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 شافعی در اصول فقهامام  با امام غزالی اختالفات
 

 4جهانگیر محمدی 3جالل جاللی زاده، 2مصطفی ذوالفقارطلب، 1محمدعادل ضیائی،

 (20/8/1397، تاریخ پذیرش: 13/2/1397تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

د وجود آنکه تقید خو با ،رودمحمد غزالی که از اصولیان برجسته شافعی مذهب به شمار می
مسایل اصولی با رئیس مذهب خویش،  برخیدر  ،به اصل مذهب شافعی را حفظ کرده

نظر دارد. مهمترین این موارد به شرح زیر است: در حالی که شافعی مفهوم شافعی اختالف
داند، غزالی به عدم حجیت آن و درواقع به نداشتن مفهوم برای آن قایل مخالف را حجت می

است. در موضوع نسخ، غزالی همانند اکثر اصولیان بر این باور است که امکان نسخ قرآن با 
ولی شافعی معتقد است که قرآن توسط  ،ا قرآن وجود داردسنت متواتر و نیز نسخ سنت ب

شود. اختالف دیگر آنها در حجیت قول صحابی است، قرآن و سنت توسط سنت نسخ می
در حالی که غزالی قول  ،گونه که مطابق قول قدیم شافعی قول صحابی، حجت استبدین

دهد که در نشان میداند. بررسی آراء و استدالالت اقوال آنها صحابی را حجت نمی
موضوعات فوق، رأی راجح، حجیت مفهوم مخالف، جواز نسخ قرآن به سنت و سنت به 

نظرهای اصولی، آثار فقهی هریک از این اختالف قرآن و عدم حجیت قول صحابی است. بر
 .تمترتب است که در دیدگاههای فقهی شافعی و غزالی انعکاس یافته اس

 .صحابی قول، نسخ، مخالف مفهوم، فقه اصول، الیغز محمد، شافعی ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
دانش اصول فقه از جمله علومی است که توسط دانشمندان مسلمان بنا نهاده شد و ارتباط 
دقیق و تنگاتنگی با دانش فقه دارد. علم اصول گرچه از حیث پیدایش تقریباً همزاد دانش 

است. با وجود آنکه برخی پیشینیان اثری در فقه است، اما از حیث تدوین، متأخر از آن 
)خطیب بغدادی،  5اندق( نسبت داده182مذهب )متوفی اصول فقه را به ابویوسف فقیه حنفی

مانده و مدون از دانش اصول، کتاب جایتردید کهنترین اثر به(، اما بی14/245ق، 1349
شافعی است که  ق( مؤسس مذهب204-150تدوین محمد بن ادریس شافعی )« الرساله»

خاطر است ق در عراق صورت گرفته است و به همین196نخستین تقریر آن در حدود سال 
ق، 1421؛ هیتو، 45ق، 1407، اند )اسنویکه بسیاری شافعی را مدون علم اصول نامیده

150.) 

ماع ج»، «ابطال االستحسان»تألیفات اصولی دیگری چون « الرساله»شافعی عالوه بر 
را به رشته تحریر درآورده و به بیان دیدگاههای « کتاب القیاس»و « اختالف الحدیث»، «العلم

اصولی خویش پرداخته است. دیدگاههای اصولی ایشان مورد توجه و عنایت دانشمندان 
بسیاری قرار گرفته و نقد و بررسی و تأیید و رد شده است. از آن جمله ابوبکر صیرفی، 

ریج، ساشی کبیر و ابومحمد جوینی به شرح الرساله پرداختند و ابنابوالولید نیسابوری، قفال ش
اهری حزم ظابوبکر بن منذر و ابوالحسن اشعری در اثبات قیاس نوشتند و داود ظاهری و ابن

 به انکار قیاس پرداختند. 
یکی از اصولیانی که در ضمن بیان دیدگاههای خویش به بررسی آراء اصولی شافعی 

( است. ایشان با وجود آنکه 505-450مذهب )الی فقیه و اصولی شافعیپرداخته، محمد غز
اند داز حیث فقهی یک فقیه مقید به مذهب شافعی است و خود را مجتهد صاحب مذهب نمی

(، اما در 600ق، 1428تواند بدون مجتهد مستقل باشد )حصنی، و معتقد است که زمانه می
                                           

ابویوسف کتاب اصولی نیست، اما با توجه به « القاضیادب ». گروهی معتقدند با وجود آنکه کتاب 5
بعضی مطالب آن، شاید منظور برخی پیشینیان از انتساب در زمینه اصول فقه همین کتاب باشد )ر.ک: پاکتچی، 

( تحت 288تا، ندیم، بیندیم در الفهرست )ابن(. نظر گروهی هم آن است که کتابهایی که ابن9/291ش، 1379
به ابویوسف نسبت داده ممکن است حاوی مطالب « الرد علی مالک بن انس»و « االمصار اختالف»عناوین 

(. عالوه بر این، به شاگرد دیگر ابوحنیفه، محمد بن حسن 222ق، 1435اصولی بوده باشند )ر.ک: شافعی، 
 (.258تا، ندیم، بیق( کتابی در اصول فقه نسبت داده شده است )ر.ک: ابن189شیبانی )متوفی 
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هب خویش مخالفت نموده و برای ضعف برخی مسائل اصولی، با دیدگاههای امام مذ
دیدگاههای شافعی و قوت آراء خویش استدالل کرده است. اکنون این سؤال مطرح است که 
اوالً این موارد مخالفت کدامند؟ ثانیاً استداللهای طرفین کدام است؟ و ثالثاً آیا اثر عملی بر 

ار ئوری و علمی است که آثنظر تشود؟ یا اینکه صرفاً یک اختالفاین اختالفات مترتب می
فقهی به دنبال ندارد؟ در این پژوهش سعی بر آن است با تتبع و تدقیق در آراء اصولی شافعی 
و غزالی، اوالً اختالفات اصولی آنها تبیین گردد؛ ثانیاً استدالل هر کدام از آنها بیان شود؛ 

 فقهی برآمده از تفاوت ثالثاً مشخص گردد که رأی راجح کدام است؛ رابعاً به ثمره اختالف
 دیدگاه اصولی آنها اشاره شود. 

ارد دهد که این موبررسی اولیه موارد اختالفی شافعی و غزالی در مباحث اصولی نشان می
 های زیر است:اختالفی، در زمینه

ویژه در مبحث نسخ قرآن با سنت و سنت با قرآن، مفهوم مخالف و حجیت آن، نسخ و به
ودن سکران، داللت امر مجرد از قراین، عموم مشترک، تخصیص عام با بقول صحابی، مکلف

ق، 1433ر.ک: شافعی، قیاس، عموم مقتضی، داللت امر معلق به صفت یا شرط یا سبب )
فراء، ؛ ابن2/46ق، 1414؛ زرکشی، 134و  132و  2/7و  1/81ق، 1435؛ غزالی، 5/235

 (.2/313م، 1986؛ آمدی، 1/92ق، 1407؛ باجی، 2/513ق، 1414
با وجود آنکه مباحث اصولی که در آن غزالی با شافعی به مخالفت پرداخته تا حدودی 

توان آثار فقهی برای این اختالفات اصولی متصور بود، زیاد است و از حیث تئوری نیز می
نظر فقهی میان غزالی نظر اصولی، اختالفاما در عمل در بسیاری از موارد با وجود اختالف

وجود ندارد. به عنوان مثال در بحث تکلیف سکران، شافعی معتقد است که سکران، و شافعی 
دهد مؤاخذه شود و در تمام تصرفاتی که انجام میمکلف است و قلم از او برداشته نمی

(. غزالی نیز در این زمینه 5/235ق، 1433شود )شافعی، شود و بنابراین طالق او واقع میمی
بودن سکران، که ن است، ولی دلیل وقوع آن را نه از باب مکلفقائل به وقوع طالق سکرا

داند، زیرا معتقد است که ایقاع طالق از جانب سکران از جهت ربط اسباب به مسببات می
(. بنابراین گرچه 111ق، 1435شود )غزالی، سببی است که حکم طالق بر آن مترتب می

ر دارند نظاصولی است( با هم اختالفشافعی و محمد غزالی در تکلیف سکران )که یک بحث 
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-نظر مشاهده گردد اما به دلیلی دیگر، اختالفرود که در نتایج فقهی، این اختالفو انتظار می

نظر فقهی ندارند و در زمینه وقوع طالق سکران که یکی از فروع، بحث تکلیف سکران است 
 نظر دارند. از جهت فقهی اتفاق

میان موارد اختالفی غزالی و شافعی در مباحث اصولی،  با توجه به توضیحات فوق، از
یاً آثار اند و ثانصرفاً مباحثی در این مقاله بررسی شده است که اوالً اهمیت بیشتری داشته

 فقهی بر آنها مترتب شده است. 
 

 مفهوم مخالف
ن آ، یعنی «فهمتُ الشیءَ»مفهوم از نظر لغوی اسم مفعول از فهم است و زمانی گفته شود: 

شود آن سخن را فهمیدی، زمانی است که معنایش را تصور چیز را شناختم و وقتی گفته می
 (. 6/177تا، کنی )ازهری، بی

مفهوم در اصطالح علم اصول فقه عبارت است از: آنچه که لفظ برآن داللت کند و در 
(. 80ق، 1413شود )انصاری، محل نطق نباشد که شامل مفهوم موافق و مفهوم مخالف هم می

اند: اثبات نقیض حکم منطوق برای علمای اصول، مفهوم مخالف را بدین صورت تعریف کرده
( و به عبارت دیگر در مفهوم مخالف، مدلول لفظ 3/96ق، 1414مسکوت است )زرکشی، 

(. بنابراین 3/88م، 1986در محل سکوت مخالف مدلول آن در محل نُطق است )آمدی، 
گردد و همواره حکم م موافق که از روح و مفاد نص استنباط میمفهوم مخالف برخالف مفهو

کند یعنه داللت مآن مطابق با حکم منطوق است، بر ثبوت نقیض حکم منطوق برای مسکوت
 توان گفت مفهوم مخالف از دو جهت با مفهوم موافق متفاوت است: رو میو از این

هستند که ذیل عنوان یک نوع جهت اول: مفهوم مخالف با منطوق نص، دو حکم متضاد 
از انواع حکم شرعی تکلیفی یا وضعی، جمع نخواهند شد. بنابراین هرگاه حکم یکی از آن 
دو جایز باشد، حکم دیگری ممنوع خواهد بود و اگر حکم یکی از آن دو صحیح باشد حکم 

 است. دیگری باطل خواهد بود، در حالی که حکم منطوق و مفهوم موافق همواره از یک نوع 
جهت دوم: مفهوم مخالف با منطوق نص در اساس با هم اختالف دارند. اصلی که پایه و 

آید این است که مفهوم موافق، روح، معنا و معقول نص است، اساس مفهوم موافق به شمار می
ولی اساس و پایه مفهوم مخالف، تخلف یک قید معتبر در منطوق است، بنابراین اساس مفهوم 

مثابه شرط برای اند که بعضی از آنها بهاست که در عبارت نص وارد شده مخالف قیودی
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تطبیق منطوقی است که الفاظ نص برآن داللت دارد، به نحوی که هرگاه آن شرط تحقق یابد 
 التطبیق، نقیض منطوقحکم هم تحقق خواهد یافت و هرگاه شرط، تحقق نیابد حکم واجب

 اهد بود.یا حداقل، حکمی، مخالف با منطوق خو
 

 مخالف مفهوم . حجیت1

حنبل، (. مالک، ابن414ق، 1435شافعی معتقد است که مفهوم مخالف حجت است )غزالی، 
لغت نیز قائل به آن هستند که مفهوم اشعری و گروهی از متکلمین و ابوعبید و گروهی از اهل

(؛ پس نظر جمهور علمای اصول بر این است که 3/80م، 1986مخالف حجت است )آمدی، 
مفهوم مخالف، حجت است؛ یعنی بر فقیه الزم است که در حالت تحقق قید واردشده در نص، 

 د. به منطوق نص عمل کند و در صورت تخلف قید از نص، به مفهوم مخالف آن عمل کن
 ند: اجمهور اصولیان از جمله شافعی در حجیت مفهوم مخالف به دالیل ذیل استدالل کرده

الف( مرسوم در اسلوب زبان و عرف محاوره عربی در استعمال عبارات و جمالت چنین 
است که تقیید حکم به شرط یا وصف یا تحدید آن به غایت و عدد، بر ثبوت حکم بر منطوق 

انتفای حکم، در صورت انتفای قید داللت دارد و همین امر نیز از  آن با وجود قید و بر
 شود. گونه تعبیرات به ذهن متبادر میاین

ب( هرگاه شارع در نص، قیدی را بیاورد که آن قید دارای مفهوم مخالف نباشد یا از آن 
 صفایده مشخص دیگری برداشت نگردد، آن قید عبث و بیهوده خواهد بود، در حالی که نصو

 (. 2/145شرعی و کالم شارع از آن منزه است )همان، 
سْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ ال تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ ا»شریفه:  ج( آیه

 برای اگر هفتاد بار ؛[چه برای آنان آمرزش بخواهی، چه آمرزش نخواهی ]یکسان است: لَهُمْ
(. در این آیه، لفظ 80)توبه،  «خداوند هرگز آنان را نخواهد آمرزید ،آنان آمرزش بخواهی

نیز آیه  (؛ زیرا رسول خدا3/84م، 1986دارای مفهوم مخالف است )آمدی، « سبعین»
خداوند مرا برگزید و بیشتر از هفتاد »اند: مذکور را دارای مفهوم مخالف دانسته و فرموده

 (. 8/260ق، 1421حجر عسقالنی، )ابن« کنماستغفار میمرتبه 
ی ادر مقابل، غزالی معتقد است که مفهوم مخالف حجت نیست. ایشان بعد از ذکر مقدمه

ن گروهی از متکلمی»گوید: از مفهوم مخالف و اقوال علما درباره آن در کتاب المستصفی می
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 گویند: مفهوم مخالفشریح میجمله ابنو گروهی از فقها از  [ابوبکر باقالنی]مانند قاضی 
 (. 414ق، 1435)غزالی، « حجت نیست و نظر ما هم همین است

غزالی و طرفداران دیدگاه او در اثبات عدم حجیت مفهوم مخالف به دالیل زیر استناد 
 اند: جسته

س کند و سپالف( خداوند متعال بعضی از امور را با ذکر بعضی اوصاف در قرآن بیان می
حکامی را به آنها وابسته می کند و تخصیص آنها به آن اوصاف موجب حکم مخالف آن ا

 ربا را چند برابر :ال تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً»گردد؛ مانند آیه شریفه: اوصاف نمی
خوردن ربا در هیچ حالتی درست نیست اگرچه در حالی که  (؛130عمران، )آل« مخورید
و : وَ ال تَقْتُلُوا أَوْالدَکُمْ خَشْيَةَ إِمْالقٍ» فرماید:هم نباشد. در جایی دیگر میر چند براب

از کشتن اوالد را به حالت ترس تخصیص  نهی (31)اسراء، « کشیدنفرزندانتان را از ترس فقر 
ق، 1414داده است، ولی با این وجود، در هیچ حالتی کشتن اوالد جایز نیست )جصاص، 

1/296 .) 
فی »ای که بر دو معنی متضاد داللت کند وجود ندارد، پس اگر در ب( در زبان عرب کلمه

بر نفی زکات از حیواناتی ( داللت 3/16ق، 1430)ابوداود سجستانی، « الغنم السائمة زکاة
خورند کند پس یک لفظ بر دو معنی متضاد داللت می کند و آن ممتنع است که علف می

 (. 3/93م، 1986)آمدی، 
ج( در بسیاری از نصوص شرعی که بر حکم وقایع مقید داللت دارند، همین حکم در 

ر نماز به شرط ترس، چنان ثابت است؛ مانند قصوقایعی که این قید در آنها وجود ندارد هم
خالف نبودن عمل به مفهوم مکه قصر نماز در حالت انتفاء ترس نیز ثابت است و این بر قطعی

 داللت دارد. 

شده، رأی راجح، نظر شافعی و جمهور است؛ زیرا هرگاه شارع در با توجه به دالیل ارائه
فایده مشخص دیگری  نص، قیدی را بیاورد که آن قید دارای مفهوم مخالف نباشد یا از آن

برداشت نگردد، آن قید عبث و بیهوده خواهد بود، در حالی که نصوص شرعی و کالم شارع 
 از آن منزه است. 

ن مثال شود که به عنواالذکر، اختالفات فقهی زیادی مترتب مینظر اصولی فوقبر اختالف
 شود: به مورد زیر اشاره می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=31
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)ابوداود سجستانی، « قلتین لم یحمل الخبثإذا کان الماء »شافعی از حدیث نبوی: 
( چنین استنباط کرده است که اگر نجاستی در آب کمتر از قلتین بیفتد و 1/48ق، 1430

(؛ در حالی 1/17ق، 1433شود )شافعی، رنگ و بوی آن هم تغییر نکند، آن آب نجس می
 (.1/120ق، 1435غزالی، ) که غزالی به نجاست این آب معتقد نیست

 
 صفت هوممف. 2

 دمور در غزالی و شافعی که ی از آنانواع به جا نیا در که دارد یمختلف انواع مخالف مفهوم
 :شودیم اشاره دارند اختالف آنهاحجیت 
 در و گرداند دیمق را حکم محل بتواند که یحالت ای وصف هرگونه از است عبارت صفت

 رد اوصاف ای وصف وجود، آن هنگام به که یاگونهبه، ردیگ قرار اعتبار و اعتنا مورد حکم
 حکم آن ضینق ای اوصاف، مخالف ای وصف آن ءانتفا هنگام به باشند و مؤثر حکم آن قیتطب
 چنانهم اوصاف ای وصف آن ءانتفا صورت در منطوق اگر که ینحوشود، به قیتطب قیمصاد بر

ق، 1421شوکانی، ) باشد دهیفا از یخال اوصاف ای صفت آن بر حکم شدنبماند، معلق ثابت
« ائمهالس» نجایا در دیق که« زکاةٌ السائمة الغنم یف: »مانند باشد ینحو نعت کی خواه(؛ 772
، )ابوداود سجستانی« زکاة الغنم سائمة یف» :مانند باشد مضاف ایاست،  ینحو نعت و است

 مطل» :مانند باشد هیالمضاف ایاست،  مضاف و« سائمه» نجایا در دیق که( 3/16ق، 1430
 ابتاع من» :مانند باشد زمان ظرف ایاست،  هیالمضاف و« یالغن» نجایا در دیق که «ظلم یالغن

( 4/573ق، 1421حجر عسقالنی، )ابن «المبتاع هایشتری ان إال للبائع فثمرتها تؤبر ان بعد نخالً
 یف بع» :مانند است مکان ظرف ای، است زمان ظرف« بعد» و است« تؤبر ان بعد»، دیقکه 

 «اسرافاً»، دیق که «اسرافاً تأکلوها ال و: »مانند است حال ای، است مکان ظرف و« کذا مکان
 ال و عمتها یعل ةأالمر تنکح ال» :امبریپ ثیحد نیا مانند است مجرور و جار ای، است

 مجرور و جار« خالتها یعل و عمتها یعل»، دیق( که 5/190م، 2001)نووی،  «خالتها یعل
 براى و :سَبِيالً إِلَيْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ: »مانند است بعض بدل ای، است
 «یابد راه آن سوى به بتواند که کسى[ بر البته] است؛ مردم عهده بر خانه، آن حج خدا،

 . است بعض بدل و« بالًیس هیال استطاع من»، دیق ( که97 ،عمرانآل)
ق، 1430)ابوداود سجستانی، « زکاةٌ السائمة الغنم یف»درباره حدیث نبوی  مثال یبرا

( کسانی که قائل به حجیت مفهوم صفت هستند معتقدند که گوسفند غیرسائمه )معلوف( 3/16
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زکات ندارد، در حالی که کسانی که قائل به عدم حجیت مفهوم صفت هستند، چنین حکمی 
 ند. دانالذکر ثابت نمیرا از حدیث فوق

حنبل، مالک، ابن(. 3/68م، 1986آمدی، ) قائل به حجیت مفهوم صفت است شافعی
 بودنجتح به معتقد نیز لغتاهل از یگروه و دیابوعب، نیمتکلم از یگروهی، اشعرابوالحسن 

 جا(. همان) هستند صفت مفهوم
 اند: ردهکشافعی و طرفداران حجیت مفهوم صفت در اثبات قول خویش به ادله زیر استناد 

 یادیز دهیکه صفت نباشد، فا یحکم در زمان یشدن حکم به صفت و نفدیافاده مق الف(
که  یاثبات حکم مذکور زمان یکی ؛دو امر است دیصورت مف نیدر ابه دلیل آنکه  ،دارد

 ی، اما زمانباشد یکه صفت منتف یعنه زمانحکم از مسکوت یمتصف به صفت باشد و دوم نف
که همراه  یامر است و آن اثبات حکم مذکور زمان کی دیکه مفهوم صفت حجت نباشد مف

 (. 257، ق1421 ایجی،امر است ) کیافاده  از که افاده دو امر بهتر ستین یصفت باشد و شک
، شده صفو که یزیچ به حکم قیتعل زیرا، است علت به قیتعل مانند صفت به قیتعل ب(

 در ،ستا حکم ینف یمقتضا، علت به قیتعلد و کنیم داللت حکم آن یبرا وصف تیعل بر
زیرا حکم، وجوداً وعدماً وابسته ، باشد یمنتف است معلق آن به حکم که یعلت آن که یزمان

 (. 420ق، 1435غزالی، ) و معلق به علت است
 زین یاصمع و است شافعی آنها از یکی و است حجت صفت مفهوم ندیگویم لغت ائمهج( 
 یالغن مطل» :دفرماییم که امبریپ ثیحد نیا دیگویم و داندیم حجت را صفت مفهوم

 ستین ظلم دندازیب ریتأخ به را قرض و ستین ثروتمند که یکس نکهیا بر کندیم داللت« ظلم
 (. 416همان، )

 ین آمدیچنهم و( 422همان، ) ستین حجت صفت مفهومبر آن است که  غزالیدر مقابل، 
 (.3/68م، 1986آمدی، ) ستین حجت صفت مفهوم که است معتقد هیشافع از

 : اندغزالی و طرفداران عدم حجیت مفهوم صفت به دالیل زیر استناد جسته
 داللت چیز متضاد دو بر کلمه کیکرد، یم داللت ینف بر صفت به حکم دییتق اگر الف(

 که یگوسفندان در زکات وجوب بر کندیم داللت که «زکاة السائمة الغنم یف» پس ،کردیم
 کی نیا ،خورندیم علف که یگوسفندان از زکات ینف بر کند داللت اگر، چرندیم رونیب در

 نیبد که ستین یاکلمه عرب زبان در و کندیم داللت هستند هم ضد که زیچ دو بر لفظ
 (. 3/93همان، ) کند داللت بر دو امر متضاد صورت
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 حیصرت صفت آن ریغ به حکم ینف به است درست، باشد صفت به معلق که یحکم در ب(
 .«منها ةالمعلوف الغنم یف زکاة ال و زکاة السائمة الغنم یف: »شود گفته است زیجا مثالً ؛شود
 عبارت به زاین پس، صفت آن ریغ از حکم ینف بر کند داللت صفت به حکم قیتعل اگر پس
 آن در یاهدیفا نکهیا دلیل به ؛«المعلوفة یف زکاة ال و» یعنی ،ستین شدهگفته جمله در دوم

 (.3/92)همان،  ندارد وجود
دهد که رأی راجح نظر شافعی و جمهور است؛ مقایسه دو دیدگاه فوق و ادله آنها نشان می

از  ؛اردد یادیز فوایدکه صفت نباشد،  یحکم در زمان یشدن حکم به صفت و نفدیمقزیرا 
که متصف به صفت باشد و دوم  یاثبات حکم مذکور زمان یکیدو امر است  دیمفآن جمله، 

که مفهوم صفت حجت  یباشد، اما زمان یکه صفت منتف یعنه زمانحکم از مسکوت ینف
 ستین یکه همراه صفت باشد و شک یامر است و آن اثبات حکم مذکور زمان کی دینباشد مف

 . امر است کیافاده  از که افاده دو امر بهتر
 

 نسخ
است. این واژه به معانی دیگری چون « بردنازبین»و « ازاله»در لغت به معنای « نسخ»واژه 

نمودن چیز دیگر به جای آن کردن چیزی و جایگزیننقل از مکانی به مکان دیگر، باطل
چیز  شدن چیزی بهفارس افزون بر معنای مزبور، نسخ را به معنای دگرگونرود. ابنکار میبه

 دیگر دانسته است.

 نسخ در اصطالح دارای دو معنای مشهور است:
الف( عبارت است از بیان انتهای غایت یک حکم شرعی به وسیله حکم شرعی دیگری 
که بعد از آن آمده است و معنای انتهاء، این است که حکمی که منسوخ شده، نزد خداوند 

ق، 1404بکی، رسد )سمحدود به غایتی بوده و با رسیدن به آن غایت، حکم به پایان می
2/548 .) 

وسیله دلیل شرعی دیگری که متأخر از ب( عبارت است از برداشتن یک حکم شرعی به
کند بر گوید: نسخ خطابی است که داللت می(. غزالی می185ق، 1421 ایجی،آن است )

برداشتن حکم ثابتی که قبالً با خطاب دیگری آمده، به صورتی که اگر حکم اخیر نبود، حکم 
 (. 143ق، 1435ماند )غزالی، ثابت میقبلی 
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د و گیروسیله خطاب شارع صورت میمجموع این تعاریف بیانگر آن است که نسخ به
که  شود، اما فعل پیامبرشارع هم خداوند متعال است و نسخ با کالم غیرخدا حاصل نمی

لت که دالکند، آن فعل دلیل بر وجود خطابی است از طرف خداوند گاهی داللت بر نسخ می
 کردن حکم قبلی است و خطابی که داللت بر نسخ بکند، از طرف خود پیامبربر برطرف
 شود. صادر نمی

منسوخ نیز حکم شرعی است که قبالً آمده و شامل امر و نهی و خبری که متضمن امر و 
از  هشود، بنابراین ابطال آنچشود و از طریق نص، فحوا و مفهوم کالم ثابت مینهی باشد، می

طریق عقل به صورت اصل برائت و اصل اباحه قبل از آمدن شرع یا با عرف جاهلیت و 
کردن عبادتهایی که در جاهلیت شود و واجباحکام وضعی ثابت شده است، نسخ گفته نمی

کردن اموری که در جاهلیت وجود داشته، مانند شرب مسکرات و وجود نداشته و حرام
نسخ  دادنش، جزوپذیرفتن( یا ازدواج با زن پدر بعد از طالق عادت تبَنی )کسی را به پسری

شود تا آید؛ زیرا آنچه جزو رسوم جاهلیت بوده، حکم شرعی محسوب نمیبه شمار نمی
 نسخ شده باشد.

مورد  شود که در اینجا تنها به انواعنسخ به اعتبارات مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می
 شود:پرداخته میاختالف میان شافعی و غزالی 

 
 . نسخ سنت با قرآن1

(، ولی 163دانند )همان، جمهور علماء و از آن جمله غزالی نسخ سنت با قرآن را جایز می
 گوید: قرآن و سنت، یکدیگر را نسخداند. شافعی میشافعی نسخ سنت با قرآن را جایز نمی

ند توانند نسخ کنود را میکنند، بلکه هر کدام، دو منبع مستقل هستند و تنها احکام خنمی
 (. 132ق، 1435)شافعی، 

گوید: نسخ قرآن با سنت و نسخ سنت با قرآن جایز است؛ مثالً گزاردن نماز به غزالی می
ق، 1435المقدس در سنت وجود دارد، ولی ناسخ آن در قرآن است )غزالی، سمت بیت

163 .) 
 ست:به موارد زیر استدالل شده ا بر جواز نسخ سنت با قرآن

 خواندند، سپس با آیه تغییر قبله بهالمقدس نماز میالف( مسلمانان شانزده ماه رو به بیت
المقدس نمازخواندن با سنت ثابت است و رو به کعبه جهت کعبه نسخ گردید. پس رو به بیت
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تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها  قَدْ نَري»نمازخواندن با این آیه ثابت است: 
ما گردانیدن رویت  :فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ

وی بینیم؛ پس یقیناً تو را به سمطلبی باشد[ می را در ]جهت[ آسمان ]چون کسی که به انتظار
گردانیم؛ پس رویت را به سوی مسجدالحرام گردان؛ و ]شما ای که آن را بپسندی برمیقبله

این  ( و144)بقره، « ای مسلمانان![ هر جا که باشید، روی خود را به سوی آن برگردانید
 مثالی برای نسخ سنت متواتر با قرآن کریم است. 

در صلح حدیبیه با اهل مکه مصالحه کرد بر اینکه اگر مسلمانی پیش  یامبر اکرمب( پ
آنها بیاید او را به اهل مکه برگرداند و حتی عمالً گروهی از مردان را نیز برگرداند تا زمانی 

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ »(. پس این آیه نازل شد: 5/440ق، 1421حجر عسقالنی، که زنی آمد )ابن
ز آنها را به سوى کافران با ،پس اگر آنها را مؤمن دانستید: ناتٍ فَال تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الْکُفَّارِمُؤْمِ

شود، حدیث آحاد مذکور با آیه شریفه نسخ که مشاهده می(. چنان10)ممتحنه، « نگردانید
 6شده است.

 
 . نسخ قرآن با سنت2

است، زیرا هردو از طرف خدواند است  غزالی معتقد است که نسخ قرآن با سنت متواتر جایز
کدام از هیچ»گوید: (. شافعی می63ق، 1435پس هیچ مانعی برای آن وجود ندارد )غزالی، 

قرآن وسنت، توانایی نسخ یکدیگر را ندارند، بلکه هرکدام، دو منبع مستقل هستند و تنها 
سنت نیز از طریق سنت، توانند نسخ کنند؛ یعنی قرآن، از طریق قرآن و احکام خود را می

(، ولی جمهور علما، نسخ قرآن با سنت را جایز 132ق، 1435)شافعی، « قابل نسخ است
 (. 163ق، 1435دانند )غزالی، می

 بر جواز نسخ قرآن با سنت به امور زیر استناد شده است: 
 رَ أَحَدَکُمُکُتِبَ عَلَيْکُمْ إِذا حَضَ»الف( نسخ وصیت برای والدین و نزدیکان در این آیه: 

ما مقرر بر ش: الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقينَ
گردیده است که چون مرگ یکی از شما فرارسد و مالی باقی گذارد، برای پدر و مادر و 

                                           
م؛ 1986آمدی، اند. برای مطالعه بیشتر ر.ک: اصولیان موارد دیگری برای این گونه نسخ برشمرده .6

 ق.1414ق؛ جصاص، 1421شوکانی، 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=144
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=144
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با حدیث  (180)بقره، « پرهیزگاران مقرر است خویشاوندان به نیکی وصیت کند و این بر
 (. 4/492ق، 1430)ابوداود سجستانی، « الوصیه لِوارث: »پیامبر

يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ  وَ الالَّتي»ب( آیه شریفه 
ن شما و از زنا: يُوتِ حَتَّي يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيالًشَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِي الْبُ

شوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهید. اگر آنان که مرتکب فحشا مى
شهادت دادند زنان را در خانه محبوس دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهى پیش پایشان 

خذوا عنّی، خذوا عنّی فقد جعل اهلل لهنّ سبیالً: البکر بالبکر »( با حدیث نبوی 15)نساء،  «نهد
( نسخ شده 11/191م، 2001)نووی، « جلد مائه و نفی سنه، والثیب بالثیب جلد مئه والرّجم

 7است.
 اند:شافعی و مانعین نسخ قرآن با سنت متواتر به دالیل زیر استناد جسته

ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ »فرماید: می ( خداوند متعال1
ای را که نسخ کنیم یا فروگذاریم، بهتر از آن یا همانندش هر آیه: ءٍ قَدِيرٌکُلَِّ شَيْ أَنََّ اللََّهَ عَلى

(. استدالل آنها 106)بقره، « ری تواناستدانی که خداوند بر هر کارا در میان آوریم، آیا نمی
 به این آیه به جهات زیر است: 

بهتر از آن یا همانندش را در میان : نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها»فرماید: الف( خداوند می
 (. سنت بهتر از قرآن نیست و مثل قرآن هم نیست. 106)بقره، « آوریم

آورد و این داللت دارد بر خودش بهتر از آن را می فرمایدب( خداوند در این آیه می
 اینکه ناسخ، قرآن است و سنت نیست. 

دانی که خداوند بر هر کاری تواناستآیا نمی: قَدِيرٌ شَيْءٍ کُلِّ عَلَى اللَّهَ أَنَّ تَعْلَمْ أَلَمْ»ج( 
آورد باید برآن قدرت داشته باشد و ( داللت دارد بر اینکه کسی که آن را می106)بقره، « 

 (. 134ق، 1435آن قرآن است و غیر از قرآن چیز دیگری نیست، )شافعی، 
عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنَا  وَ إِذا تُتْلي»فرماید: ( خداوند متعال می2

 إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ ما يُوحي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي يَکُونُ لي ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما
و چون آیات روشنگر ما بر آنها خوانده : إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ

را عوض  ر یا آنگویند: قرآنى غیر از این بیاوشود، آنها که دیدار ما را باور ندارند مىمى
                                           

م؛ 1986آمدی، اند، برای مطالعه بیشتر ر.ک: . اصولیان موارد دیگری برای این گونه نسخ برشمرده7
 ق.1414ق؛ جصاص، 1421شوکانی، 
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شود را از پیش خود عوض کنم، من جز آنچه به من وحى مى رسد آنکن، بگو: مرا نمى
، )یونس« ترسمکنم. اگر پروردگارم را نافرمانى کنم از عذاب روزى بزرگ مىپیروى نمى

 . (133ق، 1435شود )شافعی، کند بر آنکه قرآن با غیر قرآن نسخ نمی. این آیه داللت می(15
وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَکانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما »فرماید: خداوند متعال می (3

ای را ]که دربردارنده حکم جدیدی است[ و هنگامی که آیه: أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَکْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ
کند داناتر است، مخالفان به آنچه نازل میکنیم، در حالی که خدا جایگزین آیه دیگر می

ترشان ]اسرار بیش گویند[ بلکهبندی!! ]چنین نیست که میگویند: تو فقط ]بر خدا[ دروغ میمی
(. این آیه داللت دارد بر اینکه آیه جانشین آیه 101)نحل،  «دانندتبدیلِ احکام را[ نمی

 (. 134ق، 1435شود )شافعی، شود و سنت جانشین آیه نمیمی
ى و این قرآن را به سو: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْکَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»( آیه شریفه: 4

مفید این است  (44)نحل، « تو نازل کردیم تا براى مردم آنچه به سویشان نازل شده بیان کنى
نت ل اینکه رفع حکم است پس سکه وظیفه سنت بیان است و نسخ، غیر از بیان است به دلی

 کند.قرآن را نسخ نمی
 

 . رأی راجح3
رسد که دیدگاه غزالی مبنی بر اینکه قائل به جواز نسخ قرآن با سنت و سنت با نظر میبه

قرآن است، راجح باشد؛ زیرا با توجه به مثالهای مذکور چنین نسخی عمالً اتفاق افتاده و 
 امر است.وقوع، بهترین دلیل برای جواز یک 

 
 . ثمره خالف4

، شود، به عنوان مثال بر مبنای فوقنظر فقهی مترتب مینظر اصولی، اختالفبر این اختالف
غزالی، وصیت برای والدین و اقربا را بنا بر حدیث نبوی )ال وصیة لوارث( )ابوداود سجستانی، 

سوره بقره  180(؛ گرچه در آیه 5/380ق، 1436داند )غزالی، باطل می (4/492ق، 1430
 واجب تلقی شده است، چون از نگاه ایشان آیه مزبور توسط حدیث نبوی، نسخ شده است. 
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 قول صحابی
یکی صحب( بر نزد»)گوید: فارس میاست. ابن« صَحِبَ»واژه صحابی در لغت از ریشه ثالثی 

 ق،1404فارس، )ابن« کند و از نظر مجاز صاحب مال و صاحب علم استچیزی داللت می
3/335 .) 

در اصطالح: قول مختار نزد جمهور اصولیان و فقها این است که صحابی تمام کسانی 
را مالقات کردند و به او ایمان آوردند و مدتی همراه او بودند که از نظر  هستند که پیامبر

کند و سپس در حالی که مؤمن بودند از دنیا رفتند عرف اطالق کلمه صحابه بر آنها کفایت می
-شدن را بر خالف محدثین شرط می(. فقها و اصولیان مدت همراه209ق، 1435)غزالی، 

را ببیند،  صحابی هر مسلمانی است که رسول خدا»دارد: باره بیان میدانند. نووی در این
حنبل و بخاری در اگرچه یک لحظه هم باشد، و این از نظر تعریف درست است و نظر ابن

ویند: گگونه است، ولی اکثر اصحاب فقه و اصول میثین نیز همینبخاری و تمام محد صحیح
طوالنی باشد. ابوطیب باقالنی  شدن آنها با پیامبرصحابه کسانی هستند که مدت همراه

سانی است و بر ک« صَحِبَ»لغت نیست که صحابی مشتق از گوید: هیچ اختالفی بین اهلمی
فرقی ندارد کم باشد یا زیاد. از نظر لغت هم شود که همراه شخص دیگری باشد و اطالق می

 2001)نووی، « شودرا حتی یک لحظه دیده باشد به او صحابی گفته می کسی که پیامبر
 (. 66-1/68م، 

ر غزوه کردن دبعضی از اصولیان شش ماه و بعضی دیگر یک سال و بعضی دیگر شرکت
ان کند و بیحموت این آراء را رد میدانند، ولی سهالوی در فواتح الربودن میرا شرط صحابه

براساس این دیدگاهها حسان بن ثابت و جریر بن عبداهلل بجلی در حالی که هر »دارد: می
در جنگ  شوند، چون حسان همراه رسول خداصحابه هستند خارج می دو با اجماع

 (. 2/185تا، شرکت نکرده است و جریر چهل روز قبل از مرگش مسلمان شد )سهالوی، بی
این نظر : »گویداند، ولی شوکانی میبودن، حد بلوغ را شرط گرفتهبعضی در اثبات صحابه

نیز روایت  را درک کرده و از پیامبر ضعیف است؛ زیرا بسیاری از صحابه عصر پیامبر
نیز شرط نیست؛ زیرا  اند و رؤیت پیامبربه حد بلوغ رسیده کرده و بعد از مرگ پیامبر

را مشاهده نکردند، در حالی که اتفاق بر این  مکتوم نابینا بودند و پیامبرامابن کسانی مانند
 (.342ق، 1421)شوکانی، « است که اینها صحابه هستند
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 . تحریر محل نزاع در مذهب صحابی1
اگر چیزی از فتاوای صحابه یا احکام آنان در حوادث و وقایعی در زمان خودشان به ما 

طوری که نصی از کتاب و سنت درباره اجتهاد آنها سرچشمه گرفته بود، بهرسید و از رأی و 
آنها نباشد و درباره مقادیر نباشد و اجماع برآن حاصل نشود، آیا آن فتاوی برای کسانی که 

 آیند حجت است؟ این بخش محل اختالف بین اصولیان است.پس از آنان می
 

 حابی و ادله آنها. دیدگاه شافعی و غزالی درباره حجیت قول ص2
ل گردد: شافعی در قوبا توجه به تفصیل مطالب، خالصه آراء و ادله آنها در این باب ذکر می

(. مالکیه، اکثر حنابله و 996قدیم خویش معتقد است که قول صحابی حجت است )همان، 
-(. آنان می2/105تا، گویند قول صحابی حجت است )سرخسی، بیبعضی از حنفیه نیز می

ای نصی از کتاب یا سنت یا اجماع یافت نشود تبعیت از مذهب صحابی ند اگر در مسئلهگوی
در این مورد واجب است و مجتهد باید از اقوال اصحاب که اختالف کردند یکی از آنها را 

 برگزیند. 
شافعی و طرفداران حجیت قول صحابی برای اثبات قول خویش به دالیل زیر استناد 

 اند: جسته
حتمال صواب در اجتهاد صحابی بیشتر از احتمال خطاست، به دلیل اینکه نزول الف( ا

 اند. قرآن را مشاهده کرده
شنیده شده است که در آن صورت، در ردیف عمل  ب( قول صحابی یا از پیامبر خدا

گیرد؛ یا رأی و نظر خود صحابه است که در آن صورت رأی قرار می به سنت پیامبر خدا
در بیان احکام و  دیگران قویتر است، به دلیل اینکه آنها شیوه رسول خدا آنان از رأی

اوضاع و احوال را که در آن نصوص نازل شده و مواردی را که به اعتبار آنها، احکام تغییر 
 (.2/1358ق، 1418اند )جوینی، یابد، مشاهده کردهمی

 
 . دیدگاه غزالی3

(. مذهب جدید 267ق، 1435حجت نیست )غزالی، طور مطلق از نظر غزالی، قول صحابی به
حاجب از مالکیه، کرخی از حنبل، آمدی، فخررازی از شافعیه، ابنشافعی و روایتی از ابن
الحرمین و سبکی این است که قول صحابی حجت نیست )فخررازی، حنفیه و نظر مختار امام

 (.6/129ق، 1418
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اثبات قول خویش به دالیل زیر استناد غزالی و طرفداران عدم حجیت قول صحابی برای  
 اند: جسته

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ »فرماید: الف( خداوند در قرآن می
هِ وَ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْشَيْ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في

]با پیروی از  خدااز اید! اى کسانى که ایمان آورده: الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويالً
قرآن[ و از پیامبر ]خدا محمد مصطفی با تمسک به سنت او[ اطاعت کنید و از کارداران و 
فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید ]مادام که دادگر و حقگرا بوده و مجری احکام 
شریعت اسالم باشند[ و اگر در چیزی اختالف داشتید ]و در امری از امور کشمکش پیدا 

ید[ آن را به خدا ]با عرضه به قرآن[ و پیغمبر او ]با رجوع به سنت نبوی[ برگردانید ]تا کرد
در پرتو قرآن و سنت، حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل، و پیغمبر آن را بیان و 
روشن داشته است. باید چنین عمل کنید[ اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار 

(. خداوند 59)نساء، « تر استفرجامرجوع به قرآن و سنت[ برای شما بهتر و خوش]یعنی 
در این آیه می فرماید: در صورتی که اختالف داشتید به خدا و رسول مراجعه کنید و نفرموده 
است به قول صحابه مراجعه کنید، پس این خطاب بیانگر آن است که قول صحابه حجت 

است که مجتهد صحابی جایز نیست از مجتهد دیگر تبعیت  نیست و هم چنین اجماع براین
 (.6/129ق، 1418کند )فخررازی، 

 ود. شب( ظواهر ادله بر بطالن تقلید داللت می کند پس شامل صحابی و غیرصحابی نیز می
ج( صحابه با وجود منزلت علمی و مقام رفیع آنان، معصوم نیستند و هیچ نص ثابتی بر 

شود، به دلیل اینکه مذهب صحابه غیر از ر امور اجتهادی یافت نمیوجوب تبعیت از آنان د
ظر شود و نظر آنان مانند ناجتهاد چیز دیگری نیست، پس جزءو منابع استنباط محسوب نمی

 (.395ق، 1403سایر مجتهدان تاریخ اسالم است )شیرازی، 

 
 . نظر راجح4

دانند؛ زیرا صحابه با نمینظر راجح قول غزالی و کسانی است که قول صحابی را حجت 
وجود منزلت علمی و مقام رفیع آنان معصوم نیستند و هیچ نص ثابتی بر وجوب تبعیت از 

شود، چونکه مذهب صحابه غیر از اجتهاد چیز دیگری آنان در امور اجتهادی یافت نمی



 شافعی در اصول فقهامام  با امام غزالی اختالفات

 

  

97 

 شود و دیدگاه آنان مانند دیدگاه سایر مجتهداننیست، پس جزو منابع شرعی محسوب نمی
 تاریخ اسالم است.

 
 . ثمره خالف5

گوید: اگر روز عید با روز جمعه می« االم»داند در کتاب شافعی که قول صحابی را حجت می
توانند نماز جمعه را نخوانند و دلیل شافعی این آیند، میهمزمان شدند، کسانی که از دور می

ابن ازهر قال: شهدت  عبید مولیما رواه مالک عن ابنشهاب عن ابی»قول صحابی است: 
العید مع عثمان بن عفان، فجاء فصلی ثم انصرف فخطب، و قال: إنه قد اجتمع لکم فی یومکم 
هذا عیدان، فمن أحب من أهل العالیة أن ینتظر الجمعة فلینتظرها، و من أحب أن یرجع فقد 

گوید: یداند، م(، ولی غزالی که قول صحابی را حجت نمی2/68ق، 1433)شافعی، « أذنت له
چنین بر اساس قول قدیم (. هم2/465ق، 1436باید نماز جمعه را هم بخوانند )غزالی، 

. «فی الزیتون العشر»دارد: شافعی زکات زیتون واجب است، به دلیل قول عمر که بیان می
 (. 3/87همان، ) گوید: زکات زیتون واجب نیستولی غزالی می

 
 نتیجه

 ل اصول فقه با هم اختالف دارند که عبارتند از: غزالی و شافعی در بعضی از مسائ
. حجیت مفهوم مخالف، نسخ قرآن با سنت و سنت با قرآن، حجیت قول صحابی، تکلیف 1

سکران، عموم مشترک، تخصیص عام با قیاس، عموم مقتضی، داللت امر مجرد از قرائن و 
 داللت امر معلق به صفت یا شرط یا سبب. 

های که از نظر فقهی نیز میان غزالی و شافعی در همه زمینه. گرچه انتظار آن است 2
نظر وجود داشته باشد، اما به خاطر وجود دالیل خاص همانند نصوص الذکر اختالففوق

ناظر بر مباحث فقهی یا اسباب اقتضائات دیگر فقط در بعضی از مباحث، میان آن دو 
 نظر فقهی وجود داشته باشد. اختالف

گوید: مفهوم مخالف حجت د: مفهوم مخالف حجت نیست، ولی شافعی میگوی. غزالی می3
 است.
وید: گ. غزالی از میان انواع مفهوم مخالف، قائل به مفهوم صفت نیست، ولی شافعی می4

 مفهوم صفت حجت است. 
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داند، مانند نمازخواندن رو . غزالی نسخ قرآن با سنت و نسخ سنت با قرآن را جایز می5
س در سنت وجود دارد، ولی ناسخ آن در قرآن است. ولی شافعی نسخ قرآن با المقدبه بیت

گوید: هیچ کدام از قرآن و سنت یکدیگر را نسخ داند و میسنت و سنت با قرآن را جایز نمی
د؛ یعنی توانند نسخ کننکنند، بلکه هرکدام، دو منبع مستقل هستند و تنها احکام خود را مینمی

 کند و سنت، سنت را.میقرآن، قرآن را نسخ 
: قول گوید. غزالی معتقد است قول صحابی حجت نیست، ولی شافعی در قول قدیم می6

 صحابی حجت است.
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