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 عند المتكلمين   وم الصفةمفه 
 محمد أحمد الخاليلة اء  به 

 
 :املقدمة

احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده ، ويدفع نقمه ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،   
  و أشهد أن حممداً عبده ورسوله ، أرسله هللا ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون

 . أما بعد :  
فيه خالف يف األخذ به ويف تطبيقه على األحكام الشرعية ، فبني فإن مفهوم املخالفة عند العلماء   

مؤيد األخذ مبفهوم املخالفة ، وبني معارض له ، فعند املتكلمني املثبتني ملفهوم املخالفة إختلفوا يف 
تم اإلتفاق عليه ، فمن هذه األقسام اليت أقسامه ، فمن األقسام ما مت اإلتفاق عليه ، ومنه ما مل ي

ها العلماء واليت حنن يف صدد البحث عنها يف هذا البحث هي : مفهوم الصفة عند املتكلمني إختلف في
قد أخذ به أكثر أهل العلم وبعضهم رفضه ، وبعضهم فصل فيه ، وكان هلذا اإلختالف   ، وهذا املفهوم ٌ

 واآلن آن أوان الشروع يف هذا البحث . أثر يف تطبيقه على األحكام الشرعية .
 أسأل أن يوفقنا للصواب ويلهمنا الرشد والسداد إنه ويل ذلك والقادر عليه واحلمدهلل رب  هذا وهللا   

 العاملني .
 
 سبب إختيار البحث :    
السبب الذي دعاين إلختيار هذا البحث هو اخلالف بني علماء األصول يف مفهوم من أهم أقسام   

ل قيد الصفة إذا إنتفى يدل على نقيض هذا احلكم املخالفة أال وهو مفهوم الصفة ، فه مفهوم
للمسكوت عنه ، وايضًا من األسباب اليت دعتين خلوض غمار هذا البحث هو ملا هلذا املفهوم من  

 أحكام ترتتب عليه عند إنتفاء الصفة .  
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 أمهيـة البحث :     
، حيث أن العلماء الذين   فةاليت ترتتب على األخذ مبفهوم الص تتجلى أمهية هذا البحث يف األحكام  

أخذوا مبفهوم الصفة يصلون إىل أحكام ختالف األحكام اليت يصل إليها النافني ملفهوم الصفة ، لذلك 
و هناك مناذج   فإن اإلختالف فيه أحدث إتساعاً كبرياً يف اإلختالف بني الفقهاء يف األحكام الشرعية ،

، فكان البد من خوض هذا   ى هذه القاعدة األصوليةبناًء عل  فيها اإلختالف يف الفروع ،كثرية يظهر 
 البحث ، وخاصًة لكثرة وجوده يف األحكام الشرعية . 

 هـدف البحث :    
يهدف البحث إىل الوصول إىل القول الراجح من أقوال األصوليني يف هذه املسألة األصولية ، واألخذ    

 الت اليت طرحها الباحث .حكام الشرعية  ، واإلجابة عن اإلشكابه لتطبييقه على األ
 
   مصـادر البحث :    
كانت مصادر هذا البحث كافية وافية ، حبيث أن أكثر الكتب األصولية قد إستوعبت هذا املبحث    

وفصلت فيه وبينت األقوال ، وأوردت احلجج والردود وكٌل من العلماء رجح حسب الذي توصل له  
 هلذا البحث :  ومن أهم املصادر اليت ميكن تلخيصها ، حبثه
 أوالً : القرآن الكرمي .   
 اثنياً : أهم كتب السنة النبوية وبعض الشروح .   
 اثلثاً : كتب أصول الفقه القدمية واحلديثة .    
 رابعاً : الرسائل اجلامعية .    
 خامساً : أحباث منشورة .    
  واملهتمني أبصول الفقه . سادساً : لقاء مع بعض املختصني  
  : الكتب الفقهية املعتمدة يف املذاهب األربعة .سابعاً   
 

 
 



 حممد أمحد اخلاليلة  هباء                                                                                                   مفهوم الصفة 

 www.naseemalsham.comالشام     موقع نسيم                                                                      3

 

 
 مشكلة البحث :   

حتديد مفهوم الصفة عند املتكلمني ، وهل مفهوم الصفة عند األصوليني هو نفسه الذي يريده   -1
 النحويني ويستخدمونه يف كتبهم .  

تالف بينهم يف  الصفة ، واليت كانت بداية إنطالق لإلخحتديد حمل النزاع بني املتكلمني يف مفهوم  -2
 هذا املفهوم الذي حنن بصدد البحث عنه . 

األاثر املرتتبة على اإلختالف يف مفهوم الصفة يف تطبيقه على األحكام الشرعية ، واإلختالفات   -3
 الفقهية احلاصلة من جراء هذا اإلختالف األصويل .  

 . بنية على مفهوم الصفة كثرة النصوص واألحكام الشرعية امل -4

 ث :  منهج البح   
الرجوع إىل املصادر األصلية يف املسائل األصولية ،  كاإلحكام لآلمدي ، وشرح خمتصر إبن  أواًل :   

 احلاجب للعضد .
 حترير موضع اخلالف الذي نشأ عنه هذا اإلختالف . اثنياً :   
نهدت أن ال  ليت تفرعت عن هذا املفهوم ، ولقد إجالرجوع إىل كتب الفروع إلستخراج املسائل ااثلثاً :   

أنقل مسألة إال من كتب أصحاهبا ما وجدت إىل ذلك سبيالً ، وقد إعتمدت يف نقل اآلراء على الكتب 
املعتمدة يف كل مذهب من املذاهب الفقهية ، ولقد حصرت اخلالف يف املذاهب الفقهية األربعة فقط ؛  

 لعلم والفقه .ول واإلطمئنان مع شهود األمة هلم ابألهنا أكثر إنتشاراً وأقرب للقب
 عزوت اآلايت القرآنية إىل سورها ، واألحاديث النبوية إىل مظاهنا ومصادرها . رابعاً : 
اإلعتماد على األحاديث الصحيحة ، وبيان أحكام العلماء املصححني إذا كان يف احلديث  خامسًا :

 خالف يف تصحيحه أو تضعيفه .
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 :  مت إعتمادها يف هذا البحثلبحث اليت منهجية ا  
عن طرق بيان قوة األدلة   وذلك املنهج التحليلي كان املنهج الرئيسي املتبع يف هذا البحث هو    

وضعفها ، حيث كنا نناقش احلجج ونرد عليها وننقد أماكن الضعف يف األقوال املخالفة للصواب ،  
نه حبث ؛ ألنه  الذي ال خيلو ماملنهج الوصفي لبحث وأيضًا من املناهج اليت كانت مستخدمة يف هذا ا

مقدمة املناهج وال يستغين عنه ابحث ، فقد سردان أقوال العلماء يف مفهوم الصفة دون ذكر األدلة مث  
الراجح من أقوال العلماء وبعد هذه اجلولة   -فيما يرى  –ذكر الباحث األدلة وانقشها مث ذكر الباحث 

 فهوم الصفة .لشرعية املرتتبة على اإلختالف يف مذكر الباحث اإلختالفات ا
     

 خطة البحث :  
 التعريف مبفهوم الصفة . التمهيد :   
 مفهوم الصفة .املبحث األول :   
أثر اإلختالف يف مفهوم الصفة يف تطبيقه على األحكام الشرعية ، وذكر بعض  املبحث الثاين :   

 هذه املسائل . الشرعية ، وبيان مذاهب العلماء يف األمثلة على هذا اخلالف يف نصوص األحكام 
 
 

 هيكلة البحث :  
 التمهيد    
 التعريف مبفهوم الصفة عند األصوليني .املبحث األول :   
 التعريف مبفهوم الصفة وذكر بعض األمثلة عليه : املطلب األول :   
 : مفهوم الصفة .  أوالً   
 لصفة :: ذكر بعض األمثلة على مفهوم ا اثنياً   
 وليني ، وحترير حمل النزاع . مذاهب األصاملطلب الثاين :   
 مذاهب الفقهاء يف األخذ مبفهوم الصفة .أوالً :   
  حترير حمل النزاع . اثنياً :   
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 أدلة كل فريق ، والراجح يف رأي الباحث .  املطلب الثالث :  
 أدلة كل فريق :  أوالً :   

 . أدلة املثبتني ملفهوم الصفة -1
 .  النافني ملفهوم الصفة لةأد -2
 -ل الثالث وفيه مسلكان :أدلة القو  -3

 أوالً : إستدالل اجلويين ملذهبـه .                            
 اثنياً : مسلك أيب عبدهللا البصري .                            

   .الراجح يف رأي الباحث اثنياً :   
 . م الشرعيةتطبيقه على األحكا أثر مفهوم الصفة يفاملبحث الثاين :   
   . زواج األمة الكتابية عند فقدان طول احلرةملطلب األول:  ا  
   . ملكية مثر النخل املباع دون أتبرياملطلب الثاين :   
 أخذ اجلزية من غري أهل الكتاب . املطلب الثالث :  
 قائمة املراجع واملصادر   
   الفهارس  

 التمهيد 
 .الصفة مفهوم املبحث األول : 
 .ف مبفهوم الصفة وذكر بعض األمثلة عليهالتعري املطلب األول :
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 مفهوم الصفة :أوالً :   
: داللة اللفـ  املقيـد بوصـفل علـى ثبـوت نقـيض هـذا احلكـم  يقصد مبفهوم الصفة عند األصوليني أبنه  

 .1للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف
، خيــتب بــبعض معانيــه ، لــي  لفــ ل مشــرتك املعــٍ بلفــ ل آخــر واملــراد ابلصــفة عنــد األصــوليني : تقييــد   

بشرطل ، وال غايةل ، وال يريدون به النعت فقط ، وهكذا عند أهـل البيـان ، فـان املـراد ابلصـفة عنـدهم هـي 
 . 2املعنوية ، ال النعت ، وامنا خيب الصفة ابلنعت أهل النحو فقط 

 
 : ذكر بعض األمثلة ملفهوم الصفةاثنياً :  
 

َلم  َم َيســم  )لــه تعــاىل و ق -1 ا َمَلكـــَ م َومـــَ َلم مــَ ِْ َممــِ ا ِمنــَ ِْ المْم م َنا صـــَ نمِكَم المْمحم وماًل َأنم يـــَ نمْكمم وــَ َتِطعم مــِ
 ِْ ِمَنا َاْنْكمم ِمَلم مـَتَـَياِتْكْم المْم م  . 3(  َأميم

هبـا ؛ فانـه  فان تقييد االماء ابملؤمنات يدل على أن املسلم اذا مل ميلك مهر احلرة ، فيعجز عـن الـزواج  
الماء املؤمنات ، يدل على هذا مبنطوقـه ويـدل مبفهـوم املخالفـة علـى أنـه يف هـذه احلـال حيل له الزواج اب

حيــرم عليــه أن يتــزوج ابالمـــاء غــري املؤمنــات  ، كتابيــات أو مشـــركات ، فاحلــل مقيــد بوصــف االميـــان ، 
 .4فينتفي احلل ابنتفاء الوصف 

 .5( مَاِسٌق بِنَـَبٍإ مـَتَـبَـيـَّْنوا َجاءَْكمم يََل َآَمْنوا ِإنم ََي أَيُـَّها الَّذِ  قوله تعاىل ) -2

 
( ، مصطفى سعيد اخلن ، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء )   610ص  \ 1. حممد أديب الصاحل ، تفسري النصوص يف الفقه االسالمي ) ج 1

 ( .  155ص  
( ، جالل الدين   113ص  \ 3الزركشي ، البحر احمليط يف أصول الفقه ) ج  ( ،  526ص  \ 2قيق احلق من علم األصول ) ج . الشوكاين ، ارشاد الفحول اىل حت  2

( ،  62( ، خلفان بن مجيل السيايب ، فصول األصول ) ص  196ص  \ 1احمللي ، البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع بشرح وحتقيق أيب الفداء الداغستاين ) ج 
 ( .   156يف اختالف الفقهاء ) ص    اخلن ، أثر االختالف يف القواعد األصولية  مصطفى سعيد

 ( .   25. سورة النساء )    3
ص  \ 1( ، وهبة الزحيلي ، أصول الفقه االسالمي ) ج  156 - 155. مصطفى سعيد اخلن ، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ) ص  4

350   . ) 
 ( .   6)    . سورة احلجرات  5



 حممد أمحد اخلاليلة  هباء                                                                                                   مفهوم الصفة 

 www.naseemalsham.comالشام     موقع نسيم                                                                      7

فهــو يــدل مبنطوقــه علــى وجــوب التبــني ان جــاء الفاســق ابلنبــأ ، ويــدل مبفهومــه املخــالف أنــه ان جــاء   
 . 6العدل مل جيب ذلك 

كانــ    ويف صــدقة المــنم يف ســائمتها إ اما جاء يف زكاة الغنم ، قول النـ  صـلى هللا عليـه وسـلم ) -3
 .7(  شاة أربعني إىل عشريَل ومائة

واملعلوفـة ، لكـن لفـ  السـائمة جعلهـا ال  -وهي اليت ترعى يف الكأل املباح  –فالغنم تشمل السائمة   
، وعلــى ذلــك فانــه يــدل علــى  8تشــمل املعلوفــة ، فلفــ  الســائمة قلــل شــيوع لفــ  الغــنم ، فيعتــ  صــفة 

 . 9أهنا اذا مل تكن سائمة فال زكاة فيها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( .  611ص    \  1لنصوص يف الفقه االسالمي ) ج. حممد أديب الصاحل ، تفسري ا    6
 .   1362. البخاري ، الزكاة ، ابب زكاة الغنم ، رقم :    7
، العدد الثاين    ريعة و القانون بطنطاحبث منشور يف اجمللة العلمية لكلية الش( ،    4محدي صبح طه ، " أنواع مفهوم املخالفة حقيقتها وحجيتها وآاثرها الفقهية " ) ص .    8

 . عشر  
 ( .  146. مصطفى ديب البغا ، أصول الفقه االسالمي ) ص    9
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 مذاهب األصوليني ، وحترير حمل النزاع . طلب الثاين : امل  
 مذاهب الفقهاء يف األخذ مبفهوم الصفة .أوالً :   

 
اتسع مدى االختالف بني العلمـاء يف مفهـوم الصـفة ، مـن انحيـة احلجيـة ، حيـث ان مفهـوم الصـفة   

معــ  عــن مجيــع املفــاهيم م احلــرمني أن يقــول : ولــو عــ  مــن أهــم أنــواع مفهــوم املخالفــة ،  ــا حــدا ابمــا
، 10ابلصفة لكان ذلك متجهاً ، فان املعدود واحملدود موصوفان بعـدمها وحـدمها ، وكـذا سـائر املفـاهيم 

، وعلـى هـذا فقـد اختلـف العلمـاء 11وقد قال السبكي عن مفهوم الصفة : وهو مقدم املفاهيم ورأسها 
 -ثة أقوال :يف حجية مفهوم الصفة على ثال

نــه حجــة ،و يعتــ  طريقــاً مــن طــرق الداللــة علــى احلكــم ، فــاذا قيــد حكــم مــا : أ القــول األول  -1
ــا عــــدا املتصــــف هبــــذه الصــــفة ، واليــــه ذهــــب مالــــك  بصــــفة ، دل ذلــــك علــــى نفــــي احلكــــم عمــ
ــاء  ــة مــــن الفقهــ ــور ومجاعــ ــو ثــ ــاهر وداود وأبــ ــل الظــ ــد بــــن حنبــــل واألشــــعري وأهــ ــافعي وأمحــ والشــ

 . 12واختاره البيضاوي  و عبيد ومجاعة من أهل العربيةواملتكلمني وأب
أنه لي  حبجة ، فال يعت  طريقاً من طرق الداللـة علـى احلكـم ، فـاذا قيـد حكـم  القول الثاين : -2

مــا بصــفة ، مل يــدل ذلــك علــى نفــي احلكــم عمــا عــدا املتصــف بتلــك الصــفة ، واليــه ذهــب أبــو 
 والغــزايل وأكثــر وابــن ســريج والقفــال والبــاقالين حنيفــة وأصــحابه ومجاعــة مــن املالكيــة وابــن داود

 .13املعتزلة و الشاشي 

 
 ( .  454ص    \  1. اجلويين ، ال هان يف أصول الفقه ) ج    10
 ( .  370ص    \  1. السبكي ، االهباج يف شرح املنهاج ) ج  11
( ، حممد بن مفلح املقدسي ، أصول    113ص    \  3ج    ، الزركشي ، البحر احمليط يف أصول الفقه )(    103ص    \  3. اآلمدي ، االحكام يف أصول األحكام ) ج    12

 690ص  \ 1( ، حممد أديب الصاحل ، تفسري النصوص يف الفقه االسالمي ) ج 500 \ 3( ، ابن النجار ،  شرح الكوكب املنري ) ج  1069ص  \ 3الفقه ) ج 
 ( .   544ة ،  منهج املتكلمني يف استنباط األحكام الشرعية ) ص  ( ، عبد الرؤوف اخلرابش  350ص   \  1مي ) ج  ( ، وهبة الزحيلي ، أصول الفقه االسال

( ، حممد أبو النور زهري ، أصول   1069ص  \ 3( ، محد بن مفلح املقدسي ، أصول الفقه ) ج  103ص  \ 3. اآلمدي ، االحكام يف أصول األحكام ) ج  13
( ، حممد أديب الصاحل ، تفسري النصوص يف الفقه االسالمي )   164/ ص  2األصول ) ج  الغزايل ، حممد بن حممد ، املستصفى من علم( ،   86ص  \ 2الفقه ) ج 

( ، عبد الرؤوف اخلرابشة ،  منهج املتكلمني يف استنباط األحكام الشرعية ) ص   350ص  \ 1( ، وهبة الزحيلي ، أصول الفقه االسالمي ) ج  690ص  \ 1ج
544   . ) 
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حجية مفهوم الصفة يف بعض األحوال دون غريهـا ، وهـذا الـرأي فيـه مسـلكان   القول الثالث : -3
: 

 قول أيب عبدهللا البصري ، انه حجة يف ثالثة صور :  –أ   
يف ســائمتها  ويف صــدقة المــنم  عليــه وســلم )أن يــرد مــورد البيــان ، كقولــه صــلى هللا الصــورة األوىل : 

 . جواابً لسؤالل عن الغنم السائمة .14(  إ ا كان  أربعني إىل عشريَل ومائة شاة
إ ا اختلـــل البيعـــان ولـــي   )أن يــرد مــورد التعلــيم ، كقولــه صــلى هللا عليــه وســلم  الصــورة الثانيـــة :    

    .15( بينهما بينة مهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان 
ون ما عدا الصفة داخالً حتت الصفة ، كاحلكم ابلشاهدين ، فانه يدل علـى أنـه أن يك الصورة الثالثة : 

 16ال حيكم ابلشاهد الواحد ، وال يدل على نفي احلكم فيما سوى ذلك .
مسلك امام احلرمني : فان مفهوم الصـفة عنـده حجـة اذا كـان الوصـف مناسـباً للحكـم ، كمـا يف  –ب   

 . 17 زكاة () يف سائمة المنم ليه السالم قوله ع
فـــان التقييـــد ابلســـوم وهـــو الرعـــي يف الكـــأل املبـــاح ، دون ارهـــاق صـــاحب املاشـــية بـــثمن العلـــف ، يشـــعر   

بســهولة االنتفــاع ووفرتــه ، وهــذا يناســب فــرض الزكــاة يف الغــنم الــيت ترعــى يف الكــأل املبــاح .  ــالف مــا اذا  
زكــاة ( ، فــان هــذا التقييــد ال يــدل ا لــو قــال ) يف الغــنم البيضــاء كــان الوصــف غــري مناســب للحكــم ، كمــ 

على انتفاء احلكم عند ختلـف هـذا القيـد .وهبـذا يكـون امـام احلـرمني قـد خـالف االمـام الشـافعي صـراحًة ، 
واعتـــ  الشـــافعي الصـــفة ومل يفصـــلها واســـتقر رأيـــي علـــى تقســـيمها وإحلـــاق مـــا ال ويتضـــح ذلـــك بقولـــه : ) 

 . 18(  لقب وحصر املفهوم فيما يناسبيناسب منها ابل
 

 
 .   1362لغنم ، رقم :  . البخاري ، الزكاة ، ابب زكاة ا  14
( ، وابن ماجه   239ص  \ 14( ، والنسائي ) ج  67ص  \ 5( ، والتـرمذي ) ج  386ص  \ 9. روي هذا احلديث برواايت خمتلفة ، فقد رواه أبو داود ) ج  15

: هذا احلديث صحيح االسناد ومل خيرجاه ( وقال  398ص  \ 5احلاكم يف املستدرك ) ج ( ، و  248ص  \ 9( ، واالمام أمحد يف مسنده ) ج  421ص  \ 6) ج 
 . 

( ،   103ص  \ 3( ، اآلمدي ، االحكام يف أصول األحكام ) ج  527 – 526ص  \ 2. الشوكاين ، ارشاد الفحول اىل حتقيق احلق من علم األصول ) ج  16
( ، البحر احمليط يف أصول  544استنباط األحكام الشرعية  ) ص  عبد الرؤوف اخلرابشة ،  منهج املتكلمني يف( ،  93عبدالسالم أمحد راجح ، دليل اخلطاب ) ص 

 ( .  114ص    \  3الفقه ) ج  
 ( .  1. سبق خترجيه ) ص    17
 ( .  546ام الشرعية  ) ص  ( ، عبد الرؤوف اخلرابشة ،  منهج املتكلمني يف استنباط األحك  174ص    \  1. اجلويين ، ال هان يف أصول الفقه ) ج    18



 حممد أمحد اخلاليلة  هباء                                                                                                   مفهوم الصفة 

 www.naseemalsham.comالشام     موقع نسيم                                                                      10

 حترير حمل النزاع . اثنياً:
 
وحمل النزاع بني العلماء اذا مل يظهر لتخصيب الوصف ابلذكر فائدة أخرى غري نفـي احلكـم عـن الـذات   

عنـــد انتفـــاء الوصـــف ، فـــان ابهـــر لتخصيصـــه ابلـــذكر فائـــدة أخـــرى ككونـــه ســـئل عنـــه  صوصـــه فوقـــع يف 
، أو يكون ختصيصه ابلذكر ؛ ألن الوصف هـو الغالـب والكثـري يف ليكون اجلواب مطابقاً للسؤال اجلواب 

ذلـك الوقـت فــال خـالف يف أن نفـي الوصــف ال يـدل علـى نفــي احلكـم عـن الــذات بـل يكـون اللفــ  داالً 
 على ثبوت الوصف فقط .

جــوب الزكــاة ائل قــد ســأل عــن و اذا ثبــت أن الســ  ) يف ســـائمة المــنم زكــاة (فمــثالً قولــه عليــه الســالم    
صوصها يكون الرسول قد خصب الوصف ابلـذكر ؛ ألنـه املسـؤول عنـه ليكـون اجلـواب مطابقـاً للسـؤال  

 ، وبذلك يكون الوصف قد ابهر لتخصيصه ابلذكر فائدة أخرى فال يكون يف حمل النزاع .
َ  ٍ وقولــه تعــاىل )   َيَة ِإمــم مم َخشــم تـْلــْوا َأوماَلدَكــْ ابلــذكر ؛  خصــب الوصــف وهــو خشــية االمــالق19 ( َواَل تـَقم

ألن الغالب أن العـرب امنـا كـانوا يقتلـون أوالدهـم لـذلك ومـن هنـا يعلـم أن الوصـف قـد ذكـر لفائـدة أخـرى 
 .20غري نفي احلكم فال تكون اآلية من حمل النزاع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( .   31)    . سورة االسراء  19

 ( .  371ص    \  1(  ، السبكي ، االهباج يف شرح املنهاج ) ج  87ص    \  2حممد أبو النور زهري ، أصول الفقه ) ج .  20
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 أدلة كل فريق ، والراجح يف رأي الباحث .  املطلب الثالث :  
 أدلة كل فريق :  : أوالً   

 تني ملفهوم الصفة :أدلة املثب -1
 

أهنــم قــالوا إن أاب عبيــد القاســم بــن ســالم مــن أهــل اللغــة، وقــد قــال بــدليل اخلطــاب يف   الــدليل األول :  
حيـث قـال إنـه أراد بـه أن مـن لـي    21 ) يل الواجد حيــل عر ــه وعقوبتــه (قوله صلى هللا عليه وسـلم : 

ــه وعقوبتـــ  ــهبواجـــد ال حيـــل عرضـ ــه مطلـ ــو الغـــين وليـ ــه  ه والواجـــد هـ ــه ، وعقوبتـ ــه مطالبتـ ومعـــٍ إحـــالل عرضـ
 حبسه.

، مطل غـري الغـٍ لـي  بظلـم، وقـال عليـه  22(  مطل المىن ظلموقال يف قوله صلى هللا عليه وسلم : )   
وقـد قيـل لـه إن: النـ  صـلى  23ًً ( الن ميتلئ جوف أحدكم قيحا خري له مَل أن ميتلئ شــعرا السـالم )

الشــعراء أو هجــاء الرســول، فقــال: لــو كــان ذلــك هــو املــراد، مل يكــن  ليــه وســلم إمنــا أراد اهلجــاء مــنهللا ع
 لتعليق ذلك ابلكثرة وامتالء اجلوف منه معٍ ؛ الن ما دون ملء اجلوف من ذلك ككثريه.

 .24: أنه فهم أن تعليق الذم على امتالء اجلوف من ذلك خمالف ملا دونه ووجه االحتجاج به   
، بــل قــد قــال مبفهــوم الصــفة االمــام الشــافعي وهــو مــن أئمــة اللغــة وقــد يقتصــر األمــر علــى أيب عبيــد مل و   

احــتج بقولــه األصــمعي وصــحح عليــه دواويــن اهلــذليني . واذا كــان أبــو عبيــد واالمــام الشــافعي ومهــا امامــان 
ن هبـذا املفهـوم ، فيسـتدالن من أئمة اللغة عاملان أبسرارها ، وتنوع أساليبها ومدلول اخلطـاب فيهـا ، يقـوال

ى أن الكــالم املقيــد بصــفة ، يــدل مبفهومــه املخــالف علــى نفــي احلكــم عمــن ختلفــت عنــه هــذه الصــفة علــ 

 
(   379ص    \  36محد يف مسنده ) ج  ( ، واالمام أ  271ص    \  7( ، وابن ماجه ) ج    298ص    \  14( ، والنسائي ) ج    32ص    \  10. رواه أبو داود ) ج    21

وهو  ( ، وقال صاحب كشف اخلفاء :   217ص  \ 21( وقال : حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه .، وابن حبان ) ج  387ص  \ 16يف مستدركه ) ج ، واحلاكم 
 .  ) مطل المين ظلم (مبعٍ احلديث املشهور الذي رواه الشيخان عن أيب هريرة بلف   

 .  (  205ص    \  8( ، و مسلم ) ج    66ص    \  8) ج    . رواه البخاري  22

 ( .  127ص    \  19. رواه البخاري ) ج    23

 . (  104ص    \  3اآلمدي ، االحكام يف أصول األحكام ) ج  .  24
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فذلك دليل على أن ذلك مفهوم لغًة ، ولو مل يكـن التقييـد ابلصـفة يـدل علـى ذلـك لغـًة ، ملـا حصـل هـذا 
 .  25الفهم 

 م الصفة مَل وجهني :وقد نوقش هذا الدليل مَل قبل النامني ملفهو   
أان ال نسلم أهنما فهما ذلك لغـًة جلـواز أن يبنيـا علـى اجتهادمهـا  ، واذا كـان هـذا الفهـم ألول : الوجه ا  

 . 26مبنياً على االجتهاد ، فانه ال يكون حجة ؛ ألن اجتهادهم لي  حجة على غريهم من اجملتهدين
نـه مـن أهـل افعي ، معـارض مبـذهب األخفـش فاأن مـا ذكـرمت مـن مـذهب أيب عبيـد والشـ الوجه الثاين :   

اللغــة ، ومل يقــل بــدليل اخلطــاب علــى مــا نقــل عنــه ، علــى أنــه ميكــن أن يكــون حكمــه بــذلك مســتندا إىل 
 . 27النفي االصلي وعدم داللة الدليل على خمالفته، وهو أوىل مجعا بني املذاهب

 املثبتون للمفهوم عن هذين الوجهني بقوهلم : هذا وقد أجاب  
أن أكثر اللغة امنا تثبت بقول األئمة مبعناه كذا ، وهذا التجويز قائم فيه ،  أما الوجه األول : مجوابه :  

 . 28وأنه ال يقدح يف افادته الظن ، ولو كان قادحاً ملا ثبت مفهوم شيء من اللغات 
وت مــا بلغــه قــول أن نفــي األخفــش ملفهــوم الصــفة ، مل يبلــل مــن قــوة الثبــ أمــا الوجــه الثــاين : مجوابــه :   

به ، فان أيب عبيد قد كرر ذلك يف مواضع من كالمه كما علمـت ، فصـار القـدر املشـرتك  ذينك االمامني
 مستفيضاً .

والشــافعي روى عنـــه أصــحابه مـــع كثــرهم ، كمـــا رواه عنــه املخـــالفون لــه ، وال كـــذلك طريــق الروايـــة عـــن   
 وت الرواية تلك .األخفش ، فان الرواية عنه ال تداين يف النقل والثب

يشـهدان ابالثبـات ، واألخفـش  –ومها أصح من األخفـش علمـاً وشـهرًة  - عبيد والشافعي على أن أيب  
يشهد ابلنفي ، ومن القواعد املقررة أن املثبت أوىل ابلقبول من النايف ؛ ألن النايف امنا ينفي لعدم الوجدان 

 
،  (  0691ص  \ 3( ، حممد بن مفلح املقدسي ، أصول الفقه ) ج  695 - 694ص  \ 1حممد أديب الصاحل ، تفسري النصوص يف الفقه االسالمي ) ج.  25

 ( .  79  -  78ب ) ص  عبدالسالم أمحد راجح ، دليل اخلطا 

 ( .   258. االجيي ، عبدالرمحن بن أمحد ، شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل البن احلاجب املالكي  ) ص    26
 .  (  105  -  104ص    \  3اآلمدي ، االحكام يف أصول األحكام ) ج  .  27

  ( .   258حلاجب املالكي  ) ص  ح العضد على خمتصر املنتهى األصويل البن ااالجيي ، عبدالرمحن بن أمحد ، شر .  28
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جـــدان يـــدل علـــى واملثبـــت يثبـــت للوجـــدان ، والو  ، وعـــدم الوجـــدان ال يـــدل علـــى عـــدم الوجـــود اال ابنـــاً ،
 .   29الوجود قطعاً 

أن اباهر ختصيب احلكم ابلصفة يستدعي فائدة صوانً للكالم عن اللغـو وتلـك الفائـدة الدليل الثاين :   
، وألنه لـو مل يـدل الكـالم علـى 30ليست اال نفي احلكم عما عداه ؛ ألن غريها منتف ابألصل فتتعني هي

 31ائدة  ، وهـو  تنـع مـن آحـاد البلغـاء ، فالشـارع أوىلختصيب حمل النطق ابلذكر بال فالتخصيب لكان 
 . 
أبنه منقوض مبفهوم اللقب اذ يقال فيه أن ختصـيب الـذات ابحلكـم ال فائـدة وقد نوقش هذا الدليل :   

غواً وعبثـاً له اال نفي احلكم عن غري هذه الذات فوجب أن يكون اللف  داالً على ذلك واال كان الكالم ل
 ب حجًة مع أنكم مل تقولوا حبجيته .فيكون مفهوم اللق

أبن ختصيب الذات ابحلكم يف مفهوم اللقب لـه فائـدة غـري نفـي احلكـم عـن الـذات وأجيب عَل هذا :   
وهـــي تصـــحيح الكـــالم فـــان الكـــالم بـــدون الـــذات ال يصـــح ؛ ألن الـــذات جعلـــت يف االســـناد ، والطـــرف 

فائـدة اال نفـي احلكـم عنـد انتفائهـا ملـا علـم  صـفة فانـه لـي  لتخصيصـها ابلـذكرالثاين هو احلكـم  ـالف ال
 .     32من أن وجود فائدة أخرى هلا جيعل الكالم خارجاً عن حمل النزاع

انــه لــو ثبــت املفهــوم لثبــت يف اخلــ  ، فتقييــد احلكــم ابلصــفة لــو كــان داالً علــى نفــي الــدليل الثالــث :   
األمر الشرتاكهما يف الصـالحية للتخصـيب رى ذلك يف اخل  كما جيري يف احلكم عن غري املتصف هبا جل

ابلصــفة ، وجــراين ذلــك يف اخلــ   تنــع اذ أنــه لــو قــال : )) يف الشــام الغــنم الســائمة (( مل يــدل علــى عــدم 
 املعلوفة فيها ، وهو معلوم من اللغة والعرف قطعاً.  

كر يف املثـال السـابق ابـاهر ما ذ ألمر يف ثبوت املفهوم ، و أبنه ال فرق بني اخل  واونوقش هذا الدليل :   
يف نفــي املعلوفــة هبــا اال لــدليل ، فــان مــدلول هــذا الكــالم يفيــد أنــه لــي  يف الشــام املعلوفــة اال أن مينــع مــن 

 مانع خارجي ، كالعلم بوجود املعلوفة فيه ، زهذا صارف ال يضر يف داللة الكالم .

 
 ( .   258االجيي ، عبدالرمحن بن أمحد ، شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل البن احلاجب املالكي  ) ص  .  29

 ( .374ص    \ 1السبكي ، االهباج يف شرح املنهاج ) ج.  30
 .  (  1075ص    \  3فقه ) ج  حممد بن مفلح املقدسي ، أصول ال.  31

 ( .  374ص    \  1(  ، السبكي ، االهباج يف شرح املنهاج ) ج  88ص    \  2ر زهري ، أصول الفقه ) ج حممد أبو النو .  32
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القــول القائــل يف الشــام الغــنم الســائمة  أن عــدم داللــة املكــابرة ، ذلــك  أبن هــذا مــن قبيــلوقــد أجيــب :   
 .33على عدم املعلوفة هبا معلوم لغًة وشرعاً 

 . أدلة النافني ملفهوم الصفة   -2
 
امـا  انه لو كان انتفاء الصفة داالً على انتفاء احلكم يف املسكوت عنه ، لكانت الداللةالدليل األول :   

تزامـاً ، لكنـه ال يـدل أبي مـن الـدالالت الـثالث ؛ ألن انتفـاء احلكـم يف املسـكوت مطابقًة أو تضـمناً أو ال
عنه لي  هو عني اثبات احلكم املذكور ، حىت يكون مطابقًة ، وال جزأه حىت يكون تضمناً ، وال الزمه ، 

 صــور الســامع اجيــاب الزكــاة يف يفحيــث ان مــن شــرط االلتــزام ســبق الــذهن  مــن املســمى اليــه ، اذ قــد يت
السائمة ، مع غفلته عن املعلوفة ، وعن عدم وجوب زكاها فال يتحقق شرط اللزوم الـذي هـو سـبق الفهـم 

 . 34اىل الذهن
أبن املفهــوم اثبــت ابلداللــة االلتزاميــة ، فكمــا يلــزم ثبــوت احلكــم املتعلــق بتلــك ونــوقش هــذا الــدليل :   

 . 35فة ، فمدلول املفهوم مدلول التزاميفاء احلكم عند انتفاء تلك الصالصفة عند وجودها ، يلزم انت
تـْلــْوا لــو كــان اللفــ  داالً علــى نفــي احلكــم عنــد انتفــاء الصــفة لكــان قولــه تعــاىل )الــدليل الثــاين :    َواَل تـَقم

َيَة ِإممَ  ٍ  آليـة ال تـدل علـى داالً على اابحة قتـل األوالد عنـد عـدم خشـية الفقـر لكـن ا 36(  َأوماَلدَْكمم َخشم
 . 37اللف  داالً على نفي احلكم عند انتفاء الصفة ذلك فال يكون

ــه األول :    ــه : الوجـ ــَل أوجـ ــه مـ ــة وجوابـ  ليســـت اآليـــة مـــن مفهـــوم املخالفـــة بـــل اآليـــة مـــن مفهـــوم املوافقـ
تلهم يف األولوي ؛ ألنه اذا مل جيز قتل األوالد يف حالة الفقر والضيق الذي هو مظنة الابحته فألن يكون ق

 ري جائز بطريق األوىل .وقت الغٍ وامليسرة غ

 
 ( .  85عبدالسالم أمحد راجح ، دليل اخلطاب ) ص  .  33

مني يف استنباط األحكام الشرعية  )  عبد الرؤوف اخلرابشة ،  منهج املتكل ( ،  521/ ص  2. االسنوي ، عبد الرحيم بن احلسن ، هناية السول يف شرح منهاج األصول ) ج  34
  ( ،  551  -  550ص  

 ( .   551عبد الرؤوف اخلرابشة ،  منهج املتكلمني يف استنباط األحكام الشرعية  ) ص  .  35

 ( .   31. سورة االسراء )    36
 ( .89ص    \  2نور زهري ، أصول الفقه ) ج حممد أبو ال ( ، 215/ ص  2هاج األصول ) ج االسنوي ، عبد الرحيم بن احلسن ، هناية السول يف شرح من.  37
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لو سلمنا أن هذه اآلية من مفهوم املخالفة ، لكن ال نسلم أن هذه اآلية هي حمل النـزاع الوجه الثاين :   
؛ ألن ذكر الوصف قد ابهر له فائدة سـوى نفـي احلكـم عنـد انتفائـه ، وتلـك الفائـدة هـي أن الغالـب مـن 

 . 38ة الفقرمنا كانوا يقتلون أوالدهم خشيأحوال العرب أهنم ا
مـن الشـروط الـيت ذكـرت للعمـل مبفهـوم املخالفـة ، عـدم معارضـة املفهـوم مـا هـو أقـوى  الوجه الثالث :   

منه ، هذا وقد ثبت ما يعارض ذلك املفهوم  ا هو أقوى منه ، من منطوق ومفهوم موافـق . فقـد عارضـه 
ــنمنطــوق قولــه عــز وجــل  حيــث حــرم قتــل الــنف  مهمــا   39اال ابحلــق ( ف  الــيت حــرم ه) وال تقتلــوا ال

كانت بغري حق ، والقتل خوف الفقـر لـي  مـن احلـق يف شـيء ، فـال يقـف مفهـوم املخالفـة أمـام منطـوق 
 . 40هذه اآلية

لو ثبت املفهوم لثبت بدليل ، وال دليل ؛ ألنـه أي الـدليل امـا عقلـي وال مـدخل لـه يف الدليل الثالث :   
تر وهـو غـري متحقـق ؛ ألنـه لـو كـان هنـاك تـواتر ملـا حـدث اخـتالف ، واما نقلي ، والنقلـي امـا متـوامثله ، 

 . 41واما آحاد وهو غري مفيد ألن املسألة أصولية
منــع اشــرتاط التــواتر وعــدم افــادة اآلحــاد يف مثلــه واال امتنــع العمــل أبكثــر أدلــة األحكــام لعــدم وجوابــه :   

ألعصــار واألمصــار كــانوا يكتفــون يف فهــم معــاين اً فــاان نقطــع أن العلمــاء يف االتــواتر ويف مفرداهــا ، وأيضــ 
. وامنـا كـان األمـر كـذلك ؛ ألن مـن  42األلفاظ ابألحاد كنقلهم عن األصمعي واخلليل وأيب عبيـد وسـيبويه

أو املتعــذر احلصــول علــى املتــواتر يف مثــل هــذه األمــور ، فــأ  لنــا نقــل بيــت مــن الشــعر اجلــاهلي ابلتــواتر ، 
 .  43كذا أو تقول كذا ، ابلتواتراثبات أن العرب كانت تفهم  

  
 
 
 

 
 ( .89ص    \  2حممد أبو النور زهري ، أصول الفقه ) ج .  38

 ( .   33سورة االسراء )  .  39

 ( .    553عبد الرؤوف اخلرابشة ،  منهج املتكلمني يف استنباط األحكام الشرعية  ) ص  .  40

 ( .   262نتهى األصويل البن احلاجب املالكي  ) ص  الرمحن بن أمحد ، شرح العضد على خمتصر املاالجيي ، عبد.  41

 ( .   262االجيي ، عبدالرمحن بن أمحد ، شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل البن احلاجب املالكي  ) ص  .  42

 .  (  700ص    \  1حممد أديب الصاحل ، تفسري النصوص يف الفقه االسالمي ) ج.  43
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 أدلة القول الثالث وفيه مسلكان :  -3
 
قــدمنا عنــد ذكــر املــذاهب أن امــام احلــرمني فــرق بــني حــالني :   فــاذا  :   اســتدالل اجلــويين ملذهبــه: أوالً  

ا مل يكـن مناسـباً : طـوق : قـال مبفهـوم الصـفة ، واذكان الوصف املذكور مناسباً للحكم الذي أعطـي للمن
 مل يقل به . 

بكونـه تعلـيالً فهـو أابهـر عنـده  –حبسـب الوضـع  –؛ أبن ما أشعر  ولقد استدل جلويين ملا  هب اليه  
يف اقتضاء التخصيب حيث ينتفي احلكم عند انتفاء الصفة ، ذلك أن العلة اذا اقتضت حكمـاً تضـمنت 

القائـل : ) إمنـا أكـرم الرجـل إلختالفـه إيل ( ، فإختصـاص  فاءه عند انتفائها . كـأن يقـولارتباطه هبا ، وانت
الرجل بإلكرام كان لعلة إختالفـه علـى الكـر  ، وهـذا أوضـح يف تضـمن إختصـاص اإلكـرام ابلرجـل املـداوم 

كمـا   على اإلختالف على الكر  من القـول : ) مـن إختلـف إيل أكرمتـه ( فإنـه ال إختصـاص ألحـد معـني
 .44يف املثال األول 

فــإن قيــل خصصــتم ابلــذكر الصــفات املناســبة لألحكــام وقــد أطلــق القــائلون  د قــال إمــام احلــرمني :وقــ   
ابملفهــوم أقــواهلم تثبــات املفهــوم بكــل موصــوف فــأثبتوا يف ذلــك مــا هــو احلــق قلنــا احلــق الــذي نــراه أن كــل 

كر كــالقول يف بلقبــه والقــول يف ختصيصــه ابلــذ  صــفة ال يفهــم منهــا مناســبة للحكــم فاملوصــوف هبــا كامللقــب
ختصــيب املســميات أبلقاهبــا فقــول القائــل زيــد يشــبع إذا أكــل كقلــه األبــيض يشــبع إذ ال أثــر للبيــاض فيمــا 

 . 45ذكر كما ال أثر للتسمية بزيد فيه
فإنــه  –وإن كــان ال يرتتــب عليــه كبــري أثــر يف األحكــام  –أن هــذا التفريــق مــن إمــام احلــرمني وجوابــه :   

من أن العرب فيمـا نقلـه أئمـة اللغـة كـأيب عبيـد والشـافعي ، مل يفرقـوا بـني وصـف  منقوض مبا أثبته اجلمهور
وهـو مـن هـو  –مناسب وغري مناسب ، وإمام احلرمني رمحه هللا يقرر التفريق مع نقله عن اإلمـام الشـافعي 

ــاليبها يف اخلطـــاب  ــة أسـ ــوم الصـــفة ، دون –يف اللغـــة ومعرفـ تفريـــق بـــني أن يكـــون الوصـــف يف  القـــول مبفهـ
 .  46احلكم مناسباً ، أو غري مناسب

 
 . (    91ب ) ص  عبدالسالم أمحد راجح ، دليل اخلطا.  44

 . (  175ص    \  1اجلويين ، ال هان يف أصول الفقه ) ج  .  45

 . (  701ص    \  1حممد أديب الصاحل ، تفسري النصوص يف الفقه االسالمي ) ج.  46
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ولعل الياعث إلمام احلرمني على ما ذهب إليه من التفريق هواإلحتياط يف أمور دين هللا ، ولكن شـروط   
 . 47األخذ مبفهوم املخالفة جعلتنا يف غٍ عن أي شروط أخرى ، لإلحتياط واخلروج من العهدة

 
 أبن مفهوم الصفة لي  حجة إال يف ثالث صور .  القائل:  أيب عبده البصري اثنياً : مسلك  
وتعليل مذهبه : أن الصفة موضوعة لتمييز الصفة عن غريه ، كما أن اإلسم موضوع لتمييز املسمى عن   

َِّّ )غـريه ، فـإذا علـق احلكــم علـى إسـم ، كمـا لــو قلنـا  وْل ا ٌد َرســْ رسـالة عــن فـال يـدل علــى نفـي ال 48( ُْمَمــَّ
ليه وسلم ، فكذلك الصفة مع املوصوف ، فتعليقه احلكم على الصفة وتقييده هبا ، صلى هللا عغري حممد 

 . 49ال يدل على نفي احلكم عما مل توجد فيه تلك الصفة
أن هــذا الــدليل بوضــعه املتقــدم ينــتج عنــه القــول بعــدم ونــوقش هــذا الـــدليل مــَل وجهـــني : أحــدمها :   

ر الثالث فلمعٍ آخر ال لداللة التعليق عليه ، حىت يكـون فأما قوله بنفي احلكم يف الصو املفهوم مطلقاً ، 
 .  50قائالً ابملفهوم يف هذه الصور ، وهلذا مل يتعرض لداللة التعليق على هذا النفي يف دليله

ــا :    ــور الـــثالث الـــيت أورد اثنيهمـ ــفة يف الصـ ــدا املوصـــوف ابلصـ ــا عـ ــم عمـ ــي احلكـ ــة علـــى نفـ ــا أن الداللـ هـ
 تعليق احلكم على الوصف ، بل من انحية أخرى : البصري ليست آتية من انحية

مــن انحيــة ورود اخلطــاب للبيــان والتعلــيم ، فــإن ذلــك يفيــد احلصــر ، ولــي  مفــي الصــورتني األوليتــني :   
ماً ، ولو لقباً هذا خمصوصاً ابملقيد ابلصفة ، بل كل ما ورد للبيان قواًل أو فعالً أو تقريراً ، منطوقاً أو مفهو 

 ، فإنه لواله مل يتم به البيان فالبيان يفيد احلصر ، وإال مل يكن بياانً . ، يفيد احلصر
فألجل القرينة ، فإن الشيء إذا كـان داخـالً يف الشـيء وتعلـق احلكـم ابلكـل  وأما يف الصورة الثالثة :    

لــزم عليــه ل معــٍ ولــو أنــه تعلــق ابجلــزء لفــإن ذلــك يقتضــي نفــي احلكــم عــن اجلــزء وإال ملــا كــان لتعليقــه ابلكــ 
بطالن املنطوق ، أال ترى أنه لو قيل ) أحكم بشاهدين من رجالكم ( فإن ذلك يقتصـي املنـع مـن احلكـم 

 
 ( .   557عبد الرؤوف اخلرابشة ،  منهج املتكلمني يف استنباط األحكام الشرعية  ) ص  .  47

 ( . 29سورة الفتح ) .  48

 ( . 121  -  120ص   \  3( ، اآلمدي ، االحكام يف أصول األحكام ) ج    151ص    \  1، حممد بن علي ، املعتمد يف أصول الفقه )ج  البصري  .  49
 .(    94عبدالسالم أمحد راجح ، دليل اخلطاب ) ص  .  50
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بشــاهد واحــد إذ لــو ثبــت احلكــم ابلشــاهد الواحــد ملــا توقــف احلكــم علــى الشــاهدين معــاً ، وهــو خــالف 
 . 51تثال إال هبماالشاهدين ، وأنه ال حيصل اإلممقتضى املنطوق ألنه صريح يف توقف احلكم على 

 
 الراجح يف رأي الباحث : : اثنياً  
والذي يـراه الباحـث والـذي  يـل إليـه الـنف  ، وحيقـق فيهـا اإلطمئنـان هـو مـا ذهـب إليـه مجهـور العلمـاء   

كالشـافعي   من األخذ مبفهوم الصفة ؛ وذلك لقوة ما إستدل به اجلمهور ، حيث أن كبار أئمـة أهـل اللغـة
وأيب عبيــد   -شــرة ســنة مــن عمــره يف تعلــم اللغــة العربيــة يف الباديــة مقــر الفصــاحة الــذي أفــٍ ســبعة ع –

رأينــاهم يقولــون هبــذا املفهــوم و خــذون بــه ، وللفائــدة املرتتبــة مــن ختصــيب احلكــم ابلصــفة حيــث يصــون 
 الكالم عن اللغو .

 
 :  أثر مفهوم الصفة يف تطبيقه على األحكام الشرعيةاملبحث الثاين :   
   
إن اإلختالف يف األخذ مبفهوم الصفة أو عدم األخذ به ، أحدث إتساعاً يف اإلختالف بني الفقهاء ،   

فإن املالح  للفروع الفقهية جيد : أن هناك مناذج كثرية يظهر فيها اإلختالف يف الفروع ، بناًء على هذه 
  لية ،  ا يصعب اإلحاطة به ، فمن تلك النماذج ما يلي :القاعدة األصو 

 
  -املطلب األول : زواج األمة الكتابية عند مقدان وول احلرة : 

ا َمَلكــَ م َأميــمَاْنْكمم  ) قال تعاىل :   َلم مــَ ِْ َممــِ ِمَنا ِْ المْم م َصَنا َتِطعم ِمنمْكمم َووماًل َأنم يـَنمِكَم المْمحم َوَمَلم  َم َيسم
ِْ ِمَلم مَـ  ِمَنا قيـد احملصـنات بكـوهنن مؤمنـات ،  ـا جعـل اآليـة ففي نب اآلية ، وصُف . 52(  تَـَياِتْكْم المْم م

تدل مبنطوقها على أن زواج املسلم ابلفتيات املؤمنات ، إمنـا جيـوز عنـد عـدم طـول احملصـنات املؤمنـات مـن 
 . 53احلرائر

 
 .(    95  –  94دالسالم أمحد راجح ، دليل اخلطاب ) ص  ( ، عب121ص    \  3اآلمدي ، االحكام يف أصول األحكام ) ج  .  51
 ( .   25. سورة النساء )    52
 . (  703ص    \  1حممد أديب الصاحل ، تفسري النصوص يف الفقه االسالمي ) ج.  53
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اإلخـتالف يف مفهـوم الصـفة ، وكونـه حجـًة أو ولكن الزواج ابلفتيات الكتابيات خمتلف فيه ، بناًء على   
 ان احلكم يف هذه امليسألة على مذهبني : غري حجة ، فك

حيث ذهبوا إىل عدم جواز نكاح األمة الكتابية  54مذهب املالكية والشافعية واحلنابلةاملذهب األول :   
علـت اإلميـان مـن القيـود الــيت إذ أن اآليـة ج ) مــَل متيــاتكم امل منــاْ (أخـذاً مبفهـوم الصـفة يف قولـه تعـاىل 

إذا إنتفى هذا القيد وهو وصف اإلميان ، إنتفى احلـِل تنتفائـه ، وعلـى ذلـك ال إنبٍ عليها حكم احِلل ، ف
 حيل يف هذه احلال الزواج ابلكتابيات . 

وألنه قد شرط يف تزوج األمـة املسـلمة أن يكـون عنـد عـدم طـول احلـرة املؤمنـة ، وأن تكـون هنـاك خشـية   
املسـلمة إمنـا حـل عنـد حتقـق الضـرورة املسـتوجبة  ن العنت . واملـدلول الواضـح هلـذا : أن زواج احلـر ابألمـةم

هلذا الزواج ، وإذا كان حل األمة املسـلمة مرتبطـاً بضـرورة إسـتوجبته كـان ذلـك دلـيالً علـى عـدم حـل تـزوج 
 الكتابية مطلقاً .

منهـا ، وإن كانـت ملسـلم مل يـؤمن أن يبيعهـا مـن كـافر  وألن الفتاة الكتابية إن كانـت لكـافر إسـرتق ولـده  
 . 55رتق ولده منها ، فيكون الزواج حمتمالً إلسرتقاق الولدفيس 

حيث ذهبوا إىل جواز نكاح األمة الكتابية عند خوف املشـقة وفقـدان  56مذهب احلنفيةاملذهب الثاين : 
وقولــه بعــد أن ذكــر  57مــَل النســاء (مــانكحوا مــا وــاب لكــم طـول احلــرة ، أخــذاً مـن عمــوم قولــه تعـاىل ) 

واألمـة الكتابيـة مندرجـة حتـت عمـوم  58وأحــل لكــم مــا وراء  لكــم ( النكـاح : ) احملرمات من النساء يف 
هــاتني اآليتــني ، وأيضــاً فإهنــا حمللــة لــه ابلنكــاح . إذ ال حيــل مبلــك ميــني إال مــا كــان حــالالً مبلــك النكــاح ، 

 . 59ومفهوم الصفة لي  بدليلل عندهم
 

اية  مد القرط  األندلسي ، بداية اجملتهد وهن( ، إبن رشد ، أمحد بن حم  247/ ص  3الشربيين ، حممد بن اخلطيب ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ) ج .  54
( ، إبن قدامة ، عبدهللا بن أمحد ،   426 – 425( ، هباء الدين املقدسي ، عبد الرمحن بن إبراهيم ، العدة يف شرح العمدة ) ص  68 – 67/ ص  3املقتصد ) ج 

 ( .  596/ ص    6املغين مع الشرح الكبري ) ج  
 . (  703ص    \  1حممد أديب الصاحل ، تفسري النصوص يف الفقه االسالمي ) ج ( ،  965/ ص    6محد ، املغين مع الشرح الكبري ) ج  إبن قدامة ، عبدهللا بن أ.  55
/   1دي ) ج ( ، املرغيناين ، علي بن أيب بكر ، اهلداية يف شرح بداية املبت  100/ ص  2. إبن مودود املوصلي ، عبد هللا بن حممود ، اإلختيار لتعليل املختار ) ج  56

 ( .  189ص  
 ( .   3. سورة النساء )    57
 ( .   24. سورة النساء )    58

 \ 1( ، حممد أديب الصاحل ، تفسري النصوص يف الفقه االسالمي ) ج 165مصطفى سعيد اخلن ، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ) ص .  59
 ( .   561  -  560مني يف استنباط األحكام الشرعية  ) ص  عبد الرؤوف اخلرابشة ،  منهج املتكل ،  (  705ص  



 حممد أمحد اخلاليلة  هباء                                                                                                   مفهوم الصفة 

 www.naseemalsham.comالشام     موقع نسيم                                                                      20

ري جــائز ؛ ألنــه مفهــوم يف مقابلــة منطــوق أعــم وهــذا ابإلضــافة إىل ان اإلســتدالل مبفهــوم املخالفــة هنــا غــ   
هو أقوى ، فال يصح اإلحتجاج به ؛ ألن من شرط اإلحتجاج به عند من حيتج أال يعارضه مـا هـو أقـوى 

 . 60منه
 

 :  61املطلب الثاين : ملكية مثر النخل املباع دون أتبري 
ــاع ًــ ً قــد أبــْر مــ ر رضــي هللا عنــه أن النــ  صــلى هللا عليــه وســلم قــال : ) روي عــن إبــن عمــ  َل إبت

، فهــذا نــب يــدل مبنطوقــه علــى أن النخــل املــؤبر إذا بيــع  62مثمرهتــا للبــائع إال أن يشـــتوه املبتــاع (
وعليـه مثــر فــإن هـذا الثمــر ال يــدخل يف صــفقة البيـع ، بــل يبقــى علــى ملـك البــائع ، إال إذا إشــرتط غــري 

 لك يف العقد .ذ

لة اخــرى ، وهــي حكــم الثمــر إذا مل يكــن النخــل مــؤبراً وعرضــت للعلمــاء عنــد تفســري هــذا الــنب مســأ  
 هل يدخل هذا الثمر يف ملك املشرتي ، أم يستمر على ملك البائع ، شأنه يف حال التأبري ؟ 

نب قـال : الثمـر وسبب هذا اإلختالف إختالفهم يف مفهوم الصفة ، فمن أخذ مبفهـوم الصـفة يف الـ   
النخـل ، ويصـبح ملكـاً للمشـرتي ، وذلـك بنـاًء علـى إنتفـاء  الذي على النخل غري املؤبر يـدخل يف بيـع

الصفة اليت قيدت ملك البـائع للثمـر ، ومـا دامـت الصـفة الـيت هـي التـأبري قـد إنتفـت ، فـاحلكم إذن يف 
 63املالكية والشامعية واحلنابلــة وهذا هو قول مجهور العلماءاملسكوت عنه يكون خمالفاً للمـذكور . 

. 

 
 ( .   165مصطفى سعيد اخلن ، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ) ص  .  60

النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل ، قال أهل اللغة : أبرت النخل آبره أبراً ابلتخفيف ، وأبرته ابلتشديد أؤبره أتبرياً كعلمته أعلمه تعليماً : وهو أن يشق طلع .  61
 ( .    431/ ص    10اإلابر : هو شقة سواء حط فيه شيء أو ال ، ولو أتبرت بنفسها أي : تشققت .  شرح النووي على صحيح مسلم ) ج  و 

/   2( ، واإلمام أمحد يف مسنده )  2210( ، وإبن ماجه )  296/  7( ، والنسائي )  3434( ، وأبو داود )  1543( ومسلم )  2204أخرجه البخاري )  . 62
 ( .   297/    5( ، والبيهقي )    617/    2( ، ومالك )    63

( ، إبن رشد ، أمحد بن حممد القرط  األندلسي ، بداية اجملتهد وهناية   113/  ص 2الشربيين ، حممد بن اخلطيب ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ) ج .  63
( ، إبن قدامة ، عبدهللا بن أمحد ، املغين مع الشرح   263رمحن بن إبراهيم ، العدة يف شرح العمدة ) ص ( ، هباء الدين املقدسي ، عبد ال 205/ ص  3املقتصد ) ج 
عي ، واجلمهور  ( وقد قال يف شرحه على هذا احلديث : فأما الشاف 432/ ص  9( ، النووي ، حيىي بن شرف ، شرح صحيح مسلم ) ج  74/ ص  6الكبري ) ج 

ب ،  حلديث ، وغريها مبفهومه ، وهو دليل اخلطاب ، وهو حجة عندهم . وأما أبو حنيفة ، فأخذ مبنطوقه يف املؤبرة ، وهو ال يقول بدليل اخلطافأخذوا يف املؤبرة مبنطوق ا
 فأحلق غري املؤبرة ابملؤبرة .اه  
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فهــوم الصــفة فاعتمــد التســوية بــني املــؤبر وغــريه ، وال أثــر عنــدهم للقيــد الــوارد يف أمــا مــن مل  خــذ مب  
احلديث ، حيث ال يدل على إنتفاء احلكم عند إنتفاء الوصف ، وما دام النب قد أثبـت حكـم الثمـر 

 يــؤبر ، فيبقــى حكمــه كمــا كــان قبــل ورود الشــرع ، يف النخــل املــؤبر ، فهــو ســاكت عــن الثمــر الــذي مل
، حيـــث قـــرروا أن الثمـــر ال يـــدخل يف بيـــع النخـــل ، إال يف حـــال تصـــريح  مـــذهب احلنفيـــة وهـــذا هـــو

 . 64العاقدين بدخوله يف العقد أو إشرتاط املشرتي أن يكون هذا الثمر له
 

 : أخذ اجلزية مَل غري أهل الكتاب: املطلب الثالث
ََل الـَـِذيََل لــه تعــاىل: )دم جــواز أخــذ اجلزيــة مــن غــري أهــل الكتــاب عمــالً مبفهــوم قو بعــ  الشــامعي قــال  مــِ

رََّم ( يف اآلية الكرميــة: )ْأوْتوا الِكَتابَ  ا حــَ وَن مــَ ِر وال حْيَراِمــْ ِم اآلخــِ وم َِّّ وال اِبلميـــَ ِمنـْـوَن اِب قــَاتِْلوا الــَِذيََل ال يـْ م
ْ وَرْسولْْه وال َيِديْنوَن ِديََل احلَ  َّّ اِغْرونَ قِا ِمََل اَلِذيََل ْأوْتوا الِكَتاَب َحَّتَّ يـْعمطــْوا ا مم صــَ  (اجِلزميــََة عــََل يــٍَد وهــْ

65 . 
جبـواز أخـذها مـن غـريهم وأن اآليـة الكرميـة ال تـدل علـى عـدم اجلـواز وذلـك بنـاء علـى  وقال أبو حنيفة

 . 66عدم قوله مبفهوم الصفة
 
 
 

 
 
 
 
 

 
/ ص  3، علي بن أيب بكر ، اهلداية يف شرح بداية املبتدي ) ج ( ، املرغيناين  6/ ص  2عليل املختار ) ج إبن مودود املوصلي ، عبد هللا بن حممود ، اإلختيار لت.  64

( ، إبن رشد ، أمحد بن حممد القرط  األندلسي ، بداية اجملتهد    561 - 560عبد الرؤوف اخلرابشة ،  منهج املتكلمني يف استنباط األحكام الشرعية  ) ص ، ( ،  26
 .  (  205/ ص    3قتصد ) ج  وهناية امل

 . 29ة آية  سورة التوب  .  65
، العدد    حبث منشور يف اجمللة العلمية لكلية الشريعة و القانون بطنطا( ،    8محدي صبح طه ، " أنواع مفهوم املخالفة حقيقتها وحجيتها وآاثرها الفقهية " ) ص .  66

 .  الثاين عشر
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 قائمة املراجع واملصادر :
 
 وكتب احلديث :القرآن الكرمي   
 

 القرآن الكرمي . -1
دار ابـن كثـري ، ، حتقيق مصطفى ديب البغـا ، صحيم اجلامع حممد بن إمساعيل ، ،  البخاري -2

 .1987 – 1407بريوت ، الطبعة الثالثة ،  –اليمامة 

، حتقيــق  املنهــاج شــرح صــحيم مســلم بــَل احلجــاجحيــىي بــن شــرف ، ، حميــي الــدين  النــووي -3
 مـ . 2007 -هـ  1428،  13لبنان ، ط –املعرفة ، بريوت خليل مأمون شيحا ، دار 

حتقيــق : أمحــد حممــد شــاكر ،  اجلــامع الصــحيم ســنَل التمــذي، حممــد بـن عيســى ،  التمــذي -4
 وآخرون ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .

، حتقيــق عــزت عبيــد الــدغا   الســنَل، ســليمان بــن األشــعث السجســتاين األزدي ، أيب داود  -5
 م . 1997 -هـ  1418سيد ، دار ابن جزم ، طبعة جديدة ، وعادل ال

، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، دار  السنَل حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين ،  ،  ابَل ماجه -6
 بريوت .  –الفكر 

حتقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري ,  السنن ،  أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن ،النسائي ،  -7
 . 1991 – 1411 ، بريوت ، الطبعة األوىل –دار الكتب العلمية  سيد كسروي حسن ،

، حتقيق شعيب األرانؤوط وعادل املرشد ، مؤسسة  املسند، أمحد بن حنبل ،   ابَل حنبل -8
 م .  2008 -هـ  1429،  2لبنان ، ط –الرسالة ، بريوت 

،  1مانيـة ، ط، مطبعة جملـ  دائـرة املعـارف العث السنَل الكربى، أمحد بن احلسني ،  البيهقي -9
 هـ . 1355

 
 دمية: أصول الفقه الق  
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القـاهرة ، دار احلـديث ، .  االحكام يف أصول األحكــام، علي بن أيب علي بن حممد ،  اآلمدي -1
 راجعها ودققها مجاعًة من العلماء تشراف الناشر .

ة ، هناية السول يف شرح منهاج األصــول ومعــه حواشــي مفيــد، عبدالرحيم بن احلسن  اإلسنوي -2
 لقاهرة .، دار عامل الكتب ، ا حملمد خبي  مطيعي

، حتقيـق صـالح بـن حممـد بـن عويضـة  الربهان يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبـدهللا ،  اجلويين -3
 مـ . 1997  -هـ  1418لبنان ، ط األوىل ،  –، دار الكتب العلمية ، بريوت 

، حتقيق خليل املي   أصول الفقه املعتمد يف حممد بن علي بن الطيب ، ،  أبو احلسني البصري -4
 هـ . 1403،  1لبنان  ، ط –كتب العلمية ، بريوت ، دار ال

، حتقيـق حممـد حممـد  مـر  البحر احمليط يف أصول الفقــه، حممد بن هبادر بن عبدهللا ،  الزركشي -5
 لبنان . –، دار الكتب العلمية ، بريوت 

اإلهبــاج ن عبـدالوهاب بـن علـي السـبكي ، ، علي بن عبـدالكايف وأكملـه ولـده  ج الـديالسبكي  -6
 لبنان . –، دار الكتب العلمية ، بريوت  شرح املنهاجيف 

، حتقيق  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق مَل علم األصول، حممد بن علي بن حممد ،  الشوكاين -7
 مـ . 1998 -هـ  1418،  1شعبان حممد إمساعيل ، دار السالم ، ط

، حتقيــق فــادي  شــرحه علــص  تصــر املنتهــص األصــويلاإلجيــي ،  ، عبــدالرمحن بــن أمحــد العضــد -8
ـ  1421،  1لبنان ، ط –نصيف و طارق حيىي ، دار الكتب العلمية ، بريوت  ـ  2000 -ـه ـم

. 

، حتقيـق انجـي السـويد ، املكتبـة العصـرية  املستصفص يف أصول الفقــه، حممد بن حممد ،  المزايل -9
 مـ . 2008 -هـ  1429،  1بريوت ، ط –، صيدا 

، حتقيــق حممــد  التبصــرة يف أصــول الفقــهيوســف ، ، إبــراهيم بــن علــي بــن  الفــريوزآابدي -10
 مـ .  1980 -هـ  1400،  1حسن هيتو ، دار الفكر ، دمشق ، ط
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حتقيــق أيب ، البــدر الطــالع يف حــل مجــع اجلوامــع ، ، عبــدهللا بــن حممــد بــن أمحــد  احمللــي -11
ـ  1426،  1سـوراي ، ط –، دمشـق الفداء الداغستاين ، مؤسسة الرسالة انشرون   2005 -ـه

 . مـ

، حتقيــق فهــد بــن حممــد الســدحان ، مكتبــة  أصــول الفقــه، حممــد بــن مفلــح ،  املقدســي -12
 العبيكان .

، حتقيـق حممـد الزحيلـي و نزيـه محـاد  شرح الكوكب املنــري ، حممد بن أمحد ،  ابَل النجار -13
 ، مركز البحوث وإحياء الرتاث اإلسالمي ، مكة املكرمة .

 

 

 أصول الفقه احلديثة : 

 
،  حبـث منشـور يف اجمللـة  أنــواع املفهــوم حقيقتهــا وحجيتهــا وآاثرهــا الفقهيــة،  محدي صــبم وــه -1

 ، العدد الثاين عشر . العلمية لكلية الشريعة والقانون بطنطا
 ، وزارة الرتاث القومي والثقافة يف سلطنة عمان .  مصول األصول،  خلفان بَل مجيل السيايب -2

 ، دار إبن حزم .  ط األحكام الشرعيةمنهج املتكلمني يف إستنبا،  رؤوف اخلرابشةعبدال -3

دليــل اخلطــاب ) مفهــوم املخالفــة ( وأفــر اإلخــت ف ميــه يف الفقــه ،  عبدالســ م أمحــد راجــم  -4
 ، دار إبن حزم . القانون

 مـ .  2003 -هـ  1423، دار احلديث ، القاهرة ،  علم أصول الفقه،  عبدالوهاب خ ف -5

 تبة األزهرية للرتاث ، القاهرة . ، املك أصول الفقه،  ُممد أبو النور زهري  -6

،  4، املكتــــب اإلســــالمي ، ط تفســــري النصــــوه يف الفقــــه اإلســــ مي،  ُممــــد أديــــب صــــاح -7
 مـ . 1993 -هـ  1413

حلبـوين  –، دار املصـطفى ، دمشـق  أصول الفقه اإلس مي دراسة عامة،  مصطفص ديب البما -8
 مـ . 2007 -هـ  1428،  3، ط
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، مؤسســة  خــت ف يف القواعــد األصــولية يف إخــت ف الفقهــاءأفــر اإل،  مصــطفص ســعيد اخلــَل -9
 مـ . 2006 -هـ  1427،  10لبنان ، ط –الرسالة ، بريوت 

ـــ  1429،  16، دار الفكـــر ، دمشـــق ، ط أصـــول الفقـــه اإلســـ مي،  وهبـــة الزحيلـــي – 10     -ـه
 مـ . 2008

 
 الكتب الفقهية : 

، حتقيــق  اهلدايــة يف شــرح بدايــة املبتــدي علــي بــن أيب بكــر بــن عبــداجلليل ، رغينــاين ،امل -1
 لبنان . –طالل يوسف ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت 

، حتقيق عبداللطيف  اإلختيار لتعليل املختارعبدهللا بن حممود ،  ، إبَل مودود املوصلي -2
 مـ .  2005 -هـ  1426،  3لبنان ، ط –حممد عبدالرمحن ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

ــدإبـــَل  -3 ــة املقتصـــد، حممـــد بـــن أمحـــد القـــرط  األندلســـي ،  رشـ ــد وهنايـ ، دار  هنايـــة ادتهـ
 مـ . 2004 -هـ   1425احلديث ، القاهرة ، 

، حتقيــق  ممــين احملتــاج إىل معرمــة معــاين ألفــا  املنهــاج، حممــد بــن اخلطيــب ،  الشــربيين -4
 مـ . 2007 -هـ  1428،  3لبنان ، ط –عرفة ، بريوت حممد خليل عيتاين ، دار امل

ــة -5 بـــريوت ،  –دار الفكـــر املمـــين مـــع الشـــرح الكبـــري ، ، عبـــدهللا بـــن أمحـــد ،  ابـــَل قدامـ
 هـ . 1405الطبعة األوىل ، 

، حتقيـق حيـىي مـراد ، مؤسسـة  العدة يف شرح العمــدة، عبدالرمحن بن إبـراهيم ،  املقدسي -6
 مـ .  2005 -هـ  1426،  1املختار ، القاهرة ، ط

 

 

 : كتب شروحاْ احلديث   

، حتقيق  املنهاج شرح صحيم مسلم بَل احلجاجحيىي بن شرف ،  ، حميي الدين   النووي -7
 مـ . 2007 -هـ  1428،  13لبنان ، ط –خليل مأمون شيحا ، دار املعرفة ، بريوت 


