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ملخص باللغة العربية

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله
.وصحبه أجمعين
يتناول هذا البحث المسائل األصولية التي نقل الزركشي االتفاق عليها في مباحث
 وذكر المسائل المتفق، وقد تناول هذا البحث التعريف بالمفهوم-المفهوم –دراسة تطبيقية
 وذكر أقوال العلماء في نفس المسألة،عليها المتعلقة به مع بيان المقصود من كل مسألة
 وبيان، مع إعطاء أمثلة لكل مسألة من المسائل،سواء إن كانوا ذاكرين لالتفاق أم مؤيدين
. وما لم يكن،ما كان من المسائل متفقاً عليها
 المفهوم، المتفق عليها، مسائل:الكلمات المفتاحية

THE ISSUES THAT AL-ZARKASHI CONVEYED THE AGREEMENT
ON IN THE TOPICS OF THE CONCEPT AN EMPIRICAL STUDY
Mrs. Raghad Hashem Ismail
Asst. Prof. Dr. Ismail Khalil Farhan

Summary
Praise be to God, Lord of the worlds, and the best of prayers
and peace be upon our master Muhammad and his family and
companions as a whole.
This research deals with the fundamental issues that AlZarkashi conveyed and agreed upon in the discussion of the concept an applied study- and this research dealt with defining the concept,
mentioning the agreed upon issues related to it with a statement of
what is meant by each issue, and mentioning the sayings of scholars
on the same issue, whether they mentioned the agreement or
supported, With giving examples of each of the issues, and indicating
what issues were agreed upon, and what was not.
Keywords: issues, agreed upon, concept
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املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أفضل خلق اهلل أجمعين ،سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثي اًر إلى يوم الدين ...وبعد:
فإن األصوليين أولوا المفهوم اهتماماً ورعاية كأحد طريقي داللة األلفاظ على األحكام

ِ
ضوئه تم استخراج كثير من منطوقي الكتاب والسنة ،ومنزلة المفهوم رفيعة القدر كونها
وعلى
مستمدة من الكتاب العزيز ولسنة النبوية الشريفة.
والزركشي (رحمه اهلل) في كتابه البحر المحيط قد اعتنى بالمفهوم عنايةً فائقة وتكلم
ٍ
بصيغة مفصلة ونقل االتفاق في ٍ
قسم من مسائل المفهوم وهذا هو محور دراستي
عن مسائله
في هذا البحث.

أهمية الموضوع:
يمكن تلخيص أهمية الموضوع فيما يأتي:
 .1مكانة اإلمام الزركشي (رحمه اهلل) الكبيرة ومؤلفاته الكثيرة والمشتهرة وخصوصاً
في علم أصول الفقه وقواعده.
 .2القيمة العلمية لكتاب البحر المحيط اذا استخرج اإلمام الزركشي (رحمه اهلل)
البحر المحيط من مائتي مؤلف كما ذكر لك في مقدمته ،فمادته عميقة ومصادره
غزيره.
 .3تبين المسائل المتفق عليها من التي لم يحصل فيها اتفاق.
 .4أهمية المفهوم إذ يتداخل بين مجموعة من العلوم منها كأصول الفقه والتفسير
والحديث واللغة العربية.

منهجيتي في البحث:
أما منهجي في صياغة البحث كما يلي:
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 .1قمت باالعتماد على المنهج االستقرائي.
 .2قمت بجرد المسائل التي نقل فيها الزركشي (رحمه اهلل) االتفاق
 .3قصر العمل على المسائل التي اتفق عليها جمهور األصوليين.
 .4كتبت عنوان المسألة في أعلى الصفحة ،ليمثل عنواناً للمطلب.
 .5اذكر شرح مبسط للمسألة ،ثم أنقل أقوال العلماء الذاكرين لالتفاق ،ثم أذكر
المؤيدين.
 .6إن كان هناك مخالف أذكره ثم أبين هل خالفه يقدح في صحة ما نقله الزركشي
(رحمه اهلل) من اتفاق أم ال.
 .7أبين هل المسألة من المسائل المتفق عليها أم ال.

خطة البحث:
كل هذه الخطوات كانت تحت خطة بحث مكونة من مقدمة ،ثم المبحث األول:
المفهوم :تعريفه وأقسامه وحجيته ،ويتضمن :المطلب األول :تعريف المفهوم لغةً ،المطلب
الثاني :تعريف المفهوم اصطالحاً ،المطلب الثالث :أقسام المفهوم ،المبحث الثاني :المسائل
التي اتفق عليها القائلون بحجية المفهوم المتعلقة بالمفهوم ،ويتضمن :المطلب األول :االتفاق
على العمل بمفهوم الموافقة القطعي ،المطلب الثاني :االتفاق على نفي الحكم لداللة الخطاب
اذا اقترن بظاهر الخطاب قرينة ،وخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ،ثم فهرس
للمصادر والمراجع؛ هذا جهد المقل ،عسى أن أكون وفقت فيه ،أسأل اهلل تعالى أن يجعل
عملي خالصاً لوجهه الكريم ،وينفع به ،إنه سميعٌ مجيب.
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()3

املبحث األول:

املفهوم :تعريفه وأقسامه وحجيته

تناولت في هذا المبحث تعريف المفهوم لغة واصطالحا ،وأقسامه ،وحجيته عند علماء

األصول وفقاً للمطالب التية:

املطلب األول:

تعريف املفهوم لغة

المفهوم لغة :يقال :فهمت الشيء فهماً وفهامية؛ أي علمته( ،)1وفهم الشيء؛ علم

()2
فهماً وفهامهً؛ علمته وفهمت الشيء عقلته
الشيء  ،والفهم معرفتك الشيء بالقلب :فَ ِه َمه ْ
وعرفته(.)3

املطلب الثاني:

تعريف املفهوم اصطالحاً

ورد في تعريف المفهوم اصطالحاً عند علماء األصول تعريفات عدة أذكر منها:

 -1عرفه المدي(( :)4ما فهم من اللفظ في غير محل النطق)(.)5

 -2عرفه ابن الحاجب(( :)6ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق)(.)7
( )1ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري.2005/5 :
( )2ينظر :مجمل اللغة ،ألبن فارس :ص .707
( )3ينظر لسان العرب ،ابن منظور.459/12 :

( )4أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي المــدي ال ـح ـن ـبــلي ثــم الشــافعي ،كـان فـقـيـهاً وأصـولياً
متكلماً ،اهم مؤلفاته :كتاب أبكار األفكار في علم الكالم ،ودقائق الحقائق ،واإلحكام في أصول الفقه ،توفي
رحمه اهلل سنة (631هـ) .ينظر وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن خلكان ،69 :األعالم للزركلي:

.332/4

( )5اإلحكام في أصول األحكام ،لآلمدي.47/3 :
( )6هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بــن يــون ــس ال ــدون ــي المـ ـصـ ــري المالكي ،كـ ــان ف ـقــيهاً
عالماً بالعربية والقراءات بارعاً فيها ،اهم مؤلفاته :كتاب الكافية ،وكتاب الشافية ،وجامع األمهات في الفقه،

ومنتهى األصول واألمل في علمي األصول والجدل ،توفي رحمه اهلل سنة (646هـ) .ينظر :وفيات األعيان
وأنباء أبناء الزمان250-248/3 :؛ سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،حاجي خليفة.333/2 :

( )7منتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل ،ابن الحاجب.147 :
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()3
 -3عرفه الزركشي(( :)1هو بيان حكم المسكوت بداللة لفظ المنطوق)(.)2
مما تقدم يتبين :إن الزركشي (رحمه اهلل) موافق لما ذهب إليه العلماء في تعريف
المفهوم.

املطلب الثالث:

أقسام املفهوم

قسم علماء األصول المفهوم على قسمين:
 .1مفهوم الموافقة .2 .مفهوم المخالفة.

ويمكن توضيحهما مع حجيتهما واألمثلة كما يأتي:
أولا :مفهوم الموافقة(:)3
للعلماء تعريفات عدة أذكر منها:
 -قال الباجي(( :)4هو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم)(.)5

( )1أبو عبداهلل بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي التركي ،كان عالماً بالفقه واألصول ،أهم مؤلفاته:

كتاب االجابة االيراد بما استدركته عائشة على الصحابة ،لقطة العجالن ،البحر المحيط في أصول الفقه،

توفي رحمه اهلل سنة (794هـ) .ينظر .34 :إنباء الغمر بأبناء العمر ،البن حجر138/3 :؛ األعالم ،للزركلي:
.60/6
( )2البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي.121/5 :
( )3أطلق عليه علماء الحنفية داللة النص أو الثابت بمعنى النص .ينظر :أصول الشاشي69-68 :؛ أصول
السرخسي.241 :

( )4أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي المالكي ،كــان إمــاماً عالمة فقيهاً
وأصولياً متكلماً ومفس اًر قاضياً حافظاً ،من أهم مؤلفاته :شرح الموطأ ،كتاب إحكام الفصول في علم األصول
في أصول الفقه ،والمنتقى في الفقه ،وتفسير القرآن ،توفي رحمه اهلل سنة (474هـ) .ينظر سير أعالم النبالء،

الذهبي55/14 :؛ طبقات المفسرين العشرين ،السيوطي.54-52/1 :
( )5إحكام الفصول في أحكام األصول ،الباجي.733 :
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()3
 عرفه الجويني(( :)1هو ما يدل على ان الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم فيالمنطوق به من جهة األولى)(.)2
()3

 -عرفه ابن قدامة المقدسي

(فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بداللة سياق

الكالم ومقصوده ،ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق األولى) (.)4
 قال المدي( :هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محلالنطق)(.)5
 قال الزركشي :هو المعنى الالزم من اللفظ المركب ،ويكون موافقاً لمدلول ذلكالمسكوت عنه ،وموافقاً للملفوظ به ويسمى فحوى الخطاب ،ألن فحوى الكالم ما
نفهم منه على سبيل القطع ،وهذا كذلك ألنه أولى بالحاكم من المنطوق به أو
مساوي له(.)6
( )1إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك ابن أبي محمد عبداهلل بن يوسف بن عبداهلل بن يوسف بن محمد بن جوي
الجويني النيسابوري الشافعي ،كان إماماً في المذهب ،وشيخ الشافعية ،الفقيه المحقق النظار األصولي المتكلم

البليغ ،مفس اًر وعالماً باللغة ،أهم مؤلفاته :كتاب التفسير ،التبصرة والتذكرة في الفقه ،والبرهان ،والتلخيص في
أصول فقه ،توفي (478هـ) .ينظر :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن خلكان170-167/3 :؛ .123

سير أعالم النبالء للذهبي468/18 ،؛ طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي1413 ،هـ165/5 :؛ األعالم،
للزركلي.147-146/4 :

( )2البرهان ،الجويني.166/1 :
( )3موفق الدين أبو محمد عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قُدامة بن نصر الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي،
كان فقيهاً وأصولياً حافظاً للقرآن الكريم ،من أذكياء العالم ومن أكابر الحنابلة ،أهم مؤلفاته :كتاب المغني،
وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ،والمقنع ،والكافي ،توفي رحمه اهلل سنة (620هـ) .ينظر :سير

أعالم النبالء ،للذهبي 165/22 :وما بعدها؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،البن عماد الحنبلي:
163-155/7؛ األعالم ،للزركلي.67/4 :
( )4روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،ابن قدامة.111/2 :
( )5اإلحكام في أصول األحكام.74/3 :

( )6ينظر :البحر المحيط في أصول الفقه.124/5 :
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()3
مما تقدم تبين :أن للعلماء في تعريف مفهوم الموافقة اتجاهين:
التجاه األول :ذهب أصحابه إلى أن داللة مفهوم الموافقة تشمل األولى فقط.
التجاه الثاني :ذهب أصحابه إلى أن داللة مفهوم الموافقة تشمل األولى والمساوي،
ووافق الزركشي في تعريفه للمفهوم الموافق أصحاب هذا االتجاه.
بعد أن عرفنا مفهوم الموافقة يجدر بنا ذكر حجيته مع األمثلة وكما يأتي:

( )1حجية مفهوم الموافقة:
()1

ذهب جمهور األصوليين إلى أنه حجة

إال ما ورد عن ابن حزم( ،)2إذ قال( :إن

كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها وال تعطيك حكماً في غيرها ال أن ما عداها
افق لها وال أنه مخالف لها ،لكن كل ما عداها موقوف على دليله)(.)3
مو ٌ

وقال أيضاً :أن الخطاب ال يفهم منه إال ما قضي لفظه فقط وكل قضية لها حكم

اسمها فقط وان ما عداها فغير محكوم له ال بوفاقها وال خالفها(.)4

( )2أمثلة مفهوم الموافقة:
( أ ) في قوله تعالى :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ:)5(
( )1ينظر :إحكام الفصول في أحكام األصول ،للباجي733/1 :؛ اإلحكام في أصول األحكام ،لآلمدي81/3 :؛
 .50كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،لعبدالعزيز البخاري116/1 :؛ أصول الفقه ،البن

مفلح.1060/3 :
( )2أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،كان حافظاً وفقيهاً وأصولياً ومتكلماً
وأديباً مشارك في تاريخ واألنساب ،أهم مؤلفاته :كتاب جمهرة أنساب العرب ،واإلحكام في أصول األحكام في

أصول الفقه ،والمحلى بالثار في شرح المحلى باالختصار في الكتاب والسنة ،توفي رحمه اهلل سنة (456هـ).

ينظر :سير أعالم النبالء ،للذهبي 184/18 :وما بعدها؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،البن عماد:
38-37/1؛ األعالم ،للزركلي.255-254/4 :
( )3اإلحكام في أصول األحكام ،ابن حزم.323/7 :

( )4ينظر :اإلحكام في أصول األحكام ،البن حزم.359/7 :
( )5سورة اإلسراء ،جزء من الية.23 :
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()3
وجه الستدلل في اآلية :أن مفهوم النص دل على تحريم :الضرب ،والشتم ،والسب،

وليس مجرد التأفيف؛ ولفظ أ ٍ
ُف تدل :على الضجر ،والتذمر ،فالنهي عن ما هو اشد من
جهة األولى(.)1
(ب) قوله تعالى :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ.)2(
وجه الستدلل :إن مفهوم النص دل على تأدية األمانة ،وان كانت دون القنطار من
دينار وغيره ،ألن ما دونها يؤدى بطريق األولى(.)3

ثانيا :مفهوم المخالفة
للعلماء تعريفات عديدة لهذا المصطلح يمكننا ذكر أهمها كما يأتي:
 عرفه أبو بكر الباقالني(( :)4هو تعلق الحكم بأحد وصفي الشيء ،فيصير إثباتالحكم فيما له الصفة دليالً ينبه عما خالفه فيها)(.)5
 عرفه ابن قدامة المقدسي( :االستدالل بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكمعما عداه)(.)6
( )1ينظر :العدة في أصول الفقه ،القاضي أبو يعلى153/1 :؛ البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان األندلسي:
.25/6

( )2سورة آل عمران ،جزء من الية.75 :
( )3ينظر :تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.89/3 :
( )4القاضي أبو بكر بن محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري المالكي المذهب ،األشعري
عقيدتاً ،عالماً بالكالم ثقة ،كان على المذهب األشعري ،وانتهت إليه رئاسته ،كان جيد االستنباط وفقيهاً

أصولياً ،أهم مصنفاته :كتاب التقريب واإلرشاد في أصول الفقه ،وكتاب إعجاز القرآن ،واجماع أهل المدينة،
توفي رحمه اهلل سنة (403هـ) .ينظر :ترتيب المدارك وتقريب المسالك ،أبو الفضل القاضي عياض44/7 :

وما بعدها؛ سير أعالم النبالء ،للذهبي193-190/17 :؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،ابن
مخلوف.139-138/1 :

( )5التقريب واإلرشاد (الصغير) ،أبو بكر الباقالني.331/3 :
( )6روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة المقدسي.114/2 :
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()3
 قال المدي( :ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محلالنطق ويسمى دليل الخطاب)(.)1

 قال الزركشي( :هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه)(.)2مما تقدم :تبين أن الزركشي وافق العلماء في تعريفهم لمفهوم المخالفة إذ جميعها

تنص على أن المسكوت عنه يخالف حكم النص المنطوق به دا ٌل على المسكوت عنه.
وبعد أن عرفنا مفهوم المخالفة يجدر بنا ذكر حجيته مع األمثلة وكما يأتي:

أهمها:

( )1حجية مفهوم المخالفة :ذهب العلماء في حجية مفهوم المخالفة إلى مذاهب
 أن مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة(.)3()5

 -أن مفهوم المخالفة ال يحتج به وهذا مذهب الحنفية( ،)4والظاهرية

وقال به ابن
()9

سريج( ،)7()6وهو اختيار أبي بكر الباقالني ،والباجي من المالكية( ،)8والغزالي
والمدي من الشافعية(.)10

( )1
( )2
( )3

( )4
( )5
( )6

( )7
( )8

اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي.78/3 :
البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي.132/5 :
أي حجة عند اإلمام أحمد بن حنبل واإلمام الشافعي واإلمام مالك (رحمهم اهلل تعالى) وأكثر المتكلمين ،ينظر:
إحكام الفصول في أحكام األصول ،للباجي733 :؛ التبصرة في أصول الفقه ،الشيرازي218 :؛ روضة الناظر
وجنة المناظر ،البن قدامة المقدسي114/2 :؛ تقريب الوصول إلى علم األصول ،ابن جزي163 :؛ أثر
االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء ،الدكتور مصطفى سعيد خن.174 :
ينظر :كنز الوصول إلى معرفة األصول ،البزدوي127/1 :؛ كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،لعبدالعزيز
البخاري.373/2 :
ينظر :اإلحكام في أصول األحكام ،البن حزم.323/7 :
أبو العباس احمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي ،كان فقيهاً وقاضياً ،أهم مؤلفاته :كتاب األقسام
والخصال ،والودائع لمنصوص الشرائع ،توفي رحمه اهلل سنة306 :هـ .ينظر :طبقات الشافعية ،للسبكي:
 21/3وما بعدها؛ األعالم ،للزركلي.185/1 :
ينظر :اإلحكام في أصول األحكام ،لآلمدي72/3 :؛ البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي.134/5 :
ينظر :اإلرشاد والتقريب (الصغير)332/3 :؛ ينظر :إحكام الفصول في أحكام األصول ،للباجي.742/1 :

( )9أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي كان فقيها وأصوليا ،أهم مؤلفاته :المستصفى في أصول الفقه واحياء علوم
الدين ،توفي سنة (505ه ــ) ،ينظر سير أعالم النبالء للذهبي ،322/19 ،األعالم للزركلي .22/7

( )10ينظر :المستصفى ،الغزالي265 :؛ اإلحكام في أصول األحكام ،لآلمدي.96-95/3 :
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()3
( )2أمثلة مفهوم المخالفة:
( أ ) في قوله تعالى :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ:)1(
وجه الستدلل في اآلية :أن اهلل  خص المتعمد بالذكر فذلك يدل على أن المخطئ
بخالفة(.)2
(ب) في قوله ( :في سائمة الغنم الزكاة)(:)3
وجه الستدلل من الحديث الشريف :أي أن المعلوفة ال شيء فيها بخالف
السائمة(.)4

( )1سورة المائدة ،جزء من الية.95 :
( )2ينظر :التقريب واإلرشاد (الصغير) ،للباقالني ،331/3 :الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.307/6 :
( )3الجامع الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه (صحيح البخاري)،
البخاري ،مختصر حديث في صحيح البخاري ،كتاب :الزكاة ،باب :زكاة الغنم ،118/2 :رقم الحديث:

(.)1454

( )4ينظر :شرح صحيح البخاري ،البن بطال369/3 :؛ الواضح في أصول الفقه ،ابن عقيل.37/1 :
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()3

املبحث الثاني:
املطلب األول:

مسائل اإلمجاع املتعلقة باملفهوم
اإلمجاع على العمل مبفهوم املوافقة القطعي

أولا :قال الزركشي( :ولهذا اتفقوا على العمل به اذا كان جلّياً)(.)1
()2

إن اغلب علماء األصول

قسموا مفهوم الموافقة باعتبار إثبات الجزئيات على

قسمين:
( )1القطعي :ويراد به ما يكون معناه معلوماً قطعاً لم يتطرق إليه أي احتمال وتحققه
في المسكوت عنه قطعي ،وهذا يعمل به وتؤخذ منه األحكام(.)3
( )2الظني :ويراد به هو الذي لم يعرف المقصود من الكالم قطعاً ،وان كان المسكوت
عنه أولى بالحكم المنطوق لكنه في الظاهرة وذلك الحتمال معنى آخر هناك لم يدل على
سياق الكالم وال غيره على الغاية قطعاً()4ـ
ولمفهوم الموافقة إطالقات أُخرى أَطلقها العلماء:
()5

 -أطلق بعضهم على مفهوم الموافقة بتسمية :أ -الضروري ،ب -النظري

 أطلق البعض على مفهوم الموافقة القطعي تسمية :الجلي ،وعلى الظني تسمية:الخفي(.)6

( )1البحر المحيط في أصول الفقه.127/5 :

( )2ينظر :اإلحكام في أصول األحكام ،لآلمدي69/3 :؛ كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،لعبدالعزيز البخاري:
115/1؛ المسودة في أصول الفقه ،آل تيمية.347 :
( )3ينظر :المصادر السابقة ،نفس األجزاء والصفحات.
( )4نهاية الوصول في دراية األصول ،الهندي.2038/5 :

( )5ينظر :شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ،سعد الدين التفتازاني.250/1 :
( )6ينظر :مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول ،التلمساني.553/1 :
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()3
ثانيا :ذكر بعض أقوال أهل العلم بخصوص هذه المسألة ،وكما يأتي:
 قال أبو بكر الباقالني( :أما مفهوم الخطاب ولحنه وفحواه فمتفق على صحتهووجوب القول به)(.)1
 قال الهندي( :)2مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين هما :أوالً :القطعي ،وثانياً :الظني،ِ
حجيته خالفاً ،فالكل مطبق على حجيته(.)3
واألول ال يعرف في

 قال عبدالعزيز البخاري(( :)4اتفق أهل العلم على صحة االحتجاج به من مثبتيالقياس ونفاته)(.)5
 قال ابن النجار الفتوحي( :)6مفهوم الموافقة نوعان هما :األول :القطعي ويحتجبهذا القسم ،والثاني :ظني(.)7
( )1التقريب واإلرشاد.331/3 :
( )2صفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد الهندي الشافعي ،كان فقيهاً وأصولياً ومتكلماً على مذهب األشعرية،
واعلم الناس بمذهبه ،أهم مصنفاته :زبدة الكالم في علم الكالم ،ونهاية الوصول دراية في األصول ،والفائق،

توفي رحمه اهلل سنة (715هـ) .ينظر :طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي164-162/9 :؛ سلم الوصول إلى
طبقات الفحول ،لحاجي خليفة.174-173/3 :
( )3ينظر :نهاية الوصول في دراية األصول.2038-2037/5 :
( )4عالء الدين عبدالعزيز بن احمد بن محمد البخاري الحنفي ،فقيه وأصولي ،أهم مؤلفاته :كشف األسرار شرح

أصول البزدوي ،شرح الهداية للمريغاني – وصل إلى باب النكاح ،شرح االخسكيثي ،توفي سنة (730هـ).

ينظر :الجواهر المضيئة ،لمحي الدين الحنفي428/2 :؛ تاج التراجم  /البن قطلوبغا.189-188 :
( )5كشف االسرار عن أصول فخر االسالم ،البزدوي.116/1 :
( )6تقي الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي بن ابراهيم بن رشد ابن النجار الفتوحي الحنبلي ،كان فقيهاً
بارعاً في مذهب الحنابلة ورئيسهم بمصر ،وقاضياً فاضالً ذا وجاها بين الناس ،أهم مؤلفاته :مختصر التحرير
شرح الكوكب المنير في أصول الفقه ،ومنتهى اإلرادات في الفقه ،توفي رحمه اهلل سنة (972هـ) .ينظر.66 :
النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل ،محمد كمال الدين محمد الغزي العامري142-141 :؛
األعالم ،للزركلي6/6 :؛ تسهيل السابلة لمربد معرفة الحنابلة ،صالح بن عبد العزيز ال عثيمين-1530/3 :
.1532

( )7ينظر :مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ،ابن النجار الفتوحي.486/3 :
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()3
ثالثا :أمثلة ونماذج على مفهوم الموافقة القطعي (الجلي) ،وكما يأتي:
وتوجد أمثلة عديدة لمسألة اإلجماع على العمل بمفهوم الموافقة القطعي وسأكتفي
بذكر مثالين وكما يأتي:
( )1في معرض احترام الوالدين والنهي عن التأفيف ،قال تعالى :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ:)1(
وجه الستدلل في اآلية :أن مفهوم النص دل على تحريم الضرب والشتم وليس
مجرد النهي عن التأفيف ،ولفظة «أف» تدل على :الضجر والتذمر ،فالنهي عما هو أشد
كالضرب ،والشتم هو من جهة األولى(.)2
ويجدر بنا ذكر أقوال العلماء التي تدل على العمل بمفهوم الموافقة القطعي في هذه
الية من قوله تعالى :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ.
( )4

 -قال القاضي أبو يعلى(( :)3قوله تعالى :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

نبه على المنع من

الضرب)(.)5

( )1سورة اإلسراء ،جزء من الية.23 :
( )2ينظر :العدة في أصول الفقه ،ألبي يعلى153/1 :؛ البحر المحيط في التفسير ،ألثير الدين االندلسي.36/7 :
( )3أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء ،كان مفتياً إماماً في الفقه
عالماً باألصول والنظر ،له معرفة بعلوم القرآن وتفسيره وكان قاضياً عابداً متهجداً ،أهم مؤلفاته كتاب أحكام
القرآن ،وكتاب العدة في أصول الفقه وكتاب فضائل أحمد ،توفي رحمه اهلل سنة (458هـ) .ينظر :المقصد
األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد بن حنبل ،البن مفلح395/2 :؛ سير أعالم النبالء ،للذهبي-89/18 :
.91؛ شذرات الذهب في اخبار من ذهب ،البن العماد.252/5 :
( )4سورة االسراء ،جزء من الية.23 :
( )5العدة في أصول الفقه.480/2 :
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()3
( )2

 -قال ابن العربي المالكي( :)1إن قوله تعالى :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

فهم منه تحريم

الضرب قطعاً(.)3
( )5

 -قال األسمندي(( :)4مثل قوله تعالى :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

فإن النهي يتناول

التأفيف ،ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم)(.)6
 -قال الهندي :مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين أوالً :القطعي كقوله تعالى :ﲗ

ﲘ ﲙ ﲚ في هذه الية ليس مجرد النهي عن التأفيف بل تحريم الضرب
والشتم(.)7
 قال الزركشي :إن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين -1 :قطعي مثل قوله تعالى:ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ؛ ألنه ال احتمال فيه وهذا القسم اتفق العلماء على العمل
به(.)8
( )1أبو بكر محمد بن عبداهلل بن احمد المعروف بابن العربي العافري اإلشبيلي المالكي ،كان قاضياً حافظاً مستبح اًر
متفنناً في العلوم ومتكلماً في انواعها جميعاً من حديث وفقه واصول ودب وتاريخ .أهم مؤلفاته :كتاب العواصم

من القواصم ،وكتاب احكام القرآن ،وكتاب الناسخ والمنسوخ ،وكتاب المحصول في أصول الفقه ،توفي رحمه
اهلل سنة (543هـ) .ينظر :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن خلكان297-296/4 :؛ األعالم ،للزركلي:
.230/6

( )2سورة االسراء ،جزء من الية.23 :
( )3ينظر :المحصول في أصول الفقه ،ابن العربي.104/1 :
( )4محمد بن عبدالحميد بن الحسين بن الحسن العالمة أبو الفتح االسمندي السمرقندي الحنفي المعروف بالعالء
العالم ،كان فقيهاً ومناظ اًر بارعاً له باع طويل في علم الجدل ،أهم مؤلفاته :بذل النظر في أصول الفقه،
وكتاب شرح منظومة الخالفيات للنسفي ،وكتاب الهداية في أصول االعتقاد ،توفي رحمه اهلل سنة (552هـ).
ينظر :الجواهر المضية في طبقات الحنفية209-208/3 :؛ االعالم ،للزركلي.187/6 :

( )5سورة االسراء ،جزء من الية.23 :
( )6بذل النظر في االصول ،االسمندي.163/1 :
( )7ينظر :نهاية الوصول في دراية االصول.2038-2037/5 :
( )8ينظر :البحر المحيط في أصول الفقه.126/5 :
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()3
( )1

وخالف في هذا ابن حزم إذ قال :إن قوله تعالى :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ال تدل على

تحريم الضرب والشتم ،وانما تدل على تحريم قول أف وحدها ،وأما ما يدل على تحريم
الضرب والشتم وغيرها ،ما اقتضت األلفاظ من القول الكريم وخفض الجناح ِ
فهذه األلفاظ

أوجبت بر الوالدين بكل معنى وكل وجه وأوجبت المنع من كل ما يضرهم وما يؤذيهم أو من
العقوق بأي وجه(.)2
مما تقدم تبين :أن القائلين بمفهوم الموافقة متفقون على العمل بالقطعي من مفهوم
الموافقة كما في آية التأفيف ،قوله تعالى :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ:)3(
وجه الستدلل في اآلية :إن مفهوم النص دل على تحريم الضرب والشتم وليس
مجرد التأفيف بطريق األولى(.)4
( )1في معرض تأدية األمانة ،قال تعالى :ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ:)5(
وجه الستدلل في هذه اآلية :إن مفهوم النص دل تأدية األمانة وان كانت قنطا اًر
فهذا يدل على إن ما دون القنطار يؤدي أيضاً بطريق األولى(.)6
ويجدر بنا ذكر أقوال بعض العلماء التي تدل على العمل بالقطعي من مفهوم الموافقة
في الية آنفة الذكر.

( )1سورة االسراء ،جزء من الية.23 :

( )2ينظر :اإلحكام في أصول األحكام البن حزم.372-371/7 :
( )3سورة اإلسراء ،جزء من الية.23 :
( )4ينظر :نهاية الوصول في دراية األصول ،للهندي2038-2037/5 :؛ البحر المحيط في التفسير ،أثير الدين
األندلسي.36/7 :

( )5سورة آل عمران ،جزء من الية.75 :
( )6ينظر :المحصول في أصول الفقه ،إلبن العربي المالكي104/1 :؛ تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.89/3 :
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()3
( )2

 قال الخطيب البغدادي(( :)1وكذلك قوله تعالى :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔفيه تنبيه أن يؤدي ما كان دون القنطار)(.)3
( )4

 -قال السرخسي :إن في قوله تعالى :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ال يقول

احد إن هذا نهي عن تأدية الدينار(.)5
 قال ابن العربي المالكي :إن قوله  :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ فالمفهوممنه قطعاً أداء الدينار(.)6
()8

 قال الطوفي(( :)7قوله تعالى :ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔفتأديته للدينار بطريق أولى ،وهو مفهوم منه)(.)9

( )1ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدي بن ثابت الخطيب البغدادي ،كان عالماً متبح اًر من الحفاظ
المتقنين كان فقيهاً ومصنفاً وحافظاً بار اًز ،أهم مؤلفاته كتاب تاريخ بغداد ،كتاب االسماء واأللقاب وكتاب
الفقيه والمتفقه والكفاية في علم الرواية ،توفي رحمه اهلل سنة (463هـ).ينظر :وفيات األعيان وانباء ابناء

الزمان ،البن خلكان93-92/1 :؛ مختصر تاريخ دمشق ،إلبن عساكر173/3 :؛ األعالم ،للزركلي:
.172/1
( )2سورة آل عمران ،جزء من الية.75 :

( )3الفقيه والمتفقه ،الخطيب البغدادي.233/1 :
( )4سورة آل عمران ،جزء من الية.59 :
( )5ينظر :أصول السرخسي.139/2 :
( )6ينظر :المحصول في أصول الفقه.104/1 :

( )7أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن الكريم الطوفي الصرصري ،كان فقيهاً وعالماً متفنناً باألصول،
أهم مؤلفاته :كتاب بغية السائل في أمهات المسائل ،وتعليق األناجيل ،وله البلبل في أصول الفقه اختصر به

روضة الناظر وجنة المناظر ،والرياض والنواظر في األشباه والنظائر ،توفي رحمه اهلل سنة (716هـ) .ينظر:
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،ابن حجر200-295/2 :؛ األعالم ،للزركلي.128-127/3 :

( )8سورة آل عمران ،جزء من الية.75 :

( )9شرح مختصر الروضة ،الطوفي.715/2 :
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()3
 قال الزركشي( :قوله تعالى :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ )1(مفهومه أن أمانتهتحصل في الدرهم بطريق االولى)(.)2
ٍ
بقنطار في قوله تعالى :ﲏ ﲐ ﲑ
وخالف في ذلك ابن حزم إذ قال :إن لفظة
( )3

ﲒ ﲓ ﲔ

ال تدل على أن دون القنطار واجب تأديته مفهوم من هذه الية(.)4

مما تقدم تبين إن القائلين بمفهوم الموافقة متفقون على العمل بمفهوم الموافقة القطعي
كما في قوله تعالى :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ:)5(
وجه الستدلل في هذه اآلية :هو أن دل على تأدية األمانة وان كانت قنطا اًر ،فمفهوم
النص يدل على أن ما دون القنطار يؤدى ايضاً(.)6
مما تقدم تبين :أن األصوليون اتفقوا على حجية مفهوم الموافقة والعمل به ولم يلتفتوا
إلى مخالفة الظاهرية وابن حزم منهم وعدم اعترافهم بحجية مفهوم الموافقة ،وذلك لمسلكين:
أحدهما :قال :إن جعل ابن حزم مفهوم الموافقة من القياس خطأ فهي ليست من
القياس وانما هي أمر لغوي واللغة ال يجوز الخالف فيها(.)7

( )1سورة آل عمران ،جزء من الية.75 :
( )2البحر المحيط في أصول الفقه.126/5 :
( )3سورة آل عمران ،جزء من الية.75 :

( )4ينظر :االحكام في أصول األحكام ،البن حزم.374/3 :
( )5سورة آل عمران ،جزء من الية.75 :
( )6ينظر :العدة في أصول الفقه ،ألبي يعلى480/2 :؛ البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي126/5 :؛
تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.89/3 :

( )7ينظر :بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد.19-18/1 :
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()3
الثاني :قال :إن خالف الظاهرية ال يعتد به وهذا يعني أن االتفاق ينعقد بغض النظر
عن موافقة الظاهرية أو مخالفتهم(.)1
فالمسألة من المسائل المتفق عليها واهلل تعالى أعلم.

املطلب الثاني:
اإلمجاع على نفي احلكم لداللة اخلطاب إذا اقرتنت بظاهر اخلطاب قرينة

أولا :قول الزركشي :قال الزركشي( :قال صاحب الكبريت األحمر( :)2القول بالمفهوم
عند تجرده عن القرائن ،أما إذا اقترن بظاهر الخطاب قرينة فإنه ال يكون لداللة الخطاب
حكم باإلجماع(.)4())3

إن القائلين بمفهوم المخالفة لهم شروط حتى يعملوا ِ
به فعملهم بالمفهوم المخالف ليس

على إطالقه وضابط تلك الشروط أن ال يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي
الحكم عن المسكوت عنه( .)5فإن كان ظاهر الخطاب مقيداً بقيد له غرض غير نفي الحكم

هذه الحالة القائلين بالمفهوم يسقطون االستدالل ِ
عن المسكوت عنه ففي ِ
به ،وذلك ألن داللة

( )1ينظر :الفصول في األصول ،الرازي الحنفي297-296/3 :؛ البرهان في أصول الفقه ،للجويني37/2 :؛
البحر المحيط ،للزركشي.341/8 :

( )2أبو الفضل بن محمد بن أبي القاسم بن بابجوك الخوارزمي الحنفي ،كان إماماً في األدب حسن االعتقاد وحجة
في لسان العرب ،أهم مؤلفاته :كتاب التنبيه ،إعجاز القرآن ،وتقويم اللسان في النحو ،وشرح األسماء الحسنى،
وقد أفصح الزركشي في بداية كتابه البحر المحيط عن صاحب الكريت االحمر بأنه ابو الفضل الخوارزمي،
توفي سنة (562هـ) .ينظر :البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي14/1 :؛ طبقات المفسرين العشرين،
للسيوطي117 :؛ األعالم ،للزركلي.335/6 :

( )3ينظر :قول أبو الفضل الخوارزمي في البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي139/5 :؛ ولم اعثر على
كتابه و صرح الزركشي في البحر المحيط أنه من المصادر الحنفية التي اعتمدها هو كتاب الكبريت االحمر،
ألبو الفضل الخوارزمي.14/1 :

( )4البحر المحيط في أصول الفقه.139/5 :
( )5ينظر :مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ،البن النجار الفتوحي.496/3 :
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المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة( ،)1فإذا خال ظاهر الخطاب من أي قيد أو قرينة ،والقرينة
()3

هي :بيان لما أُريد باللفظ في عرف الشرع والعادة

واذا كان ليس له فائدة سوى نفي الحكم

عن المسكوت عنه أُحتج به.
ثاني ا :أقوال بعض أهل العلم بهذا الخصوص:
 قال المدي :اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطقبالذكر لخروجه مخرج األعم باألغلب ال مفهوم له ،وكذلك الحكم في كل ما ظهر
سبب تخصيصه بالذكر :كسؤال سائل ،أو حدوث حادثة أو غير ذلك مما سبق
ذكره من أسباب التخصيص(.)4
 قال الباجي( :قد يرد الخطاب على وجوه الظاهر منه اذا تجرد دل على ان ماعداه بخالفه إال أن يقوم الدليل ،والحجة بقوله بدليل الخطاب اذا تجرد ،هو إن

ذلك لغة العرب ،ألن الخطاب إنما يقع باللسان العربي ِ
وبه يحصل البيان)(.)5

 قال ابن النجار الفتوحي( :إن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول ِبه ،لوجود فائدة
تقتضي التخصيص في المذكور بالذكر)(.)6

( )1البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي.145/5 :

( )2القرينة لغة :ما دل على المراد من غير كونه صريحاً .ينظر :التعريفات الفقهية ،محمد عميم االحسان المجدري
البركتي.173/1 :

( )3التمهيد في أصول الفقه ،ابو الخطاب.183/1 :
( )4ينظر :اإلحكام في أصول األحكام.109/3 :
( )5اإلشارة في أصول الفقه ،الباجي.30/1 :

( )6مختصر التحرير شرح الكوكب المنير.496/3 :
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ثالثا :أمثلة عن القرائن والقيود التي تسقط االستدالل بالمفهوم المخالف

( )1ما كان ظاه اًر في المسكوت عنه اولوية أو مساواة للمنطوق ِ
به فسوف يخرجه
()1

من مفهوم المخالفة إلى مفهوم الموافقة  ،كقوله تعالى :ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲩﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲪ
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﳉ
ﳈ
ﳂﳄﳅﳆﳇ
ﳃ
ﲻﲽﲾﲿﳀﳁ
ﲷﲹﲺ ﲼ
ﲸ
ﲴﲵﲶ

ﳎ ﳐ ﳑ ﳒ:)2(
ﳏ
ﳊﳋﳌﳍ
وجه الستدلل في هذه اآلية :أن األمر في ظاهرة يقتضي تحريم دخول من لم يبلغوا
الحلم من المملوكين والصغار من غير استئذان ،ومفهوم المخالفة منه :إن الكبار يجوز لهم
الدخول ،وان كان ظاهره تحريم دخول من لم يبلغوا الحلم من المملوكين والصغار من غير
استئذان ،فمن باب أولى ال يحق للكبار الدخول إال باالستئذان(.)3
()4

( )2أن يكون المنطوق لحادثة خاصة

كما في قوله تعالى :ﲷ ﲸ ﲹ

ﲾ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ:)5(
ﲿ
ﲺﲻﲼﲽ
وجه الستدلل في هذه اآلية :يدل على إن الربا حرمه اهلل سبحانه وتعالى بجميع
أنواعه وان لم يكن أضعافاً مضاعفة ،وهذا هو مفهوم الخطاب إذ المسكوت عنه من الربا
في حكم المذكور ،وان الربا يشمل جميع أنواعه من التضعيف والزيادة على وجوه مختلفة
من العين أو من التأخير ونحوه.
( )1فصول البدائع في أصول الشرائع ،الفناري211/2 :؛ القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعية،
ابن اللحام .371:
( )2سورة النور ،الية.58 :
( )3ينظر :تفسير آيات األحكام ،محمد علي السايس.605 :

( )4ينظر :البحر المحيط في أصول الفقه ،لزركشي.145/5 :
( )5سورة آل عمران ،الية.130 :
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وذلك ألن هذه الية نزلت تحكي ما كان يفعله العرب ويتعاطونه وقت أداء الدين
فإذا حل دين الواحد منهم ،قال الدائن للمدين :إما أن تعطي ،أو أن تربى ،فيتضاعف بذلك
دينه ويزداد عن أصله أضعافاً مضاعفة(.)1
مما سبق تبين إن القائلين بالمفهوم المخالف وضعوا شروطاً لألخذ به ،فإذا اختل

أحد هذه الشروط يسقطون االستدالل ِ
به وهذا يعني :إنهم في هذه الحالة سيلتقون مع القائلين
بإنكاره من حيث الحكم الشرعي ولعل االتفاق ينظر إليه من هذه الزاوية وليس من زاوية
داللة المفهوم.

( )1ينظر :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية االندلسي507/1 :؛ البحر المحيط في أصول
الفقه ،للزركشي.145/5 :
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اخلامتة

الحمد هلل في البدء والختام والصالة والسالم على من ختم اهلل به األنبياء سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه الكرام ...وبعد:

ف بعد هذه الرحلة المباركة في طيات مباحث المفهوم في كتاب البحر المحيط في

أصول الفقه لإلمام الزركشي (رحمه اهلل) وبالتحديد المسائل التي نقل الزركشي (رحمه اهلل)

االتفاق فيها ،وتوصلت إلى نتائج عدة ،أهمها:

 .1إن العلماء في تعريف مفهوم الموافقة اتجهوا اتجاهين :االتجاه األول :ذهب إلى
أن داللة المفهوم تشمل األولى فقط ،واالتجاه الثاني :ذهب إلى أن داللة المفهوم

تشمل األولى والمساوي.

 .2إن مفهوم الموافقة حجة عند الجمهور ولم يحتج الظاهرية وابن حزم فهم فيه
ألنهم عدوه من باب القياس وهم ينكرون القياس جملةً وتفصيالً.

مختلف به بين العلماء فمنهم من ذهب إلى حجيته وهم
 .3إن مفهوم المخالفة
ٌ
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ،وذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه ليس
بحجة وال يعمل به واختار هذا من المالكية :أبو بكر الباقالني ،والباجي؛ ومن

الشافعية :ابن سريح ،والغزالي ،والمدي.

 .4تناولت في بحثي هذا مسألتين :األولى منهما :االتفاق على العمل بمفهوم الموافقة
القطعي ،وهذه المسألة متفق عليها بين العلماء القائلين بالمفهوم.

 .5المسألة الثانية :اإلجماع على نفي الحكم لداللة الخطاب إذا اقترنت بظاهر
الخطاب قرينة.

 .6إن القائلين بالمفهوم المخالف وضعوا شروطاً للعمل ِ
به فإذا اقترنت بالمفهوم
المخالف قرينة اختل أحد الشروط وفي هذه الحالة يسقط االستدالل بالمفهوم
المخالف ،وهنا سيلتقون مع القائلين بعدم حجيته من حيث الحكم الشرعي فلعل
هذا االتفاق ينظر إليه من هذه الزاوية.
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املصادر واملراجع

 .1أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء ،الدكتور مصطفى سعيد
خن ،مؤسسة الرسالة ،للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط139 ،1هـ-
1972م ،ط 3المزيدة ومنقحة1402 ،هـ1982-م.
 .2إحكام الفصول في أحكام األصول ،أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي
(ت474هـ) ،تحقيق :الدكتور عمران علي أحمد العربي ،دار الكتب الوطنية،
بنغازي ،ليبيا ،ط2005 ،1م.
 .3اإلحكام في أصول األحكام ،أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي محمد بن سالم
الثعلبي المدي (ت631ه ــ) ،تحقيق الدكتور سيد الجميلي ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،ط1404 ،1هـ.
 .4اإلحكام في أصول األحكام ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي
القرطبي الظاهري (ت456هـ) ،دار الحديث ،القاهرة ،ط1404 ،1هـ.
 .5اإلشارة في أصول الفقه ،ألبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث
القرطبي الباجي األندلسي (ت474هـ) ،تحقيق :محمد حسن محمد حسن
إسماعيل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1424 ،1هـ2003-م.
 .6أصول السرخسي ،اإلمام الفقيه األصولي النظار أبو بكر السرخسي (ت490ه ـ ــ)،
تحيق :أبو وفاء األفغاني ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1414 ،1هـ ـ-
1989م.
 .7أصول الشاشي ،نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي
(ت344هـ) وبهامشه عمدة الحواشي ،محمد فيض الحسن الكنكوهي ،تحقيق:
عبداهلل محمد الخليلي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1424 ،1هـ2003-م.
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 .8أصول الفقه ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبداهلل شمس الدين المقدسي
الراميني ثم الصالحي الحنبلي (ت763هـ) ،حققه وعلق عليه وقدم له :الدكتور
فهد بن محمد السدحان ،مكتبة العبيكان ،ط1420 ،1هـ1999-م.
 .9األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي
(ت1396هـ) ،دار العلم للماليين ،ط2002 ،15م.
 .10البحر المحيط في أصول الفقه ،أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن
بهادر الزركشي (ت794هـ) ،دار الكتبي ،ط1414 ،1هـ1994-م.
 .11بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،اإلمام القاضي أبو الوليد محمد بن احمد ابن
رشد القرطبي (ت595هـ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه :ماجد الحمد ،دار
ابن حزم للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط1416 ،1هـ1995-م.
 .12بذل النظر في األصول ،العالء محمد بن عبدالحميد األسمندي (ت552هـ)،
تحقيق :الدكتور محمد زكي عبد البر ،مكتبة التراث ،القاهرة ،ط1412 ،1هـ-
1992م.
 .13البرهان ،عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني ،أبو المعالي،
ركن الدين ،الملقب بإمام الحرمين (ت478هـ) ،المحقق :صالح بن محمد بن
عويضة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1418 ،1هـ1997-م.
 .14التبصرة في أصول الفقه ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي
(ت476هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق ،ط،1
1403هـ.
 .15ترتيب المدارك وتقريب المسالك ،أبو الفضل القاضي عياض بن موسى
اليحصبي (ت544هـ) ،تحقيق :ابن تاويت الطنجي1965 ،م ،عبدالقادر
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الصحراوي1970-1966 ،م ،محمد بن شريفة ،سعيد احمد أعراب–1981 ،
1983م ،مطبعة فصالة المحمدية ،المغرب ،ط.1
 .16تسهيل السابلة لمربد معرفة الحنابلة ،صالح بن عبدالعزيز بن علي العثيمين
الحنبلي النجدي القصمي البردي (ت1410هـ) ،تحقيق :بكر بن عبداهلل أبو
زيد ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط1422 ،1هـ-
2011م.
 .17التعريفات الفقهية ،محمد عميم اإلحسان المجدري البركتي ،دار الكتب العلمية،
ط1424 ،1هـ2003-م.
 .18تفسير القرآن العظيم ،اإلمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن
كثير الدمشقي (ت774ه) ،تحقيق :مصطفى السيد محمد ،محمد السيد رشاد،
محمد فيصل العجماوي ،وعلي احمد عبد الباقي ،وحسن عباس قطب ،مؤسسة
قرطبة الجيزة ،مكتبة أوالد الشيخ للتراث ،ط1421 ،1ه–2000م.
 .19تفسير آيات األحكام ،محمد علي السايس ،األستاذ باألزهر الشريف ،تحقيق:
ناجي سويدان ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر.2002 ،
 .20تقريب الوصول إلى علم األصول ،أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن
عبداهلل ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت741هـ) ،تحقيق :محمد حسن محمد
إسماعيل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1424 ،1هـ2003-م.
 .21التقريب واإلرشاد (الصغير) ،محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم،
القاضي أبو بكر الباقالني المالكي (ت403هـ) ،تحقيق :الدكتور عبدالحميد بن
علي أبو زنيد ،مؤسسة الرسالة ،ط1418 ،2هـ1998-م.
 .22التمهيد في أصول الفقه ،لمحفوظ بن احمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني
الحنبلي (ت510هـ) ،تحقيق :مفيد محمد أبو عمشة ،ومحمد بن علي بن
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إبراهيم ،مركز البحث العلمي واحياء التراث اإلسالمي ،جامعة أُم القرى ،ط،1
1406هـ1985-م.
 .23الجامع الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 
وسننه وأيامه «صحيح البخاري» ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة
الجعفي البخاري (ت256هـ) ،تحقيق :محمد زهير ناصر الناصر ،ط،1
ُ

1422هـ.

 .24الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري
الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت671هـ) ،تحقيق :احمد البردوني ،وابراهيم
اطفيش ،دار الكتب المصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ1964-م.
 .25الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،محي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد
بن محمد بن نصر اهلل ابن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت775هـ)،
تحقيق :الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن ،ط1413 ،3هـ1993-م.
 .26الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن
حجر العسقالني (ت852هـ) ،تحقيق ،مراقبة :محمد عبد المعيد خان ،مجلس
دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الهند ،ط1392 ،2هـ1972-م.
 .27روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن
حنبل ،أبو محمد موفق الدين عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي
المقدسي ثم الحنبلي ،الشهر بابن قدامة (ت620هـ) ،مؤسسة الريان للطباعة
والنشر والتوزيع ،ط1423 ،2هـ2002-م.
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 .28سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،مصطفى عبداهلل القسنطيني العثماني
المعروف بـ(كاتب جلبي) و(حاجي خليفة) (ت1067هـ) ،تحقيق :محمود
عبدالقادر األرناؤوط ،مكتبة أرسكيا ،إستانبول ،تركيا2010 ،م.
 .29سير أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن
قايماز الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف شعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،3هـ1985-م.
 .30شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن
سالم مخلوف (ت1360هـ) ،تعليق :عبدالمجيد خيالي ،دار الكتب العلمية،
لبنان ،ط1424 ،1هـ2003-م.
 .31شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبدالحي بن أحمد بن محمد ابن عماد
العكري الحنبلي ،أبو الفالح (ت1089هـ) ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،تخريج
االحاديث :عبدالقادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت ،ط،1
1406هـ1986-م.
 .32شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ،سعد الدين مسعود
بن عمر التفتزاني الشافعي (ت793هـ) ،تحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1416 ،1هـ1996-م.
 .33شرح صحيح البخاري ،البن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك
(ت449هـ) ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،الرياض،
السعودية ،ط1423 ،2هـ2003-م.
 .34شرح مختصر الروضة ،سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي الصرصري،
أبو الربيع نجم الدين (ت716هـ) ،تحقيق :عبداهلل بن عبدالمحسن التركي،
مؤسسة الرسالة ،ط1407 ،1هـ1987-م.
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 .35الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ابو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري
الفارابي( ،ت393هـ) ،ت ـح ـق ـيــق :احمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين،
ط1407 ،4هـ1987-م.
 .36الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن
بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت902هـ) ،دار الجيل،
بيروت ،ط1412 ،1هـ.
 .37طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي
(ت771هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد محمود الطناحي ،والدكتور عبدالفتاح
محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1413 ،2هـ.
 .38طبقات المفسرين العشرين ،عبدالرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي
(ت911هـ) ،تحقيق :علي محمد عامر ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1396 ،1ه.
 .39العدة في أصول الفقه ،القاضي أبو يعلى ،محمد بن الحسين بن محمد بن خلف
ابن الفراء (ت458هـ) ،تحقيق :الدكتور أحمد بن علي بن سجر المباركي،
ط1410 ،2هـ1990-م.
 .40فصول البدائع في أصول الشرائع ،محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري
(أو الفنري) الرومي (ت834هـ) ،تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1427 ،1هـ2006-م.
 .41الفصول في األصول ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي
(ت370هـ) ،و ازرة األوقاف الكويتية ،ط1414 ،2هـ1994-م.
 .42الفقيه والمتفقه ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ،المعروف
بالخطيب البغدادي (ت463هـ) ،تحقيق :عادل بن يوسف العزازي ،دار ابن
الجوزي ،السعودية1417 ،هـ.
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 .43القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعية ،ابن اللحام ،عالء
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي
(ت803هـ) ،تحقيق :عبدالكريم الفضيلي ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت،
ط1418 ،1هـ1998-م.
 .44كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،لعبدالعزيز بن أحمد بن محمد
عالء الدين البخاري (ت730هـ) ،تحقيق :عبداهلل محمود محمد عمر ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1418 ،1هـ1997-م.
 .45كنز الوصول إلى معرفة األصول ،أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن
عبدالكريم ،فخر اإلسالم البزدوي (ت482هـ) ،مطبعة جاويدير بريس ،كراتشي.
 .46لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،ج ـمــال الدي ــن اب ــن م ـن ـظــور
األنـ ـص ــاري الروي ــفعـي األفريقي (ت711هـ) ،دار صادر ،بيروت ،ط،3
1414هـ.
 .47مجمل اللغة ألبن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين
(ت395هـ) ،دراسة وتحقيق :زهير عبد المحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ط1406 ،2هـ1986-م.
 .48المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن
عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (ت542هـ) ،تحقيق :عبد
السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.
 .49المحصول في أصول الفقه ،القاضي محمد بن عبداهلل أبو بكر بن العربي
المعافري األشبيلي (ت543هـ) ،تحقيق :حسن علي البدري ،وسعيد فودة ،دار

البيارق ،عمان ،ط1420 ،1هـ1999-م.
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 .50مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ،تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن
عبدالعزيز بن علي الفتوحي ،المعروق بابن النجار (ت972هـ) ،تحقيق :محمد

الزحيلي ،ونزيه حماد ،مكتبة العبيكان ،ط1418 ،2هـ1997-م.

 .51مختصر تاريخ دمشق ،البن عساكر ،محمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل
جمال الدين إبن منظور األنصاري الروينغي األفريقي (ت711هـ) ،تحقيق:
روحيه النحاس ،وعبدالحميد مراد ،ومحمد مطيع ،دار الفكر للطباعة والتوزيع

والنشر ،دمشق ،سوريا ،ط1402 ،1هـ1984-م.

 .52المسودة في أصول الفقه ،آل تيمية ،بدأ تصنيفها الجد :مجد بن عبدالسالم بن
تيمية (ت652هـ) وأضاف إليها األب :عبدالحليم بن تيمية (ت682هـ) ،ثم
أكملها األبن الحفيد :احمد بن تيمية (ت728هـ) ،تحقيق :محي الدين

عبدالحميد ،دار الكتاب العربي.

 .53معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة ،ط1414 ،1هـ1993-م.

 .54مفاهيم األلفاظ وداللتها عند األصوليين ،الدكتور بشير مهدي الكبيسي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط2007 ،1م.

 .55مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول ،أبو عبداهلل محمد بن احمد

الحسني التلمساني (ت ،)771تحقيق :محمد علي فركوس ،ط ،1المكتبة

المكية ،مكة المكرمة ،مؤسسة الريان ،بيروت1419 ،هـ1998-م.

 .56المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد بن حنبل ،ابراهيم بن محمد بن

عبداهلل بن محمد ابن مفلح ،أبو اسحاق ،برهان الدين (ت884هـ) ،تحقيق:
الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ،مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية،

ط1410 ،1هـ1990-م.

 .57منتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل ،االمام جمال الدين ابي
عمر وعثمان بن عمرو بن ابي بكر المقري النحوي االصولي الفقيه المالكي
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المعروف بأبن الحاجب (ت646ه ـ ـ) دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،1

1405هـ ـ1985-م.

 .58المهذب في علم أصول الفقه المقارن ،عبد الكريم بن علي بن محمد النملة،
مكتبة الرشد الرياض ،ط1420 ،1هـ1999-م.

 .59النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل ،محمد كمال الدين محمد الغزي
العامري (ت1214هـ) ،تحقيق وجمع :محمد مطيع الحافظ ،ونزار إباضة ،دار
الفكر ،دمشق ،سوريا ،ط1402 ،1هـ1982-م.

 .60نهاية الوصول في دراية األصول ،حقي الدين محمد عبدالرحيم االرومي الهندي
(ت715هـ) ،تحقيق :الدكتور صالح بن سليمان اليوسف ،الدكتور سعد بن

سالم سويح ،ط ،1المكتبة التجارية ،مكة المكرمة1416 ،هـ1996-م.

 .61الواضح في أصول الفقه ،أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظفري
(ت513هـ) ،تحقيق :عبداهلل بن عبدالمحسن التركي ،مؤسسة الرسالة للطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط1420 ،1هـ1999-م.

 .62وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن
ابراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي اإلربلي (ت681هـ) ،تحقيق :إحسان

عباس ،دار الصادر ،بيروت1994-1990 ،م.
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