  أسلباب"  يف  والسليووي  ،فسليرا  يف  كثير اتخ  عله  نقله  .جبير  تخ  سلعيد

 متفى  فالهميا  قريظة.  تلي  على  يت اولون  اللضلللير لووت  قتال  تيلهم كان  ألنهم  واللضلللير  قريظة  يف  نزلت

 و نملا  ملكم  العبلد يسللللاويله   مللا العبلد ن  ويقولون:  قوم  على يت لاولون  قوملًا  نأ نزولهلا سللللبل  أن  على

  مبيلًا  القرآن  فلزل  ،ملكم  الرج  يسللاويها  و نما  ملكم  المرأ  ،سللاويها    ملا  والمرأ   ملكم،  الحر يسللاويه

 ."  سوا نهمأ

  تمفهوم  عمالً   الحضلللر  يف  ،شلللرع     الخوف  صلللال   أن  اضاعتر عخ  الهواب  يف  -اهلل  رتمه- قوله  ب(

    الخوف  صلال   يف  تأنها  القول  على  [101]اللسلا :  {...  األرض  يف  ضلريتم  و سا  }،عالى: قوله  يف الشلرط

  مهورج  أن  ا عتراض هذا  عخ  الهواب  يف  قال  .-اهلل  رتمه-  الشلليخ   رجحه  الذي وهللللللو  السللفر  صللال 

  على  لهريه  أيضللًا له  مخالفة  مفهوم    شللرطال أنت  جاتواأو   أيضللًا الحضللر  يف ،صلللى  أنها  على  العلما 

 

وهو تبشي األص ، مخ    .،اتعي، كان أعلمهم على اإلوالق:  سعيد تخ جبير األسدي، تالو  ، الكويف، أتو عبد اهلل  

جم كان اتخ عباس،  سا أ،اا أه   .  أمذ العلم عخ عبد اهلل تخ عباس واتخ عمر.  موالي تلي والبة تخ الحارث مخ تلي أسد

ولما مرج عبد الرتمخ اتخ محمد تخ األشعث، .  أ،سألونلي وفيكم اتخ أم دهما ؟ يعلي سعيدا:  يستفتونه، قالالكوفة  

مالد )على عبد المل  تخ مروان، كان سعيد معه  لى أن قت  عبد الرتمخ، فذه  سعيد  لى مكة، فقبح عليه واليها  

قت  الحهاج سعيدا وما على وجه األرض أتد :  تلب   قال اإلمام أتمد تخ.  وأرسله  لى الحهاج، فقتله تواس   القسري

  66٥=  هل    9٥  -  4٥. )ويف آمر ،رجمته، يف وفيات األعيان، أنه كان يلع  تالش رنج استدتاراً .     وهو مفتقر  لى علمه

.(93/  3)األعالم للزركلي،  .(م 714 -

تافظ مؤرخ  : الدمشقي، أتو الفدا ، عماد الديخهو  سماعي  تخ عمر تخ كثير تخ ضو تخ درع القرشي البصروي جم 

.  و،ويف تدمشى.  هل ورت  يف ول  العلم  706ولد يف قرية مخ أعمال تصرى الشام، وانتق  ما أخ له  لى دمشى سلة . فقيه

(320)األعالم للزركلي، ص. ( م1373 - 1302= هل  774 - 701) .،لاق  اللاس ،صانيفه يف تيا،ه

مصلف، ملها    600له نحو    . مام تافظ مؤرخ أدي :  أتي تكر تخ محمد الخضيري السيووي، جالل الديخعبد الرتمخ تخ    

ولما تلغ أرتعيخ سلة اعتزل اللاس، ومال   ،مات والدا وعمرا ممس سلوات ،  نشأ يف القاهر  يتيمًا.  الكتاب الكبير، والرسالة الص ير 

وكان األغليا  واألمرا   .  ف أكثر كتبهملهم، فألَّ   ، كأنه   يعرف أتداً حاته جميعًاعخ أص  تلفسه يف روضة المقياس، على اللي ، ملزويًا

وتقي على سل  .  فلم يحضر  ليه، وأرس   ليه هدايا فردها  وولبه السل ان مراراً .  يزورونه ويعرضون عليه األموال والهدايا فيردها

. ( 301/ 3لي، )األعالم للزرك  .(م1٥0٥ - 144٥= هل  911 - ٨49) . لى أن ،ويف

(. 1/3٨2)أضوا  البيان،  
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 وأصلللحاته ملسو هيلع هللا ىلص اللبي كان  قال:  مهاهد  عخ  روى كما  تكمها  مبيلًا واقعة    تادجة    يف  نزل ألنه أو   ال ال 

 وسهودها  تركوعها  ،امة  صال   أصحاتهت    ملسو هيلع هللا ىلص  اللبي  فصلى  فتوافقوا،  ،ت َضْهلَانَ   شركونموال  سفانتع  

 مسللللافرون  وهم  وقعلت  الحلادجلة  وهلذا  فلزللت،  وأجقلالهم  أمتعتهم  على  ي يروا  أن  المشللللركون  تهم  فهمّ 

 نلاز ً   المل وق  كون  المخلالفلة  مفهوم  اعتبلار موا ا مخ أن :  األصللللول  يف ،قرر وقلد األرض يف ضللللارتون

 واقعة. تادجة على

 تلادجلة يف  نزللت  فقلد  [33]اللور:  { ،حصللللللًا ردنأ   ن الب لا  علو فتيلا،كخ ،كرهوا  و   }  ،علالى:  قولله  ج(

 لوليها  جاز  التحصلخ  ،رد  لم مخ  أن  يفهم فال  سل . مخ  التحصلخ  يردن وهخ  الزنا  على جواريه  المر    كراا

 الزنا. على  رغامها

 يف نزللت  فقلد  [2٨عمران: ]آل  {  المؤمليخ  دون  مخ  يلا أول  الكلافريخ  المؤملون  يتخلذ     }،علالى:  قولله  د(

 الصللور  عخ  ناهيًا السللاتقة  والصللور  الصللور  هذا  يف  القرآن  فلزل  المؤمليخ  دون مخ  اليهود يوالون  قوم

تها. التخصيص  راد  غير مخ الواقعة

 

شيخ القرا   :  قال الذهبي.  ،اتعي، مفسر مخ أه  مكة:  هو مهاهد تخ جبر، أتو الحهاج المكي، مولى تلي مخزوم  

فيم نزلت وكيف كانت؟ و،لق  :  أمذ التفسير عخ اتخ عباس، قرأا عليه جالث مرات، يقف علد ك  آية يسأله.  والمفسريخ

الكوفةيف   فلظر  ليها.  األسفار، واستقر يف  تحضرموت،   "تئر ترهوت    "سه   لى  :  وكان   يسما تأعهوتة    سه  

.(27٨/ ٥)األعالم للزركلي،  .(م 722 - 642= هل   104 - 21). يبحث عخ هاروت وماروت "تات   "وسه   لى 

2 : ْسَفان  فعالن مخ عسفت المفاز  وهو يعسفها وهو ق عها تال هداية و   تضم أوله، وسكون جانيه جم فا ، وآمرا نون،   ع 

قصد، وكذل  ك  أمر يرك  ت ير روية، قال: سميت عسفان لتعسف السي  فيها كما سميت األتوا  لتبّو  السي  تها، قال  

مكة على  وقال غيرا: عسفان تيخ المسهديخ وهي مخ    عسفان ملهلة مخ ملاه  ال ريى تيخ الهحفة ومكة،   أتو ملصور:

تها ملبر ونخي  ومزارع على ستة وجالجيخ ميال مخ مكة وهي تد ،هامة . )معهم مرتلتيخ، وقي : عسفان قرية جامعة 

 (.4/122البلدان لياقوت الحموي، 

. )معهم  جبي  على تريد مخ مّكة وهلاك ال ميم يف أسفله مسهد صلى فيه رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم:  َضْهلَان   

 (.3/4٥3البلدان لياقوت الحموي، 

(.264 /1أضوا  البيان، )  

المصدر الساتى.  

المصدر الساتى.  
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اخلامتة
  سللللبحلانله  وأسللللألله  ،البحلث كتلاتلة  يف  واإلعلانلة التوفيى مخ  علي مخّ  لملا  ،علالى  اهلل  أتملد البحلث  ملا،ملة يف

واإلجاتة. القبول

:البحث هذا نتا ج  أهم مخ •

  الحكم  نفي  غير فا د   تالذكر  المل وق  لتخصيص  يظهر  أ   المخالفة  تمفهوم  العم   لشروط  الضات -1

عله. المسكوت عخ

للد لة. األصولييخ ،قسيمات ،ختلف-2

متقاتلة. األتيان تعح ويف مختلفة د  ت على ، لى مشتركة تاتاص ال وجود-3

المخالفة. مخ مفهوم أنواع تصر يف األصولييخ امتلف-4

قو،ها. تس  المخالفة مفهوم أنواع ،ر،ي  يف أيضًا نيواألصول امتلف-٥

المل قييخ. وريقة على كلها المخالفة تمفهوم العم  شروط األصول كت  مخ كتاب يذكر لم-6

يذكرها. أماله أكخ مل األمثلة مخ الكثير البيان أضوا  كتاب توى-7

 المخالفة. تمفهوم العم  لعدم تا ت أرتا البيان أضوا  كتاب توى-٨

:التوصيات•

المخالفة. تمفهوم فيها يعم  لم التي والسلة الكتاب يف األمثلة ك  تصر-1

ومستثليا،ها. األصولية القواعد عم  شروط جميا ،شم  أصولية موسوعة كتاتة-2

 إليك.   وأتوب   أستغفرك   أنت  إال   إله   أال  أشهد   وحبمدك  اللهم   سبحانك 
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 املراجع قائمة
  زملي،  خالرتم  وعبلد  أتملد  فواز  ،حقيى  األنلدلسللللي،  تزم  اتخ  لعلي  األتكلام  أصللللول  يف  اإلتكلام .1

(.2016 تزم، اتخ تيروت،)

 اللملكلتلل   تليلروت،)  علفليلفلي،  قاللرزا  علبللد  ،لحلقليلى  دي،مللاآل  للعلللي  األتلكللام  أصللللول  يف  اإلتلكللام .2

 (.اإلسالمي

 ،1ط)  العرتي،  سلامي  ،حقيى الشلوكاين،  لمحمد  األصلول  علم مخ  الحى  ،حقيى   لى  الفحول   رشلاد .3

(.2000 الفضيلة، دار الرياض،

(.المعرفة دار تيروت،) السرمسي، لمحمد الفقه أصول .4

 (.201٨ العبيكان، الرياض، ،2ط) السدتان، فهد ،حقيى مفل ، تخ لمحمد الفقه أصول .٥

  لل بلاعلة، الفكر دار تيروت،)  الشلللللقي ي،  األميخ  لمحملد تلالقرآن القرآن  يضللللاح يف البيلان  أضللللوا  .6

199٥.) 

 وزار   اللكلويللت،  ،4ط)  اللعللاين،  راللقللاد  علبللد  ،لحلقليلى  اللزركشللللي،  الللديلخ  للبللدر  اللملحليل   راللبلحل .7

 (.2017األوقاف،

 تمر،ضللللى  الملقّل   الحسلللليلي، الرّزاق  عبلد تخ  محمّلد تخ  محمّلدل  القلاموس  جواهر مخ  العروس  ،لاج .٨

تيدي الهداية. دار ،الزَّ

 مؤسلسلة  تيروت،  ،2ط) صلال    أدي   محمد  ،حقيى  الزنهاين،  لمحمود  األصلول  على  الفروع  ،خريج  .9

 (.1977 الرسالة،

 مؤسلسلة  ،1)ط  ،اإلسللوي  علي تخ  الحسلخ  تخ  الرتيم  عبدل  ،األصلول  على الفروع  ،خريج   يف  التمهيد .10

.هل(1400 تيروت، الرسالة،

  الحلبي،  الباتي  مصلل فى  مصللر،)  الحلفي،  تادشللاا  تأمير  المعروف  البخاري  لمحمد  التحرير  ،يسللير .11

1932.)

  محملد  ،حقيى السلللليووي، اللديخ  لهالل  عليله السللللاوا الكوكل  وشللللرح  للسللللبكي  الهواما جما .12
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 (.2016 السالم، دار القاهر ، ،4)ط الحفلاوي

 (.الصبي   مكتبة مصر،) التفتازاين، لسعدالديخ التوضي   على التلوي   شرح .13

 تسلخ   محمد  :،حقيى  اإليهي،  خالرتم  عبد الديخ  لصلدر  الحاج  اتخ  مختصلر  على  العضلد  شلرح .14

 (.2004 العلمية، الكت  دار تيروت، ،1ط) تسخ، محمد

 دار  شلركة   سلتانبول،  ،1ط)  قبالن،   لياس  ،حقيى  فرشلته،  فالل ي  لعبد الفقه  أصلول  يف  الملار  شلرح .1٥

 (.2014 اإلرشاد،

 القاهر ،  ،1ط)  سللعد، فالرؤو   عبد وه  :،حقيى  القرايف،  أتمد الديخ  لشللهاب  الفصللول  ،لقي    شللرح .16

(.1973 المتحد ، الفلية ال باعة شركة

  سللعود  المل   جامعة  الرياض،  ،2ط)  المباركي،  أتمد  ،حقيى  الفرا ،  لمحمد الفقه  أصللول  يف  العد  .17

 (.1990 اإلسالمية،

 وزار   الكويت، ،4ط)  اللشللمي،  عهي   ،حقيى  الهصللاص،  الرازي  تكر  ألتي  األصللول  يف  الفصللول .1٨

 (.2017 األوقاف،

(.19٨3 العلمية، الكت  دار تيروت، ،1ط) الهرجاين لعلي التعريفات كتاب .19

 ،1ط)  السلويد  ناجي  ،حقيى  البخاري، الديخ  لعال  البزدوي  اإلسلالم  فخر  أصلول عخ  األسلرار  كشلف .20

(.2012 العصرية، المكتبة تيروت،

  العبيكان،  الرياض،  ،2ط)  تماد، ونزيه  الزتيلي  محمد  :،حقيى  اللهار،  اتخ  لمحمد  الملير  الكوك  .21

2009.) 

  علي، ونضلللال الديخ  شلللمس  و تراهيم  البقاعي  يوسلللف  :،حقيى  ملظور، اتخ  لمحمد  العرب لسلللان .22

(200٥ للم بوعات، األعلمى مؤسسة تيروت، ،1)ط

 (.2011العرتي، الكتاب دار تيروت،) زهو ، أتمد ،حقيى الرازي، لمحمد الصحاح مختار .23

 (.201٥ الرسالة، مؤسسة ،تتيرو  ،1ط) األشقر محمد ،حقيى ال زالي، لمحمد المستصفى .24

 (.2001 الفضيلة، دار الرياض، ،1ط) الذروي، أتمد ،حقيى ،يمية، آلل المسود  .2٥
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 ،1ط)  علاية،  عزو   أتمد  :،حقيى  الفيومي،  محمد  تخ  ألتمد  الكبير  الشرح  غري   يف  الملير المصباح .26

 (.2009 العرتي، التراث أتيا  دار تيروت،

  .(م1979 تيروت، الفكر، )دار ،القزويلي زكريا  تخ فارس تخ تمدأل الل ة مقاييس معهم .27

 الرسللالة  مؤسللسللة  تيروت،  ،1ط)  التلمسللاين،  لمحمد  األصللول  على الفروع  تلا    لى  الوصللول  مفتاح .2٨

 (.2013 ناشرون،

 وهبة،   مكتبة  ،1ط)  الحسلخ،  تاتكر  لخليفة  األتكام  على  األلفاظ  د  ت ورق  يف األصلولييخ  ملاهج  .29

 م(.19٨9 مصر،

 مصللر،  عفان،  اتخ  دار  ،1ط)  تالشللاوبي،  الشللهير  اللخمي  محمد تخ  موسللى تخ  تراهيمإل  الموافقات .30

 م(.1997

 المعاصلريخ   لى  األول القرن  »مخ  والل ة  واللحو واإلقرا   التفسلير  أ مة  ،راجم  يف الميسلر   الموسلوعة .31

  الل يف  عبد  تخ   ياد  الزتيري،  الحسللليخ  أتمد تخ وليد  ،ورا فهم« مخ  وشلللي   لعقا دهم  دراسلللة  ما

 (.م 2003 ،تري انيا – مانشستر الحكمة، مهلة ،1)ط وآمرون( القيسي،

 (.فضالة م بعة الم رب،) الشلقي ي،  تراهيم اهلل لعبد السعود مراقي على البلود نشر .32

 الموجود  عبد  أتمد  عادل  :،حقيى  القرايف،  أتمد الديخ  لشلهاب  المحصلول  شلرح  يف  األصلول  نفا س .33

 (.الباز مص فى نزار القاهر ، ،1ط) معوض محمد وعلي

 شللعبان  ،حقيى  اإلسلللوي،  الديخ  لهمال  األصللول،  علم   لى  الوصللول  ملهاج  شللرح  يف  السللول  نهاية .34

(.1999 تزم، اتخ دار تيروت، ،1ط)  سماعي ، محمد

 التراث  تيلا   تيروت،) يوسللللف، والل المحقى  للاين،يالمرغ لعلي المبتلدي  تلدايلة  شللللرح يف  الهلدايلة .3٥

(.العرتي

  المعارف،  مكتبة  الرياض،)  زنيد،  أتو  دالحمي  عبد  ،حقيى  ترهان، تخ  ألتمد  األصللول   لى  الوصللول .36

19٨3.) 
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