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 المقدمة

 

 
ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن  هإن احلمد هلل حنمد
 : أما بعد ، اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله شهد أال إله إال أيضلل فال هادي له و

 

فقد كلفت ببحث أسباب اخلالف من كتاب مناهج التحصيل ، أليب احلسن الرجراجي ، اجلزء اخلامس من 
، وذلك خالل دراسيت ملادة التخريج يف مرحلة املاجستري يف كلية ( 012)إىل صفحة ( 111)صفحة 

 .الشريعة قسم الفقه وأصوله 
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  :خطة البحث 
 .املقدمة:أواًل 
 : ، وفيه مباحث الدراسة: ثانيًا 

 :وفيه العناصر التالية  هل هم خماطبون بفروع اإلسالم ؟ غري املسلمني :السبب األول
 .معىن هذا السبب : العنصر األول
 .اخلالف يف هذا السبب : العنصر الثاين 
 .اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب : العنصر الثالث

 .تعليق الباحثة على هذا السبب : لعنصر الرابع ا
 :وفيه العناصر التالية  ،تعارض خرب اآلحاد مع القياس: السبب الثاين 
 .معىن هذا السبب : العنصر األول
 .اخلالف يف هذا السبب : العنصر الثاين 
 .اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب : العنصر الثالث
 .يق الباحثة على هذا السبب تعل: العنصر الرابع 

 :وفيه العناصر التالية  ،هل احلقائق العرفية مقدمة على احلقائق اللغوية ؟: السبب الثالث 
 .معىن هذا السبب : العنصر األول
 .اخلالف يف هذا السبب : العنصر الثاين 
 .اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب : العنصر الثالث
 .عليق الباحثة على هذا السبب ت: العنصر الرابع 
 :وفيه العناصر التالية  ،هل مفهوم العدد حجة أم ال ؟ :السبب الرابع
 .معىن هذا السبب : العنصر األول
 .اخلالف يف هذا السبب : العنصر الثاين 
 .اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب : العنصر الثالث
 .ا السبب تعليق الباحثة على هذ: العنصر الرابع 

 :وفيه العناصر التالية  ،املقدم من اللفظ والقصد عند تعارضهما: السبب اخلامس 
 .معىن هذا السبب : العنصر األول
 .اخلالف يف هذا السبب : العنصر الثاين 
 .اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب : العنصر الثالث
 .تعليق الباحثة على هذا السبب : العنصر الرابع 

 .الفهرس :ثالثًا 
 .فهرس املصادر واملراجع

 .فهرس املوضوعات 
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 :منهج البحث 
 .ذا البحث وضعتها هبمخسة أسباب منه التزمت هبذا البحث بالقدر املخصص يل ، واخترت   (1
وذلك بذكر اسم  صادرهاحرصت على توثيق األقوال ونسبتها  واملعلومات املذكورة يف هذا البحث من م  (0

 .ورقم الصفحة يف اهلامش الكتاب واجلزء
قلته باملعىن فأين أسبقه بكلمة إذا نقلت العبارة نصًا من املرجع فأين أذكر اسم املرجع يف اهلامش ، وإذا ن( 3

 (.ينظر )
حرصت على ترتيب األسباب وفق الترتيب املعهود يف كتب أصول الفقه ، وبعد  انتهائي من ذكر أسباب   (3

 .خلالف املتعلقة بالقواعد الفقهية اخلالف األصولية ذكرت أسباب ا
 .ترتيب األجبدي  ال علىرتبت فهرس املراجع واملصادر ( 5
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 . مباحث الدراسة

 
 :المبحث األول

 .هل هم مخاطبون بفروع اإلسالم ؟ غير المسلمين
 

 
 :معىن هذا السبب 

 

يف حال  ، لكن هل هم أيضًااإلميان باهلل وتوحيدهأي يوجه هلم طلب خماطبون بأصل اإلميان  غري املسلمني
فهذه األمور والسرقة والقتل وشرب اخلمر، الصالة والزكاة والصيام واجتناب فعل مطالبون ب عدم إمياهنم

 .(1)أو غري مطالبنيفهل هم مطالبون هبا  أو اإلسالم فروع الشريعة تسمى
 

 

 :مسألة خالفية فيها ثالثة أقوال يف املسألةوهذه 
 

 .أهنم خماطبون هبا : القول األول
والكرخي من احلنفية  ،(3)محدأ، ورواية عن األمام (3)ةالشافعيو، (0)ىل هذا القول ذهب املالكيةإو

  .، ومذهب أكثر املعتزلة(5)واجلصاص
 

و حامد وأب ،( )، وابن خويز منداد من املالكية( )أهنم غري خماطبني هبا، وهو قول أكثر احلنفية: القول الثاين
 .( )، ورواية عن أمحد( )االسفراييين من الشافعية

 

                                                           

 (.1 1-2 1/1)، روضة الناظر (   1/1)اإلهباج ،(  0/3)رفع احلاجب : ينظر (1)
 (.1 3/1)، املوافقات ( 032)، إحكام الفصول (  0/3)رفع احلاجب : ينظر (0)
 ( . 10)، التمهيد لإلسنوي (   1/1)اإلهباج: ينظر (3)
 (.2 1/1)، روضة الناظر حتقيق الشثري (  3)املسودة : ينظر (3)
 ،  ( 1/33)إرشاد الفحول : ينظر (5)
 (.3 -3 /1)،أصول السرخسي ( 1/33)إرشاد الفحول : ينظر ( )
 ( . 1/11)، إحكام الفصول (  0/3)رفع احلاجب : ينظر ( )
 (.  1/1)اإلهباج : ينظر ( )
 ( . 3)املسودة : ينظر ( )
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ورواية عن اإلمام ، (1)، ذهب إيل هذا القول بعض احلنفيةمطالبون بالنواهي دون األوامر :القول الثالث
 . (0)أمحد

 :اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب  
عبد نصرانيًا ، وله سيدان شريكان فيه أحدمها إن كان ال :اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب هو

، هل يقّوم عليه نصيب املسلم أم ال ؟: نصراين واآلخر مسلم ، وأعتق الشريك النصراين حصته فإن اخلالف
 :وقد ذكر الرجراجي اخلالف يف ذلك بقوله 

 :"  املدونة" منصوصني يف  على قولنيفاملذهب  »
 .القاسم  نفي التقومي ، وهو قول أبو:  أحدمها

  .أنه يقّوم عليه : الثاين و
 

؟ وللخالف سبب آخر هل يغلب حق (3)هل هم خماطبون بفروع الشريعة أم ال  غري املسلمني :وسبب اخلالف 
حق اهلل وحق العبد وحق :املسلم فيقّوم أم يغلب حق العبد مث ال يقّوم ؟ ألن التقومي يتضمن ثالثة حقوق حق الشريك

  .الشريك
 

 

 

خماطبون بفروع اإلسالم فإنه قال بأنه يلزم الشريك النصراين إذا أعتق العبد أن يقوم  أن من قال أهنم :التعليق
عليه نصيب الشريك املسلم ، ألن حكم الشريعة إذا مل يعتق أحد الشريكني وأعتق اآلخر حصته فإن على 

خماطبون  غري املسلمنيأي صار مبعضًا ، فإذا كان  َما َعَتَقالعبد َوِإلَّا َفَقْد َعَتَق ِمنُْْ  اآلخر أن يقّوم عليه وإال
 .بفروع الشريعة وكان الشريك امُلعتق نصرانيًا فإنه يقوم على العبد 

غري خماطبون بفروع اإلسالم ، وأيضًا من قال أهنم خماطبون بالنواهي دون األوامر ، قال بأنه ال  مومن قال أهن
 .قوم عليه نصيب الشريك املسلم يلزم الشريك النصراين إذا أعتق العبد أن ي

                                                           

 (. 0/33)أصول السرخسي: ينظر (1)
 (. 3)، املسودة ( 0 1/1)روضة الناظر حتقيق الشثري : ينظر (0)
 (.5/021)مناهج التحصيل  : نظري (3)
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 :المبحث الثاني
 .تعارض خبر اآلحاد مع القياس 

 

 :معىن هذا السبب 
هذه املسألة من مسائل األصول ويتحدث عنها العلماء بعد احلديث عن حجية خرب اآلحاد ، فبعض املذاهب 

عنها كمسألة مندرجة حتت مباحث  اشترطت لقبول خرب اآلحاد أن ال يعارض القياس وبعضهم حتدثوا
األخبار ، واملقصود أنه إذا تعارض اخلرب الذي رواه واحد مع ما يقتضيه القياس فهل يقدم خرب الواحد على 

 .(1)القياس فيعمل به دون القياس ، أم العكس؟
 : قدم على ما يلي، فاختلفوا يف أيهما ي(0)إذا مل ميكن ختصيص أحدمها باآلخر هو حمل النزاع يف هذه املسألةو

ومذهب  ،(3)واملالكية ،(3)؛ أكثر احلنفيةاد على القياس ، وهو قول اجلمهورتقدمي خرب اآلح: القول األول
 .( )واحلنابلة، (5)الشافعية

 .( )وبعض املالكية، ( )تقدمي القياس على خرب اآلحاد ، وهو قول بعض احلنفية : القول الثاين
فقهيًا فإن خربه يقدم على القياس ، وإن كان غري فقيه فيقدم القياس على خربه  إذا كان الراوي: القول الثالث

 .( )وهو قول بعض احلنفية
 :اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب 

اختالفهم  يف املعسر املتمسك بالرق إذا أراد أن يقوم  :اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب هو
 :على قولني قائمني من املدونة ": وقد ذكر الرجراجي اخلالف يف ذلك بقوله  الذمة ،على املعتق ويتبعه يف 

 أن ذلك له ، وأن له أن يقوم عليه ، ويتبعه يف الذمة ، ألن ضرر التأخري على الذي مل يعتق ، وهو: أحدمها
 ".املدونة"وهو ظاهر " كتاب ابن املواز"نص قول مالك يف 

                                                           

، غالب هذا التوضيح كان من فهمي ألن كتب األصول غالبًا ( 1/151)، إرشاد الفحول ( 2 1/3)أصول الفقه وهبة لزحيلي : ينظر (1)
 . ما تبدأ باخلالف بدون أي توضيح وقد وجد توضيح يسري جدًا يف املراجع اليت ذكرهتا 

 ( . 1/35)قواطع األدلة للسمعاين  (0)
 ( .1/15)، تيسري التحرير (  55/ 0)، كشف األسرار ( 1/151)إرشاد الفحول : ينظر (3)
 ( . 1/33)، إحكام الفصول للباجي (    0-5  0/  )، نفائس األصول ( 0/351)رفع احلاجب : ينظر (3)
 ( . 1/35)، قواطع األدلة للسمعاين ( 0/335)اإلحكام لآلمدي : ينظر (5)
 ( .  3/3)، الواضح ( 1/321)، روضة الناظر(  1/02)دخل امل: ينظر ( )
 ( .5 1/0)، أصول الشاشي ( 1 1-2 1)، تقومي األدلة للدبوسي ( 1/151)إرشاد الفحول : ينظر ( )
 ( .5  0/  )، نفائس األصول ( 0/351)رفع احلاجب : ينظر ( )
 ( .2 1)قومي األدلة للدبوسي ، ت( 5 1/0)، أصول الشاشي ( 150-1/151)إرشاد الفحول : ينظر ( )
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 " .املدونة"من " كتاب أمهات األوالد:ك وال جيوز له ، وهو قول املغرية يف أنه ال ميكن من ذل: والثاين
 

أنه إن : دليله( وكان له مال: )معارضة القياس لدليل اخلطاب يف قوله عليه الصالة والسالم  :وسبب اخلالف 
نت احلديث آخر احلديث من تفسر ابن نافع عل قول ، أو من م( وهو معسر) مل يكن له مال ال يقوم عليه ، 

  . (1)على قول
 

من منت احلديث يكون القياس معارضًا للخرب إذ اخلرب خرب آحاد والقياس ( وهو معسر)فعلى القول بأن 
  .(0)يوجب تضمني املعتق إذا أراد املتمسك اتباع ذمته وإسقاط حقه من العبد

 
ن يقوم عليه ، ألن خرب اآلحاد املذكور أن من قال بتقدمي خرب اآلحاد على القياس قال بأنه ال ميكنه أ :التعليق

 .آنفًا يدل على أنه إن مل يكن له مال فال يقوم عليه 
ومن قال بتقدمي القياس على خرب اآلحاد قال بأن له أن يقوم ، فإن القياس يوجب تضمني املعتق إذا أراد 

 .املتمسك  اتباع ذمته وإسقاط حقه من العبد 
  

                                                           

 ( .  5/1)مناهج التحصيل للرجراجي: ينظر (1)
 (.  5/1)مناهج التحصيل : ينظر (0)
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 :المبحث الثالث
 .؟ هل الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية

 :معىن هذا السبب 
الداللة الوضعية أو احلقيقة اللغوية هي داللة اللفظ على املعىن الذي وضع له أواًل يف اللغة ، كاستعمال لفظ 

عليه الناس وأصبح هو الذئب يف احليوان املفترس ، والداللة العرفية أو احلقيقة العرفية ذلك املعىن الذي تعارف 
املتبادر للذهن كداللة لفظ الولد على الذكر دون األنثى ، فإذا حصل هناك تعارض بني املعىن الوضعي واملعىن 

 . (1)العريف فأيهما يقدم ؟ حصل خالف يف هذا 

 :، واخلالف على قولني  (0) قـّيده بعض العلماء فيما إذا مل يهجر املعىن اللغوي كليًاوقد 
 

  . (5)، واحلنابلة (3)والشافعية (3)املالكية : أن الداللة العرفية تغّلب وهو قول اجلمهور  :األول القول
 

 . ( )وهو قول عند املالكية ( )أن الداللة الوضعية تغّلب وهو قول احلنفية  :القول الثاين
 

 :اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب 
هل  يتناول لفظه الذكور ( مماليكي أحرار) إذا قال السيد  :ا السبب هواخلالف الذي بناه الرجراجي على هذ

واإلناث أم ال؟ فاالستعمال العريف يشمل الذكور واإلناث يف لفظ املماليك ، وأما االستعمال الوضعي 
؟ تناول لفظه الذكور واإلناث أم الهل ي" :فيشمل الذكور فقط، وقد ذكر الرجراجي اخلالف يف ذلك بقوله 

 : ى قولني عل
 .أن اإلناث يدخلن حتت لفظه ، وهو قوله يف املدونة : أحدمها 
 .أن اإلناث ال يدخلن ، وأن اللفظ ال يتناوهلن : والثاين

  .( ) "والقوالن لسحنون يف العتبية
                                                           

الفروق ، ( 0/133)، الضياء الالمع (   0/5)ومابعدها ، نفائس األصول ( 03)شرح تنقيح الفصول ، ( 1/310)الفروق : ينظر (1)
 .(0/3)، التقرير والتحبري ( 152- 13/  1)، شرح الكوكب املنري ( 13)، هناية السؤل  ( )اللمع  (.1/313)

 .( 0/1)التقرير والتحبري  ،(   0/0)، الضياء الالمع (  11)شرح تنقيح الفصول : ينظر (0)
 ( .  0/0)، الضياء الالمع (   0/5)نفائس األصول (. 0 0)إحكام الفصول للباجي: ينظر (3)
 . (12)، اللمع (  13- 13)هناية السؤل : ينظر (3)
 (.1 )خمتصر التحرير البن النجار ،  ( 0/1)التقرير والتحبري : ينظر (5)
 ( .1 1-2 1)، أصول السرخسي ( 1 /1)كشف األسرار : ينظر ( )
 ( .  0/0)الضياء الالمع : ينظر  ( )
 ( . 5/13)مناهج التحصيل  ( )
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 . (1)هل تغلب الداللة العرفية على الداللة الوضعية أم ال ؟: وسبب اخلالف 
 

لة العرفية تغلب على الداللة الوضعية القول األول وهو أن اإلناث يدخلن حتت ينبين على أن الدال :التعليق
 .الذكور واإلناث يشمللفظ املماليك ، ألن استعمال الناس يف عرفهم أن لفظ املماليك 

 
وينبين على أن الداللة الوضعية تغلب على الداللة العرفية القول الثاين وهو أن اإلناث ال يدخلن حتت لفظ 

ليك ، ألن الداللة الوضعية أي يف لغة لعرب أن املماليك لفظ يشمل الذكور دون اإلناث فإذا تغلب املما
 .عنده اجلانب الوضعي قال بأن اإلناث ال يدخلن حتت لفظ املماليك 

 
 
 
 
 

                                                           

 ( .5/135)مناهج التحصيل  (1)
: ندرجة حتت قاعدة العادة حمكمة وهي مسألةيف كتب القواعد الفقهية ، فوجدهتا على أهنا مسألة م سألةهذه املوجدت ما يناسب  *

 .التعارض بني اللغة و العرف 
، القواعد الفقهية ( 3 3-3 0/3)، املنثور للزركشي (3 /1)للسيوطي،  األشباه (131-132)األشباه والنظائر البن جنيم : ينظر

 (  .1/312)وتطبيقاهتا حملمد الزحيلي 
 :قاعدة: ى هذه املسألة ، وإمنا وجدت يف كتب أخرى ما يعىن هبذه املسألة على أهنا قاعدة مثلومل أجد يف كتب املالكية قاعدة تنطبق عل

 .احلقيقة تترك بداللة العادة
 ( .1/335)، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا حملمد الزحيلي  (030)للبورنوالوجيز : ينظر

 .ببعض البحوث على املواقع اإلنترنتوغريها من القواعد اليت تؤدي نفس املعىن لكن بعبارة أخرى وجدهتا 
لكن بعد البحث والقراءة يف هذا كله ترجح يل خترجيها على املسألة األصولية فعندما اطلعت على األلفاظ املرادفة هلذه القواعد وجدت 

 .أعلم ، واهلل سألة األصولية السابقة هو الصحيحأن هناك اختالف وأن ختريج املسألة اليت ذكرها الرجراجي على امل
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 :المبحث الرابع
 .هل مفهوم العدد حجة أم ال ؟

 

 :معىن هذا السبب 
 .(1)"  هو داللة اللفظ الذي قيد فيه احلكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك العدد" 

تلف العلماء هل ذلك يدل على نفي احلكم عن غري ذلك العدد ، صص احلكم بعدد معني وقيد به ، فاخإذا خ
 .(0)أو ال ؟ ء كان ذلك الغري زائدًا عليه أو ناقصًا عنهسوا

 

 :ما يأيت على ُْاختلف يف ذلك 
 

فإن احلكم املتعلق بعدد يدل مبجرده على حكم الزائد والناقص عنه أن مفهوم العدد حجة ،  :القول األول
 .  ( )واحلنابلة(5) والشافعي (3) يةالكاملو (3)وهو قول بعض احلنفيةنفيا وإثباتا ، 

 :، وهي وقد اشترط القائلون مبفهوم العدد شروطًا للعمل به 
جاءين رجل أو : أن يذكر العدد نفسه كثالثة ومخسة وسبعة، أما إن ذكر املعدود دون العدد كقولك -1

جاءين رجالن، فإما أن يراد باملعدود جنسه ويكون جانب العدد مغمورًا فيه، فهذا ال يكون له مفهوم ، 
 .( )د العدد من هذا اجلنس، فهذا يكون له مفهوموإما أن يرا

: أال يكون املقصود من العدد التنبيه على ما زاد عليه، فإن قصد به هذا، كقول النيب صلى اهلل عليه وسلم -0
 ( ).فإنه ال يكون له مفهوم فيما زاد وإن كان له مفهوم فيما نقص «إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثًا»
ذكر العدد التكثري، فإن قصد ذلك كالسبعني وغريها مما جرى جمراها يف قصد التكثري واملبالغة أال يقصد ب -3

 .( )جئتك ألف مرة فلم أجدك: فإنه ال يكون له مفهوم، وذلك كقولك لشخص
 
 

                                                           

 (. 3/52)، شرح الكوكب املنري ( 3/100)، البحر احمليط ( 0/33)إرشاد الفحول  (1)
 (. 3/52)، شرح الكوكب املنري ( 0/050)، روضة الناظر ( 530-3/531)، رفع احلاجب ( 0/33)إرشاد الفحول : ينظر (0)
 . ونسبه أي هذا القول للمرغناين من احلنفية ( 0/33)إرشاد الفحول : ينظر (3)
 (.013، 3)، شرح تنقيح الفصول ( 2 ،  )، الوجيز للباجقين ( 530-3/531)رفع احلاجب : ينظر (3)
 ( .0 1/1)، الربهان ( 3/130)البحر احمليط : ينظر (5)
 (.0/050)، روضة الناظر ( 21/153)، التقرير والتحبري (  3/52)،  شرح الكوكب املنري ( 350)املسودة : ينظر ( )
 (.3/105)يط ، البحر احمل( 3 1/3)اإلهباج : ينظر ( )
 (.3/105)البحر احمليط : ينظر ( )
  (. 3/52)شرح الكوكب املنري : ينظر ( )
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وهو قول أكثر  فال يدل العدد على نفي احلكم عن غريه ، أن مفهوم العدد ليس حبجة ، :القول الثاين
 . (3) الشافعيةعدد من و،  (0)والباقالين من املالكية،  (1)احلنفية

 

قد يدل على ثبوت احلكم فيما ال يدل على نفي احلكم عن غريه مطلقًا بل مفهوم العدد  أن: القول الثالث
عدد إليه  ذهب ،، ولكّنه قد يدّل بواسطة القرائن اخلارجية عليهزاد عن ذلك العدد بطريق األوىل أو لقرينة 

 .(3) صولينيمن األ
 

 :اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب 
هل يكون مؤليًا إذا حلف أال يطأ  مسألة أجل اإليالء ؛ :اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب هو

 :وقد ذكر الرجراجي اخلالف يف ذلك بقوله  زوجته أربعة أشهر أوال يكون مؤليًا إال إن زاد عليها ؟
 :ولني فاملذهب على ق"

 .أنه ال يكون مؤليًا إذا حلف أال يطأ زوجته أربعة أشهر ، وهو املشهور من املذهب:  أحدها
 .ألهنا مدة تستضر هبا الزوجة( أربعة أشهر ) فهموا أن املقصود من اآلية 

 

وحكاه  مالك أشهب عن أنه يكون مؤليًا إذا حلف أال يطأ زوجته أربعة أشهر ، وهي رواية : الثاينو
 .(5)"وهو قول مجاعة السلف نافع وابن خويز منداد عن مالك أيضًاابن مللك وعبدا

 

  .اختالفهم باملفهوم: وسبب اخلالف 
أن الزوج ال يكون مؤليًا إذا حلف أال يطأ زوجته  – أن مفهوم العدد ليس حبجة القول األول فينبين على
ك من قال بالقول الثالث فإنه بعد األربعة أشهر ، وكذلفإذا زاد عن األربعة أشهر أصبح مؤليًا   -أربعة أشهر

وهو أثر عمر حينما سأل النساء يف املدينة كم تشتاق املرأة قرينة دلت على ذلك تستضر الزوجة لوجود 
 .فجعل مغازي الناس أربعة أشهر(  يف أربعة أشهرربيفىن الص: )فقلن .؟ وكم تقدر على الصرب عنه ؟ لزوجها

يكون مؤليًا إذا حلف أال يطأ زوجته أربعة أشهر  أن الزوج -الثاين القول لعدد حجةأن مفهوم ا وينبين على
فإذا حلف أال يطأ  ﴾تربص أربعة أشهر﴿التزم بالعدد املذكور بالقرآن دون زيادة أو نقصان ففي اآلية  فإنه –

 .ليًاؤزوجته أربعة أشهر فهو م

                                                           

 ( .1/122)تيسري التحرير : ينظر (1)
 ( .0/023)،  أصول الفقه حملمد أبو النور ( 013)ُنقل عنه يف شرح تنقيح الفصول  (0)
 ( .153)، هناية السول (  0/15)، اإلحكام ( 1 1/3)اإلهباج : ينظر (3)
 ( .  /3)، اإلحكام لآلمدي ( 3 1/3)، اإلهباج ( 0/35)إرشاد الفحول : ينظر (3)
 ( .5/102)مناهج التحصيل للرجراجي  (5)
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 :المبحث الخامس
  .( )لفظ والقصد عند تعارضهماالمقدم من ال :قاعدة

 

 :معىن هذا السبب 
املراد بالقصد النية، واللفظ هو الكالم الذي يعرب به اإلنسان عما يف نفسه ، فتدل هذه القاعدة على أن 

فيتعارض لفظه مع قصده فعند تعارضه هل يقدم اللفظ فيعمل مبوجبه أو يرجح القصد املتكلم قد يتكلم بلفظ 
 :  (0)على قولنيفيها اخلالف  قد وقعفيعمل به؟ 

 .(3) املالكية املشهور عند، وهو اللفظ  هو املعترب الاملقصد  أن: القول األول 
 .(3) قول عند املالكيةهو و ، املقصدال  هو املعترباللفظ  أن: القول الثاين 

 
 :اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا السبب 

 يف احلال وميكنه يف حال آداءه إذا كان الفعل مما ال ميكنه :هو السبب اخلالف الذي بناه الرجراجي على هذا
، فهل يكون مؤليًا حني (ه ليحجّن ، ومل يؤقت عامًا بعينهلو حلف بطالق امرأت) :مثل أبدًاأو ال ميكنه  آخر

قائمة من  كلها فاملذهب على أربعة أقوال":، قد ذكر الرجراجي اخلالف يف ذلك بقوله؟تكلم بذلك أم ال
 :  املدونة

 

: كتاب ابن سحنون ل بعض شيوخنا وهو نص العتبية تكلم بذلك ، وعليه  تأّوأنه يكون مؤليًا حني : أحدها
 .أنه مينع من وطئها من حني حلف

 

الفعل فعند حىت ميكنه من الفعل ، فإذا أمكنه  (أي من زوجته) أنه ال يكون مؤليًا وال مينع منها: الثاينالقول و
 .مينع من وطئها ، وهو قول ابن نافع يف املدونة ذلك

 

، وهو ظاهر أنه ال يكون مؤليًا وال يدخل عليه اإليالء حىت يضيق الوقت وخيشى فوات احلج : الثالثالقول و
 .قوله يف املدونة 

                                                           

، وهذا لفظ القاعدة عند ( 52)قاعدة رقم (   )، إيضاح املسالك للونشريسي ( 351: )قاعدة رقم ( 0 5)القواعد للمقري  (1)
حممد الزحيلي يف كتابه . ها هبذا اللفظ من خالل حبثي يف كتب املذاهب األخرى ، وقد صنفها داملالكية، و مل أجد غريهم ذكر

 . من القواعد املختلف فيها يف فروع املذهب املالكي ومل يذكرها عند غريهم ، فهي قاعدة عند املالكية ( 23 /1)القواعد الفقهية 
 .د من املالكية من شرحها بل أشاروا للخالف وضربوا األمثلة عليها ، ومل أج(  3 1/0)موسوعة القواعد للبورنو : ينظر (0)
 ( .  )، إيضاح املسالك للونشريسي ( 0 5)القواعد للمقري : ينظر (3)
 .املراجع السابقة : ينظر (3)
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 .، فإن رفعت أمرها ُضرب هلا أجل اإليالء  امرأتكال تصب : فحينئذ يقال له 
 .و بره وخمرجه إىل احلج مل يكن عليه اإليالء وهذا ظاهر ، وتأويل بعض املتأخرينفإن فعل قبل األجل ما ه

 

لق عليه حىت جييء وقت ميكنه أنه ال مينع من الوطء  فإن خرج وأحرم يف األجل مل تط: الرابع القول و
 .(1) "دونةاخلروج ، فإن مل يفعل ذلك ومل خيرج حىت مت األجل طلق عليه ، وهذا تأويل يعضهم على ظاهر امل

 

 .اعتبار املقاصد واأللفاظ   :وسبب اخلالف 
  .قال يكون مؤليًا بنفس اليمني ، ومن اعترب املقصد قال يكون مؤليًا عند اإلمكان اعترب اللفظ فمن

 

  :التعليق
ن أل –أنه يكون مؤليًا حني تكلم بذلك اليمني  -ل بالقول األول وقالالقول بأن املعترب هو اللفظ على  ينبين

القول بأنه ال  وينبين على القول بأن املعترب هو املقصد أو الغرض، فلفظ احلالف يؤدي إىل أنه يكون مؤليًا 
مىت على خالف بينهم   –الثاين والثالث والرابع  –باقي األقوال تضمنته يكون مؤليًا من حني اليمني وهذا ما 

القول أصحاب أنه إذا متكن من احلج ومل حيج فأنه يكون مؤليا و: مؤليا فأصحاب القول الثاين قالوايكون 
إذا مت األجل ومل خيرج  :إذا ضاق الوقت وخشي فوات احلج ، وأصحاب الوقل الرابع قالوا : واالثالث قال
 .فأهنا تطلق 

ن اعترب اللفظ تكلم بذلك اليمني بينما مفمن اعترب املقصد قال بأن الزوج ال يكون مؤليًا بنفس ميينه أي حني 
  .(0)قال بأنه يكون مؤليًا حني تكلم بذلك اليمني 

                                                           

  (. 5/11)مناهج التحصيل للرجراجي  (1)
 . ميان مبنية على األغراض ال على األلفاظ األ: وقد ظهر يل يف بداية األمر أن ما يناسب هذه املسألة قاعدة  (0)

 : فهذه القاعدة مذكورة عند املالكية لكن مل أجد فيها خالف بينهم ، ومذكورة عند غريهم واخلالف فيها على قولني 
، ( 15)جيز للبورنو، الو(   15)ة قوانني األحكام الشرعي: ينظر. أن األميان مبنية على األغراض وهو مذهب املالكية واحلنابلة : األول 

 ( .2 )املمتع للدوسري 
األشباه والنظائر : ينظر. أن األميان مبنية على األلفاظ وهذا فيما إذا كان استعمال للفظ ممكنًا ، وهو مذهب احلنفية والشافعية : الثاين 

 ( .0 0/3)،املنثور ( 5 1)، األشباه والنظائر للسبكي (  5- 5)البن جنيم 
ك هذه القاعدة أن املالكية مل خيتلفوا فيها ، وأن لفظ األميان يتعلق باحللف أو اليمني باهلل عز وجل ، وليس بالطالق ولكن ما جعلين أتر

، ها املسألة هي ما ذكرته يف املنتواإليالء والعتق وحنوه، فلذلك مل أخرج اخلالف عليها، وقد وجدت أن أقرب قاعدة ميكن أن خترج علي
 .واهلل أعلم
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 الخاتمة
 

 :، وبعد اإلنتهاء من هذا البحث توصلت إىل ما يأيتحممد احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
انبىن عليها اليت سائل األصولية املهل هم خماطبون بفروع اإلسالم؟ مسألة من  غري املسلمنيأن مسألة   (1

يًا وله سيدان شريكان فيه أحدمها نصراين إذا كان العبد نصران: خلالف الذي ذكره الرجراجي يف مسألةا
خماطبون بفروع اإلسالم  مفمن قال أهن ،؟ق املسلمواآلخر مسلم فاعتق النصراين نصيبه فهل يقوم عليه ح

 .قال بأنه يقوم عليه نصيب املسلم ومن قال بالعكس قل بأنه ال يقوم عليه 
الذي  أن مسألة تعارض القياس مع خرب اآلحاد، هي من مسائل علم األصول اليت انبىن عليها اخلالف  (0

أن إذا كان العتق ناجزًا ، وكان املعتق معسرًا إذا أراد املتمسك بالرق : ره الرجراجي يف املسألة الفقهيةكذ
يقدم قال بأن له أن يقوم عليه ، ومن من قال بأن القياس ف، تبعه يف الذمة هل له ذلك أم ال ؟يقوم عليه وي

 .قال بتقدمي خرب اآلحاد قال بأن ليس له ذلك 
ف ال انبىن عليها اخل، مسألة من مسائل األصول اليتأن مسألة تعارض احلقائق العرفية مع احلقائق اللغوية   (3

فمن قال بأن ، ال؟ أم واإلناثهل يتناول لفظه الذكور ( مماليكي أحرار)إذا قال السيد : الفقهي يف مسألة
 .يشمل اإلناث البأنه : أن لفظه يشمل اإلناث، ومن قال بالعكس قال: احلقيقة العرفية هي املعتربة قال

الفقهي هي من مسائل علم األصول اليت أنبىن عليها اخلالف  أن مسألة هل مفهوم العدد حجة أم ال؟   (3
الف مؤليًا ، إذا حلف أال يطأ زوجته أربعة اجل اإليالء هل يكون احل: الذي ذكره الرجراجي يف مسألة 

 .بأنه ال يكون مؤليًا: بأنه يصبح مؤليا ومن قال بأنه ليس حبجة قال: قالأشهر؟ فمن قال بأنه حجة 
 ، هي من القواعد الفقهية املختلف فيها عند املالكية ،دم من اللفظ والقصد عند تعارضهماعدة املقأن قا  (5

، ومل حيدد سنة معينة لو حلف الزوج بطالق زوجته ليحجن: فهم يف مسألةعلى خالفهم فيها خالوينبين 
بأنه ال يكون مؤليا من حني فمن قال بأن املقدم هو القصد قال ، ؟من حني احللف ، فهل يعترب مؤليًاللحج
 .ا من نفس اليمني أي من حني كالمه هبذا ، ومن قال بأن املقدم هو اللفظ قال بأنه يكون مؤلياحللف

 .اليت تعود إىل مباحث األصول والقواعد الفقهيةجي اهتم بأسباب اخلالف ان كتاب الرجرأ  ( 
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 املصادر واملراجع 

هـ ، 653،  اإلهباج يف شرح املنهاج ، تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (1
 .م  1995 -هـ 1113بريوت ، –دار الكتب العلمية 

هـ ،  1146التركي ، دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة األوىل . إحكام الفصول يف أحكام األصول ، أبو الوليد الباجي ، حقيق د (2
 .م1993

اإلحكام يف أصول األحكام ، سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي ، ظبط الشيخ إبراهيم العجوز ، دار  (6
 . م2445هـ 1123بنان ، الطبعة اخلامسة ل –الكتب العلمية ، بريوت 

 .إرشاد الفحول لتحقيق احلق من علم األصول ، اإلمام العالمة حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، دار الكتاب العريب (1

 -هـ  1111األشباه والنظائر ، تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكايف السبكي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل  (5
 .م 1991

 .األشباه والنظائر ، زين العابدين إبراهيم ابن جنيم املصري احلنفي ، املطبعة التعليمية  (3

 .بريوت  -، دار الكتب العلمية (هـ  911)األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي  (6

.لبنان –، دار املعرفة ، بريوت ( 194ت)أبو بكر ، أصول السرخسي ، حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي  (9

 .هـ 1142:هـ ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط611أصول الشاشي ، أمحد بن حممد بن إسحاق الشاشي أبو علي ، ت (9

 .سوريا  -تيسري التحرير ، حممد أمني املعروف بأمري بادشاه ، دار الفكر ، دمشق  (14

 .م 1993 -هـ 1143هبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة األوىل أصول الفقه اإلسالمي ، الدكتور و (11

الصادق بن عبدالرمحن : هـ ،  حتقيق911إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أيب عبداهلل مالك ، أمحد بن حيىي الونشريسي ،ت (12
 .م2443هـ 1126األوىل: الغرياين ، دار ابن حزم ،  بريوت لبنان ، الطبعة

حممد حممد تامر ، : ، احملقق ( هـ691: املتوىف )يف أصول الفقه ، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي البحر احمليط  (16
 .م 2444/ هـ 1121دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ، الطبعة األوىل، 

،  بن حممد بن عويضة صالح: هـ ، حتقيق 169الربهان يف أصول الفقه ، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين ،  (11
 . م  1996 -هـ  1119لبنان ،  الطبعة األوىل  –دار الكتب العلمية بريوت :لناشرا

بريوت ومكتبة الكليات  -مصطفى القباين ، دار ابن زيدون: تأسيس النظر ، أيب زيد عبيداهلل عمر بن عيسى الدبوسي ، حتقيق (15
 .  القاهرة -األزهرية 

، احلميد أبو زنيد ، مؤسسة الرسالةهـ، حتقيق عبد146القاضي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين ، التقريب واإلرشاد الصغري ،  (13
 .م1996 -هـ  1116الطبعة األوىل 

بريوت ، –عبد اهلل حممود حممد عمر ، دار الكتب العلمية : التقرير والتحبري ، حممد بن حممد ابن أمري احلاج احلنبلي ، حتقيق (16
 .م1999/هـ1119 األوىلالطبعة 
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خليل حميي الدين ، دار : هـ ، حتقيق164تقومي األدلة يف أصول الفقه ،  أبو زيد عبيداهلل بن عمر بن عيسى الدبوسي احلنفي ،  (19
 . م2441هـ 1121: لبنان  ، الطبعة األوىل  -الكتب العلمية ،  بريوت 

علي حممد : ن علي بن عبد الكايف السبكي ، حتقيق رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ، تاج الدين أيب النصر عبد الوهاب ب (19
 هـ1119 -م1999األوىل : الطبعة  -بريوت / لبنان  -معوض، عادل أمحد عبد املوجود ، عامل الكتب

حممد : هـ ، حتقيق 1462الروض املبهج بشرح بستان فكر املهج يف تكميل املنهج ، حممد بن أمحد ميارة  الفارسي ، ت  (24
 .مالطا  –جلا ، فاليتاالزائدي ، شركة ا

روضة الناظر وجنة املناظر ، موفق الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،  ومعها شرحها نزهة اخلاطر العاطر ، للشيخ  (21
 . هـ1122العبيكان، الطبعة األوىل سعد بن ناصر الشثري، مكتبة .د: عبدالقادر بن أمحد بن مصطفى الدومي الدمشقي، حتقيق

: ت )املعروف بابن النجار ب املنري ، تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي شرح الكوك (22
 .مـ  1996 -هـ1119حممد الزحيلي و نزيه محاد ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية : ، احملقق (هـ962

، دار (هـ 391) لعباس أمحد بن إدريس القرايفشرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول ، شهاب الدين أبو ا (26
 .م2441 -هـ 1121، الفكر

: ، حتقيق (هـ999)القروي املالكي أمحد بن عبدالرمحن بن موسى الزليطين: الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع ، للشيخ حلولو (21
 . م1999هـ 1124: ىل اململكة العربية السعودية ، الطبعة األو –عبدالكرمي النملة ، مكتبة الرشد ، الرياض 

: ، حتقيق(هـ391) ، أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف( مع اهلوامش )الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق  (25
 .م ، بريوت1999 -هـ 1119خليل املنصور ، دار الكتب العلمية ، 

حممد حسن حممد حسن :، دراسة وحتقيق( هـ 199: ت)قواطع األدلة يف األصول ، منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين ،  (23
 .م 1999/هـ1119الشافعي ،  دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ، الطبعة األوىل،  إمساعيل

 . م2443هـ 1126سوريا، الطبعة األوىل  -، حممد الزحيلي، دار الفكر  دمشقة وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةالقواعد الفقهي (26

 .مكة –مركز إحياء التراث اإلسالميأمحد بن محيد ، : ، حتقيق (هـ659ت )بداهلل حممد بن حممد بن أمحد املقري القواعد، أبو ع (29

عبدالرمحن :، حتقيق( هـ611ت)قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ، حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي املالكي  (29
 . م1995 مصر ، الطبعة األوىل –حسن حممود ، دار الفكر 

، حتقيق عبد اهلل حممود  (هـ664) كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ، عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري (64
 .لبنان  –م ،  بريوت 1996 -هـ 1119حممد عمر ، دار الكتب العلمية ، 

الثانية : الطبعة،  ،  دار الكتب العلمية( ـه163:ت)إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  إسحاقاللمع يف أصول الفقه ، أبو  (61
 .هـ 1121 -م  2446

، حتقيق حممد مصطفى حممد رمضان ، دار األرقم ، الطبعة  (هـ966)خمتصر التحرير يف أصول الفقه ،  ابن النجار احلنبلي  (62
 . م 2444 -هـ 1124األوىل 

، ( هـ1613:ت)ى بن عبد الرحيم بن حممد بدران صطفاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، عبد القادر بن أمحد بن م (66
 .م 1993هـ ـ 1116الطبعة األوىل : حممد أمني ضناوي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة : احملقق 
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 .دار الكتاب العريب : حممد حميي الدين عبد احلميد ، الناشر : املسودة يف أصول الفقه ، آل تيمية ، احملقق  (61

 .م2441هـ 1125قهية ، مسّلم بن حممد بن ماجد الدوسري ، دار إمام الدعوة ، الطبعة األوىل املمتع يف القواعد الف (65

تيسري فائق أمحد حممود ، الناشر . هـ ، حتقيق د691املنثور يف القواعد ، حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل ،  (63
 .الكويت هـ ، 1145وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ، سنة النشر 

دار ابن ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :دراسة وحتقيق،  إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيباملوافقات ،  (66
 .  م1996/ هـ1116الطبعة األوىل ،  عفان

 .أيب احلارث الغزي حممد صدقي بن أمحد بن حممد البورنو ، مؤسسة الرسالة موسوعة القواعد الفقهية ،  (69

التحصيل  ونتائج لطائف التأويل  يف شرح املدونة وحل مشكالهتا ، أيب احلسن علي بن سعيد الرجراجي ، مركز التراث مناهج  (69
 .م2446هـ 1129، الطبعة األوىل بريوت - ، دار ابن حزم  الدار البيضاء – الثقايف املغريب

هـ ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، 391القرايف ،نفائس األصول يف شرح احملصول ، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس  (14
 . م1995 -هـ 1113الطبعة األوىل 

الطبعة ،  لبنان-بريوت-، لإلمام مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ، دار الكتب العلمية  شرح منهاج الوصول هناية السول (11
 .م 1999 -هـ1124األوىل 

عبداهلل التركي ، : هـ ، حتقيق516مد بن عقيل البغدادي احلنبلي ، الواضح يف أصول الفقه ، أبو الوفاء علي بن عقيل بن حم (12
 . م1999هـ 1124مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل 

 . م  1939الوجيز امليسر يف أصول الفقه املالكي ، حممد عبد الغين الباجقين ، الطبعة األوىل  (16

دقي بن أمحد بن حممد البورنو ، مؤسسة الرسالة بريوت ، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، أيب احلارث الغزي حممد ص (11
 .هـ1113الطبعة الرابعة 
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