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 ملخص البحث:
 أوال: حقيقة مفهوم المخالفة:

 أسماء مفهوم المخالفة: -أ
 مفهوم المخالفة.لمفهوم المخالفة عند األصوليين عدة أسماء أشهرها: 

 :المخالفةتعريف مفهوم  -ب
 عنه.داللة اللفظ ال في محل النطق على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت 

 ثانيا: أنواع مفهوم الموافقة:

 مفهوم الصفة  -1
 مفهوم الشرط -2
 مفهوم العدد -3
 مفهوم الزمان  -4
  مفهوم المكان -5

 ثالثا: حجية مفهوم المخالفة:

 الخالف المعتبر فيه على مفهوم المخالفة في نصوص الشارع عدا اللقب، وهو على قولين:

 أنه ليس بحجة.القول األول: 

 أنه حجة.القول الثاني: 

 والراجح القول الثاني.

 :شروط االحتجاج بمفهوم المخالفة 
 أال يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به وال مساويا له. -1
 .أال يرد في المسكوت عنه دليل أقوى من مفهوم المخالفة -2
 .أال يكون القيد خارجا مخرج الغالب -3
 .أال يكون القيد ذكر لالمتنان به -4
 أجل حادثة معينة، كسؤال أو طبيعة حال ونحو ذلك.أال يكون القيد ذكر من  -5
 أال يكون القيد ذكر للتفخيم. -6
 أن يذكر القيد مستقال ال تبعا لشيء آخر. -7
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 مقدمة البحث:
إن الحديث عن المفهوم حديث ذو شجون، حيث إن كل دليل يستدل به من الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: منطوق ومفهوم، 

وهو ثوبها الواسع الفضفاض، الذي ضل به من ضل، واهتدى به من هداه هللا، والناس فيه طرفان ووسط،  فالمفهوم نصف الداللة،
طرف تركه كله واكتفى بظاهر النصوص فأضاع نصف الشريعة، وجعل األدلة ناقصة من حيث ال يدري، ففرق بين المتماثالت، 

يوت من أبوابها، إذ اللغة العربية ليست جامدة، بل تمر مر السحاب، من وأهمل القيود الواضحات، فعرى األدلة من ثيابها، ولم يأت الب
فم المتكلم إلى ذهن السامع، الذي هداه هللا إلى الصواب، والعجب العجاب، أن هؤالء الذين تركوا المفهوم أو جزءا منه، ولم يحتجوا به 

ليم يأبى أن يعري المنطوق من مفهومه، وهؤالء لهم في رد في كالم الشارع، العجب أنهم يحتجون به في كالم الناس، ألن العقل الس
 المفهوم مآخذ ال تسلم لهم.

 أما الطرف اآلخر فهم أشد ضالال، وأنكى يوم القيامة وباال، وهم من أتوا إلى األدلة فألبسوها ثيابا غير ثيابها، وحملوها ماال تحتمل،
وق، محتجين بعقولهم، ولو كانوا يعقلون ما قدموا المفهوم على المنطوق، فتوسعوا في المفهوم توسعا شديدا، حتى قدموه على المنط

ته موهؤالء القوم إنما فعلوا ما فعلوا، ليواطئوا أقوالهم البائدة، ويتبعوا أهواءهم الفاسدة، فأولوا نصوص الكتاب والسنة، محتجين بما فه
ولو جمعت تأويالتهم لظهر تناقضهم، إذ أن العقول قاصرة عن عقولهم، حتى آل بهم األمر إلى التخبط، ففي كل موضع لهم تأويل، 

األدلة، والشرع كامل والعقول ناقصة، فال ينبغي لعاقل أن يطلق عقله محلقا كما يشاء، فيفهم من األدلة ما شاء، بل البد أن يقيد عقله 
 بالنصوص، أو بما نطقت به النصوص، ال ما فهمه هو منها.

المفلحون الفائزون، الذين تلقوا نصوص الكتاب والسنة كما جاءت، وأعملوا ظاهرها، ولم يهملوا باطنها، أما الوسط فهم العارفون، 
وألبسوها الثياب التي يجب أن تلبس، فلم يردوا المفهوم أو شيئا منه على إطالقه، ولم يجعلوا المفهوم فوق المنطوق، بل تلقوا المنطوق 

وافق للغة العربية والعقل الصريح، فال يتعارض عندهم مفهوم ومنطوق وال يختل ميزان العدل وأعملوه، وأخذوا بالمفهوم الصحيح، الم
الذي أقاموه، وهؤالء بإذن هللا هم أصحاب القول الصحيح المعتبر، وأما قول غيرهم فليس له حظ من النظر، ونحن هنا وبعد أن قدمنا 

كامه، وقد تحدثت في بحث سابق عن مفهوم الموافقة، وسأخصص هذا للمفهوم بهذه التقدمة، سوف نعرج على أقسام المفهوم وأح
 البحث في مفهوم الخالفة، وباهلل التوفيق.

 مشكلة البحث:
 ما هي حقيقة مفهوم المخالفة؟ -1
 ما هي أنواع مفهوم المخالفة؟ -2
 ما مدى حجية مفهوم المخالفة؟ -3
 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد العشرون

 م 2020 – ُحزيران – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

472 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 أهداف وأهمية البحث:
 .أهمية طرق الداللة ومنها مفهوم المخالفة -1
 أهمية المفهوم المشار إليها في مقدمة البحث. -2
 معرفة مفهوم المخالفة تمام المعرفة، بأسمائه وتعريفه وأمثلته وأنواعه وحجيته. -3

 منهج البحث:
 اإلجراءات الخاصة: -أ
 جرد أقوال مشاهير األصوليين المتكلمين في مفهوم المخالفة. -1
 بيان حقيقة مفهوم المخالفة ثم أنواعه ثم حجيته. -2
 الختام بالطريقة المختارة لمفهوم المخالفة من تقسيم وتعريف وحجية وغير ذلك. -3
 اإلجراءات العامة: -ب
 توثيق اآليات الكريمة الواردة في البحث من مواضعها في القرآن الكريم. -1
تكن في  تها إن لمتخريج األحاديث من مصادرها األصلية وإثبات الكتاب والباب ورقم الحديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درج -2

 الصحيحين أو أحدهمــا فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.
 تخريج اآلثار من مصادرها األصلية. -3
 عزو األقوال لقائليها في المذاهب األربعة ومن آراء وأقوال األئمة األعالم من مصادرها األصلية. -4
 لذلك. تحرير محل النزاع في المسائل التي تحتاج -5
 التعريف باألعالم غير المشهورين. -6
 التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة. -7
 توثيق الكلمات الغريبة من معاجم اللغة المعتمدة وتكون اإلحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة. -8
 لشعرية.نسبة الشواهد الشعرية إلى مصادرها من الدواوين ا -9

 اإلحالة إلى المصادر والمراجع بذكر الجزء والصفحة فقط.  = 10

العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء، وعالمات الترقيم، ومنها عالمات التنصيص لآليات الكريمة، ولألحاديث الشريفة، ولآلثار،  -11
 ته الخاصة. وألقوال العلماء، وتمييز العالمات أو األقواس، فيكون لكل منها عالم

 إن تكرر المصدر يحال إليه بقول: المصدر السابق. -12

 وضع فهارس فنية عامة في خاتمة البحث.= 13
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 مفهوم المخالفة )حقيقته، وأنواعه، وحجيته(.

ذلك ألن كمفهوم المخالفة هو األخ األصغر لمفهوم الموافقة، وليس كونه أصغر من أخيه مضعفا حجيته عند من قال به، ولكنه كان 
عامة األصوليين يحتجون بأخيه األكبر، أما هو فقد أنكره الفقهاء من األصوليين، وسيأتي تحرير ذلك فيما يأتي من مسائل هذا 

 المطلب، الذي سنبين فيه حقيقة هذا المفهوم وأنواعه وحجيته:

 أوال: حقيقة مفهوم المخالفة:

وسنسلك هنا ما سلكنا في مفهوم الموافقة من بيان أسمائه، وتعريفه، والتمثيل إن حقيقة كل شيء كما تقدم تكمن في تجليته للناس، 
 عليه، وبهذه الطريقة، تتجلى الحقيقة، ويعرف مفهوم المخالفة، حق المعرفة.

 أسماء مفهوم المخالفة:
 لمفهوم المخالفة عند األصوليين عدة أسماء أشهرها:

 (1)دليل الخطاب. -1
 (2)الشيء بالذكر.المخصوص بالذكر، أو تخصيص  -2
 (3)لحن الخطاب. -3
 (4)المفهوم. -4
 (5)مفهوم المخالفة. -5

هذه هي األسماء التي أوردها العلماء في كتبهم لمفهوم المخالفة، وهذه االصطالحات أطلقها علماء األصول على ذات المسمى، 
فمرادهم فيها هو مفهوم المخالفة، إال أن المتقدمين يشتهر عندهم االسم األول دليل الخطاب، والحنفية يشتهر عندهم االسم الثاني 

ما يطلق األصوليون على مفهوم المخالفة لحن الخطاب، ولكنه وارد عند بعضهم، ولم أجد من سماه المخصوص بالذكر، ونادرا 
، ولعله أراد بذلك مفهوم المخالفة أو ربما سماه بذلك ألنه أورده بعد مفهوم الموافقة ، وهو يرى أن مفهوم الموافقة (6)بالمفهوم إال الغزالي

                                                           
، والشيرازي 1/154، وأبو يعلى في العدة 1/194، وأبو الحسين في المعتمد 1/86، وابن شهاب في رسالته 1/289كره الجصاص في الفصول في األصول ( ذ1)

 ، وكثير من العلماء.265، والغزالي في المستصفى 1/236، والسمعاني في القواطع 1/166والجويني في البرهان ، 1/218في التبصرة 

، والغزالي في 1/179، والجويني في البرهان 5/1551، وأبو يعلى في العدة 1/87، وابن شهاب في رسالته 1/289كره الجصاص في الفصول في األصول ( ذ2)
 وغيرهم من العلماء.  2/2513، والبخاري في كشف األسرار 2/723، والطوفي في شرح مختصر الروضة 2/120مة في الروضة ، وابن قدا268المستصفى 

، ونادرا ما يطلق عليه هذا االسم، وعامة العلماء يطلقون هذا االسم 6/2893، والمرداوي في التحبير شرح التحرير 53كره القرافي في شرح تنقيح الفصول ( ذ3)
 هوم الموافقة المساوي.على مف

 .265كره الغزالي في المستصفى ( ذ4)
، وابن قدامة في الروضة 3/11، والرازي في المحصول 104، وابن العربي في المحصول 1/166، والجويني في البرهان 1/86كره ابن شهاب في رسالته ( ذ5)

 ، وكثير من العلماء.2/723ي في شرح مختصر الروضة ، والطوف143، وابن الحاجب في مختصره 3/69، واآلمدي في اإلحكام 2/114

هـ، فقيه أصولي شافعي المذهب أشعري المعتقد، تتلمذ على أبي 450، حجة اإلسالم، ولد عام و أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي( ه6)
ذ عليه أبو بكر بن العربي ومحمد بن يحيى، ومن أشهر مؤلفاته المستصفى والمنخول كالهما في علم األصول، المعالي الجويني وعلى أحمد الراذكاني، وتتلم

 (1/533، طبقات الشافعيين 11/62)تاريخ اإلسالم  ـه505وتوفي عام 
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هوم، والمشهور عند المتأخرين هو االسم األخير مفهوم المخالفة، وهو المعتمد عندنا، وهو من قبيل المنطوق فجعل المخالفة هو المف
 الذي سنقف على تعريفه وذكر أمثلته.

 تعريف مفهوم المخالفة:
 تعريفه باعتباره مركبا: -
 تعريف المفهوم: -1

، والمفهوم اسم المفعول من فهم، فيكون (8)بالقلب، وفي اللسان: الفهم: معرفتك الشيء (7) َفِهَم الشيء أي علمه وعقله وعرفهلغة: 
 المفهوم لغة هو المعلوم والمعروف والمعقول وما إلى ذلك.

 .(9)ما دل عليه اللفظ ال في محل النطقاصطالحا: 

 وقد عرف بعدة تعريفات منها:

 .(10)ما فهم من اللفظ في غير محل النطق= 8
 .(11)التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه= 9

 .(12)ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه ال ذكر له على قضية التصريح= 10
وللعلماء تعريفات كثيرة للمفهوم، وهي كلها كما ترى قريبة من بعضها، ال يكاد أحدها يختلف عن اآلخر، والمختار عندنا هو التعريف 

م، فالمفهوم إجماال: هو ما دل عليه اللفظ ال في محل النطق، األول، لوضوحه وقصره، مع داللته على تمام المعنى المراد من المفهو 
 وهو بذلك أخرج المنطوق، فلم يبق إال المفهوم.

 تعريف المخالفة: -2
أصلها خلف، وهذا األصل يدل على معان كثيرة، منها التضاد، قال في اللسان: والخالف: المضادة، وقد خالفه مخالفة لغة: 
 .(14)س، ومثله في تاج العرو (13)وخالفا

 عليه فإن المخالفة في اللغة بمعنى المضادة.و

 

                                                           
 .33/224اب: ف ه م ، وتاج العروس ب1/244، ومختار الصحاح باب: ف ه م 4/61ينظر: العين باب: الهاء والميم والفاء معهما ( 7)
 .12/412لسان العرب ( 8)
 .2/36، إرشاد الفحول 120، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 142مختصر ابن الحاجب ينظر: ( 9)
 .3/66إلحكام لآلمدي اينظر: ( 10)
 .1/152لعدة اينظر: ( 11)
 .1/165لبرهان اينظر: ( 12)
 .9/90خلف  :لسان العرب فصل الخاء المعجمة، باب( 13)
 .23/274تاج العروس باب: خ ل ف ( 14)
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إن معنى المخالفة في االصطالح ال يخرج عن معناها في اللغة، فهي تكون بمعنى تضاد الشيئين ولو في بعض األجزاء، اصطالحا: 
إنها وإن غير السائمة، ففربما خالف الشيء الشيء في بعضه ال في كله، فنحن نقول السائمة من الغنم تجب فيها الزكاة، بخالف 

 وافقتها بكونها من الغنم، لكنها خالفتها في السوم، فبالتالي تخالفها في الحكم وهكذا.

ولكن العمل عند األصوليين أن المخالفة التناقض ال التضاد، فهم في المفهوم المخالف ال يثبتون الضد للمسكوت عنه، ولكن يثبتون 
مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه فهل القاعدة فيه عند القضاء  : )اعلم أن(15)النقيض، قال القرافي

بأن حكم المسكوت يقتضي إثبات ضد الحكم المنطوق به أو إثبات نقيضه، والثاني هو الحق بأن يقتصر على عدم الحكم الثابت 
 (16)للمنطوق وال يتعرض إلثبات حكم المسكوت ألبتة(

 عتباره لقبا:تعريفه با= 
 داللة اللفظ ال في محل النطق على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت عنه.

 وقد عرف مفهوم المخالفة بعدة تعريفات منها:

 .(17)بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره  -8
 .(18)إذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفه  -9

 .(19)ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر  -10
 .(20)االستدالل بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه  -11
 .(21)ما كان حكم السكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق  -12

 

ل أن بعض فيها قليلة، وربما كان التمايز بينها من أجوهذه التعريفات كما ترى أيضا تكاد تكون متفقة، والفارق بينها يسير، والقيود 
 العلماء يقتصر في التعريف على الصفة فقط، وبعضهم يجعله عاما وعلى كل حال فإن المختار هو التعريف األول.

 في قوله: )داللة اللفظ( يعم جميع دالالت األلفاظ.

                                                           
هـ، فقيه 626هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن يلين الصنهاجي البهفشيمي البهنسي المصري شهاب الدين القرافي، ولد عام ( 15)

 مذ عليه البقوري والمرداوي، ومن أشهر مؤلفاته شرح تنقيحأصولي مالكي المذهب أشعري المعتقد، تتلمذ على العز بن عبدالسالم وأبي بكر المقدسي، وتتل
 (1/99، هدية العارفين 1/236هـ )الديباج المذّهب في معرفة أعيان علماء المذهب 684الفصول في األصول، والذخيرة في الفقه، توفي عام 

 .2/36الفروق للقرافي ينظر: ( 16)
 .2/449لعدة اينظر: ( 17)
 .218لتبصرة اينظر: ( 18)
 .1/166البرهان ينظر:  (19)
 .265لمستصفى اينظر: ( 20)
 .2/257إلحكام لآلمدي اينظر: ( 21)
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 وقوله: )ال في محل النطق( يخرج المنطوق ويبقي المفهوم.

 : )على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت عنه( يخرج مفهوم الموافقة فال يبقى إذا إال مفهوم المخالفة.وقوله

 أمثلة على مفهوم المخالفة:
 األمثلة على مفهوم المخالفة كثيرة جدا، ولكّنا آثرنا أن نؤجلها لحين ذكر أنواعه، لتكون أمثلة كل نوع تحته، ولئال يتكرر التمثيل في

  ين، وعليه سيكون ذكر األمثلة مع ذكر األنواع إن شاء هللا تعالى.موضع

 ثانيا: أنواع مفهوم المخالفة:

إن مفهوم المخالفة عند األصوليين له عدة أنواع، تتفاوت في قوتها وضعفها، وحجيتها من عدمها، ولذلك تجد بعض األصوليين يحتج 
 األنواع، ثم نتطرق لحجيتها من عدمها في الفقرة الثالثة من هذا المطلب.ببعض األنواع دون بعض، ولكننا نحن سنذكر جميع 

إن مفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام عدة، ويتفاوت عدد هذه األقسام عند كل أصولي، وذلك راجع إلى تفاوتهم في النشر والتفصيل، 
ية وشرط وعدد وحال وحصر وزمان ومكان وعلة فمنهم من يدرج جميع األنواع في مفهوم الصفة، ومنهم من يفصلها إلى صفة وغا

ولقب، ونحن هنا سنقتصر على خمسة أنواع لنمثل عليها، أال وهي مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم العدد ومفهوم الزمان ومفهوم 
 المكان، وفيما يلي نبين هذه األنواع ونمثل عليها:

 مفهوم الصفة: 
 ن ما عدا الصفة المنطوق بها يناقضها في الحكم.وهو داللة اللفظ ال في محل النطق على أ

وهذا النوع هو أشهر أنواع مفهوم المخالفة، وهو أكثر ما يمثل به األصوليون عند حديثهم عن هذا المفهوم، بل إن بعضهم قصر مفهوم 
نقل عن الشافعي رحمه هللا أنه رحمه هللا حيث  (22)المخالفة على مفهوم الصفة، وأدرج تحته بقية األنواع، وهذا ظاهر صنيع الجويني

عد أنواعا لمفهوم المخالفة ثم قال الجويني: )وما ذكره الشافعي من حصر القول بالمفهوم في الجهات التي عدها من التخصيصات 
ا محق متقبل عند الجماهير ولكن لو عبر معبر عن جميعها بالصفة لكان ذلك منقدحا فإن المعدود والمحدود موصوفان بعدهما وحده

والمخصوص بالكون في مكان وزمان موصوف باالستقرار فيهما فإذا قال القائل زيد في الدار فإنما يقع خبرا ما يصلح أن يكون مشعرا 
عن صفة متصلة بظرف زمان أو بظرف مكان والتقدير مستقر في الدار أو كائن فيها والقتال واقع يوم الجمعة فالصفة تجمع جميع 

، ولكن يتعقب على الجويني رحمه هللا أنه ثمة تفاوت في درجة قوة كل نوع مما ذكر، وذلك من حيث القائلين (23)الجهات التي ذكرها(
، وبالمجمل فإن مفهوم الصفة هو أن يعلق (24)به، فإن الشرط قال به من قال بالصفة وزيادة، والغاية قال بها من قال بالشرط وزيادة

                                                           
المذهب أشعري المعتقد، تتلمذ على والده  هـ، فقيه أصولي شافعي419، ولد عام بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن محمد بن حيويه، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد هللا أبو المعاليهو ( 22)

 ، ومن أشهر مؤلفاته البرهان في علم األصول، ونهاية المطلب فياإلسكاف، وتتلمذ عليه الغزالي وإلكيا الهراسي ، وعلى اإلسفرايينياإلمام أبي محمد الجويني
 (10/424، تاريخ اإلسالم 3/167هـ )وفيات األعيان 478الفقه، وتوفي عام 

 .1/168لبرهان ( ا23)
 .1/117ينظر: التقرير والتحبير على التحرير ( 24)
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بهذه الصفة غير داخل في الحكم، كأن يقول مدير المدرسة ألحد المعلمين: أكرم الطالب الحكم على صفة تدل على أن ما لم يتصف 
 المجتهدين، فهذا منطوق في إكرام المجتهد، ويفهم منه عدم إكرام غير المجتهد.

 أمثلة على مفهوم الصفة:

}مت نت ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف تعالى: تحريم الزواج باإلماء الكافرات على من لم يملك القدرة على الزواج بالحرائر، لقوله  -1
[، فإن اآلية تدل بمنطوقها على حل الزواج باإلماء المؤمنات على من لم يملك القدرة على 25]سورة النساء:يف ىق يق اك لكمك{ 

 الزواج بالحرائر، وتدل بمفهوم الصفة على تحريم الزواج باإلماء الكافرات، ألن اآلية قيدت اإلماء بوصف المؤمنات فدل على أن
 ما سواه بخالف ذلك.

[، 6]سورة الحجرات:}ىن ين جه مه ىه يه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ{ قبول خبر العدل من غير تثبت وتبين، لقوله تعالى:  -2
فإن اآلية دلت بمنطوقها على وجوب التثبت والتبين من خبر الفاسق، وتدل بمفهوم الصفة على عدم وجوب التبين والتثبت من 

 .(25)يدت التثبت والتبين بخبر الفاسق فدل على أن ما عداه بخالفهخبر العدل، ألن اآلية ق
، فإن الحديث يدل بمنطوقه على (26)صلى هللا عليه وسلم: ))في سائمة الغنم الزكاة((عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، لقوله  -3

ن الحديث قيد الزكاة في الغنم السائمة، وجوب الزكاة في الغنم السائمة، ويدل بمفهومه على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة، أل
 فدل على أن ما عداها بخالفها.

[، 5]سورة المائدة:}حج مج جح محجخ مخ جس حس خس مس حص{ تحريم األكل من ذبائح المجوس والمشركين، لقوله تعالى:  -4
، مشركين غير حاللفاآلية دلت بمنطوقها على أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل للمؤمنين، كما دلت بمفهومها على أن طعام ال

 ألن اآلية قيدت الحل بطعام الذين أوتوا الكتاب، فدل على أن من عداهم من الكفار بخالف ذلك.
}مظ جع مع جغ مغ جف حف خف مف تحريم الزواج من المجوسيات والمشركات، وغير المحصنات من أهل الكتاب، لقوله تعالى:  -5

على أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يجوز للمؤمن أن [، فاآلية دلت بمنطوقها 5]سورة المائدة:حق مق جك حك خك لك مكجل{ 
يتزوجهن، كما دلت بمفهومها على أن المجوسيات والمشركات ال يجوز الزواج منهن، وكذلك البغايا غير المحصنات من أهل 

اج نة ال يجوز الزو الكتاب، ألن اآلية قيدت حل الزواج باإلحصان، وبأن تكون الزوجة من أهل الكتاب، فدل على أن غير المحص
 منها ولو كانت كتابية، وأن من عداهم من الكفار ال يجوز الزواج منهم كذلك.

 
 
 
 
 

                                                           
لعدل، بل لم يقل به أحد، ألننا كما تقدم ال نثبت الضد للمسكوت عنه بل نثبت النقيض، والتثبت من خبر يلحظ هنا أننا لم نقل بحرمة التثبت من خبر ا( 25)

 الفاسق واجب، وضد الواجب الحرام، ونقيضه ما عداه فيشمل اإلباحة والتحريم وغيرها.

(، وعند أبي داود بلفظ ) وفي 1386جنائز، باب زكاة الغنم، ح)لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بلفظ )سائمة الرجل( صحيح البخاري كتاب ال( 26)
 ( قال الشيخ األلباني: صحيح.1567سائمة الغنم إذا كانت أربعين ..( سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح)
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 مفهوم الشرط:
 وهو داللة اللفظ ال في محل النطق على أن المسكوت عنه الذي تخلف فيه الشرط المنطوق به يناقضه في الحكم.

كثير الورود في نصوص الشارع، وهو حجة عند عامة القائلين بمفهوم المخالفة، وهذا النوع من أشهر أنواع مفهوم المخالفة أيضا، وهو 
: )واعلم أن كثيرا من أصحاب أبى حنيفة جعل (27)وحجة أيضا عند بعض الحنفية مع أنهم ال يحتجون بمفهوم المخالفة، قال السمعاني

ملة، ولكن الذي علينا بيانه هنا ماهية مفهوم الشرط، ، وسيأتي الحديث عن حجية مفهوم المخالفة من حيث الج(28)مفهوم الشرط حجة(
وهو كأن يقول األب البنه إذا حفظت جزء عم كافأتك بمائة ريال، فمنطوق هذا اللفظ أن األب سيكافئ ابنه بمائة ريال إذا حفظ جزء 

 عم، ومفهومه أن االبن إذا لم يحفظ جزء عم فلن يكافئه أبوه.

 أمثلة على مفهوم الشرط:

}مت نت ىت يت رث زث مث نث ىث يث ىف الزواج باإلماء ولو مسلمات على من يملك القدرة على الزواج بالحرائر، لقوله تعالى: تحريم  -1
[، فإن اآلية تدل بمنطوقها على حل الزواج باإلماء المؤمنات على من لم يملك القدرة على 25]سورة النساء:يف ىق يق اك لكمك{ 

الزواج باإلماء المؤمنات، ألن اآلية علقت حل الزواج باإلماء المؤمنات على من  الزواج بالحرائر، وتدل بمفهوم الشرط على تحريم
 لم يستطع الزواج بالحرائر، فدلت على أن من ستطيع الزواج بالحرائر فال يحل له ذلك.

}مي ني ىي ييجئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت{ تحريم األخذ من مهور النساء من غير طيب نفس منهن، لقوله تعالى:  -2
[، فاآلية تدل بمنطوقها على جواز األخذ من صداق المرأة إذا طابت نفسا بذلك، وتدل بمفهومها على أنه ال يجوز 4نساء:]سورة ال

األخذ من صداقها إذا لم تطب نفسها بذلك، ألن اآلية علقت جواز األخذ من صداقها بطيب نفسها، فدلت على أنه إذا لم تطب 
 نفسها فال يجوز األخذ منه.

، فالحديث (29)ماء الذي دون القلتين يحمل النجاسة، لقوله صلى هللا عليه وسلم: ))إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا((بيان أن ال -3
دل بمنطوقه على أن الماء إذا كان قلتين لم يحمل النجاسة، كما دل بمفهومه على أن ما دون القلتين يحمل النجاسة، ألن 

 ، فدل على أن ما لم يبلغهما يحمل النجاسة.الحديث علق حمل النجاسة ببلوغ القلتين
وجوب اإلمساك على الصائم ما لم تغرب الشمس، لقوله صلى هللا عليه وسلم: ))إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا  -4

، ار وغربت الشمس، فالحديث دل بمنطوقه على أن الصائم يفطر إذا أقبل الليل وأدبر النه(30)وغربت الشمس فقد أفطر الصائم((

                                                           
ي لجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد هللا، السمعانهو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد ا( 27)

هـ، فقيه أصولي شافعي المذهب من أهل السنة والجماعة، تتلمذ على والده وعلى أبي غانم الكراعي، 426التميمي المروزي، الفقيه الحنفي ثم الشافعي، ولد عام 
هـ. )طبقات 489هر مؤلفاته كتاب في التفسير وقواطع األدلة في األصول، ، وتوفي عام وتتلمذ عليه عمر بن محمد السرخسي وأبو نصر الفاشاني، ومن أش

 (.10/640، تاريخ اإلسالم 489الشافعيين 

 .1/252قواطع األدلة ( 28)
(، 67ه وسلم، باب منه آخر، ح)(، ورواه الترمذي كتاب أبواب الطهارة عن رسول هللا صلى هللا علي63رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ح)( 29)

(، وصححه 517(، ورواه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي ال ينجس، ح)52ورواه النسائي كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، ح)
 األلباني.

 (.1100باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، ح)(، ومسلم كتاب الصيام، 1853رواه البخاري كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، ح)( 30)
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ويدل بمفهومه على أنه إذا لم تغرب الشمس ال يفطر الصائم، ألن الحديث علق الفطر بغروب الشمس، فدل على أنه إذا لم 
 تغرب فال فطر للصائم.

 مفهوم العدد: 
 وهو داللة اللفظ ال في محل النطق على أن ما سوى المعدود يناقضه في الحكم.

مفهومان، هما مفهوم الموافقة األولى ومفهوم المخالفة العددي، ولكن نقول إن المعنى يفهم بحسب السياق، فإن سيق وهذا النوع يتنازعه 
العدد وقصد به المبالغة فيكون مفهومه مفهوم الموافقة األولى، كقول السيد لعبده: ال تعط السائل رياال، فإنه يعد عاصيا لو أعطاه 

هنا يدل على أن الريالين بخالف الريال، ولكن العدد هنا سيق مساق المبالغة أي ال تعطه شيئا ولو ريالين، مع أن مفهوم المخالفة 
نا هرياال، وأما إن سيق وأريد به العدد ذاته فإن مفهومه يكون مفهوم المخالفة العددي، كما لو قال السيد لعبده: أعط السائل رياال، فإنه 

لعد عاصيا لسيده، ألن العدد هنا سيق مساقه ولم يرد به المبالغة، وربما جاء العدد وله  لو أعطى السائل أكثر من الريال أو أقل
مفهومان، أولوي وعددي، كقول السيد لعبده: ال تشتر الثوب بمائة ريال، فلو اشتراه بمائتين لعد عاصيا ألنها أولى من المائة، ولو 

 يده، وهكذااشتراه بخمسين لما عد عاصيا ألنه مخالف لما نهاه عنه س

 أمثلة على مفهوم العدد:

}جن حن خن من ىن ين جه تحريم الزيادة على مائة جلدة أو االقتصار على أقل منها في حد الزاني غير المحصن، لقوله تعالى:  -1
[، فاآلية دلت بمنطوقها على وجوب جلد الزانية والزاني غير المحصنين مائة جلدة، كما دلت بمفهومها على 2]سورة النور:مهىه{ 

 تحريم الزيادة أو النقص عن ذلك، ألن اآلية علقت حكم الجلد بعدد، فدل على أن ما سوى ذلك العدد يناقضه في الحكم.
[، فاآلية دلت 282]سورة البقرة:}نث ىث يث ىفيف{ عدم قبول شهادة رجل واحد، من غير امرأتين معه أو يمين، لقوله تعالى:  -2

مفهومها على عدم قبول شهادة الرجل الواحد، ألن اآلية علقت الشهادة باثنين، بمنطوقها على قبول شهادة الرجلين، كما دلت ب
 فدلت على أن ما كان أقل من ذلك يناقضه في الحكم.

عدم وجوب ما زاد على ثالثة أيام أو ستة مساكين أو تذكية هدي واحد، وحرمة صيام أو إطعام أو تذكية أقل من ذلك في فدية  -3
وسلم لكعب بن عجرة رضي هللا عنه حين آذته هوام رأسه:  ))فاحلق وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة  األذى لقوله صلى هللا عليه

، فالحديث نص على أن فدية األذى صيام ثالثة أيام أو إطعام (31)مساكين أو انسك نسيكة قال أيوب فال أدرى بأي ذلك بدأ((
أكثر من ذلك وال يجوز أقل منه، ألن الحديث قيد الفدية بعدد،  ستة مساكين أو تذكية هدي واحد، ويدل بمفهومه على أنه ال يجب

 فدل على أن ما خالفه يناقضه في الحكم.
 
 
 

                                                           
(، ومسلم كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان 3954رواه البخاري كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ح)( 31)

 (.1201قدرها، ح)
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 مفهوم الزمان: 
 وهو داللة اللفظ ال في محل النطق على أن ما سوى الزمن المنطوق به يناقضه في الحكم.

صنيع الجويني، الذي جعل مفهوم الزمان والمكان من مفهوم وهذا النوع يجعله بعض األصوليين من مفهوم الصفة، كما تقدم من 
الصفة، إذ الحكم مستقر فيهما، وهذه تقسيمات ال مشاحة فيها، فسواء جعل من مفهوم الصفة، أو استقل بمفهوم لوحده، فالنتيجة من 

ر ا، فإن منطوق هذا األمر أن يحضحيث التطبيق واحدة، ومفهوم الزمان هو كقول السيد لعبده: أحضر الحليب الساعة السابعة صباح
الحليب في الساعة السابعة صباحا، ومفهومه أنه ال يحضره قبل وال بعد وال أي ساعة غير هذه الساعة، فلو أحضره في الساعة 

 السادسة أو الثامنة لعد عاصيا، وهكذا.

 أمثلة على مفهوم الزمان:

[، فاآلية تدل بمنطوقها على أن وقت الحج 197{ ]سورة البقرة:}خل مل ىليلعدم صحة الحج في غير أشهر الحج، لقوله تعالى:  -1
وزمانه هذه األشهر، وتدل بمفهومها على أن ما سوى هذه األشهر ليس وقتا للحج، ألن اآلية قيدت الحج بهذا الزمن، فدل على 

 أن ما سواه يناقضه في الحكم.
[، 187]سورة البقرة:جم حم خممم ىم يم جن حن خن منىن{ }خل مل ىل يل تحريم الرفث إلى النساء نهار الصيام، لقوله تعالى:  -2

فاآلية نص على حل الجماع ليلة الصيام، وتدل بمفهومها على حرمته نهار الصيام، ألن اآلية قيدت الحل بليلة الصيام، فدل 
 على أن ما سواه يناقضه في الحكم.

 عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم ))أن رسول هللا صلى هللا¢: جواز صيام ما سوى العيدين، لما روي عن أبي هريرة  -3
، فالحديث نص على النهي عن صيام يومي الفطر واألضحى، ودل بمفهومه على أن ما سواهما غير (32)األضحى ويوم الفطر((

داخلين في النهي، ألن الحديث قيد النهي بهذين اليومين، فدل على أن ما سواهما يناقضهما في الحكم، إال أن يرد فيه نص 
 .مستقل

 مفهوم المكان: 
 وهو داللة اللفظ ال في محل النطق على أن ما سوى المكان المنطوق به يناقضه في الحكم.

وهذا النوع يقال فيه ما قيل في مفهوم الزمان، وهو كقول السيد لعبده: أحضر الحليب إلي في بيتي، فإن هذا األمر منطوقه يدل على 
أحضره العبد كذلك لما عد عاصيا، ومفهومه يدل على أنه إذا أحضره إليه في غير البيت إحضار الحليب إلى السيد في البيت، فلو 

 فهو عاص له، فلو أحضر العبد الحليب لسيده وهو في السوق أو المزرعة أو بيت صديقه لعد العبد عاصيا، وهكذا.

 

 

                                                           
(، وهو عند البخاري بلفظ )) نهى رسول هللا عن صيامين وبيعتين 1138م الفطر ويوم األضحى، ح)رواه مسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يو ( 32)

 (.1891الفطر واألضحى والمالمسة والمنابذة (( في كتاب الصوم، باب الصوم يوم النحر، ح)
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 أمثلة على مفهوم المكان:

}ىن ين جه مه ىه يه جي حي خي مي ىي يي ٰذٰر{ الحرم، لقوله تعالى:  جواز دخول المشركين والكفار لمكة ما داموا خارج حدود -1
[، فاآلية تدل بمنطوقها على حرمة دخول المشركين للمسجد الحرام، وتدل بمفهومها على أن دخولهم غير المسجد 28]سورة التوبة:

 كم.ا سواه يناقضه في الحالحرام جائز غير داخل في النهي، ألن اآلية قيدت النهي بحال دخولهم المسجد الحرام، فدل على أن م
[، فاآلية دلت 144]سورة البقرة:}جئ حئ خئ مئ هئجب حب خب مب هب جت حتخت{ حرمة الصالة إلى غير المسجد الحرام، لقوله تعالى:  -2

بمنطوقها على وجوب استقبال المسجد الحرام في الصالة، وتدل بمفهومها على حرمة استقبال غيره من الجهات، ألن اآلية قيدت 
 سجد الحرام، فدلت على أن ما سواها يناقضها في الحكم.المكان بجهة الم

جواز البصاق عن اليمين أو الشمال أثناء الصالة، لقوله صلى هللا عليه وسلم: ))إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق قبل وجهه فإن  -3
مه على جواز البصاق ، فالحديث نص على النهي عن البصاق قبل الوجه حال الصالة، ودل بمفهو (33)هللا قبل وجهه إذا صلى((

عن اليمن أو عن الشمال حال الصالة، ألن الحديث علق النهي عن البصاق بما كان من جهة القبلة، فدل على أن ما سواها 
 .(34)يناقضها في الحكم

  

                                                           
 .(547المساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصالة وغيرها، ح)كتاب  فيومسلم  ،(398أبواب المساجد، باب حك البزاق باليد من المسجد، ح) في البخاري  رواه ( 33)
قال: ))إن  أنه صلى هللا عليه وسلمتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ورد النهي عن البصاق من جهة اليمين في حديث آخر، وهو ما رواه أنس بن مالك عن النبي ( 34)

د، باب ليبزق عن مساجالمؤمن إذا كان في الصالة فإنما يناجي ربه فال يبزقن بين يديه وال عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه(( رواه البخاري في أبواب ال
 (.551مسجد في الصالة وغيرها، ح)(، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن البصاق في ال403يساره أو تحت قدمه اليسرى، ح)
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 ثالثا: حجية مفهوم المخالفة:

، الموافقة فمن باب أولى سينكر مفهوم المخالفةقبل بسط القول في حجية مفهوم المخالفة ينبغي أن نعلم أن من أنكر حجية مفهوم 
عن مفهوم الموافقة ولكننا سننقل  (35)وبالتالي فإننا لن نتوسع في إيراد قول الظاهرية في مفهوم المخالفة، لسبق التوسع في رأي ابن حزم
 يدل إذا علق بصفة أو نحوها فإنه القوله رحمه هللا في مفهوم المخالفة حيث قال عندما ذكر أن النص موقوف على ما ذكر فيه، وأنه 

،وهذا حسب رأيه رحمه هللا، وإال فإن جمهور (36)على أن ما عداها بخالفها وقد قال عن هذا الرأي: )هذا القول هو الذي ال يجوز غيره(
 ملة:ن حيث الجالعلماء يحتجون بمفهوم المخالفة، وسيأتي بيان ذلك فيما يلي، حيث سنورد آراء العلماء في مفهوم المخالفة م

 تحرير محل النزاع: -
 اتفق األصوليون على أن:

 القيد إذا ظهرت منه فائدة أخرى غير تخصيص المقيد بالحكم، فإنه ال يحتج بمفهوم المخالفة. -1
 إذا ورد في المسكوت عنه نص مستقل فهو مقدم على مفهوم المخالفة. -2
عن مفهوم اللقب:  (37)نه يغلق باب القياس، قال ابن قدامةمفهوم اللقب ال يعد حجة إلنكار أكثر علماء األصول له، وأل -3

 .(38))وأنكره األكثرون، وهو الصحيح؛ ألنه يفضي إلى سد باب القياس(
 . (39)مفهوم المخالفة يعد حجة في أقوال المكلفين، فيحتج به في المعامالت والعقود واألنكحة وغير ذلك -4

مفاهيم المخالفة في نصوص الشارع التي لم يظهر لتقييدها فائدة غير تخصيصها بالحكم وعليه يكون النزاع الذي سنورده محصورا في 
 ويستثنى من ذلك مفهوم اللقب، واختلف العلماء في هذه المفاهيم على قولين:

 

 

 

 

                                                           
المذهب من أهل السنة والجماعة إال أنه من نفاة  هـ، فقيه محدث ظاهري 384محمد علي بن أحمد بن سعيد، األندلسي، ابن حزم الظاهري، ولد عام أبو هو ( 35)

حسن شريح بن محمد، ومن أشهر مؤلفاته اإلحكام في أصول الصفات، تتلمذ على ابن الكتاني ويحيى بن مسعود، وتتلمذ عليه أبو عبدهللا الحميدي وأبو ال
 (.3/325، وفيات األعيان 10/74هـ )تاريخ اإلسالم 456األحكام في األصول، والمحلى في الفقه، وتوفي عام 

 .7/2اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ( 36)
هـ، فقيه أصولي حنبلي المذهب 541شيخ اإلسالم موفق الدين المقدسي، ولد عام  هو أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر،( 37)

هم، ومن لنجار وغير من أهل السنة والجماعة، تتلمذ على والده وعلى أبي زرعة المقدسي، وتتلمذ عليه عبدالرحمن بن محمد بن قدامة شارح المقنع والمحب ابن ا
 (3/281، ذيل طبقات الحنابلة 13/601هـ )تاريخ اإلسالم 620األصول، والمغني في الفقه، توفي عام أشهر مؤلفاته روضة الناظر وجنة المناظر في 

 .2/137روضة الناظر ( 38)
 .1/117ينظر: التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام ( 39)
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 القول األول: أنه ليس بحجة.

 وغيرهم من العلماء. ،(46( )45)، واآلمدي(44( )43)، والرازي (42)، والغزالي(41)، وابن حزم(40)وهو قول الحنفية

 أدلة هذا القول:
[، فباتفاق العلماء 23]سورة النساء:}ىل يل ام مم{ أنه وردت عدة نصوص لم يعمل فيها بمفهوم المخالفة اتفاقا، مثل: قوله تعالى:  -1

اق [، فباتف33]سورة النور:}نت ىت يت رث زث مث نث ىث{ أن الربائب الالتي في غير الحجور كالالتي في الحجور، وقوله تعالى: 
هئ جب حب خبمب }العلماء أنه ال يجوز إكراههن على البغاء إن لم يردن ذلك، ومثلها ما ورد فيه النطق بعد إيراد القيد كقوله تعالى: 

[، فلو كان مفهوم المخالفة حجة لم يقل فإذا تطهرن فأتوهن، وغير ذلك من النصوص 222]سورة البقرة:هب جت حت خت مت هت مثحج{ 
 .(47)الفة، فقال أصحاب هذا القول بأن هذه النصوص دليل على أن مفهوم المخالفة ال يحتج بهالتي لم يعمل فيها مفهوم المخ

أنه لو ثبتت حجية مفهوم المخالفة للزم من ذلك إثبات حجية مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة عند عامة األصوليين، فلتكن  -2
 .(48)بقية األنواع مثله إذا

القيد، فلو قيل لرجل من ضربك عامدا فاضربه، فرد مستفهما بقوله: ومن ضربني خاطئا هل أنه يحسن االستفهام مع وجود  -3
 .(49)أضربه؟ لحسن استفهامه

أن االحتجاج به إما أن يثبت بدليل عقلي أو نقلي، واألول مردود ألن العقل ال مدخل له في اللغات، والثاني إما أن يكون متواتر  -4
لما وقع الخالف، فلم يبق إال اآلحاد وهو ال يفيد إال الظن، وال يحكم بالظن على لغة ينزل  أو آحاد واألول مردود ألنه لو وجد

 .(50)عليها كالم هللا تبارك وتعالى
 ولهم في ذلك أدلة عقلية أخرى، يطول المقام بذكرها أو ذكر أكثرها، فيكتفى بما ذكر إذ هو عمدة ما استدلوا به.

 

                                                           
 .2/256، كشف األسرار 1/255،أصول السرخسي 1/291لفصول في األصول اينظر: ( 40)
 .7/2إلحكام في أصول األحكام اينظر: ( 41)
 265المستصفى ينظر: ( 42)

المذهب أشعري المعتقد، تتلمذ على والده ضياء  هـ، فقيه أصولي شافعي544، فخر الدين، ولد عام الرازي  محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيميبو عبد هللا أو ( ه43)
المجد الجيلي، وتتلمذ عليه األرموي والخسروشاهي، ومن أشهر مؤلفاته المحصول في علم األصول، ومفاتيح الغيب في التفسير، وتوفي عام الدين عمر وعلى 

 (13/137، تاريخ اإلسالم 4/248هـ )وفيات األعيان 606
 2/136لمحصول اينظر: ( 44)

المذهب أشعري  هـ، فقيه أصولي بدأ حنبليا ثم أصبح شافعي551، ولد عام ف الدين اآلمديهو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، سي( 45)
فاته منتهى اكي، ومن أشهر مؤل، وتتلمذ عليه صدر الدين ابن سني الدولة ومحيي الدين ابن الز المعتقد، تتلمذ على ابن المني الحنبلي وابن فضالن الشافعي

 (.14/50، تاريخ اإلسالم 3/293هـ. )وفيات األعيان 631السول في علم األصول، واإلحكام في أصول األحكام، وتوفي عام 

 .3/85إلحكام لآلمدي اينظر: ( 46)
 .2/258ينظر: كشف األسرار ( 47)
 .266ينظر: المستصفى ( 48)
 .265ينظر: المستصفى ( 49)
 .266المستصفى ينظر: ( 50)
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 .القول الثاني: أنه حجة
، (58)، والجويني(57( )56)، والشيرازي (55( )54)، وقال به أبو يعلى(53)، والشافعي(52)، وقد نسب لمالك(51)الجمهوروهو قول 
 وكثير من العلماء. ،(60)، وابن قدامة(59)والسمعاني

 أدلة هذا القول:
فقال  ))إنما خيرني هللاأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعمر عندما قال له إن هللا نهاك عن الصالة على المنافقين:  -1

، فقد استدل النبي صلى هللا عليه وسلم (61)}استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة{ وسأزيد على سبعين((
 .(62)بمفهوم العدد، وهو مشرع، كما أنه أعلم أهل اللغة بها، وهذا دليل على أن مفهوم المخالفة حجة

[، 101]سورة النساء:}خم مم جن حن خن من هن جه مه ٰه جي حي خيمي{ ))قلت لعمر بن الخطاب  ما رواه يعلى بن أمية حيث قال: -2
فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق هللا بها عليكم 

، صلى هللا عليه وسلم لم ينكر على عمر فعله، وعمر ويعلى من أهل اللغة المحتج بقولهم فيها، كما أن النبي (63)فاقبلوا صدقته((
وإنما ذكر له أن القصر بعد األمن صدقة تصدق بها هللا على عباده المؤمنين، وهذا يدل على االحتجاج بمفهوم المخالفة، وإال لما 

 .(64)أقره النبي صلى هللا عليه وسلم
ئدة منه لكان ذلك نقصا في ألفاظ الشارع، وألفاظ الشرع كاملة أنه لو قيل إن اللفظ المقيد بصفة أو شرط أو عدد أو غير ذلك ال فا -3

ال نقص فيها وال عيب، كانت كتابا أو سنة، وعليه فالبد للقيد من فائدة، فإن وجدنا فائدة راجحة على تخصيص المقيد بالذكرأخذنا 

                                                           
 .1/168لبرهان اينظر: ( 51)
 .1/104المحصول البن العربي ينظر: ( 52)
 .1/167البرهان ينظر: ( 53)
ن المذهب من أهل السنة والجماعة، تتلمذ على الحسن ب هـ، فقيه أصولي حنبلي380، ولد عام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، المعروف بابن الفراءبو يعلى أهو ( 54)

هـ )تاريخ بغداد 458حامد وعلي بن معروف، وتتلمذ عليه ابنه محمد والخطيب البغدادي، ومن أشهر العدة في أصول الفقه، واألحكام السلطانية، وتوفي عام 
 (2/193، طبقات الحنابلة 3/55
 .2/448العدة ألبي يعلى ينظر: ( 55)
هـ فقيه أصولي شافعي المذهب أشعري المعتقد، تتلمذ على 393مال الدين الشيرازي، ولد عامهو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي ج( 56)

لفقه، وتوفي عام امنصور الكرخي وأبي الطيب الطبري، وتتلمذ عليه أبو الوليد الباجي والحميدي، ومن أشهر مؤلفاته اللمع والتبصرة في األصول والمهذب في 
 (10/383خ اإلسالم ، تاري1/30هـ ) وفيات األعيان 476

 .1/218التبصرة للشيرازي ينظر: ( 57)
 . 1/174لبرهان اينظر: ( 58)

 .1/249حتى  1/236ينظر: قواطع األدلة من ( 59)
 .2/114روضة الناظر ينظر: ( 60)
(، و مسلم كتاب فضائل الصحابة 4393لهم{، ح)رواه البخاري كتاب التفسير، باب }استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر هللا ( 61)

 (.2400رضى هللا تعالى عنهم، باب من فضائل عمر رضى هللا تعالى عنه، ح)

 .2/455ينظر: العدة ألبي يعلى ( 62)
 (.686رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب صالة المسافرين وقصرها، ح)( 63)

 .2/462ينظر: العدة ألبي يعلى ( 64)
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شرع ى ذلك، لكان ذكره ال فائدة فيه، وألفاظ البها، وإال لم يبق إال أن هذا المقيد يناقض ما سواه في الحكم، ألننا لو لم نحمله عل
 .(65)تنزه عن ذلك

أن الصحابة قد أجمعوا على القول به، حيث إنهم احتجوا به في عدة مسائل كما في حديث يعلى، وميراث األخوات مع البنات، = 1
 .(66)الفة حجةواالغتسال باإلنزال، وغيرها، وإجماعهم حجة في الشرع واللغة فدل ذلك على أن مفهوم المخ

رحمه هللا من قوله بمفهوم المخالفة، وكذلك عن الشافعي رحمه هللا، وكالهما إمام من  (67)ما نقل عن أبي عبيد القاسم بن سالم= 2
 . (68)أئمة اللغة وقولهما فيها حجة

 المكلفين.أن العقل والخطاب يدالن على أنه حجة، بدليل أن المانعين من االحتجاج به، يعملونه في أقوال  -3
 والراجح في نظري هو القول الثاني، لقوة أدلته، وقد اعترض المحتجون بمفهوم المخالفة على أدلة المانعين منه بما يلي:

ما ذكروه من أمثلة على عدم القول بمفهوم المخالفة خارج محل النزاع، حيث إن المحتجين بمفهوم المخالفة يقولون إنه ال يحتج به  أوال:
قيد فائدة أو سبب أقوى من تقييده بالحكم دون غيره، وكذلك األمثلة التي ذكروها فقد ظهرت لها فوائد وأسباب أقوى من إذا ظهر لل

تخصيصها بالحكم، وكذلك فإن المحتجين بمفهوم المخالفة يشترطون عدم ورود نص في المسكوت عنه، فإذا ورد خرج عن محل 
 النزاع.

هيم المخالفة القول بمفهوم اللقب، إذ أن المفاهيم تختلف في درجتها وقوتها، ومفهوم اللقب أضعفها وهو إنه ال يلزم من القول بمفا ثانيا:
ليس بحجة عند أئمة اللغة، والفرق بين مفهوم اللقب وبقية المفاهيم ظاهر، إذ أن مفهوم اللقب ال يلزم منه استحضار بقية األشخاص 

الشرط والغاية والعدد والمكان والزمان فإنه ينقدح في ذهن المتكلم ما سكت عنه، فمثال لو في ذهن المتكلم لكثرتهم، بينما في الصفة و 
قال زيد مجتهد فال يلزم أن يكون مستحضرا لحال عمرو وخالد ومحمد وغيرهم ألنهم كثر ويصعب عليه حصرهم، بخالف ما لو قال 

 ، وهكذا.أكرم الطالب المجتهد فإنه البد أن ينقدح في ذهنه الطالب البليد

ما ذكروه من أنه يحسن االستفهام على مفهوم المخالفة صحيح، ولكن االستفهام هنا ليس وجوبيا، إذ لو سكت ولم يستفهم  ثالثا:
 وعمل بمفهوم المخالفة لم ينكر عليه، ولكن االستفهام هنا يحسن لزيادة التأكد حيث إن المنطوق آكد وأوثق من المفهوم.

امتناع نقله عن أئمة اللغة غير صحيح، فقد نقلنا في أدلة القائلين بحجيته أقواال كثيرة ألئمة اللغة وهم ما ذكروه من أن  رابعا:
 يحتجون بمفهوم المخالفة، وما سكتنا عنه أكثر.

ئلين، اوأما ما اعترض به المانعون على أدلة القائلين به فضعيف، حيث إنهم قالوا إن حديث استغفار السبعين دليل للمانعين ال للق
ألن القرآن نزل بالمنع من االستغفار مطلقا مع ذكر السبعين، وهذا مردود ألن النبي صلى هللا عليه وسلم فهم أن ما زاد على السبعين 
بخالفها، حتى نزل القرآن بمنعه، والنص مقدم على المفهوم، وكذلك ما ذكروه في حديث يعلى بن أمية رضي هللا عنه، وأما ما ذكروه 

ائدة التقييد هي إعمال االجتهاد في المسكوت عنه، فنقول إن المقيد أعمل فيه االجتهاد حتى وجد النص، كما أنهم هم اآلن من أن ف

                                                           
 .2/467العدة ألبي يعلى  :نظري( 65)
 .1/242، قواطع األدلة للسمعاني 2/460ينظر: العدة ألبي يعلى ( 66)
هـ، عالم بحر في كافة العلوم، من أهل اللغة، تتلمذ سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد، وتتلمذ عليه ابن أبي الدنيا 157بو عبيد القاسم بن سالم، ولد عام أهو ( 67)

 (.1/259، طبقات الحنابلة 14/392هـ )تاريخ بغداد 224أشهر مؤلفاته غريب المصنف في اللغة، وغريب الحديث، وتوفي عام  ونصر بن داود، ومن

 .1/243، والقواطع للسمعاني 2/463العدة ألبي يعلى  :ينظر( 68)
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فرقوا بين المقيد والمسكوت عنه، حيث قالوا إن المسكوت عنه يعمل فيه باالجتهاد بخالف المنطوق، كما أنهم اعترضوا على كل 
ه لي للنصوص وبحث عن المخارج، وال يسع المقام إليراد تلك االعتراضات هنا، ولعله قد ظهر حادثة للصحابة باعتراض هزيل، في

 ن شروط االحتجاج بمفهوم المخالفةلك أن مفهوم المخالفة حجة عدا مفهوم اللقب، ولم يبق لدينا اآلن إال أن نبي

 شروط االحتجاج بمفهوم المخالفة:
د من شروط لالستدالل بها، ولذلك وضع له القائلون به شروطا كثيرة، منهم من توسع ومنهم إن مفهوم المخالفة كغيره من األدلة، الب

من اختصر، ومرد ذلك إلى أن منهم من يجمع الشرطين والثالثة في شرط واحد ومنهم من يفصل، والحقيقة أن الناظر في شروط 
 االحتجاج بمفهوم المخالفة يجدها ترجع إلى أمرين:

 دليل في المسكوت عنه راجح عبى مفهوم المخالفة.عدم وجود  األول:
 عدم وجود فائدة لتخصيص القيد بالحكم غير انتفاء الحكم عما سواه. الثاني:

 وعلى كل حال فإننا سنورد أهم الشروط التي اشترطها القائلون بمفهوم المخالفة ليكون المفهوم حجة:
حص }وال مساويا له، ألنه حين ذلك يكون من مفهوم الموافقة، فقوله تعالى: أال يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به  -1

[، ال يدل على أن ما سوى اإلمالق يناقضه في الحكم، ألن ما سوى اإلمالق إن كان 151]سورة األنعام:خص مص جض حض{ 
فيكون  ساو لحكم المنطوق به،الغنى فهو أولى بالحكم من المنطوق به، فيصبح مفهوم موافقة أولوي، وإن كان خشية العار فهو م

 .(69)مفهوم موافقة مساو، وهكذا
أال يرد في المسكوت عنه دليل أقوى من مفهوم المخالفة، كالمنطوق الصريح أو اإلجماع أو مفهوم الموافقة األولى فإنه إن ورد  -2

و أقوى منه ما مر في حديث دليل أقوى منه حكم بالدليل، واألدلة تختلف قوة وضعفا من عالم آلخر، ومثال ما عورض بما ه
 .(70)يعلى بن أمية رضي هللا عنه، وحديث الزيادة على السبعين في االستغفار وغيرها كثير

}ىل يل ام مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي أال يكون القيد خارجا مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب كقوله تعالى:  -3
وركم خرج مخرج الغالب، ألن الربائب غالبا ما يكّن في حجور آباء [، فإن قوله تعالى: الالتي في حج23]سورة النساء:يي{ 

 (72).(71)أمهاتهن، وعليه فإن هذا القيد ال مفهوم له وهو قول عامة األصوليين وقد نقل االتفاق عليه
طراوة هنا [، فتقييده بال14]سورة النحل:}حس خس مس حص{ أال يكون القيد ذكر لالمتنان به، وما ذكر لالمتنان به كقوله تعالى:  -4

 .(73)خرج مخرج االمتنان، فال مفهوم له

                                                           
 .6/2894، والتحبير شرح التحرير 5/139ينظر: البحر المحيط ( 69)
 .5/139ينظر: البحر المحيط ( 70)
 .6/2894، والتحبير شرح التحرير 2/775ينظر: شرح مختصر الروضة ( 71)
، حيث يرى أن القيد إذا خرج مخرج الغالب فإن له مفهوم مخالفة، ألن الشيء إذا كان غالبا فال حاجة إلى ¬تجدر اإلشارة هنا إلى رأي العز بن عبد السالم ( 72)

 . 2/775ارة على تخصيصه بالحكم. ينظر: شرح مختصر الروضة ذكره في اللفظ، فيكون ذكر هذا القيد مع غلبته أم

 .6/2899، والتحبير شرح التحرير 5/144ينظر: البحر المحيط ( 73)
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 }جعأال يكون القيد ذكر من أجل حادثة معينة، كسؤال أو طبيعة حال ونحو ذلك، وما جاء من أجل حادثة معينة كقوله تعالى:  -5
ن وإما أ [، فإن تقييد الربا باألضعاف المضاعفة ألنه كان ربا الجاهلية، إما أن تقضي130]سورة آل عمران:مع جغ مغ جفحف{ 

 .(74)تربي، فكانوا يضاعفونه كل سنة وهكذا، ولذلك كان هذا القيد ال مفهوم له
، (75)أال يكون القيد ذكر للتفخيم، وما ذكر للتفخيم كقوله صلى هللا عليه وسلم: ))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه(( -6

 .(76)ر قيد ال مفهوم له، ألنه ذكر للتفخيمفقوله صلى هللا عليه وسلم من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخ
[، فتقييده 187]سورة البقرة:}رث زث مث نث ىث يثىف{ أن يذكر القيد مستقال ال تبعا لشيء آخر، ومثال ما ذكر تبعا قوله تعالى:  -7

 .(77)له الجماع في المساجد جاء تبعا لالعتكاف، وإال فإن المعتكف منهي عن الجماع مطلقا، ولذلك يكون هذا القيد ال مفهوم
هذه أهم شروط االحتجاج بمفهوم المخالفة، وقد ذكر غيرها، وقد تقدم اإلشارة إلى أن عامة الشروط راجعة إلى خلو القيد من الفائدة، 

فإن وجدت له فائدة راجحة على تخصيصه بالحكم يصار إليها، وإال فإنه ال يبقى له فائدة إال تخصيص القيد بالحكم، وبهذا تتفق 
 حمل بعضها على بعض، دون رد أو تأويل.األدلة، وي

  خاتمة البحث:
 أوال: حقيقة مفهوم الموافقة:

 أسماء مفهوم المخالفة: -أ
 لمفهوم المخالفة عند األصوليين عدة أسماء أشهرها:

 دليل الخطاب. -1
 المخصوص بالذكر، أو تخصيص الشيء بالذكر. -2
 لحن الخطاب. -3
 المفهوم. -4
 مفهوم المخالفة. -5
 المخالفة:تعريف مفهوم  -ب
 تعريفه باعتباره مركبا: -
 تعريف المفهوم: -1

 .َفِهَم الشيء أي علمه وعقله وعرفهلغة: 

 ما دل عليه اللفظ ال في محل النطق.اصطالحا: 

                                                           
 .6/2900و  6/2897، والتحبير شرح التحرير 5/145ينظر: البحر المحيط ( 74)
(، و مسلم كتاب اإليمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف 5672ه، ح)رواه البخاري كتاب األدب، باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جار ( 75)

 (.47ولزوم الصمت إال عن الخير وكون ذلك كله من اإليمان، ح)

 .6/2899، والتحبير شرح التحرير 5/145ينظر: البحر المحيط ( 76)
 .5/145ينظر: البحر المحيط ( 77)
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 تعريف المخالفة: -2
 المضادة.لغة: 

 إن معنى المخالفة في االصطالح ال يخرج عن معناها في اللغة.اصطالحا: 

 تعريفه باعتباره لقبا: -
 اللفظ ال في محل النطق على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت عنه.داللة  -

 ثانيا: أنواع مفهوم المخالفة:

 مفهوم الصفة:  -1
 وهو داللة اللفظ ال في محل النطق على أن ما عدا الصفة المنطوق بها يناقضها في الحكم.

 مفهوم الشرط: -2
 الذي تخلف فيه الشرط المنطوق به يناقضه في الحكم.وهو داللة اللفظ ال في محل النطق على أن المسكوت عنه 

 مفهوم العدد:  -3
 وهو داللة اللفظ ال في محل النطق على أن ما سوى المعدود يناقضه في الحكم.

 مفهوم الزمان:  -4
 وهو داللة اللفظ ال في محل النطق على أن ما سوى الزمن المنطوق به يناقضه في الحكم.

  مفهوم المكان: -5
 اللفظ ال في محل النطق على أن ما سوى المكان المنطوق به يناقضه في الحكم.وهو داللة 

 ثالثا: حجية مفهوم المخالفة:

تقدم تحرير محل النزاع فيه، وأنه لم يبق إال النزاع في حجية مفهوم المخالفة في نصوص الشارع التي لم يظهر لتقييدها فائدة غير 
 اللقب، واختلف في مفهوم المخالفة على قولين:تخصيصها بالحكم ويستثنى من ذلك مفهوم 

 أنه ليس بحجة.القول األول: 

 وهو قول الحنفية، وابن حزم، والغزالي، والرازي، واآلمدي، وغيرهم من العلماء.

 أنه حجة.القول الثاني: 

 من العلماء. وكثير ي، وابن قدامة،وهو قول الجمهور، وقد نسب لمالك، والشافعي، وقال به أبو يعلى، والشيرازي، والجويني، والسمعان

 والراجح القول الثاني.
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 شروط االحتجاج بمفهوم المخالفة: -13
 أال يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به وال مساويا له. -1
 .أال يرد في المسكوت عنه دليل أقوى من مفهوم المخالفة -2
 .أال يكون القيد خارجا مخرج الغالب -3
 .لالمتنان بهأال يكون القيد ذكر  -4
 أال يكون القيد ذكر من أجل حادثة معينة، كسؤال أو طبيعة حال ونحو ذلك. -5
 أال يكون القيد ذكر للتفخيم. -6
 أن يذكر القيد مستقال ال تبعا لشيء آخر. -7

 هذه أشهر الشروط، ويوجد غيرها.

 ك.ما كان منها صحيحا مما عدا ذل وتحريروأوصي الباحثين من بعدي بالبحث في شروط مفهوم المخالفة والتعمق في تفاصيلها، 

كن لوبهذا نكون أتممنا الكالم على مفهوم المخالفة، وأوردنا فيه القول الحق وما خالفه، وال نزعم أننا استوعبنا كل ما فيه من المسائل، و 
ن تقصير، قول والفهوم، وال يخلو عمل ملعلنا أتينا فيه بما يغني في جواب السائل، وقد أطلنا القول في المفهوم، ألنه مما حارت به الع

كما ال يخلو علم من تبصير، ولعل ما ذكرناه هو الصواب، الموافق للسنة والكتاب، والخطأ محتمل، والعفو عنه غاية األمل، وهللا أعلم 
 بالهدى وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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 قائمة المراجع:
 إرشاد الفحول للشوكاني.

 أصول السرخسي.
 في أصول األحكام البن حزم.اإلحكام 

 اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي.
 البرهان في أصول الفقه للجويني.

 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب البن فرحون.
 العدة في أصول الفقه ألبي يعلى.
 العين للخليل بن أحمد الفراهيدي.

 الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ألبي زرعة العراقي.
 لفصول في األصول للجصاص.ا

 المحصول في أصول الفقه البن العربي.
 المحصول للرازي.

 المستصفى للغزالي.
 تاج العروس للزبيدي.
 تاريخ اإلسالم للذهبي.

 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.
 ذيل طبقات الحنابلة البن رجب.

 رسالة في أصول الفقه البن شهاب العكبري.
 البن قدامة. روضة الناظر وجنة المناظر
 شرح تنقيح الفصول للقرافي.

 شرح مختصر الروضة للطوفي.
 صحيح البخاري.

 صحيح مسلم.
 طبقات الحنابلة البن أبي يعلى.

 طبقات الشافعيين البن كثير.
 قواطع األدلة في األصول للسمعاني.

 كشف األسرار شرح أصول البزدوي للبخاري.
 لسان العرب البن منظور.

 للرازي الحنفي.مختار الصحاح 
 مختصر ابن الحاجب.
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 هدية العارفين إلسماعيل البغدادي.
 وفيات األعيان البن خلكان.

 المعتمد ألبي الحسين البصري.
 التبصرة في أصول الفقه للشيرازي.

 التحبير شرح التحرير للمرداوي.
 أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي.
 همام البن أمير حاج.التقرير والتحبير لتحرير الكمال بن ال

 سنن أبي داود.
 سنن الترمذي.
 سنن النسائي.

 سنن ابن ماجه.
 البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي.
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