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 صوله وتطبيقاته يف الشريعة والقانونُأمفهوم النص 

 أ.م د. كريم حممد ككوو  أ.م.د. عابد حسن مجيل 

16/9/2019 تأريخ القبول:       20/8/2019 تأريخ التقديم:     
: المقدمة  

الحمد هلل هللب هللالادديلمواهللصال دالهللصالعددارهللولدداهللبعدصلآهللا مددواهللصجلدآهللص ددح آهلل  ماددواهلل
هلل ميهلل ا :

نمددديهلل ددديت هللفمددداهللال ددد و  يهلل اهللن دددصلهللالعدددبوارهللصو ددديبا هللالتر ددديتهلللدددرهللندددب هلللددد ان ي هللصا 
لنحروقهللم يلحهللالندي هللفديهللالاي داهللصا، دا هللص مديهلل اهللجودي هللالردبجاهللص حي ود هللالبعدصاهلل  دلاهلل
ا هللولوددآهللصعددلرحهللمنح ددبلهللفدديهللهللودد  هلليهللومقدداهلل اهللونحرددقهلل ددآهللحدداهللمعدديقاهللالنددي هللصالحددصا  هلل

لوصاهللصعدددا ر هللفددديهللنتبودددمهللا حقددديرهللمددداهللالنددديهلليهللناددد هللصيهللنح دددا هللفرددد هلل ددد اهللالتر ددديتهللصا  دددصهلل
منطصقهللالن صل هلل مت صمو يهللالمصافقهللصالمخيلف هللإيهلل ن رهللانرعمصاهللإلداهللفدبوروا هللفمداهللاون دبهلل
الروي هلل لوًاهللعبووًيهللاحنجهلل يلمتيهورهلل عبصطهللصضصا ط هللص ميهللمداهلل نقدبهللالرودي هللقدح اهللحددرهللفرد هلل

تددرهللصوعددنماهللال حدد هللولدداهللنم ودد هللب هللالمتدديهورهللمطلرددًي هللصالحنتوددرهللاعددن لصاهلل يلمصافرددر هللصب صاهللالمخيل
هللصم حثوا:

هللالم ح هللا صا:هللمت صرهللالمصافررهللصوعنماهللولاهللمطل وا:
هللالمطل هللالثيني:هللالنابوفهلل مت صرهللالمصافررهللص قعيمآ.

هللالمطل هللالثيني:هلل يلرهللمت صرهللالمصافررهللصح ونآ.
هللالم ح هللالثيني:هللمت صرهللالمخيلترهللصوعنماهللولاهللمطل وا:

هللخيلترهللص نصاوآ.المطل هللا صا:هللالنابوفهلل مت صرهللالم
هللالمطل هللالثيني:هللهللح ورهللمت صرهللالمخيلتر.

هلل
هلل

                                                 

هلل.هلل يمارهلل هصكهلل/قلورهللالرينصاهللصالعويعرهلل
هلل.هلل يمارهلل هصك/هللقلورهللالنب ورهللوربلهلل
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 تمهيد في تعريف المنطوق والمفهوم:
ماهللالمالصرهلل اهللا حقيرهللالعبوورهلللرهللنأ هللإيهللصهيهللمعنتي لهللماهلل بوحهللالا يبا هللماهلل
ن صلهللالربجاهللصالعنرهللالن صور هللإيهلل اهللهنيكهللماهللالصقيئمهللالنيهلللرهللوص  هللل يهللنلهلل بوحهللو اهلل

هللالتر يتهللإلاهللايعن ياهلل يلمت صر هللقميهللفيهللحبمرهللالنأفوفهللللصال واهللفر هللولاهللحقم ي هللفيلن  أ
حث  هللحقمآهلل منطصقهللقصلآهللنايلاهلل   هللفر هللورياهللميهلل)23عصبلهللاإلعبات:هللا،ورهلل(َفَاهللنَُرْاهللَلُ َميهللُ فٍّ

حقرهللالضب هللصالعنر هللفلرهللو اهللولوآهللالربجاهللالقبور هللفيل صا هللهصهلل نآهللمحبرهلل طبوقهللالمت صرهلل
لالرهللا  ى هللفوحبرهللالضب هلل طبوررهلل صلا هللصه اهللهصهللمت صرهللالمصافرر هللصق هللهللفح اهللحبرهللالنأفوف

نا   هللنايبوفهللالتر يتهللصا  صلوواهللللمنطصقهللصالمت صر هللحو هللورصاهللالع قي:هلل المنطصقهللميهلل
صورصاهلل هللح1 ح اهللولوآهللاللتظهللفيهللمحاهللالنطق هللصالمت صرهللميهلل اهللولوآهللاللتظهلليهللفيهللمحاهللالنطق

 ياهلل نخ ولهللالعيتهلل يل قبهللولاهللنتيهللالحقرهللوميهللو اههللالغدالي:هلل المت صرهللصمانيههللايعن
هللمنطصقح هللإلا هللوعنن  هللي هللم ب  هللمت صر هلل نآ هللمت صمًي هللح2 صوعما هللخااهلل. هللما هللوظ ب هلل صال ي

هللفيهلل هللقياهللخي ًي نمي هللصا  هللفيهللالمت صر  هللوقاهللويمًي هلل اهللنابوفهللالغداليهلللر النابوتي هللالم قصبل 
هللو هللومي هللالحقر هلل نتي هللقو  هللالنابوف هلل قب هللحونمي هللالمخيلتر هلل أاهللمت صر هللالرصا هللصنعنطوم  اهح 

نابوفهللالع قيهللوتيهلل يلمر ص  هللفميهللث  هلل  بوحهللاللتظهللف صهللمنطصق هللصميهللث  هلل غوبهلل بوحهلل
هللهللاللتظهللف صهللمت صر.

 المبحث األول
 مفهوم الموافقة

مددداهللالمالدددصرهلل اهللا،ودددي هللصا حي وددد هللالنددديهلل لددد هللولددداهللا حقددديرهللالعدددبوورهللوددداهللطبودددقهلل
يهوددرهللصمحدد ص لهللصلدد اهللفدداهلل دد هللمدداهللاعددنن يطهللالمنطددصقهلللددرهللنعددنصو هللقدداهللحددصا  هللالدد هبهلل ن دديهللمنن
هللا حقيرهللواهللطبوقهللالمت صرهللصمنآهللمت صرهللالمصافرر.

هللصوعنماهللولاهللمطل وا:
هللالمطل هللا صا:هللالنابوفهلل مت صرهللالمصافررهللص قعيمآ

                                                 

هلل(1) هللال صامم هللإحويتهلل مم هللماهللمط صوي هلل اب هللالع قي  هللالصهي هللا ا هللال واهللو   هللنيج هلللإلمير هللالمصانم  عبحهللمنم
هلل.)178 ابهللالمابفر هلل وصب  هللهلل صميهلل ا هيهللصونظب:هللإبعي هللالتحصاهللللعصقيني هلل235:هلل1القن هللالاب ور هلل

هلل) .191:هلل2 ابهللالالصرهللالح وثر هلل وبص  هلل(المعن تاهلللإلميرهللالغدالي هلل(2) 
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هللالمطل هللالثيني:هلل يلرهللمت صرهللالمصافررهللصح ونآ
 المطلب األول

 التعريف بمفهوم الموافقة وأقسامه
اهللمت صرهللالمصافررهللص وياهللمصقفهللا  صلوواهللماهللنعمونآهلل يلروي هللعننح  هللفيهلله اهللالمطل هللو

هللنابوفهلل هللفي هللا  صلوصا هللاخنلف هللصق  هللالمصافرر  هلل قعير هللص قب هلللم اه  ر هللصايعن يا ال لي
هصهللو  هللالري بهلل اهللوليهلل اهللوصعفهللالريعيهللالت  ي هللصل هلل (مت صرهللالمصافرر هللفر هللوبفآهللالتيعي

 هللنصفيهللعنرهللإح ىهللصنعاواهللص لفهللماهللفيهللوصرهللايقنواهللثينيهللبمضياهللعنرهللع ارهللص لف هللصق
هللبمضيا هللع ب هللما هللالثيما هللفي هلل*حال  بل  هللالمت صرهلل. هللصافق هللإا هللمصافرر هلل صهص هللالميلقور: ما

هلل.هللح1 المنطصقهلل آح
هللالميلقي  هللبعوق هللا ا هلل اهللصورصا هللونوق هللالتضيئا هلل  ي هلل ا هللالحعوا هللولي هلل  ص هص

ن بورهلل م بهللالحعواهلل اهللبعوقهلل اهللو  هللا هللالب ايهللالمناص هلل يل ميا هللصل هللفيهللم ونرهللاإلعق
هلل  هلل 549عنر هللصنصفيهللفيهللعنر هللهد هللص فاهلل عتحهللالمرطر632ح هلل م ب  هللهد هلل**ح فيهللنابوتآ:هلل 

هللوث  هللف هلل ا هللالمصافرر هللالمنطصقهللإل فمت صر هللمثاهللحقر هللاللتظهللإلوآحيهللالمعقص هللونآ .هللح2 عيبل
ال يهللوظ بهللماهللخااهللوبضهللنايبوفهللا  صلوواهلللمت صرهللالمصافرر هللهصهلل اهللالمت صرهللإ اهللانتقهلل

هللا هللفي هللالمنطصق هلل صهللمم هللالمنطصق هللما هلل يلحقر هللالمعقص  هلل صلصور هللص مي هللمصافرر  هللفوعما لحقر

                                                 

حهلل1/37هد/هللهلل1422منيق هللالعوخهللعو يهللو  هللالري بهلل نحروقهلل .هللالحعاهللالصوعميهللعنرهلل ونظب:هللنحترهللا قي بهلل هلل*
 .صميهلل ا هي

متنيحهللالص صاهللإلاهللولرهللا  صاهللللعوخهللمحم هللالطو هللالريعيهلل نحروقهللال قنصبهللإ بو هللالتيعيهللالت بي هلل ابهللهللح1 
حويتهللالنبا  هللالط ارهللا صلا هلللهلل صاممهلل عبحهللمنمهلل هللصونظب:هلل ممهللال 187ال حص هلللل باعي هللاإلعامورهللصا 

هلل.) 673:هلل2 ابهللالت ولرهلل يلبويض هللهلل  هللصالمعص لهلل،اهللنومور هللالط ارهللا صلا 240:هلل1المصانم هلل
هللالط ارهللهلل** هللمابصف  هلل اهللوصا  هلل نحروقهلل عيب هللالاظور هللللمن بيهللدقيهللال واهللو   هلللصفوي هللالنرلر هللالنقملر ونظب:

هلل  وبص هلل هللهلل1401مؤععرهللالبعيلرهللهلل–الثينور  هلل ا387:هلل3رح هلل1981هلل-هد هللصال و يجهللالم ه هللفيهلل هللصمي  هي
هللح.333:هلل1مابفرهلل ووياهللولميتهللالم ه هلل نحروقهللال قنصبهللمحم هللا حم يهلل  صهللالنصب هللط ارهللالريهبل هلل

هللح620:هلل2الط ارهللا صلا هلل ل ي هللالمح صاهللفيهللولرهللا  صاهللي اهللبعوقهللالميلقي هللهللح2 
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 هلل*معيصانآهللف  اهللوظ بهلل لوًيهللفيهلل وياهلل قعيرهللمت صرهللالمصافرر هللصق هللعميههللالحنتورهلل  يلرهللالنل
صق هللو صههللماهلل نصاعهللال يي هللصالماناهلل يلرهللالمنطصقهللولاهللحقرهللالمعقص هللونآ هللص   اهلللرهلل

هللال م صبهللإيهللفيهللاي هلل يلروي هللال ليوخيلفهللالحنتور هللعمصه هللفر  هللالعيفاور هللص مي حو هللهلل**عر 
هللفيهللقوي هلل هللصقمي هللالالر  هللفي هلليعنباق مي هللالمعقص هللالمرو هلل يلمنطصقهللالمرو هللولوآ الحرصا
نحبورهللالضب هلل الرهللاإلو اتهللولاهللنحبورهللالنأفوفهللللصال وا هللصالحقهلل نّآهلليهللوعماهللقويعًيهللينآهلل

هلليوحنيجهللإلاهللفقبهللصاعنن يطهللولر.

 قة:أقسام مفهوم المواف

 ميهلل قعيرهللمت صرهللالمصافرر هللفحاهللقياهللالمعقص هلل صلاهلل يلحقرهللماهللالمنطصق هللف صهللمت صرهللهلل-1
هلل  هللنايلا: هللفورصا هللا صلا  هللالمصافرر هللا،ور هللاإلعبات: ح عصبل هللُ فٍّ هللَلُ َمي هللَنُرْا هللفيلحقرهلل23َفَا ح 

هللالمعنتي هللماهللالنلهلل طبوقهللالمنطصقهللهصهللنحبورهللالنأفوفهللللصال واهللماهللالصل هلللميهللفوآهللماهللإو ات
ل مي هللصوعنتي هللماهللالنلهلل طبوقهللالمت صرهللنحبورهلل نصاعهللاإلو اتهللماهللالضب هللالعنر هللفر هللصافقهلل
هللفيهلل هللالحقر هللما هللص ع  هلل صلا هللالمت صر هللفي هللالنحبور هلل ا هللإي هللالنحبور  هللفي هللالمنطصق المت صر
المنطصق هللصه اهللميهلل اهللولوآهللالنلهلل طبوقهللال يلر هللصميهلل ارهللالنلهلل اهللولاهللحظبهللالنأفوفهلل

 هللصماهللنط وري هللالرصانواهللالصضاور هلل   اهللال   هلل***اإلو اتهللصنا ا هيفاهللحي رهلللل قبهلل نصاعهلل
هلل  هلليهللندو هلل409هصهللنلهللالمي ل هلل وايق هلل يلح  هللم ل هللع.هللعهللصالنيهللننلهللولاهلل نآ: حهللق.

هلل صهللص ص هيهلل هلل يلدني ولاهللثا هللعنصا هللماهللفي أهللدص نآهلل صهللإح ىهللمحيبمآهللفيهللحيلرهللنل ع ي
هلل هلل صهللقناهللاح همي  هللفرنل مي هللممهللعبوق ي هلل صهللولاهلل ح هميهللفيهللفباشهللصاح  هللاون ىهللولو مي  ص

هللولاهلل ااهلل هللالرينصنور هلل ل هللالمي ل هللفر  هللمعن ومرح هللإلاهللويهر هلل فضاهللإلاهللالمص هلل ص اون ات
الرناهللفيهللالحيلرهللالم قصبلهلل نحرهلليهلل نيورهللفوايق هللال ينيهلل يلح  هلل  ًيهللماهللالر يلهلل نآهلل

                                                 

ص  صاهللهلل147:هلل1 وبص  هللهلل–ورهللونظب:هللالنربوبهللصالن  وبهللي اهلل م بهللالحيج هللالط ارهللا صلا هلل ابهللالقن هللالالمهلل*
 ابهلل  هللصفصانحهللالبحمص هلل عبحهللمعلرهللالث ص  هلل341/هلل1حهد هلل1373العبخعي هللط ارهلل ابهللالقني هللالاب يهلل 

 ح.408:هلل1الالصرهللالح وثر هلل وبص  هلل
 ح339:هلل2هلل ونظب:هلل ممهللال صاممهلل عبحهللمنمهللالمصانم هلل**

هللهلل*** هلل  صاهللالعبخي  هلل1ونظب: هللص ممهللال صاممهلل عبحهللمنمهللالمصانم هلل242: هلل1  هللفيهلل  صاهلل241:  صا حقير
 ح93:هلل3ا حقيرهلللآلم ي  
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هللالمصهلل هللالمت صر هلل طبوق هلل واهي هللالمي ل هللما هللصوعنتي  هللالمختف  هللالظبف هللق وا هللما افقهلل يب
هللالارص رهلل هللفوختف هللالضب   هلل ع   هللمعن ومر هلل ايهر هللالمن ر هلل  و  هلللص هلل نآ هلل صلا  ص  ب ر
 طبوررهلل صلا هللص لكهلل اهللالرناهللإ اهلل يبهللو بًاهللمختتًي هللفيلايهرهللالمعن ومرهلل صلاهلل يلحقرهللماهلل
هللصح فهلل هللالرينصنور  هللالمي ل هللما هللا صا هلل يلعطب هللايقنتيت هللالممقا هللما هللصقيا هللالنل  منطصق

هلل إون ىهللولو ي.... هللصلقاهللهنيكهللمعألرهللو يبل هللماهللغوبهلل اهللوؤ يهللإلاهللاإلخااهلل يلمانا. ح
هللال   هللصوثصبهلل    هيهللم ىهللإمقينورهلل ومياهللمت صرهللالمصافررهللماهلل ي هلل صلاهلل  خبىهللفيهلله ا
صه ههللالمعألرهللننالقهلل معألرهللالضب هلل صهللال بحهلل صهللاإلو اتهللال عوط هلل ماناهلل نآهلللصهللاقنتاهلل يهلل

عوطًيهلل صهللم بحًيهللصلقنآهلللرهللوؤ هللإلاهللالرناهللالمحبرهلل صهللالدصجهلل ضب هللدص نآهلل صهللعبوق يهللضب ًيهلل 
 صهللالايهرهللالمعن ومرهللف اهللومقاهللالرصاهلل حمقينورهللنط وقهلله اهللالا بهللولاهللالتيواهللصايعنني هللفيهلل
 لكهللإلاهللمت صرهللالمصافررهللماهلل ي هلل صلاهللولاهللاون يبهلل اهللالضب هلل قاهلل عيمرهللماهللالرناهلل صهلل

هللم هلل عقا هللالريو ل هللاوملني هلللص هللالحيلر هلله ه هللفي هللالمعن ومر. هلله اهللالايهر هلل حمقينور هلللرلني طلق
النط وقهللص يلنيليهللاعنتي لهللال ينيهللماهللالا بهللحناهللفيهللمثاهلله ههللا حصاا.هللصلقاهللنحاهلل ميرهلل
هللماهلل هللوقصا هللق  هللصالارص ي هللص يلنيلي هللال بائر هلل يهللعبوور هللالعبوور  هللم    نلهلل نيئيهللوحقمآ
هللصالارص ي هللص يلنيليهللق هللال بائر هلل يهللعبوور هللالعبوور  هللنط وقهللم    هلل حمقينور  هللال ا هللال در

وقصاهللماهللال ا هللال درهلل حمقينورهللنط وقهللالا بهلل اهلله اهللالم   هللق هللوحصاهلل صاهلل لك هللإ هلل نآهلل
هللالرينصاهلل هللم يا هللالروي هللفي هلل صاد هللو ر هللهص هللالم    هلله ا هللولا هللالمنبن ر هللالننيئج هلل هر هللما  ا
ال نيئيهلل نآهللق هللوؤ يهللإلاهللمخيلترهلله اهللالم   هللصوخلقهلل بائرهلل صهللورص ي هلل  و لهللإيهلل نآهللصفيهلل

هللفأا هلل يل ا هللإلاهللخلقهللهللالصق هلل انآ هللالحيلر هللنط وقهللالا بهلليهللوؤ يهللفيهلله ه الرصاهلل حمقينور
هللصماهلل هللإو ي ور  هللصلوع  هللعل ور هلل نيئور هللقيو ل هللنلهلل ص هلل مير هلل نني هلل  و ل هللورص ر هلل ص  بومر
المالصرهلل اهللالريو لهللاإلو ي ورهللنخلقهللال بائرهللصالارص ي هلل ونميهللالعل ورهللننالقهلل أع ي هللاإل يحرهلل

هللالاري هلل  هلل ص هللالمعصؤلور هللإ يدلهللصمصانم هللخيلهلل ا بهللمختفهللفقياهللحرورر هللصه ا هلل ي و اب  ص
الروي هلل اهلله اهللا خوبهلليهللوؤ يهللإلاهللالمعي هلل مبقدهللالمن رهلل نآهللفيهلل يلحآ هللصالحروررهللق هلل
وانبضهللولاهلله اهللالنخبوجهلل أنآهلللو هللقاهللقيو لهللعل ورهللو صدهللالروي هللفو يهلل اهللهنيكهللقيو لهلل

هلللك.عل ورهللويمرهللفومقاهللالروي هللفو يهللص خبىهللخي رهلليهللنر اهلل 
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هللالمعقص هللمعيصوًيهللهلل-2 هللقيا هللإ ا هللالمعيصيهللصه ا هللالمصافرر هللمت صر هللالمصافرر  هللمت صر ماهلل قعير
هللالَِّ وَاهللَوْأُقُلصَاهللَ ْمَصاَاهللاْلَونَيَماهللُظْلًميهللِإنََّميهللَوْأُقُلصَاهللِفيهلل للحقرهللفيهللالمنطصق هللفورصاهللنايلا:هلل ِإاَّ

ح هللفر هلل ل هللا،ورهللالقبومرهلل منطصق يهلل10ا،ورهللهللُ ُطصِنِ ْرهللَنيًباهللَصَعَوْ َلْصَاهللَعِاوًباح عصبلهللاإلعبات:
ولاهللنحبورهلل قاهلل مصااهللالونيماهللظلمًي هللصوت رهللمن يهللنحبورهللإحباق يهلل صهللإناف يهلل عناهللالطبق هلل
هللمعيصهلل هللونآ هللفيلمعقص  هللالونور  هللميا هللولا هللايون ات هلل  يمم هللالونور هللميا هلل قا هللنعيصي  ن ي

هللفمي هللالالر  هللهص هللالنحبور هللفي هللفيلضي ط هللالحقر  هللولر هللفي هللفوحبرهللهللللمنطصق هللا قا هللحبر  ار
اإلنافهلل أنصاوآهللص طبوقهللمعيص هللصه اهللمميهللدا هللفيهللالنأقو هللولاهلل احورهللالعبوارهللاإلعامورهلل
فيهللقاهللدمياهللصمقيا هللفميهلللرهللوب هللفوآهللنلهللماهللالربجاهللصالعنر هللفر هللوقصاهللهنيكهللميهللو اهللولاهلل

يتهللفيهلل هللصلقاهلل طبوقهللالمت صر هللفاهللن راهللالحصا  هللصالصقيئمهللماطلرهلل اهللحقر هللصق هلل *الحقر
حهللماهللالرينصاهللالم نيهللالاباقي هللصن  يهلل يهللو صدهلل اهللوقصاهلل129التربلهللا صلاهللماهللالمي لهلل 

محاهللايلندارهللما صمًيهللصق هللالنايق  هللإيهللإ اهللقياهللممقاهللالح صاهللفيهللالمعنر اهللصوواهللناوونًيهلل
نيفوًيهلللل  يلرهللصالضببحهللفر هلل اهللالنلهلل منطصقآهللولاهللو رهلل صادهللالنايق هللولاهللالما صرهللصوت رهلل

صادهللالنايق هللإ اهللقياهللالمارص هللولوآهللمص ص ًا.هللغوبهلل اهللنط وقهللمت صرهللالمصافررهللالمعيصيهللمنآهلل 
هللصالارص ي هلل هللال بائا هللخلق هللإلا هللوؤ ي هللق  هلل نآ هللمحي وب هللفوآ هللوقصا هللق  هللال نيئي هللالرينصا في
فيلريضيهللملدرهلل حبفورهللالنلهلل صاهللدوي لهلل صهللنر ياهللفاهللوحصدهللمثًاهللن بورهللفااهلللرهللوب هللفوآهلل

عنثنيتهللإلاهللفااهللجخبهللمن صلهللولوآهلل المنطصقحهللق بومرهللصفيهللنلهلل المعقص هللونآحهلل يي
هللال بائرهلل هللعبوور هلللم    هللمخيلف هلل لك هلل ا هللالالر هللانحي  هللاعي  هللولا هلل ان ي هللالرينصنر المي ل

حهلل49صالارص ي هللف صهللق هللوؤ يهللإلاهللخلقهللورص رهلل صهلل بومرهلل  و لهللصفيهللالمي لهللالرينصنورهلل ان يهلل 
هللالنلهللونال هللإلو ي.هللف  ا هلليهللو صدهللقهللعهللعهللالنيهللع ر هللاإلعيبل هللعل ورهللخي رهللل ا قهلل ريو ل

الروي هللولو ي هللصوضيفهللإلاهلل لكهلل اهللالرصاهلل حمقينورهللنط وقهللالا بهللحناهللفيهللمثاهلله ههللالحيلرهلل
ق هللونايبضهللممهللاإلبا لهللالحرورورهللللمعبعهلل نآهلللصهلل با هللعمصاهللالضب هلل صهللال بحهلل صهللاإلو اتهلل

ه ههللالحيي هللال عوطهلللنلهللولاهلل لكهللإيهلل اهلل غتيلآهلل لكهللوتعبهللولاهللقصنآهلللرهللوب هللعمصاهلل
هللالب يهللإ هلليهللواراهلل اهللوبىهللالمبتهللدص نآهلل صهلل هللفحاهللالمنطقهللق هللوؤ يهلله ا هللالا ب.هللص خوبًا    ا
إح ىهللمحيبمآهللفيهللحيلرهللنل  هلل يلدنيهللصوقنتيهللفرطهلل ضب  يهلل صهللضب هللعبوق يهللف عيورهللصهصاهلل

                                                 

 ح187ونظب:هللمتنيحهللا  صاهللإلاهللولرهللا  صاهللللعوخهللالتيعي:هلل هللهلل*
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منظبهللالدنيهللنتر هللاإلنعياهللنصادنآهللصن الآهللمرو هللاإلبا لهللصون بفهللولاهللاعي هلل لكهلل عقاهللغوبهلل
صولاهللا غل هللفحاهللح صاهللمثاهلله ههللالحيي هللنؤ يهلل   اهللاإلنعياهللإلاهللابنقي هللالرناهللإبا يهلل

هللورصرهللمريمآهللص خافهلل لكهللفحنآهللوتعبهللولاهلل اهللالمن رهلللرهللونأثبهلل   ههللالصاقارهللصقين هلل  صهللمي
هللإبا نآهللعلومرهللص يلنيليهلليهللوعنتو هللماهللالا ب.

 المطلب الثاني
 في داللة مفهوم الموافقة وحجيته

صرهللالمصافرددرهللمعددقص هللونددآهللمدداهللحودد هللالحقددر هللصلدد اهللنعددنطومهللالرددصاهللمدداهللالمالددصرهلل اهللمت دد
 أاهللفيهللالمعألرهللمنطصقهللصمعقص هللصالخافهللفيهللولرهللالحقرهللالمعدنبكهلل ون مديهلل هديهللقويعدورهلل رهلل

هللنث و هلل طبوقهللاللغر هللصق هللاخنلفهللا  صلوصاهللفيهلل لكهللولاهللقصلوا:
ي  هللالرصاهللا صا:هللإاهلل يلرهللالدنلهللولداهللحقدرهللالمعدقص هللوندآهللقويعدورهلل يهلل طبودقهللالرود

فتديهللإث دي هللالحقددرهللللمعدقص هللونددآهللمنصقدفهللولدداهللمابفدرهللالمانداهللالدد يهللهدصهللمندديطهللولدرهللالحقددر هلل
ح.هلل الددرهلل فدديلنحبورهللصالعددنرهللصالضددب هللصالرندداهللمعددنتي هللمدداهللمت ددصرهللقصلددآهللنادديلاهلل َفددَاهللنَُرددْاهللَلُ َمدديهللُ فٍّ

هلل.*اإلو ات هللفيلنأفوفهللحبرهلل يلمنطصقهللصالعنرهلل يلمت صر هللص   اهللقياهللاإلميرهللالباديهللصالع قي
صاهللالثدديني:هلل اهلل يلددرهللالددنلهللولدداهللحقددرهللالمعدقص هللونددآهلللتظوددرهلل يهللوت ددرهللمدداهللعددويقهللالرد

الربائا هللفي،ورهللالنيهللندل هللفيهللحقهللالصال واهللعور هلللناظوم ميهللصاحنبام مديهللصلدصيهلل لدكهلللمديهللف درهلل
منمهللالضب هللصالعنرهللل مي هللفر هللورصاهللالعدلطياهللل ندص ههللإ اهلل با هللقنداهللملدكهلليهللنرداهلللدآهلل فهللصلقداهلل

رهلل لكهلل اهللنأماهللصيهللاعنن يطهللولر هللص   اهللقياهللاإلميرهللالغداليهللص ادضهللاقنلآ هللصماهللالممقاهللمابف
هلل.**الحني لر
هللصالب يهللا خوبهللهصهللا   بهلل يلر صاهلللع  وا:هللهللهللهللهللهلل

ن صلهللالربجاهللصالعنرهللالن صودرهلل فدي  هلل حقيمدًيهللقثودبلهلل طبودقهللمت دصرهللالمصافردرهللصفديهللهلل-1
آ هللف  اهللود اهللولداهلل اهللو بهللالن يهلل  لاهللا هللولوآهللصعلرحهللفيهللصق هلللرهللوقاهللالروي هللمامصًيهلل 

                                                 

ونظب:هللالمح صاهللفيهللولرهللا صاهللالتررهلللإلميرهللفخبهللال واهللالباديهلل نحروقهللال قنصبهللطآهلل ي بهللفويضهللالالصاني هللهلل*
 ح.242:هلل1 هللص ممهللال صاممهلل عبحهللمنمهللالمصاق:هلل هلل121:هلل5الط ارهللالثيلثر هلل

هللهلل** هللالغدالي  هلللإلمير هللالمعن تا هلل2ونظب: هللإ باهورهلل190: هلل ا هلل حم  هللال قنصب هلل نحروق هللنومور هلل،ا  صالمعص ل
 ح673:هلل2الن صي  الط ارهللا صلا 
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حقددرهللالمعددقص هللالمعددنن طهللمدداهللالمنطددصقهللقددياهلل طبوددقهللاللتددظهللصمدداهللنظددرهللالددنلهللصمدداهللالنيحوددرهلل
هللاللغصور.
إ اهللقياهللالمعقص هللمعنن طًيهللماهللطبوقهللاللغدرهللوعدنطومهللالريضديهلل اهللوامداهلل مت دصرهللهلل-2

يهللالمصافرددرهللفدديهللالرضدديويهللال نيئوددر هلل اهللالارص ددي هللفدديهللال ددبائرهللمدداهللالنيحوددرهللالرينصنوددرهلليهللنث دد هللإ
 نل هلل يهلل بومرهللصيهللهللورص رهللإيهلل دنلح هللفديلنلهلل ن دبورهللالتاداهللي د هللمندآهللصالرودي هلليهللو دصدهلل

هللالاماهلل آهللفيهللالرينصاهلل الرهللالخطصبلهللصالضببهللصقروي هللاعنئ ياهللالبحرهللولاهللاإل  يض.
 هللصق هللخديلفهللا داهللحددرهللفديهلل* ميهللح ورهللمت صرهللالمصافررهللفر هللقياهلل  يهلل م صبهللا  صلووا

حهللفمديهللف درهلل حد هللقددطهلل  هللوردصا:هلل فأمديهللقصلدآ:هلل لدكهللصود ههللمداهلل دي هللالرودي هللحود َفدَاهللنَُردْاهللَلُ َمديهللُ فٍّ
فديهلللغدرهللالادب هللصيهللالارداهللإاهللقصلددآ:هلل فهللوا دبهلل دآهللوداهللالرنداهللصالضددب  هللصلدصهلللدرهللودأ هللإيهللهدد ههلل
ا،وددرهللمدديهللحددبرهللل دديهللإيهللقددصاهلل فهللفرددط هللصيهللخددافهللفدديهلل اهللعدديه واهلللددصهللاعنعدد  هميهللمضددبص هلل

 دد لكهللعدديه يهللدصب هللثددرهللقددياهلللقدداهللاقنضدداهللهللولدداهللضددب آهللفردديا:هللنعدد  هلل نددآهللقددياهلللددآهلل فهلللقينددي
عويقهللا،ونواهللقاهلل بهللل ميهللقاهلل صهللقثب هللصقاهللبفدقهللصا نندي هللقداهللإعديتل هللص د لكهللحدبرهللالضدب هلل

 هللصقدد هلل قدد هللالعددصقينيهللايحن دديجهلل مت ددصرهللالمصافرددرهلل رصلددآ:هلل قددياهللح1 صغوددبههلليهلل دديلن يهللودداهلل فح
مهللولوددآهللقددياهللا دداهللالريضدديهلل  ددصهلل قددبهللال دديقانيهللالرددصاهلل مت ددصرهللالمصافرددرهللمدداهللحودد هللال ملددرهللم مدد

بع هلليهللون غيهللللظيهبورهلل اهللوخيلتصاهللفديهللمت دصرهللالمصافردرهلل ندآهللمداهلل دي هللالعدممهللصالد يهللب هلل لدكهلل
 هللصورددصاهللا،مدد يهللفدديهللح ونددآ:هلل ص لودداهللقصنددآهللح ددرهلل نددآهللإ اهللقددياهللهللح2 وددب هللنصوددًيهللمدداهللالخطددي ح

هللالعددو هلللا دد ه:هلليناددطهللدودد ًاهللح ددر هللصيهللنردداهلللددآهلل ف هللصيهللنظلمددآهلل دد بل هللصينادد  هللفدديهللص  ددآ هللفحنددآ
ون ددي بهللإلدداهللالت ددرهللمدداهلل لددكهللامنندديعهللإوطدديتهللمدديهللفددصقهللالح ددرهللصامندديعهللالعددنرهللصالضددب  هللصامنندديعهلل

 هللص  دد اهللح3 الظلدرهلل يلد ونيبهللصمديهللدا  هللصامننديعهلل  ونددآهلل مديهللفدصقهللالنا دو هللمدداهلله دبهللالقدارهللصغودبهح
ون ددواهللب حددياهللمدد ه هللال م ددصبهللالردديئلواهلل مت ددصرهللالمصافرددر هللص اهللإنقدديبهللالامدداهلل مت ددصرهللالمصافرددرهلل

                                                 

 هللصمتنيحهللا  صاهلل227حهللهد هلل ابهللالتقب:هلل476ونظب:هللالن  بلهللللعوخهلل  يهللإعحيقهللالعوباديهللالمنصفيهللعنرهلل هلل*
هلل هللا  صاهللللعوخهللالتيعي: هلل187إلاهللولر هلل  هللا  صاهلل  اهللبعوقهللالميلقي   :هلل2صل ي هللالمح صاهللفيهللولر

 ح620
هللح30هلل–هلل23مخن بهلل  طياهللالروي :هلل هلل(1) 
هللح179إبعي هللالتحصاهللللعصقيني:هلل هلل(2)
هللح143:هلل2ا حقيرهللفيهلل  صاهللا حقيرهلللعوفهللال واهللا،م ي هلل الط ارهللا صلا هلل(3)
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امددداهلل ددديلنل هللفيلعددديبعهللالحقدددورهلللمددديهللحدددبرهللالندددأفوفهللللصالددد واهللفددداهللوارددداهللحددداهللالضدددب هللإنقددديبهلللل
نميهللاقنتاهلل  قبهللالرلواهللال يهللوت رهللمنآهللصه اهللميهلليهللوختاهللولاهللل و هللويقا. هللصالعنرهللل مي هللصا 

 المبحث الثاني
 مفهوم المخالفة

لرددد هللعددد قهلل اهللنحددد ثنيهللوددداهللمت دددصرهللالمصافردددرهللفددديهللالم حددد هللا صاهللفقدددياهللمددداهللالضدددبصبيهلل
هللاهللالرعرهللالثينيهللماهللالمت صرهللصهصهللمت صرهللالمخيلترهللصوعنماهللولاهللمطل وا:القارهللو

هللالمطل هللا صا:هللفيهللالنابوفهلل مت صرهللالمخيلترهللص نصاوآ.
هللالمطل هللالثيني:هللفيهللح ورهللمت صرهللالمخيلتر.

 المطلب األول
 في التعريف بمفهوم المخالفة وأنواعه
:هلل إ اهللولدقهللالحقدرهللفديهلل قبهللا  صلوصاهللو لهللنايبوفهلللمت صرهللالمخيلترهللفورصاهللالعوبادي

.هللصوردددصاهللا ددداهللالحي ددد هللح1 العددديتهللولددداهلل دددترهللمددداهلل دددتينآهلل اهللولددداهلل اهللمددديهللوددد اهيهللوخيلتدددآح
صوبفدآهللهللح2 الميلقي:هلل مت صرهللالمخيلترهلل اهللوقصاهللالمعقص هللونآهللمخيلتًيهللصوعماهلل لوداهللالخطدي ح

ا دداهلل موددبهللالحدديجهللالحل دديهلل رصلددآ:هلل مت ددصرهللالمخيلتددرهللصهددصهلل يلنددآهللولدداهللنرددوضهللحقددرهللالمنطددصقهلل
هلل.ح3 صوعماهلل لواهللالخطي حهللللمعقص 

الدد يهللوظ ددبهللمدداهللخددااهللوددبضهللالنادديبوفهللالعددي ررهلللمت ددصرهللالمخيلتددر هلل اهللهندديكهللعدد آهلل
ق وبهلل واهللنلكهللالنابوتي  هللصل اهللنعنطومهللالرصاهلل دأاهللمت دصرهللالمخيلتدر:هلل هدصهللإث دي هللنردوضهللحقدرهلل

 هللصقدد هللعددميهلل دد لواهللهلل*المنطددصقهللللمعددقص هللونددآهلليننتدديتهللقودد هللمدداهللالروددص هللالمان ددبلهللفدديهللالحقددرح
 هلل اهلل لولدددآهللمددداهلل دددن هللالخطدددي  هللصقددد هلل قدددبهللا ددداهللق امدددرهللالمر عددديهللمت دددصرهللالمخيلتدددرهللالخطدددي

                                                 

هللح281 هللالن  بلهللللعوبادي:هللح1 
هلل  2  يهللومبصهلل مياهللال واهللوثمياهلل اهللومبهلل اهللا يهلل قبهللالمابصفهلل أ اهللحمخن بهللالمنن اهللا  صليهلللإلمير

 ح256الط ارهللا صلا هلل الحي  هللالميلقي هلل
هللهللح3  هللولاهللالنحبوبهللي اهللال مير هلل879 النربوبهللصالنح وبهللي اهلل موبهللالحيجهللالحل يهللالمنصفيهللعنر هللهد الط ارهلل ح

هللح150:هلل1ا صلا هلل
 هللص يي هلل292ا حقيرهلللل قنصبهللحم هللالق عي:هللهلل هللص  صا137ونظب:هلل  صاهللالترآهللللعوخهللمحم هلل  يهللدهبل:هللهلل*

 ح166هلل هللالن صلهلللل قنصبهللم طتاهللالدلمي:
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  دددوغرهلل لوددداهللالخطدددي هللمالدددًاهلل لدددكهلل رصلدددآ:هلل  لوددداهللالخطدددي هللصمانددديههللايعدددن ياهلل نخ دددولهلل
العيتهلل يل قبهللولداهللنتديهللالحقدرهللومديهللود اههللوعدماهللمت دصرهللالمخيلتدرهلل ندآهللف درهللم دب هلليهللوعدنن هلل

هلل.ح1 إلاهللمنطصقح
هلللترهللف ي: ميهلل نصاعهللمت صرهللالمخي

مت ددصرهللال ددتر:هللالمددبا هلل يل ددترهللمدديهللقي دداهللالدد ا هللصوعددماهللالنادد هللصالحددياهللصايعددنثنيتهللهلل-1
 هللصفدديهلل**صغوبهددي هللصهددصهللنالوددقهللالحقددرهلل ص ددفهللخدديلهللفددح اهللاننتدداهلل لددكهللالص ددفهللاننردداهللالحقددر

هدد اهللورددصاهللالعددوبادي:هلل إ اهللولددقهللالحقددرهللفدديهللالعدديتهللولدداهلل ددترهللمدداهلل ددتينآهلل اهللولدداهلل اهللمدديهلل
 .ح2 و اهيهللوخيلتآح

صماهللالضبصبيهلل اهللارهللاإلعامورهللن  هللن ص ًيهللقثوبلهللنرو هللمخيلترهللال تر هللصفيهللالعبو
نعوبهللإلاهللال ترهللالنيهللاون بهيهللالتر يتهللصهيهللالنيهللننيع هللالحقرهللصمن يهللقصلآهلل  لاهللا هللولوآهلل
صعلرحهلل فيهللالغنرهللالعيئمرهللدقيلح هلل دتهللماهللح و هللطصواهللنضماهللقني هلل  يهلل قبهلل بضيهللا هلل

نآحهللإلاهللال حبواهللصهصهللفيهلل حوحهللال خيبيهلل  بقرهللونآحهللال يهلل بعاهللممهلل ن هلل بضيهللا هللو
حهللقني هللالدميلهلل ي هللدقيلهللالغنرحهلل يهلللو هللفيهللالمالصفرهللدقيلهللص لكهلللخترهلل527:هلل2:هلل1386

هللوالصهلل هللوتبات هللعيل هلل ي هللدقيل هللالاتب هللالغنر هللفي هللوريا هللقأا هللالمنيع ر هللغوب هللص مي هللالعيئمر  مؤنر
الحمباتهللصال وضيتهللصالا بلهللهلل ويض يهللحمبلهللفاهللوان هلل يلمت صرهللالمخيلفهلل نآهلليهللفبقهلل واهللالعيل

هللالمالصفر هللفي هللصو م ي هللالعيئمر هللفي هللالمؤنر هلل ختر هللالحقر هللالمي لهللهلل*في هللننل هللالرينصا صفي
صقينصاهللهلل–حهللماهللالرينصاهللالم نيهللالاباقيهللولاهلل نآ:هلل إ اهللنا  هللالم ونصاهللفيهلل واهللصاح هلل1035 

ل واحهللمنضيمنواهللفللقتواهللال يهللقتل رهلل مواًيهلل اهللوب مهللولاهلل يهللمن رهلل حمومهللميهللصفيههللماهللا
هلللرهلل هللولاهلل اهللللقتواهلل اهللوب مهللإلاهلل يهللمن رهللإ ا هللمنضيمنواحهلل ل هلل منطصق ي فا يبلهلل صقينصا
وقصنصاهللمنضيمنواهللفاهللوحقهللللقتواهلل لكهللومًاهلل يلمت صرهللالمخيلف هللصماهللالممقاهللنصضوحهلل لكهلل

هلل  هلل يتهللفيهللالمي ل هلل مي هللماهلل62 وضًي هلل يهللوعأاهلل دائوًي هللماهللقينصاهللالارص ي هللالاباقيهللالنيف  ح
                                                 

هلل.ح203:هلل2 ابهللالقن هللالالمور هللهلل بصضرهللالنيظبهللص نرهللي اهللق امرهللالمر عيهلل عبحهللندهرهللالخيطبهللالايطب هللح1 
هللهلل** هللالدلمي: هللم طتا هلللل قنصب هللايعنن يط هللالن صلهللصطبق هلل يي  هللصطبقهلل168ونظب: هللا حقير هللص  صا  

 ح292هلل هللايعن نيطهلللل قنصبهللحم هللالق وعي:
 ح218 الن  وبهللللعوبادي:هللهللح2 
 ح256:هلل1ونظب:هلل ممهللال صاممهلل عبحهللمنمهللالمصانم هلل هلل*
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هللول هللالنلهلل قبهنآ هلل في  هللفر  هلل فا يح  هللوعنطم هلللر هللمانصور هلل ص هللمي ور هللقصل هللال بومر هللإبنقي  ا
هللالعخلهللولاهلل هلل قبه  هلل أا هللاإلقباه هللنصفب هلل تر هللإ ا هلل دائوي هللوعأا هللي هلل نآ هللولا  منطصقآ

إ اهللاعنطيعهلل فمهللنلكهللالرصلهللوعأاهللهللابنقي هللال بومرهللصلرهللوعنطمهلل فا ي.هللصمت صمآهللالمخيلفهلل نآ
هلل  هلل يتهللفيهللالمي ل هللصق  هللوقاهللصق هلل64 دائوًي  هللال وصىهللال دائورهللولاهللماهلللر هلل يهللنرير هللمنآ ح

ابنقي هللال بومرهللق هلل نرهللالعي ارهللماهللومبهح هلل ل هللالمي لهللالرينصنورهللولاهللو رهللإقيمرهللال وصىهلل
هللولا هللال وصى هللإقيمر هللالمخيلف هللصمت صم ي هللومبه هللما هللالعي ار هللوقما هلللر هللما هلل نرهللهللولا ما

العي ارهللماهللومبههللصق هللإبنقي هللال بومر.هللولمًيهلل اهلله اهللالعاهللفيهللإقلورهللقصب عنياهللهصهللنعمهلل
هللعنصا هللحع هللالنا واهللال يهلل  باههلل بلمياهللإقلورهللقصب عنيا.

مت ددصرهللالعددبط:هللهددصهللث ددص هللنرددوضهللالحقددرهللالمالددقهللولدداهللعددبطهلل صهللالمرنددباهلل عددبطهللهلل-2
هلل**ونددد هللوددد رهللص دددص هللالعدددبط ْاهللُقددداَّ هللَحنَّددداهلل هللمثددداهللقصلدددآهللناددديلاهلل َصاِ  ُ صَيِ هللَحْمدددَاهللَفدددَأْنِتُرصاهللَوَلدددْوِ اَّ

ح عددددصبلهللالطدددداق:هللا،وددددرهلل حهللفردددد هلل اهللالددددنلهلل منطصقددددآهللولدددداهللص ددددص هللالنترددددرهلل6َوَضددددْاَاهللَحْمَلُ اَّ
للمطلرددرهللطاقددًيهلل يئنددًيهللإ اهللقيندد هللحدديمًا هللصيهللن دد هلللغوددبهللالحيمدداهلل خدد ًاهلل مت ددصرهللالعددبط هللصولدداهلل

 ص  دددصاهللالنتردددرهللللمانددد لهللالمطلردددرهللعدددصاتهللقينددد هلل هللص مددديهللالحنتودددرهلل***هددد اهللالعددديفاورهللص قثدددبهللالتر ددديت
 هلل اهللالددنلهللعددق هللودداهللالحيئدداهللفو ردداهللولدداهللا ددلآهللصهددصهللالص ددص  هللصقدد هلل****حدديمًاهلل رهللحدديئاهلًل

حهللمددداهللقدددينصاهللا حدددصااهللالعخ دددورهللالنددديهلل50 خددد هللالمعدددبعهللالاباقددديهلل دددب يهللالحنتودددرهللفددديهللالمدددي لهلل 
عددًاححهللصو د صهلل اهللننلهللولاهلل نآهلل  ن  هللنتردرهللالاد لهللللمطلردرهللولداهللدص  ديهللالحديهللصلدصهللقيند هللني

مدد ه هللالحنتوددرهللفدديهللالمعددألرهلل قددب هللإلدداهللال ددصا هلل اهللمت ددصرهللالددنلهلليهللونادديبضهللمددمهللص ددص هلل
نميهللالمت صرهللهدصهللود رهللص دص هللالنتردرهلل اد هللصضدمهللالحمدا هلل النتررهللخااهللالا لهللإ اهلللرهللنقاهللحيمًاهللصا 

حهللفردد هلل لدد هلل30صمدداهللالن ددصلهللالمتودد لهلللمت ددصرهللمخيلتددرهللالعددبطهللفدديهللقددينصاهللالارص ددي هللالمددي لهلل 
العبصعهللفديهللال بومدر:هلل هدصهللال د تهللفديهللننتود هللفاداهلل ر د هللإبنقدي هلل نيودرهلل صهلل نحدرهللإ اهللهللولاهلل ا

 صقدفهلل صهللخددي هلل ثدبههلل عدد ي هلليهلل خدداهللإلبا لهللالتيوداهللفو دديح هللفيلعددبصعهلل منطدصقهللالددنلهللونحرددقهلل
هللإ اهللنصفب هللالعبصطهللالم قصبلهللص ميهللمت صمآهللإ اهلللرهللنحرقهللنلكهللالعبصطهللفاهللعبصع.

                                                 

 ح142 هللص  صاهللالترآهللللعوخهلل  يهللدهبل هلل لهلل192ونظب:هللمتنيحهللالص صاهللللعوخهللالتيعي هلللهللهلل**
هللالعب وهلل*** هللماينيهللالمن يجهللللعوخهللمحم  هللمغنيهللالمحنيجهللإلاهللمابفر هللالنبا هللونظب: هللإحويت هلل اب نيهللالخطو  

 ح440:هلل3الاب ي هلل  وبص  هلل
 ح403:هلل4ونظب:هللفنحهللالر وب  هللهلل****
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صمتدددي ههللهللح1 اهلل صهللحنددداهللصغيودددرهللالعددديتهللجخدددبهحمت دددصرهللالغيودددر:هلل صهدددصهللمددد هللالحقدددرهلل دددحلهلل-3
وقصاهللفيهللالنلهلللتظهللولاهلل صهللحناهللفو اهلل مت صرهللالمخيلترهللولاهللث دص هللنردوضهللحقدرهللالمنطدصقهلل
هللَلدُآهللِمدْاهللَ ْادُ هلل  آهللللمعقص هللونآهللفوميو اهللنلكهللالغيور هللصماهللا مثلرهللل لكهللقصلآهللنايلا:هلل َفَاهللَنِحاُّ

ح هللفر هلل ل هللا،ورهللالقبومرهلل منطصق ديهللولداهلل اهلل230،ورهللَحنَّاهللنَْنِقَحهللَدْصً يهللَغْوَبُهح عصبلهللال ربل هللا
المطلرددددرهللال ددددديئاهلل ونصنددددرهللق دددددبىهلليهللو دددددصدهللللدددددصجهللا صاهلل اهللوندص  ددددديهللإيهلل ادددد هللانن ددددديتهللالاددددد لهلل
صندصو  دديهللمدداهللب دداهللجخددبهللالدد خصاهلل  دديهللصالنتبوددقهلل ون مدديهلل طدداقهلل صهللصفدديلهللثددرهلل نن دديتهللالادد لهللمدداهلل

طهللفو ددصدهللللب دداهللا صاهلل اهللواودد هيهللالب دداهللالثددينيهللصمت صمددآهللالمخدديلفهللإ اهللنحرردد هللنلددكهللالعددبصهلل
حهللمددداهللقدددينصاهللالارص دددي :هلل الحقدددرهلل يلعددد اهللالمؤ ددد هلل صهللالمؤقددد هلل97 ارددد هلل  وددد  هللصفددديهللالمدددي لهلل 

وعددنن اآهلل حقددرهللالرددينصاهللمدداهللوددصرهلل دد صبههللإلدداهللندديبوخهللانن دديتهللننتودد هللالارص ددرهلل صهللإنرضدديئ يهلل يهلل
يتهللصالصقدفهللع  هللجخبهللحبمياهللالمحقدصرهللولودآهللمداهللإ ابلهلل مصالدآهلل صهللالن دبفهللفو ديهلل غودبهللاإلو د

إيهلل دددح اهللمددداهللالمحقمدددرهللالعدددبوورهلل صهللمحقمدددرهللا حدددصااهللالعخ دددورهللحعددد هللا حدددصااهللالنددديهللوردددمهلل
ضماهللمنطرن يهللمحاهللإقيمنآح هللفر هللن  هللالمي لهللالرينصنورهللولاهلل اهللفنبلهللميهلل واهلل د صبهللالحقدرهلل
صننتوددد هللالارص دددرهللواددد هللدمندددًيهلللحبمدددياهللالمحقدددصرهللولودددآهللمددداهللإ ابلهلل مصالدددآ هللصا  اهللانن ددد هللنلدددكهللالتندددبلهلل

هلللح دهللالم قصبهلل طبوقهللمت صرهللالغيور.فوبنتمهللا
مت صرهللالاد  :هللوردصاهللالعدصقينيهللفديهللنابوتدآ:هلل صهدصهللنالودقهللالحقدرهلل اد  هللمخ دصلهللهلل-4

 هللصمندددآهللقصلدددآهللهللح2 فحندددآهللوددد اهللولددداهللاننتددديتهللالحقدددرهللفومددديهللوددد اهلل لدددكهللالاددد  هللدائددد ًاهللقدددياهلل صهللنيق دددًيح
هللَصاِحددَ هللِمْنُ َمدديهللِمَئدد ح هللفيلادد  هلل2َرهللَ ْلَ َلح عددصبلهللالنددصبل هللا،وددرهللنادديلا:هلل الدَّاِنَوددُرهللَصالدَّاِندديهللَفيْ ِلددُ صاهللُقدداَّ

ثي  هللصالدوي لهلليهللنحاهللصق لكهللالنرل هللصماهللالممقداهللالنمثوداهلللدآهلل ردصاهللالن ديهلل  دلاهللا هللولودآهلل
إ اهلل يواد هللفرداهلليهللخا درهللثددرهللهلل–صقدياهللونخد عهللفديهللالماديما هللالميلودرهللهلل–صعدلرح ح هلل  دحي آهلل

اهللعدخط هللفدأب  ح ن هلل يلخويبهللفيهللقاهللعلارهللا نان يهللثا هلللوياهللفدحاهللبضدو هللف  هللهللح3 أمعدكهللصا 
حهللماهللقينصاهللا صاهللالمحيقمي هللال دائورهللالنيفد هللولداهلل ندآهلل و لدمهللالمحقدصرهلل243صننلهللالمي لهلل 

حهللفددح اهلل143ولوددآهللغوي وددًيهلل دديلحقرهللال ددي بهللولوددآهللط رددًيهلللمدديهللهددصهللمن ددصلهللولوددآهللفدديهللالمددي لهلل 
                                                 

هللح182إبعي هللالتحصاهللللعصقيني هلل لهلل(1) 
 هللص  صاهللالترآهللللعوخهللمحم هلل  يهلل195:هلل2 هللصونظبهللالمععنتاهللللغدالي هلل181إبعي هللالتحصاهللللعصقيني هلللهلل(2) 

هللح144دهبل هلل لهلل
هللح238:هلل3ع اهللالعار هلل (3)
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 لوغددآهللانرضدداهللثاثددصاهللوصمددًيهللولدداهللن لوغددآهلل دديلحقرهللال ددي بهللفدديهللالمخيلتددرهللصثاثددرهلل عدد بهللولدداهللن
 يلحقرهللال ي بهللفيهللال نحر هللصعنرهلل ع بهللفيهللال نيورهلل صاهلل اهللور رهللنتعدآهللإلداهللالمحقمدرهللالنديهلل
   ب هللالحقرهلل صهللإلاهللمبقددهللالعدبطرهللص صاهلل اهللونادبضهللولودآهللخدااهللالمد لهللالمد قصبلهلل  د حهلل
الحقددرهلل يإل انددرهللصالارص ددي هللا  ددلورهللصالتبووددرهلل مندلددآهللالحقددرهللالص دديهيحهللفيلادد  هللالمدد قصبهللفدديهلل

هللبهللفيهللالحقرهللفح اهللنخلفهللث  هللنروضهللالحقر.النلهللقو هللمان 
مت صرهللاللر :هللهصهللنالوقهللالحقرهلل ييعرهللالالرهللنحصهللقيرهللدود هلل صهللاعدرهللالندصعهللنحدصهللفديهللهلل-5
 هللفدداهللودد اهللولدداهللنتدديهللالرودديرهللودداهللغوددبهللدودد هللصودد رهللص ددص هللالدقدديلهللفدديهللغوددبهللالغددنر هللح1 الغددنرهللدقدديل

 هللصمدداهلل*الحني لددرصنتدديههللال م ددصبهللصلددرهللوحددنجهلل ددآهللإيهللالدد قيقهللصال ددوبفيهللمدداهللالعدديفاورهللص اددضهلل
ا مثلددرهلللدد لكهللحدد و هللالن دديهلل  ددلاهللا هللولوددآهللصعددلرحهلل المدديتهللمدداهللالمدديتح هللالحدد و هللبصاههللمعددلرهلل

حهللصلتظددآهلل إنمدديهللالمدديتهللمدداهللالمدديتحهللصولدداهللهدد اهلليهللو ددلحهللمثدديًيهلل343فدديهللقنددي هللالحددوضهلل ددبقرهلل 
للح دددبحهللفوؤخددد هللمندددآهللوددد رهللص دددص هللالغعددداهلل ي قعدددياهلل يهللوددد رهللنددددصاهللالمنددديهللفددديلبا حهلل ندددآهلليهلل

صو دد هللالغعدداهلل يلنردديتهللالخنددينواهللنددداهلل صهلللددرهللوندددا هللهدد اهللالحدد و هللنعددخهلل حدد و هلل إ اهللمت دصرهلللددآ هلل
 .ح2 النراهللالخنينياهللفر هللص  هللالغعاح

 المطلب الثاني
 في حجية مفهوم المخالفة

هللاخنلفهللالتر يتهللصاي صلوصاهللفيهللايحن يجهلل مت صرهللالمخيلترهللولاهللو لهللم اه هللصهي:
صالحني لدددرهللصالميلقوددرهللإلددداهللا خددد هللهلل هددد هلل م ددصبهللالتر ددديتهللمددداهللالعدديفاورهلل-الرددصاهللا صا:

 مت صرهللالمخيلتر هللصاحن صاهلل  مومهلل قعديمآهللود اهللمت دصرهللاللرد هللصقمديهللمدبهلل قدبههللوند هللالقدارهللوداهلل

                                                 

 هللصونظبهلل ثبهللايخنافهللفيهللالرصاو هللا  صلورهلللل قنصبهللم طتاهللالخا هلل181عي هللالتحصاهللللعصقيني هلللهللإبهللهلل(1)
هللح172مؤععرهللالبعيلر هلل ل

 ح251:هلل1 هللصقصاطمهللا  لرهلل  اهللالعمايني هلل 254:هلل1ونظب:هلل ممهللال صاممهللللع قي هللهلل*
هللح193 :هلل1نواهللا صطيبهللللعصقيني هللهلل(2)
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 نددصاعهللمت ددصرهللالمخيلتددر هللحودد هلللددرهللوحددنجهلل ددآهلل حدد هللإيهللالدد قيقهللصال ددوبفيهللمدداهللالعدديفاورهللص اددضهلل
هلل هللصاعن لصاهلل ميهللولي:*الحني لر

 ددرهللالتضددداهللفدديهللاإللمددديرهلل أعدديلو هللال ودددياهللمدداهللالمردددببهللوندد هلل هددداهللالاب وددرهللصالددد واهلللهلل-1
صا  باكهللمبامدديهللالن ددصلهللالندديهللنعددماهللولدداهللقودد هللمدداهللعددبطهلل صهلل ددترهلل صهللغيوددرهلل صهللودد  هللفقلمدديهلل

هللنخلفهللقو هللماهللالروص هللالم قصبلهللث  هللنروضهللحقرهللالمنطصقهللللمعقص هللونآ.
إ اهلللدددرهللوؤخددد هلل مت دددصرهللالمخيلتدددرهللونددد هللنخلدددفهللقوددد هللفددديهللالن دددصلهللالعدددبوورهللوانددديهللهلل-2

و هللمياهللالقارهلل صلاهللماهللإهميلآ.إهمياهلله اهللالرو هللصا 
و رهللالاماهلل مت صرهللالمخيلترهللق هللوؤ يهللإلاهللالنضووقهللولداهلل فدبا هللالم نمدمهللفومديهلللدصهللهلل-3

هلللرهللن  هللمنطصقًيهللو اهللولاهللحقرهللالصاقارهللصالقاهللوابفهلل اهللالن صلهللمح ص ل.
 هللصاحن ددصاهلل أنددآهلليهلل** هدد هللالحنتوددرهللإلدداهللودد رهللالامدداهلل مت ددصرهللالمخيلتددرهلل-الرددصاهللالثدديني:
ودد هللث ددص هللنرددوضهللحقددرهللالمعددقص هللفردد هللوقددصاهللحقددرهللالمعددقص هللوقدد هللحقددرهللولدددرهللمدداهللنخلددفهللق

المنطصقهللصلقاهللال لواهللجخب هللصقميهللفيهللص ص هللالدقديلهللفديهللالغدنرهللالعديئمرهلل حد و هلل  فديهللعديئمرهلل
 هللصيهللن ددد هللفددديهللالمالصفدددرهللفددديلحقرهلللدددرهللوث ددد هلل مت دددصرهللهلل***الغدددنرهللفددديهللقددداهلل ب ادددواهللعددديلهللعددديلحح

نمدديهللهددصهلل دديقهللولدداهللالادد رهللا  ددليهللاعن ددحي يهلًل لمدديهللقددياهللولوددآهللالحقددرهللحودد هلللددرهللوددب هللهللالمخيلتددرهللصا 
هلل لواهللفيهللحقرهللالغنرهللالمالصفرهللف ريهللولاهللا  اهللصهصهللو رهللص ص هللالدقيلهللفوآ.

 هددد هللا ددداهللحددددرهللإلددداهللوددد رهللالامددداهلل مت دددصرهللالمخيلتدددرهللصهدددصهللقمددد ه هللهلل-الردددصاهللالثيلددد :
الحنتورهللإيهلل نآهلللرهللواماهلل يلمت صرهللالمصافقهللصالمخيلف هللحو هللوردصاهللا داهللحددر:هلل قدياهلل  دصهللمحمد هلل

هدد اهللمقددياهللوظددورهللفوددآهللخطددأهللقثوددبهللمدداهللالنددي هللصفحددشهلل دد ًاهللصاضددطب صاهللفوددآهللهلل–نتعددآهللواندديهللهلل–
 لهلل  دلاهللهللاضطبا ًيهللع و ًا هلل لكهلل اهللطيئتدرهللقيلد :هلل إ اهللصب هللمداهللا هللناديلاهلل صهللمداهللبعدصاهلل

مالردًيهلل  دترهلل صهلل دمدياهلل صهلل اد  هللمدي هللفدحاهللمديهللود اهللنلدكهللال دترهللصمديهللود اهلل لدكهللا هللولوآهللصعلرحهلل
 هلل اهللوحقدددرهللفودددآهلل خدددافهللالحقدددرهللفددديهللهددد اهللهللالمن دددصل هللالدمدددياهللصمددديهللوددد اهلل لدددكهللالاددد  هللفصا ددد

                                                 

هللالتحصاهللللعصقيني هللهلل* هلل ا هي هللصبصضرهللالنيظبهللي اهللق امآهللالمر عي هللصمهلل179ونظب:هللإبعي هلل صميهللهلل203:هلل2ي
هلل هلللآلم ي  هللا حقير هلل  صا هللفي هللصا حقير هلل2 ا هي  هللالحي   هلل145: هللي ا هللا  صلي هللالمنن ا هللصمخن ب  

 ح256 
 ح177:هلل1هلل ونظب:هللالنربوبهللصالنح وبهللعبحهللالنحبوب هلل**

 .ماهلله اهللال ح هلل10ونظبهلللهللهللهلل***
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صنالوقهللالحقرهلل ي حصااهللالم قصبلهلل لوداهللولداهلل اهللمديهللود اهيهللمخديلفهللل دي هللصقيلد هللطيئتدرهلل خدبىهلل
صهددرهلل م ددصبهلل  ددحي نيهللالظدديهبواهللصطصائددفهللمدداهللالعدديفاوواهللمددن رهلل  ددصهللالا ددي هللا دداهللعددبوجهللهلل–

مدديهللودد اههلل خافددآهلل دداهللصطصائددفهللمدداهللالمدديلقووا هللإاهللالخطددي هللصب هللقمدديهلل قبندديهلللددرهللودد اهللولدداهلل اهلل
ونضدحهللمداهللهللح1 قياهللمصقصفًيهللولاهلل لودا هللقدياهلل  دصهللمحمد :هللهد اهللالردصاهللهدصهللالد يهلليهللو دصدهللغودبهح

هللالنلهللالم قصبهلل أاهللالظيهبورهللونقبصاهللالمت صرهللمطلرًي.
الدد يهللو دد صهلللندديهلل ادد هللوددبضهللمدد اه هللا  ددصلوواهللحددصاهللايحن دديجهلل مت ددصرهللالمخيلتددرهلل اهلل

للردد هللصالظيهبوددرهللانقددبصاهللالمت ددصرهلل رعددومآ هللص مدديهللال م ددصبهللاعددن لصاهلل ددآهللمطلرددًيهللمدديهللودد اهللمت ددصرهللا
الحنتورهللاحن صاهلل مت صرهللالمصافررهللص نقبصاهللمت دصرهللالمخيلتدرهلل أنصاودآهللقل دي هللفديل م صبهلللدرهللوحن دصاهلل

هللصهي:هللح225:هلل2ونظب:هللا حقيرهللفيهلل  صاهللا حقيرهلللآلم ي هلل آهللإيهلل عبصط 
لاهللفديهللمادبضهلل اهلليوقصاهللالرو هللالصاب هللفيهللالنلهلل يبوًيهللم بىهللالغيل  هللورصاهللناديهلل-1

ِنديهللِفديهللُحُ دصِبُقْرح هللعدصبلهللالنعديت هللا،ودرهلل وياهللمحبمي هللالنقديح:هلل  حهلل يهللنحد هلل23َصَبَ ديِئُ ُقُرهللالاَّ
بويونقرهللفيهلل و هللالدص ور هللصالمدبا هلل  ديهللالب و درهللصهديهلل ند هللالدص درهللمداهللدصجهللعدي ق هللصلقداهللقود هلل

جهلل ب دداهلل فدديهللح ددصبقرحهلليهللمت ددصرهلللددآهلل اهللالغيلدد هللفدديهللال ندد هلل اهللندد ه هللمددمهلل م دديهللحددواهللالدددصا
هللجخب هللصيهللو اهللولاهللو رهللحبمن يهللإاهلل رو هللفيهلل و هلل قيب  يهللإ اهللفيلب و رهللحبارهللمطلرًي.

 اهلليهللوقدصاهللا مدبهللصقدمهللمصافردرهلللصاقدمهللحديا هلل دأاهللودب هللالدنلهللمصافردًيهلللحيلدرهللصاقادر هللهلل-2
َ دديهللَ ْضددَايًفيهللُمَضددديَوَتًرح هللعددصبلهللجاهللومددباا هللا،ودددرهلل حهلل130قمدديهللفدديهللقصلددآهللناددديلا:هلل َيهللنَددْأُقُلصاهللالبا

يلنلهللصب هللفدددديهللالحيلددددرهللالندددديهللقددددياهللالنددددي هللولو دددديهللجندددد اكهللحودددد هللونادددديملصاهلل يلب دددديهلل ضددددايفًيهللفدددد
مضدديوتر هللفدداهللودد اهللولدداهللالاقدد هللمدداهلل لددكهلل طبوددقهللالمت ددصر هللف وددمهللالعدديتهللمددمهللالدوددي لهللحددبارهلل

هللمطلرًيهللحناهللصلصهلللرهللنقاهللاضايفًيهللمضيوتر.
 هلل مددديهللالحنتوددددرهللفردددد هللانقددددبصاهللمت ددددصرهللالمخيلتددددر هللصلقدددداهللالم ددددرهللفدددديهللالمعددددألرهللصالدددد يهللو دددد

ايلنتددي هللإلوددآهلل ن ددرهللح ددبصاهللانقدديبهللمت ددصرهللالمخيلتددرهللفدديهللالن ددصلهللالعددبوورهللصاحن ددصاهلل ددآهللفدديهلل
قدددارهللالندددي هللصوردددص هرهللصعدددبصط رهللصهقددد اهللفددديهللم دددياهللالصقدددفهللصالص دددور هللحوددد هللوردددصاهللعدددم هلل
ايئمدددرهللالقدددب بي:هلل  اهللنخ دددولهللالعددديتهلل يلددد قبهلليهللوددد اهللولددداهللنتددديهللالحقدددرهللومددديهللوددد اههللفددديهلل
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هللح1 صوددبف رهللصفدديهللالمادديما هللصالارلوددي هللفأنددآهللودد اهللخطي ددي هللالعدديبع هللفأمدديهللفدديهللمنتدديهرهللالنددي 
فدديلبا حهللهدددصهللمددد ه هللال م دددصبهللالردديئلواهلل مت دددصرهللالمخيلتدددرهللحوددد هلللددرهللوحن دددصاهلل دددآهللإيهلل عدددبصط هلل

هللو يبا هللالني هللصورص هرهللصن بفين ر.بصاهللصمن رهللالحنتورهللاحن صاهلل آهللفيهللصحناهللالمنق
 الخاتمة

هللجهللصنص وي هللم مرهللصهي:لر هللنص لنيهللفيهللخنيرهلل حثنيهللإلاهللننيئ
المنطصقهللهص:هلل ميهلل اهللولوآهللاللتظهللفيهللمحاهللالنطقحهللصالمت صرهللهص:هلل ميهلل اهللولوآهللاللتظهلليهللهلل-1

هللفيهللمحاهللالنطقح.
هللمت صرهللالمصافرر:هللهصهللميهللصافقهللالمنطصق هللصهصهللح رهللون هلل مومهللالتر يتهللميهللو اهللالظيهبور.هلل-2
هلل يلرهللمت صرهللالمصافررهلللتظورهلل يهلل عويقهللالربائا.هلل-3
هللمخيلترهللح رهللصهصهللالبا حهللون هللال م صبهللإيهلل ن رهللقو صاهللالاماهلل آهلل عبصط.مت صرهللالهلل-4
هللالناصواهللهلل-5 هللللريضي هللفوآ هللو ود هللص بوح هلل نلهللصاضح هللالمعبع هللون خا هلل ا هلل ضبصبل نص ي

 مت صرهللالمصافررهلل صهللالمخيلترهلل صهللو رهلل صادهلل لكهللصخ ص ًيهللفيهللم ياهللالرينصاهللال نيئيهلللرطمهلل
هللماهللالصقيئمهللصنلهللماهللالن صل. ا بهللقاهللخافهللومقاهلل اهللونعأهلل منيع رهللصاقارهلل

The concept of the text has its origins and applications in 

Sharia and law 
 

Dr. Abed Hassan Jamil      Dr. Karim Mohamed Kokou 

Abstract 

          The research aims to clarify the meaning of the Pronouncement 

and the Meaning in its corresponding sections and the Converse, and 

then the focus had been on adapting the significance of the concept of 

approval and its authenticity, and in the second part of the research we 

clarified the concept of Converse and its sections and terms of work in 

it and some of the jurisprudential and legal applications about the 

concept in its divisions and through every demand we touched upon in 

our research, In conclusion, we reached the most important results: 

1.The concept of approval: It is the approval of the silenced person in 

the ruling to refer to the word, and he called the Hanafi as a sign of the 

text. 
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