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وعلى آله وصحبه بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
 وبعد:ومن وااله 

 ــــــــــــــــــــــــ

 
 مفيوم المخالفة: ىو إثباُت نقيِض حكِم المنطوِق بو لممسكوِت عنُو.

 ألنَّ الخطاَب دلَّ عميِو. ويسمُّونُو )دليَل الخطاِب( ،

 * أنواعو:

فة:1  ـ مفيوم الصّْ

ىو أن يدلَّ المَّفُظ المقيَُّد بوصٍف عمى نقيِض ُحكمِو عنَد انِتفاِء ذلَك 
 الوصِف.

[ المنطوُق: وجوُب 99مثالُو: قولو تعالى: }َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء: 
 تحريٍر رقبٍة كافرٍة. تحريِر رقبٍة مؤمَنٍة، والمفيوُم: منعُ 

َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًًل َأْن َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن ومنو قولو تعالى: )
( دلت َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن َفَتَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت َوالمَُّو َأْعَمُم ِبِإيَماِنُكْم َبْعُضُكْم ِمْن َبْعض

ية الكريمة عمى اباحة نكاح اًلماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر ، اآل
 ودلت اآلية بمفيوم المخالفة عمى النيي عن نكاح اًلماء غير المؤمنات.

: قولو صمى اهلل عميو وسمم: )قضى رسول اهلل من السنة  ومن امثمتو
الفة صمى اهلل عميو وسمم بالشفعة في كل شركة لم تقسم( ومفيوم المخ

 عدم مشروعية الشفعة فيما قسم.



ومنُو حديُث: ))وفي صدقِة الغنِم في سائمِتَيا إذا كانْت أربعيَن إلى عشريَن ومَئٍة 
شاٌة(( ، فُعمّْقْت زكاُة الغنِم بوصِف )سائمة( ، والسَّائَمُة ىي الَّتي ترعى بنفِسَيا ًل 

 موَفة.المع ُتعمُف، ىذا ىو المنُطوُق، والمفيوُم: ًل زكاَة في

لي الواجد يحل عرضو وعقوبتو( ، قولو صمى اهلل عميو وسمم: ) ومنو ايضا
عمى أن لي )مطل( المدين الفقير ًل يحل عرضو  مفيوم المخالفةيدل 

 وعقوبتو. 

 ـ مفيوم الشَّرِط:9

 ىو أن يدلَّ المَّفُظ المقيَُّد بشرٍط عمى ثبوِت نقيضِو عنَد انِتفاِء الشَّرِط.
تعالى: }َوَآُتوا النَّْساَء َصُدَقاِتِينَّ ِنْحَمًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء مثالُو: قولو 

وَجِة 4ِمْنُو َنْفًسا َفُكُموُه{ ]النساء:  [ ، المنُطوُق: إباَحُة ما طابْت بِو نفُس الزَّ
 من ميرَِىا، والمسكوُت: حرَمُة ذلَك بغيِر طيِب نفٍس منيا.

ْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًًل َأْن َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت َوَمْن لَ ومنو قولو تعالى: )
اآلية بمفيوم  ( دلتاْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن َفَتَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت 

المخالفة عمى عدم اباحة نكاح اإلماء المؤمنات عند القدرة عمى نكاح 
 الحرائر.

ْن ُكنَّ ُأوًَلِت َحْمٍل َفَأْنِفُقوا َعَمْيِينَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَمُينَّ َفِإْن قولو تعالى:  }َواِ 
افادت اآلية بدًللة العبارة عمى  [6َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىن{ ]الطالق: 

وجوب النفقة لممطمقة طالقا بائنا اذا كانت حامال ، ودلت بمفيوم المخالفة 
 ىذا الحكم عند عدم الحمل.عمى انتفاء 

قولو صمى اهلل عميو وسمم: )الواىب احق بيبتو اذا لم يثب عنيا(، دل 
الحديث النبوي الشريف عمى ان لمواىب حق الرجوع في ىبتو اذا لم يكن قد 
اخذ عوضا عنيا ، وبمفيوم المخالفة عمى ان ليس لمواىب الرجوع عن 

 ىبتو اذا اخذ عوضا عنيا.



 

 

 ية:ـ مفيوم الغا3

 ىو أن يدلَّ المَّفُظ المقيَُّد بغايٍة عمى نقيِض حكِمِو عنَد انتفاِء تمَك الغايِة.

مثالُو: قولو تعالى: }َفَقاِتُموا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر المَِّو{ ]الحجرات: 
رُك [ ، المنطوُق: وجوُب قتاِل الِفئِة الباغَيِة لغايِة أن تفيَء، والمفيوُم: ت9

 قتاِلَيا بعَد أن تفيَء.

} َفِإْن َطمََّقَيا َفاَل َتِحلُّ َلُو ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَره{ قولو تعالى: 
. ودل النص ، دل النص بعبارتو عمى حرمة المطمقة ثالثا [932]البقرة: 

بمفيوم المخالفة عمى حل زواجيا بمطمقيا اًلول عند فراقيا من الثاني 
 بوفاة او طالق.

}َوُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط  قولو تعالى: 
اًلكل بعد دل النص بمفيوم المخالفة  [187اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجر{ ]البقرة: 

 الفجر.

 
 ـ مفيوم الحصر بـ )إنَّما( :4

يغِة.ىو إثباُت الحكِم لشيٍء بصيغٍة و   نفُيُو عمَّا عداُه بمفيوِم تمَك الصّْ

وىو قد يقُع بغيِر )إنَّما( ، لكْن ىذا الَّذي يصحُّ اندراُجو منيا تحَت )أنواع 
 المفيوم( .

: ))إنَّما األعماُل بالنّْيَّاِت(( ]متفٌق -صمى اهلل عميو وسمم  -مثالُو: قولو 



والمفيوُم: عدُم اعتبارَىا بغيِر  عميو[ ، المنطوُق: اعتباُر األعماِل بالنّْيَّاِت،
 النّْيَّاِت.

 

 
 ـ مفيوم العدِد:4

 ىو أن يدلَّ المَّفُظ المقيَُّد بعدٍد عمى نقيِض ُحكمِو عند انتفاِء ذلَك الَعدد.

[ ، 89مثالُو: قولو تعالى: }َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّاٍم{ ]المائدة: 
ىذا ما نقَص عن عدم اجزاء وجوُب صياِم ثالثِة أيَّاٍم، والمفيوُم:  المنطوُق:

 أو زاَد عميِو. العدد

 ......} الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُيَما ِماَئَة َجْمَدٍة  قولو تعالى:
َيَداَء َفاْجِمُدوُىْم َثَماِنيَن َجْمَدًة{ َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة شُ 

دل بمفيوم المخالفة عمى عدم جواز الجمد فيما قل او زاد  [4 - 9]النور: 
 عمى اًلعداد المنصوصة.

 
 ـ مفيوم المَّقب:5

ىو دًللُة المَّفِظ الَّذي ُعمَّْق الُحكُم فيِو باًلسِم الَعمِم عمى انتفاِء ذلك الُحكِم 
 عن غيرِِه.

 
[ ، مفيومُو: غيُر محمٍَّد 99لُو: قولو تعالى: }ُمَحمٌَّد َرُسوُل المَِّو{ ]الفتح: مثا

 ليَس رسوَل اهلل.



: ))في الَحْجِم شفاٌء(( ]حديٌث صحيٌح -صمى اهلل عميو وسمم  -وقولُو 
بإسناٍد صحيٍح عن عبد  3/191أخرجو أبو ُنعيٍم األصبياني في ))الحمية(( 

 ُو: ليَس في غيِر الَحْجِم شفاٌء.اهلل بِن سْرِجس[ ، مفيوم

 

 * حجية المفيوم

ٌة؟ في ذلك تفصيٌل، وىو وراٌد عمى ثالثِة أقساٍم:  ىْل مفيوُم المخالَفِة ُحجَّ
ٍة عنَد جميوِر العمماِء إًلَّ في قوٍل شاذٍّ قال بِو بعُض الشَّافعيَّة 1 ـ ليَس بُحجَّ

 وفساُده ظاىٌر. والحنابَمِة، وىو )مفيوُم المَّقِب( ،

ٌة اتّْفاًقا، وىو أنواُع المفيوِم األخرى )الوصُف، والشَّرُط، والغايُة، 9 ـ حجَّ
والحصُر، والعدُد( في غيِر نصوِص الكتاِب والسُّنَّة، أْي: في ألفاِظ النَّاِس في 

 الُعقوِد والُمعاماَلِت وعباراِت المؤلّْفيَن والفَقياِء.

ِة الُعموِم الشَّرعيَّة( نصّّ في فقوُل القائِل: )وقُف ىذه ال ََ دَّاَر عمى طَل
ذا قاَل: )إنَّما ىذا لَك(  اختصاِصيم بيا، مفوُمُو: ليسْت وقًفا عمى غيرِىم، وا 

 أْي: ليَس لغيِرَك.

 ـ مختمٌف فيو عمى مذىبيِن مشيوريِن:3

ٌة في جميِع النُّصوِص، ًل أكثُر العمماِء: المفاىيُم الخمَسةُ  -1 فرَق في  حجَّ
ًلعِتداِد بيا بيَن ُنصوِص الكتاِب والسُّنَِّة، أو اعتباَراِت النَّاِس، ومنُيم من ا

 يتردَُّد في بعضَيا كفيوِم )الَعَدد( .

ومن الدَّليِل عمى اًلحتجاج بيا: أنَّو المتبادُر إلى الفيِم من أساليِب العربيَّة، 
عمى: )إن ًل تفعِل  فقوُلك إلنساٍن: )إْن تفعِل الخيَر ُتفمْح( دالّّ بمفيوِمو

ًلَّ فال فاِئَدَة من تعميِق الجزاِء عمى  الشَّرِط. الخيَر ًل ُتفِمُح( ، وا 
 



ٍة في ُنصوِص  -9 الحنفيَُّة ووافَقُيم بعُض العمماِء من غيرِِىم: ليَس ِبُحجَّ
 والسَّبُب أنَُّيم رأْوا كثيًرا من ُصوِر المفيوِم غيَر ُمراَدٍة. الشَّريَعِة.

 

 تو:* ُشروط صح

 ـ أن يسمَم الُحكُم من الُمعارِض.1

: ))الثَّيُّْب -صمى اهلل عميو وسمم  -فاسِتدًلُل بعِض المالكيَِّة بمفيوِم قولو 
أحقُّ بنفِسَيا من وليَّْيا(( أنَّ الِبكَر ُتجبُر، اسِتدًلٌل بالمفيوِم مع قياِم 

صمى اهلل  -يَّ الُمعارِض، كما أشعَر بو ِسياُق الحديِث بتماِمِو، فإنَّ النَّب
ْذُنيا  -عميو وسمم  قاَل: ))الثَّيُّْب أحقُّ بنفِسيا من وليّْيا، والِبكُر ُتستأَمُر وا 

ُسكوتَيا(( ]أخرجو مسمٌم من حديث ابن عبَّاٍس[ ، بل ىو كذلَك عنَد مالٍك 
في ))موطَّئِو(( بمفظ: ))األيُّْم أحقُّ بنفسَيا من وليَّْيا، والِبكُر ُتستأَذُن في 

ذُنَيا ُصماُتيا(( ، فمو صحَّ إجباُرَىا لم يُكن ًلسِتئذاِنيا معَنى، نفسِ  َيا، وا 
صمى اهلل  -وثبَت من حديِث ابِن عبَّاٍس وغيرِه أنَّ جارَيًة ِبكًرا أَتِت النَّبيَّ 

َجيا وىي كارِىٌة، فخيَّرىا النَّبيُّ -عميو وسمم  صمى  -، فذكرْت أنَّ أباَىا زوَّ
 و أبوداود وغيرُه، وىو صحيٌح[ .]أخرج-اهلل عميو وسمم 

با في النَّسيئة(( ]متفٌق -صمى اهلل عميو وسمم  -ومن ذلَك قوُلو  : ))إنَّما الرّْ
عميو من حديِث ُأساَمَة بن زيٍد، والمَّفُظ لُمسمٍم[ ، فكاَن ابُن عبَّاٍس رضي اهلل 

با في غيِر النَّسيئةِ  عنُيَما يحتجُّ  وحْصرِه في  بمفيوِم ىذا الحديِث بنفِي الرّْ
حابِة كأبي سعيٍد الُخدريّْ رضي اهلل عنُو  نَّما خالفُو غيُرُه من الصَّ النَّسيئِة، وا 
نَّما لثُبوِت الُمعارِض  يغِة، وا  ِة إفاَدِة الحصِر بيذِه الصّْ وغيرِه ًل في صحَّ

، وىو ثبوُت تحريٍم ربا -صمى اهلل عميو وسمم  -عنَدُىم عن رسول اهلل 
 الفضِل.

 يكوَن خَرَج مخرَج الغالِب. ـ أن ًل9



فمثاُل ما سقطْت فيو دًللُة المفيوِم لمجيِئِو عمى ىذا المعَنى: قولُو تعالى: 
ًنا{ ]النور:  [ ، فيذا شرٌط 33}َوًَل ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعَمى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ

ِة في الِبغاِء؛ إنَّما يقُع وُىنَّ ًل مفيوَم لُو؛ ألنَّ اإلكراَه ًل يقُع عادًة مع الرَّعب
ًنا أو لم ُيِرْدَن.  ُيرْدَن الِعفََّة، فالَمعَنى: ًل يحلُّ إكراُىُينَّ عمى الِبغاِء أَرْدَن تحصُّ
ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن  وتقدَّم في )الُمطمُق والمقيَِّد( قولو تعالى: }َوَرَباِئُبُكُم الالَّ

ِتي َدَخْمُتْم ِبيِ  { ]النساء: نسائكم الالَّ [ ، فقولُو: وصٌف لكنَُّو ًل أثَر لُو 93نَّ
َيا. وجِة تُكوُن غالًبا مع ُأمّْ نَّما خرَج مخَرَج الغالِب، ألنَّ بنَت الزَّ  وا 
َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة{  ومن ذلَك قولو تعالى: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ًَل َتْأُكُموا الرّْ

نَّما [ ، فال م132]آل عمران:  با، وا  فيوَم لُو في جواِز أكِل القميِل من الرّْ
خرَج ىذا مخرَج الغالِب، فإنَّ أحَدُىم كاَن يقوُل لمن لُو عميِو الدَّيُن: إمَّا أن 

ًلَّ زاَدهُ، حتَّى يصيرَ  مَّا أن ُتربَي، فإن قَضى وا  ذلَك أضعاًفا  تقضي وا 
 ُمضاعَفًة.

كقولو تعالى: }َوَمتُّْعوُىنَّ َعَمى  ُمُو.ـ أن ًل يقَصَد بو تيويُل الُحكِم وتفخي3
اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَمى اْلُمْقِتِر َقَدُرُه َمَتاًعا ِباْلَمْعُروِف َحقِّا َعَمى اْلُمْحِسِنيَن{ 

[ ، وقولو: }َوِلْمُمَطمََّقاِت َمَتاٌع ِباْلَمْعُروِف َحقِّا َعَمى اْلُمتَِّقيَن{ 936]البقرة: 
 ُيقاُل: ًل تجُب ُمتعة الطَّالِق عمى غيِر ُمحسٍن وًل متٍَّق، [ ، فال941]البقرة: 

ألنَّ الحكم في األصِل يتناوُل ُكلَّ مكمٍَّف، إًلَّ أنَّ مخاطبَة المكمَِّف بوصِف 
اإلحساِن والتَّقوى تذكيٌر لو بما يجُب عميو بمقتَضى ىذيِن الوصفيِن، وفي 

مباعِث عمى اًلمِتثاِل، ولو قيَل ذلَك تعظيُم جانِب األمِر والنَّيي وتقويٌة ل
لمسمٍم: )إن كنَت تتَّقي اهلل فاْفعْل كذا( ، فإنَّو ًل يخفى أثُر ىذا الخطاِب في 
اإلشاَرِة إلى عظمِة ذلك الشَّيء المأموِر بو ورفَعِة قْدرِه ومنزلِتو، مع ما 

مُمني يقترُن بو من زجِر الُقموِب الغافمِة، وًل يقوُل المخاطُب حينئٍذ: )ًل يش
نَّما ىذا ِخطاٌب لممتَّقيَن  الِخطاُب، ألنّْي لسُت من المتَّقيَن بمفُيوِم المَّفِظ؛ وا 
ًة( .  خاصَّ

مثُل قولو صمى اهلل عميو  عمى ُسؤاٍل معيٍَّن. ـ أن ًل يكوَن مخَرَج الجوابٍ 4
: ))صاَلُة المَّيِل مثَنى مثَنى(( ]متفٌق عميو[ ، فيذا النَّصُّ ًل مفيوَم -وسمم 



ُو، فال ُيقاُل: )صاَلُة غيِر المَّيِل ليَسْت مثَنى مْثَنى( بسبِب أنَّ الحديَث جاَء ل
ًة فال يتعدَّاَىا إلفاَدِة حكِم غيرَىا، فعْن عبِداهلل بِن  جواًبا عن صاَلِة المَّيِل خاصَّ

وأنا  -صمى اهلل عميو وسمم  -ُعمَر رضي اهلل عنيما: أنَّ رجالً  سأل النَّبيَّ 
يَن السَّائِل، فقاَل: يا رسول اهلل، كيَف صالُة المَّيِل؟ قاَل: ))مثَنى بينُو وب

بَح فصلّْ ركَعًة، واْجعْل أخِر صالِتَك ِوتًرا(( ]متفٌق  مثَنى، فإذا خشيَت الصُّ
 عميو[ .

 -كقولو تعالى لنبيّْو صمى اهلل عميو وسمم  ـ أن ًل يكوَن ُأريَد بِو الُمبالَغُة.5
: }اْسَتْغِفْر َلُيْم َأْو ًَل َتْسَتْغِفْر َلُيْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُيْم َسْبِعيَن في شأِن الُمنافقينَ 

[ ، فالعَدُد ُىَنا ًل مفيوَم لُو، إنََّما خَرَج 82َمرًَّة َفَمْن َيْغِفَر المَُّو َلُيْم{ ]التوبة: 
حديِث ُعمَر عمى سبيِل الُمبالَغِة، والمعَنى: ميَما اسَتْغفرَت لُيم، وىذا ُمؤيٌّْد ب

 -رضي اهلل عنُو قاَل: لمَّا ماَت عبُداهلل بُن أُبيٍّ ابُن سُموَل ُدعَي رسول اهلل 
صمى اهلل  -لُيصمّْي عميِو، فممَّا قاَم رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم 

وثَْبُت إليِو، فقمُت: يا رسول اهلل، أُتصمّْي عمى ابِن أُبيٍّ وقد  -عميو وسمم 
صمى  -كذا وَكذا؟ قاَل: ُأَعدُّْد عميِو قولُو، فتبسَّم رسول اهلل قاَل يوَم كَذا: 

ْر عنّْي يا ُعمُر(( فممَّا أكثرُت عميو قاَل: ))إنّْي  -اهلل عميو وسمم  وقاَل: ))أخّْ
ُخيّْرُت فاخَتْرُت، لو أعمُم أنّْي إْن ِزْدُت عمى السَّبعيَن ُيغفُر لُو لِزدُت عميَيا(( ، 

ثمَّ انصَرَف، فمم  -صمى اهلل عميو وسمم  -سول اهلل قاَل: فصمَّى عميو ر 
يمُكْث إًلَّ يسيًرا حتَّى نزلِت اآليتاِن من بَراَءِة: }َوًَل ُتَصلّْ َعَمى َأَحٍد ِمْنُيْم َماَت 

[ ، قاَل: فعِجبُت بعُد من ُجرأِتي 84َأَبًدا{ إلى قولِو: }َوُىْم َفاِسُقوَن{ ]التوبة: 
، واهلل ورُسولُو أعمُم ]أخرجُو -عميو وسمم  صمى اهلل -عمى رسول اهلل 

[ ، ففيِو أنَّ النَّبيَّ  ظنَّ أنَّ الَعَدَد  -صمى اهلل عميو وسمم  -البخاريُّ
أن ينفَع اًلسِتغفاُر لو زاَدُه عمى السَّبعيَن رغبًة منُو في  لمُمبالَغة، كما رجا

َراَحًة روايُة عبِداهلل ، كَما يدلُّ عميِو ص-صمى اهلل عميو وسمم  -رحمِة ُأمَِّتو 
ِة، حيُث قال فييا  صمى اهلل عميو  -بِن ُعمَر رضي اهلل عنُيَما ليذه القصَّ



: ))وسأزيُده عمى السَّبعيَن(( ]متفٌق عميو[ ، فممَّا نزلِت اآليَتاِن بعَد -وسمم 
 ذلَك تأكَّد الظَّنُّ بأنَّ العَدَد كاَن لمُمبالَغِة.

أن ًل ُيقصَد بالسّْياِق التَّنبيُو عمى معَنى يصُمُح القياِس عميِو بطريِق  ـ6
: ))خمٌس من -مثُل قولو صمى اهلل عميو وسمم  الُمَساواِة أو األولويَّة.

الدَّوابّْ كمُّينَّ فاسٌق ُيقتْمَن في الحرِم: الُغراُب، والِحَدأة، والعقرُب، والفأَرُة، 
عميو من حديِث عائشَة[ ، فالعدُد ُىنا ًل مفيوَم لُو  والكمُب العُقوُر(( ]متفقٌ 

، وقد يوجُد ىذا المعَنى في غيرىنَّ  نَّما جاء ِذكُر ىؤًلِء الخمِس ألذيَِّتينَّ وا 
من دوابّْ األرِض أو الطَّيِر بما ُيساويينَّ في األذيَِّة أو يزيُد عميينَّ ممَّا ًل 

.  يكوُن صيًدا، فيكوُن لُو ُحكمينَّ


