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 مقدمة

 أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من تعاىل ابهلل ونعوذ ، ونستغفره ونستعينه حنمده تعاىل هلل احلمد إن
 له شريك ال وحده هللا إال اله ال أن وأشهد له، هادى فال يضلل ومن له مضل فال هللا يهد من

ِلُمونَ  َوأَنُتم ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  َوالَ  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اللَّ  ات َُّقوا   آَمُنوا   الَِّذينَ  أَي َُّها يَ  ورسوله." عبده حممدا   أن وأشهد  مُّس 
")(1 
َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   ن َّف س   مِّن َخَلَقُكم الَِّذي َربَُّكمُ  ات َُّقوا   النَّاسُ  أَي َُّها يَ  " ُهَما َوَبثَّ  َزو َجَها ِمن    َكِثري ا  رَِجاال   ِمن  

 (2) "َرِقيب ا َعَلي ُكم   َكانَ   اللَّ  ِإنَّ  َواأَلر َحامَ  بِهِ  َتَساءُلونَ  الَِّذي اللَّ  َوات َُّقوا   َوِنَساء
ا قَ و ال   َوُقوُلوا اللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ  "  يُِطع   َوَمن ُذنُوَبُكم   َلُكم   َويَ غ ِفر   أَع َماَلُكم   َلُكم   ُيص ِلح   َسِديد 

ا فَ و ز ا فَازَ  فَ َقد   َوَرُسوَلهُ  اللََّ   (3) "َعِظيم 
 ....بعد أما
 وشر - وسلم عليه هللا صلى - حممد هدي اهلدي وخري -تعايل- هللا كتاب  احلديث أصدق فإن

 .النار يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة حمدثة وكل حمداثهتا، األمور
 أما بعد :

ذلك أنه يكسب الفقيه  ,ابلغةفان دراسة القواعد األصولية ومعرفة الفروع املخرجة عليها له أمهية 
اليت يتمكن بواسطتها من استخراج األحكام من األدلة التفصيلية بتطبيق القواعد  ,ملكة االستنباط

لعلم أصول  وبذلك يتحقق التطبيق العملي, وَتكنه من إصدار األحكام للوقائع املستجدة ,عليها
 .ىن الثمرة املرجوة منه تالفقه وجت

حيث  ,ختصيص العموم ابملفهوم قاعدة خرجت عليها كثري من الفروع الفقهيةومن تلك القواعد اليت 
  تطرقت كما ,املنفصلةاعتىن العلماء املصنفون يف األصول ببياهنا ضمن كالمهم عن املخصصات 

 عليها. تخرجاملسائل الفرعية اليت  تذكر للقاعدة و خريج كتب الت

                                                           

 102 :عمران آل سورة1)( 
 1: النساء سورة (2) 
 70: األحزاب سورة (3) 
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و هذه املسألة يكتنفها كثري من الغموض,فإنه و إن كان قول مجهور أهل العلم من املالكية والشافعية 
واحلنابلة تقدمي املفهوم على العموم ,فقد خالف يف ذلك أهل الرأي ,وأهل الظاهر, وكثري من 

 نابلة ,فذهبوا إىل تقدمي العموم املتكلمني ,و طائفة من الشافعية واملالكية واحل
وقد نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل هذا الغموض ,وذكر أن هذه املسألة غمرة من غمرات أصول  

لذلك اخرتت طرق ابب هذا املوضوع حماولة . (1)  الفقه وقد اشتبهت على كثري من الساحبني فيه
 ولكن األقوالابلرتجيح بني  ليس ,اإلشكالك لذإزالة شيء من  و ,الغموضذاك لتجلية شيء من 

وحماولة املقارنة بني ما ورد يف  ,وحترير حمل النزاع يف املسألة ,مبعرفة مواطن االتفاق واالختالف بينهم
,حيث ,ومدى االتفاق واالختالف بينها كتب األصول حول املسألة وما ورد يف كتب التخريج 

أربعة من كتب التخريج وهي ختريج الفروع على األصول كثري من كتب األصول ,و إىل رجعت إىل  
 .للزجناين ومفتاح الوصول للتلمساين ,والتمهيد لالسنوي ,والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام  

مل  لكن ,املتأخرةيف الكتب املتقدمة أو  سواء حوهلاالكالم  وبسط األصولواملسألة قد حبثت يف كتب 
 املبارك األستاذ العزيز عبد بن حبثا خمتصرا للدكتور حممد إاليف كتاب أجد من أفردها ابلبحث 

 مبفهوم التخصيص .ذكر فيه األدلة على جوازيقع يف حوايل ستني صحيفة  اإلمام جبامعة املساعد
,وقد استفدت من  املخالفة ,ورجح بني األقوال مبفهوم التخصيص حكم يف االختالف املوافقة ,و

مقصدي األول خيتلف عما يف هذا البحث وهو املقارنة بني كان   إن هذا الكتاب يف توجيه البحث و
 .التخريجورد حول املسألة يف كتب الفقه وكتب  ما

 جاءت على النحو األيت: وخاَتة  وقد قسمت البحث إىل مقدمة ومخسة مباحث
منهج إعداده و ذكرت فيها أمهية املوضوع وسبب اختياره واألعمال السابقة وخطة البحث :املقدمة

 الصعوابت اليت واجهتها أثناء إعداد البحث.و 
 تعريف التخصيص وذكر أقسام املخصصات :األولاملبحث 
 تعريف التخصيص :األولاملطلب 
 أقسام املخصصات:الثايناملطلب 

                                                           

 31/108أنظر جمموع الفتاوى  (1) 
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 وذكر أقسامهتعريف املفهوم :الثايناملبحث 
 معىن املفهوم:املطلب األول

 أقسام املفهوم :املطلب الثاين
 حجية املفهوم :املبحث الثالث

 حجية مفهوم املوافقة:األولاملطلب 
 حجية مفهوم املخالفة:الثايناملطلب 
 التخصيص ابملفهوم:الرابعاملبحث 

 املطلب األول: التخصيص مبفهوم املوافقة
 التخصيص مبفهوم املخالفة املطلب الثاين:

 الفروع الفقهية املخرجة على القاعدة:املبحث اخلامس
 الفروع املخرجة على القاعدة من كتب التخريجاملطلب األول:مجع 

 دراسة فرع فقهي من كتب الفقه وكتب التخريج:الثايناملبحث 
 اخلاَتة :ذكرت فيها أهم نتائج البحث

 إعداد البحث يتلخص يف النقاط التالية:مث إن املنهج الذي سرت عليه يف 
 مجع املادة العلمية من مظاهنا ابلرجوع إىل الكتب األصيلة يف أصول الفقه. -1
مجع أقوال أهل العلم من كتبهم والتثبت يف ذلك فإذا وجدت قوال لعامل يف غري كتابه أقوم   -2

 ابلرجوع إىل األصل لعزو القول إليه .
 ل اليت ذكرت يف البحث .ذكر أمثلة جلل املسائ -3
 .عزو اآليت القرآنية وختريج األحاديث النبوية   -4
اعتمدت يف عزو األقوال إىل الكتب كثريا على املكتبة الشاملة فكل قول ذكرت فيه معلومات  -5

وأما املراجع اليت اعتمدت فيها على املكتبة الشاملة فأذكر املرجع يف موضعه أخذته من نسخة ورقية ,
 املعلومات املتعلقة هبا يف قائمة املراجع .
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 تلك الصعوابت  املرسومة, وأهموفق اخلطة وقد واجهتين بعض الصعوابت يف إعداد هذا البحث 
فرمبا يتفرد كل كتاب منها بذكر فرع  ,قلة الفروع الفقهية املخرجة على القاعدة يف كتب التخريج

,فقمت ابلتعليق على كل فرع من حيث الفروع املخرجةب التخريج فلم أستطع املقارنة بني كت ,واحد
 فقهي مبا أراه مناسبا ابلرجوع إىل بعض الكتب الفقهية .

ومنها اختصار الكالم حول القاعدة كما يف كتاب مفتاح الوصول للتلمساين ,أو عدم ذكر القاعدة 
 .يف كتاب ختريج الفروع على األصول للزجناين 

 كتب التخريج   عليها يفوقلة الفروع الفقهية املخرجة ,حيث أتصيلها  فقلة الكالم حول القاعدة من
حتقيق اهلدف األول من البحث وهو املقارنة بني كتب الفقه وكتب التخريج حول  خلق صعوبة يف,

فحصرت كل ما ذكر يف كتب التخريج حول ,القاعدة ,لكن مل مينعين ذلك من حماولة جتاوز ذلك 
  .ملعرفة االتفاق واالختالف بينهاا ورد يف كتب األصول القاعدة وحاولت مقارنته مب

ومن الصعوابت عدم توفر املراجع يف نسخ ورقية, حيث مل أجد من كتب التخريج إال كتاب اإلسنوي 
التمهيد نشرته املكتبة األزهرية ,وكتاب التلمساين ختريج الفروع بتحقيق الدكتور حممد علي فركوس 

ح من صعوبة يف تصفما يف ذلك من ,وقد اعتمدت يف الغالب على نسخ الكرتونية ,وال خيفى 
   الكتاب والوصول إىل املعلومة .

والشكر موصول إىل شيخنا الدكتور عثمان الشوشان حفظه املوىل جل وعال الذي ما فتئ يفيدان من 
علمه وتوجيهاته طيلة الفصل الدراسي ,سواء ما تعلق ابملادة العلمية ملقرر ختريج الفروع على األصول 

ابلبحث وطريقة إعداده وكل ما يتعلق ابملنهجية العلمية يف ذلك ,كما مل يبخل على أو ما تعلق ,
الطالب ابإلجابة على أسئلتهم وتقدمي النصائح والتوجيهات هلم ,وقد كتبت له على بريده اخلاص 

حول الصعوابت اليت واجهتين يف إعداد البحث فلم يرتدد يف الرد علي مبا أفادين وسهل علي فجزاه 
 خريا وجعل ذلك يف ميزان حسناته .  هللا
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 تعريف التخصيص وذكر أقسام المخصصات:المبحث األول

 معىن التخصيص :األولاملطلب 
 (1).غريه عن ميزه:  أي بكذا، خصه:  يقال والتمييز، اإلفراد التخصيص يف اللغة :

 اخلطاب تناوله ما بعض إخراج "هو البصري: احلسني أبو قال فقد وأما التخصيص يف االصطالح:
 (2)عنه

 (3)مسمياته  بعض على العام " قصر:وعرفه ابن احلاجب أبنه

فإذا ورد لفظ عام مث قصر على بعض مسمياته ,مسي ذلك عند علماء األصول ختصيصا ,فيبقى 
 (4)حجة فيما مل خيص ,إذ الغالب على عمومات الشريعة التخصيص .

 :أقسام املخصصات:املطلب الثاين
 ينقسم املخصص عند علماء األصول إىل متصل ومنفصل 

  املتصلاملخصص :القسم األول
َتِقلُّ  الَ  َما َوُهوَ  ِسهِ  َيس   (5)آَخرَ  ِبَكاَلم   ُمر تَِبط   َبل   ,بِنَ ف 

َفةُ  :واملعدود منها يف أكثر كتب األصول أربعة خاصة ,وهذه املخصصات أنواع متعددة  الصِّ
ِتث  َناءُ  هتَا َوالشَّر ُط,وقد أوصلها بعضهم إىل أكثر من ذلك قال القرايف :" َوَقد   َوال َغايَةُ  َوااِلس   َوَجد 
ِتق رَاءِ  َر بَ َعةُ  َعَشرَ  اث  يَن   اِباِلس  َرى َوََثَانَِية   ال ُمتَ َقدَِّمةُ  األ  َالُ  َوِهيَ  ُأخ   ال َمَكانِ  َوظَر فُ  الزََّمانِ  َوظَر فُ  احل 
ُرورُ  ُعولُ  َوال َبَدلُ  ِييزُ َوالتَّم   َوال َمج  ُعولُ  َمَعهُ  َوال َمف  ِلهِ  َوال َمف  َتِقلُّ  َواِحد   ِفيَها لَي سَ  َعَشرَ  ااِلث  َنا فَ َهِذهِ  أِلَج   َيس 

ِسِه"  (6)بِنَ ف 

                                                           

 222ص جهُله  الفقيه   يسع ال الذي الفقه أصول 1)(  
  2/299اإلحكام لالمدي (2) 

  (3)رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب 227/3 
  4)  انظر مذكرة يف أصول الفقه ,طبعة دار االتقان 239(

  (5) انظر شرح الكوكب املنري 31/2 أنوار الربوق يف أنواع الفروق 251/2
 2/251أنوار الربوق  (6) 

 



7 
 

 

 إخراج: واصطالحا  .احلبل كثين  بعضه؛ إىل الشيء بعض رد وهو الثين، من: لغة :وهواالستثناء-1
ر َلِفي اإلنسان ِإنَّ ": (1)تعاىل كقوله  أخواهتا، إحدى أو إبال العام أفراد بعض  آَمُنوا الَِّذينَ  ِإالَّ    ُخس 

قِّ  َوتَ َواَصو ا الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا  (2) "اِبلصَّب ِ  َوتَ َواَصو ا اِبحلَ 
 .وهو لغة العالمة:الشرط-2

"  إبِِن  "  الت َّع ِليقِ  ِصَيغُ  بِهِ  فيختص الشرط اللغوي بكونه خمصصا ,َوال ُمرَادُ الشرط اللغوي  واملراد هنا
 (3). َوحَن وَِها

 الصَّالةَ  َوأَقَاُموا ََتبُوا "فَِإن  : املشركني يف تعاىل قوله املتقدم مثال.أتخر أم تقدم سواء خمصص والشرط
تَ ُغونَ  "َوالَِّذينَ : تعاىل قوله املتأخر ومثال(4)َسِبيَلُهم" َفَخلُّوا الزََّكاةَ  َوآتَ ُوا َاُنُكم   َمَلَكت   ِمَّا ال ِكَتابَ  يَ ب    أمي 

ُتم   ِإن   َفَكاتُِبوُهم   ا" ِفيِهم   َعِلم   .(5)َخري 
رِم   حَن وُ  ِِبُُصوِصهِ  الن َّع تُ  اَل  ال َمع َنوِيَّةُ  هبا َوال ُمرَادُ الصفة:-3 ِييدَ  فإن الزُّهَّادَ  ال ُعَلَماءَ  َأك   خُي رِجُ  اِبلزُّهَّادِ  الت َّق 

َرُهم    (6).َغي  
 بدل أو نعت من العام أفراد بعض به خيتص مبعىن أشعر ما: قال يف األصول من علم األصول: "وهي

 (7).حال" أو
 حىت: ومها لفظان، وهلا بعدها وانتفائه قبلها، احلكم لثبوت املقتضية الشيء هناية وهي الغاية:-4

 (10).ال َمرَاِفق" ِإىَل  "َوأَي ِدَيُكم  : (9)تعاىل وقوله (8) َيط ُهر َن" َحىتَّ  تَ ق رَبُوُهنَّ  "َوال: تعاىل كقوله  وإىل
                                                           

 2و1سورة العصر االية  )(1 
  38األصول من علم األصول ص  (2) 
  2/52الكوكب املنريشرح  (3) 
 5التوبة اآلية  (4) 
 33اآلية من: النور(5) 

 2/478البحر احمليط لبدر الدين الزركشي  (5) (6)
 40األصول من علم األصول  (7) 

 البقرة سورة من" 222" اآلية من جزء (7) (8)
 املائدة سورة من" 6" اآلية من جزء (9) 
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  عن وخرجت وسطا الغاية كانت  وإال قبلها ملا خمالفا بعدها ما حكم يكون وأن بد وال : قال اآلمدي
 (1). وحىت إىل داللة إلغاء ذلك من ولزم غاية كوهنا

 املخصص املنفصل:القسم الثاين
َتِقلُّ  هو َما ِسهِ  َيس  ِهِ  َأو   َلف ظ   ِمن   (*)بِنَ ف   (2) َغري 

 العقل، أن املخصصات املنفصلة قد حصرت يف ثالثة أقسام :–رمحه هللا –وقد ذكر الشوكاين 
 .السمعي والدليل واحلس،

 ابلقياس التخصيص جيعل املذكورة الثالثة يف املنفصلة املخصصات ابحنصار القائل مث قال : "ولعل
 (3).السمعي" الدليل حتت مندرج ا

 اإلمجاع وذكر الشيخ حممد األمني الشنقيطي من أقسام املخصصات املنفصلة:احلس ,والعقل ,و
 (4),والقياس ,واملفهوم ,والعرف املقارن للخطاب,والنص .

بعض ما  وخترج ,العامِما تقدم يتبني لنا أن املفهوم من املخصصات املنفصلة اليت تستقل بنفسها عن 
 يتناوله اللفظ العام منه .

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 1/378إرشاد الفحول للشوكاين (10) 
 2/337اإلحكام  (1) 
  أي دون العام (*) 

 3/470 العطار حممد بن حسن, اجلوامع مجع على احمللي اجلالل شرح على العطار حاشية (2)
 1/382إرشاد الفحول   (3)
 274مذكرة يف أصول الفقه دار اإلتقان   (4)
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 وذكر أقسامهتعريف المفهوم :الثانيالمبحث 

 معىن املفهوم :األولاملطلب 

 (5)النطق حمل يف ال اللفظ عليه دل ما :أبنه عرفه كثري من األصوليني 

 جهة من منها تستفاد فتارة منها، املستفاد للمعاين قوالب األلفاظ أن: واحلاصل : قال الشوكاين
 (6).املفهوم: والثاين املنطوق،: فاألول تلوحيا، جهته من وَترة تصرحيا، النطق

 أقسام املفهوم :املطلب الثاين
 ينقسم املفهوم إىل مفهوم موافقة, ومفهوم خمالفة

 مفهوم املوافقة:أوال
 به املنطوق من ابحلكم أوىل كان  فإن , املنطوق حلكم موافقا عنه املسكوت حكم كان  ما وهو

 (1).اخلطاب حلن فيسمى مساوي كان  وإن اخلطاب، فحوى فيسمى
ومثلوا له بقوله  ,فهو فحوى اخلطاب أي إن كان ما مل يلفظ به أوىل ابحلكم الذي دل عليه اللفظ

 .فان الذي سكت عنه وهو النهي عن الضرب أوىل حبكم التحرمي ,""وال تقل هلما أف:تعاىل
تساوى ما دل عليه املنطوق يف احلكم ,وما أفهمه املسكوت عنه مسي حلن اخلطاب ,ومثاله  إن و

ملساواته لألكل حترمي حتريق مال اليتيم املفهوم من قوله تعاىل "إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما "
 .يف اإلتالف 

 :مفهوم املخالفة:اثنيا
 نقيض عنه للمسكوت فيثبت ونفيا، إثباَت احلكم، يف للمذكور خمالفا عنه املسكوت يكون حيث وهو

 دال اخلطاب ألن أو اخلطاب، جنس من دليله ألن اخلطاب؛ دليل ويسمى به، املنطوق حكم
 (2).عليه

                                                           

 1/305,هناية السول 2/373,كشف األسرار 6/2857الفقه أصول يف التحرير شرح أنظر التحبري(5) 
  2/36إرشاد الفحول  6)( 

  2/37إرشاد الفحول  2/276أنظر إحكام األحكام  (1)
 2/38ارشاد الفحول   (2)
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تنصيص النيب صلى هللا عليه وسلم على  من ,املعلوفةومن أمثلة مفهوم املخالفة نفي الزكاة عن الغنم 
 (3)وجوهبا يف السائمة 

 كثرية من أمهها مفهوم املخالفة أنواع:مفهوم املخالفةأقسام 
  (4)هو مد احلكم حبىت و إىلالغاية: مفهوم -1
,فالتقييد حبرف الغاية دليل على ثبوت نقيض احلكم بعد الغاية كقوله  اجلمهور ذهب به العمل إيل و

َربُوا وَُكُلوا تعاىل :" َ  َحىتَّ  َواش  َي طُ  َلُكمُ  يَ تَ بَ نيَّ َي طِ  ِمنَ  األَب  َيضُ  اخل  َودِ  اخل  رِ  ِمنَ  اأَلس  َيامَ  أَتُّوا مُثَّ  ال َفج   ِإىَل  الصِّ
 (2)فانه يدل مبفهومه على حترمي األكل والشرب بعد الغاية وهي طلوع الفجر.(1)اللَّي ِل"

 َخاصَّة   ِصَفة   ِبَعامّ   يَ ق رَتِنَ  هو َأن   مفهوم الصفة:-2
مِ  تَ ع ِليقُ  هو وقيل:  ُك  َو َصافِ  أبََِحدِ  الذَّاتِ  على احل  ُنونَةِ  نَ َفَقةِ  وََكتَ ع ِليقِ  زََكاة   ال َغَنمِ  َسائَِمةِ  يف حَن وُ  األ   ال بَ ي  

لِ  على َم  لِ  ََثََرةِ  َوَشر طِ  احل   نَ َفَقةَ  َواَل  ال َمع ُلوَفةِ  يف زََكاةَ  اَل  َأن   على فَ َيُدلُّ   ُمَؤب ََّرة   كانت  إَذا لِل َباِئعِ  النَّخ 
َلةِ  لَِباِئعِ  ََثََرةَ  َواَل  لِل َحاِملِ   .(3)ال ُمَؤب ََّرةِ  َغري ِ  النَّخ 
َفةِ  وال ُمرَادُ  ُُصولِيِّنيَ  ِعن دَ  اِبلصِّ ِييدُ  األ  تَ َركِ  َلف ظ   تَ ق   َغايَة   َواَل  ِبَشر ط   ليس خُم َتصّ   آَخرَ  بَِلف ظ   ال َمع ىَن  ُمش 

 والظرف، واجملرور، واجلار واحلال، النعت، فيشمل النحاة، عند النعت من أعم هو ما هبا رُيِيُدونَ ف
 والتمييز.

 :الشرط مفهوم-3
 اللغوي ,قال املرداوي يف تعريفه : املراد الشرط هويف ابب العموم  املخصصات أحد هو الذي الشرط

 أُواَلتِ  ُكنَّ   َوِإن   ": تعاىل هللا كقول (5).الشرط أدوات  من(4) وحنوها'  إن'  ب التعليق صيغ:  به
 .(6)" مَح َلُهنَّ  َيَضع نَ  َحىتَّ  َعَلي ِهنَّ  َفأَن ِفُقوا مَح ل  

                                                           

 599املوطأ رقم  (3) 
 3/130البحر احمليط للزركشي   (4)

 187البقرة اآلية  1) (
 2/45انظر إرشاد الفحول   (2)
 3/498,شرح الكوكب املنري  113 /3أنظر البحر احمليط   (3)
 وإذا . ,وما ,كمن   (4)
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أن املراد ابلشرط يف ابب التخصيص  والصحيح ,والشرعيوقيل حيصل التخصيص ابلشرط العقلي 
 (7)املنفصلة الشرط العقلي والشرعي فإهنا من املخصصات  أما, اللغويالشرط 

مِ  تَ ع ِليقُ  وهو العدد: مفهوم -4 ُك  مِ  ان ِتَفاءِ  على َيُدلُّ  خَم ُصوص   ِبَعَدد   احل  ُك   ال َعَددِ  ذلك َعَدا ِفيَما احل 
ا ِلُدوُهم   تَ َعاىَل  وقَ و له َسب  ع ا فَ ل يَ غ ِسل هُ  َأَحدُِكم   إاَنءِ  يف ال َكل بُ  َوَلغَ  إَذا َكَقو لِهِ   اَنِقص ا أو كان  زَاِئد   ََثَاِننيَ  فَاج 

 (1)َجل َدة  

,أو يقال عداه عما احلكم نفي من ابحلكم اجملرد االسم ختصيص من يفهم ما هو اللقب: مفهوم -5
مِ  تَ ع ِليقُ  :هو ُك  مِ  احل  مِ  أو َزي د   قام حَن وُ  ال َعَلمِ  اِباِلس   (2)نَ و ع   اس 

 َسب عَ  يَ غ ِسَلهُ  َأن   ِفيهِ  ال َكل بُ  َوَلغَ  ِإَذا َأَحدُِكم   ِإاَنءِ  َطُهورُ  مثاله قول النيب صلى هللا عليه وسلم "
"  مفهومه أن غري الكلب إذا ولغ يف اإلانء ال يغسل هذا العدد. (3)َمرَّات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     

 3/1068الفقه أصول يف التحرير شرح التحبري (5)
 6سورة الطالق اآلية  (6) 
 . 2/44,إرشاد الفحول  3/119أنظر البحر احمليط للزركشي  (7) 

 3/123البحر احمليط  ) (1

 3/107أنظر البحر احمليط  (2) 

 421أخرجه مسلم برقم  (3) 
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 حجية المفهوم :المبحث الثالث

 حجية مفهوم املوافقةاملطلب األول :
 املسألة األوىل :حجية مفهوم املوافقة من كتب األصول

 .مفهوم املوافقة حجة عند العلماء ,بل ذكر أنه إمجاع السلف 
ُهومُ (4)قال يف شرح الكوكب املنري ِلح   اب نُ  ُحجَّة  ,قَالَ " ال ُمَوافَ َقةِ  :" َمف  َاع ا؛ بَ ع ُضُهم   ذََكَرهُ : ُمف   لِتَ َباُدرِ  إمج 

مِ  تَ َلفَ , إلَي هِ  ال ُعَقالءِ  فَ ه   .َداُود" َعن   الن َّق لُ  َواخ 
 أنه عرف لكن اخلطاب، عليه يدل مل وإن األوىل قياس وكذلك بل»: (5)تيمية يخ اإلسالم ابنش قال
 زال فما السلف، من أحد هبا يسبقهم مل اليت الظاهرية بدع من فإنكاره هبذا، املنطوق من ابحلكم أوىل

 «وهذا هذا مبثل حيتجون السلف
 

  التخريجب حجية مفهوم املوافقة من كتاملسألة الثانية:

 إليه العقالء فهم لتبادر إمجاعا بعضهم ذكره حجة "وهو احلنبلي البعلي عباس بن قال علي -1
 ومجاعة الشافعية وبعض واملالكية واحلنفية القاضى فقال داللته ىف واختلف  داود عن النقل واختلف

 أمحد عليه ونص أصحابنا بعض وقال أصحابنا عن وذكره عقيل ابن واختاره والظاهرية املتكلمني من
  لفظية داللته مواضع ىف
 والشافعى أصحابنا من وغريهم واحللواىن اخلطاب وأبو اجلزرى احلسني وأبو موسى أىب ابن وقال 

 (1)جلى" قياس هو أصحابه وأكثر

 ذكر االسنوي يف التمهيد فروعا مبنية على قاعدة ختصيص العموم مبفهوم املوافقة . -2

                                                           

 (3/483شرح الكوكب املنري ) (4)
 (21/207جمموع الفتاوى ) (5) 

 287 القواعد والفوائد األصولية (1) 
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جبواز ختصيص العموم ابملفهوم عموما عند أكثر كتابه مفتاح الوصول كما صرح التلمساين يف    -3
وذكر مسألة فقهية كمثال يبني أثر اختالف ’القائلني ابملفهوم وهم األصوليون من غري احلنفية 

 (2).الشافعية مع احلنفية يف قاعدة ختصيص العموم ابملفهوم على اختالفهم يف الفروع

 مقارنة وفوائد:

يف يرى البعلي حجية مفهوم املوافقة موافقا قول احلنابلة وغريهم من العلماء ,بل يشري إىل اإلمجاع  -
الذي نقله ابن مفلح كما تقدم ,ومنه خنلص إىل نتيجة أن حجية مفهوم املوافقة أمر متقرر املسألة و 

 يه .,معتب عند الفقهاء يف ختريج الفروع الفقهية وبنائها علعند علماء األصول 

ختريج االسنوي فروعا فقهية على قاعدة ختصيص العموم مبفهوم املوافقة يدل على اعتباره حلجية  -
 .مفهوم املوافقة 

خالفا للحنفية ,وأن سبب خمالفة يدل كالم التلمساين على أن املفهوم حجة عند أكثر العلماء  -
 .هذه القاعدةاحلنفية للجمهور يف عدد من الفروع الفقهية سببه خمالفتهم يف 

 حجية مفهوم املخالفةاملطلب الثاين :
 حجية مفهوم املخالفة من كتب األصول :املسألة األوىل

إال مفهوم اللقب فالصحيح أنه ال يعتد (1)مفهوم املخالفة جبميع أقسامه حجة عند مجاهري العلماء 
 .به

 :"وقد علمت أن احلق عدم اعتبار مفهوم اللقب "(2)قال الشنقيطي

                                                           

 537أنظر مفتاح الوصول اىل بناء الفروع على األصول ت.الدكتور حممد علي فركوس ص   (2) 
 (31/136أنظر جمموع الفتاوى ) 1) (
  268مذكرة يف أصول الفقه ,ط دار اإلتقان ,ص (2) 
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 تنصيصه وأن القياس ابب سد إىل يفضي ألنه الصحيح وهو األكثرون "وأنكره: (3)  ابن قدامةقال و 
 غري أو كالطعام  مشتقا االسم كون  بني فرق وال غريها يف جرينه مينع الراب يف الستة األعيان على

 " أعلم تعاىل وهللا األعالم كأمساء  مشتق
 املخالفة.وقد ذهب احلنفية ووافقهم ابن حزم إىل نفي حجية مفهوم 

 كتب التخريج   منحجية مفهوم املخالفة املسألة الثانية :
وأشار إىل  ,املخالفةيف القواعد والفوائد األصولية اختالف العلماء يف حجية مفهوم البعلي ذكر  -1

وأن مفهوم اللقب هو أضعف  ,مفهوم الصفةأن مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط ومها أقوى من 
  -رمحه هللا -,واليك اختالف العلماء يف حجية كل قسم من أقسام املفهوم حبسب ما نقله  املفاهيم

املتكلمني  أكثر عن الروضة ىف وذكره أصحاهبم وأكثر والشافعى ومالك أمحد به قال : مفهوم الصفة
 وأبو الباقالىن وابن والقفال سريج وابن داود وابن املالكية من ومجاعة وأصحابه حنيفة أبو به يقل ومل ,

 احلسن وأبو واملنتخب احملصول ىف الدين فخر واإلمام املعتزلة وأكثر والشاشى والغزاىل اجلويىن املعاىل
 . واآلمدى أصحابنا من التميمى
 والكرخى الشافعية من وغريه سريج ابن منهم الصفة مبفهوم يقل مل ِمن مجاعة به قال الشرط: مفهوم

 . الدين فخر واإلمام احلنفية من وغريه
 والنذور والتعاليق والوصاي الوقف ىف كثرية  فروع والشرط الصفة مفهوم على ويتفرع مث قال رمحه هللا :

  واألميان
 احلنفية من كقوم  الشرط مبفهوم يقل مل ِمن مجاعة به قال فلهذا الشرط من أقوى مفهوم الغاية :

 منه مانع ال اآلمدى قبلهاوقال كما  بعدها ما أبن التصريح حيسن ال قال حىت عقيل ابن وابلغ وغريهم
 إمجاعا

                                                           
 (1/456روضة الناظر ) (3)
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 عن املعاىل أبو وذكره الشافعية وبعض وداود ومالك أصحابه وأكثر أمحد به قال مفهوم العدد:
 داود وابن الشافعية وأكثر واألشعرية واملعتزلة احلنفية ونفاه الصفات قسم من أنه واختار الشافعى
 يعلى . أبو والقاضى

 بكر أبو واختاره وداود مالك به وقال أمحد عن وذكروه احلنابلة أكثر عند حجة :اللقب مفهوم
 والقاضى العلماء أكثر ونفاه , منداد خويز وابن والصريىف املعاىل أبو ذكره الشافعية من وغريه الدقاق

 (1)انتهىاملقدسى . حممد وأبو األدلة تقسيم ىف عقيل وابن املفهوم ىف صنفه الذى اجلزء ىف
اعتب االسنوي يف التمهيد حجية مفهوم املخالفة ,وذكر مجلة من الفروع املخرجة عليه سيأيت  -2

 (2)ذكر شيء منها .
 :مقارنة وفوائد

 حجة عند احلنفية. وليس ,من املالكية والشافعية واحلنابلة أكثر العلماء مفهوم املخالفة حجة عند -
, كخالف املخالفة بعض صور مفهومبعض علماء املالكية والشافعية واحلنابلة خالفوا يف حجية  -

وان كانت القاعدة املستمرة عند اجلمهور من غري احلنفية إثبات حجية  الشافعية يف مفهوم اللقب,
 .مفهوم املخالفة

قال مبفهوم  لذلك ,الصفةالشرط أقوى من مفهوم  ومفهوم ,الشرطمفهوم الغاية أقوى من مفهوم  -
 .الصفةمبفهوم الشرط مجاعة ِمن مل يقل مبفهوم  وقال ,الشرطالغاية مجاعة ِمن مل يقل مبفهوم 

به أكثر احلنابلة وبعض  العلماء, فأخذمفهوم اللقب من أضعف املفاهيم لذلك مل يقل به أكثر  -
 ققني.العلماء ومل يقل به اجلمهور وكثري من احمل

 
 

                                                           

  287القواعد والفوائد األصولية ص  (1) 
  262التمهيد  (2) 
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 التخصيص بالمفهومالمبحث الرابع :

 قبل البدء يف الكالم عن هذه املسألة جيب التنبيه على أمرين مهمني :

أن التخصيص ابملفاهيم فرع العمل هبا  -رمحه هللا-:ذكرت فيما سبق نقال عن الشوكاين األول
,فاخلالف الذي سأذكره يف حكم التخصيص مبفهوم املخالفة ,وكذا االتفاق يف بعض صوره ,إمنا هو 

فهوم وهم احلنفية وطائفة ,فال يبحثون عن جواز املبني القائلني حبجيته ,أما من اليرى حجية 
 صيص به أو عدم جوازه.  التخ

:أن مسألة ختصيص العموم ابملفهوم من مسائل أصول الفقه الغامضة وقد نبه شيخ اإلسالم  الثاين
 َكِثريَة ،  ُشَعب   َذاتُ  فَِإن ََّها ابن تيمية على غموضها واشتباه أنواعها على كثري من أهل العلم فقال:"

أََلةِ  ُمتَِّصَلة   َوِهيَ  رَة   َوِهيَ "  َوال ُمَقيَّدِ  ،ال ُمط َلقِ "  مبَس  هِ  ُأُصولِ "  َغَمرَاتِ  ِمن   َغم  تَ بَ َهت   َوَقد  "  ال ِفق   اش 
 (1)ِفيِه " السَّاحِبِنيَ  ِمن   َكِثري    َعَلى أَن  َواُعَها

 املوافقةالتخصيص مبفهوم  املطلب األول:

بتتبع كالم العلماء يف هذه املسألة يتبني أهنم ال خيتلفون يف التخصيص هبذا النوع ,بل اخلالف بينهم 
,بل هو عند  مفهوم املخالفةمفهوم املوافقة أوىل من حمصور يف التخصيص مبفهوم املخالفة ,ذلك أن 

 العلماء مساو للمنصوص أو أوىل منه يف حتقيق مقصود الشارع .

, وقد اتفقوا على العمل مبفهوم املوافقة ,وذلك يستلزم اتفاقهم  (1)اهيم فرع العمل هباوالتخصيص ابملف
كما أن العلماء قد ,فما دام حجة يف نفسه فيخصص به مجعا بني الدليلني .على التخصيص به 

 فيجوز التخصيص به . , (2)اتفقوا على جواز النسخ ابلفحوى 
 املوافقة" مبفهوم التخصيص جواز يف يسرتاب ال قال الشيخ صفي الدين اهلندي :"

                                                           

 (4/297الفتاوى الكربى ) (1) 

 (2/180املنهاج ) شرح يف اإلهباج ( ,1/394أنظر إرشاد الفحول ) (1) 
 (3/235أنظر اإلحكام لالمدي ) (2) 
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 مفهوم يف اخلالف حمل جيعل أن وينبغي حسن وهذا وعلق  على هذا َتج الدين السبكي بقوله "
 (3)املخالفة"

 التخصيص مبفهوم املخالفة: املطلب الثاين:

 التخصيص مبفهوم املخالفة من كتب األصول املسألة األوىل:
 حقيقة مفهوم املخالفة املتنازع يف حجيته والتخصيص به 

ذكر شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا أن املفهوم الذي تكلم الناس يف حجيته والتخصيص به, إمنا هو 
 .يف كالمني منفصلني من متكلم واحد, أو يف حكم الواحد

ُهومِ  َداَلَلةِ  ِمن   ِفيهِ  النَّاسُ  َتَكلَّمَ  الَِّذي َهَذا قال رمحه هللا "  ُحجَّة ، َكاَنت    َوِإَذا اَل؟ أَم   ُحجَّة   ِهيَ  َهل   ال َمف 
َا اَل؟ أَم   ال َعامُّ  هِبَا خُيَصُّ  فَ َهل   ِ   يف  ُهوَ  إمنَّ ِ  َكاَلَمني  َفِصَلني  مِ  يف  َأو   ُمَتَكلِّم  َواِحد   ِمن   ُمن    لَي سَ  ال َواِحِد، ُحك 
ِ  َكاَلمِ   يف  َواَل  ؛ بِبَ ع ض   بَ ع ُضهُ  ُمتَِّصل   َواِحد   َكاَلم    يف  َذِلكَ  َادُ  جيَِبُ  اَل  ُمَتَكلَِّمني   فَ ُهَنا. َمق ُصوِدمِهَا احتِّ
 :أَق َسام   َثاَلثَةُ 

مِ  يف  َأو   َواِحد   ُمَتَكلِّم   ِمن   َكاَلَمانِ :  أ ح ُده ا  َا. ال َواِحدِ  ُحك  ُخلَ  َذِلكَ  ذََكر انَ  َوِإمنَّ  َأَحُدمُهَا َكانَ   إَذا ِفيهِ  لَِيد 
َخرُ  اللَِّ  َكاَلمَ  مَ  فَِإنَّ  ؛ َرُسولِهِ  َكاَلمَ   َواآل  مُ  َذِلكَ  ُحك  يع ا َكاانَ   َلو   َما ُحك  : َرُسولِهِ  َكاَلمِ   َأو   اللَِّ  َكاَلمِ   ِمن   مجَِ
ُسهُ  اَل  َطُهور   ال َماءُ ": َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَُّ  َصلَّى قَ و لِهِ  ِمث لُ  ء   يُ َنجِّ ِ  ال َماءُ  بَ َلغَ  إَذا" قَ و لِهِ  َمعَ  ،(1)  "َشي   ملَ   قُ لَّتَ ني 

ََبثَ  حَي ِمل   ُهومَ  إنَّ : قَالَ  َفَمن  . َكاَلَمانِ   َومُهَا. َواِحد   هِبَِما ال ُمَتَكلِّمَ  فَِإنَّ  ،(2)"اخل   ِبهِ  خُيَصُّ  ُحجَّة   ال َمف 
ُسهُ  اَل  َطُهور   ال َماءُ ": قَ و لِهِ  ُعُمومَ  َخصَّصَ  ال ُعُمومُ  ء   يُ َنجِّ ُهومِ  "َشي  ِ  ال َماءُ  بَ َلغَ  إَذا"  مبَف   حَي ِمل   ملَ   قُ لَّتَ ني 
ََبثَ  ُهومَ  َأنَّ  َمعَ "  اخل  ُهومِ  ِمن   َأض َعفُ  ال َعَددِ  َمف  َفةِ  َمف   . الصِّ

، بَ ع ُضهُ  ُمتَِّصال   َواِحد   َكاَلمُ   َيُكونَ  َأن   َوُهوَ  :الثَّاين  اْلِقْسمِ  : قَالَ  َلو   َما ِمث لُ : أِلَوَّلِهِ  ُمَقيِّد   آِخرُهُ  بِبَ ع ض 
ُسهُ  اَل  َطُهور   ال َماءُ " ء   يُ َنجِّ ِ  بَ َلغَ  إَذا َشي  ِ  بَ َلغَ  إَذا َطُهور   ال َماءُ ": يُ َقالُ  َأو   "قُ لَّتَ ني  ُسهُ  اَل  قُ لَّتَ ني  ء   يُ َنجِّ  "َشي 

ِبلِ  ِمن   مَخ س   ُكلِّ   يف ": يَ ُقولُ  َأو   ر   َويف  َشاة ، اإل ِ ِبلِ  يف  الزََّكاةُ  َهِذهِ  جتَِبُ  َشاََتِن، َعش   َكَما  ،"السَّاِئَمةِ  اإل ِ
                                                           

 (2/180) املنهاج شرح يف اإلهباج (3) 

 ,وغريه  11275رواه أمحد يف املسند  رقم (1) 
 52,والنسائي رقم  58رواه أبو داوود رقم  (2) 
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َتِطع   ملَ   َوَمن  ": قَالَ  َصَناتِ  يَ ن ِكحَ  َأن   َطو ال   ِمن ُكم   َيس  : آِخرِهِ  يف  قَالَ  مُثَّ  َوَعمََّم، َفَأط َلقَ . "ال ُمؤ ِمَناتِ  ال ُمح 
َ  ِخاَلفَ  اَل  فَِإنَّهُ  ،"ِمن ُكم   ال َعَنتَ  َخِشيَ  ِلَمن   َذِلكَ "  . َأوَّلِهِ  ِبُعُمومِ  يُ ؤ َخذُ  اَل  َهَذا ال َكاَلمَ  َأنَّ  النَّاسِ  بَ ني 

ِ  َكاَلمِ   يف  َيُكونَ  َأن  : الثَّاِلثُ  اْلِقْسمُ  َادُ  جيَِبُ  اَل  ُمَتَكلَِّمني  يعَ  َأنَّ  َشِهَدا َشاِهَدي نِ  ِمث لُ : َمق ُصوِدمِهَا احتِّ  مجَِ
َها ال ُفاَلينَّ  ال َمو ِضعَ  َأنَّ  آَخرَانِ  َوَشِهدَ  لَِزي د ، الدَّارِ  ر و، ِمن   ِ  فَِإنَّ  لَِعم  ِ  َهاتَ ني   َذِلكَ  يف  تَ تَ َعاَرَضانِ  ال بَ يِّنَ تَ ني 

َاصِّ  َعَلى ال َعامَّ  يَ ب يِن  أَنَّهُ : َأَحد   يَ ُقولُ  َواَل  ال َمو ِضِع،  (3) انتهى خمتصرا.ُهَنا اخل 
وهو الذي ذكر فيه شيخ اإلسالم  ,هذه األقسام هو حمل النزاع يف هذه املسألة فالقسم األول من

 .اختالف العلماء يف حجيته وحكم التخصيص به
 اختالف العلماء يف التخصيص مبفهوم املخالفة 

اختلفت أقوال العلماء يف جواز التخصيص مبفهوم املخالفة فأجازه اجلمهور ومنع منه البعض ,وقد 
ُهومَ  إنَّ  قُ ل َنا إن   اللَُّمعِ  َشر حِ  خالف العلماء يف ذلك حيث قال يف البحر "يف نقل الزركشي   ليس ال َمف 

تَ َنعَ  حِبُجَّة   ِصيصُ  ام   َجازَ  َكالنُّط قِ   قُ ل َنا فَِإن   َكال ِقَياسِ   أو َكالنُّط قِ   أَنَّهُ  على اب  تَ ىَن  ُحجَّة   قُ ل َنا َوِإن   ِبهِ  التَّخ 
ِصيصُ  َتَملَ  ِقَياس   قُ ل َنا َوِإن   ِبهِ  التَّخ  ِصيصِ  يف َيُكونَ  َأن   اح  اَلفُ  ِبهِ  التَّخ   َجَوازِ  يف ال َمذ ُكورُ  اخلِ 
ِصيصِ  َِفيِّ  اِبل ِقَياسِ  التَّخ  اَلِف" َكجّ    ابن َصرَّحَ  وقد ه  ا اخل   (1)اِبخلِ 

,ومنهم اآلمدي كما فالصحيح أن املسألة خالفية, والعامل ابخلالف فيها حجة عن من مل يعلم به 
 ختصيص جيوز أنه واملفهوم  ابلعموم القائلني بني خالفا نعرف صرح بذلك يف اإلحكام بقوله :" ال

 (2) املخالفة" مفهوم قبيل من أو املوافقة مفهوم قبيل من كان  وسواء ابملفهوم العموم
على اخلالف ,و إال حيمل كالم من نقل اإلمجاع على جواز التخصيص به , أنه مل يطلع وعلى هذا 

 فاخلالف موجود ال شك فيه .
 
 

                                                           

 31/108جمموع الفتاوى  (3) 
  2/513البحر احمليط  (1) 
 2/353األحكام  أصول يف اإلحكام (2) 
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 التخصيص مبفهوم املخالفة مذهب اجلمهور وخالفت فيه طائفة
ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ختصيص العموم ابملفهوم مذهب مجهور املالكية والشافعية واحلنبلية 

تَ َلفَ  َوَقد   هللا :"وخالف فيه طائفة منهم ,وأنه منقول صرحيا عن الشافعي وأمحد قال رمحه   النَّاسُ  اخ 
ِ  يف  ِ  َهاتَ ني  لُ  َفَذَهبَ .  تَ َعاَرَضَتا إَذا الدَّاَللَتَ ني  لُ  الرَّأ يِ  أَه   ِمن   َوطَائَِفة   ال ُمَتَكلِِّمنيَ  ِمن   وََكِثري   الظَّاِهرِ  َوأَه 

َبِليَّةِ  ال َماِلِكيَّةِ  َن   ُهورُ  َوَذَهبَ  .ومِ ال ُعمُ  تَ ر ِجيحِ  إىَل  :َوالشَّاِفِعيَِّة َواحل  ُم  َبِليَّةِ  َوالشَّاِفِعيَّةِ  ال َماِلِكيَّةِ  ِمن   اجل  َن    َواحل 
ُهومِ  تَ ق ِدميِ  إىَل  :ال ُمَتَكلِِّمنيَ  ِمن   َوطَائَِفة   مِِهَا َوَأمح َد الشَّاِفِعيِّ  َعن   َصرحي ا ال َمن  ُقولُ  َوُهوَ  ال َمف   (3) "َوَغري 

 ابملفهوم من كتب التخريج ختصيص العموماملسألة الثانية :

 :يلينالحظ ما كتب التخريج هذه املسألة يف   نظرمن خالل 

جيوز ختصيص العموم ابملفهوم عند أكثر القائلني به ,كما صرح بذلك التلمساين يف مفتاح  -1
,كما ميكن أن نستنتج أن أنه قول احلنابلة يف القواعد عن أيب البكات  ابن اللحامالوصول ,ونقل 

الشافعية أيضا قد أخذو هبذا القول من خالل تتبع الفروع الفقهية اليت خرجها االسنوي على هذه 
القاعدة ,حيث ذكر مجلة من العمومات املخصوصة ابملفهوم ,واالسنوي قد اعتمد يف الفروع اليت 

 عرض هلا على كتب الشافعية ,كالرافعي واملاوردي والنووي والغزايل ,كما هو معروف .

 كالمني  يف هو إمنا ابملفهوم العموم ختصيص أصحابنا حمققى من طائفة قال :قال ابن اللحام -2
 متكلمني وال متصل واحد كالم  ىف ال ورسوله هللا ككالم  واحد حكم ويف واحد متكلم من منفصلني

 منها الفالىن املوضع أن شهدت وأخرى لزيد الدار مجيع أن شهدت كبينة  مقصودمها احتاد جيب بل
 العام ابب من ألنه بينهما فجمع الناس بعض وغلط قال املوضع ذلك ىف يتعارضان فإهنما لعمرو

 (1) أعلم وهللا متصل متكلم كالم  ىف بعضهم غلط كما  واخلاص
 
 

                                                           

 31/107جمموع الفتاوى  (3) 
 294األصولية  والفوائد القواعد (1) 

 



20 
 

 :مقارنة وفوائد
إىل اختالف  يف قوله " جيوز ختصيص العموم ابملفهوم عند أكثر القائلني به",يشري التلمساين  -

وهذا ما صرح به شيخ االسالم بقوله "  القائلني حبجية مفهوم املخالفة يف ختصيصهم به ,اجلمهور 
  ختصيص العموم ابملفهوم مذهب مجهور املالكية والشافعية واحلنبلية وخالف فيه طائفة منهم"

بل جعل ابن العريب يف احملصول عدم التخصيص ابملفهوم قول مالك حيث قال يف تعارض قلت :
 هللا صلى النيب قول عارضه ولكن سائمة الغنم الزكاة مع حديث يف كل أربعني شاة شاة "حديث يف 

 الرتجيح من عضلة هاهنا فنشأت واملفهوم العموم فتعارض مطلقا شاة شاة أربعني كل  يف سلم و عليه
 أوىل ابلعموم يقولون الذين الفقهاء برأي مالك وترجيح العموم مالك ورجح املفهوم الشافعي فرجح

 (2)  اتفاقا" املعنوي على مقدم اللفظي الدليل ألن

 داللته أن شك فال حجة املفهوم قلنا إذا كما استشكله الرازي يف احملصول وتوقف فيه حيث قال "
 (3)" به العام ختصيص جيوز فهل املنطوق داللة من أضعف

حمل النزاع يف التخصيص ,يف حترير كالم ابن اللحام أتكيد لكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية   -2
 ,ال ورسوله هللا ككالم  واحد حكم ويف واحد متكلم من منفصلني كالمني  يف يكون ابملفهوم ,وأنه إمنا

 متكلمني. وال متصل واحد كالم  ىف

 

 

 

 

                                                           

 94احملصول ص (2) 
 3/159احملصول يف علم األصول  (3) 
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 الفروع الفقهية المخرجة على القاعدة:المبحث الخامس

 من كتب التخريج الفروع املخرجة على القاعدةاألول:مجع  املطلب

 بقوله " طهر فقد دبغ إهاب "أميا سلم و عليه هللا صلى قول النيبختصيص حكي عن أيب ثور -1
 طهورها" "دابغها ميمونة شاة ىف سلم و عليه هللا صلى

فتخصيص جلد ميمونة دبغ " ,فخص به عموم "أميا إهابوأبو ثور من القائلني مبفهوم اللقب  
 (1)ابحلكم يدل على نفي احلكم عن سائر اجللود 

 الشارع افرد إذاو  قلت :مفهوم اللقب ال أيخذ به مجهور أهل العلم كما تقدم فالتخصيص به مردود,
 ذكر,وقد  للعموم خمصصا يكون الف العام على حكم مبا عليه وحكم ابلذكر العام افراد من فردا

 .ثور وحده  أيب معاخلالف 
 عليه وحكم تضمنه ِما واحد على نص: أي العام أفراد من فرد ا الشارع أفرد إذا قال االسنوي :"

 إهاب أميا: "والسالم الصالة عليه- كقوله  له خمصصا يكون ال فإنه ماالع على به حكم الذي ابحلكم
 ال الواحد على احلكم أن عليه والدليل" طهورها دابغها: "ميمونة شاة يف قوله مع" طهر فقد دبغ
 مل وإذا البعض، إىل حمتاج الكل بل وكله، الشيء بعض بني منافاة ال ألنه الكل؛ على احلكم ينايف
 (2)للعام " منافيا يكون أن بد ال املخصص ألن خمصصا؛ يكن مل منافيا يكن

بقوله تعاىل فانكحوا ما طاب  واستدلوا ,موسراذهب احلنفية إىل جواز نكاح احلر األمة وان كان -2
ومن مل يستطع منكم طوال "لكم من النساء ,ومنع من ذلك الشافعية واستدلوا ابملفهوم من قوله تعاىل 

 . "أن ينكح احملصنات
 أبنه الشافعية  , وأجابت"النساءفانكحوا ما طاب لكم من "فقالت احلنفية هذا يعارض عموم 

  .(1)الدليلنيذلك من اجلمع بني  جيوز ختصيص العموم ابملفهوم ملا يف

                                                           

 1/293القواعد والفوائد األصولية  (1) 
 452الوصول مجال الدين االسنوي ص منهاج شرح السول هناية (2) 
 538أنظر املسألة يف مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول للتلمساين ط: مؤسسة الراين حتقيق: حممد علي فركوس ص 1)( 
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أنه ال جيوز نكاح احلر األمة إال بشرطني ومها اخلوف على نفسه العنت أي قلت :مذهب اجلمهور 
الزان ,والعجز عن طول احلرة ,وخالف يف ذلك ابن القاسم من املالكية فأجازه إبطالق وسيأيت تفصيل 

 . إن شاء هللا املسألة
إىل أنه ال زكاة يف معلوفة الغنم لتعلق احلكم ابلسوم يف قول النيب ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة -3

فمفهوم املخالفة أن املعلوفة ال زكاة فيها فتخرج  (2) صلى هللا عليه وسلم "يف الغنم السائمة الزكاة "
 (4) "يف أربعني شاة شاة" (3) قوله صلى هللا عليه وسلم من عموم

لت :سوى املالكية بني املعلوفة والسائمة فأوجبوا الزكاة يف اجلميع ,وقال احلنفية والشافعية ال جتب ق
"يف الغنم السائمة  خطاب قول النيب صلى هللا عليه وسلم بدليل َتسكوا إال يف السائمة ,فالشافعية

 يف وجبت وحيث الزكاة وجوب عدم األصل أبن َتسكوا اخلطاب لدليل النافون الزكاة "واحلنفية
 األصل على ماعداها بقي ابلنص السائمة
 خرج ابلسائمة التقييد أن مذهب سلم : إن(5)البغدادي املالكي  الدين شهاب الرمحن قال عبد
 .واحلنفية الشافعية قاله ما فالقول وإال الراجح هو فالتعيم للغالب

 ,ذلكقوله تعاىل "فال تقل هلما أف "يفهم منه منع  فإن ,ولدهال جيوز حبس الوالد يف دين  -4
 (7) "يل الواجد ظلم حيل عرضه وعقوبته" (6) خمصصا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم  فيكون

 
 
 
 

                                                           

 أخرجه البخاري من حديث أنس ابب زكاة الغنم . (2) 
 1342أخرجه أبو داوود من حديث علي بن أيب طالب رقم  (3) 
 287القواعد والفوائد األصولية ص(4) 
 1/63إرشاد السالك  (5) 
 4610,والنسائي رقم  2418,وابن ماجة رقم  3144رواه أبو داوود رقم  (6) 

 260التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ص (7)
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 املبحث الثاين :دراسة فرع فقهي من كتب الفقه وكتب التخريج
 :وجود الطول مع نكاح احلر األمةحكم 

 املسألة يف كتب التخريج :
ذكر التلمساين رمحه هللا يف مفتاح الوصول ختريج هذه املسألة على قاعدة ختصيص العموم ابملفهوم 

 ,واليك اخلالف الذي ذكره يف املسألة:
ذهب الشافعية إىل املنع من نكاح احلر األمة مع وجدان الطول واحتجوا ابملفهوم من قوله تعاىل  -

فان مفهومها أنه ال جيوز ملستطيع الطول أن (1) " "ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات
 ينكح األمة.

ما استدل به  األمة, وردوالواجد الطول أن ينكح  وزأنه جيَ  الشافعية إىلوذهب احلنفية وبعض  -
 (2)الشافعية أنه معارض لعموم قول هللا عز وجل "فانكحوا ما طاب لكم من النساء"

 األوىل.واجلواب عند الشافعية:أنه جيوز ختصيص عموم هذه اآلية ابملفهوم من اآلية 
 املسألة يف كتب الفقه :

 وهو إبطالق جيوز: قوم فقال األمة احلر نكاح يف واختلفوا قال ابن رشد احلفيد يف بداية اجملتهد:"
 وهو العنت وخوف الطول عدم بشرطني إال جيوز ال: قوم وقال القاسم ابن مذهب من املشهور
 .والشافعي حنيفة أيب مذهب وهو مالك مذهب من املشهور

 :من كتبهمحتقيق نسبة األقوال إىل املذاهب 
  قول احلنفية :

 َوُهوَ  (3)" ِمن ُكم   ال َعَنتَ  َخِشيَ  ِلَمن   "َذِلكَ :  تَ َعاىَل  َوقَالَ  قال أبو بكر الكاساين يف بدائع الصنائع :
َيةَ  َوتَ َعاىَل  ُسب َحانَهُ  َشَرطَ  الّزانَ  ََمةِ  ِنَكاحِ  جِلََوازِ  ؛ ال َعَنتِ  َخش  ََوازُ  فَ يَ تَ َقيَّدُ  ، األ   َوأِلَنَّ  ، أَي ض ا الشَّر طِ  هِبََذا اجل 

َماءِ  ِنَكاحِ  َجَوازَ  َص لِ  يف  اإل ِ ُرِّ؛ إر قَاقِ  ِمن   ِنَكاَحُهنَّ  يَ َتَضمَّنُ  ِلَما الضَُّروَرةِ  ِبطَرِيقِ  ثَ َبتَ  األ  ُرِّ  َماءَ  أِلَنَّ  احل   احل 

                                                           

 25سورة النساء  1)( 
 3سورة النساء  (2) 
 25سورة النساء  (3) 
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ُرِّ  ِنَكاحِ  يف  وََكانَ  ، لَهُ  تَ بَ ع ا ُحر   ََمَة ر قَاقُ  احل  ُز ءِ  إر قَاقُ  جَيُوزُ  َواَل  ُجز ء ا ُحرّ   األ   َوهِلََذا ، َضُروَرة   َغري ِ  ِمن   اجل 
ََمِة .انتهى خمتصرا ِنَكاحُ  جَيُوزُ  اَل  ُحرَّة   حَت َتهُ  َكانَ   إَذا  (4)األ 

 .حرة حتته يكون أن إال حرة، طول مع ولو أمة، يتزوج أن للحر أن :فمذهب احلنفية
 قول املالكية :

تَ َرطُ  قال عبد الرمحن البغدادي يف ارشاد السالك :" ُرِّ  ِنَكاحِ  يف  َوُيش  ُرَِّة، َطو لِ  َعَدمُ  اأَلَمةَ  احل   َوَخو فُ  احل 
اَلُمَها" ال َعَنتِ   (1) َوِإس 

وخالف ابن القاسم قول أصحابه (2)وهذه الشروط منصوص عنها يف كتب املالكية ومنقولة عن مالك 
 فأجازه إبطالق .
 قول الشافعية :

َتَمعَ  إن   قال مشس الدين الرملي شرحه ملنهاج الطالبني :"  يف  ال ُمع تَ بَ َرةُ  الشُُّروطُ  النَِّكاحِ  َوق تَ  ِفيهِ  اج 
ُرِّ  ِنَكاحِ  ُمَّةَ  احل  ءِ  َصاحِلَة   حَت َتهُ  َيُكن   ملَ   أِبَن   األ   (3)َفاَل" َوِإالَّ  ِنَكاُحهُ  َصحَّ  الّزانَ  َوَخافَ  لِل َوط 

 قول احلنابلة:
ُرِّ  ِنَكاحِ  ُشُروطِ  ِمن  قال منصور بن يونس البهويت : ََمةَ  احل  دَ  َواَل  ، ال َعَنتِ  َخو فُ  األ   ُحرَّة   لِِنَكاحِ  َطو ال   جيَِ

(4) 
 سبب اخلالف 
َتِطع   ملَ   "َوَمن  : تعاىل قوله يف اخلطاب دليل معارضة:اختالفهم يف والسببقال ابن رشد :  ِمن ُكم   َيس 

ََيَمى "َوأَن ِكُحوا: قوله لعموم آلية ا يَ ن ِكَح" َأن   َطو ال    مفهوم أن وذلك اآلية (5)َوالصَّاحِلِنَي" ِمن ُكم   األ 
َتِطع   ملَ   َوَمن   ": تعاىل قوله يف اخلطاب دليل  إال األمة نكاح حيل أنه ال يقتضي اآلية " َطو ال   ِمن ُكم   َيس 

 .العنت خوف والثاين احلرة إىل الطول عدم أحدمها: بشرطني

                                                           

 5/442الشرائع  ترتيب يف الصنائع بدائع (4) 
 

 1/111إرشاد السالك  1)( 
 5/129اخلليل  خمتصر لشرح اجلليل , مواهب 2/135أنظر املدونة  (2) 
  21/22هناية احملتاج إىل شرح املنهاج  (3) 
 10/194شرح منتهى اإلرادات  (4) 
 32سورة النور  (5) 
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" اأَلَيَمى "َوأَن ِكُحوا: تعاىل وقوله  أو احلر كان  داجوا عبد أو حر من إنكاحهن بعمومه يقتضي ِمن ُكم 
 .خائف غري أو للعنت خائفا واجد غري

 الزوج صفات إىل فيه يتعرض مل العموم هذا ألن العموم من أعلم وهللا ههنا أقوى اخلطاب دليل لكن 
 حممول أيضا وهو النكاح على جيبن وأال إبنكاحهن األمر به املقصود وإمنا اإلماء نكاح يف املشرتطة

 .ولده الرجل إرهاق من ذلك يف ما مع اجلمهور عند الندب على
 :مقارنة بني ما ورد حول املسألة يف مفتاح الوصول وما ورد يف كتب الفقه

وهذه النسبة ’احلرة  طول مع ولو أمة، يتزوج أن للحر أننسب التلمساين إىل احلنفية القول  -
ابن رشد أهنم يشرتطون عدم الطول  إليهمصحيحة عند الرجوع إىل كتب احلنفية ,أما ما نسبه 

 فخالف الصواب .
  إىلنص التلمساين على أن اشرتاط عدم  الطول جلواز نكاح األمة هو قول الشافعية ,وابلرجوع  -

 كتب الفقه جند أنه أيضا قول مجهور أهل العلم من الشافعية واملالكية واحلنابلة . 
أشار التلمساين إىل سبب اخلالف بني من اشرتط عدم طول احلرة وبني من مل يشرتطه ,وهو  -

َتِطع   ملَ   "َوَمن  :ني دليل اخلطاب يف قوله تعاىل  التعارض ب يَ ن ِكَح" مع العموم يف قوله  َأن   َطو ال   ِمن ُكم   َيس 
تعاىل ""فانكحوا ما طاب لكم من النساء" ,وذلك يتوافق مع ما نص عليه ابن رشد يف بداية اجملتهد 

. 
مل أتخذ احلنفية بتخصيص عموم اآليت اليت تبيح نكاح اإلماء إبطالق كقوله تعاىل "و أنكحوا  -

َتِطع   ملَ   "َوَمن  :األيمى منكم والصاحلني " ابملفهوم من قوله تعاىل  وذهب يَ ن ِكَح" , َأن   َطو ال   ِمن ُكم   َيس 
خالفا وال خيصصون به العموم ال أيخذون ابملفهوم احلنفية  وذلك ألناجلمهور إىل  األخذ به ,

كما تقدم يف مبحثي حجية املفهوم وحكم التخصيص به ,وهبذا يظهر أثر االختالف يف للجمهور  
  .القواعد األصولية على االختالف يف الفروع 

 

 

 



26 
 

 خاتمة

 : هالبحث, وهذه خاَتة أخلص فيها أهم نتائجاحلمد هلل على تيسريه وامتنانه علي إبَتام هذا 

ختصيص العموم ابملفهوم من املسائل املهمة اليت جيب العناية بدراستها, وقد خرجت مسألة  -1
 عليها كثري من الفروع الفقهية.

مسألة ختصيص العموم ابملفهوم من املسائل الغامضة ,وهي غمرة من غمرات أصول الفقه اليت  -2
 اشتبهت على كثري من الساحبني فيه .

املفهوم حجة عند أكثر العلماء خالفا للحنفية ,وأن سبب خمالفة احلنفية للجمهور يف عدد من  -3
 الفروع الفقهية سببه خمالفتهم يف هذه القاعدة .

مفهوم املوافقة حجة عند علماء األصول وذكر أنه إمجاع السلف,  و هو حجة عند املصنفني يف  -4
 فروعا.التخريج حيث قالوا حبجيته وخرجوا عليه 

واحلنابلة وليس حجة عند مفهوم املخالفة حجة عند مجهور العلماء من املالكية والشافعية   -5
 احلنفية.

,وقد ومانعف اجلمهور القائلني حبجية مفهوم املخالفة يف حكم التخصيص به بني جميز اختل -6
 أشارت كتب التخريج إىل هذا اخلالف.

 يكون حتر حمل النزاع يف التخصيص ابملفهوم , وأنه إمنا اتفقت كتب األصول وكتب التخريج على -7
 وال متصل واحد كالم  ىف ال ورسوله هللا ككالم  واحد حكم واحد ويف متكلم من منفصلني كالمني  يف

 متكلمني . 
جاء يف كتب التخريج ذكر عدد من الفروع الفقهية املخرجة على قاعدة ختصيص العموم  -8

 ابملفهوم.
وابرك على سيدان حممد و على آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني .وصلى هللا وسلم   
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 فهرس اآلايت القرآنية
 اسم السورة      الصفحة        اآلية                                                      رقم اآلية    

 2 أل عمران             102تُ َقاتِِه"                       َحقَّ  اللَّ  ات َُّقوا   آَمُنوا   الَِّذينَ  أَي َُّها "يَ 
 2 النساء 01َواِحَدة "    ن َّف س   مِّن َخَلَقُكم الَِّذي َربَُّكمُ  ات َُّقوا   النَّاسُ  أَي َُّها يَ  "
ا"             قَ و ال   َوقُوُلوا اللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ  "  2 األحزاب              70َسِديد 

ر"                                       َلِفي اإلنسان "ِإنَّ   8 العصر 01ُخس 
 8 التوبة 05   َسِبيَلُهم" َفَخلُّوا الزََّكاةَ  َوآتَ ُوا الصَّالةَ  َوأَقَاُموا ََتبُوا "فَِإن  

تَ ُغونَ  "َوالَِّذينَ  َانُُكم "                َمَلَكت   ِمَّا ال ِكَتابَ  يَ ب    8 النور 33أمي 
َربُوُهنَّ  "َوال  8 البقرة   22           َيط ُهر َن" َحىتَّ  تَ ق 

 8 املائدة 06         ال َمرَاِفق" ِإىَل  "َوأَي ِدَيُكم  
َربُوا "وَُكُلوا َ  َحىتَّ  َواش  َي طُ  َلُكمُ  يَ تَ بَ نيَّ  11 البقرة 187         اخل 

َي طِ  ِمنَ  األَب  َيضُ  َوِد" اخل   اأَلس 
 11  الطالق                06         َعَلي ِهنَّ  فَأَن ِفُقوا مَح ل   أُواَلتِ  ُكنَّ   َوِإن  
 مَح َلُهنَّ" َيَضع نَ  َحىتَّ 

  23 النساء                     25  "ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات"
 23النساء                     03  من النساء""فانكحوا ما طاب لكم 

 23النساء                                  25"                        ِمن ُكم   ال َعَنتَ  َخِشيَ  ِلَمن   "َذِلكَ 
ََيَمى "َوأَن ِكُحوا  24 النور 32 َوالصَّاحلِِنَي" ِمن ُكم   األ 
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 فهرس األحاديث النبوية
 طرف احلديث                                                                   الصفحة 

ُسهُ  اَل  َطُهور   ال َماءُ  ء    يُ َنجِّ  18 َشي 

ِ  ال َماءُ  بَ َلغَ  إَذا ََبثَ  حَي ِمل   ملَ   قُ لَّتَ ني   18 اخل 

 22 يف الغنم السائمة الزكاة

 22 يف أربعني شاة شاة

 22 عرضه وعقوبتهيل الواجد ظلم حيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 فهرس المصادر

 القران الكرمي  -1
 البخاري املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حملمد صحيح البخاري , -2
 النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم, ملسلمصحيح  -3
 الندوي الدين تقي. داملوطأ,لإلمام مالك  دار القلم دمشق ,حتقيق  -4
 حنبل بن حممد بن أمحد هللا عبد مسند أمحد, أليب -5
 سنن أيب داوود,أليب داوود السجستاين  -6
 سنن النسائي ,أليب عبد الرمحان اخلراساين السجستاين -7
 سنن ابن ماجة,البن ماجة القزويين  -8
 عامر اجلزار -جمموع الفتاوى ,البن تيمية ,دار الوفاء حتقيق  أنور الباز -9

مصطفى عبد القادر -الفتاوى الكبى ,البن تيمية ,دار الكتب العلمية ,ت حممد عبد القادر عطا -10
 عطا 

 السلمي انمي بن عياض. د.جهُله , أ الفقيهَ  يسع ال الذي الفقه أصول -11
 اآلمدي ,دار الكتاب العريب حتقيق د.سيد اجلميلي  حممد بن لعلي:  اإلحكام لالمدي , -12
عادل أمحد عبد -حتقيق علي حممد معوض ,عامل الكتب دار ,احلاجب ناب خمتصر عن احلاجب رفع -13

 املوجود
 مذكرة يف أصول الفقه,حممد األمني الشنقيطي ,دار اإلتقان اإلسكندرية  -14
 نزيه محاد–شرح الكوكب املنري,البن النجار حتقيق حممد الزحيلي  -15
 الفروق,لشهاب الدين القرايف  أنواع يف البوق أنوار -16
 األصول من علم األصول,حممد بن صاحل العثيمني  -17
 البحر احمليط ,للزركشي ,دار الكتب العلمية حتقيق د.حممد حممد َتمر -18
 عناية عزو إرشاد الفحول ,للشوكاين .دار الكتاب العريب ,حتقيق الشيخ أمحد -19
 علمية العطار ,دار الكتب ال اجلوامع , حلسن مجع على احمللي اجلالل شرح على العطار حاشية -20
 الرمحن عبد. د الفقه,لعالء الدين املرداوي ,مكتبة الرشيد حتقيق أصول يف التحرير شرح التحبري -21
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