
 



 

  

  

  

  

  

  

  
  

� �

	�������אد����)2009(�����W)1235(����א���אع���دא��א����وא �

ISSN (Print): 2071-6028 

ISSN (Online): 2706-8722  

  

�����W��א"!��א�� و� �
www.jauis.uoanbar.edu.iq/ojs/  

�&%א�$#Wא �
issccoll@uoanbar.edu.iq 

W�!"אن�א��(� �
�L�

-,��א+�*.�L%0אق
د123�����א�%�א �

�4�!0!�م�א��$��
���0א+�*
6��!7�L�4����0א+�*
�8�L!��4א0!�م�א��$
6  
  

  

�������� �����	�
��  ��������� ��������� 



 

 
 

�ا������ �م����ا%$#"ر�  ���"&� ��'�� ، 
ٌ
��'�� َّ�+�, 

ٌ
�� َّ��-. 

ٌ
�� �ُ 

َّ
01 

ٌ
�+� �3-2ر ،

 =ِ�،�;ر:���أ,2اد��67ا 5َّ 4
َ
?�

ُ
@4�A 

َ
B 

ْ
DEث����م�ا�������ا 1#�Hِ��ا ��GEِ� �67ا �

ّ
� "4.  

  

Jا�K5�
ُ
�2H#4اد:�وا ��XY"Zا �VW0دار��67ا�2Uاع�ورQR )م،�2009=��('���أ

)1235)��=5 �(2009K�  ا 2و�6dاQREJ:�اJ��"ري �ا a,�b�B-W`�)م،�و_-
  

ISSN (Print): 2071-6028      ISSN (Online): 2706-8722 
  

���2pqف�'Jا�EِDr�`dم�ا�������4+"�إ���ى�ا ��+�67�Qt5uُ�vا �W5J"4�6x ُّE ا

�EDr�XzE{�|,�} وذ�،��,ED ت�ا"--�W���67ا 1#�ث�ا ��+���ا%�����واWJ+��ة 

� �ا������ �م��.Eو,t"4ا � ��+'���و�3 ،��"DJا� ��"�@� �ا �� �ا 1#�ث "+��� �� ،

�ل�W5J'2ات�ا �-E،����ذ {�و.�Xرؤ��zإ����  ���$���.ا��
  

K#��Wو��6ا�� �و�"ر&�، �ا �Eاق |�� �ا #"_��ن ��'Jة�اE+W5�� ا2��4ار�"pq

2.E3��� 5"ت�ا��Jا #"_��ن�وا���#W0J�67ا��+t��
ً
�

َ
=#ِ

َ
 � ُّ2�

ُ
4" 2را�"ت�وا 1#�ث�ا ���@

�ا������ `a,� �.EةW�� �و�6 ،��'Jا� �R��اJ'�ت� �R��و� �ا ��+����"دU+��ا%�،

��RاE� ا.  

  

%�%9��;4:��א �
� �

  

  

<�<=>!<6��?�

�*>���Aא+@0>� �
B0!C!A�Aم�א��D4�$����E��� 

 



 

  
  

١.  
  رY¡ �ا E.�..............................................................�EzE1Wاس��A�1U,#2ا�����.د.�أ

�م�ا�������  �.�3-¤�3£�5¢،�&"����ا%$#"ر�/������ا �

٢.  
  ��EU2ا �EzE1W................................................................��1+51��2|�را§¦�.�د.م.أ

�م�ا���������Qا �0م�وا ���2ة،�&"����ا%$#"ر�/������ا �,�:¤-�3.  

٣.  
� ............�.......................................�,#2ا E_+|�_+2ي�©"67.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�م�/��&"����ا%$#"ر،�.�����"رن �3-¤:��  ا������.�����ا �

٤.  
� �......................................................�أ_+�2,#2ا Eزاق���b.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�م�ا������./��&"����ا%$#"ر،��3-¤:�,��2ة�����ا ��  

٥.  
� �...........................................................���V�t,#"س�,�دة.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�« 

�م�ا�5r"$��/��&"����ا%$#"ر،�أ��ل�.���3-¤:��������ا ¯���4¢ �.  

٦.  
��....................................................�,#2ا £W"ح��E���2+1.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3¢�5£3�،E«ا%ز����"&��/E-��/|U2 ل�ا�����أ��.  

٧.  
��............................................................����E+,�2+1+"6³.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  
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٩.  
��.................................................�_"زم�,#2ا �»"ب�,"رف�.د.م.أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3ºU2_�،ا%$#"ر���م�ا������/��&"�������ا ��.  

١٠.  
�ري��5.�د.م.أ$�����¼Ep�.........................................................���,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3�E0.�،vا%$#"رإ�������"&��/QY"� ا ¯¢���4ا�����.  

  
  

�F
G(H<;A4<:C��D� A9%�%א



 

  

�  �67ا 1#�ث���24َُّ
ُ
J2َّ ا��EDB� �X�13ا EDوط�ا ��+���ا½��3:��|���� 

 �ا�
	�أن����ن� -١
ُّ
����.

ً
 ���ا����������ا

��ا�
	�����ن ���أن -٢�� �َ ِ
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�e+ب�
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ُ
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 �I:��I%�رأي�أ���{|��R@h.ا�
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ُ
"  ِ �َ��	
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٢-  ُ�T
M��	
 .+�WQدة�و��h�cIت،�ا����5ب�a8b)Word�(�FGH+`�ا�ُ�رد���ا�

٣ - � �اد���نHإ��	W��ا�FGH�Vmا���	Q�ا� :FGHأ�%W5٣(�وأQ�(� ، 
ً
�Q�I�� 

ً
،��)�٣Q(�و��cرا

ً
أ�^�

�+�T+�ا�Hة��،)A4(:�ا��ر�����wو �:�wت��	W��ا. 

٤- ����Av�ن�ا��:R;�:�)Simplified Arabic(�+�]�9ن�واI���،�5دoن�ا���و���،. 


	�ا��Wt���A	�ت��c�cm%����ن  -٥��FGH��	Q�ا�Vmا��:�:Fkوoا��	W��انا�QH��	
�ا��.��،�ا�

��ذ����،وإ��w|�=�Iو�QHا�w|��aا�
���Bن�أ�I5ء�U_D�+��	
+��Tوا<����B��aا������������BAن�ا�

����AWNت�ا�I���ا،�� َّw
ُ
C،�+�@Nا�� َّw

ُ
C���
Nأو�ا�،~��MNا�� َّw

ُ
C،�I:�Dا�� 

ً
 .ا��Nدر���.��Iوا-8Bا

٦-  ُ�~Av�FGH��	W��ا�Fkوoا�R@h�e+��	

�ر��0+���+*���:ا�aoم�ا�����ا<5=+���. 

�دأ�)١٨(�������wا��.���ا�
	���QHان����ن  -٧��X�"Ç�R5و��	W��ا�Fkوoا. 

٨-  
ُ
:~Avء��I5ن�أB���
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.�	
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٩-  
ُ
:.���
 89ك�+B���h�cن��QHان�ا�
	��وا�w5ا�

١٠- �uI5ا��	:����
���)'�ذ��.Av�ُ~�إ��I%�ا��
�}�ة،�+�T+�ا�Hة�ا�+ 

١١-  
ُ
:~Avت��aا�Q��ا����وoا)� :،�+�@Nا����
Nأو�ا�،~��MNا�،�I:�D[�ا+�،�ا��در�ا��Nا�(

w������)د�)١٦� .ا��W	��و�X�"Ç�)Bold(�R5أ�

١٢-  
ُ
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١٣-  ُ�~Av9ن�+��	
�)١٤(�������wا� ،T+�R
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 .ا�89���w��Wt�%	��T+�،-��ر�)١(�\ivا:���B5ن��Bن�ا�[�+��ر�����wن �FGHأن�،�ا�
	��+9ن

١٥- �:`+�a8b��،V"�I���ا�w5�������a@�آ�ص�ا��Q�ا����A6ُ 89ط����=U2Jا�b�Ê�)�EDB� ��z�ا =#

v:� .)٢ا��"�

��ا�������ا���وف��	c~�ا��Nدر�:�:�~����ن  -١٦ :
ً
��.��¡(� ....� �خ، �ح، �ج، �ث، �ت، �ب، ،�(أ،

�
ً
�I���:��I��+�.�@�: 

ً
�ام��;A5���?�c&A�ي�اi�ن �ا����u�h�w� ..)١(،�\ivا��T+��M@a�R@hا��

١٧- �eH��|��	Wtد��Hوز��*A��r¥�ث�ا�	

�ل�ا�@���+/�+�8B����*N٣٠(ا(��	Wt. 
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١- � �ا�
���Bن e+� F(�Acْ6ُ� �ا���اق 
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ً
��� �رُه:��أ�§� �وH �ون �cI-و� �.�+

�ا�ـد��Qٍر��Hا¨'�)125000( eH� ،)٢٥(�� Fkوoا� �	Wt� �زاد ��hن ،�	
�ا� e+� FGH��ذ�
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�Wt	ٍ� �د��Qرٍ �)��C=C)3000آ�ف�ُ�^�ف�+ ِ%ّ3�eH�'¨ا�H. 

٢- � �ا�
���Bن e+� F(�Acْ6ُ� �ا���اق 
��-�رج+ 
ً
��� �وH �ون �cI-و� �.�+� �رُه:��دو�ر،

�رُه:��ذ���e+�FGا�
	�،��hن�زاد�WtH	��اoو��Fk)٢٥(،��eHا�ـ)$ 125(��ª�
ُ�^�ف�+

�C=C3(�دو�رات� $(�.�ٍ	Wt� ِ%ّ3�eH 

�ªا�
�����������Wا�»|�.��� -٣
َّ
�
�ُ oأ�0ر��%I	AXو�،�\���c���� 

َّ
 A	��h�3�%X.ا��0ر�ا�&

٤- � 
��ªا�iي�:�u��w	�ا�
����¬�~�إذاN8اء،���6ُد�اbDا��Fkإ�u��5إر���Um 
ّ
�c�e+�uُI

.R@h8اء�bDأ�0ر�ا��uُQ+�
ً
�+��;+��ِ��
 ا�

٥- �Thد���U�
ّ

�،�و��ُ�& ���	��uإ�
ْ

 
َّ

�ل�ا�&� .�3+���0ر�اo ��ُ�/ود�ا�
������Avب�

٦- � &���	
��ا��Uل��IvA5وط�ا� �ا���I���ا���QW�ة�-=ل�وا���e+��C=C:89اوح�+

Fkإ����cm)أ}[�)�٩- ٣�e+�¯Xور �:�ر�tب��A�� ل�
� .ا�& ��°�وف�و�	c~�ا�& �،�

٧-  َ/�ُ� ���
�ا� �(ود �DE&���Ac+(�u�	�� e+� ��a89وv�إ� ،� ?X�L� eH� ،���I%ا< :�%5

�e+��]�X/:�evIXو��*Nا�T��+� 
ً
 .أ�^�
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 الصفحة حبث يف الباحث البحث ت

1 

أثر السياق يف توجيه القراءات 
عند اإلمام الواحدي رمحه اهلل  واختيارها

تعاىل يف تفسريه البسيط، سورة البقرة 
 أمنوذجًا

 اهلل أمحد إيالف خري السيدة
 24-1 التفسري أ.م.د. ياسر إحسان رشيد

2 
دواعيه،  احلنابلةخالف األصل عند 

دراسة استقرائي َّة  وصوره، ومقاصده
 األستاذ املشارك الدكتور  حتليليَّة

 أريج بنت فهد عابد اجلابري
أصول 
 90-25 الفقه

املسائل اليت نقل الزركشي االتفاق عليها  3
 دراسة تطبيقية، يف مباحث املفهوم

 رغد هاشم إمساعيل
 أ.م.د. إمساعيل خليل فرحان 

أصول 
 122-91 الفقه

4 
 الفروق األصولية يف حاشية ابن عابدين

 «أمنوذجًا الفرق بني الظن وغلبة الظن»
 دراسة أصولية مقارنة

 م.م. مصطفى حممد حامد
 أ.م.د. قيصر محد عبد  

أصول 
 146-123 الفقه

5 

مظهر احلقائق اخلفية من البحر الرائق 
)املتوفى  الدين الرملي احلنفيلألمام خري 

إىل  الصالة من بداية كتابهـ(  1081سنة: 
 دراسة وحتقيق ،باب األذان

 السيد مصلح حسن علي
 198-147 الفقه حممد نبهان إبراهيم رحيم .أ.د

6 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات، 
دراسة فقهية مقارنة، كتاب الوالء واملدبر 

 أمنوذجا

 احلميد محيد مجعةعبد السيد 
 224-199 الفقه أ.د. حممد عبيد جاسم

7 
التأصيل الشرعي ملبدأ تفريد العقوبة يف 

 القانون العراقي
أ.م.د. باقر جواد مشس الدين 

 270-225 الفقه الربيفكاني

8 

ترجيحات ابن الفرس األندلسي الفقهية 
يف كتابه أحكام القرآن )سورة املائدة( 

بالصيد دراسة مقارنة املسائل متعلقة 
 أمنوذجا

 السيد ثامر حسني علي  
 296-271 الفقه أ.م.د. باسم حممد عبيد

9 
االستثناُء يف اإلمياِن عند  اإلماِم البدِر 
الزَّركشيَّ يف كتاِبِه تشنيِف املسامِع جبمِع 

 اجلوامع

 السيدة مروة محيد صليب
 326-297 العقيدة اهلل أ.م.د. حسني علي عبد

 352-327 الفكر نزار عامر حسني .أ.م.د املعاصردور الدعاة يف اإلعالم  10
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  (2 ) 

 باللغة العربيةملخص 
  األستاذ املشارك الدكتورة

 أريج بنت فهد عابد اجلابري
«؛  ومقاصده   ، وصوره   ، خالف األصل عند الحنابلة؛ دواعيهيدرس هذا البحث: »

تائج  الن    وقد اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة تشتمل على أهم  
 ها إجمااًل: ة نتائج؛ من أهم  راسة والبحث عد  وظهر لي من خالل الد   وصيات.والت  

َأن  مصطلح »خالف األصل«، يرد بمعنى خالف األصل في الكالم، وبمعنى   .1
القاعدة   خالف  وبمعنى  االستصحاب،  خالف  وبمعنى  الد ليل،  خالف 

   المراد بحسب الس ياق. المستمر ة، وبمعنى خالف القياس؛ ويتحد د المعنى 
في مؤل فاتهم، مع اختالفهم   »خالف األصل«َأن  الحنابلة قد استعملوا مصطلح   .2

   قل ًة وكثرًة.
َأن  استعمال فقهاء الحنابلة لمصطلح »خالف األصل« أكثر ما يكون في   .3

  ه في أبواب العبادات.أبواب المعامالت، ثم الجنايات، وأقل  
الحنابلة لمصطلح »خالف األصل«،  َأن  هناك جملًة من   .4 دواعي استعمال 

َأن  هناك صوًرا من استعمال أصولي ي الحنابلة  .  5  وَأن ه ال يجمعها رابٌط محد د. 
  لمصطلح »خالف األصل«، وَأن ه ال يجمعها رابٌط محد د.

الحنابلة لمصطلح »خالف األصل« ال    ن  أَ  .5 التي استعملها أصوليو  األمثلة 
  ٌط محد د.يجمعها راب

ين( ُيراد به المعنى  َأن  لفظ: »خالف األصل« عند الحنابلة )الفقهاء واألصولي   .6
ع معنى األصل بحسب  اإلضافي، ال معنًى لقبًيا محد ًدا، وَأن  معناه يتنو ع بتنو  

 الس ياق. 
 الكلمات االفتتاحية: األصل، خالف، الحنابلة.
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CONTRARY TO THE ORIGINAL ACCORDING TO THE HANBALIS; 
HIS MOTIVES - HIS IMAGE - AND HIS PURPOSES, AN 

ANALYTICAL INDUCTIVE STUDY 
Asst. Prof. Dr. Areej Fahd Abed Al-Jabri 

Summary 
This research studies: “Contrary to the original according to the 

Hanbalis; His motives, his image, and his purposes»; The research included 

an introduction, an introduction, three topics, and a conclusion that includes 

the most important findings and recommendations. Through study and 

research, several results emerged to me: Among the most important of them 

as a whole:  

1.  That the term “contradictory to the original” is used in the sense of 

contradicting the original in speech, in the sense of contradicting the evidence, 

in the sense of contradicting the evidence, in the sense of contradicting the 

continuing rule, and in the sense of contradicting the analogy. The intended 

meaning is determined by the context.  

2. That the Hanbalis used the term "contradictory to the original" in 

their writings, although they differed few and many.  

3. That the Hanbali jurists' use of the term “contradictory to the 

original” is most often found in the chapters of transactions, then felonies, 

and the least in the chapters of acts of worship.  

4. That there is a sentence among the reasons for the Hanbali use of 

the term “other than the original”, and that it is not connected by a specific 

link.  

5. That there are images of Hanbali fundamentalists' use of the term 

“unlike the original”, and that they are not connected by a specific link.  

6. The examples that the Hanbali fundamentalists used for the term 

“other than the original” are not linked by a specific link.  

7. That the term “contradictory to the original” according to the 

Hanbalis (the jurists and the fundamentalists) means the additional meaning, 

and does not have a specific nickname meaning, and that its meaning varies 

according to the diversity of the meaning of the original according to the 

context . 

Keywords: Origin, disagreement, Hanbali . 
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 املقدمة 
ا م  أَ  وعلى آله وأصحابه وأتباعه،   ،الم على رسول اهلل الة والس  الحمد هلل، والص  

؛  ف بالفائدةوأعودها على المكل  ، الجليلةالعلوم هو من  وأصوله  علم الفقه ن  أَ  فمعلومٌ ؛ بعد
 وجمعها  فروعه  ف، وقد كثرتما يحتاج إليه المكل    ية، فهو الذي يوف  الرتباطه بالحياة العملي  

كل    العلماء قواعد  بأَ في  الفقيه  ووصفوا  الكل  ن  ية،  القواعد  يالحظ  أو  ه  ويقد  اًل ية  على  ،  مها 
 .(1) ريعةيات الش  ظر إلى كل  الجزئيات دون الن  ظر في الجزئيات؛ فال يكفي الن  

ليقة، قد أحكموا جملة من القواعد بالممارسة والس    -رحمهم اهلل-ا كان الفقهاء  ولم  
خالف  »:  عبارةي الحنابلة في  كالم فقهاء وأصولي  رغبت في استقراء  وأدرجوها في كالمهم،  

وكذلك معرفة أبرز   كثرة استعمالهم لها،الحظ  يحيث    ؛؛ لمعرفة المراد بها عندهم«األصل
 في كتب األصول والفروع. لها مقاصد استعمالهم 

 الموضوع:    يةأهم  
 ين. ة لكالم األصولي  حليلي  راسات الت  ية الد  أهم   -1
 حرير. ة، لم تلق القدر الكافي من الت  الموضوع يعود إلى مسألة أصولي   ن  أَ  -2
 . -لعتفيما اط  - راث الحنبلي  تُبحث في الت  ، لم »خالف األصل«قاعدة  -3

 أسباب اختيار الموضوع:   
 : الموضوع األسباب التي دفعتني لبحث هذا من أهم  

 علم أصول الفقه، وحرصي على اإلفادة ببعض مسائله. تخص صي في  -1
 . ةاألصولي    ة حليلي  راسات االستقرائية الت  محاولة المشاركة في الد   -2
الفقه؛  متعل    »خالف األصل«مصطلح    ن  أَ  -3 أبواب علم أصول  ق بجملة من 

 قاته. تحرير متعل   فمن المهم  
  

 

 . 2/84: إبراهيم بن موسى ،للشاطبيالموافقات، ينظر: ( 1)
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 أهداف البحث:   
 يهدف البحث إلى مجموعة من األهداف، كما يلي:  

 . »خالف األصل«على معنى ف عر  الت   -1
 . »خالف األصل«استعمال الحنابلة لمصطلح  حجمعلى ف عر  الت   -2
 . »خالف األصل«الحنابلة لمصطلح  فقهاء استعمال مقاصداستقراء  -3
 . »خالف األصل« ي الحنابلة لمصطلح استقراء مقاصد استعمال أصولي   -4
ي الحنابلة لمصطلح  ور في استعمال فقهاء وأصولي  ف على أبرز الص  عر  الت   -5

 . »خالف األصل«
 راسة:  تساؤالت الد  
 ة في هذا الجانب:  تساؤالت مهم   ةراسة إلى اإلجابة عن عد  كما تهدف الد  

 ؟»خالف األصل« ما معنى  -1
 ؟ »خالف األصل«استعمال الحنابلة لمصطلح  حجمما  -2
 ؟ »خالف األصل«ما مقاصد استعمال فقهاء الحنابلة لمصطلح  -3
 ؟ »خالف األصل« ي الحنابلة لمصطلح ما مقاصد استعمال أصولي   -4
الص   -5 أبرز  هي  فقهاء  ما  فيها  استعمل  التي  لمصطلح  وأصولي  ور  الحنابلة  و 

 ؟ »خالف األصل« 
 المنهج واإلجراءات:  

الد   المنهجراسة على عد  اعتمدت  من   ،(2) حليليالت  ،  (1) االستقرائي  ة مناهج هي: 
 خالل الخطوات اآلتية:  

 

الفروض العام ة. ينظر:  ات باع أسلوب تجريبي في دراسة الظ واهر، ننتقل فيه من الحقائق الفردي ة إلى  هو  (  1)
 . 253ص: مناهج البحث، محمد محمود ربيع

هو جزء من المنهج الوصفي، ويقوم على تحليل ووصف ما حصل عليه الباحث من معلومات تحلياًل  (  2)
 . 206ص : كم ًيا، أو تحلياًل كيفيًّا. ينظر: المدخل إلى البحث في العلوم الس لوكية، صالح حمد العس اف
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وأصولي   -1 فقهاء  كالم  حصر  مصطلح  محاولة  حول  الحنابلة  »خالف  ي 
 . األصل«

 أكثر من استخدم المصطلح. حصر مواضع االستعمال عند  -2
 . تحليل مقاصد االستعمال، ودواعيه، وأبرز أمثلته -3
 . زمة لهذا االستقراءتائج الال  عمل الن   -4

 ابقة: راسات الس  الد  
»خالف    على وجه الخصوص  تناولتدراسًة أو بحثًا  - في حدوِد بحثي -ال أعلُم 

راسات التي  راسات إلى هذا البحث هي الد  كل، وأقرب الد  بهذا الش  و عند الحنابلة    األصل«
 ا وقفت عليه: عموًما، ومم    »خالف األصل«تناولت  

ة:  ريعة اإلسالمي  ة في ضوء مقاصد الش  مفهوم خالف األصل: دراسة تحليلي   -1
 م. 2008المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  سالم،  د البشير الحاج  محم  

ل دراسة تناولت هذا الباب، وقد اعتنى الباحث أن يطوف على خالف أو    يوه
 كالقياس واالستحسان. ،األصل عبر أبواب أصول الفقه

كتاب -2 في  تحليلي  "  : قراءة  دراسة  األصل:  مقاصد  مفهوم خالف  في ضوء  ة 
رائد نصري جميل أبو مؤنس،  .  "سالم  البشير الحاج  د  محم  ، لةريعة اإلسالمي  الش  

  ، 14مكتب األردن مج    ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي  ،ة المعرفةإسالمي  
 .  190-177ص: م2009 ،56ع
 . ابقةسالة الس  ة للر  قراءة نقدي  وهو 

ة  مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري، مجل  د.  خالف األصل: حقيقته وقواعده،   -3
مركز   ،ة دار العلومكلي    ،ة: جامعة القاهرةراسات اإلسالمي  والد    مركز البحوث
 .  688-613ص: م2010 ، 16ع ، 6ة مجراسات اإلسالمي  البحوث والد  

 أصيل للمصطلح. ة تناولت أصل الت  وهي أيًضا رسالة عام  
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ة على  ة تطبيقي  ة الواردة على خالف األصل: دراسة تأصيلي  المسائل األصولي   -4
اح أحمد أبو عليا، المشرف: أ.د: مصطفى  الالت والبيان: حازم عبدالفت  الد  

 .  م2013ان،  جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، عم    ،رسالة دكتوراه  ،ديب البغا
 ة. ق بالمسائل األصولي  ة تتعل  وهي دراسة تطبيقي  

ة"، عادل  رعي  خص الش  خالف األصل أو القياس "الر    ىبعض األمور الجائزة عل  -5
كلية اآلداب   ،جامعة المرقب  ،ة العلوم اإلنسانيةمجل    ،فرحات حسين الشلبي

 . 42-15ص: م2019 ،18ع ،بالخمس
 ة. بالمسائل الفقهي  تطبيقي ة تتعل ق  وهي دراسة  

عند حدود كتب الحنابلة ني وقفت  ن  راسات ودراستي يظهر في أَ والفرق بين هذه الد  
 أصواًل وفقًها، والتزمت المنهج االستقرائي والت حليلي على الن حو المشار إليه. 

 ـة البحـث:خطـ  
 مة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة، وفهارس: ينقسم البحث إلى مقد  

، الموضوعأسباب اختيار  ،  ية الموضوعأهم  ،  مدخل للبحث  وتشتمل على:مة:  المقد  
 ة البحث:خط  ، منهج البحث،  ابقةراسات الس  الد  ، البحث تساؤالت،  أهداف البحث

وفيه مهيد:  الت   له،  المشابهة  والمصطلحات  األصل«،  مفهوم مصطلح »خالف 
اني: المطلب الث  و   تعريف »خالف األصل« لغة، واصطالًحا. ل:  المطلب األو    مطلبان: 
 بالمصطلحات المشابهة لمصطلح: »خالف األصل«. الت عريف 

األو   ثالثة  أهم  ل:  المبحث  وفيه  الحنابلة،  عند  األصل«  »خالف  مصطلح:  ية 
األو    مطالب: كثرة  ل:  المطلب  ناحية  من  الحنابلة  عند  األصل«  »خالف  مصطلح: 

الحنابلة من جهة  مصطلح: »خالف األصل« عند  اني:  المطلب الث  و   ته.االستعمال وقل  
مصطلح: »خالف األصل« عند الحنابلة من جهة الث:  المطلب الث  و   اقلين له.كثرة الن  

 تها.كثرة الفروع المستخدم فيها وقل  
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الث   الحنابلة اني:  المبحث  عند  األصل«  »خالف  مصطلح:  استعمال  دواعي 
»خالف األصل« عند  دواعي استعمال مصطلح:  ل:  المطلب األو    وصوره، وفيه مطلبان:

 صور استعمال مصطلح: »خالف األصل« عند الحنابلة. اني:  المطلب الث  و   الحنابلة.
الث   أصولي ي  الث:  المبحث  عند  األصل«  »خالف  مصطلح:  استعمال  مقاصد 

مطلبان: وفيه  وأمثلتها،  األو    الحنابلة  »خالف  ل:  المطلب  مصطلح:  استعمال  مقاصد 
أبرز األمثلة في استعمال مصطلح:  اني:  المطلب الث  و   لة. األصل« عند أصولي ي الحناب

 »خالف األصل« عند أصولي ي الحنابلة. 
 المصادر والمراجع. فهرس  و وصيات. تائج، والت  : تشتمل على الن  خاتمةثم 
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 التمهيد: 
 واملصطلحات املشابهة لهمفهوم مصطلح »خالف األصل« 

 املطلب األول: 
 لغة واصطالًحاتعريف »خالف األصل« 

المرك  الش روع  قبل   تعريف  بمفرديه في  التعريف  يحُسن  األصل«  »خالف  ب 
 قبي »خالف األصل«.ب الل  "خالف"، و"أصل"، لغة واصطالًحا، ثم بعده ُأعر ف المرك  

لغة:اَل الخ   ثالثة:    ف  أصوٌل  والفاء  والالم  الخاء  "خلف":  من  أن  أحُدها:  أصل 
 .(1) التغي روالثالث: ِخالف ُقد ام، والثاني: يجيَء شيٌء بعَد شيٍء يقوُم مقاَمه، 

، أو المغايرة: في القول والفعل  (3) ، أو المنازعة(2)الُمخالَفةُ يطلق الخالف على:  
يقال: الخلف والخالف. واالختالف: التفاوت، وهو مصدر اختلف، وهو افتعال   .(4)والحال

 . (5)من الخالف، وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه، والخالف المضاد
واالختالُف والمخالفة: أن يأخذ ؛ قال الراغب:"  واالختالُف والمخالفة بمعنى واحد

د ، ألن  كل  ا غير طريق  كل  واحد طريقً  اآلخر في حاله أو قوله، والِخاَلف أعم  من الض 
ضد ين مختلفان، وليس كل  مختلفين ضد ين، ولم ا كان االختالف بين الن اس في القول قد  

الت نازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة" ، (7)وذهب الكفوي إلى الفرق بينهما  .(6)يقتضي 
 .(8) الراغب األصفهاني أسلفت من كالمكما أنه ال فرق،  والظاهر

 

اللغة(  1) َواْلخلف ااِلْسم، واإلخالف   ، 2/170:  ط اتحاد الكتاب العرب، البن فارس  ،ينظر: معجم مقاييس 
 . 1/615 :اْلمصدر. ينظر: جمهرة اللغة

 . 1357/ 4: الصحاح لتاج اللغة وصحاح العربية، الفارابيينظر: ( 2)
 . 101 ص: ،التعريفات، للجرجانيينظر: ( 3)
 . 294ص  ،غريب القرآن، للراغب األصفهانيينظر: المفردات في ( 4)
 . 1/98 ،ينظر: معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، لمحمود عبدالمنعم( 5)
القرآن(  6) للمناوي294ص  ،، لألصفهانيالمفردات في غريب  التعاريف،  التوقيف على مهمات    ، ، وينظر: 

 . 158ص
 . 61ص  ،الكليات، للكفويينظر: ( 7)
 . 294ص ،المفردات في غريب القرآن، لألصفهانيينظر: ( 8)
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اصطالًحا: إلبطال   الخالف  أو  حقٍّ  لتحقيق  المتعارضين  بين  تجري  "منازعة 
 .(1) باطل"

 الفرق بين الخالف واالختالف:
واحد، ومنهم من    بمعنىً   ماعلى َأن هأكثر الفقهاء يستعمل "الخالف"، و"االختالف"  

فيما ال    الخالف  بينما   على دليل،   ييستعمل في قول بن   االختالف؛ فيجعل  يفرق بينهما
 .(2) أو النص، ونحوهامخالفة اإلجماع ك، دليل عليه 

م: )خالف( ؛ قال العيني في شرحه على الهداية: "(3)والتفريق جرى عليه الحنفية
باختالف( ش: لم يذكر أحد الفرق حينما وقعت عليه  ش: أي مخالفة لألكثر م: )وليس  

 ا. من الشروح والفرق بينهما إن االختالف أن يكون الطريق مختلفً 
، والخالف هو أن يكون الطريق -رحمه اهلل-والمقصود واحد كخالف الشافعي  

 .(4)"ا، فافهم فإنه دقيقا والمقصد مختلفً مختلفً 
في   المسألة  هذه  ُيناقشون  في  والحنفية  القاضي قضاًء  نقض  على حكم  الكالم 

)والمعتبر االختالف في الصدر األول( ش: وهم الصحابة    م:مسألة خالفية؛ قال العيني: "
.  .. ًا فيه هو االختالف الذي كان بين الصحابة  والخالف الذي يجعل المحل مجتهد  

ال الذي يقع بعدهم، فعلى هذا إذا حكم الشافعي والمالكي برأيه    -رحمهم اهلل-والتابعين  
بما يخالف رأي من تقدم عليه من الصدر األول، ورفع ذلك إلى حاكم لم ير بذلك كان  

 .(5)له أن ينقضه
 

 . 158ص  ،، التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي101ص ،التعريفات، للجرجاني( 1)
كشاف اصطالحات الفنون    ،45-44/ 2  ،المنعم  معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، لمحمود عبدينظر:  (  2)

 ،، وينظر في استعمالهما بمعنى واحد: طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية1/116  ،والعلوم، للتهانوي
 . 35ص

 . 305/ 7 ،، العناية شرح الهداية، للبابرتي3/107 ،ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني( 3)
 . 9/51  ،ريالبناية شرح الهداية، البن نجيم المص( 4)
 . 9/51  ،البناية شرح الهداية، البن نجيم المصري( 5)
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التزامو  في  إشكال  االصطالح  الحنفية  ال  في  بهذا  مشاحة  ال  أنه  فالقاعدة  ؛ 
في كالم الفقهاء، والمهم أن ُيراعى في كل    إال أن االستعمال األول غالب،  (1)االصطالح

 نقٍل اصطالح صاحبه. 
ف الحنابلة  عند  بالحروف:   عادةً أما  الحنبلي  المذهب  في  الخالف  عن  ُيعب ر  ما 

عيف. وغالبًا ما   ، و )إن( للخالف المتوسط، و)لو( للخالف الض  )حتى( للخالف القوي 
لى درجته أيضاً   .(2) يشار بهذه الحروف إلى الخالف في المذهب، وا 

   .فيحسن تعريفهحيث إن أكثر عملي في هذا البحث يتعلق بالخالف الفقهي؛  تنبيه:  
تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه الخالف الفقهي:  

التقابل، كأن يقول بعضهم في حكم مسألة ما بالجواز، ويقول البعض اآلخر فيها بالمنع،  
أو كان على وجه دون ذلك، كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة الوجوب، ويقول غيره  

 .(3)اإلباحةحكمها الندب أو 
أصل الهمزة والصاد والالم، ثالثة أصوٍل متباعٍد بعُضها من بعض،  األصل لغة:

ل والثالث:  الحي ة،  والثاني:    أساس الشيء،أحدها:   . فأما األو  ما كان من الن هار بعد العشي 
فاألصل أصل الشيء، قال الِكسائي  في قولهم: "ال أْصَل له وال َفصل له: إن  األصل  

 .(4) "أصيلٌ الحسب، والَفْصل اللسان. ويقال َمْجٌد 

 

المصريينظر:  (  1) نجيم  الطوري، البن  وتكملة  الخالق  الدقائق ومنحة  كنز  الرائق شرح  ،  1/306  ،البحر 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي  ،  41/ 1  ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب الر عيني

 . 1/176 ،الشرواني والعبادي، البن حجر الهيتمي
 . 1/436 ،المقدمات ،الجامع لعلوم اإلمام أحمدينظر: ( 2)
 .  86/ 1 ،ينظر: دراسة د. أحمد البوشيخي لكتاب: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، للفندالوي( 3)
 .  1/118 ،معجم مقاييس اللغة ط اتحاد الكتاب العرب، البن فارس( 4)
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، واألصل: أسفل كل شيء  .(1)وهو: ما منه الشيء؛  والمعنى األول، هو المراد هنا
 . (2) وجمعه أصول ال ُيجمع على غير ذلك مؤصل،ويقال: أصل 

 حق مف خفأصل الشجرة: الذي يتفرع منه أغصانها، قال اهلل تعالى:  ومن ذلك أن  

 .(3) [24]إبراهيم:   جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق
 يطلق لفظ األصل على عدة معاٍن؛ منها:  : اصطالًحا األصل 

سألة الكتاب والسنة واإلجماع؛ المالدليل، كما يقول الفقهاء: األصل في هذه    -1

 . ( 4) أي: دليلها
كما يقول األصوليون: األصل أن الخاص    ة؛ ب أو الُمستصح   القاعدة المستمرة،   - 2

مقدٌم على العام عند التعارض، وكما يقول النحاة: األصل في المبتدأ التقديم،  

 . ( 5) وفي الخبر التأخير 
 .( 6) المقيس عليه، وهذا اصطالح خاص بباب القياس   - 3

  

 

 .  123/  1  ، شرح مختصر الروضة، الطوفي   ، 15ص ،ينظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي( 1)
 .  16/ 11 ،ينظر: لسان العرب، البن منظور( 2)
: "من حيث 123/ 1  ، مناسبة حسنة؛ فقال في شرح مختصر الروضة، الطوفي  يوقد أبدى العالمة الطوف(  3)

عليه، غير أني أحسب أنه من الوصل ضد القطع، وأن همزته اشتقاقه اللغوي، فلم أر فيه شيئا فيما وقفت  
منقلبة عن واو، لما في األصل من معنى الوصل، وهو اتصال فروعه، كاتصال الغصن بالشجرة حسا، 

 والولد بوالده نسبا وحكما، والحكم الشرعي بدليله عقال". 
، إرشاد الفحول،  16/ 1 ، السعود، العلوي ، نشر البنود على مراقي  123/ 1  ، ينظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي (  4)

 واختار الشوكاني أن تعريفه بالدليل هو األوفق بهذا المقام.   .  17/ 1  ، للشوكاني 
إرشاد الفحول،  ، 16/ 1 ، نشر البنود على مراقي السعود، العلوي ، 123/ 1  ، ينظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي (  5)

 .  17/ 1  ، للشوكاني 
 .  2/104  ،، للشوكاني إرشاد الفحول،  3/229  ، الروضة، الطوفي شرح مختصر ينظر: ( 6)
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 تعريف: المركب اللقبي »خالف األصل«. 
، ولعل »خالف األصل«  ببيان تعريف   - رحمهم اهلل - لم يعتن الفقهاء واألصوليون  
: "وقولهم: "هذا على  - رحمه اهلل - قال    . (1)-رحمه اهلل-أول محاولة كانت للعالئي الشافعي  
 خالف األصل" يحتمل عدة معان: 

إليه، ويكون المراد باألصل ما وضع اللفظ له أواًل، وهو    ت هذا الذي أشر أحدها:  
 حقيقة فيه. 

ألصل في الدماء  ا أن يراد به على خالف مقتضى الدليل، كما ُيقال: إذا كان  وثانيها:  
ألجل سقي حيوان    - وهو غير محتاج إليه – الحقن؛ فقتل المسلم الذاب عن الماء الذي يملكه  

 على خالف األصل.   - غير آدمي – محترم  
أن يراد باألصل: القاعدة المستمرة؛ كما يقال: إباحة الميتة للمضطر على  وثالثها:  
 أي: القاعدة المستمرة في تحريم أكلها. – خالف األصل  

  أن ُيراد باألصل األغلب؛ كما ُيقال: العقل في النساء على خالف األصل ورابعها:  
 . - أي األغلب من أحوالهن – 

االستصحاب، وهذا هو المقصود بهذه القاعدة، وهو على  أن يراد باألصل  وخامسها:  
 أربعة أنواع: 

استصحاب النفي في األحكام الشرعية إلى أن يرد دليل، فتستصحب البراءة  األول:  
 القائلين بأنه ال حكم إال للشرع.   - كلهم – األصلية. وهذا متفق عليه بين أهل السنة  

 مخصص. استصحاب حكم العموم إلى أن يرد  الثاني: 
كالملك عند جريان السبب   ، ودوامه  ه استصحاب حكم دل الشرع على ثبوت والثالث:  

 المقتضي له. 

 

ينظر: مفهوم خالف األصل: دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية. المؤلف: محمد البشير (  1)
 .  36ص  ،الحاج سالم
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 . (1)وهو استصحاب حكم اإلجماع في محل الخالف الرابع: 
 مناقشة كالم العالئي: 

 نخلص من هذا النقل النفيس إلى عدة نتائج: 
"األصل بقاء ما كان على ما كان"؛  ن سبب تعرض العالئي لها هو قاعدة:  أ  -1

 فعرض لألصل، ثم لخالف األصل. 
 »خالف األصل«. لمصطلح  عند من سبقه    أن العالئي لم يجد تعريًفا  -2
أنه لم ُيعر ف خالف األصل، بل ظاهر كالمه أنه ليس مصطلًحا لقبًيا، بل   -3

األصل، وبالتالي اختلف تعريفها بحسب تعريف  تركيبًيا؛ فخالف ُأضيفت إلى  
 األصل.

م ا باعتباره مرك ًبا إضافًيا ِإم ا باللقب   وقد حاول بعض المعاصرين تعريفه   : ، واِ 
مسلم   الدكتور قال  و   . (2)   قال محمد البشير سالم: "االستثناء من قواعد التشريع العامة" 

 .   (3) " ما وقع على خالف األمر المتقرر "   الدوسري:
 .   (4) تعريف مفرديه دون الَعَلم اللقبي ومنهم من اكتفى ب 

؛ ألنهم ال ُيريدون  »خالف األصل«بعد هذا التطواف يظهر أن األصوليين لم ُيعرفوا  
نما   نما هو يتغير بتغير المعنى المراد باألصل؛ فليس هو تعريف لقبي، وا  به معنى ُمحد ًدا، وا 

 هو تعريف إضافي. 
 

المجموع المذهب،  في ذكر الخالف فيه، واألمثلة، وليس هو موضع بحثي. وينظر:    - رحمه اهلل-وقد أطال  (  1)
وقد عرض لها عند قاعدة: اليقين ال يزال بالشك، ثم عرض لقاعدة: "األصل  ،  309- 305/  1  ،للعالئي

 بقاء ما كان على ما كان".
 .  41ص ، مفهوم خالف األصل، لمحمد البشير الحاج سالم( 2)
 .  618ص خالف األصل: حقيقته وقواعده، مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري،( 3)
نظر: المسائل األصولية الواردة على خالف األصل: دراسة تأصيلية تطبيقية على الدالالت والبيان، حازم  ي(  4)

 . 10ص  عبدالفتاح أحمد أبو عليا،
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 الصور التالية: فيمكن أن يتلخص في  
؛ إذا كان المراد باألصل األصل في  األصل في الكالمأن يكون المعنى: خالف   -1

 الترادف، أو االشتراك خالف األصل".   "المجاز، أو   الكالم؛ كقولهم: 
 ؛ إذا كان المراد باألصل الدليل. الدليلأن يكون المعنى: خالف   -2
 المراد باألصل المستصحب. ؛ إذا كان  االستصحابأن يكون المعنى: خالف   -3
؛ إذا كان المراد باألصل القاعدة  القاعدة المستمرةأن يكون المعنى: خالف   -4

 المستمرة. 
 ؛ إذا كان المراد باألصل القياس المطرد. القياسأن يكون المعنى: خالف   -5
فإن الغرض ينبغي التنبه إلى أن الفقهاء ال يلتزمون بتعريف كل ما يتعرضون له؛ و 

  من التعريف عندهم التمييز بين المحدود وغيره، ال أنه الُمَعر ف الوحيد لما ُيراد تعريفه؛
في نقض قول المناطقة: " إن التصور الذي    -رحمه اهلل- ابن تيمية    وقد أشار إلى ذلك
 ."...ينال إال بالحدليس ببديهي ال  

تفيده الوجه السابع ما  يفيد  المحدود وغيره  بين  والتمييز  الفصل  الحد هو  "أن   :
  ، فهذا ال ريب في أنه يفيد التمييز  ؛األسماء من التمييز والفصل بين المسمى وبين غيره 

فال، لكنها قد تفصل ما دل عليه االسم باإلجمال وليس ذلك من إدراك  فأما تصور حقيقة  
 .(1) قيقة في شيء"الح

 : »خالف األصل« عند فقهاء الحنابلةـ المراد ب
رما  يترتب على   في تعريف »خالف األصل« أنه يتوقف على معنى األصل   تقر 

بحسب المراد؛   عندهم داللة المصطلحتختلف  ف؛  على ذلك الحنابلةوقد سار  السياق؛  في  
في   ذلك  سيظهر  من  كما  الثاني،  مصطلح  )  : الثانيالمبحث  المطلب  استخدام  صور 

 . (»خالف األصل« عند الحنابلة

 

 .  49-9/44 ،مجموع الفتاوى، البن تيمية( 1)
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 املطلب الثاني: 
 التعريف باملصطلحات املشابهة ملصطلح: »خالف األصل«

 أواًل: التعريف بمصطلح: »على األصل«. 
 تداول األصوليون والفقهاء عبارة »على األصل«، على طريقين: 

ا مفردتين، وال ُيريدون منها مصطلًحا محدًدا، بل دخلت "على" َأن هعلى  األول:  
الجارة على كلمة "األصل"، وهو شائع في كالمهما، وال ُيراد به مصطلح محدد؛ كقول 

 .(1)السرخسي: "وال يجوز أن يكون الفرع قاضيا على األصل"
على األصل.   -مع القدرة-تسمع شهادة الفرع    منها: أن الوكقول ابن قدامة: "

، أكتفي منها بأربعة  (3) وله نظائر كثيرة في كالم األصوليين والفقهاء  .(2)والرواية بخالفه"
 نقوالت من كتب الحنابلة؛ لتأكيد المعنى؛ فمنها:  

على األصل قول القاضي أبي يعلى: في تعريف القياس: "وقيل: "حمل الفرع   .1
 .(4) "بعلة األصل

2. " الخطاب:  أبي  عن  نقاًل  المسودة  في  جاء  األصلوما  على  مقيس   كل 
 .(5) المنصوص بعلته المنصوصة فهو مراد بالنص"

 

 .  1/220 ،الفصول في األصول، الجصاص( 1)
وينظر أيًضا: روضة الناظر وجنة المناظر، البن  ،  357/ 1  ، روضة الناظر وجنة المناظر، البن قدامة(  2)

 .  2/76  ،قدامة
العدة في أصول الفقه، القاضي  ،  129/ 7  ،اإلحكام في أصول األحكام، البن حزم ينظر على سبيل المثال:  (  3)

 ، البرهان في أصول الفقه، الجويني،  275ص   ،التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي،  1/174  ،أبو يعلى
 .  128ص ،المحصول، البن العربي، 2/238

 .  1/174 ،العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى( 4)
 .  386ص ،المسودة في أصول الفقه، آلل تيمية( 5)
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ويشترط أيضا: أن يكون الزوج ممن يطأ  النكاح: "  خلوةوكقول المرداوي في   .3
مثله. وال تقبل دعواه عدم علمه بها. والصحيح من المذهب: ولو كان أعمى.  
نص عليه. ألن العادة أنه ال يخفى عليه ذلك. وقيل: تقبل دعواه عدم علمه  
إذا كان أعمى. وقال في المذهب: إن صدقته لم تثبت الخلوة. إن كذبته: فهي  

 .(1) ص: قدم األصحاب هنا العادة على األصل"خلوة فعلى المنصو 
وكقول البهوتي في دم الفوات: "ولم يلحق باإلحصار مع أنه أشبه به إذ هو   .4

إحالل من إحرامه قبل إتمامه؛ ألن البدل في اإلحصار ليس منصوصا عليه  
نما ثبت قياسا وقياسه على األصل المنصوص عليه أولى  .(2) "وا 

الس  ضح من  يت  و  أَ األمثلة  بنً ه ال ُيراد هنا مصطلًحا معي  ن  ابقة  نما ُيراد  "على"  ـا، وا 
 ياق. مة حسب داللة الس  "األصل" أحد معانيه المتقد  ـحرف الجر المعروف، وب

ا مصطلح مركب، أو أنه كثر استعمالها حتى أشبهت المصطلح؛ على َأن هالثاني:  
 فمن ذلك:فقد استعمل األصوليون والفقهاء رحمهم اهلل عبارة »على األصل« كثيًرا؛ 

: "وذكر عيسى )بن أبان( عن ابن عباس وابن عمر: أن كل الجص اصقول    -1
وقال اآلخر: لم يطلع،  واحد منهما بعث رجلين ينظران إلى الفجر، فقال أحدهما: قد طلع،  

فقال ابن عباس اختلفتما إذا )شذا بي( وقال ابن عمر مثل ذلك. قال عيسى: )فأسقطا  
  .(3) "الخبرين( عند التعارض، وتركا األمر على األصل

نما حرم األكل من حين يتبين طلوع الفجر باألمر ومنه قول ابن حزم: "  -2 وا 
المتقدم لهذا النسخ فإن األمر قد كان ورد بتحريم األكل والشرب والوطء مذ ينام المرء إلى  

 

 .  8/283  ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي( 1)
 .  2/456 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتي( 2)
 .  2/301 ،األصول، للجصاصالفصول في  ( 3)
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غروب الشمس من غد ثم نسخ ذلك وأبيح لنا الوطء واألكل والشرب إلى حين يتبين طلوع  
 .(1)الفجر الثاني فبقي ما بعده على األصل"

ِإذا َتَعاَرَضت ِعل َتاِن ِإْحَداهَما ناقلة َواأْلُْخَرى مبقية على نه قول الشيرازي: "وم  -3
 . (2) اأَلْصل فالناقلة أولى

 .(3)ال األصوليين والفقهاء لذلك كثيرواستعم
ومنها ما ذكره اإلمام ابن قدامة: "الثاني: أن األصل أن ال يعمل بالظن؛ ألنه    -4

نما جوز في العلة المتعدية، ضرورة العمل بها، والعلة القاصرة ال   جهل ورجم بالظن، وا 
 .(4)عمل بها، فتبقى على األصل"

بمثالين؛ قال واألمثلة كثيرة جدا متنوعة في كتب الحنابلة؛ أكتفي من كتب الفقه  
ابن قدامة: " واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك، فقامها القاضي؛ ألن القيام تبع للصيام،  
ومنعها أبو حفص العكبري؛ ألن األصل بقاء شعبان، ترك ذلك في الصيام احتياطا، ففيما  

 .(5)"عداه يبقى على األصل
كل مع الشك في الفجر. وقال ابن مفلح: "واحتج من لم ير صوم يوم ليلة الغيم باأل

والبناء على األصل    ، وأجاب القاضي وغيره بأن البناء على األصل هنا ال يسقط العبادة
 .(6) "في مسألة الغيم يسقط الصوم

 

 .  7/24 ،اإلحكام في أصول األحكام، البن حزم( 1)
 .  483ص ،التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي( 2)
المثال:    ينظر(  3) سبيل  السمعانيعلى  البن  األصول،  في  األدلة  للغزالي،  1/255  ،قواطع    ، المستصفى، 

 .  1/96  ،عبدالسالمقواعد األحكام في مصالح األنام، للعز بن ، 317ص
 .  2/264  ،روضة الناظر وجنة المناظر، البن قدامة( 4)
 .  1/268  ،الكافي في فقه اإلمام أحمد، البن قدامة( 5)
 .  5/31 ،الفروع وتصحيح الفروع، ابن مفلح( 6)



 

 43 

  (2 ) 

األصول:   كتب  من  بمثال  المعتزلة،  "وأكتفي  أكثر  الصفة  كمفهوم  منعه  وممن 
 .(1)قبل التعليق"وقالوا: ال ينتفي بعدمه، بل هو باق على األصل الذي كان 

 التعليق على االستعمال السابق: 
عند  كالمهم  من  يتضح  كما  األصل«؛  »على  بعبارة:  اهلل  رحمهم  الفقهاء  ُيريد 
التأمل: "على وفق القاعدة المطردة"، وقد تقدم لنا من معاني األصل: "القاعدة المستمرة"، 

 م: "استصحاب األصل"، أو "االستصحاب".و وهو ما يساوي مفه
ة؛ كما يقول األصوليون: األصل أن الخاص مقدٌم  ب قاعدة المستمرة، أو الُمستصح ال 

 . ( 2) على العام عند التعارض، وكما يقول النحاة: األصل في المبتدأ التقديم، وفي الخبر التأخير 
وعلى هذا؛ فقولهم: "على األصل": إما أنها مفردتين "على"، و"األصل"، وأرادوا 

 صل" في األمثلة السابقة كالتالي: ، فيكون معنى: "على األالقاعدة المستمرةباألصل هنا  
انتهائه أم ال بقينا على  : بقاء الليل؛ فلو شككنا في  األصلفي قول السرخسي:   -1

 األصل.
 : تحريم األكل والشرب والوطء بعد الفجر الثاني. األصلفي قول ابن حزم:  -2

 

المسودة  وينظر في كتب األصول عند الحنابلة:  .  697/ 2،  2931/ 6  التحبير شرح التحرير، للمرداوي،(  1)
وينظر: قواعد ابن  ،  318/ 3  ،شرح مختصر الروضة، للطوفي،  478ص  في أصول الفقه، آلل تيمية،

المحرر في الفقه  ،  49ص  ،وينظر في كتب فقهاء الحنابلة: العدة شرح العمدة.  3/150  ،رجب ت مشهور
عمدة في  شرح ال،  1/16  ،الشرح الكبير على متن المقنع،  1/292  ،على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

المبدع في  ،  2/425  ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي،  4/275  ،الفقه، القاضي أبو يعلى
الروض  ،  2/177 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي ،  1/458 ،شرح المقنع، ابن مفلح 

، «هى لشرح المنتهىدقائق أولي الن»شرح منتهى اإلرادات ، 687ص ،المربع شرح زاد المستقنع، للبهوتي
 .  1/154 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع، للبهوتي، 1/426 ،للبهوتي

إرشاد الفحول،  ، 16/ 1 ، نشر البنود على مراقي السعود، العلوي ، 123/ 1  ، ينظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي (  2)
 .  17/  1  ، للشوكاني 
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القاعدة المستمرة؛ ألنه يتكلم  يراد بها: بمعناه العام األصلفي قول الشيرازي:  -3
 صل أو علة مبقية على األصل. على التعليل بعلة ناقلة عن األ

 : أنه ال ُيعمل بالظن والخرص.األصلفي قول ابن قدامة:  -4
 الخالصة:  

 استصحاب األصل.   يراد بهاأن "على األصل" هنا  
وكذلك: أوحيث   "االستصحاب"،  أدق:  بلفظ  أو  األصل"،  "استصحاب  ن 

"استصحاب الحال"، هو المصطلح األكثر استعمااًل؛ فال بد من تلخيص مضامين كالم  
"على األصل"، لكن ُأعر ُج قبل ذلك على نقوالت ثالثة  ـ  األصوليين حوله ليتضح المراد ب

 للحنابلة تحقيًقا لما قررته؛ فمن استعمالهم االستصحاب:
يٌل أم ال؟ فالعلماُء المحققون  يقول ابن عقيل: "وأما اسِتصحاب الحال، فهل هو َدل
 .(1)على القول بأنه دليل، وخالف كوَنُه دلياًل بعُض من ال ُيعتمد"

فظ "استصحاب األصل"؛ فقال: "والتعل ُق باستصحاِب األصِل لواستعمل أيًضا: ب
 .(2) "لدليِل النطق مع إمكاِن إعماله تعطيلٌ 

 .(3)ويقول ابن قدامة: "األصل الرابع: استصحاب الحال" 
 .(4)ا": "فصل: االستصحاب دليل، ذكره المحققون إجماعً الحنبلي  وقول ابن المبرد

  

 

 .  44/ 1 ،الواضح في أصول الفقه، البن عقيل( 1)
 .  279/ 3 ،الواضح في أصول الفقه، البن عقيل( 2)
 .  3/147  ، وينظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي   .  1/443  ،روضة الناظر وجنة المناظر، البن قدامة(  3)
 .  143ص غاية السول إلى علم األصول، ابن الِمْبَرد،( 4)
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 تلخيص بعض مضامين االستصحاب: 
ا، طلب الصحبة، واستصحاب الحال هو: التمسك بما كان ثابتً االستصحاب لغًة:  

 .(1)كأنك جعلت الحالة مصاحبًة غير مفارقٍة، واستصحبه دعاه إلى الصحبة والزمه
كان ثابتًا في    على َأن ه الحكم بثبوت أمٍر في الزمان الثاني بناًء  واصطالًحا هو:  

 .(2)الزمان األول
 التعريف:  قيودإيضاح 

قيد أول، خرج به الحكم بخالف ذلك في الزمان    :)بثبوت أمٍر في الزمان الثاني(
 الثاني. 

ا في  قيد ثاٍن، خرج به ما لو كان منفيً كان ثابًتا في الزمان األول(:    على أَن ه)بناًء  
الزمان األول، فال يصح الحكم بثبوته في الزمان الثاني؛ فينعدم االستصحاب باختالف  

 الحكم في واحٍد من الزمانين.
 من األمثلة:  و أمثلته: 

 .أن المفقود يعتبر حيا الستصحاب حاله السابق عند فقده؛ لغلبة الظن ببقائه -1
 أن الخمر تبقى حراًما حتى يثبت تغيرها إلى خل.  -2

 .(3)أن دم اإلنسان مصون حتى يثبت موجب الهدر والقصاص -3
 أقسام االستصحاب: 

 أهمها:قسم األصوليون االستصحاب إلى أقساٍم، من 
 

  ، وتاج العروس، الز بيدي ،  2/8  ،لسان العرب، البن منظور،  261/ 3  ،مقاييس اللغة، البن فارسينظر:  (  1)
3/186  . 

نهاية السول  ،  3/261  ،بيان المختصر شرح مختصر، البن الحاجب،  4/321  ،اإلحكام، لآلمديينظر:  (  2)
 .  361ص  ،شرح منهاج الوصول، لإلسنوي 

 .  321/ 4 ،اإلحكام، لآلمديينظر: ( 3)
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وهو استصحاب البراءة األصلية، كنفي وجوب األول: استصحاب العدم األصلي:  
صالٍة سادسٍة، فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك؛ ال لتصريح الشارع، لكن ألنه ال مثبت  

 للوجوب فبقي على النفي األصلي. 
الثاني: استصحاب العموم إلى ثبوت التخصيص، واستصحاب حجية النص حتى 

 يثبت نسخه.
 كثبوت الملك بالشراء. الثالث: استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه؛ 

معنى االستصحاب، وهي: "األصل بقاء ما كان على    تحملوهناك قاعدة فقهية  

 .(1)ما كان حتى يثبت ما يغيره"
 ثانًيا: التعريف بمصطلح: »على خالف القياس«. 

 القياس«:التعريف بمفردات: »على خالف 
 وتقدم تعريفها.أواًل: خالف، 
 ثانًيا: القياس.
لغًة:   على  القياس  ويطلق  به،  قدرته  أي:  بالذراع،  الثوب  قست  نحو:  التقدير، 

 .(2) به المساواة أيًضا ويعدى بالباء، يقال: فالٌن ال يقاس بفالٍن، أي: ال يساوى
 .(3)حمل معلوٍم على معلوٍم لمساواته في علة حكمه عند الحاملواصطالًحا هو: 

 التعريف:  قيودشرح  
 قولهم: »حمل معلوٍم على معلوٍم«، أي: إثبات حكمه له.  

وقوله: "معلوم": يشمل جميع ما يجري فيه القياس من موجوٍد وغيره مما يعلم، 
 

موسوعة القواعد الفقهية،  ،  49ص  ،والنظائر، البن نجيماألشباه  ،  1/13  ،ينظر: األشباه والنظائر، للسبكي(  1)
 .  9/359 ،آل بورنو

 .  2/239  ،حاشية العطار على شرح المحلي، العطار( 2)
 .  241-2/240  ،شرح المحلي على جمع الجوامع، المحلي( 3)
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 . والمراد بالعلم ما يشمل االعتقاد والظن 
فيه تنبيٌه على أن القياس المعرف خاص بما علته متعديٌة؛  :وقولهم: »لمساواته«
 . إذ القاصرة ال مساواة فيها

ها مؤثرٌة فيه، ومعنى التأثير : إضافة العلة للحكم؛ ألن« في علة حكمه»وقولهم:  
االرتباط بمعنى جعل الفقيه الحكم مرتبًطا بها، والمراد بالحكم: ما يشمل اإليجابي والسلبي،  
وفيه التلويح بأن حكم الفرع ثبت بالنص واإلجماع الوارد في األصل، والقياس: بياٌن لعموم  

 .(1)  للحكم ال مثبٌت لهالحكم في الفرع وعدم اختصاصه باألصل، وحينئٍذ فالقياس مظهرٌ 
 »على خالف القياس« كمركب:  :ـالتعريف ب

استعمل الفقهاء واألصوليون مصطلح "على خالف القياس" في سياقات متعددة، 
 أعرض إلى عينة منها:  
وكما ثبت جواز السلم بالنص على خالف القياس مختصا به ثبت قال البزدوي: "

للمنافع المعدومة حكم التقوم والمالية في باب عقود اإلجارة أي في جميع أنواعها صحيحها  
[ في حق األظآر وقوله 25]النساء:      ين ىنوفاسدها بالنص مثل قوله تعالى  

 .(2)["27]القصص:  حص مس خس  حس جستعالى إخبارا 
القضاء يستلزم سبب وجوب  أن  فلما مر  الحائض:  "وأما صوم  البابرتي:  وقال 
األداء ال نفسه، وهو متحقق في حقها، على أن نقول: العقل ال يوجبه، ولكن ثبت بالنص  

 .(3) على خالف القياس"

 

 .  2/240 ،حاشية العطار على شرح المحلي، العطارينظر: ( 1)
 .  308/ 3 ،للبزدويكشف األسرار شرح أصول، ( 2)
 .  1/442 ،الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، للبابرتي( 3)
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طالق حجر القياس اطراده   الجويني: "... وقال   وللشارع أحكام في رفع حجره وا 
ا  كما جرى في الكتابة فكان احتمال الشرع لهذا في الكتابة على خالف القياس مضاهيً 

 . (1) إليجاب الشرع الطهارة على خالف القياس"
وقال ابن رجب: "وهل يختص الضمان بجنين اآلدمية أم يتعدى إلى غيرها من  

االختصاص الحي إلى  األصحاب  أكثر  ذهب  على    ؛وانات؟  الميت  الجنين  ضمان  ألن 
 .(2) خالف القياس"

واستعمالهم كثير جًدا في كتب األصول، والفقه في سياقات متعددة، دون تفسيٍر 
عدلوا   م، ومرادهم به أنهالمعنى اإلفرادي نفسهم أرادوا على َأن هخاص لمضمونه مما يدل 

به عن مقتضى قياس نظيره؛ لدليل آخر أو نحوه؛ وقد شرح العبارة العالمة نجم الدين  
: "واعلم أن قول الفقهاء: هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس، أو خارج فقال  الطوفي

عن القياس، أو ثبت على خالف القياس؛ ليس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة 
نما المراد به أنه عدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من حتى خالف القياس، و  ا 

 مصالح نظائره على جهة االستحسان الشرعي. 
لم واإلجارة توسعة وتيسيرا فمن ذلك أن القياس عدم بيع المعدوم، وجاز ذلك في الس  

 .(3) على المكلفين" 
  

 

 .  2/89 ،البرهان في أصول الفقه، للزركشي( 1)
 .  196ص  ،القواعد، البن رجب الحنبلي( 2)
الطوفي(  3) الروضة،  مختصر  قدامة  .  3/329  ،شرح  البن  المغني،  لها:  الحنابلة  استعمال  في    ، وينظر 

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ،  5/385  ،الشرح الكبير على متن المقنع، البن قدامة،  5/190
كشاف ،  2/241  ،، للبهوتي«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى»شرح منتهى اإلرادات  ،  6/3  ،للمرداوي

 وغيرها كثير.،  6/140 ،هوتيالقناع عن متن اإلقناع، للب
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 "خالف األصل": ـعالقة "على خالف القياس" ب
التطواف، يظهر أن "على خالف القياس" أخص من "خالف األصل"؛ بعد هذا  

كما سبق بيان عموم معنى "خالف األصل"، فيكون "على خالف القياس" فرد من هذا 
 العموم. 

العالقةوقد لخص د.   الدوسري  القياس وخالف األصل عموم  بين    مسلم  خالف 
 . (1) وخصوص مطلق؛ فكل خالف للقياس خالف لألصل بال عكس 

 تنبيه:
"على خالف القياس" ُيراد به ـبعد أن أشرت إلى أن االستعمال الفقهي واألصولي ل

المعنى اإلفرادي ُأنبه إلى أن هناك مصطلًحا متداواًل ُيعبر به عن "على خالف القياس"،  
 . (2) وهو: "المعدول به عن القياس"

نفسه، والقياس على  قال الدبوسي: "أن يثبت شرًعا بخالف ما يوجبه العقل في  
سائر أصول الشرع فإنه متى ثبت على قياس ما ثبت شرًعا صار معقواًل بالرأي الذي  

 .(3) "أوجبه الشرع
وقال الغزالي: "أن يرد نقًضا على قياس معتبر شرًعا باالتفاق؛ فنعلم أنه لو طرد: 

ال يقاس    لبطل المعلوم من نص الشرع وقياسه؛ فيعرف به اختصاصه بالعين. فهذا الجنس
وهذا الذي وصفوه ينطبق تماًما على "على خالف   .(4)"عليه، وال يقبل نقًضا على القياس

 القياس". 
  

 

 .  619ص ،ينظر: خالف األصل: حقيقته وقواعده، الدوسري( 1)
 .عماد محمد أحمد، دراسة تطبيقية مقارنة المعدول به عن القياس،ينظر: ( 2)
 .  284ص ،ل الفقه، الد بوسي  تقويم األدلة في أصو ( 3)
 .  650ص  ،شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي( 4)

https://0810gfq7y-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/540215
https://0810gfq7y-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B5%D9%81%D8%B7%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 املبحث األول: 
 أهمية مصطلح: »خالف األصل« عند احلنابلة

 املطلب األول: 
 مصطلح: »خالف األصل« عند احلنابلة من ناحية كثرة االستعمال وقلته

أن الحنابلة لهم استعمال لمصطلح »خالف األصل«، إال أن هذا االستعمال   تقد م
بعد    ، وُيمكن أن أسرد ترتيب المستعملين لهذا المصطلحوالمكثر  فمنهم المقل    متفاوت؛

 على الترتيب التالي:  استقراء متسع
 أكثرهم:

 .(1)مرة 19اإلمام ابن قدامة في المغني؛ فقد استعمله قرابة   -1
 .(3)، بنفس العدد السابق(2) ابن أبي عمر المقدسي في الشرح الكبير -2
 . (4)مرات 10ابن مفلح في المبدع، فقد استعمله قرابة  -3

 

،  5/282،  5/272،  230/ 5،  229/ 5،  373/ 4،  219/ 4،  269/ 2،  422/ 1  ،المغني، البن قدامةينظر  (  1)
5/288  ،5/401  ،6 /35  ،6/130  ،7 /3  ،8/292  ،8 /385  ،8/486  ،9 /386  ،10 /303  ،

ومن المستغرب أن اإلمام ابن قدامة استعمل مصطلح خالف األصل في الكافي مرة واحدة  .  10/396
وهذا في استعماله الفقهي، وَأم ا في كتابه .  4/38  ،فقط. ينظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد، البن قدامة

وقد زاد عليه اإلمام في أصول الفقه: روضة الناظر وجنة المناظر؛ فقد استعملها ما يقارب تسع مرات،  
 الطوفي في شرح مختصر الروضة فقد استعملها قرابة واحد وثالثين مرة.

،  5/484،  5/467،  18/ 5،  327/ 4،  683/ 2،  2/193  ُينظر الشرح الكبير على متن المقنع، البن قدامة(  2)
5/492  ،5/545  ،6/72  ،6 /191  ،6 /410  ،7 /334  ،9 /468  ،9 /496  ،9 /529  ،11/38  ،

12/264 ،12 /377  . 
ال يخفى على ممارس المذهب َأن  اإلمام ابن أبي عمر قصد إلى ترتيب المغني على المقنع؛ فالكتاب (  3)

مطابق لكتاب المغني في الغالب إال في أشياء يسيرة، كزيادة روايات أو تخريج حديث. ينظر: المدخل 
 استعمال المصطلح. ولهذا اتفقا في نفس عدد مرات ، 723/ 2  ،المفصل لمذهب اإلمام أحمد

،  5/156،  5/148،  5/83،  5/68،  5/62،  466/ 4،  1/315  ،ينظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح(  4)
6/82 ،7 /293 ،7 /342  . 
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 .(1)مرات  9في كشاف القناع؛ فقد استعمله قرابة   البهوتي -4
 .(2)مرات 5المرداوي في اإلنصاف؛ فقد استعمله قرابة  -5
 .(3) مرات 6البهوتي في شرح منتهى اإلرادات؛ فقد استعمله قرابة   -6
 .(4) مرات 4ابن منجى التنوخي في شرح المقنع؛ فقد استعمله قرابة   -7
 .(5)مرات  4الزركشي في شرح الخرقي؛ فقد استعمله قرابة  -8

  كتابه فيو ، (6) ومنهم من استعمله مرة واحدة كابن مفلح في حاشيته على المحرر
 .(7)الفروع

؛ فقد -رحمه اهلل-  ابن عثيمين ومن أبرز من استعمله من المعاصرين العالمة  
 .(8)مرات ثماناستعمله قرابة  

هذه المسائل التي استعملوا فيها مصطلح: "خالف األصل" وسأؤخر ذكر بعض  
 إلى مطلب آخر إن شاء اهلل منًعا للتكرار. 

 

،  5/6،  292/ 4،  4/237،  235/ 4،  147/ 4،  479/ 3  ،ينظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتي(  1)
5/398  ،6/23 ،6 /475  . 

.   68/ 10،  5/ 8،  6/410،  6/402،  152/ 6  ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي ينظر:  (  2)
 وهذا في استعماله الفقهي، وَأم ا في كتابه الت حبير في أصول الفقه؛ فقد استعملها ما يقارب أربع عشر مرة. 

،  621/ 2،  2/340،  2/92  ،البهوتي،  «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى»ينظر: شرح منتهى اإلرادات  (  3)
3/304  ،3/329  ،3/568  . 

 .  4/353،  3/72،  63/ 3، 1/735 ،ينظر: الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش، التنوخي( 4)
 . 6/187،  2/604،  2/579،  116/ 2 ،ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي( 5)
 .  2/493 ،اإلمام أحمد بن حنبل، ابن مفلح المقدسيالمحرر في الفقه على مذهب ينظر: النكت على ( 6)
وهذا في استعماله الفقهي، وَأم ا في كتابه أصول    .  442/ 1  ،الفروع وتصحيح الفروع، ابن مفلحينظر:  (  7)

 الفقه؛ فقد استعملها ما يقارب ثالث عشرة مرة. 
ابن عثيمين(  8) المستقنع،  الممتع على زاد  الشرح  ،  8/326،  5/39،  373/ 4،  2/269،  1/274  ،ينظر: 

12/186 ،13 /462 ،14/173 . 
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 املطلب الثاني: 
 مصطلح: »خالف األصل« عند احلنابلة من جهة كثرة الناقلني له

أن أصل استعمال مصطلح خالف األصل في    ةالسابق  اتيتضح من اإلحصاء
؛ فهو أكثر من وظ ف هذا المصطلح،  -رحمه اهلل-امة  المذهب الحنبلي هو اإلمام ابن قد

المذهب   الموفق عموًما في  قيمة كتب  ومدى حضور هذا   -المغني   والسيما  –ومعلوم 
تلته التي  الكتب  الُمستعِمل    يظهرولذلك    ؛الكتاب في  قدامة هو  ابن  الموفق  اإلمام  أن 

من   قتحق  ويُ ، تقد مالرئيس لهذا المصطلح، وأن من بعده نقلها تبًعا له، والناقلون ُكثٌر كما 
 ذلك بأمور، منها: 

النظر في استعمال "خالف األصل" عند من سبق الموفق؛ لنتأكد األمر األو ل:  
 من كونه هو المصدر أم غيره. 

المقارنة بين استعمال "خالف األصل" عند الموفق، وعند من بعده؛ خر: األمر اآل
 في مسائل أخرى؟  أو  المواضع نفسهانظر: هل استعملوها في  يف

 الموفق:  سبق فأما النظر في استعمال "خالف األصل" عند من 
، وكتب -وهي أقدم مصادر المذهب–فقد نظرت في كتب مسائل اإلمام أحمد  

المطبوعة: الخرقي في مختصره، وأبي بكر: عبدالعزيز بن جعفر في اإلرشاد    الحنابلةكبار  
إلى سبيل الرشاد، وفي كتب القاضي أبي يعلى: الروايتين والوجهين، والتعليقة الكبيرة،  

؛  ، والتذكرة البن عقيل(1)إال في موضعين في التمهيد  انيوفي الهداية ألبي الخطاب الكلوذ
 لمصطلح. ل تهمفلم أجد استعماال

نما وجدت استعمااًل و  في    -رحمه اهلل- حًدا البن عقيل في أصول الفقه؛ قال  اوا 
شبهُة األنماطي     معرض الرد على بعض أصحاب الشافعي في إثباتهم النسخ بالقياس: "... 

 

 .  3/103،  1/346  ،: التمهيد في أصول الفقه، للكلوذانيينظر( 1)
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ُض به حكم الحاكم، فإذا جاَز  نقَ يجري مجرى النص، ولهذا يُ   (1) نبيهعلى مذهبه: أن  الت  
، جاز به.   النسُخ بالنص 
به، وليس  ؛ ألن النص  ال ُيسقط النص إذا عارضه، فجاز النسخ  وهذا قياٌس حسن

المستنبط  بخالف األصل  كذلك الَقياس، فإنه ُيسقط القياس إذا عارضه فلم َيُجز نسخه به،  
نما َينسُخ األصُل الذي يستنبُط منه، فيسقط حكمه،  منه، ومهما كان القياس، ال ُيْنَسُخ به وا 

فإذا ُنِسَخ  مثل أن ينص  على تحريِم التفاضِل في المطعوماِت الس ت ة، فيقاس عليها األرز،  
 .(2) تحريم التفاضِل في المطعوم، سقط قياس األرز؛ لسقوِط أصله"

أراد استعمال مفردتي العبارة ال المعنى    على َأن هيدل    - رحمه اهلل- سياق كالمه  و 
وهو النص الذي استُنبط منه  -المركب؛ فمراده أن النسخ ال يثبت بالقياس بخالف أصله 

 فيمكن النسخ به.  -القياس
 هو أول من أبرز هذا المصطلح.  -رحمه اهلل-الموفق ابن قدامة    ن  أَ   وهذا يدل  على

نظر:  ياألصل" عند الموفق، وعند من بعده؛ فوأما المقارنة بين استعمال "خالف  
 في مسائل أخرى؟ وأ المواضع نفسها هل استعملوها في 

قال المرداوي: وُيمكن التحقق من ذلك بالنظر فيما أوردوه، ومقارنته بكالم الموفق؛  
"قال: ونص اإلمام أحمد يقتضي العموم. فإن لفظ "الدابة" يشمل البغل، والفرس، والحمار.  

غة الدليل المتمسك به. فالتخصيص خالف األصل، مع أنا نجد في الفرس  وكذلك صي

 

ما كان حكم المسكوت عنه مساوًيا لحكم المنطوق أو أولى منه. وهو:  ،هو مفهوم الموافقةالمراد بالت نبيه: ( 1)
الحاجب،  257/ 2  ، ينظر: اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي المختصر شرح مختصر، البن   ،بيان 

شرح العضد على مختصر ،  3/328  للرهوني،تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول،  ،  2/193
التقرير والتحبير، البن أمير ،  3/166  ، المنتهى األصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني، البن الحاجب

 .  1/154 ،حاج
 .  316/ 4 ، الواضح في أصول الفقه( 2)
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خصائص تناسب اختصاص الحكم به، لكن ما أخذنا فيه غير القياس. وال يمكن إعمال 
 .(1)ما ذكرنا من المناسبة. انتهى"

: "وعلى هذا: هل ينتفع به بعد حول التعريف؟ فيه وجهان. وفيهما  المرداويوقال 
 طريقان. 

الحول. وهي طريقة إحداهما:   بعد  الشاة  الخالف في تملك  الخالف على  بناء 
 القاضي. 

بناء االنتفاع على التملك لما يتملك بعد الحول. وبناء منع االنتفاع: واألخرى:  
مااًل  تلف. النتفاء كونه  لو  بالقيمة  لما ضاع منه  االنتفاع  أنه ال يضمن  إلى  فيؤدي   ،

 .(2) "صل. انتهى كالم الحارثيا، وهو خالف األمجانً 
تجفيفه  المرداويوقال   يمكن  أن  )إال  قوله  تلف ضمنه.  تركه حتى  لو  "فائدة:   :

به   والبيع واألكل. وصرح  التجفيف  من  أي  لمالكه(.  الحظ  فيه  يرى  ما  فيفعل  كالعنب 
عقيل،   وابن  الخطاب،  وأبو  القاضي،  له  يجعل  ولم  والكافي  المغني،  في  المصنف 

 .(3)والسامري: األكل. ألنه يملك قبل انقضاء التعريف فيما يبقى. وهو خالف األصل"
: "قال ابن خطيب السالمية، قال أبو الحسين: النكاح عند اإلمام المرداويوقال  

اهلل-أحمد   ناظم    -رحمه  به  وجزم  حكيم.  أبو  وقاله  جميعا.  والعقد  الوطء  في  حقيقة 
وقيل: هو ح منها.  أحدهما  المفردات. وهو  على  حقيقة  يقال: هو  فال  معا.  فيهما  قيقة 

أنه   ابن رزين: واألشبه  قال  المتواطئة.  األلفاظ  بانفراده. بل على مجموعهما. فهو من 
حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم. ألن التواطؤ خير من االشتراك والمجاز؛ ألنهما  

 .(4)على خالف األصل. انتهى"

 

 .  6/152  ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي( 1)
 .  6/402  ،معرفة الراجح من الخالف، للمرداوياإلنصاف في ( 2)
 .  6/410  ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي( 3)
 .  8/5  ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي( 4)
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"المرداويوقال   فقال فائدة:  :  قيمتها،  ثلث  بلغت جراحها  إذا  لكن  األمة كالعبد. 
المصنف. يحتمل أن ترد جنايتها إلى النصف. فيكون في ثالث أصابع: ثالثة أعشار  
قيمتها وفي األربع: خمس قيمتها كالحرة. ويحتمل أن ترد إلى النصف؛ ألن ذلك في الحرة  

 .(1)"على خالف األصل. قال الزركشي: قلت: وهذا هو الصواب
 مقارنة استعمال المرداوي باستعمال الموفق ابن قدامة: 

عين الدابة؛ فالموفق لم ُيصرح بالمصطلح إال أنه فأما استعماله في مسألة ضمان 
قال ابن قدامة: "وهذا يدل على أن أحمد إنما أوجب مقدارا في العين الواحدة    قرر معناه؛

، وما عدا هذا يرجع إلى  لألثر الوارد فيهمن الدابة، وهي الفرس والبغل والحمار خاصة  
 .(2) القياس

 فاألصل هنا القياس، وتركه أحمد في هذا الموضع لألثر.
االنتفاع بعد حو اله في باب اللقطة  موأما استع فلم أجده   لفي مسألة  التعريف؛ 

 بأنه من كالم الحارثي.  المرداويللموفق، وقد صرح 
فلم ُيتابع الموفق، بل الظاهر أنه من عنده؛ فإنه وأما استعماله في باب اللقطة؛  

وابن   الخطاب،  وأبي  القاضي،  أورد خالف  ثم  والكافي،  المغني  في  الموفق  أورد كالم 
 عقيل، والسامري، ثم رد  عليهم بأنه خالف األصل. 

 .(3)في باب النكاح؛ فمتابع للموفقوأما استعمالها 
 .(4) بين الحرة واألمة فمتابع لهالفرق وكذلك في 

  
 

 . 685/ 10  ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي( 1)
 .  7/3 ،المغني، البن قدامةينظر: ( 2)
 .  7/3 ،المغني، البن قدامةينظر: ( 3)
 .  5/184 ،المغني، البن قدامةينظر: ( 4)
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 مقارنة استعمال ابن مفلح باستعمال الموفق ابن قدامة: 
 سأختار من بين كالم ابن مفلح بعض النقوالت؛ لكثرة نقوالته، وهي: 

قال ابن مفلح: "وظاهره ال فرق بين أن يكون ذكر الفائتة، ثم نسيها، أو لم يسبق  
الجماعة في الحاضرة على األصح، وال  لها ذكر، وأنه ال يسقط   الترتيب بخشية فوات 

بالجهل بوجوبه في األصح، ألنه نادر، وألنه اعتقد بجهله خالف األصل، وهو الترتيب،  
 . (1)فلم يعذر"

وقال ابن مفلح: "وقيل: حقيقة فيهما، اختاره جماعة، ثم قال المؤلف: والصحيح  
قلنا النكا  ؛ما  لفظة  استعمال  األشهر  أهل ألن  والسنة ولسان  الكتاب  العقد في  بإزاء  ح 

 .(2)العرب، واالشتراك خالف األصل"
وقال ابن مفلح: "وفي أربعة أصابع خمسها كالحرة، فإذا بلغت الثلث ردت إلى 

ترد أال  لكون األصل زيادة    ؛النصف واحتمل  الحرة على خالف األصل  ذلك في  ألن 
 .(3) األرش بزيادة الجناية"

.." مفلح:  ابن  أنهم .  وقال  األصح  روايتين(  على  الذمة؟  أهل  يتعاقل  )وهل 
النصرة   أهل  من  وألنهم  التعاقل،  فاقتضت  التوريث  تقتضي  قرابتهم  ألن  يتعاقلون، 

العاقل حمل  ألن  ال،  والثانية:  قرابة  كالمسلمين،  لحرمة  األصل  خالف  على  يثبت  ة 
 .(4)المسلمين"

المغني:   الموفق في  النُّقوالت بكالم  َأن   فبعد مقارنة هذه  ترتيب تبي ن  النقل في 
 .(5)الفوائت؛ فقد ذكر المسألة الموفق، ولكن لم ُيعللها بخالف األصل

 

 .  1/315 ،المبدع في شرح المقنع، البن مفلح( 1)
 .  6/82 ،المبدع في شرح المقنع، البن مفلح( 2)
 .  7/293 ،المبدع في شرح المقنع، البن مفلح( 3)
 .  7/342 ،المبدع في شرح المقنع، البن مفلح( 4)
 .  1/436 ،المغني، البن قدامةينظر: ( 5)
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 .(1)في باب النكاح؛ فمتابع للموفقوأما استعماله 
 .(2) بين الحرة واألمة فمتابع لهوكذلك في الفرق 

 وسبق أن المرداوي أيًضا متابع له. 
 .(3) في باب الجنايات في التعاقل؛ فمتابع للموفقوأما استعماله 

وهي  -  ، إال أن العينة المبحوثة مع أن االستقراء لجميع الوارد ليس استقراًء تاًماو 
 : ما يلي  تقود إلى -دع عينة كاملة في اإلنصاف، وجزئية في المب

 َأن  اإلمام ابن قدامة أكثر من يستعمل مصطلح خالف األصل. أو اًل: 
 َأن  الفقهاء بعده ُينقلون عنه بعض ذلك، دون بعض.ثانًيا: 
َأن  للفقهاء بعده استعمال لمصطلح خالف األصل في غير ما استعمله، ثالثًا:  

 وُيعبرون هم بالمصطلح، واهلل أعلم. وفي بعضها يكون أشار إلى المعنى، 
 :املطلب الثالث

 مصطلح: »خالف األصل« عند احلنابلة من جهة كثرة الفروع املستخدم فيها وقلتها
 توطئة:
"خالف    تحديد  ُيمكن مصطلح:  الحنابلة  فيها  استخدم  التي  الفروع  من  جملة 

باعتباره أوسع من استعمل –األصل"، وذلك بذكر المواضع التي ذكرها الموفق ابن قدامة  
نفس النقوالت في المبحث التالي في الدواعي،  االحتياج مت صل بهذا المصطلح، وحيث  

 راء: والصور؛ فأسوقها هنا تامة، ثُم أتُبعها باالستق 
قال ابن قدامة: " فإن لبس الحرير للقمل أو الحكة أو المرض ينفعه لبس   -1

الحرير جاز، في إحدى الروايتين؛ ألن أنسا روى »أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن  

 

 .  7/3 ،المغني، البن قدامةينظر: ( 1)
 .  5/184 ،المغني، البن قدامةينظر: ( 2)
 .  8/385 ،المغني، البن قدامةينظر: ( 3)
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النبي  إلى  القمل  لهما«    العوام، شكوا  الحرير في غزاة  لهما في قمص    ...   فرخص 
ض؛ الحتمال أن تكون الرخصة خاصة لهما، وهو  والرواية األخرى، ال يباح لبسه للمر 

ألن تخصيص الرخصة بها على خالف  قول مالك واألول أصح؛ إن شاء اهلل تعالى؛  
 .(1)"األصل

 مسألة لبس الحرير للمرض.الفرع المستعمل هنا: 
 منع تخصيص الرخصة بصحابيين دون غيرهما.الداعي: 

 الرخصة تعم، وال تختص بفرد. ُيراد به: أن  األصل هناصورة استعماله: 
ن سافر قبل الوقت، فذكر أبو الخطاب فيه ثالث روايات:   -2 وقال ابن قدامة: " وا 

 والثالثة، يباح للجهاد دون غيره.   .. إحداها، المنع ... والثانية، الجواز: .
واألولى الجواز مطلقا؛ ألن ذمته بريئة من الجمعة فلم يمنعه إمكان وجوبها عليه 
كما قبل يومها. وذكر أبو الخطاب أن الوقت الذي يمنع السفر، ويختلف فيما قبله، زوال  

وقت    (2)الشمس. ولم يفرق القاضي بين ما قبل الزوال وما بعده. ولعله بنى على أن وقتها
، فلم يتعلق  (3) الخطاب على أن تقديمها رخصة على خالف األصل    العيد، ووجه قول أبي 

 . (4) "به حكم المنع، كتقديم اآلخرة من المجموعتين إلى وقت األولى
 مسألة حكم السفر في وقت الجمعة لمن تلزمه. الفرع المستعمل هنا: 

 عدم القياس على الرخصة. الداعي: 
 

 .  422-1/421  ،المغني، البن قدامة( 1)
 وقت الجمعة. ( 2)
يرون َأن  بداية وقت الجمعة من قبل الزوال إما من طلوع الشمس؛   -خالفا للجمهور–مراده َأن  الحنابلة  (  3)

م ا من الساعة السادسة، فهل يحرم أيًضا السفر في هذا الوقت؟،     يختص بوقت الزوال؟.   أوكالعيد، واِ 
للمرداوي اإلنصاف،  القناع،،  2/364  ،ينظر:  هبيرة اختالف  ،  2/26  كشاف  البن  األعالم،    األئمة 

1/157  . 
 . 2/269  ،المغني، البن قدامة( 4)
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 القياس على الرخصة. ُيراد به: عدم  األصل هناصورة استعماله: 
السلم كونه مؤجاًل  -3 أنه يشترط لصحة  "أحدها:  ابن قدامة:  ، وال يصح وقال 

لم الحال. قال أحمد، في رواية المروذي: ال يصح حتى يشترط األجل. وبهذا قال أبو  الس  
ألنه  ؛  لم حااًل وقال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: يجوز الس    حنيفة، ومالك، واألوزاعي. 

 ال حاجة  ومع حضور ما يبيعه حااًل   ...  ، كبيوع األعيان ، فصح حااًل يصح مؤجاًل   عقد
ويفارق بيوع األعيان، فإنها لم تثبت على خالف األصل لمعنى    لم، فال يثبت. إلى الس  

 .(1)يختص بالتأجيل"
 مسألة السلم الحال. الفرع المستعمل هنا: 

 حااًل دون السلم الحال.التفريق بين جواز بيع األعيان الداعي: 
ُيراد به: أن األصل في البيع أن يكون في األعيان    األصل هناصورة استعماله:  

 ال الديون والذمم.
ن صالح عن حق الشفعة، لم يصح الصلح؛ ألنه حق    وقال ابن قدامة: "... -4 وا 
لدفع ضرر الشركة، فإذا رضي بالتزام الضرر، سقط الحق من   خالف األصلشرع على  

 .(2)ا؛ لكونه حقا آلدمي"ا واحدً غير بدل، كحد القذف، إال أنه يسقط هاهنا وجهً 
 مسألة الصلح عن حق الشفعة. الفرع المستعمل هنا: 

 منع المصالحة على حق الشفعة. الداعي: 
 اإلنسان ملكه. األصل هنا حرية بيع صورة استعماله: 

 . (3) وقال ابن قدامة: "وجملة ذلك أن الشفعة تثبت على خالف األصل بشروط" -5
 حكم الشفعة.الفرع المستعمل هنا: 

 

 .  219-4/218  ،المغني، البن قدامة( 1)
 . 4/373  ،المغني، البن قدامة( 2)
 .  230-5/229  ،المغني، البن قدامة( 3)
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 تأصيل حكم الشفعة وأنه ُمضي ٌق فيه. الداعي: 
األصل هنا حرية بيع اإلنسان ملكه، ُخولف ذلك في حق الشفعة؛ صورة استعماله:  

 لدفع سوء المشاركة.
بن قدامة: "الشفعة إنما ثبتت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه، فقدم دفع  وقال ا -6

ضرره على دفع ضرر المشتري، وال يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم  
دفع ضرر الذمي، فإن حق المسلم أرجح، ورعايته أولى، وألن ثبوت الشفعة في محل 

لمسلم، وليس الذمي في معنى المسلم،  اإلجماع، على خالف األصل، رعاية لحق الشريك ا
 .(1)"فيبقى فيه على مقتضى األصل
 حكم الشفعة.الفرع المستعمل هنا: 

 تأصيل حكم الشفعة وأنه ُمضي ٌق فيه. الداعي: 
األصل هنا حرية بيع اإلنسان ملكه، ُخولف ذلك في حق الشفعة؛ صورة استعماله:  

 لدفع سوء المشاركة.
"ويجوز أن يستأجر طبيبا ليداويه. والكالم فيه كالكالم في  وقال ابن قدامة:   -7

الكحال، سواء، إال أنه ال يجوز اشتراط الدواء على الطبيب؛ ألن ذلك إنما جاز في الكحال  
على خالف األصل، للحاجة إليه، وجري العادة به، فلم يوجد ذلك المعنى هاهنا، فثبت  

 .(2) "الحكم فيه على وفق األصل. واهلل أعلم
 اشتراط الدواء على الطبيب. الفرع المستعمل هنا: 

على  الداعي:   اشتراطه  ومنع  الكحال،  على  الدواء  اشتراط  جواز  بين  التفريق 
 الطبيب. 

 

 .  282/ 5 ،وينظر: المغني البن قدامة. 5/288  ،المغني، البن قدامة( 1)
  ، المغني، البن قدامة وينظر لتفصيل مسألة اشتراط الكحل على الكحال:  .  5/401  ، قدامةالمغني، البن  (  2)

5/400  . 
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األصل هنا أن اإلجارة ال تشمل بيًعا، خولفت للحاجة في كحل صورة استعماله:  
 الكحال.

والخنزير، وسائر سباع  والكلب،  ...  وقال ابن قدامة: "وال يصح وقف الشمع -8
البهائم التي ال تصلح للصيد، وجوارح الطير التي ال يصاد بها؛ ألنه نقل للملك فيها في 
الحياة، فأشبه البيع، وألن الوقف تحبيس األصل وتسبيل المنفعة، وما ال منفعة فيه ال  

 . (1)يحصل فيه تسبيل المنفعة، والكلب أبيح االنتفاع به على خالف األصل للضرورة"
 وقف الكلب.الفرع المستعمل هنا: 

التفريق بين صحة وقف ما فيه منفعة، وعدم صحة وقف الكلب مع أن  الداعي:  
 فيه منفعة. 

األصل: صحة وقف ذي المنفعة، خولف في وقف الكلب؛ ألن  صورة استعماله:  
 منفعته على خالف األصل.

ن  وقال ابن قدامة: "وقولهم: إن إلحاقه باالثنين على   -9 خالف األصل ممنوع، وا 
سلمناه، لكنه ثبت لمعنى موجود في غيره، فيجب تعدية الحكم به، كما أن إباحة أكل 
الميتة عند المخمصة أبيح على خالف األصل، ال يمنع من أن يقاس على ذلك مال  

 .(2) غيره"
 إلحاق الطفل بأبوين. الفرع المستعمل هنا: 

لحاقه بأكثر. التفريق بين إلحاقه باثنين، و الداعي:   ا 
في نفس الطهر   ئاألصل أن النسب يثبت بوطء الشبهة لكل واطصورة استعماله:  

 بالقافة، وقيل: األصل: أنه ال ُينسب إال إلى واحد. 
 

 . 6/35  ،المغني، البن قدامة( 1)
اسُتعمل: "خالف األصل" مرتين، كل مرة في أمر مختلف؛   .6/130  ،المغني، البن قدامة(  2) تنبيه: هنا 

 رخصة في أكل الميتة في المخمصة. فاألولى في نسبة المولود للواطئين، والثانية في ال
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وقال ابن قدامة: "وألن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح،   -10
ا وهو  ى كون اللفظ مشتركً فكان حقيقة فيه، كاللفظ اآلخر. وما ذكره القاضي يفضي إل 

 .(1)"على خالف األصل
 كون لفظ النكاح حقيقة في العقد.الفرع المستعمل هنا: 

 منع كون لفظ النكاح مشترًكا.الداعي: 
 األصل عدم االشتراك، فلذلك صح القول أنه حقيقة في العقد. صورة استعماله: 

المشتركين في النفس يحصل  وقال ابن قدامة: "وألن إيجاب القصاص على   -11
يجابه عن المشتركين في الطرف،   به الزجر عن كل اشتراك، أو عن االشتراك المعتاد، وا 
ال يحصل به الزجر عن االشتراك المعتاد، وال عن شيء من االشتراك، إال على صورة  
نادرة الوقوع بعيدة الوجود، يحتاج في وجودها إلى تكلف، فإيجاب القصاص للزجر عنها  

طالقا في القطع السهل المعتاد بنفي القصاص  كون منعً ي ا لشيء ممتنع بنفسه لصعوبته، وا 
عن فاعله، وهذا ال فائدة فيه، بخالف االشتراك في النفس، يحققه أن وجوب القصاص  

 .(2)على الجماعة بواحد في النفس والطرف على خالف األصل"
 القصاص في الطرف من جماعة.إسقاط إيجاب القطع في  الفرع المستعمل هنا:  

 التفريق بين القصاص في النفس والطرف. الداعي: 
استعماله:   والطرف؛  صورة  النفس  في  بواحد  جماعة  من  قصاص  عدم  األصل 

 خولف في النفس زجًرا عن القتل. 
ن كان الجاني ذميً  -12 ا، فعقله على عصبته من أهل ديته  وقال ابن قدامة: "وا 

ن وهو قول الشافعي. وفي األخرى، ال يتعاقلون؛ ألن المعاقلة  المعاهدين، في إحدى الروايتي

 

 . 7/3  ،المغني، البن قدامة( 1)
 . 8/292  ،المغني، البن قدامة( 2)
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تثبت في حق المسلم على خالف األصل، تخفيفا عنه، ومعونة له، فال يلحق به الكافر  
 .(1) ألن المسلم أعظم حرمة"

 حكم تعاقل أهل الذمة.الفرع المستعمل هنا: 
 التفريق بين تعاقل المسلمين والذميين. الداعي: 

األصل تحمل اإلنسان جنايته، خولف في المسلم في الدية تخفيًفا، صورة استعماله:  
 بخالف الذمي. 

وقال ابن قدامة: "وفي أربعة أصابع خمسها، كما أن المرأة تساوي الرجل  -13
الثلث، بلغت  فإذا  إلى ثلث ديتها،  الجراح  فيكون    في  امرأة،  النصف، واألمة  إلى  ردت 

ألن ذلك في الحرة على    ؛ة ويحتمل أن ال يرد إلى النصفأرشها من قيمتها كأرش الحر 
 .(2)خالف األصل"

 قدر دية أربع أصابع من األمة. الفرع المستعمل هنا: 
 تعليل قدر الدية في أربعة أصابع من األمة. الداعي: 

األصل أن دية المرأة في الطرف كالرجل، خولف فيما فوق الثلث صورة استعماله:  
 في الحرة. 

ا، فوجد عليه عالمة، مثل أن يجد في  قدامة: "فإن اصطاد صيدً   وقال ابن -14
قرطً  أذنه  في  أو  قالدة،  ملكه عنقه  يزول  فال  ملكه،  اصطاده  الذي  ألن  يملكه؛  لم  ا، 
  اًل فإن قيل: يحتمل أن الذي أمسكه أو    ا مقصوص الجناح.باالنفالت. وكذلك إن وجد طائرً 

زالة الملك عنه، كإلقاء الشيء التافه.    مٌ رِ حْ مُ  لم يملكه، أو أنه أرسله على سبيل التخلية وا 
قلنا: أما األول فنادر، وهو مخالف للظاهر؛ ألن ظاهر حال المحرم أنه ال يصيد ما حرم  
اهلل عليه، وأما الثاني فخالف األصل، فإن األصل بقاء ملكه عليه، وما ذكروه محتمل، 

 .(3)لشك"فال يزول الملك با
 

 . 8/385  ،المغني، البن قدامة( 1)
 . 8/468  ،المغني، البن قدامة( 2)
 . 9/386  ،المغني، البن قدامة( 3)
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 الحكم فيما إذا صاد ما وجد فيه عالمة ملك لغيره كقرط. الفرع المستعمل هنا: 
 منع احتمال أن يكون أراد أن ُيخليه؟ الداعي: 

األصل أن الصيد إذا كان فيه عالمة فهو على ملك صاحبه، صورة استعماله:  
 واحتمال أنه أراد تخليته خالف األصل. 

ن قال: إذ -15 نصيبك، فنصيبي حر، فقال أصحابنا:    ا أعتقتَ وقال ابن قدامة: "وا 
عليه، وال يقع إعتاق شريكه؛ ألن السراية،    مَ و  إذا أعتق نصيبه، سرى، وعتق عليه كله، وقُ 

ا؛ ألن عتق نصيبه سبب  سبقت، فمنعت عتق الشريك. ويحتمل أن يعتق عليهما جميعً 
اآلخر؛ لوجودهما في حال واحد. للسراية، وشرط لعتق نصيب الشريك، فلم يسبق أحدهما  

وقد يرجح وقوع عتق الشريك؛ ألنه تصرف منه في ملكه، والسراية تقع في غير الملك  
وألن سراية العتق على خالف األصل؛    ؛ على خالف األصل، فكان نفوذ عتق الشريك أولى
لزامً  اختياره،    ق غرامة لم يلتزمها بغيرا للمعتِ لكونها إتالفا لملك المعصوم بغير رضاه، وا 

كان   المالك،  بإعتاق  المصلحة  هذه  حصلت  فإذا  العتق،  تكميل  لمصلحة  يثبت  نما  وا 
 .(1)أولى"

نصيبك فنصيبي    مسألة سراية العتق فيما لو قال: إذا أعتقتَ الفرع المستعمل هنا:  
 حر.

 ترجيح القول بوقوع عتق الشريك. الداعي: 
 األصل عدم السراية في غير الملك. صورة استعماله: 

ن باع السلعة بأضعاف قيمتها.   -16 وقال ابن قدامة: "وليس له أن يبيع نسيئة، وا 
ا بالمال، وهو ممنوع من التغرير بالمال، لتعلق حق  وهذا مذهب الشافعي؛ ألن فيه تغريرً 

ضارب، أن له البيع نسيئة. في  السيد به. قال القاضي: ويتخرج الجواز، بناء على المُ 
ا، أو لم يأخذ؛ ألن  ا، أو رهنً هاهنا مثله. وسواء أخذ بالثمن ضمينً إحدى الروايتين، فيخرج  

الغرر لم يزل، فإن الرهن يحتمل أن يتلف، ويحتمل أن يفلس الغريم والضمين، ويحتمل  
 

قدامة(  1) السراية،    . 303/ 10  ،المغني، البن  وقد استعمل "خالف األصل" هنا في موضعين، أحدهما في 
 وثانيها في العتق.
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أن يجوز مع الرهن أو الضمين؛ ألن الوثيقة قد حصلت به، والعوارض نادرة على خالف  
 .(1)األصل"

 بيع المكاتب نسيئة مع التوثيق برهن أو ضمين. الفرع المستعمل هنا: 
 ترجيح القول بالجواز.الداعي: 

 األصل أن الرهن والضمان وثيقة، والخلل فيها خالف األصل. صورة استعماله: 
فيها  المستخدم  الفروع  جهة كثرة  من  الحنابلة  عند  األصل«  مصطلح: »خالف 

 وقلتها. 
التي استعمل فيها الحنابلة مصطلح خالف    تلخيص الفروع  يمكنبعد هذا التطواف  

 كاآلتي:  األصل
 مسألة لبس الحرير للمرض.الفرع األول: 
 مسألة حكم السفر في وقت الجمعة لمن تلزمه. الفرع الثاني: 

 مسألة السلم الحال.الفرع الثالث: 
 مسألة الصلح عن حق الشفعة. الفرع الرابع: 

 حكم الشفعة.الفرع الخامس: 
 اشتراط الدواء على الطبيب. الفرع السادس: 

 بطالن وقف الكلب.الفرع السابع: 
 إلحاق الطفل بأبوين. الفرع الثامن: 
 كون لفظ النكاح حقيقة في العقد.الفرع التاسع: 
 إسقاط إيجاب القطع في القصاص في الطرف من جماعة. الفرع العاشر: 

 حكم تعاقل أهل الذمة.الفرع الحادي عشر: 
 قدر دية أربع أصابع من األمة. الثاني عشر: الفرع 

 الحكم فيما إذا صاد ما وجد فيه عالمة ملك لغيره كقرط. الفرع الثالث عشر: 
 

 . 396/ 10  ،المغني، البن قدامة( 1)
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مسألة سراية العتق فيما لو قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي  الفرع الرابع عشر:  
 حر.

 بيع المكاتب نسيئة مع التوثيق برهن أو ضمين. الفرع الخامس عشر:  
في الفروع التي ذكرها المرداوي مما لم يتابع فيها الموفق نجد زيادة على    وبالنظر

 ذلك:
 ضمان عين الدابة. الفرع السادس عشر: 

 االنتفاع باللقطة بعد حول التعريف. الفرع السابع عشر: 
 التعليق على الفروع المستعملة: 

كثيرة؛ وهي عامة ما استعمله الموفق في المغني ليست    -محل البحث–الفروع  
 مسألة في بحر الفقه ُتعد شيًئا يسيًرا جًدا. ةر أو عشرون أو مائشفخمسة ع

في الكالم   تإال أنه من المعلوم استعمالهم نظير المعنى بألفاظ أخرى؛ كما أشر 
وكما   ذلك،  ونظائر  القياس"،  "على خالف  كالم    تقد معلى مصطلح  بين  المقارنة  في 

 الموفق، وكالم المرداوي.
أيًضا أن أقل ربع من أرباع الفقه حصل فيه استعمال المصطلح "خالف  لحظ  يُ و 

األصل" هو ربع العبادات، ثم ربع األحوال الشخصية، ثم ربع الجنايات، بينما أكثر ما  
 استعمل ذلك في أبواب الجنايات. 
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 :املبحث الثاني
 دواعي استعمال مصطلح: »خالف األصل« عند احلنابلة وصوره

 :املطلب األول
 دواعي استعمال مصطلح: »خالف األصل« عند احلنابلة

كالم الموفق السابق مع كالم المرداوي، وقد   في  مادة الدراسة هيتقد م اعتبار  
 سوق الدواعي كاآلتي: أنص كالمهم، وتحليله في المبحث السابق، وعليه؛ ف تأورد

 منع تخصيص الرخصة بصحابيين دون غيرهما.الداعي األول: 
 عدم القياس على الرخصة. الداعي الثاني: 

 التفريق بين جواز بيع األعيان حااًل دون السلم الحال.الداعي الثالث: 
 منع المصالحة على حق الشفعة. الداعي الرابع: 

 تأصيل حكم الشفعة وأنه ُمضي ٌق فيه. الداعي الخامس: 
الكحال، ومنع اشتراطه  التفريق بين جواز اشتراط الدواء على  الداعي السادس:  

 على الطبيب. 
التفريق بين صحة وقف ما فيه منفعة، وعدم صحة وقف الكلب الداعي السابع:  

 مع أن فيه منفعة. 
لحاقه بأكثر. الداعي الثامن:   التفريق بين إلحاقه باثنين، وا 
 منع كون لفظ النكاح مشترًكا. الداعي التاسع: 
 لنفس والطرف. التفريق بين القصاص في االداعي العاشر: 

 التفريق بين تعاقل المسلمين والذميين. الداعي الحادي عشر: 
 تعليل قدر الدية في أربعة أصابع من األمة.الداعي الثاني عشر: 

 منع احتمال أن يكون أراد أن ُيخليه؟ الداعي الثالث عشر: 
 ترجيح القول بوقوع عتق الشريك.الداعي الرابع عشر: 
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 القول بالجواز.  ترجيحالداعي الخامس عشر: 
الرد على من زعم تخصيص كالم أحمد في عين الدابة الداعي السادس عشر:  

 بالفرس. 
االنتفاع باللقطة بعد حول التعريف؛ ألنه غير تعليل منع  الداعي السابع عشر:  

 مضمون.
 التعليق على دواعي االستخدام: 
في أكثر األمثلة لالستدالل على    »خالف األصل« في األمثلة السابقة؛ استعمل  

حكم المسألة؛ ككون األصل عدم االشتراك؛ فيترجح أن إطالق لفظ النكاح على العقد  
 حقيقة، وكتعليل الفرق بين تعاقل المسلمين، وتعاقل أهل الذمة.

كما في المثال األخير؛ فقد ُمنع   لتعليل نفي الحكم؛واستعمل في بعض األمثلة  
د الحول؛ ألنه غير مضمون، واألصل أن االنتفاع مرهون بالضمان؛  االنتفاع باللقطة بع

 نه خالف األصل.فمنع أل
 :املطلب الثاني

 صور استعمال مصطلح: »خالف األصل« عند احلنابلة
مع كالم المرداوي،   الماضيةتقد م فيما سبق اعتبار مادة الدراسة في ألفاظ الموفق  

الفائت المبحث  بتحليله في  أقوالهم، وقمت  سوق صور  أوعليه ف  ؛وقد ذكرت منصوص 
 االستعمال كاآلتي: 

 ُيراد به: أن الرخصة تعم، وال تختص بفرد.  األصل هناالصورة األولى الستعماله:  
 الرخصة. ُيراد به: عدم القياس على   األصل هناالصورة الثانية الستعماله: 
ُيراد به: أن األصل في البيع أن يكون في    األصل هنا الصورة الثالثة الستعماله:  

 األعيان ال الديون والذمم.
 األصل هنا حرية بيع اإلنسان ملكه. الصورة الرابعة الستعماله: 
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األصل هنا حرية بيع اإلنسان ملكه، ُخولف ذلك في  الصورة الخامسة الستعماله: 
 الش فعة لدفع سوء المشاركة.حق 

األصل هنا أن اإلجارة ال تشمل بيًعا، خولفت للحاجة الصورة السادسة الستعماله:  
 في الكحال.

المنفعة، خولف في وقف الصورة السابعة الستعماله:   األصل: صحة وقف ذي 
 ألصل. الكلب؛ ألن منفعته على خالف ا

في    ئاألصل أن النسب يثبت بوطء الشبهة لكل واطالصورة الثامنة الستعماله:  
 نفس الطهر بالقافة، وقيل: األصل: أنه ال ُينسب إال إلى واحد. 

حقيقة في    إنه األصل عدم االشتراك، فلذلك صح القول  الصورة التاسعة الستعماله:  
 العقد.

العاشرة الستعماله:   النفس    األصل عدم قصاصالصورة  في  بواحد  من جماعة 
 والطرف؛ خولف في النفس زجًرا عن القتل. 

األصل تحمل اإلنسان جنايته، خولف في المسلم الصورة الحادية عشر الستعماله:  
 في الدية تخفيًفا، بخالف الذمي.

األصل أن دية المرأة في الطرف كالرجل، خولف  الصورة الثانية عشر الستعماله:  
 الحرة. فيما فوق الثلث في 

األصل أن الصيد إذا كان فيه عالمة فهو على  الصورة الثالثة عشر الستعماله:  
 ملك صاحبه، واحتمال أنه أراد تخليته خالف األصل.

 األصل عدم السراية في غير الملك.الصورة الرابعة عشر الستعماله: 
والخلل فيها  األصل أن الرهن والضمان وثيقة،  الصورة الخامسة عشر الستعماله:  

 خالف األصل. 
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األصل حمل كالم أحمد في ضمان عين الدابة الصورة السادسة عشر الستعماله:  
 على عمومه، وال يخصص بالفرس. 

األصل أن االنتفاع مصاحب للضمان؛ فلما كان الصورة السابعة عشر الستعماله:  
 . االنتفاع بعد الحول بال ضمان، لم يجز

 التعليق على صور االستخدام: 
جد رابًطا يجمع هذه الصور، مما ُيرجح المراد بخالف  أفي األمثلة السابقة؛ لم  

عدم  ا األصل  ككون  المطردة؛  العامة  القاعدة  باألصل  ُيراد  أنه  الحنابلة  عند  ألصل 
االشتراك، وكون األصل العموم، والتخصيص خالف األصل؛ فقد امتاز كل مثال من  

 ع لخالف األصل. الصور السابقة بمعنى خاص لألصل، وبالتب
"خالف األصل" المعنى اللقبي بقدر ما كان مراًدا ـوهذا مما ُيحقق أنهم لم ُيريدوا ب

 به المعنى اإلضافي. 
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 :املبحث الثالث
 مقاصد استعمال مصطلح: »خالف األصل« عند أصوليِّي احلنابلة وأمثلتها

 :املطلب األول
 مقاصد استعمال مصطلح: »خالف األصل« عند أصوليِّي احلنابلة

 توطئة
تداول أصوليو الحنابلة مصطلح »خالف األصل« في كتبهم، وكان للموفق في  
الروضة مشاركة كبيرة في استعمال المصطلح؛ كما كان له مشاركة في استعماله في  

 .(1)الفقه
ر سبق الموفَق في عدد المشاركات إال أنه من المالحظ هنا أن المرداوي في التحبي

  - رحمه اهلل-الحظ أن الطوفي  يُ كما    .(2) بعكس ما كان في االستعمال في األدب الفقهي
هو أكثر أصوليي الحنابلة مشاركة في استعمال مصطلح »خالف األصل« في األدب 

 .(3) األصولي الحنبلي؛ فقد زاد على ثالثين موضًعا
: »خالف األصل«،  ـ برز هنا أهم مقاصد استعماالت أصوليي الحنابلة لأُ وقبل أن  

كرر عن غيره؛ إلبراز  بما ت  ةً في التحبير ُمكتفي  - رحمه اهلل- أسرد عامة ما أورده المرداوي  
 المقاصد، واألمثلة: 

 

  ، روضة الناظر وجنة المناظر، البن قدامةاستعمله في الروضة في عدة مواضع. ينظر على سبيل المثال:  (  1)
1/508  ،2/273،  2/275 . 

المثال:  (  2) سبيل  على  ينظر  مواضع.  عدة  في  التحبير  في  المرداوي  استعمله  التحرير،  فقد  التحبير شرح 
 . 1/363، 1/153،  76/ 1 ، المرداوي

شرح مختصر الروضة،  استعمله في شرح مختصر الروضة في مواضع عدة. ينظر على سبيل المثال:  (  3)
. على َأن ه قد ُيكرر استعماله في نفس الموضع،  3/369،  241/ 3،  415/ 1،  331/ 1،  1/254  ،الطوفي

وعامة استعماله في الشرح ال في المتن "البلبل". ولعله توسعه في المناقشة هو أكبر الدواعي التي أدت  
 إلى استعماله. 
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وسبب اختيار المرداوي أنه من أكثرهم استعمااًل بعد الطوفي، ولم أعتمد الطوفي 
؛ ألن كثيًرا من استعماله إنما هو في الجدل والمناظرة التعليمية؛ فإن ممارس  -رحمه اهلل-

به ُيشبه أن يكون  كتاب اإلمام الطوفي في األصول "شرح مختصر الروضة" يعلم أن كتا
ُيتبعه بالمناقشة؛    -كأنه قوله الذي يرجحه–مسرًحا تعليمًيا يورد فيه حجج كل قول   ثم 

ُتخرجنا عن   قد  نقوالته  "هذا خالف األصل"؛ فتوظيف  يقول  أن  فكان من معالم ردوده 
السيما  و ،  - رحمه اهلل-   المرداويمقاصد البحث األصولي المطلوب؛ فآثرت توظيف كالم  

استوعب من قبله، وتحبيره األصولي موضع واسطة العقد من األدب األصولي  وهو قد  
 الحنبلي. 

 نصوص اإلمام المرداوي، مع استقراء المقاصد واألمثلة منها: 
قال المرداوي في معنى السالم في جملة: "السالم عليكم": "وأيضا: عطف   -1

اهلل وبركات السالم عليكم ورحمة  قال:  إذا  والبركة عليه،  المراد  الرحمة  أن  يدل على  ه، 
ولو كان من أسمائه لم يستقم الكالم إال ،  المصدر، ولهذا عطف عليه مصدرين مثله؟

بإضمار، وتقديره: بركة اسم السالم عليكم، فإن االسم نفسه ليس عليهم، ولو قلت: اسم 
 .(1)اهلل عليكم كان معناه: بركة هذا االسم، والتقدير خالف األصل، وال دليل عليه" 

 بيان معنى السالم عليكم. مقصد االستعمال:  
 األصل عدم التقدير. المثال المستعمل: 

وقال المرداوي: "والثالث: القاعدة المستمرة، أو األمر المستمر، كقولك: أكل   -2
 .(2)الميتة على خالف األصل، أي: على خالف الحالة المستمرة في الحكم"

 تعريف األصل.مقصد االستعمال:  
 األصل هنا بمعنى القاعدة المستمرة. عمل:المثال المست

 

 . 1/76 ،التحبير شرح التحرير، المرداوي( 1)
 . 1/153 ،لمرداويالتحبير شرح التحرير، ا( 2)
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: "...  وقال المرداوي في معرض الكالم على معنى الصالة على النبي   -3
أن   يجوز  لفظ مشترك  "الصالة  يقال:  )ال  فقال:  األفهام"،  "جالء  في  القيم  ابن  واختاره 

االشتراك خالف أحدها: أن    ألن في ذلك محاذير متعددة.  ؛يستعمل في معنييه معا " 
األصل بل ال نعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد كما نص عليه أئمة اللغة، منهم:  

وقوعً  يقع  نما  وا  وغيره،  عارضً المبرد  اتفاقيً ا  اللغة  ا  تختلط  ثم  الواضعين،  تعدد  بسبب  ا 
 .(1) شتراك( انتهى"فيعرض اال

 األصل عدم االشتراك  مقصد االستعمال: 
 منع االشتراك في لفظ الصالة.المثال المستعمل: 

وقال المرداوي في مسألة الترادف: "األصل في اللغة هو التباين، وهو أكثر   -4
وصنف في رده    ا{.قوله: }ومنع منه ثعلب، والمبرد، وابن فارس، والزجاج مطلقً .،  ..  اللغة
جلوس ما كان عن نوم،  ا سماه الفروق، كجلوس وقعود، فالقعود ما كان عن قيام، والكتابً 

: بأن اللغة  د  ورُ   ونحوه، لداللة المادة على معنى االرتفاع، قال: )وذهب إليه المحققون(.
الخويي في الينابيع،   - أيضا-طافحة بذلك، لكنه على خالف األصل، واختار هذا القول 

 .(2) "وقال: )أكثر ما يظن أنه مترادف مختلف، لكن وجه االختالف خفي( انتهى
 تحقيق مسألة الترادف في العربية. مقصد االستعمال:  
 األصل عدم الترادف. المثال المستعمل: 

وقال المرداوي: "قال الراغب: )الِمْثل هنا بمعنى الصفة، ومعناه: ليس كصفته   -5
قال في " البدر المنير ": )ِمْثل يوصف به المذكر والمؤنث والجمع، وخرج بعضهم   صفة(.

[، أي: ليس كوصفه، وقال: هو أولى  11]الشورى:     مه جه ينعلى هذا قوله تعالى:  
 .(3)انتهى" على خالف األصل(من القول بزيادتها، ألنها  

 

 . 1/355 ،التحبير شرح التحرير، المرداوي( 1)
 . 363-1/362 ،التحبير شرح التحرير، المرداوي( 2)
 . 1/409 ،التحبير شرح التحرير، المرداوي( 3)
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]الشورى:    مه جه ينترجيح القول بعدم زيادة الكاف في  مقصد االستعمال:  
11.] 

 القول بالزيادة خالف األصل.المثال المستعمل: 
مع   -6 مجازا  أو  حقيقة  كونه  بين  اللفظ  دار  إذا  ذلك:  "فمن  المرداوي:  وقال 

االحتمال، كاألسد مثال للحيوان المفترس حقيقة، وللرجل الشجاع مجاز، فإذا أطلق وال  
 .(1) "والمجاز خالف األصلقرينة كان للحيوان المفترس، ألن األصل الحقيقة،  

 ترجيح استعمال الحقيقة. مقصد االستعمال:  
 المجاز خالف األصل. لمثال المستعمل: ا
وقال المرداوي في االحتجاج للحجية اإلجماع: "...استدل للقول األول بقوله   -7
 رتيب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ  زئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ   ٌّتعالى:  

احتج بها اإلمام الشافعي، وغيره؛ ألنه توعد على متابعة    [.115]النساء:      مت  زت
ال كانت  غير سبيل المؤمنين،   نما يجوز لمفسدة متعلقة به وليست من جهة المشاقة، وا  وا 

والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما، وهو خالف األصل،    كافية.
 .(2) والمؤمن حقيقة في الحي المتصف به"

 . إثبات حجية اإلجماعمقصد االستعمال: 
 الكافر خالف األصل. أن دعوى أن اآلية في المثال المستعمل: 

أو   -8 للوجوب؟  األمر، هل هو  الخالف في حقيقة  المرداوي في مسالة  وقال 
االستحباب؟: "المذهب الثالث: أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما، أي: الطلب المشترك، 

المتواط من  فيكون  الطلب  وهو  والندب  الوجوب  بين  المشترك  للقدر  ،  ئ أي: موضوعة 

 

 . 2/696 ،التحبير شرح التحرير، المرداوي( 1)
 . 1532- 4/1531 ،التحبير شرح التحرير، المرداوي( 2)



 

 75 

  (2 ) 

الحنفية، لكن قال: يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا  اختاره الماتريدي من  
ويحسن  الحقيقة،  واألصل  أطلق،  الشارع  بأن  لذلك  واستدل  انتهى.  االعتقاد.  دون 

ومنع أصحابنا وغيرهم بأنه    ُرد: خالف األصل.  االستفهام، والتقييد: افعل واجبا أو ندبا.
ء الحقائق، والتقييد بالوجوب تأكيد، وبغيره:  ال يحسن االستفهام كما تقدم، وبأنه يبطل بأسما

 .(1) قرينة صارفة"
االستعمال:   القدر مقصد  ال  معين  حكم  على  األمر  حمل  األصل  أن  إثبات 

 المشترك.
أن كون األمر للقدر المشترك بين الوجوب واالستحباب خالف  المثال المستعمل:  

 األصل.
يكون العام مجازا على    األصح{.وقال المرداوي: "قوله: }ويكون مجازا في   -9

  ا. األصح، كقولك: رأيت األسود على الخيول، فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عامً 
وخالف بعض الحنفية، فزعم أن المجاز ال يعم بصيغته؛ ألنه على خالف األصل فيقتصر  

 .(2)به على الضرورة"
 ز.منع الحنفية إمكان العموم في المجامقصد االستعمال: 
 أن المجاز خالف األصل؛ فيوقف به على الضرورة.المثال المستعمل: 

وقال المرداوي في مسألة حكم استثناء األكثر عدًدا أو صفة: "فإن قيل:   -10
 جوزه أكثر الكوفيين. 

قيل: يمتنع ثبوته عنهم في األعداد، ثم عليهم الدليل، والبصريون أثبت منهم في  
وأيضا وضع لالستدراك    منعوه، وأنكره من تتبعه كما سبق. اللغة، كالخليل، وسيبويه، وقد  

واالختصار، فمن أقر بألف إال تسعمائة وتسعة وتسعين فهو خالف الوضع، ولهذا يعد  
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واستدل بأنه خالف األصل؛ ألنه إنكار بعد إقرار فصح في    قبيحا عرفا، واألصل التقرير.
 .(1) األقل؛ ألنه قد ينساه فينضر في األقل إن لم يصح"

 منع استثناء األكثر بالعدد. مقصد االستعمال: 
 استثناء األكثر. المثال المستعمل: 

وقال المرداوي تعليًقا على داللة آية البيع وداللة آية الزكاة: "وهنا سؤال،   -11
وهو أن اللفظ في كل من اآليتين مفرد معرف، فإن عم من حيث اللفظ فليعم في اآليتين  

ن لم يعم ال من حيث اللفظ، وال المعنى فهما مستويان،  أو المعنى فليعم فيهما أيضا ، وا 
وجوابه: أن في ذلك سرا    مع أن الصحيح في آية البيع العموم، وفي آية الزكاة اإلجمال.

وهو أن حل البيع على وفق األصل من حيث إن األصل في المنافع الحل، والمضار  
وأما الزكاة فهي خالف األصل؛    الحرمة بأدلة شرعية فمهما حرم البيع فهو خالف األصل.

 .(2)لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته فوجوبها على خالف األصل"
 التفريق بين آية البيع، وبين آية الزكاة في العموم.مقصد االستعمال: 

المستعمل:   يدفع المثال  أال  فاألصل  األصل؛  خالف  على  الزكاة  إيجاب  أن 
 الشخص المال إال بإرادته. 

المرداوي في معرض الكالم على داللة "إنما" على الحصر: "وقال في وقال   -12
القائل بعدمه:    "التمهيد" و"الروضة" وغيرهما: )إنما( كأداة االستثناء، ُرد: عين الدعوى.

إنما زيد قائم بمعنى إن زيدا قائما و )ما( زائدة فهي كالعدم؛ وألنها ترد للحصر وغيره فيلزم  
 .(3)وهما خالف األصل"  منه المجاز أو االشتراك،

 إثبات داللة إنما على الحصر. مقصد االستعمال: 
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دعوى أن "ما" في "إنما" زائدة يقتضي االشتراك، وهو خالف  المثال المستعمل:  
 األصل.

وقال المرداوي: "إذا علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط كما يقال:   -13
وهو الجهل بالمبيع فال يصح، وكذا    عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية، أو وجد المانع

كعدم   القصاص  لعدم  المانع  وجد  أو  اإلحصان،  لعدم  الرجم  كعدم  الشرط  عدم  يقال: 
فهل يجب وجود المقتضي مثل بيع من أهله في   القصاص على األب لمانع وهو األبوة.

كم قال اآلمدي: ألن الح يجب وجود المقتضي. على َأن همحله أو ال يجب؟ أكثر العلماء 
قال المخالف: أدلة    شرع لمصلحة الخلق فما ال فائدة فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته.

ذا استقل المانع وعدم الشرط مع وجود معارضه المقتضي فمع عدمه أولى.    متعددة، وا 
ُرد: وهو أهون.    ُرد: ال يلزم لما سبق. قالوا: يلزم التعارض بينهما وهو خالف األصل.

خصص العلة على نفي الحكم بالمانع وعدم الشرط مع وجود المقتضي،  ولهذا اتفق من  
 .(1) واختلفوا فيه مع عدمه"

 تعليل الحكم العدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط. مقصد االستعمال:  
 التعارض بين المقتضي والمانع خالف األصل. المثال المستعمل: 

ُرد: دعوى   كل مسكر.  تُ مْ ر  حَ وقال المرداوي: "قالوا: حرمت الخمر إلسكاره كَ  -14
ُرد:    فإن قيل: ألنه حق آدمي فوقف على الصريح.  ق من سبق.بال دليل، ثم لو كان عتُ 

 .(2) دعوى، ثم يلزم التعارض وهو خالف األصل، ثم الظاهر فيه كالصريح"
 التعليل. إلثبات العموم من مقصد االستعمال: 
باإلفادة مرة وعدمها أخرى خالف  المثال المستعمل:   اللفظ  التعارض في داللة 

 األصل.
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: يمكن للمعترض في الحكم وقال المرداوي: "وحكى ابن الحاجب وغيره قواًل  -15
ألن التمكين فيه انتقال    ن في الحكم الشرعي.مك  العقلي؛ ألنه يقدح فيه فتحصل فائدة، وال يُ 

ا؛ ألنه بعد بيان المعترض وجود العلة في  االعتراض إلى االستدالل، وال تجد به نفعً من  
صورة النقض يقول المستدل: يجوز أن يكون تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط،  

ا بين الدليلين: دليل االستنباط، ودليل التخلف، فال يبطل العلة  فيجب الحمل عليه جمعً 
 نه ال يتمشى فيه ذلك. بجالوة الحكم العقلي فإ 

وكذا ذكر أبو محمد البغدادي له الجواب بجواب: تخلف الحكم فيهما لمانع أو 
ن قيل: انتفاء الحكم مع علته خالف األصل.  انتفاء شرط. قيل: وانتفاؤها مع دليلها    وا 

 .(1)خالف األصل"
 إيضاح معنى النقض: 

صورةالنقض:   في  ولو  العلة  وجود  مع  الحكم  تخلف  فقيٌه: (2)هو  يقول  كأن  ؛ 
 .(3) الوضوء طهارة فيشترط له النية كالتيمم؛ فيقول الحنفي: ينتقض بغسل الثوب واإلناء

بأن يقال: غسل الثوب ونقض العلة:    كونها طهارة،والعلة:    اشتراط النية، فالحكم:  
 .(4)واإلناء طهارة وال ُيشترط لهما النية؛ فُوجدت العلة ولم يوجد الحكم؛ فتنتقض العلة

االستعمال:   وهو مقصد  معلولها،  وجود  وعدم  العلة،  وجود  عن  اإلشكال  رفع 
 النقض.  

المستعمل:   خالف  المثال  ووجوده  دليلها،  معه  ينتفي  العلة  انتفاء  أن  األصل 
 األصل في التعليل. 
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 مقاصد استعمال مصطلح: »خالف األصل« عند أصولي ي الحنابلة.
أبرز المقاصد في استعمال   تحديد ُيمكن بعد هذا التطواف في تحبير المرداوي  
 مصطلح "خالف األصل" من خالل التحبير كالتالي: 

 بيان معنى السالم عليكم. مقصد االستعمال األول: 
 تعريف األصل. مقصد االستعمال الثاني: 

 األصل عدم االشتراك  مقصد االستعمال الثالث: 
 تحقيق مسألة الترادف في العربية. رابع: مقصد االستعمال ال

الكاف في  مقصد االستعمال الخامس:     مه جه  ين ترجيح القول بعدم زيادة 
 [.11]الشورى: 

 ترجيح استعمال الحقيقة. مقصد االستعمال السادس: 
 . إثبات حجية اإلجماعمقصد االستعمال السابع: 
األمر على حكم معين ال القدر إثبات أن األصل حمل مقصد االستعمال الثامن: 

 المشترك.
 منع الحنفية إمكان العموم في المجاز.مقصد االستعمال التاسع: 
 منع استثناء األكثر بالعدد. مقصد االستعمال العاشر:  

 التفريق بين آية البيع، وبين آية الزكاة في العموم.مقصد االستعمال الحادي عشر:  
 داللة إنما على الحصر. إثبات مقصد االستعمال الثاني عشر: 

 تعليل الحكم العدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط.مقصد االستعمال الثالث عشر:  
 إثبات العموم من التعليل.مقصد االستعمال الرابع عشر: 

عشر:   الخامس  االستعمال  وجود مقصد  وعدم  العلة،  وجود  عن  اإلشكال  رفع 
 معلولها، وهو النقض.  
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 التعليق على مقاصد استعمال مصطلح: »خالف األصل« عند أصولي ي الحنابلة. 
أن   السابق  التحليل  مع  االستقراء  من  لعبارة يظهر  الحنابلة  أصوليي  استعمال 

ن األصل؛ فكل "خالف األصل" ال يجمعها رابط واحد، بل هو مركب متعدد بعدد معا
 معنى من معاني األصل إذا ُأضيف إلى "خالف" أفاد هذا المعنى. 

ه في اإلثبات واالستدالل كثيًرا منه ن أن مقاصد االستعمال تتنوع؛ فبعضكما تبي  
في موضع الرد ودفع حجج الخصوم؛ فإن قالوا: ترادف أو اشتراك، أو مجاز، ُأجيبوا بأنه  

 خالف األصل. 
 :الثانيملطلب ا

 أبرز األمثلة يف استعمال مصطلح: »خالف األصل« عند أصوليِّي احلنابلة
في التحبير يمكن أن ُنحدد األمثلة في    المرداويبناء على االستقراء السابق لكالم  

 استعمال أصوليي الحنابلة مصطلح "خالف األصل" كالتالي: 
 األصل عدم التقدير. المثال المستعمل األول: 
   األصل بمعنى القاعدة المستمرة.المثال المستعمل الثاني: 

 منع االشتراك في لفظ الصالة.المثال المستعمل الثالث: 
 األصل عدم الترادف. المثال المستعمل الرابع: 

 القول بالزيادة خالف األصل.المثال المستعمل الخامس: 
 المجاز خالف األصل. المثال المستعمل السادس: 
الكافر خالف  المثال المستعمل السابع:   اإلجماع في  آية حجية  أن  أن دعوى 

 األصل.
أن كون األمر للقدر المشترك بين الوجوب واالستحباب المثال المستعمل الثامن:  

 خالف األصل. 
 أن المجاز خالف األصل؛ فيوقف به على الضرورة.المثال المستعمل التاسع: 
 اء األكثر. استثن المثال المستعمل العاشر: 
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أن إيجاب الزكاة على خالف األصل؛ فاألصل المثال المستعمل الحادي عشر:  
 أال يدفع الشخص المال إال بإرادته. 

دعوى أن "ما" في "إنما" زائدة يقتضي االشتراك، المثال المستعمل الثاني عشر:  
 وهو خالف األصل. 

 خالف األصل. التعارض بين المقتضي والمانعالمثال المستعمل الثالث عشر: 
التعارض في داللة اللفظ باإلفادة مرة وعدمها أخرى  المثال المستعمل الرابع عشر:  

 خالف األصل. 
األصل أن انتفاء العلة ينتفي معه دليلها، ووجوده المثال المستعمل الخامس عشر:  

 خالف األصل في التعليل. 
استعمال مصطلح: »خالف   األمثلة في  أبرز  األصل« عند أصولي ي التعليق على 

 الحنابلة.
يظهر من االستقراء مع التحليل السابق أن أبرز األمثلة في استعمال أصوليي  

، بل يدخل في عامة أبواب علم  ةال يجمعها قاعدة واحد  »خالف األصل«الحنابلة لعبارة  
في  األصول في الحكم، واألدلة، واللغات، ولعل باب القياس كان من أكثر األبواب دخواًل  

وكذلك   العلة،  مباحث  التساع  الباب؛  المتعل قة بوااألهذا  الحقيقية    ب  ففيها  بالدالالت؛ 
 والمجاز، والترادف، واالشتراك، ونحو ذلك. 

 النتيجة الكلية:
»خالف    ـأن أصوليي، وفقهاء الحنابلة أرادوا ب  ةبعد هذا التطواف يظهر للباحثو 
المعنى اإلضافي الذي يتعدد باختالف معاني األصل، وهي نتيجة مطابقة تمام    األصل«

 . (1)المطابقة لما قرره اإلمام العالئي في استعمال فقهاء الشافعية في جمعه للقواعد الفقهية
وهذه النتيجة التي وصل إليها البحث بعد استقراء واسع تدل على إمامة العالئي  

 لكالم الفقهاء واألصوليين، واهلل أعلم.  ، ودقة اعتباره -رحمه اهلل-
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 اخلامتة
 وصيات. تائج، والت  وتشتمل على الن  

يبلغ   الحنابلة  الت طواف في ربوع أصول فقه  إلى  أالبحث آخره، و وبعد هذا  دلف 
 : اآلتي وتشملأسأل اهلل حسن الخاتمة، و الخاتمة، 
 تائج:اًل: الن  أو  
األصل في الكالم، وبمعنى   خالف  يرد بمعنىمصطلح »خالف األصل«،  َأن    .1

االستصحاب، وبمعنى خالف القاعدة المستمر ة،    خالف  الد ليل، وبمعنىخالف  
 وبمعنى خالف القياس؛ ويتحد د المعنى المراد بحسب الس ياق. 

 تبي ن َأن  معنى مصطلح »على األصل« موافقة االستصحاب. .2
 طلح »على خالف القياس« معناه: "المعدول به عن القياس". ات ضح َأن  مص .3
في مؤل فاتهم،  مصطلح "خالف األصل"    اقد استعملو   الحنابلةكشف البحث َأن    .4

قل ًة وكثرةً  اختالفهم  قدامةالموف    :أكثرهممن  ، و مع  ابن  ابن مفلح في    ،ق  ثم 
 المبدع.

ابن مفلح، والمرداوي نقال جزًءا من استعمال    ن  بعد االستقراء أَ تبي ن للباحثة   .5
 ، وابتكرا بعض المسائل. ابن قدامة قالموف  

استعمال فقهاء الحنابلة لمصطلح »خالف األصل«    ن  أَ خلصت الباحثة إلى   .6
 ه في أبواب العبادات. أكثر ما يكون في أبواب المعامالت، ثم الجنايات، وأقل  

من دواعي استعمال الحنابلة لمصطلح    ظهر من خالل البحث َأن  هناك جملةً  .7
 .محد د ه ال يجمعها رابطٌ ن  أَ و ، »خالف األصل«

»خالف  الحنابلة لمصطلح  أصولي ي    صوًرا من استعمال  َأن  هناك  البحث  أثبت .8
 .محد د ه ال يجمعها رابطٌ ن  أَ  وبي ن، األصل«
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»خالف  لمصطلح    عد د البحث صوًرا من مقاصد استعمال أصوليي الحنابلة .9
 .محد ده ال يجمعها رابط ن  أَ  وبي ن، األصل«

األمثلة  أبرز   .10 استعملهاالبحث  لمصطلح    وأصولي  التي  »خالف  الحنابلة 
 د. محد   ه ال يجمعها رابطٌ ن  أَ  وأوضح، األصل«

الكل   .11 أَ ي  النتيجة  للبحث  األصل« لفظ:    ن  ة  الحنابلة    »خالف  الفقهاء  )عند 
ع  يتنو    اهمعن  َأن  ًدا، و ُيراد به المعنى اإلضافي، ال معنًى لقبًيا محد    (واألصوليين

 . بحسب الس ياق  ع معنى األصلبتنو  
 وصيات:ثانًيا: الت  

الث    »خالف األصل«دراسة مصطلح   -1 المذاهب  والن  في  صور  ظر في  الثة، 
 استعمالهم له، ومقاصدهم، وما أوردوه من األمثلة. 

المتكر  ة لكالم األصولي  تحليلي  عمل دراسات   -2 بالمصطلحات    رين  يتعل ق  فيما 
 .ا، ومعرفة صور ورودها؛ لتحليل مقاصد استعمالهاألصولي ة
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 املصادر واملراجع
اإلحكــــام فــــي أصــــول األحكــــام. اآلمــــدي، علــــي بــــن أبــــي علــــي. تحقيــــق:  .1

ــان، دمشـــــــق ،بيـــــــروت ،عبـــــــد الـــــــرزاق عفيفـــــــي المكتـــــــب اإلســـــــالمي،  ،لبنـــــ
 .هـ1402

  ، يحيى بن ُهَبْيَرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني    ،اختالف األئمة العلماء .2
أحمد يوسف  السيد  العلمية  ،المحقق:  الكتب  ،  1ط  ،بيروت  ،لبنان  ،دار 

 . م2002-هـ1423
دار    ،المرداوي، علي بن سليمان ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف .3

 م.1956–هـ 1377،  2ط ،بيروتإحياء التراث العربي،  
دار الكتاب    ،ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .4

 د. ت.  ،2طاإلسالمي، 
المحقق: صالح    ،الجويني، عبد الملك بن عبد اهلل  ،البرهان في أصول الفقه .5

- هـ1418  ،1ط   ،لبنان،  بيروتار الكتب العلمية،  د  ،بن محمد بن عويضة
 م. 1997

"الرخص الشرعية" .6 القياس  الجائزة على خالف األصل أو    ، بعض األمور 
كلية   ،جامعة المرقب ،مجلة العلوم اإلنسانية  ،الشلبي، عادل فرحات حسين

 .  2019،  18ع اآلداب بالخمس، 
  دار الكتب العلمية،   ،البناية شرح الهداية. بدر الدين العينى، محمود بن أحمد .7

 م. 2000-هـ1420، 1ط ، لبنان ،بيروت
ــاموس .8 ــواهر القـــ ــن جـــ ــاج العـــــروس مـــ ــن  ،تـــ د بـــ ــ  ــن محمـــ د بـــ ــ  ــدي، محمـــ بيـــ الز 

دار  ،المحقــــــــــق: مجموعــــــــــة مــــــــــن المحققــــــــــين ،عبــــــــــد الــــــــــرز اق الحســــــــــيني
 الهداية، د.ت.
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المحقق:    ، يرازي، إبراهيم بن علي بن يوسفالش  ،التبصرة في أصول الفقه  .9
 .هـ1403، 1ط ،دمشقد. محمد حسن هيتو. دار الفكر، 

ــه .10 ــول الفقــــــ ــي أصــــــ ــر فــــــ ــرح التحريــــــ ــر شــــــ ــن  ،التحبيــــــ ــي بــــــ ــرداوي: علــــــ المــــــ
ــليمان ــي، د.  ،ســــ ــوض القرنــــ ــرين، د. عــــ ــرحمن الجبــــ ــد الــــ ــق: د. عبــــ المحقــــ

 د.ت.، أحمد السراح
، عبد اهلل بن عمر  ،تقويم األدلة في أصول الفقه .11 المحقق: خليل    ،الد بوسي 

 م. 2001-ـه1421،  1ط   ،بيروتدار الكتب العلمية،    ،محيي الدين الميس
و الخطــــا .12 ب التمهيــــد فــــي أصــــول الفقــــه، محفــــوظ بــــن أحمــــد بــــن الحســــن َأبــــُ

َوَذاني الحنبلـــــي ) ــْ ــة510تالَكلـــ ــد أبـــــو عمشـــ ــد محمـــ ــق: د. مفيـــ ـــ(، تحقيـــ  ،هـــ
حيــــاء التــــراث  د. محمــــد بــــن علــــي بــــن إبــــراهيم، مركــــز البحــــث العلمــــي وا 
اإلســــــالمي، جامعــــــة أم القــــــرى، دار المــــــدني للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع، 

 م.1985-هـ1406، 1ط
مشاركة الباحثين  الجامع لعلوم اإلمام أحمد، خالد الرباط، سيد عزت عيد، ب .13

الفيوم، جمهورية  بدار الفالح، دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، 
 م. 2009-هـ 1430، 1طمصر العربية، 

ناصر بن علي    ،الغامدي  ،جزء من شرح تنقيح الفصول في علم األصول .14
ناصر ماجستير  ، بن  القرى،    ،السعودية  ،رسالة  أم  الشريعة،  جامعة  كلية 

 م. 2000-هـ1421
مســــــلم بــــــن محمــــــد بــــــن  ،الدوســــــري ،خــــــالف األصــــــل: حقيقتــــــه وقواعــــــده .15

 ،مجلــــــة مركــــــز البحــــــوث والدراســــــات اإلســــــالمية، جامعــــــة القــــــاهرة ،ماجــــــد
ــوم ــة دار العلـــــــ ــالمية ،كليـــــــ ــات اإلســـــــ ــوث والدراســـــــ ــز البحـــــــ ، 6جمـــــــــ  ،مركـــــــ

 . م2010، 16ع
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أحمد بن روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام   .16
المقدسي  ،حنبل بن محمد  أحمد  بن  اهلل  قدامة: عبد  الري ان    ،ابن  مؤسسة 

 . م2002-هـ1423، 2طللطباعة والنشر والتوزيع،  
الخرقي .17 مختصر  على  الزركشي  اهلل    ،الزركشي  ، شرح  عبد  بن  محمد 

 م. 1993- هـ1413، 1طدار العبيكان،  ،السعودية ،المصري
المقنع .18 الكبير على متن  قدامة  ،الشرح  بن محمد  ،ابن  الرحمن  دار   ،عبد 

 الكتاب العربي للنشر والتوزيع، د.ت. 
  ، السعودية  ،محمد بن صالح  ، ابن عثيمين  ،الشرح الممتع على زاد المستقنع  .19

 هـ. 1428-1422، 1طدار ابن الجوزي، 
ــيح الفصـــــول .20 ــد بـــــن إدريـــــس ،القرافـــــي ،شـــــرح تنقـــ ــد  ،أحمـــ ــه عبـــ المحقـــــق طـــ

ــة الف ــرؤوف ســــــــعد. شــــــــركة الطباعــــــ -هـــــــــ1393، 1ط نيــــــــة المتحــــــــدة،الــــــ
 م.1973

المحقق: عبد    ، سليمان بن عبد القوي  ،الصرصري  ،شرح مختصر الروضة .21
التركي المحسن  عبد  بن  الرسالة،    ،اهلل  - ـه1407،  1ط،  بيروتمؤسسة 

 م. 1987
إسماعيل بن    ، الصحاح تاج اللغة وصحاح البحر المحيط العربية، الفارابي .22

الجوهري عطار  ،حماد  الغفور  عبد  أحمد  للماليين،    ، تحقيق:  العلم  دار 
 م. 1987-هـ1407، 4ط ،بيروت

حققه وعلق    ،محمد بن الحسين  ،القاضي أبو يعلى  ،العدة في أصول الفقه .23
- هـ1410،  2عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي بن سير المباركي، ط

 م. 1990
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على مذهب اإلمام المبجل والحبر المفضل  غاية السول إلى علم األصول ] .24
الِمْبَرد: يوسف بن    ،أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني[ ابن 

غراس للنشر    ،الكويت  ،تحقيق: بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي   ،حسن
 والتوزيع واإلعالن، د.ت. 

الفروع .25 تصحيح  ومعه  مفلح  ،الفروع  بن  اهلل،  عبد  المقدسي  ،أبو    ،محمد 
،  1ط  ،بيروت  مؤسسة الرسالة،  ، قق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركيالمح

 م. 2003-هـ1424
وزارة األوقاف الكويتية،    ،أحمد بن علي   ،الجصاص  ،الفصول في األصول .26

 م. 1994-هـ1414، 2ط ،الكويت
مقاصد   .27 في ضوء  تحليلية  دراسة  األصل:  خالف  مفهوم  كتاب  في  قراءة 

اإلسالمية سالم  ،الشريعة  نصري    ،الحاج  رائد  مؤنس،  أبو  البشير،  محمد 
مكتب األردن،  ،  المعهد العالمي للفكر اإلسالمي  ،إسالمية المعرفة  ،جميل

 . م2009، 56ع، 14م
المحقق: محمد    ،منصور بن محمد  ي،قواطع األدلة في األصول، المروز  .28

  ، لبنان،  بيروت  دار الكتب العلمية،  ،سماعيل الشافعيإحسن محمد حسن  
 م. 1999-هـ1418 ،1ط

أحمد .29 اإلمام  فقه  في  قدامة  ،الكافي  أحمد  ،ابن  بن  اهلل  الكتب    ،عبد  دار 
 م. 1994-هـ1414، 1ط  ، لبنان، بيروتالعلمية، 

القناع عن متن اإلقناع .30 الكتب    ، منصور بن يونس  ، البهوتى  ،كشاف  دار 
 د.ت. ، لبنان، بيروتالعلمية، 
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عبد العزيز بن    ،عالء الدين البخاري  ، كشف األسرار شرح أصول البزدوي .31
 م.2012-هـ1433، 1طأحمد. دار الكتاب اإلسالمي، 

اللغوية .32 والفروق  المصطلحات  في  معجم  البقاء  ، الكليات  بن    ،أبو  أيوب 
 ،بيروتمحمد المصري، مؤسسة الرسالة،    ،المحقق: عدنان درويش  ،موسى
 د.ت.

العرب .33 م  ،لسان  مكرم  ،نظورابن  بن  ،  3ط،  بيروتدار صادر،    ،محمد 
 هـ. 1414

المقنع .34 في شرح  مفلح  ، المبدع  بن محمد  ،ابن  الكتب،    ،إبراهيم  عالم  دار 
 م.2003- هـ1423 ،الرياض

الفتاوى .35 تيمية   ،مجموع  الحراني  ،ابن  الحليم  بن عبد  المحقق: عبد    ، أحمد 
السعودية النبوية  ،الرحمن بن محمد بن قاسم،  الملك فهد    ،المدينة  مجمع 

 م. 1995-هـ1416لطباعة المصحف الشريف، 
  ، الرياض  ،صالح حمد  ، العساف  ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .36

 هـ.1409، 1طمكتبة العبيكان، 
دراسة تأصيلية تطبيقية على  المسائل األصولية الواردة على خالف األصل:   .37

جامعة    ،رسالة دكتوراه  ،الفتاح أحمد  حازم عبد  ،أبو عليا   ،الدالالت والبيان 
 .  م2013 ،عمانالعلوم اإلسالمية العالمية،  

تيمية .38 آل  الفقه،  أصول  في  عبد    ، المسودة  الدين  محيي  محمد  المحقق: 
 الحميد، دار الكتاب العربي، د.ت.
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ــد بــــــــن علــــــــي الــــــــزين  ،الجرجــــــــاني ،معجــــــــم التعريفــــــــات .39 علــــــــي بــــــــن محمــــــ
-هـــــــــــ1403، 1ط ،لبنــــــــــان، بيــــــــــروتدار الكتــــــــــب العلميــــــــــة،  ،الشــــــــــريف
 م.1983

الفقهية  .40 واأللفاظ  المصطلحات  المنعم  ،معجم  الرحمن  ،عبد   ، محمود عبد 
 دار الفضيلة، د.ت. 

المحقق: عبد السالم   ،أحمد القزويني الرازي   ،ابن فارس  ،عجم مقاييس اللغةم .41
 م. 1979-هـ1399محمد هارون. دار الفكر، 

-هـــــــ1388مكتبــــــة القــــــاهرة،  ،ابــــــن قدامــــــة عبــــــد اهلل بــــــن أحمــــــد ،المغنــــــي .42
 م.1968

القرآن .43 غريب  في  األصفهان  ،المفردات  محمد  ي، الراغب  بن    ، الحسين 
  ، بيروتالدار الشامية،    ،دمشقدار القلم،    ،المحقق: صفوان عدنان الداودي

 . ـه1412، 1ط
  ، مفهوم خالف األصل: دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية .44

 م. 2008المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  ،محمد البشير  ،الحاج سالم
ربيع .45 السياسية،  العلوم  في  البحث  محمد  ،مناهج  مكتبة   ،محمود  دكتور 

 م. 1987 -هـ1407 ،2ط  ،الكويت ،الفالح
المحقــــــــق: أبــــــــو عبيــــــــدة  ،إبــــــــراهيم بــــــــن موســــــــى ،الشــــــــاطبي ،الموافقــــــــات .46

ــلمان ــن آل ســــــ ــن حســــــ ــهور بــــــ ــان،  ،مشــــــ ــن عفــــــ ـــ1417 ،1طدار ابــــــ -هــــــ
 م.1997

،  3ط  ،فاس  ،انفو برانت  ،الشاهد  ،البوشيخي  ،نظرات في المصطلح والمنهج .47
 م. 2004
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المحقق:    ،علي بن أبي بكر  ،المرغيناني  ،المبتديالهداية في شرح بداية   .48
 دار احياء التراث العربي، د.ت.  ،لبنان ،بيروت  ،طالل يوسف

المحقق: الدكتور َعبد    ، علي بن عقيل  ، ابن عقيل  ،الَواِضح في أُصوِل الِفقه  .49
التركي الُمحسن  َعبد  بن  والتوزيع،    ،اهلل  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة 

 م. 1999-هـ1420، 1ط ، لبنان ،بيروت
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