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 شكر وتقدير

 

 .ر هلل أوالً وآخرا ظاهًرا وباطناالحمد والشك
الدكتور محمد أحمد األستاذ ثم الشكر والتقدير موصول ألستاذي فضيلة 

، والذي تشرفت لموضوعكان له الفضل في اختياري لهذا االذي   ،جرَّادي
على يديه، وإشرافه عليَّ في مرحلتي الماستر والدكتوراه، فأشكره  بالتتلمذ

على جميل صبره عليَّ، وتحمُِّله عبَء عيوبي وأخطائي رغم طول المرحلة، 
رغم مسؤولياته  ا أسداه لي من نصح وتوجيه وتصحيح،وأشكره كذلك على م

 ،عملهفبارك اهلل ألستاذي في عمره وأهله وولده، وعلمه و وعظم انشغاالته، 
 .علمية ووفَّقه اهلل في كل مسؤولية توالها إدارية كانت أم
الذين و  ،عامة يةر كما أقدم شكري وامتناني لكل أسرة جامعة أحمد درا

، وأعتذر إليهم على من أبنائها خاصة معاملةوأحسنوا إليَّ ِعلما  أهدوا إليَّ 
ألثر  ؛علمهمتقصيري في حّقهم وأني لم أحتفظ إاّل بالقليل مّما نهلت من 

 .وضعف الذاكرةالمشيب 
ثم أشكر كل من أسدى إلّي نصحا أو عونًا أو صنع إليَّ معروفا، أو أتحفني برأي 

أو توجيه أو مرجع من مشايخي وزمالئي، سائال اهلل عز وجّل أن يجزل لهم 
 المثوبة.
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 اإلهداء
 لي طريق العلم،  رحل بي في طفولتي ليمّهد، إلى من األشواك عن دربي أزاحإلى من 

 القلب الكبير والدي العزيز.  الصامت صاحب علّي يوما بفضله، إلى إلى من لم يمنّ 

إلى من ربّتني وأنارت دربي وغمرتني بالصلوات والدعوات، إلى من ُسّرت لسروري وحزنت 
ورحمهما كما ربّياني  ،ألحزاني، إلى القلب ناصع البياض والدتي الحبيبة، حفظها اهلل وأبي

 صغيرا وآزراني كبيرا.

 إلى شريكة دربي في الكفاح وسندي في الشدائد والصعاب... 

 إلى من حفظتني في غيابي وأنفقت جهدها ومالها على عيالي...

آمنها اهلل من كل مكروه، ونّفس عنها كل كرب، وشفاها من كل داء، وأجزل  ،إلى زوجتي أمينة
 .والفردوس منها لها أجر صبرها علّي وجعل مثواها الجنة

خاتمة فلذاتي كبدي،  مريم؛ واسطة العقد، وبنيَّتي ؛، وياسرنسليباكورة  ؛: أسامةأوالديإلى 
 تهم، وجعل التألق حليفهم.اووّفقهم في دراس ،جميعا ، وأصلحها وإخوتهاشفاها اهلل من كل داء

 ذكورا وإناثا. وأوالدهم جميعاإليَّ من إخوتي وأخواتي وأزواجهن إلى كل من آزرني وأحسن 

 إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل وإخراجه.

 إلى كل من كان له فضل علّي.

 احسن                                      إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع.
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تابه على أفضل اخللق اإلسالم القومي، الذي نّزل كاحلمد هلل السميع العليم املتفضل علينا بنعمة      
فاستنبطوا منه األحكام  ؛فشرح به صدور عباده املتقني، ونّور به عقول علمائه املخلصني أمجعني؛

أول املفتني  األنام وأشرف األنبياء واملرسلني؛ومّيزوا به بني احلالل واحلرام، والصالة والسالم على خري 
نـَْرَفِع اللَُّه فقال: "ني، مورث  لل  ملن خصمم اهلل بالرفعة من ألل لذا الدنن املوقعني عن رب العامل
 .11سورة اجملادلة، اآلنة ". أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات   َوالَِّذننَ  الَِّذنَن آَمُنوا ِمْنُكمْ 

وعبقرنات وا مبوالب ففي كل أفق من آفاق العامل اإلسالمي، أمساء رجال معدودنن، امتاز  :أّما بعد
 ،رفعتمم إىل أوجث آفاق العلم واملعرفة، وُسجثلت أمساؤلم بأحرف من نور يف قائمة عظماء التارنخ

فربزت من َنْسخ  ، تتألأل يف كبد السماء؛ومصابيح ساطعة ،فأصبحوا جنوما المعة ؛وجمابذة العلم
فتستنري البشرنة من  نيا؛من الرتا  تضيء أللل لذه الد لي اليوم آثار   ؛أندنمم وعبقرناهتم أعمال

وبذل  بنوا ألنفسمم جمًدا  نر  اهلل األرض ومن عليما؛ورمبا إىل أن  ،أنوارلا لعقود أو قرون من الزمن
ال نطرأ عليه التالشي وال النسيان، وخّلدوا لكرلم على مّر السنني وتعاقب األزمان، فكانوا حبق ورثة 

 األنبياء.
اجلندي من أولئ  الذنن خّلد التارنخ لكرلم، وصارت أحباثه بن إسحاق أحسب أن خليل      

لرتاثه وحتليالً لفكره ورُآه، فأحببت أن أضرب  وشرحا، مجعاً قدميا وحدنثا وأنظاره حمط التمام الباحثني
الفقهي عند الشيخ خليل  التخريج"على قلة بضاعيت؛ فجاء لذا البحث املوسوم ب:  معمم بسمم

ولو التخرنج الفقمي، وتنزنله على ؛ ليتناول قضية من قضانا االجتماد؛ "حمن خالل كتابه التوضي
الذي  ولل  من خالل كتابه التوضيح؛-من املالكية عند املتأخرنن فقمي صاحب أشمر كتاب-خليل

داخل الفقمية األقوال نقل ل ملختصر ابن احلاجب، موليا عنانة فائقة بارعاشارحا خليل بدا فيه 
، بعد نقد األقوال ومناقشة شمور منما، مرجثحا ملا به الفتوىبأدلتما، ساعيا إلبراز امل مرفقة املذلب
 املوالية. ليعاجل اإلشكالية إًلا فجاء لذا البحث ،أدلتما
 : إشكالية الموضوعأوال: 

بنقل األقوال داخل  ملختصر ابن احلاجب، مولع   بارعجمرَّد شارح يف توضيحه لل كان خليل    
 يف ملا به الفتوى ح  مرجث و  ألدلتما مناقش   لبعضما، للمشمور منما، ناقد   ، مربز  أدلتماب مقرونة املذلب
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 يف هبصماتُ  خصوصامنه  أم كان كذل  ألصول الفقه عموما والتخرنج الفقمي ؟املسائل اخلالفية أكثر
 ؟ه الفقميةشمرتُ  التأللؤ منحجبتما غيَّبتما عن الربوز و  ه، لكنْ توضيحصفحات 

 فرعية أمهما:تساؤالت ، وحيسن طرح تسليط الضوء عليهما سأحاول  لل 

 وما حقيقتما؟ عند خليل وما لي أنواعه التخرنج الفقمي ما حقيقة

 ؟ وما مدى توفيقه يف لل ؟لتخرنج الفقمي بأنواعهاوإىل أيث مدى كان الشيخ حرنصا على إعماله 

 االجتماد؟ألل مراتب بني  اليت تبوَّألا رتبةاملومالي 

 :وأسباب اختياره ثانيا: أهمية الموضوع

لذا البحث يف أمهية موضوع التخرنج عموما والتخرنج الفقمي منه خصوصا من أمهية تكمن    
حيث تكمن أمهية التخرنج الفقمي ؛ أخرىصاحبه من جمة مكانة وأمهية كتاب التوضيح و  ،جمة

 فيما نلي:

ربط بني الماليَّته علمني جليلني مها: الفقه واألصول؛ حيث إنَّ من التخرنج الفقمي جيمع بني  -
 ؛ تأصيال هلا وبيانا ألحد أسباب اختالف الفقماء فيما.الفروع الفقمية وأصوهلا وقواعدلا

احللول ملا نستجد الضامن للقدرة على االستمرار يف توجيه واقع الناس، وإجياد  لو التخرنج الفقمي -
 .لسائيف حياهتم من امل

ن من ، وميكث ة، وندرثب الفقيه على االستنباطلدى الباحث امللكة الفقميننمي التخرنج الفقمي  -
 جيا على الفروع أو األصول.معرفة أحكام الوقائع املستجدة يف كل عصر ومصر ختر 

 وتكمن أمهية كتاب التوضيح فيما نلي:      

واليت تتجلى يف كونه ألمُّ شرح ملختصر ابن احلاجب  املالكية؛عند املؤلَُّف  املكانة املرموقة اليت حيتلما-
 مالكية بامتياز. الفقمي، وكونه موسوعة فقمية

فكان الكتاب عمدة  خمتصره الفقمي؛ وأساسَ  كما تتجلى أمهية الكتاب كذل  يف كونه قاعدةَ -
 .الشرَّاح يف بيان غامض مسائل املختصر
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 ربط الفروع الفقمية باملناسب من األصول والقواعد؛ تأصيال هلاكما َتْظمُر أمهية الكتاب كذل  يف -
، أو استنباط أحكام ما مل نكن منصوصا من املسائل ،ه خالفا أصوليابُ وللخالف إن ُوجد وكان سبَ 

فكان  املنصوصة أو أصول وقواعد املذلب؛ ولل  باعتماد الفروع أو كان من النوازل يف عصر خليل؛
 .دراسيتالذي لو موضوع  ؛لذا من قبيل التخرنج الفقمي صنيع الشيخ

لكر األدلة على  خليل حرص كما تربز أمهية التوضيح كذل  يف منمج الكتاب التأصيلي؛ حيث-
يف كثري من املسائل، من غري تعصب للقول املشمور داخل املذلب.  والرتجيح عند اخلالف مع النقد

 وننتصر لقوَّة الدليل ال غري. ،املسألة بدليلهوقد ننقل اخلالف بني املذالب يف 

املكانة  فمو صاحبوأمَّا عن أمهيَّة صاحب الكتاب فال مُياري فيما جاحد فضال عن غريه؛      
؛ فمذا العلماء شمد له بذل  فطاحلالعلمية الرفيعة بني العلماء عموما واملالكية منمم خصوصا، 

صدرًا يف علماء -رمحه اهلل-كان : "نثين عليه بقوله-احلصرعلى سبيل املثال ال -تلميذه ابن فرحون
 ،ثاقب الذلن أصيل البحث ،أستالاً ممتعاً من ألل التحقيق ،جممعاً على فضله ودنانته ،القالرة املعزنة

ج بني صحيح النقل خترَّ  ،فاضاًل يف مذلب مال  ،مشاركًا يف فنون من العربية واحلدنث والفرائض
من عنانة فائقة من طرف الباحثني والشراح -على قلتما-مؤلفاتهوما نالته . 1"الفقماءندنه مجاعة من 

ل ممّن سبقه من فقد نال خمتصره عنانة نادرة املثال، مل حيظ هبا إاّل القلي ؛دليل على لل  خلريُ 
روح ما كتبوا عليه من شه مبختصر  د عنانة العلماءكوممّا نؤ وُعدَّ أشمر كتب املتأخرنن. مؤلفات، 
، وال نزال املختصر فًا بني مطبوع وخمطوطمؤلستني -بل جاوزت-وتعليقات حىت بلغت وحواش

لي األمهية سالفة  للتوضيح اخلليلي حمل أنظار الباحثني والدارسني إىل اليوم، كما لو الشأن بالنسبة
 .مبزند بيان حلقيقته يف ثنانا لذا البحثسيحظى الذكر، والذي 

، إال أن الباعث البالغة شكَّلت السبب املوضوعي الختياري هلذا املوضوعوال ش  أن لذه األمهية 
سعيي احلثيث للخوض يف موضوع جيمع رغبيت امللحة، و الرئيس على اختيار مثل لذا املوضوع لو 

  .لبني الفقه واألصو 

 
                                                           

حيىي الدنن  فرحون، دراسة وحتقيق: مأمون بن، ابن إبراليم بن علي بن حممدالدنباج املذلب يف معرفة أعيان علماء املذلب،  1
 .186م: ص1996ه/ 1417، 1اجلَنان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
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 هداف الدراسة:أثالثا: 

 األلداف أمهما:ترمي لذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من 

بيان أمهية التخرنج الفقمي عند املتأخرنن عموما وعند خليل خصوصا يف استنباط أحكام ما -
 استجدَّ من وقائع يف عصورلم، وربط الفروع املنصوصة بأصول األئمة وقواعدلم.

وبيان  السنة، و بيان أمهية القواعد األصولية لدى خليل يف استنباط األحكام الشرعية من الكتاب -
 .كوهنا عنده أحد ألم أسباب اخلالف الفقمي داخل املذلب

من شخصية خليل العلمية مل نلق العنانة الالئقة من الدراسة والبيان عدا ما نشري جانب ممم  إبراز-
التخرج الفقمي يف أال ولو تضلُّعه يف األصول عموما و  ؛إليه احملققون لتوضيحه والدارسون ملختصره

 .الفقه واألصولعلمي ته الفائقة على الربط بني ، وقدر منه خصوصا

أرباب اجتماد مرتبة و  ،للعالمة خليل بني علماء األمة وجمتمدنمااملنزلة االجتمادنة  الكشف عن-
 .بني طبقات الفقماء التخرنج

 ق باجلانب األصويلث فيه.مزند بيان للقيمة العلمية لكتاب التوضيح ال سيما ما تعل-

 .عامة واملغاربة منمم خاصة ونبذ الدليل والتأصيل اليت ألصقت بعلماء املالكية هتمة التعصبنفي -

 :البحث: منهج رابعا

يف جت إىل املنمج االستقرائي؛ ولل  اقتضت طبيعة لذه الدراسة تعدد منالج البحث؛ فاحتا     
أو قواعدلا من طرف ، املسائل اليت حضيت أحكامما بالتخرنج على الفروع أو األصولتتبُّع عملية 
ما . كالقواعد األصولية املخرَّج عليماتتبع ورصد ، وكذا شرحه ملختصر ابن احلاجبأثناء  الشيخ

كذا و  وطرقه، فيما وجه التخرنجو  مدلول بيانو  ،حتليل املسائلتقدمي و ل ؛احتاجت إىل املنمج التحليلي
طبيعة  كما احتاجت .عليما اليت خرَّج القواعد األصوليةمدى حجية  حول خليلء اآر  استخالص
 لرتمجة خليل ابن إسحاق اجلندي. ؛كذل  إىل املنمج التارخيي  لذه الدراسة
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 : الدراسات السابقة:خامسا

 :فيما نلي الدراسات العلمية اليت وقفت عليماجتلَّت ألمُّ      

 :عموما الدراسات الخاصة بالتخريج-1

)دراسة نظرنة تطبيقية تأصيلية(، نعقوب بن عبد الولاب  التخرنج عند الفقماء واألصوليني-
 ه1414كتبة الرشد، الرناض، مب طُبع الباحسني،

املغرب،  التخرنج املذليب أصوله ومنالجه، نوار بن الشلي، رسالة ماجستري، جامعة حممد اخلامس،-
طُبع حتت عنوان: "نظرنة التخرنج يف الفقه اإلسالمي" من طرف دار البشائر اإلسالمية، لبنان، عام 

 م.0212ه/1341

نذنر محادو، جامعة األمري عبد القادر، أ.د/  إشراف:التخرنج عند املالكية، طارق بوعشة، -
 م.0221-0222-ه1301-1301رسالة ماجستري، السنة اجلامعية:  قسنطينة، اجلزائر،

 الدراسات الخاصة بالتخريج الفقهي:-2

 نصرية دلينة،أ.د/  إشراف:، آسيا ماضوي، كام املعامالت املالية املعاصرةالتخرنج الفقمي ألح-
 .م0221-0221ه/1342-1301السنة اجلامعية:  رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر،

يف الفتوى من خالل كتابه فتح العلي املال  يف الفتوى على  التخرنج الفقمي عند حممد عليش-
مسري أ.د/  إشراف:، حممد ممدي خلضر بن ناصر، -دراسة نظرنة تطبيقية-مذلب اإلمام مال 

-1343جاب اهلل، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، اجلزائر، رسالة دكتوراه، السنة اجلامعية:
 م.0213-0214/ه1341

 التي اختصت بنوع من أنواع التخريج الفقهي:الدراسات -3

 الدراسات الخاصة بتخريج الفروع على الفروع:-أ
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ولجا، قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل أمن-دراسة تأصيلية تطبيقية-خترنج الفروع على الفروع-
 ةجامعة أدرار، اجلزائر، السنخالد اسطنبويل، ماجستري، أ.د/  إشراف:حممد العريب شانشي، 

 .0213-0214اجلامعية: 

 إشراف: خترنج الفروع على الفروع عند املالكية )منالج تطبيقية من تبصرة اللخمي(، صدام حممدي،-
-0211ه/1342-1341حممد حاج عيسى، ماسرت، جامعة تلمسان، اجلزائر، السنة اجلامعية: د/ 

 م. 0211

 الدراسات الخاصة بتخريج الفروع على األصول:-ب

 بن حممد األخضر شوشان،، عثمان -رخيية ومنمجية وتطبيقيةدراسة تا-الفروع على األصولخترنج -
 .م1998ه/1419دار طيبة للنشر والتوزنع، ب طُبع ماجستري، الرناض، السعودنة،

أ.د/   إشراف:بن حزم منولجا، طالب حفيظة، ع على األصول يف املذلب الظالري خترنج الفرو -
 .م0210-0211لـ/1344-1341دكتوراه، ولران،  نوسي اهلواري،

خترنج الفروع على األصول عند اإلمام الغزايل من خالل كتبه األصولية والفقمية، سلطان بن حممد  -
-1341ماجستري، أم القرى  ان بن محود بن ثابت العمري،سلط الدكتورإشراف: بن فاضل القرين، 

 .لـ1341

مجعا -آل الشيخ من خالل فتاونه ورسائلهخترنج الفروع على األصول عند الشيخ حممد بن إبراليم -
 عياض بن نامي السلمي،إشراف: الدكتور:  الغفي ، ، سلمان بن سليمان بن عبد اهلل-ودراسة

 .لـ1342-1301ماجستري، الرناض، 

حممد أ.د/  إشراف: دراسة نظرنة تطبيقية، صفية حليمي،-خترنج الفروع واألصول على األصول -
 .ه 1422-1301علي فركوس، اخلروبة، اجلزائر، 

دراسة حتليلية مؤصلة لتخرنج الفروع على األصول عند األصوليني والفقماء، جربنل بن املمدي بن  -
 .ه1300-ه1301، دكتوراه، أم القرى شعبان حممد إمساعيل،أ.د/  إشراف:، علي ميغا
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"منالج التحصيل ونتائج لطائف التأونل يف شرح  خترنج الفروع على األصول من خالل كتاب-
عبد اجمليد أ.د/  إشراف:أبركان، ، علّي -مجعا ودراسة-مام الرجراجياملدونة وحل مشكالهتا" لإل

 م.0214-0210ه/1343-1344السنة اجلامعية:  اخلروبة، اجلزائر، ماجستري، مجعة،

، زلري -دراسة تأصيلية تطبيقية-خترنج الفروع على األصول عند الشيخ احممد بن نوسف اطفيش-
السنة اجلامعية:  دكتوراه، قسنطينة، اجلزائر، مصطفى باجو،أ.د/ إشراف:باباواسسماعيل اطفيش، 

 .0211-1211ه/1341-1332

قسم الدالالت -خترنج الفروع على األصول عند الشرنف التلمساين من خالل "مفتاح الوصول"-
 م.0212-0221ه/1341-1342 ،كمال لدرع، ماجستريأ.د/   إشراف:، نبيلة بوسالية، -منولجا
/عبد نظرنة خترنج الفروع على األصول وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالمي، خلد قادري، إشراف: أ.د-

 م0211-0212ه/1341-1341 باتنة، اجلزائر،القادر بن حرز اهلل، دكتوراه، 
 :"التوضيحبكتاب "الدراسات الخاصة -4

االختيارات الفقمية لإلمام خليل بن إسحاق املالكي يف كتابه التوضيح من أول الطمارة إىل هنانة  -
إشراف:  كتاب الصالة مجعا ودراسة مقارنة، رسالة ماجستري، للطالب حيي عبد الواحد الواشوال،

 م.0213ه/1341، أ.د/ ناسني بن ناصر اخلطيب، جامعة أم القرى

، -مجع ودراسة-مية يف التوضيح من أول كتاب البيوع إىل آخر اللقطةترجيحات الشيخ خليل الفق-
:   دباغ حممد، ماجستري، جامعة أدرار، اجلزائر، السنة اجلامعيةأ.د/  بوعاللة حممد، إشراف:

 م.0211-0211ه/1341-1342

باإلضافة إىل حتقيقه مل تطبع، عرب جمموعة رسائل جامعية  يف جامعة أم القرىالكتاب معظم ق قث حُ -
متَّ وقد  أمحد بن علي الدمياطيو  وحممد عثمان أمحد عبد الكرمي جنيب من الدكاترة كل  من طرف  

 .احملققني طبع الكتاب جلميع

 :البحث طريقتي في: سادسا

 بعد لل مثَّ قام بتحقيقه  ،الدكتور أمحد عبد الكرمي جنيبمن طرف أوَّال  كتاب التوضيح ُحقثق-
قثق معظمه يف جامعة كما حُ وُحقثق أنضا من طرف الدكتور حممد عثمان،   ،علي الدمياطي أمحد بن
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 لكنما مل جتمع يف مؤلف واحد ومل تطبع، ؛-كما لُكر سابقا-عرب جمموعة رسائل جامعية أم القرى
فيما  اش، ومممَّ أكثر وضوحا ودقَّةتامَّة و  الكوهن ؛الدمياطي لة من قبل أيب الفضالطبعة احملققفاخرتت 

 أفضل. ا، ولو ما جيعل البحث فيملغالبية املسائل

الرتكيز على ما لو أساسي فيه وترك ما  واعتمدتُ  ،ل كالل البحثقِ ثْ كلَّ ما من شأنه أن نُـ   اجتنبتُ -
 من ليكون البحث مركَّزا خالياو  حجم البحث من جمة، خيماجتنابا لتض ،وإن كان ممّما لو ثانوي

 ؛وعليه أخرى. من جمة قدر اإلمكان احلشو واإلطناب

ابن احلاجب وخمتصره  دون التعرض لتعرنف ،خلليل وكتابه التوضيح موجز بتعرنف  اكتفيت فقد -
 .الفرعي

وقد ترجم هلؤالء  .مل أترجم ملن ورد يف البحث من األعالم عدا ترمجة موجزة لشيوخ خليل وتالمذته-
 .األعالم وغريلم ممن لُكر يف التوضيح احملققون له يف رسائلمم اجلامعية جبامعة أم القرى

 .حتاشيت تعرنف ما ورد من مصطلحات علمية يف ثنانا البحث-

بدراسة خترنج خليل على القواعد  يف اجلانب التطبيقي لتخرنج الفروع على األصول اكتفيت-
ولكون البحث ليس خمصَّصا لتخرنج الفروع  ،، لذات السبباألصولية احملضة دون غريلا من القواعد

 ول أنضا خترنج الفروع على الفروع.تنابل  على األصول،

 ببيان رأي، واكتفيت تمامدى حجيَّ  صولية ولكر آراء األصوليني حولتعرنف القواعد األ جتنبتُ -
-عددلا التسعني قاعدة بلغحيث -من جمة البحث هتا يفولل  لكثر  خليل يف كلث قاعدة منما؛

 .من جمة أخرى ق هبا من تفاصيل علمية يف بطون الكثري من كتب األصول والقواعدما تعلَّ  رُ توفُـّ و 

، عليما وإن كثرت خترجياته ،كل قاعدة  من خترجيات خليل على بذكر منولجني على األكثر اكتفيتُ -
 .ولل  فيما خي  خترنج الفروع على األصول

فيما نتعلق  بذكر مخسة منالج على األكثر من خترجيات خليل بكل طرنق من طرق التخرنج اكتفيتُ -
 .بتخرنج الفروع على الفروع

 عدُم التطرُّق لنقد اآلراء الفقمية يف املسائل الواردة يف البحث مبا يف لل  آراء خليل وترجيحاته.-
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 عدُم اخلوض يف نقد خترجيات خليل الفقمية وال آرائه األصولية.-

 ومن منمجي يف البحث كذل :

 فيما أبني. املسائل الفقمية اليت نكون خترنج الشيخانتقاء  -

 ترتيب املسائل الفقمية حسب ورودلا يف كتاب التوضيح.-

 الصيغة األنسب للقاعدة األصولية مع مراعاة صيغتما عند خليل قدر اإلمكان. اختيار-

نضاف إىل مجيع ما سبق ما ُعلم ضرورة يف كلث حبث علمي  من خترنج لآلنات واألحادنث واآلثار، -
خمتلف  نتماالبحث ومراجعه وخمتلف فمارسه وحمتوناته، أَضْفُت إىل لل  قائمة ضمَّ  ت  ملصادربْ وثَـ 
 اعد األصولية الواردة يف البحث.القو 

 :البحثخطة  :سابعا
 اشتمل البحث على مقدمة وفصل متميدي وفصلني وخامتة، على التفصيل اآليت:     

وصياغة  من إبراز لعنوان املوضوع ؛العناصر املعمودة يف البحو  األكادمييةفيما  تناولتُ  المقدمة:
إلشكاليته، وبيان ألمهيته وأسباب اختياره واأللداف املرجوة منه ومنمج حبثه، وعرض الدراسات 

 السابقة يف املوضوع وخطة حبثه.

التخريج الفقهي وبيان حقيقة توضيحه، خليل و  تمَّ تخصيصه للتعريف بشخصية :فصل تمهيدي
 من خالل ثالثة مباحث: أحكام المخرِّج وقوِلهبعض وأنواعه، و 

 ليل وتوضيحهخباملبحث األول: التعرنف 

 املبحث الثاين: حقيقة التخرنج الفقمي وأنواعه

ج يف طبقات الفقماء مرتبة املخرث بيان  على ، اقتصرت فيه: بعض أحكام املخرثج وقولِهالثالثاملبحث 
لات الصلة بالقول املخرَّج  املصطلحات، وكذا توضيح معاين بعض منزلة خليل االجتمادنةإبراز و 
 .حكم االفتاء بهبيان و 
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ابه "التوضيح" خليل للفروع على األصول في كتلتخريج فقد تمَّ تخصيصه  :األولالفصل أمَّا 
 وذلك من خالل أربعة مباحث:

 املبحث األول: خترنج الفروع على األصول يف مباحث احلكم الشرعي

 األصول يف األدلة األصليةاملبحث الثاين: خترنج الفروع على 

 املبحث الثالث: خترنج الفروع على األصول يف األدلة التبعية

 التعارض والرتجيح واالجتماد املبحث الرابع: خترنج الفروع على األصول يف

في كتابه "التوضيح"،  الفروع لفروع علىل لتطرق فيه لتخريج خليلفقد تمَّ ا :انيالفصل الثأمَّا 
  خمسة مباحث:وذلك من خالل 

 املبحث األول: التخرنج بطرنق القياس

 املبحث الثاين: التخرنج بطرنق النقل والتخرنج

 املبحث الثالث: التخرنج بطرنق املفموم

 املبحث الرابع: التخرنج بالزم املذلب

تأونل روانات و  العامث على أفراده  الن بتطبيق املبحث اخلامس: التخرنج بتفسري نصوص املذلب
 .تقييد الروانات املطلقة، و ختصي  الروانات العامة، و ظوالر الروانات ، ولل  بتأونللباملذ

 .توصياتقدَّمته من ما و  ُت إليه من نتائجلْ البحث فجمعت فيما ألم ما توصَّ  خاتمةأما 
العظيم أن نرزقين اإلخالص والصواب يف القول والعمل، والثبات على  شلذا وأسال اهلل رب العر 

د الربنة ومرشد البشرنة وصلى اهلل وسلم على سيث  ،وأن نغفر يل زَلّة ما خّطت نِدي ،احلق إىل نوم لقياه
 .ه وصحبه ومن وااله إىل نوم الدننوعلى آل
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توضيحه، التخريج الفقهي الشيخ خليل و : فصل تمهيدي
 أحكام المخرِّج وقوِلهبعض وأنواعه، و 

 
 :ثالثة مباحثشتمل على ا

 
 خليل وتوضيحهبالتعريف المبحث األول: 

 : حقيقة التخريج الفقهي وأنواعهالمبحث الثاني
 ه: بعض أحكام المخرِّج وقولِ ثالثالمبحث ال
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 خليل وتوضيحهبالمبحث األول: التعريف             
 

 ثالثة مطالب:اشتمل على 
 

 خليللالمطلب األول: ترجمة موجزة 
 المطلب الثاني: تعريف موجز بكتاب التوضيح

 المطلب الثالث: بعض أحكام المخرِّج وقوله
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 1خليللترجمة موجزة المطلب األول: 
 خليللاألول: الحياة االجتماعية  فرعال

 ونسبه: خليل : اسمأوال
، حامل لواء املذلب يف زمانه 3"املصري املالكي" 2بن شعيب لو خليل بن إسحاق بن موسى     
ألنه  ؛ 9ونعرف باجلندي 8ونلقب بضياء الدنن 7وأيب الضياء 6، نكّّن بأيب املودة5فاضل فيه 4مبصر

؛ قال ابن حجر: "وخترّج به مجاعة مث درس وأفىت 10كان جندنّا واستمر نلبس زّي اجلند املتقشفني
 .11ي"وأفاد ومل نغري زّي اجلند

 ونشأته خليل : مولدثانيا
كما سيأيت بيانه ضمن -ولعل ما لُِكر ، أقف على من لكر وقت والدته ومكاهنامل :خليل مولد-1

ومالزمته لشيخه  ،ه737من أخذه عن الشيخ أيب عبد اهلل بن احلاج املتوىف سنة -مطلب شيوخه
 نفيد أنه ولد يف بدانة القرن الثامن اهلجري. ،مّدة طونلة بالقالرةه 749عبد اهلل املنويف املتوىف سنة 

                                                           
، 169-168م: ص 2،2000نيل االبتماج بتطرنز الدنباج، أمحد بابا التنبكيت، دار الكاتب، طرابلس، ط ترمجته يف: :انظر 1

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد بن علي بن حممد بن امحد بن حجر العسقالين، حتقيق ومراقبة: حممد عبد املعيد خان، 
، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد 1/115جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، اهلند د.ط، د.ت:

، األعالم قاموس تراجم ألشمر الرجال والنساء من العرب 1/223ه:1349ية ومكتبتما، القالرة، خملوف، املطبعة السلف
 .2/315م:2002،آنار، مانو، 15واملستعربني واملستشرقني، خري الدنن الزركلي، دار العلم للمالنني، ط

 .168نيل االبتماج: ص 2
 .1/410اشا البغدادي، دار إحياء الرتا  العريب، بريوت، د.ط، د.ت: لدنة العارفني أمساء املؤلفني واثار املصنفني، إمساعيل ب 3
 .169املصدر السابق: ص 4
 .186الدنباج املذلب: ص 5
 .111، نيل االبتماج: ص1/223شجرة النور الزكية: 6
الرعيين، حتقيق: زكرنا موالب اجلليل بشرح خمتصر خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحان املغريب املعروف باحلطاب  7

 .1/410، لدنة العارفني: 02عمريات، دار عامل الكتب، د.ط، د.ت: ص
 .86/ 2، الدرر الكامنة:2/315، األعالم: 111، نيل االبتماج: ص223/ 1شجرة النور الزكية: 8
 .0/11، الدرر الكامنة: 0/411، األعالم: 111نيل اإلبتماج: ص 9

 .20: صموالب اجلليل شرح خمتصر خليل 10
 .2/86الدرر الكامنة:  11
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 ؛ نذكر أحد أنه ولد يف بلد غريِهملا عرف عنه أنه مصري املوطن، ومل ؛ولد مبصر ونبدو أن خليال     
 ولو كان األمر كذل  لُعلم، ولنقله املرتمجون له، خاّصة أولئ  الذنن عاصروه.

 :ة خليلنشأ-2
والزم شيخه املنويف مّدة  ،خليل عن الشيخ عبد اهلل بن احلاج مبا أن كتب الرتاجم لكرت أخذ     
 حياته كانت بالقالرة. 1فإن لل  ندل أن نشأته وجلَّ ؛ -سابقاكما لكرُت -طونلة
ولو األمر الذي سالم يف صالحه  ؛فكان بيَت علم وصالح واستقامة ؛أما البيت الذي نشأ فيه     
 لشيخهكان مالزما   خليال لكنّ  ،فقد كان والده حنفّيا ؛ه على حضور جمالس العلم والعلماءوحرص

 .     2أيب عبد اهلل بن احلاج املالكي، فشغل مالكيا بسببه
 :ة خليل: وفاثالثا
 اختُلف يف السنة اليت تويف فيما على أقوال أبرزلا قوالن معتربان:      

 .5، وأنّده القرايف4، ورجحه احلطاب3ولو قول ابن حجر ؛ه767أنه تويف سنة القول األول: 
، لكره ابن مرزوق نقال عن اإلسحاقي، ولو من تالميذ خليل، ه776أنه تويف سنة القول الثاني: 

 .8، وتبعمم على لل  ناصر الدنن اللقاين7وكذل  لكره ابن غازي ،6وممن صاحبه وحفظ خمتصره
 :9ملا نلي ه776لو ما رجحه التنبكيت أنه تويف سنة -واهلل أعلم-والقول الراجح      

 أقرب أصحابه ومنمم تلميذه اإلسحاقي. السنة ُلمأن من لكر لذه -1
 .ه775لُِكر أن الشرف الرالوين تويف قبل خليل، والرالوين تويف سنة -2

                                                           
 .186، الدنباج املذلب: ص20صألنه حجَّ وجاور مبكة، انظر موالب اجلليل:  ؛قلت: ُجلَّ حياته 1
 .0/022 انظر: الدرر الكامنة: 2
 .0/022 املصدر نفسه: 3
 .21انظر: موالب اجلليل: ص 4
بن عمر القرايف، حتقيق: الدكتور علي عمر، مكتبة الثقافة  ، بدر الدنن حممد بن حييانظر: توشيح الدنباج وحلية االبتماج 5

 .72م: ص2004م / 1،1425الدننية، القالرة، ط
 .172انظر: نيل االبتماج: ص 6
شفاء الغليل يف حل مقفل خليل، حممد بن أمحد بن غازي، دراسة وحتقيق: الدكتور حممد أمحد بن عبد الكرمي جنيب، مركز  7

 .113م: ص2008ه/ 1،1429للطباعة والنشر والدراسات، القالرة، ط نيجابونه
 .20انظر: توشيح الدنباج: ص 8
 .120انظر: نيل االبتماج: ص 9
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بقي يف تصنيف خمتصره مخسا وعشرنن سنة، وقد لكر خليل يف ترمجة شيخه املنويف  إن خليال-3
ه أنه حينئذ ال نعرف الرسالة املعرفة التامة، وال ميكن بقاؤه يف تصنيفه املدة املذكورة 749 وفاته سنة

 ه.776إن صح، إال أن نكون اشتغل بعد اخلمسني، وتكون وفاته سنة 
 خليللالثاني: الحياة العلمية  فرعال

 :خليل : شيوخأوال
 على أندنمم: ألمُّ شيوخ خليل الذنن تلّقى العلمَ      

عامل  مشمور بالزلد  :أبو عبد اهلل محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج-1
والورع والصالح، جامع  بني العلم والعمل، أخذ عنه عبد اهلل املنويف وخليل، ألف كتاب: "املدخل إىل 

 .1ه737تنمية األعمال بتحسني النيات"، تويف سنة 
فقيه إمام، جامع بني العلم والعمل  أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن سليمان المنوفي:-2

 لرز شيوخ خليل وبه انتفع، ألف خليوالصالح، أحُد شيوخ مصر وأفاضِلما علما وعمال، ولو من أب
 .2ه749تأليفا يف مناقبه وكراماته، تويف يف رمضان سنة 

كان فقيما، عاملا بالنحو ابن عبد اهلل الرشيدي الشافعي:  برهان الدين إبراهيم ابن الجين-3
 .3ه749والتفسري والقراءات واألصول، أخذ عنه خليل األصول والعربية، تويف سنة 

عبد الرحمان بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي:  -4
 .4ه826حدَّ  مبصر والشام، مسع منه خليل احلدنث، تويف سنة 

ولد  بهاء الدين أبو محمد بن محمد عبد اهلل ابن محمد أبو بكر عبد اهلل بن خليل المكي:-5
 .5ه694مبكة سنة 

 : تالميذه:ثانيا
 من بني أبرز تالميذه ما نلي:      

                                                           
 .1/218انظر: شجرة النور الزكية:  1
 .1/205انظر: املصدر نفسه: 2
طبقات الشافعية، أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شمبة، حتقيق: الدكتور احلافظ عبد العليم خان، عامل  :انظر 3

 .1/85، الدرر الكامنة: 3/6ه:  1/1407الكتب، بريوت، ط
 .3/113انظر: الدرر الكامنة:  4
 ه.2/177املصدر نفسه:  5
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مسع من خليل، قويُّ شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري: -1
 .1ه802املشاركة يف فنون األدب واألصول والتفسري والفروع، تويف سنة 

تلميذ خليل وربيبه القاضي  أبو البقاء بهرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر الدميري:-2
شروح، كبري ووسط وصغري، وشرح  مبصر، حامل لواء املذلب املالكي مبصر، شرح خمتصر خليل ثالثة

 .2ه 805خمتصر ابن احلاجب األصلي، تويف سنة 
من حفَّاظ خمتصر  ناصر الدين أبو عبد اهلل محمد بن عثمان بن موسى بن محمد اإلسحاقي:-3

 .3ه810شيخه، فقيه  أصويل، ناب يف القضاء، تويف سنة 
أخذ عن خليل، برع يف الفقه وناب يف احلكم وأفىت،  المالكي: النحريريخلف بن أبي بكر -4

 .4ه818توجه اىل املدننة فجاور هبا ودرَّس، تويف سنة 
انتمت إليه رئاسة املذلب، أخد عن شيخه خليل  األقفسي:جمال الدين عبد اهلل بن مقداد -5

 .5ه823وشرح خمتصره يف ثال  جملدات، وله شرح  على رسالة ابن أيب زند القريواين، تويف سنة 
 متثَّلت ألم مؤلفات خليل فيما نلي: : مؤلفاته:ثالثا

ولو من أجل الشروح ملختصر ابن  ؛حَمل لده الدراسة التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب:-1
احلاجب املعروف جبامع األممات؛ قال ابن حجر: "شرح خمتصر ابن احلاجب يف ست جملدات، 

، وقال التنبكيت: 6انتقاه من شرح ابن عبد السالم وزاد فيه عزَو األقوال وإنضاح ما فيه من اإلشكال
فعكف الناس عليمما  ؛من زمانه إىل اآلنوضيحه وخمتصره "لقد وضع اهلل تعاىل القبول على خمتصره وت

فمو كتاُب الناس شرقا وغربا، ليس من شروحه على كثرهتا ما لو أنفع  ؛ا التوضيحشرقا وغربا... وأمَّ 

                                                           
ن أمحد بن حممد العكري، حتقيق: عبد القادر األرنؤوط وحممود انظر: شذرات الذلب يف أخبار من للب، عبد احلي ب 1

 .462، نيل االبتماج: ص 20-7/19ه:1406، 1األرنؤوط، دار ابن كثري، دمشق، ط
 .1/239، شجرة النور الزكية: 83انظر: توشيح الدنباج: ص 2
الضوء الالمع أللل القرن التاسع، مشس الدنن حممد بن عبد الرمحن السخاوي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، د.ط،  3

 .8/150د.ت: 
 .174، نيل االبتماج: ص172، توشيح الدنباج: ص183-3/182انظر: املصدر نفسه:  4
 .1/041، شجرة النور الزكية:23انظر: توشيح الدنباج: ص 5
 .73لدنباج: صتوشيح ا 6
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منه وال أشمر، اعتمد عليه الناس، بل وأئمة املغرب من أصحاب ابن عرفة وغريلم مع حفظمم 
 .1للمذلب"

ولو من أشمر كتب املالكية، اقتصر فيه على ما به المختصر الفقهي ويعرف بمختصر خليل: -2
باقيما؛ قال ابن فرحون: "وألف خمتصرا يف املذلب قصد فيه إىل املشمور  ركالفتوى من األقوال وت

. وقد 2"جمرَّدا عن اخلالف ومجع فيه فروعا كثرية جّدا مع اإلجياز البليغ وأقبل عليه الطلبة ودرسوه
 .3شرحه كثريون وتُرجم إىل الفرنسية

ما نتعلق حبياته منذ والدته  لث تكلَّم فيه عن مناقب شيخه عبد اهلل املنويف، وجُ  مناقب المنوفي:-3
 .21/21/0214بتارنخ  بالقالرة، . طُبع مبطبعة دار الكلمة4إىل نوم وفاته

احلطاب:" وألف منسكا لطيفا  خصَّه خليل لدراسة أحكام احلج ومناسكه، قال المناسك:-4
باسم:  بدمشق . طُبع مبطبعة دار الكتاب العريب5متوسطا اعتمده الناس، وعندنا نسخة  أكثرلا خبطثه"

 "منس  خليل".
 .7وصل فيه إىل احلج 6هُنكمل مل: شرح على المدونة-5
 .9قيل أهنا من موضوعاته: 8شرح ألفية ابن مالك-6
 
 
 
 
 

                                                           
 .171نيل االبتماج: ص 1
 .186الدنباج املذلب: ص 2
 .2/315األعالم للزركلي:  3
 . 1/21، موالب اجلليل: 2/49، الدرر الكامنة: 186انظر: املصدر السابق: ص 4
 .1/21موالب اجلليل شرح خمتصر خليل:  5
 .111الدنباج املذلب: ص  6
 .186أنه وصل فيه إىل الزكاة، انظر: الدنباج املذلب: ص، ولكر ابن فرحون 170نيل االبتماج: ص  7
 .186املصدر السابق: ص 8
 .72توشيح الدنباج: ص 9
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 موجز بكتاب التوضيحتعريف الثاني:  طلبالم
 الفرع األول: أهمية الكتاب وقيمته العلمية:

 تظمر أمهية الكتاب وقيمته العلمية من خالل ما نلي:
االعتماد عليه؛ حيث إن كثريا ممن ألَّف بعده يف مذلب اإلمام  على اإلقبال الكبري عليه واحلرص-1

ره إال ولكر فما من شارح ملختص ؛ونفيد منه، وخاصة شرَّاح خمتصره مال  نرجع إىل التوضيح
قال التنبكيت: "وأما التوضيح فمو كتاب الناس شرقا وغربا، ليس من شروح ابن  ؛"التوضيح" وأفاد منه

احلاجب على كثرهتا ما لو أنفع منه وال أشمر، اعتمد عليه الناس بل وأئمة املغرب، من أصحاب ابن 
 .1عرفة وغريلم، مع حفظمم للمذلب"

على حتصيله ومطالعته؛ قال ابن فرحون: )ألف "شرح جامع األممات" البن  عكوف الناس-0
 .2احلاجب شرحا حسنا، وضع اهلل عليه القبول وعكف الناس على حتصيله ومطالعته(

-رمحه اهلل-كونه أكثر شروح جامع األممات من حيث الفروع والفوائد؛ قال احلطاب: "وألف-4
ع اهلل له القبول، واعتمده الناس، ولو أكثر شروحه فروعا شرح ابن احلاجب املسمى بالتوضيح، ووض

 .3وفوائد"
 مع أصالتما يف باهبا وغزارهتا يف مادهتا.-كما سيتضح يف الفرع املوايل-كثرة مصادره وتنوعما-3
 .4، واعتماد اختياراته ونقولهاطالعه وسعة وفضله مؤلفه علم غزارة-1
، وسيظمر البعض منما يف اجلانب التطبيقي 5خليل إىل أصوهلاردَّلا اليت الفروع ة جدًّا لي كثري -1

 .6تخرنج الفروع على األصول من لذا البحثب املتعلق
تاريخ وفاة حسب ألم املصادر اليت اعتمد عليما خليل مرتبة  الفرع الثاني: مصادر الكتاب:

 :مؤلفيها

                                                           
 121نيل االبتماج: ص 1
 .111الدنباج املذلب: ص 2
 .1/01موالب اجلليل:  3
يف تارنخ الفقه اإلسالمي، حممد بن احلسن بن العريّب بن حممد احلجوي، دار الكتب العلمية، بريوت،  انظر: الفكر السامي 4

 .0/011م: 1111لـ/ 1311، 1لبنان، ط
 .0/011انظر: املصدر نفسه:  5
 وما بعدلا من لذه املذكرة. 22انظر: ص 6
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 أوال: مصادره في الحديث:
 (.ھ121األصبحي )تمال  بن أنس  يب عبد اهللألاملوطأ، -1
 .(ھ011ت إمساعيل البخاري ) بن أليب حممد بن عبد اهلل ،يصحيح البخار -0
 (.ھ011ت النيسابوري ) احلجاج بن مسلم لإلمام مسلم، صحيح-4
 (.ھ021ت السجستاين ) أشعث بن سليمان لإلمام داود، أيب سنن-3
 .(ه021)ت  السجستاين أشعث بن سليمان ،وددا أليب املراسيل-1
 (.ھ021)ت  م حممد بن عيسى بن سورة الرتمذيسوم باجلامع الكبري، لإلماو جامع الرتمذي، امل-1
 (ه010)ت  البزار البصري اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد بكر أليب البزار، مسند-2
 (.ه424سنن النسائي، ألمحد بن شعيب بن علي النسائي )ت -1
 (.ه411صحيح ابن خزمية، أليب بكر حممد بن إسحاق )ت -1
 (ه413)ت  حممد بن حبان بن أمحد بن حبانصحيح ابن حبان، -12
 (.ه411الدارقطين ) عمر بن لعلي الدارقطين، سنن-11

 مصادر الكتاب في الفقه:ثانيا: 
 (.ه111مساع ابن القاسم، لعبد الرمحن بن القاسم العتقي )ت -1
 (.ه112بن ولب بن مسلم القرشي )ت مساع ابن ولب، لعبد اهلل -0
 (.ه023مساع أشمب أو كتاب أشمب، ألشمب بن عبد العزنز بن داود القيسي )ت -4
 ه(.010)ت  واقد الغافقي حممد عيسى بن دننار بن يبأل ،مساع عيسى-3
 (.ه010لعبد اهلل بن عبد احلكم )ت  أو خمتصر ابن عبد احلكم، املختصر الكبري-1
 (.ه001مساع أصبغ، ألصبغ بن الفرج )ت -1
 (.ه041مساع حيي، ليحي بن حيي بن كثري املصمودي )ت -2
 (.ه041الواضحة يف الفقه والسنن، أليب مروان عبد املل  بن حبيب )ت -1
 .عن ابن القاسم عن مال  (ه032سحنون )ت  ، روانةدونةامل-1
 (.ه011ستخرجة، حملمد بن أمحد العتيب )ت املوتسمى العتبية -12
 (.ه011الثمانية، وتعرف بثمانية أيب زند، أليب زند عبد الرمحن بن نزند بن عيسى )ت -11
 (.ه012اجملموعة أو كتاب ابن عبدوس، حملمد بن إبراليم بن عبدوس )ت -10
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 (.ه011)ت  املعروف بابن املواز اإلسكندريبن زناد املوازنة، حملمد بن إبراليم -14
 (.ه011السليمانية، أليب الربيع سليمان بن سامل القطان )ت -13
 (.ه010املبسوط، إلمساعيل بن إسحاق بن محاد )ت -11
 (.ه411خمتصر الواضحة، لفضل بن سلمة )ت -11
 (.ه412نوادر الفقماء، حملمد بن احلسن التميمي اجلولري )ت -12
أليب إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان املعروف بابن القرطيب خمتصر ما ليس يف املختصر، -11
 (.ه411)ت 
 (.ه411)ت  كذل   بن القرطيبالالزالي، -11
 .، واشتمر بني الفقماء باجلالب(ه421التفرنع، لعبيد اهلل بن احلسني بن اجلالب )ت -02
 (.ه411الرسالة، حملمد بن عبد اهلل بن أيب زند القريواين )ت -00
 النوادر والزنادات، على ما يف املدونة من غريلا من األممات، البن أيب زند القريواين أنضا.-04
 خمتصر املدونة، البن أيب زند القريواين كذل .-03
 (.ه411بن القصار )ت  ، لعلي بن عمريف مسائل اخلالف بني فقماء األمصار عيون األدلة-01
)ت  علي بن نصر البغدادي، للقاضي عبد الولاب بن مذلب عامل املدننة ىعل املعونة-01
 .(ه300
 .(ه300)ت أنضا التلقني، للقاضي عبد الولاب -02
 .(ه300)ت كذل  اإلشراف، للقاضي عبد الولاب  -01
 (.ه334مؤلفات التونسي، أليب إسحاق إبراليم بن حسن التونسي )ت -01
اجلامع ملسائل املدونة وشرحما ولكر نظائرلا وأمثاهلا، أليب بكر حممد بن نونس التميمي -42

 (.ه311الصقلي )ت 
 (.ه312التعليق على املدونة، أليب القاسم عبد اخلالق بن عبد الوار  السيوري )ت -41
أليب عمر نوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري،  ،ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد التمميد-40

 (.ه314املعروف بابن عبد الرب )ت 
البن االستذكار ملذالب فقماء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين اآلثار، -44

 عبد الرب أنضا.
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 كذل .الكايف يف فقه ألل املدننة، ابن عبد الرب  -43
، لعبد احلق بن حممد بن لارون السممي القرشي الصقلي )ت هتذنب الطالب وفائدة الراغب-41
 (.ه311
 ، لعبد احلق الصقلي أنضا. واملختلطة النكت والفروق ملسائل املدونة-41
 (.ه323املنتقى، أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت -42
 (.ه321التبصرة، أليب احلسن علي بن محد الربعي اللخمي )ت -41
 (ه321اإلعالم بنوازل األحكام، لعيسى بن سمل األسدي )ت -41
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة، أليب الوليد ابن رشد القرطيب -32
 (.ه102)ت 
املقدمات املممدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعية والتحصيالت احملكمات -31

 (.ه102لما املشكالت، البن رشد )ت ألممات مسائ
 (.ه101التنبيه على مبادئ التوجيه، إلبراليم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي )ت -30
 (.ه141املعلم بفوائد مسلم، أليب عبد اهلل حممد بن علي بن عمر التميمي املازري )ت -34
 شرح التلقني، للمازري كذل .-33
بعد  تالتنبيه على مبادئ التوجيه، إلبراليم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي املمدوي )-31
 .(لـ141
 (.لـ131)ت  طراز اجملالس شرح املدونة، للقاضي سند بن عنان-31
بن موسى اليحصيب ونة واملختلطة، أليب الفضل عياض الكتب املدعلى املستنبطة  التنبيمات-32
 (.ه133)ت 
النمانة والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام، لعلي بن عبد اهلل بن إبراليم األنصاري، املعروف -31

 (.122باملتيطي )ت 
 (.ه111أليب القاسم أمحد بن حممد بن خلف احلويف )ت املعروف باحلوفية،  فرائض احلويف-31
 ه(.111بدانة اجملتمد وهنانة املقتصد، حممد بن أمحد القرطيب ت-12
عقد اجلوالر الثمينة يف مذلب عامل املدننة، أليب حممد عبد اهلل بن جنم بن شاش )ت -11
 (.ه111
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)ت التونسي  بزنزة ، أليب حممد عبد العزنز بن إبراليم بنالتلقني كتاب شرح روضة املستبني يف-10
 (.ه110
يب إسحاق إبراليم بن أيب زكرنا حيىي بن حممد بن أل ،يف الفقه على مذلب اإلمام مال  اللمع-14

 .(لـ114)ت التلمساين موسى التجييب
الذخرية، أليب العباس شماب الدنن أمحد بن إدرنس بن عبد الرمحن الصنماجي القرايف -13
 (.ه113)ت
 لإلمام القرايف أنضا.الفروق، -11
 (.ه211، أليب احلسن علي بن حممد الزرونلي الصغري )ت التقييد على هتذنب املدونة للربالعي-11
الفائق يف معرفة األحكام والوثائق، أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القفصي )ت -12
 (.ه241
أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد  الشماب الثاقب يف شرح خمتصر ابن احلاجب،-11

 (.ه241القفصي )ت 
 ضبط مسائل املذلب، البن راشد أنضا.املذلب يف -11
 الفائق يف معرفة األحكام والوثائق، البن راشد أنضا.-12
)ت التونسي اهلواري  بن نوسف ، أليب عبد اهلل حممد بن عبد السالمشرح جامع األممات-11
 (.ه231
 .(ه212)ت  عبد اهلل حممَّد بن لارون الكناين التونسيأليب  ،شرح خمتصر ابن احلاجب-10

رئيسية بالنسبة إليه وهي كما  ا، وتعتبر مصادر خليل النقل منها رَ ث َ ك  لكن هناك مصادر أَ      
 يلي:
 مساع أشمب.-1
 مساع ابن دننار.-0
 مساع أصبغ.-4
 املدونة، روانة سحنون.-3
 العتبية أو املستخرجة.-1
 اجملموعة البن عبدوس.-1
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 الواضحة، البن حبيب.-2
 خمتصر ابن عبد احلكم.-1
 املوازنة، البن املواز.-1
 البن اجلالب.التفرنع، -12
 النوادر والزنادات، البن أيب زند القريواين.-11
 الرسالة، البن أيب زند القريواين.-10
 املعونة، للقاضي عبد الولاب البغدادي.-14
 .أنضا التلقني، للقاضي عبد الولاب-13
 .كذل   اإلشراف، للقاضي عبد الولاب-11
 ائل املدونة، أليب بكر بن نونس.اجلامع ملس-11
 هتذنب الطالب، لعبد احلق بن حممد بن لارون.-12
 النكت، لعبد احلق كذل .-11
 املنتقى، للباجي.-11
 التبصرة، للخمي.-02
 التمميد، البن عبد الرب.-01
 االستذكار، البن عبد الرب أنضا.-00
 الكايف، البن عبد الرب كذل .-04
 والتحصيل، أليب الوليد ابن رشد. البيان-03
 .ضاأن ،املقدمات، البن رشد اجلد-01
 شرح التلقني، للمازري.-01
 املعلم، للمازري أنضا.-02
 التنبيمات، للقاضي عياض.-01
 إكمال املعلم، للقاضي عياض أنضا.-01
 البن شاش.اجلوالر، -42
 شرح ابن عبد السالم على ابن احلاجب.-41
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 الكتاب في اللغة:مصادر ثالثا: 
 (.ه422أمحد األزلري )ت  هتذنب اللغة، أليب منصور حممد بن-1
أكثر ما اعتمد عليه يف (، ولو ه322أو  414"الصحاح" إلمساعيل بن محاد اجلولري )ت -0

 .اللغونة، ونذكره باسم "اجلوالر"املسائل 
املرسي املعروف بابن سيده )ت علي بن إمساعيل بن سيده  احملكم واحمليط األعظم، أليب احلسن-4

 (.ه311
 (.ه121حترنر ألفاظ التنبيه، لإلمام حمي الدنن حيي بن شرف الدنن النووي )ت -3

 : منهج المؤلف في الكتاب:ثالثالفرع ال
كان خليل شارحا ملختصر ابن احلاجب، كان من املناسب اتباع املصنف يف ترتيب مسائل   ملاَّ -1

الذي جعله نـُْغِفل تصدنر الكتاب خليل، ولعلَّه السبب الكتاب وعرض أبوابه، ولو ما جنح إليه 
 مبقدمة له. 

وقد  حبثما، نعري خليل بالغ االلتمام لعبارة املنت، فيأيت على لكرلا، ونسعى لتوضيحما، وحياول-0
بت ما بينما من فروق، زنادة ثْ فيوردلا ونُـ  د يف نسخ أخرى جلامع األمماتنتعرض أحيانا لعبارات ترِ 
 بعد املناقشة يف كثري من األحيان. حنرجث مثَّ  خمتلف فيه للفائدة أو لبيان حكم  

، وقد نلجأ الغامضةنأيت على بيان املعّن اللغوي للكلمات الغرنبة، ونوضح معاين املصطلحات -4
 عند االقتضاء. ، وإعراب بعضماإىل ضبط بعض الكلمات بالشكل

م بياهنا، وغالبا ما نشري إىل أو لتقدُّ  انمتم خليل بتصونر املسألة وإنضاحما، وقد نرتكما لوضوحم-3
أو "وتصور املسألة الر التصور" أو "وتصوره ظالر" لل  بقوله: "وكالمه ظالر" أو "وكالمه ظ

 " وحنو لل .أو "كما تقدمأو "ولذا ظالر "واضح" 
بالغ الشارح يف نقل األقوال يف املسائل اخلالفية، إال أنه كان حرنصا على عزولا ألصحاهبا مع -1

 لكر مصادر أقواهلم، األمر الذي زاد من القيمة العلمية للكتاب. 
ر على مور فيما اختُلف فيه؛ لقوَّته غالبا، بل ونُنكِ بدى الشارح حرنصا على التصدنر بالقول املش-1

يف بعض  ترجيح القول الشال، إال أنه كان نعمد إىل ابن احلاجب تصدنره بغري املشمور أحيانا
 إلا اتضح له قوَّة دليله. ؛ ولل املسائل
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وإمنا حيرص من منمج خليل يف توضيحه عدم االكتفاء بنقل األقوال والروانات الواردة يف املسألة، -2
كان   أنًّا على توجيمما تارة، والتعقيب عليما تارة أخرى، وقد ننقدلا ورمبا ردَّلا عند االقتضاء

 .على قوَّة شخصيته العلميةدل مصدرلا؛ ولي جرأة علمية من خليل، ت
مسل  الرتجيح يف كثري من مسائل اخلالف، ولل  بعد املناقشة املستفيضة لآلراء  خليل سل -1

دليله ونطرح مقابله وإن كان لو القول املشمور، بل له اختيارات خالف فيما  يَ واألدلة، فريجح ما قوِ 
جيح على مذلبه ملَّا بدى له قوة دليل املخالف يف مقابل دليل مذلبه، فكانت قاعدته إلن: الرت 

ساس قوة الدليل ال غري، وكان نشري إىل ما نرجحه وخيتاره ب "خ" أو "والصواب" "والظالر" أو أ
 "واألظمر". 

بقوله: "ومنشأ اخلالف" أو "وسبب  يبنيث سبب اخلالف الفقميحيرر حمل النزاع؛ فكثريا ما -1
 اخلالف" وحنومها.

 الف فيما.ب على بيان املسائل اجملمع واملتفق عليما أو نفي اخلأَ دَ -12
 عمل على استخراج الفروق بني املسائل املتشاهبة يف الصورة.-11
 سنده يف بعض املواضع.عند استدالله باحلدنث، قد نأيت على بيان درجته ودراسة -10
 نت، ونقرتح صياغات أفضل.قد نعرتض خليل على املصنف يف صياغة امل-14
 بعضما ببعض عن طرنق اإلحاالت على ما سبق منما. سعى لربط مسائل الكتاب-13
 ولتعميم الفائدة خيتم بعض املسائل بذكر فرع أو تنبيه أو فائدة.-11
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 : حقيقة التخريج الفقهي وأنواعهالمبحث الثاني              
 

 اشتمل على مطلبين:

 

 المطلب األول: مفهوم التخريج الفقهي

 الفقهي أنواع التخريج الثاني: المطلب
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 المطلب األول: مفهوم التخريج الفقهي

 األول: مفهوم التخريج الفقهي باعتباره مركبا إضافياالفرع 
 وإطالقاته عند الفقهاء واألصوليين: مفهوم التخريج لغة أوال

 التخريج في اللغة: -1
التخرنج مصدر خرّج املضعَّف نفيد التعدنة بأن ال نكون اخلروج لاتيًّا بل من خارج  عنه. وترجع      

معانيه إىل أصلني؛ قال ابن فارس:" اخلاء والراء واجليم أصالن، وقد مُيكن اجلمع بينمما، إال أنَّا 
 .1سلكنا الطرنق الواضحة، فاألول النفاُل عن الشيء والثاين اختالف لونني"

أي بـََرَز من مقرثه أو  ؛نقال خرَج خروجا ؛لو النفال عن الشيء والظمور فالمعنى األول للتخريج
 .2حاله وانفصل

كأنّه لو الذي أخرجه من حد   ؛إلا كان نتعلَّم منه ؛نج فالنومما ورد هبذا املعّن قوهلم: "فالن خرث      
 .3اجلمل"

 .4القوُم يف السنة من ماهلم بقدر  معلوم"ومن لل : اخلرج واخلراج: "ولو شيء خيرجه 
 .6. ونُقال ناقة  خمرتجة، إلا خرجت على خلقة اجَلَمل5على ما خيرج من األرض ونُطلق اخلراجُ 

 .8، " أي نوَم نُبعثون فَيخُرُجون من األرض"7"ومن لل  قوله تعاىل: "َلِلَ  نـَْوُم اخْلُُروجِ 
 

                                                           
ه، 1411، 1معجم مقانيس اللغة، أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكرنا، حتقيق: عبد السالم لارون، دار اجليل، بريوت، ط 1

 .175/ 2م، مادة "خرج":1991
 013م، مادة: "خرج": ص2004ه/1425، 4املعجم الوسط، معجم اللغة العربية بالقالرة، مكتبة الشروق الدولية، ط 2
 .2/517املصدر السابق:  3
هتذنب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزلري، حتقيق: الدكتور عبد السالم سرحان، مراجعة: األستال حممد علي النجار،  4

 .2/31الدار املصرنة للتأليف والرتمجة، القالرة، د.ط، د.ت، مادة "خرج": 
 .254املعجم الوسيط: ص 5
م: 1113ه/1404، 3بد الغفور عطار، دار العلم للمالنني، بريوت، طالصحاح، إمساعيل بن محاد اجلولري، حتقيق: أمحد ع 6
1/309. 
 .30 سورة ق، اآلنة 7
 .7/49هتذنب اللغة: 8



   33 
    

 .1واالستخراج واالخرتاج: مبعّن االستنباط
 فمو اختالف لونني. وأما المعنى الثاني للتخريج

."وَخَرجت الراعيُة املرتَع: 2َرجة إلا كان نبتما يف مكان دون مكان"ومما ورد هبذا املعّن قوهلم: "أرض خمُْ 
"3إلا أكلت بعضا وتركت بعضا" . وقوهلم شاة 4. وقوهلم:" عام فيه خترنج أي خصب  وجذب 
 .5ف اآلخر منما بلون آخر خمتلف  خرجاء: أي ِنصفما أبيض  والنص

أو  6واملعّن األول لو املناسب ملوضوع التخرنج الذي حقيقُته استخراج األصول من األصول     
، فال بُّد يف عملية 9أو الفروع من الفروع 8أو استخراج الفروع من األصول 7األصول من الفروع

لو ما خيرج منما، وألن جمتمد املذلب جيتمد يف و  ؛التخرنج من خُمرِج  وخُمْرَج منه، أشبه خراج األرض
فيصري حكُمما ظالرا بارزا  ؛ن نصوص إمامه أو قواعده أو أصولهإخراج حكم النازلة )أي إنفاله( م

 بعد أن كان خفيًّا.
 التخريج عند الفقهاء واألصوليين:-2

 ملصطلح التخرنج عند الفقماء واألصوليني عدة إطالقات منما:     
ندخل ضمن ما ولو ما  ؛10إىل أصول األئمة وقواعدلم اليت بنوا عليما فروعمم الفقمية" "التوصل-أ

  "خترنج األصول على الفروع".نُعرف ب

                                                           
، 1/113 القاموس احمليط، حممد جمد الدنن حممد بن نعقوب الفريوزبادي، املكتبة التجارنة الكربى، مصر، د.ط، د.ت: 1

 .1/309الصحاح: 
 .1/310، الصحاح: 7/51، هتذنب اللغة: 2/176، معجم مقانيس اللغة: 1/184: القاموس احمليط 2
 .1/310، الصحاح: 0/121معجم مقانيس اللغة:  3
 184./1القاموس احمليط: 4
 .7/51انظر: هتذنب اللغة:  5
 ولو ما نُعرف بتخرنج األصول على األصول. 6
 ولو ما نُعرف بتخرنج األصول على الفروع. 7
 ولو ما نُعرف بتخرنج الفروع على األصول. 8
 ولو ما نُعرف بتخرنج الفروع على الفروع. 9

التخرنج عند الفقماء واألصوليني )دراسة نظرنة تطبيقية تأصيلية(، نعقوب بن عبد الولاب الباحسني، مكتبة الرشد، الرناض،  10
 .11ه: ص1414
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ندخل ولذا ما  أصول املذلب وقواعده؛ اعتمادا علىاستنباط أحكام الفروع غري املنصوصة -ب
ولو صنيع خليل يف توضيحه كما سيتبنيَّ من  ؛"خترنج الفروع على األصول"ضمن ما نُعرف ب

 خالل بعض النمالج من خترجياته يف اجلانب التطبيقي من لذا البحث.
)رد اخلالفات الفقمية إىل القواعد األصولية، على منط ما ورد يف كتاب: "خترنج الفروع على -ج

سنوي، أو كتاب:" القواعد األصول" للزجناين، أو كتاب:" التمميد يف خترنج الفروع على األصول لإل
خترنج الفروع على أنضا ضمن "ندخل ولذا ما  ؛1والفوائد األصولية والفقمية"، البن اللحام(

 حيث عمد إىل رّد اخلالف يف الكثري من املسائل ؛ولو كذل  صنيع خليل يف توضيحه ؛األصول"
 خترجياته.إىل القواعد األصولية كما سُتوّضحه الحقا بعُض النمالج من  الفقمية

عن طرنق إحلاقما مبا نشبمما من  ،)التوصل إىل معرفة حكم اإلمام يف مسألة مل نرد هبا الن -د
املسائل الفرعية اليت ورد ن  اإلمام هبا، أو عن طرنق إحلاقما مبفموم نصوص اإلمام أو عموماهتا، 

من خالل  الحقا سيتضحكما  ولو صنيع خليل .2"(الفروعولذا ما نعرب عنه ب"خترنج الفروع على 
 . النمالج من خترجياته بعض

 :3ميكن القول بأن التخرنج نتنوع إىل اآليت ،ومن جمموع لذه اإلطالقات
 خترنج األصول على الفروع.-
 خترنج الفروع على األصول.-
 خترنج الفروع على الفروع.-

، إال أّن 4ولناك من نضيف نوعا رابعا من أنواع التخرنج ولو "خترنج األصول على األصول"     
دراسيت تقتصر على النوع الثاين والثالث دون غريمها؛ ألهنما مدار التخرنج الفقمي عند الشيخ خليل 

 "التوضيح". كتابهيف  
                                                           

  12.التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص 1
حبث: مقدمات يف علم التخرنج الفقمي، أمني بن منصور الدعيس، موقع امللتقى الفقمي  2

www.feqhweb.com/vb/t410html. 
 .11املرجع السابق: ص 3
دراسة تأصيلية، مع التطبيق على مسائل –وقد ُأجرنت دراسات حول لذا النوع من التخرنج منما: بناء األصول على األصول  4

، وليد بن فمد الودعان، أ.د: عياض بن نامي السلمي، دكتوراه، االرناض، اململكة العربية السعودنة، -مااألدلة املتفق علي
دراسة نظرنة تطبيقية، صفية حليمي، د. حممد علي فركوس، كلية -( ه، خترنج الفروع واألصول على األصول1302-1428)

 ( ه.1422-1301أصول الدنن، اخلروبة، اجلزائر، )
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 : مفهوم "الفقه" لغة واصطالحاثانيا

 تعريف "الفقه" لغة:-1
َفِقَه، نـَْفَقُه، فمو َفِقيه؛ قال ابن فارس:  نْ مِ  :ىل الفقه، والفقه يف اللغةإلفظة "الفقمي" نسبة      

 .1واحد صحيح ندّل على إدراك الشيء والعلِم به" "الفاء والقاء واهلاء أصل  
 والفقه نطلق على معان  منما:

 .2"ُعْقَدًة ِمْن ِلَساين نـَْفَقُموا قـَْويل َواْحُلْل " نظري ما ورد يف قوله تعاىل: ؛مطلق الفمم-أ
 .3"اُلوا نَا ُشَعْيُب َما نـَْفَقهُ قَ " خاصة، مثل ما ورد يف قوله تعاىل:نطلق على فمم األشياء الدقيقة -ب
، فالعرب حني تقول: فقيُه 4نطلق على الِعلم؛ قال ابن منظور:" وَفِقَه ِفْقما: مبعّن َعِلَم علماً"-ج

ما. العربِ 
َ
 نرندون عامل

 .5ولو قدر  زائد على جمرد فـَْمم   ؛فـَْمُم غرض املتكلم من كالمه-د
 :تعريف "الفقه" اصطالحا-2
األصوليون يف حتدند معّن الفقه بني موسثع ومضيثق؛ فمنمم من أطلق مصطلح "الفقه"  اختلف    

كانت أو اعتقادنة، أو وجدانية، ولذا ما سار عليه أبو   على معرفة مجيع األحكام الشرعية، عمليةً 
وكذل  عرّفه الشريازي بأنه:" معرفة  .6حنيفة حيث عّرف الفقه بأنه: "معرفة النفس ماهلا وما عليما"

 .7األحكام الشرعية اليت طرنقما االجتماد"

                                                           
 .4/442يس اللغة: معجم مقان 1
 .28-27طه، اآلنتني سورة  2
 .91سورة لود، اآلنة  3
 .13/522ه، 1313، 4لسان العرب، أبو الفضل مجال الدنن حممد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بريوت، ط 4
إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزنة، تعليق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت:  5
1/219. 
كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عبد العزنز عالء الدنن البخاري، حتقيق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، دار   6

، البحر احمليط يف أصول الفقه، حممد بن هبادر الزركشي، حترنر: د. عبد 1/11: 1991-1411، 1الكتاب العريب، بريوت، ط
 1413، 2الستار أبو غدة، مراجعة: الشيخ عبد القادر عبد اهلل العاين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكونت، ط 

 .1/16م: 1992ه،
م: 0220ه/1303، 0الشريازي، دار الكتب العلمية، بريوت، طاللمع يف أصول الفقه، أبو إسحاق بن علي بن نوسف  7
 .1ص
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دون األحكام  ،فجعله خاصًّا مبعرفة األحكام الشرعية العملية ؛ومنمم من ضيَّق مدلوله     
االعتقادنة والوجدانية؛ فعرفه بعضمم بأنه:" العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسُب من أدلتما 

 .2، أو لو:" العلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتما التفصيلية باالستدالل"1التفصيلية"
للفقه لو املناسب ملوضوع التخرنج الفقمي؛ ألن التخرنج الفقمي نتعلق باألحكام  الثاينواملعّن     

 الشرعية العملية فقط.
 : مفهوم التخريج الفقهي باعتباره لقباالفرع الثاني

 : مسالك العلماء في تعريف التخريج أوال
 عدُة مسال  منما:  رنجالتخ تعرنفللعلماء يف     

 بمعنى القياس:التخريج  المسلك األول:
. ولو 3بينمما فيه" مسألة إىل ما نشبمما، والتسونةبأنه: "نقل حكم  القياس ابن تيمية عّرف     

وغريه. ومبثله عرّفه الشيخ حممد عياض 4التعرنف املختار لدى بعض أئمة احلنابلة منمم ابن بدران
فيقيسما على مسألة منصوص  عليما  ،بقوله:" أن نَنظر جمتمد املذلب يف مسألة غري منصوص  عليما

 .5يف املذلب"
ونُعرتض عن لذنن التعرنفني بأهنما نتعلقان بنوع واحد من أنواع التخرنج ولو: "خترنج الفروع      

كما   على الفروع"، والتخرنج أعمُّ من لل ، كما أن قصر خترنج الفروع على الفروع يف عملية القياس
 .6ألن القياس طرنق واحد من طرق التخرنج ؛ورد يف التعرنفني غري سدند  

                                                           
التمميد يف خترنج الفروع على األصول، أبو حممد عبد الرحيم بن حسن اإلسنوي، حتقيق: حممد حسن ليتو، مؤسسة الرسالة،  1

 .1/21، البحر احمليط: 50م: ص/1984ه3،1404طبريوت، 
شرح خمتصر الروضة، جنم الدنن بن الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي بن سعيد الطويف، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد  2

، شرح الكوكب املنري، حممد بن أمحد بن النجار 1/133م: /1987ه1407 ،1احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة بريوت، ط
 .1/41م: 1987ه،1408، 1ه محاد، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي، ط الفتوحي، حتقيق: د. حممد الزحيلي ود. نزن

 .533املسودة يف أصول الفقه، آل تيمية، حتقيق: حمي الدنن عبد احلميد، دار الكتاب العريب، بريوت: ص 3
حملسن الرتكي، مؤسسة انظر: املدخل إىل مذلب اإلمام أمحد، عبد القادر بن بدران الدمشقي، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد ا 4

 .11م: ص1981ه: 1401، 2الرسالة، بريوت، ط
 .577م: ص2002ه/ 1423، 3أصول الفتوى والقضاء يف املذلب املالكي، حممد رناض، مطبعة النجاح، ط 5
 م: 2010ه/  1431نظرنة التخرنج يف الفقه اإلسالمي، نوار ابن الشّلي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت،  6
 .59ص
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 المسلك الثاني: التخريج بمعنى التفريع: 
نب ذ. وعرّفه هبذا املعّن صاحب هت1ونُقصد به:" تعرُّف حكِم اجلزئي من القاعدة اليت تشمله"     

التخرنج يف اصطالح العلماء: تعرُُّف أحكام جزئيات موضوع " فقال: ؛حممد علي املكيالفروق 
. ومّثَل 2القاعدة املشتملة على تل  األحكام بالقّوة القرنبة من الفعل، بإبرازلا من القّوة إىل الفعل

:" األمر بالوجوب حقيقة كربى، قياس من الشكل األول، عل القاعدة حنولذل  فقال: )بأن جتُ 
، لصغرى سملة احلصول ألن حمموهلا موضوع الكربى، وموضوعما لو اجلزئي الذي قصد حكمه

، واألمر للوجوب حقيقة، تنتج: أقيموا الصالة للوجوب حقيقة( . مّث نقل 3فُيقال أقيموا الصالة أمر 
 . 4لإلبراز املذكور يف التعرنف: "تفرنع" عن العطار والشربيين أنه نقال

فقال:" تفرنع أحكام املسائل املستجدة على قول إمام املذلب  ؛ومبثل لل  عرفه خليل امليس     
 .5وأصحابه"

، أو تطبيق القاعدة على ما نندرج حتتما      والتفرنع غري القياس؛ فالتفرنع تطبيق الكليث على اجلزئيث
 .6من صور، بينما القياس بناءُ فرع على أصل جبامع العّلة

كّل واحد منمما نتعلق بنوع واحد من أنواع التخرنج؛ فاألول ونُعرتض على لذنن التعرنفني بأن       
نتعلق ب:" خترنج الفروع على األصول" والتخرنج أعمُّ من لل ؛ فكما نكون التخرنج على قواعد 

. وأما الثاين فيتعلق ب "خترنج الفروع على الفروع"، ولو ليس خاصا 7اإلمام نكون على نصوصه
 عاله وتقرنراته.بأقوال اإلمام بل نشمل أنضا أف

 
 

                                                           
 .47نظرنة التخرنج: ص 1
هتذنب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقمية، حممد علي املكي، مطبوع هبامش "الفروق، للقرايف"، عامل الكتب، بريوت:  2
2/131. 
 .0/141: املصدر نفسه 3
 .2/132: املصدر نفسه 4
 .11ه: ص1313، شعبان 414مقال: فقه التخرنج: الشيخ خليل امليس، جملة الوعي اإلسالمي، العدد  5
 .50انظر: نظرنة التخرنج: ص 6
 59انظر: املرجع نفسه: ص 7
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 المسلك الثالث: التخريج بمعنى االستنباط:
كما   ،الوزنر فقال:" لو استنباط األحكام من قول اإلمام صاحب املذلب علي وعلى لذا عرَّفه ابن

وعرّفه أنضا أبو زلرة فقال:" لو استنباط أحكام الواقعات اليت مل  .1"ُتستنبط من القرآن واحلدنث
ولل  بالبناء على األصول العامة اليت ُبيِنَ عليما االستنباط يف  ؛آراء فيما عرف ألئمة املذالبنُ 

 .2املذلب"
لقان بنوع واحد من أنواع ونُعرتض على التعرنفني مبثل ما اعرُتض على سابقيمما؛ فمما نتع     

فاألول نتعلق ب "خترنج الفروع على الفروع" ولو ليس خاصًّا بأقوال اإلمام فحسب، بل  ؛التخرنج
نشمل أنضا أفعاَله وتقرنراته، والثاين نتعلق ب "خترنج الفروع على األصول"، والتخرنج الفقمي أعمُّ 

 من لل .
  وأنواعه: يجالتعريف المختار للتخر  ثانيا:
غرُي القياس وغرُي التفرنع، ولو أعمُّ منمما، وأّما االستنباط  واخلالصة مما سبق، أن التخرنج     

 .3فيشملمما، ولو املناسب لعملية التخرنج جبميع أنواعه إلا قـُيثد بكونه استنباطا مذلبيا
من  الشرعية العملية األحكامَ ج املخرث استنباط : أن نقال ف املناسب للتخرنجفالتعرن ؛وعليه     
والكشف من ، مآخذ األحكام املنصوصةعلل و وإبراز  ،أو من نصوصه ،املذلب وقواعده أصول
 .وقواعده املذلبأصول  عنخالهلا 

  شرح التعريف:
 .الفقماء طبقاتيف رتبة املخرج: لو من كان ألال للتخرنج دون سواه ممن كان دونه -
"استنباط األحكام الشرعية العملية": أي استنباط أحكام الفروع الفقمية املستجدة واليت تعرف ب -

ونلحق بن  اإلمام نصوص تالمذته وأتباعه  املذلب. إلمام"النوازل"، أو اليت مل نرد بشأهنا ن  
 اجملتمدنن.

، األصولية وقواعده فاملقصود باألصول: أصول علم أصول الفقه"من أصول املذلب وقواعده": -
 ."خترنج الفروع على األصول"أدخل لذا القيد و  القواعد والضوابط الفقمية.و 

                                                           
 .37م: ص1996ه/  1417، 1املصفى يف أصول الفقه، امحد بن حممد بن علي الوزنر، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط 1
 .395م: ص1991أبو حنيفة حياته وعصره وأراءه الفقمية، حممد أبو زلرة، دار الفكر العريب، القالرة،  2
حىت ال نُقال بأن االستنباط خاص يف عرف الفقماء واألصوليني باألدلة من كتاب وسنة وإمجاع؛ إل االستنباط املذليب نكون   3

 كذل  من أصول املذلب وقواعده ونصوصه.
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إمام  الفروع الفقمية اليت ن  على أحكامما لو:نصوص املذلب واألحكام املنصوصة املقصود ب-
 ى تل جمر جرى وما  ،اجملتمدونعلى أحكامما أتباعه   َّ نَ  الفروع اليتكذل  و  ،املذلب أساسا

 "خترنج الفروع على الفروع". من تقرنرات  وأفعال، ولو قيد  أدخل: مجيعا النصوص
"، قيد  أَدخل: "خترنج الفروع على املذلب وقواعده من أصول استنباط األحكام الشرعية العملية"-

الذي ال نتقيَّد يف استنباطه  الذي لو شأن اجملتمد املطلق ؛وأخرج االستنباط املطلق ".األصول
.  لألحكام الشرعية بأصول مذلب معنيَّ

املنصوص  : إبراز علل األحكام املنصوصة إلحلاق غري": أيمآخذ األحكام املنصوصةإبراز علل و "-
بيانا و  تأصيال هلا ؛لرد الفروع الفقمية إليما ؛املذلب نصوصمآخذ  وإبراز عند حتقق تل  العلل، هبا

 الفقمي. اخلالفأسباب ألحد 
من  عن أصول املذلب وقواعده الكشف :أي": وقواعده املذلبأصول  عنخالهلا الكشف من "-

 ولو قيد  أدخل:" خترنج األصول من الفروع".، نصوصةخالل خمتلف مآخذ األحكام امل
ولو ما نتفق وإطالقات الفقماء  ؛نشمُل ثالثَة أنواع من التخرنج ذا نتبنيَّ أن التخرنجوهب     

 :على مصطلح التخرنج واألصوليني
 خترنج الفروع على الفروع.أوهلا: 

 .صولألثانيما: خترنج الفروع على ا
 ثالثما: خترنج األصول من الفروع.

 خترنج األصول على األصول"." ولناك من نضيف نوعا آخر لو:     
ميكن تعرنف اعتمادا على التعرنف املختار للتخرنج : التعريف المختار للتخريج الفقهي: ثالثا

من أصول املذلب وقواعده، أو من  الشرعية العملية األحكامَ ج املخرث استنباط  التخرنج الفقمي بأنه:
 .1، وردُّ الفروع الفقمية إليمامآخذ األحكام املنصوصةعلل و وإبراز  نصوصه،
 آخذ: أصول املذلب وقواعده.املواملقصود ب

 

                                                           
الفروع الفقمية إليما؛ أي إىل أصول املذلب وقواعده؛ لبيان أن قيام املخرثج بردث الفروع الفقمية إىل األصول والقواعد، قلُت: ورد  1

لو من صميم خترنج الفروع على األصول، ولو ما عمد إليه خليل يف كثري من املسائل؛ ألن إبراز علل ومآخذ األحكام املنصوصة 
 ب اخلالف الفقمي.قد نكون كذل  لغرض بيان أسبا
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 الفقهي: التخريج أنواع الثاني: المطلب
 :من التخرنج نوعنيأن التخرنج الفقمي نشمُل  املختار نتضح من التعرنف     

 .ألصولخترنج الفروع على ا النوع األوَّل:
 خترنج الفروع على الفروع.النوع الثاين: 

دراسة كل  منمما على  التفصيل يف ولذان النوعان مها موضوع الدراسة النظرنة والتطبيقية، حيسن
 النحو التايل:

 "تخريج الفروع على األصول"وهو  من التخريج الفقهي النوع األوَّل األول:الفرع 

 :تعريف تخريج الفروع على األصولأوال: 

عرّفه الدكتور نعقوب الباحسني بأنّه "العلُم الذي نـَْبحث عن علل أو مآخذ األحكام الشرعية،      
لردث الفروع إليما؛ بيانا ألسباب اخلالف، أو لبيان حكم ما مل نرد بشأنه ن ٌّ عن األئمة، بإدخاله 

 .1ضمن قواعدلم أو أصوهلم"
يف استنباط  ،نُعرف به استعماُل القواعد األصوليةوعرّفه الدكتور عثمان شوشان بأنه: "العلم الذي 
 .2األحكام الشرعية العملية من أدلتما التفصيلية"

لذنن و  ومن خالل التعرنف املختار للتخرنج ،3ىل حقيقة لذا النوع من التخرنجأساسا إبالنظر      
الشرعية  األحكامَ ج املخرث استنباط ، ميكن استخالص تعرنف مناسب هلذا الفّن بأن نقال: التعرنفني
خالهلا والكشف من  ،مآخذ األحكام املنصوصةعلل و وإبراز  لب وقواعده،من أصول املذ العملية
 .وقواعده املذلبأصول  عن

 أنواع تخريج الفروع على األصول: ثانيا: 
 :4نوعان هل نّتضح أنممَّا سبق بيانه يف تعرنف خترنج الفروع على األصو      

                                                           
 .51التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص 1
، عثمان بن حممد األخضر شوشان، دار طيبة للنشر والتوزنع، -دراسة تارخيية ومنمجية وتطبيقية-خترنج الفروع على األصول 2

 .67م: ص1998ه/1419
املتمثلة يف ربط الفروع الفقمية بأصول األئمة وقواعدلم بعد الكشف عنما، وإحلاق غري املنصوص على حكمه بالبناء على  3

 املناسب من لذه األصول والقواعد.
لو القعدة ، 45جملة جامعة أم القرى، عدد انظر: حبث: علم خترنج الفروع على األصول، د.حممد بكر إمساعيل جنيب، 4

 .013ه: ص1301
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ربُط الفروع الفقمية املوجودة واملنصوصة عن األئمة أو أحدلم بأصوهلم وقواعدلم؛ األول: النوع 
تأصيال لألحكام الفقمية، وبيانا ألحد أسباب اختالف الفقماء. وقد أضحى جليًّا أن من أسباب 

يكون من  ؛وعليهاختالف الفقماء يف أحكام الفروع الفقمية، اختالُفمم يف األصول والقواعد، 
دُّ الخالف في حكم المسألة الفقهية إلى الخالف في القاعدة األصولية أو الفقهية التخريج ر 
 ونحوهما.

أصوهلم من  ،اليت ليس فيما ن  عن األئمة ،ندةاستنباط أحكام املسائل والفروع اجلدالثاني: النوع 
وبالتايل ميكن هبذا النوع من التخرنج معرفُة أحكام النوازل يف   ؛لم اليت بنوا عليما فروعا تشبمماوقواعد
فمنه ما نكون  على أقسام:-أي من الفروع-؛ نقول اإلمام اإلسنوي: "والذي ألكرهمصرعصر و كل 

ومنه ما نكون خمالفا هلا، ومنه ما مل أقف فيه على نقل بالكلية،  ،موافقا للقاعدة جواب أصحابنا فيه
 .1مالحظا أنضا للقاعدة املذلبية والنظائر الفروعية" ،يه قاعدتنا األصوليةفيه ما تقتض فألكر
 :2موضوع تخريج الفروع على األصولثالثا: 
 موضوع خترنج الفروع على األصول نشمل أمورا مخسة لي:     
 ، وكذا القواعد والضوابط الفقمية.ن حيث بناء الفروع الفقمية عليمام ؛القاعدة األصولية-1
من حيث استنباط احلكم الشرعي العملي منه، بواسطة القاعدة أو القواعد  ؛الدليل التفصيلي-0

 األصولية.
 من حيث ابتناؤه على القاعدة األصولية. ؛الفرع الفقمي-4
َُخرثجُ -3

 من حيث ألليته وما نتعلق به من أحكام.  ؛امل
                                                           

 . 31التمميد: ص 1
، حبث: خترنج الفروع 14-10، خترنج الفروع على األصول لشوشان: ص11-12انظر: التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص 2

على األصول وتطبيقاته على القضانا املعاصرة وفق اجتمادات املالكية يف حواد  السري، الدكتورة ليلى حداد، حماضرات امللتقى 
-01ه/1344مجادى األوىل  1-1للمذلب املالكي، وزارة الشؤون الدننية واألوقاف، والنة عني الدفلى، اجلزائر،  الدويل الثامن

، خترنج الفروع على األصول يف املذلب الظالري ابن حزم منولجا، طالب حفيظة، 312 -311م: ص0210مارس  01
، خترنج الفروع 101-101(م: ص0210-0211)(لـ/1344-1340الدكتور: نوسي اهلواري، رسالة دكتوراه، ولران، )

على األصول عند اإلمام الغزايل من خالل كتبه األصولية والفقمية، سلطان بن حممد بن فاضل القرين، الدكتور: سلطان بن محود 
، خترنج الفروع على األصول عند الشيخ حممد 21-21(لـ: ص1341-1341بن ثابت العمري، رسالة ماجستري، أم القرى )

، سلمان بن سليمان بن عبد اهلل الغفي ، الدكتور: عياض بن -مجعا ودراسة -إبراليم آل الشيخ من خالل فتاونه ورسائله  بن
 .31-31، خترنج الفروع واألصول على األصول: ص02(لـ: ص1342-1301نامي السلمي، رسالة ماجستري، الرناض، ) 
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 عملية االستنباط.أي كيفية ترتيب مقدمات احلكم الشرعي يف  ؛كيفية التخرنج-1
 :1استمداد تخريج الفروع على األصول رابعا:
 :2َنستمد خترنج الفروع على األصول مادته من مصادر خمتلفة أمهما     
 .3ولل  من نواحي ثال  ؛خترنج الفروع على األصولْستمد منه نَ أصول الفقه: ولو من ألم ما -1
األساس يف عملية التخرنج؛ إل لو مبينٌّ أساًسا على  وكالمها ؛والقاعدة الفقمية القاعدة األصولية-أ

 بيان مآخذ العلماء وما ميكن أن خُيَرَّج عليما من األحكام الفرعية.

 من حيث ألليته، وما نتعلق به من شروط وأحكام. ؛املَخرثج-ب

 من حيث صحة نسبته لإلمام. ؛القول املخرَّج-ج

إال أنه باستقراء الفروع الفقمية املتعددة، ميكن  ،التخرنجالفقه: فإنّه وإن كان مثرة من مثرات -0
واستخراج القواعد والعلل اليت بنوا عليما أحكاممم، كما أن مبعرفته  ،التوصل إىل معرفة مآخذ العلماء
ممّا ندعو إىل البحث عن أسباب اخلالف اليت لي من املقاصد  ؛تُعلم مواضع اخلالف بني العلماء

 .4ع من التخرنجالنو األساسية هلذا 

ألن معرفة داللة األدلة متوقفة  عليما وفممما مستند  إىل وجولما املتعددة؛  ؛اللغة العربية: ولل -4
يف دالالت األلفاظ: من عام وخاص، ومطلق ومقيد،  لعلماءوهلذا حبث علماء التخرنج يف خالفات ا

                                                           
حبث: خترنج الفروع على األصول وتطبيقاته على القضانا املعاصرة وفق ، 11-11انظر: التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص 1

، خترنج 13-14، خترنج الفروع على األصول لشوشان: ص312اجتمادات املالكية يف حواد  السري، حماضرات امللتقى: ص
 .32-31، خترنج الفروع واألصول على األصول: ص101-101الفروع على األصول يف املذلب الظالري: ص

قلت أمهَّما؛ ألن لناك من نضيف إىل ما لكرت كالباحسني علم اخلالف وعلم املنطق وغريمها، غري أين أرى أهنا من املصادر  2
، خترنج الفروع على 11الثانونة وليست أساسية فاقتصرت على األساسي منما فقط، انظر: التخرنج عند الفقماء واأًلصوليني: ص

الفروع على األصول وتطبيقاته على القضانا املعاصرة وفق اجتمادات املالكية يف حواد   حبث: خترنج، 14األصول لشوشان: ص
 .311: ص السري، حماضرات امللتقى

: حبث: خترنج الفروع على األصول وتطبيقاته على القضانا املعاصرة وفق اجتمادات املالكية يف حواد  السري، حماضرات امللتقى 3
 .312ص

 .11واألصوليني: ص التخرنج عند الفقماء 4
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ننبين على االختالف فيما من وجممل ومبني، وأمر وهني، ومنطوق ومفموم وغريلا، مع بيان ما 
 .1اختالف يف األحكام املستنبطة واألحكام املخرَّجة على لل 

 فائدة تخريج الفروع على األصول: خامسا:

 من ألّم فوائد خترنج الفروع على األصول ما نلي: 

ولي  ؛2واليت نُطلق عليما الواقعات أو النوازل أو احلواد  ؛عرفة أحكام املسائل غري املنصوصةم-1
 .النوع من التخرنجأعظم فائدة مرجّوة من لذا 

ولل  أن خترنج الفروع على  ؛3إخراج علم األصول من جانبه النظري إىل اجملال التطبيقي العملي-0
تحقق نوبذل   ؛5، وبه تتبنّي الثمرات املرتتبة عليما4األصول لو التطبيق العملي للقواعد األصولية

 .6الربط بني الفقه وأصوله

 .7تنمية امللكة الفقمية وتدرنب املتعلم على االستنباط والرتجيح وتفرنع املسائل وبنائما على األدلة-4

معرفة أسباب اخلالف بني اجملتمدنن يف كثري من املسائل الفقمية، وأن لذا اخلالف مل نكن -3
 .8اعتباطيا، وإمنا لو مبينٌّ على أسس علمية، ومنالج يف االستنباط خمتلفة

 تخريج الفروع على الفروعالفرع الثاني: النوع الثاني للتخريج الفقهي: 

 : تعريف تخريج الفروع على الفروع:أوال

                                                           
 .11التخرنج عند الفقماء واألصوليني: صانظر: 1
: حبث: خترنج الفروع على األصول وتطبيقاته على القضانا املعاصرة وفق اجتمادات املالكية يف حواد  السري، حماضرات امللتقى 2
 .312ص

 .12املرجع السابق: ص 3
 .13خترنج الفروع على األصول لشوشان: ص 4
 .12: صعند الفقماء واألصولينيالتخرنج  5
 .420حبث: علم خترنج الفروع على األصول: ص  6
 .12املرجع السابق: ص 7
 .12املرجع نفسه: ص 8
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 تعّددت تعرنفات العلماء هلذا الفن، ألكر منما:     

 .1: "استخراج حكم مسألة ليس فيما حكم منصوص من مسالة منصوصة"تعريف ابن فرحون

 .2األحكام الشرعية العملية من ن  اجملتمد""استنباط تعريف عثمان شوشان: 

بأهنما قصرا التخرنج على نصوص األئمة فقط، والواقع أن أفعال األئمة  ؛نُعرتض على التعرنفني     
 وتقرنراهتم تعترب أنضا من مصادر التخرنج.

فرعية العلم الذي نتوصل به إىل التعرف على آراء األئمة يف املسائل التعريف يعقوب الباحسين: "
اليت مل نرد عنمم فيما ن ، بإحلاقما مبا نشبمما يف احلكم عند اتفاقمما يف عّلة لل  احلكم عند 

لا من أفعاله أو تقرنراته، وبالطرق ذعمومات نصوصه أو مفاليمما، أو أخاملخرثج، أو بإدخاهلا يف 
 .3املعتدث هبا عندلم، وشروط لل  ودرجات لذه األحكام"

ا التعرنف بأنّه خيالف ما اشرتطه ألل املنطق يف التعرنفات، من حيث ضرورة واعرتض على لذ    
 االجياز واالبتعاد عن التفصيالت وإدخال ما ليس ركنا يف املعرف.

وقائع ال عن معرفة آراء م الشرعية للحكااألأن البحث جار  عن معرفة بعليه كذل   نعرتضو      
 .اقتضاء أو إمياء أو إشارة اإلمام عليه قولدّل كما أنَّ التعرنف أمهل ما   األئمة.

 األحكامَ املخرثج استنباط " :نقال لوأن  ولعل أنسب تعريف لتخريج الفروع على الفروع     
 وما جيري جمرالا، بطرق خمصوصة". جمتمدي املذلبمن نصوص  ،الشرعية العملية

 من أساسا جمرالا" أن التخرنج لنا نكون وما جيري جمتمدي املذلبواملقصود ب:" نصوص      
نصوص إمام املذلب وما جيري جمرى تل  النصوص، مثل الذي مشلته عّلة قوله، أو دّل عليه قوله 

ق بنصوص اإلمام نصوص تالمذته نُلحاقتضاء أو إمياء أو إشارة، أو دّلت عليه أفعاله وتقرنراته. و 

                                                           
كشف النقاب احلاجب عن مصطلح ابن احلاجب، ابن فرحون، دراسة وحتقيق: د. محزة أبو فارس ود. عبد السالم الشرنف،   1

 .123م: ص1990، 1دار املغرب اإلسالمي، بريوت، ط
 .11خترنج الفروع على األصول لشوشان: ص 2
 .112التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص 3
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ما نُتوّصل به إىل معرفة أحكام الفروع من القواعد واألصول  ذا القيدخيرُج هبوأتباعه وما جيري جمرالا. و 
 ممّا ندخل ضمن "خترنج الفروع على األصول".

 ،مثالواملقصود ب:" طرق خمصوصة": أن التخرنج لنا نكون بطرنق من الطرق املعلومة كالقياس      

 والنقل واملفموم والالزم وغريلا.

 : موضوع تخريج الفروع على الفروع:ثانيا

نَبحث يف  لذا النوع من التخرنج ميكن القول بأن ،خترنج الفروع على الفروعمن خالل تعرنف 
نصوص األئمة اجملتمدنن وأفعاهلم وتقرنراهتم؛ ألجل معرفة أحكام املسائل الفقمية املستجدة، فتلحق 
يف هبا قياسا، أو إدخاال هلا يف عمومات نصوصمم أو مفاليمما أو ما شابه لل . كما نبحث 

َُخرثج والشروط الاّلزمة له، وصفات األقوال املخرَّ 
 .1جة ودرجاهتاصفات امل

 : فائدة تخريج الفروع على الفروع:ثالثا

وبالتايل معرفة أحكام النوازل عرب األزمنة والعصور؛  ؛2معرفة أحكام القضانا الفقمية غري املنصوصة-1
 ولي ألمُّ فائدة ترجى من لذا الفن. ؛عة حكما شرعيا منصوصا أو مستنبطاحيث إن لكل واق

 تنمية امللكة الفقمية لدى الفقيه والدربة على االستنباط والتفرنع والتقعيد.-0

وبالتايل تتحقق الفائدة املرجوة منه؛ ولل  أن  ؛طبيقي العملّي لعلم أصول الفقهبيان اجلانب الت-4
استخدام عدة قواعد أصولية، كقاعدة "خترنج الفروع على األصول" لو عملية اجتمادنة قائمة على 

 القياس، واملنطوق واملفموم، واألخذ بالعموم والتخصي ، والتقييد والتأونل وغريلا.

استمرارنة املذلب وبقاؤه؛ حيث أنَّ من ألمث الوسائل اليت تضمن له البقاَء واالستمرار، ما نقوم به -3
كام الوقائع عرب األزمنة َة التوصُّل إىل أحأتباعه من التخرنج على أصول املذلب وفروعه؛ بـُْغيَ 

ولذا جيعله حاضرا يف حياة املسلمني، وندفع الشبمة اليت َندَّعي أصحاهبا أن الفقه املذليب  ؛والعصور
 حلول  جزئية لعصر معنيَّ ال نفي بالعصر احلاضر فضال عن املستقبل.

                                                           
 .111انظر: التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص 1
 .111انظر: املرجع نفسه: ص 2
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 : استمداد تخريج الفروع على الفروعرابعا

 وما يجري مجراهنصُّ المجتهد /1

 في اللغة 1المقصود بنص المجتهد/ 1-1

نُطلق الن  على رفع وارتفاع الشيء ووصوله إىل منتماه، كما نُطلق على رفع احلدنث واسناده؛      
قال ابن فارس:" النون والصاد أصل صحيح ندلُّ على رفع وارتفاع وانتماء يف الشيء، منه قوهلم:" 

 .2إليه" احلدنث إىل فالن: رفعه ن َّ 

 في االصطالح: المقصود بنص المجتهد/1-2

 أما الن  يف اصطالح األصوليني، فقد جرى اخلالف يف بيان معناه بني احلنفية واجلممور:     

سواء كان مسوقا للمعّن  ؛ملراد بالظالر ما ظمر املراد منها 3ففي اصطالح المتقدمين من الحنفية
املراد أم كان غري مسوق له، ورأوا أن الفرق بني الن  والظالر، لو زنادة يف وضوح يف الن  مبعّن 

 .4من املتكلم، ال يف الصيغة نفسما

وبناء على لل  عرفه البزدوي على أنه: "ما ازداد وضوحا على الظالر، مبعّن من املتكلم ال يف      
 .5نفس الصيغة"

وعرّفه السرخسي فقال: "أما الن  فما نزداد وضوحا بقرننة تقرتن باللفظ من املتكلم، ليس يف اللفظ 
 .6ما نوجب لل  ظالرا، بدون تل  القرننة"

                                                           
 نصوص اجملتمد وما جيري جمرالا. جنحُت لبيان معّن الن ؛ ألِصَل إىل بيان حقيقته عندما نُطلقه األصوليون على على 1
 .111: املعجم الوسيط: مادة "ن ": ص، وانظر1/411معجم مقانيس اللغة:  2
املقصود باملتقدمني لنا فقماء احلنفية حىت هنانة القرن اخلامس، كالدبوسي، والبزدوي والسرخسي، انظر: تفسري النصوص يف  3

 .1/111م:1114ه/1314، 3مي، بريوت، طالفقه اإلسالمي، حممد أدنب صاحل، املكتب اإلسال
 .1/112انظر: املرجع نفسه:  4
 .1/31كشف األسرار:   5
، 1أصول السرخسي، أبو بكر بن أمحد بن أيب سمل السرخسي، حتقيق: أبو الوفاء األفغاين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 6

 .1/113م: 1114ه/1313
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الن  على ما كان أعلى مرتبة يف الوضوح من الظالر؛ فالن  ما  من الحنفية 1وأطلق المتأخرون
كما ورد يف قوله تعاىل:   2ُق الكالِم من أجلهوْ كان سَ   املراد كالظالر وزاد على لل  بأنْ ظمر منه 

، فإنّه ظالر يف داللته على ِحلث البيع وحرمة الربا، ون ٌّ يف التفرقة 3"َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرثبَا"
 بينمما، ألن الن  سيق بقصد الردث على من زعم التسونة بينمما وقاس الربا على البيع.

 ، فُأطلق الن  على معان  متعددة منما:في اصطالح الجمهوروأما 

أي حيتمل التأونل، ولذا إطالق الشافعي؛ فقد مسَّى الظالر نّصا، ولو منطبق  ؛أنه مبعّن الظالر -
 .4على اللغة

ولذا التعرنف لو الذي مال إليه  ؛5"ما ال نتطرق إليه احتمال أصال، ال على قرب وال على بعد" -
؛ ولذل  عرَّفه 6ُه وأشمُر وعن االشتباه بالظالر أبعدُ بأن لذا اإلطالق أوجَ  ؛علثال لل الغزايل، م

 .7بقوله:" لو الذي ال حيتمل التأونل"

"ما ال نتطرق إليه احتمال مقبول نعضثده دليل، أما االحتمال الذي ال نعضده دليل فال خُيرج  -
 .8اللفظ عن كونه نّصا"

كما أُطلق الن  أنضا على صيغة الكالم األصلية اليت وردت من املؤلف أو املتكّلم، ومن لذا   -
 .9القبيل: إطالق األصوليني للن  على صيغ الكتاب والسنة

                                                           
 .1/112بعد القرن اخلامس، انظر: تفسري النصوص:  املقصود باملتأخرنن لنا: فقماء احلنفية ما 1
 .112-1/111انظر: املرجع نفسه:  2
 .021سورة البقرة، اآلنة  3
املستصفى من علم األصول، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل وبذنله فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، انتشارات دار  4

 .1/413ه: 1401، 0الذخائر، ط
 .1/411:املصدر نفسه 5
 .1/411: املصدر نفسه 6
 .1/413: املصدر نفسه 7
 .1/411: املصدر نفسه 8
 .111، التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص111املعجم الوسيط، مادة "الن ": ص 9
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والذي نبدو من كالم الفقماء واألصوليني حينما نتكلمون عن نصوص األئمة وما جيري جمرالا، أهنم 
يه" أو "واملسألة منصوصة" ما دّل على كالم اجملتمد صراحة، ولفظُه نقصدون من تعبريلم:" َن َّ عل

 صرنح  ناطق باحلكم، ونقصدون من تعبريلم: "معّن الن " كقوهلم: "واملسألة يف معّن الن " أنَّ 
املسألة ُدلَّ عليما لكن بألفاظ غري صرحية؛ كأن نكون كالم اجملتمد مقتضيا لشيء، أو مشريا أو مومئا 

 .1إليه

تل  الصيغ "ميكن القول بأن املقصود بكون نصوص املذلب مصدرا للتخرنج: أهنا  ؛وبناء عليه     
، اليت صدرت عن اجملتمد، إما بألفاظ صرحية أو ظالرة يف املعّن املراد، -من أقوال وروانات-الكالمية

 .2أو ما كان يف معنالا، مما ُأِخذ بداللة االقتضاء أو اإلمياء أو اإلشارة"

وملزند بيان ملعّن الن  وما جيري جمراه ألكر تقسيم مجمور األصوليني من املتكلمني لأللفاظ من      
 حيث داللتما على املعّن:

 :3أقسام الداللة اللفظية عند الجمهور/ 1-3

األلفاظ من حيث كيفية داللتما على املعّن إىل قسمني: -غري احلنفية–قسَّم مجمور األصوليني      
أحدمها داللته عليه مبنطوقه، وثانيما داللته عليه مبفمومه، والداللة مبنطوق اللفظ لي الداللة اللفظية 

 .4ونة أو التزاميةمعناليت تؤخذ من عبارات املتكلم. أما الداللة مبفموم اللفظ فمي داللة 

 وفيما نلي تعرنف املنطوق وبيان أقسامه عند اجلممور:     

 تعريف المنطوق:/ 1-3-1

 وعرّفه اآلمدي بقوله:                                                   1عرّفه ابن احلاجب بقوله: "ما دل عليه الّلفظ يف حملث النطق"     

                                                           
 .114-110، نظرنة التخرنج: ص 111انظر: التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص 1
 .114نظرنة التخرنج: ص 2
ق لبيان أقسام الداللة للفظية عند اجلممور ملزند بيان معّن الن  وما جيري جمراه؛ حيث تبنيَّ مثال: أنَّ ما جيري قمُت بالتطر  3

 .املنطوق؛ ولو املنطوق غري الصرنحجمرى الن  نتناول القسم الثاين من أقسام 
 .110-111التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص  4
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َُما ُأف   َفاَل كداللة قوله تعاىل: "  2الّلفظ قطعا يف حملث النطق" )املنطوق ما ُفمم من داللة على  3"تـَُقل هلَّ
 .4حترمي التأفيف للوالدنن(

 قسام المنطوق:أ/ 1-3-2

، وزاد العضد: "فيدّل عليه باملطابقة أو 5لو ما ُوضع الّلفظ له"المنطوق الصريح: "القسم األول: 
 .6بالتضمن"

، فإّن لذا الن  دّل مبنطوقه الصرنح على 7"َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرثبَاومثاله قول اهلل تعاىل: "      
اللفظ بالوضع على جزء  نوجد  حلث البيع وُحرمة الربا، ولو املعّن املطابق له. واملقصود بالتضمن داللةُ 

معناُه ضمن اجملموع، كداللة املائة على العشرة؛ حيث إن العشرة ما لي إال جزء من املائة. ومثاله 
صابع األنامل ، فاملراد من األ8"الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ مثَن  آَلاهِنِم يف  جَيَْعُلوَن َأَصابَِعُممْ قوله تعاىل: "

 .حيث إن األمنلة جزء  من األصبع فيتضّمنما ؛وليس كلُّ األصابع

بعد أن عّرف ابن احلاجب املنطوق الصرنح بقوله: "ما ُوِضع  المنطوق غير الصريح: القسم الثاني:
 .10، قال: "وغري الصرنح خبالفه، ولو ما نـَْلَزم عنه"9اللفظ له"

 ؛1فيدّل عليه بااللتزام" ؛ممَّا ُوضع لهاللفظ له، بل نلزم وشرَح العضُد العبارة بقوله:" ولو ما مل نوضع  
 .2ولو ما نتناوله قوهلم: "ما جيري جمرى الن " ؛1بااللتزام"

                                                                                                                                                                                     
شرح العضد على خمتصر املنتمى األصويل البن احلاجب، عضد امللة والدنن عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، دار الكتب العلمية،  1

 .014م: ص0222ه/1301، 1بريوت، ط
، 0اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن حممد اآلمدي، علق عليه: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 2

 .4/11ه: 1320
 .04سورة اإلسراء، اآلنة  3
 .4/11: شرح العضد 4
 .0/121خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد:  5
 .0/120: املصدر نفسه 6
 .021سورة البقرة، اآلنة  7
 .11سورة البقرة، اآلنة  8
 .0/121خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد:  9

 . 0/121: املصدر نفسه 10
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ملا ُوضع له لل  لو داللة اللفظ على املعّن الالزم  ؛ن التعرنف أن املنطوق غري الصرنحونّتضح م     
ما واحدا إال أن كان اللفظ الّدال عليم  فاملعّن يف غري الصرنح الزم للمعّن يف الصرنح، وإنْ  ؛اللفظ

فداللته على املدلول التزاما، وحينئذ نكون  ؛داللته على املدلول مطابقة أو تضمنا، أما يف غري الصرنح
فإنه مذكور يف الكالم، ومثال  ؛أو التضمين املعّن غرَي مذكور يف الكالم على خالف املعّن املطابقي

فالن ُّ دلَّ مبنطوقه الصرنح على  ؛3"رِْزقـُُمنَّ وَِكْسَوتـُُمنَّ بِاْلَمْعُروفِ  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلهُ لل : قوله تعاىل: "
أن نفقة املرضعة على األب، ودلَّ مبنطوقه غري الصرنح على أن النسب نكون لألب ال لألم، وعلى 
ني، أن نفقة الولد على األب دون األم. فلفظ الاّلم يف قوله تعاىل:" له" مل نوضع إلفادة لذنن احلكم

 .  4ولكن كل منمما الزم للحكم املنصوص عليه يف اآلنة

 : داللة اقتضاء وداللة إمياء وداللة إشارة. 5داللة املنطوق غري الصرنح ثالثة أنواعوإن  ؛لذا     

إمَّا أن نكون مقصودا للمتكلم من  ؛أن املدلول عليه بااللتزام ،وكان طرنق احلصر يف لذه األنواع
 اللفظ بالذات، وإما أال نكون مقصودا.

 فإن كان مقصودا للمتكلم: فذل  حبكم االستقراء قسمان:-

 أن نـََتوّقف عن لل  املدلول صدُق الكالم، أو صحته عقال أو شرعا. أحدهما:

 أال نـََتوّقف عليه لل . والثاني:

فداللة اللفظ عليه تسمى "داللة  ؛و صحته عقال أو شرعاصدق الكالم أفإن توقف على املدلول 
نَتوقف عليه صدق  أي أّن اللفظ نقتضي لل  املدلول، وليس بن   صرنح فيه، وإن مل ؛اقتضاء"

 فداللة اللفظ عليه تسمى" داللة إمياء" ونسميما البعض "داللة تنبيه". ؛الكالم أو صحته

                                                                                                                                                                                     
 .0/120: خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد 1
 .114التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص 2
 .044سورة البقرة، اآلنة  3
 .111-1/113انظر: تفسري النصوص:  4
نالحظ أن االلتزام عند ابن احلاجب ومن تابعه، معترب من املنطوق، بينما أدرجه بعض العلماء يف املفموم، انظر: املرجع  5

 .114، التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص1/111نفسه:
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 1صودا للمتكلم، فداللة اللفظ عليه تسمى داللة إشارةوإن مل نكن املدلول عليه بااللتزام مق-

 ي بيان لذه األنواع من الدالالت:وفيما نل

 / أنواع الدالالت:1-3-3

نتوقف عليه صدق  ،"ولي داللة اللفظ على الزم مقصود  للمتكلم داللة االقتضاء:: 1-3-3-1
إما  ؛مضمرا اوعرفما اآلمدي بقوله: "لي ما كان املدلول فيم .2الكالم أو صحته الشرعية أو القولية"

 .3لضرورة صدِق املتكلم، وإّما لصحة وقوع امللفوظ به"

َمْن ملَْ نـُبَـيثِت الصثَياَم قـَْبَل قوله عليه الصالة والسالم: " :ومثال ما نَتوقف عليه صدق الكالم     
فيكون  ؛فال بدَّ لصدق الكالم من تقدنر   ؛مع حتقُّقه ممتنع   ،لصومرفع ا فإنَّ  ؛4" اْلَفْجِر، َفاَل ِصَياَم َلهُ 

 .5املراد نفي الصحة أو الكمال

 ؛، فلو مل نقدر "ألل القرنة"1"اْلَقْرنَةَ  َواْسَألِ " قوله تعاىل: :عليه الصحة العقلية ومثاُل ما تتوقف     
 :توقف عليه الصحة الشرعيةتومثال ما  عقال. 2مل نصح الكالم عقال؛ ألن سؤال القرنة ال نصح

 فإنه ندّل على حتصيل الطمارة بطرنق االلتزام؛ إْل ال تصح صالة  دون طمارة. ؛األمر بالصالة

                                                           
النصوص: ، تفسري 4/13، اإلحكام لآلمدي: 013-014انظر تفصيل لل  يف: خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد: ص  1
1/111-111. 
 .1/111تفسري النصوص:  2
 .4/13اإلحكام لآلمدي:  3
سنن أيب داود،  أخرجه أبو داود يف كتاب الصوم، باب النية يف الصيام بلفظ: "َمْن ملَْ جُيِْمِع الصثَياَم قـَْبَل اْلَفْجِر، َفاَل ِصَياَم َلُه": 4

، 0/401ن عبد احلميد، املكتبة العصرنة، صيدا، بريوت، د.ط، د.ت: أبو داود سليمان بن األشعث، حتقيق: حممد حميي الدن
حتقيق: بشار عواد سنن الرتمذي، أبو عيسى الرتمذي،  ، والرتمذي يف باب َما َجاَء اَل ِصَياَم ِلَمْن ملَْ نـَْعزِْم ِمَن اللَّْيِل:0313رقم: 

والنسائي يف كتاب الصيام، باب لِْكر اْخِتاَلِف  ،242، رقم: 0/122: 1111معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، د.ط، 
د النَّاِقِلنَي خِلَرَبِ َحْفَصَة يِف َلِلَ : السنن الكربى، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي، حتقيق: حسن عب

للنسائي، النسائي،  ، السنن الصغرى0110، رقم: 4/122م: 0221ه/1301، 1املنعم شليب، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 .0441، رقم: 3/111م: 1111ه/1321، 0حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط

 .4/13اإلحكام لآلمدي:  5
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ولي داللة اللفظ على الزم مقصود  للمتكلم، ال نَتوقف  داللة اإليماء أو التنبيه:/ 1-3-3-2
قرتانه به غري َلْو مل نكن للتعليل لكان ا باحلكم هناعليه صدُق الكالم وال صّحته عقال أو شرعا، واقرت 

 .3وإن مل نصرح به ،فُيفمم منه التعليل وندّل عليه ؛مقبول  وال مستساغ

 فَاْقَطُعوا أَْنِدنـَُمَما َجزَاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل مثَن اللَِّه َواللَُّه َعزِنز  َحِكيم   َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقةُ مثاهلا: قوله تعاىل: "
 حلكم وجوب القطع.                                                                       فاألمر بقطع َنِد الّسارق والّسارقة يف اآلنة نومئ إىل أّن السرقة عّلة   ؛4"

ال نـََتوقف عليه و  ،5ولي داللة اللفظ على الزم غري مقصود للمتكلم داللة اإلشارة:/ 1-3-3-3
مع قوله تعاىل: 6" َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْمرًاوال صّحته. مثاهلا: قوله تعاىل: "صدق الكالم 

ُعِلم منمما أن أقّل مّدة احلمل ستُة أشمر، وال شّ  أن لذا غري مقصود يف  ؛7"َعاَمنْيِ  يف  َوِفَصالُهُ "
الّتعب يف احلمل والفصل، ويف الثانية اسيه من قَ اآلنتني، بل املقصود يف األوىل بيان حقث الوالدة وما تُـ 

 ؛ أي: أقل مدة احلمل ستة أشمر.8بياُن أكثر مدة الفصال، ولكن لزم منه لل 

فإّن ما ورد عن األئمة، ممّا ندخل يف لذه األقسام واألنواع من الداللة، نُعدُّ من  ؛وعلى لذا     
 .9إليممآرائمم املنصوصة أو اجلارنة جمرالا، واليت ُصحثحت نسبتما 

إنَّ من نصوص اإلمام أحيانا ما نكون ثابتا بالقياس، فمل ميكن اختاله مصدرا  أقيسة المجتهد:-2
 للتخرنج ونَتمُّ لذا التخرنج عن طرنق القياس، فيكون حينئذ: قياسا على قياس"؟

                                                                                                                                                                                     
 .10سورة نوسف، اآلنة  1
 .4/13، اإلحكام لآلمدي: 013خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد: ص 2
، تفسري النصوص: 111، التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص411، 014انظر: خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد: ص 3
1/121. 
 .41سورة املائدة، اآلنة  4
، تفسري النصوص: 111، التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص014انظر: خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد: ص 5
1/121. 
                                                                                                                                                                   11سورة األحقاف، اآلنة  6

 .13سورة لقمان، اآلنة  7
 . 013خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد: ص 8
 .111نظر: التخرنج عند الفقماء واألصوليني: صا 9
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لقد حبث األصوليون لذه املسألة عند كالممم على شروط األصل يف باب القياس؛ جوابا عن      
سؤال مفاده: لل ُنْشرتط يف األصل املقيس عليه أال نكون فرعا ألصل  آخر؟ أو بعبارة أخرى: لل 

 جيوز قياس فرع على فرع آخر قد قيس على أصل؟ 

 هلذه املسألة صورتان:  تحرير محل النزاع:

القياس على أصل ثبت بالقياس مع عدم اختالف العّلة. مثاله: قياس الذُّرَة على  ة األولى:الصور 
إن العّلة اليت ثـََبت احلكم ألجلما يف األرز لي  فيقال: ؛على البـُرث يف حترمي رىب الفضل األرز املقيس

 .                 1الطُّعم، ولي موجودة يف الّذرة كذل ، فتُلحق إلا الّذرة باألرز واألرز بالبـُرث 

قياس الوضوء  :مثاله القياس على أصل  ثبت بالقياس مع اختالف العّلة يف األصلني.الصورة الثانية: 
 .2ألنه عبادة مثلما ؛ألنه طمارة مثله، وقياس التيمم على الصالة ؛على التيمم يف وجوب النية

ل:" أما ما ثبت بالقياس حيث قا ؛الشريازي على أنّه ال خالف يف الصورة األوىل وقد ن َّ        
 .3فال خالف أنه جيوز أن ُنستنبط منه املعّن الذي ثبت به، ونقاس عليه غريه" على غريه

وناقش الزركشي نْقل االتّفاق بقوله: "رّده تعليُلمم بأنّه عند احّتاد الّعلة تطونل  بال فائدة"     
 ، مث4

ولو ما رجحه الزركشي بقوله:  ؛5لعّلة التطونل بال فائدة ؛غزايل صرّح يف لذه الصورة باملنعلكر أن ال
 .6"ولذا لو املتجه"

والظالر جرنان اخلالف يف لذه الصورة، لكن نبدو أن األصوليني متفقون على ثبوت احلكم يف      
القياس األّول أم بالقياس الثاين؟ فمنمم من الفرع الثاين، يف لذه الصورة، لكنمم خمتلفون ألو ثابت ب

جعله بالقياس الثاين، ومنمم من جعله بالقياس األول؛ ألن جعله بالقياس الثاين تطونل من غري 
 فائدة.

                                                           
 .4/013انظر: شرح خمتصر الروضة:  1
 .4/013: انظر: املصدر نفسه 2
 .123انظر: اللمع: ص 3
 .1/11البحر احمليط:  4
 .0/401، وانظر: املستصفى: 1/11: انظر: املصدر نفسه 5
 .1/11املصدر السابق:  6
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فإن اخلالف جار  يف لذه الصورة من جمة نسبته أليث القياسني؛ األول أم الثاين، ال من  ؛وعليه     
 لثاين.جمة إثبات احلكم يف الفرع ا

 فمي حمّل خالف بني األصوليني، وقد اختلفوا فيما على قولني يف األشمر: أمَّا الصورة الثانية

وبعض الشافعية وبه قال أمحد يف روانة عنه، بشرط أن نَثبت  1وبه قال املالكيةالقول األول: الجواز: 
من  3أبو عبد اهلل البصري ، وهبذا قال2مقطوع به من كتاب أو سّنة أو إمجاع احلكم يف األصل بدليل  

 .5، لكنه رجع عنه يف اللمع4احلنفية ولو اختيار أيب إسحاق الشريازي يف التبصرة

: وبه قال أكثر الشافعية كالغزايل، وظالر كالم اإلمام أمحد يف روانة ثانية القول الثاني: عدم الجواز
 .6لكية وُنسب إىل اجلممورعنه، والكمال بن اهلمام من احلنفية، واختاره بن احلاجب من املا

 فعل المجتهد:-3

فعله لذا مذلبا له ونصحُّ أن  إلا قام اجملتمد بفعل ومل نُفيت جبوازه وال إجيابه نصًّا وال ظالرا، فمل نُعدُّ 
 نكون مصدرا خُيرَّج عليه؟

 للعلماء يف أخذ مذلب اجملتمد من فعله رأنان:     

اجملتمد نُعّد مذلبا وتصّح نسبته إليه، ولو أحد الوجمني للب أصحابه إىل أّن فعل الرأي األول: 
حيث نقول: "وكلُّ ما نقل عن أيب عبد اهلل أنّه فعله يف نفسه  ؛عند احلنابلة واختيار ابن حامد منمم

                                                           
ا اتفق عليه مال  وأصحابه، ومل خيتلفوا فيه، على ما نوجد يف كتبمم من قياس املسائل فقد لكر ابن رشد:" أن لذا املعّن مم 1

بعضما على بعض، ولو صحيح يف املعّن وإن خالف فيه خمالفون"، املقدمات املممدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من 
وليد حممد بن أمحد بن رشد، حتقيق: د.حممد األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألممات مسائلما املشكالت، أبو ال

 .41-1/41م: 1111ه/1321، 1ُحجي، دار املغرب اإلسالمي، ط
 .411املسودة: ص 2
التبصرة يف أصول الفقه، أبو إسحاق إبراليم بن علي بن نوسف الشريازي، شرح وحتقيق: د. حممد حسن ليتو، دار الفكر،  3

 .312م: ص1112، 1دمشق، ط
 .311ص :املصدر نفسه 4
 .123انظر: اللمع: ص 5
، تيسري التحرنر شرح خمتصر التحرنر، حممد أمني املعروف بأمري 0/401، املستصفى: 4/034انظر: اإلحكام لآلمدي:  6

 .101، نظرنة التخرنج يف الفقه اإلسالمي: ص 4/011م: 1114ه/1324بالشاه، دار الكتب العلمية، بريوت، 



   55 
    

فيمن غلب  ، وماَل إليه ابن تيمية2، وكل لل  نُنسب إليه مبثابة جوابه وفتواه"1وارتضاه لتأدنة عنانته
؛ قال صاحب حترنر املقال: 3زلدا وورعا-رمحه اهلل-عليه الّتقوى والورع وكانت حاله كاإلمام أمحد

. ولذا القول نقله ابن تيمية 4"ونـَْقُل أصحاب أمحد أفعاله ندّل على أهنم نذلبون إىل لذا القول"
لنيّب صلى اهلل عليه وسلم، وأّن أن املفيت قائم  يف األّمة مقام ا الشاطيب. وقد قّرر 5وجما للشافعية

 .6الفتوى كما حتصل بالقول، حتصل أنضا بالفعل واإلقرار

ال نُعّد مذلبا له وال تصّح نسبته إليه. ولذا القول  للب أصحابه إىل أّن فعل اجملتمدالرأي الثاني: 
الوجمني عند ، ولو أنضا أحد 7كما حكى لل  ابن حامد وغريُه  ؛لو أحد الوجمني عند احلنابلة

 .8الشافعية

رّجح خليل القول بأن فعل اجملتمد مذلب له؛ حيث رّد اعرتاض ابن بشري على اللخمي رأي خليل: 
مدافعا على أن  بالعقد مسألة: حكم الشروط المقترنةيف نقله رأي سحنون، املبيّن على فعله يف 

 فعل اجملتمد مذلب له.

َوِإَلا َشَرَط َما نـَُناِقُض ُمْقَتَضى اْلَعْقِد ِمْثَل: َأْن باختصار فيما نلي: قال ابن احلاجب: " وتقرير المسألة
َما َفَكالصََّداِق اْلَفاِسِد، وَما اَل نـَُناِقُضُه نـُْلَغى، ِمْثَل:  فَِإْن َكاَن هَلَا ِفيِه َغَرض   ال نـَْقِسَم هَلَا، َأْو نـُْؤثَِر َعَليـْ

َما، وال نـََتَسرَّى، َأْو ال خُيْرُِجَما ِمْن بـََلد  َأْو بـَْيت  َفَمْكُروهُ  َأْن ال نـَتَـَزوَّجَ   .1...( َعَليـْ

                                                           
ل صوابه: عبادته"، حترنر املقال فيما تصح نسبته للمجتمد من األقوال، د. عياض بن نامي قال صاحب حترنر املقال: "ولع 1

 .42: ص-مل نتم لكر املطبعة-ه1311، 1السلمي، ط
هتذنب األجوبة، أبو عبد اهلل احلسن بن حامد، حققه وعلق عليه: السيد صبحي السامورائي، عامل الكتب، مكتبة النمضة  2

 .31العربية: ص
جمموع الفتاوى، شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وابنه، مطبعة مكتبة املعارف،  انظر: 3

 .11/110املغرب: 
 .41-42، وأورد مجلة من النقول ندلل هبا على ما للب إليه، انظر املرجع نفسه: ص42حترنر املقال: ص  4
 .11/114انظر: جمموع الفتاوى:  5
انظر: املوافقات يف أصول الشرنعة، أبو إسحاق الشاطيب إبراليم بن موسى، شرحه وخرّج أحادنثه عبد اهلل دراز، وزارة الشؤون  6

 .121-3/121اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودنة: 
 .11/110، جمموع الفتاوى: 31انظر: هتذنب األجوبة: ص 7
 .11/114فتاوى: انظر: جمموع ال 8
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 :2أن الشروط يف النكاح على ثالثة أقساملكر خليل ولو نشرح قول املصنف 

 قبل البناء ونَثبت بعده على املشمور.  العقد حينئذ ُيفسخ ف ؛العقد ما نُناقضالقسم األول: 

ُيحكم به تُرك ف ؛ نُذكر وال نوِقع يف العقد خلالوإن مل نقتضيه ض العقد بلما ال نَنقالقسم الثاني: 
 .أو لُكر

نتزوج  النافيه، وللمرأة فيه غرض كشرط أفال نقتضيه وال ن ؛ما ال تعلق له بالقعد القسم الثالث:
ثالثة أقسام: جائز ومكروه وخمتلف ىل إروه ُملغى، وقّسمه اللخمي وغريه فذكر املصنف أنّه مك ؛عليما
 فيه:

 . نفقة وال كسوة، وكل لل  جائزأن تشرتط أال نضر هبا يف نفسما وال ماهلا وال يفاألول: 

أن َنشرتط إسقاَط ما له أن نفعله دون أن نعّلقه بشيء ... فمذا مكروه ملا فيه من التحجري، الثاني: 
 فإن نزل فالنكاح جائز.

قاط ما له أن نفعله بعتق أو متلي  أو طالق، فاختُلف يف لل ؛ قال مال  أن َنشرتط إسالثالث: 
 .ه جائز النكاح ولزم الشرطرأنتُ يف" املوازنة"، ال حيل الشرط ابتداًء فإن وقع الدخول 

اللخمي: وأجاز لل  سحنون ابتداًء، وزوَّج غالمه أمته، على أنه إن قال خليل عقب لل : "مثَّ      
ُر امرأته بيدلا، وأنكر ابن بشري على اللخمي وجود لذا النقل، وقال: ِفْعُل سحنون ال سرق زنتونة فأمْ 
لذا للّضرورة، وأنضا فإّن ِفْعَل أحد  ال ندّل على  ألنه قد نستخفُّ مثل ؛لبه اجلوازندل على أن مذ

مذالب ؛ ألّن العلماء مل تزل تستدل على وفيه نظرأن مذلبه اجلواز، إال من وجبت له العصمة، 
العلماء بأفعاهلم ... وقوله: إّن ِفْعل أحد  ال ندل على اجلواز، إن أراد أنه ال نكون حّجة فصحيح، 

 .3وإن أراد أنه ال ندّل على أن مذلبه اجلواز فممنوع ملا لكرنا"

                                                                                                                                                                                     
التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب، خليل بن إسحاق اجلندي، حتقيق: أبو الفضل الدمياطي أمحد بن علي، دار ابن حزم،  1

 .421-4/422م: 0210ه/1344، 1بريوت، ط
 وما بعدلا 4/421انظر: املصدر نفسه:  2
 .420-4/422املصدر نفسه:   3
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نرّجح القول بأن فعل اجملتمد مذلب  له، وقد انتصر له، وإن مل نُقّدم دليال  ومن مث فإن خليال     
لى لل  غري ما رآه من استدالل العلماء على مذالب غريلم من العلماء بأفعاهلم. وقوله نوِلم أن ع

 .1املسألة متفق عليما أو أن اخلالف فيما ضعيف، ولو خالف احلقيقة ملا تقرر سابقا

 سكوت المجتهد )تقريرات المجتهد(:-4

عليه، فمْل نـَُعدُّ اإلمام ومل نـُْنِكر  تَ كَ سَ درت فتوى من غريه، فإلا وقع حبضرة اجملتمد فعل  أو صَ      
سكوته لذا وعدم إنكاره دليال على أنّه نرى جواز لذا الفعل، وصّحَة تل  الفتوى عنده أْم ال؟ 

 وبعبارة أخرى لل تعترب تقرنرات اجملتمد مذلبا له أم ال؟ 

 اخَتلف ألل العلم يف لذه املسألة على قولني:     

ولذا ما للب إليه الشاطيب عندما قرََّر أن الفتوى  ؛سكت عنه اجملتمد نعدُّ مذلبا له ما القول األول:
من املفيت حتصل من جمة القول والفعل واإلقرار كما تقرر يف الفرع السابق؛ ألّن اإلقرار عنده راجع 

األفعال   إىل الفعل، معلثال لل  بقوله: "الكفُّ فعل، وكفُّ املفيت عن اإلنكار إلا رأى فعال من
. ولو ما رجَّحه ابن حامد من احلنابلة، ولكن يف صورة لي أخ ُّ من صورتنا؛ 2كتصرحيه جبوازه"

 .3ولي ما إلا كان سكوت اجملتمد عند املعارضة واملباحثة

سكوُت اجملتمد وعدم انكاره ال نعدُّ مذلبا له. ولو ما للب إليه أكثر احلنابلة كما  القول الثاني:
 5، ولو مقتضى مذلب الشافعي لقوله كما اشُتِمر عنه: "ال ننسب للسَّاكت قول"4نقله ابن حامد

 .6وإلنكاره اإلمجاع السكويتَّ ألّن مستنَده محُل السكوت على الوفاق

 
                                                           

 ي ابن بشري الذي لكره خليل نفسه.انظر: الرأي الثاين باإلضافة إىل رأ 1
 .3/114املوافقات:  2
 .121، حترنر املقال: ص11انظر: هتذنب األجوبة: ص 3
 .11هتذنب األجوبة: ص 4
، 130م: 1112ه/1311، 1األشباه والنظائر، تاج الدنن بن عبد الولاب بن تقي الدنن السبكي، دار الكتب العلمية، ط 5

 .112التبصرة للشريازي: ص 
 .1/111املستصفى:  6



   58 
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   59 
    

 الفقهاء ومنزلة خليل االجتهاديةالمطلب األول: مرتبة المخرج في طبقات 

 الفرع األول: مرتبة المخرِّج في طبقات الفقهاء:

من حيث عدُد طبقات الفقماء  ؛واجملتمدننتنوعَّت منالج العلماء يف بيان أقسام الفقماء      
ومن مَثَّ معرفُة  ؛ألشمر ما وقفت عليه من تقسيمات وبياُن موقع كل طبقة ، وفيما نلي بيان   ،وترتيُبمم

 مرتبة املخرثج يف كل تقسيم: 

 تقسيم وترتيب ابن الصالح:-1

املستفيت" مُثَّ تابعه على من أشمر التقسيمات ما لكره ابن الصالح يف كتابه: "أدب املفيت و      
ابن الصالح وقد جعل  .البعض خالفه يف لل  خمالفة نسرية، مع أّن 1منمجه وتقسيماته كثريون

ل املفيت غري املستقل أربع املفتني قسمني رئيسيني مها: املفيت املستقل واملفيت غري املستقل، وجع
 وبذل  تكون طبقاته مخسا نذكرلا على النحو التايل:  ؛درجات

الذي نستقل بإدراك األحكام الشرعية من غري تقليد وتقيد مبذلب  ؛املفيت املستقل الطبقة األولى:
 . ولؤالء هلم أصوهلم وقواعدلم قد نوافقون فيما غريلم وقد خيالفوهنم.2أحد

، و"اجملتمد يف 4و "اجملتمد املستقل" 3لق"ونطلق على أصحاب لذه الطبقة: "اجملتمد املط     
 .3، و"املفيت املستقل"2و "املفيت املطلق" 1و"اجملتمد يف دنن اهلل" 5الشرع"

                                                           
انظر: صفة الفتوى واملفيت واملستفيت، أمحد بن محدان احلراين، خرج أحادنثه وعلق عليه: حممد ناصر الدنن األلباين، منشورات  1

، شرح 113-3/110، إعالم املوقعني: 131-131، املسودة: 03-11ه: ص1412، 1املكتب اإلسالمي، دمشق، ط
 .321-3/312الكوكب املنري: 

أدب املفيت واملستفيت، أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن املعروف بابن الصالح الشمرزوري، حتقيق الدكتور موفق بن عبد نظر: ا 2
 .3/110، إعالم املوقعني: 131، املسودة: ص12م: ص1111ه/1322، 1اهلل بن عبد القادر، عامل الكتب، ط

، وانظر: نشر البنود على مراقي 1/021، البحر احمليط: 131دة: ، املسو 11، صفة الفتوى: ص12أدب املفيت واملستفيت: ص 3
السعود، عبد اهلل بن إبراليم العلوي الشنقيطي، اللجنة املشرتكة لنشر الرتا  اإلسالمي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة 

 .411-411، د.ط د.ت: ص، أصول الفقه، حممد أبو زلرة، دار الفكر العريب0/401اإلمارات املتحدة، د.ط، د.ت: 
 .11أدب املفيت واملستفيت: ص 4
 .411انظر: أصول الفقه أليب زلرة: ص 5
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ولكّنه ننتسب إىل أحد األئمة  ،من بلغ درجة االجتماد املطلق يف الكتاب والسنةالطبقة الثانية: 
 .4الفته يف بعض الفروع الفقميةاجملتمدنن، ملتزما بأصول إمامه يف االستنباط، مع إمكان خم

. وخَيْتلف أصحاب 6و "املفيت املنتسب" 5ونُطلق على أصحاب لذه الطبقة "اجملتمد املنتسب"     
لذه الطبقة عن سابقيمم أهنم ملتزمون يف اجلملة بأصول أئمتمم وإن خالفولم أحيانا يف األدلة 

 بأصوهلم واجتماداهتم.والفروع، بينما أصحاب الطبقة األوىل فـَُمْم مستقلون 

وميثثلما من كان جمتمدا يف مذلب إمامه مقيَّدا به، نقّرر ما نذلب إليه بالدليل، لكّنه الطبقة الثالثة: 
 .7ال نتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده

ونتفق أصحاب لذه الطبقة مع سابقيمم يف الطبقة الثانية، يف التزاممم بأصول أئمتمم حني      
عملية االستنباط، ولكنمم خيتلفون عنمم يف كون أولئ  جيتمدون فيما اجتمد فيه أئمتمم، وقد 

رِد فيه عن إال فيما مل نَ -لثةأصحاب الطبقة الثا-جيتمدون لم خيالفوهنم يف احلكم والدليل، يف حني ال
 .8أئمتمم بشأنه حكم ، أّما ما ورد فيه عن أئمتمم حكم فال نسعمم إال تقليدلم فيه

ونُفمم من كالم ابن الصالح أن لذه الطبقة لي طبقة ألل التخرنج؛ حيث لكر صفات املفيت      
صريا مبسال  فيما فقال: "أن نكون عاملا بالفقه، خبريا بأصول الفقه، عارفا بأدلة األحكام تفصيال، ب

األقيسة واملعاين، تامَّ االرتياض يف التخرنج واالستنباط، قيثما بإحلاق ما ليس مبنصوص عليه يف مذلب 

                                                                                                                                                                                     
الرد على من أخلد إىل األرض وجمل أن االجتماد يف كل عصر فرض، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، مؤسسة شباب  1

 .14م: ص 1111ه/1321اجلامعة، اإلسكندرنة، مصر، 
 .131، املسودة: ص11أدب املفيت واملستفيت: ص 2
 .11انظر: أدب املفيت واملستفيت: ص 3
، شرح الكوكب املنري: 3/114، إعالم املوقعني: 132، املسودة: 12، صفة الفتوى: ص11: صاملصدر نفسهانظر:  4
 .414، أصول الفقه أليب زلرة: ص0/400، نشر البنود: 3/311
 .14إىل األرض: صانظر: الرد على من أخلد  5
 .132، املسودة: ص11انظر: أدب املفيت واملستفيت: ص 6
 .3/114، إعالم املوقعني: 132، املسودة: ص11، صفة الفتوى: ص 13انظر: أدب املفيت: ص 7
، شرح الكوكب املنري: 1/021، البحر احمليط: 132، املسودة: ص11، صفة الفتوى: ص13انظر: أدب املفيت واملستفيت: ص 8
 .411، أصول الفقه أليب زلرة: ص0/400، نشر البنود: 3/111
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وال نـَْعَرى عن شوب  من التقليد له، ، مث تابع ابن الصالح قوله :"1إمامه بأصول مذلبه وقواعده"
خُيلّ بعلم احلدنث أو بعلم اللغة العربية  إلخالله ببعض العلوم واألدوات املعتربة يف املستقل، مثل: أن

. وصاحب 2... ونّتخُذ نصوَص إمامه نصوصا نستنبط منما حنو ما نفعله املستقل بنصوص الشارع"
. كما اشتمر اطالُقمم على أصحاب لذه 4و"جمتمد التخرنج" 3لذه الطبقة ُنسمَّى "جمتمد املذلب"
 .  5املرتبة "أصحاب الوجوه والطرق"

أي أن نكون بطبعه شدند الفمم ملقاصد -ل لذه الطبقة من كان "فقيه النفسميثّ  رابعة:الطبقة ال
وأن نكون حافظا ملذلب إمامه، قائما -بأن نكون له استعداد فطري نؤلله لالجتماد، 6الكالم

قوال إلمام املذلب على قول آخر، أو نرجثح بني  7بتقرنره، وبُنصرته، نصوثر وحيرثر وميمثد ونقرثر ونرجثح"
األقوال والروانات والتخرجيات املختلفة يف املذلب، وكلُّ لل  وفق أصول إمامه، كما أنه ال نستنبط 

 .8اليت مل نَرِد عن إمامه بشأهنا حكم

كوهنم مل نبلغوا يف إمَّا ل ؛بلغه سابقولم يف الطبقة الثالثة مل نبلغوا ما إن أصحاب الطبقة الرابعة     
إّما لكوهنم مل نرتضوا يف التخرنج واالستنباط كارتياضمم، وإمَّا لكوهنم غرَي و حفظ مذلبمم مبلغمم، 

 .9متبحثرنن يف أصول الفقه وحنوه

 .2و"جمتمد الفتيا" 1ونُطلق على أصحاب لذه الطبقة لقب "جمتمد الرتجيح"     
                                                           

 .11-13أدب املفيت واملستفيت: ص 1
 .11: صاملصدر نفسه 2
حلى على منت مجع اجلوامع لتاج الدنن السبكي، دار الفكر،  3

ُ
حاشية العالمة البناين على شرح اجلالل مشس الدنن بن أمحد امل

 .0/411م: 1110ه/1320
 .111ى من أخلد إىل األرض: صانظر: الرد عل 4
، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، تاج الدنن أبو نصر 312، شرح الكوكب املنري: ص3/113انظر: إعالم املوقعني:  5

عبد الولاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، حتقيق: الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، عامل الكتب، 
 .3/120م: 1111ه/1311، 1ط
انظر: منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء باألقوى، إبراليم اللقاين، حتقيق: الدكتور عبد اهلل اهلاليل، وزارة األوقاف والشؤون  6

 .114م: ص0220ه/1304اإلسالمية، اململكة املغربية، 
 .00، صفة الفتوى: ص11أدب املفيت: ص 7
 .131، املسودة: ص00، والثاين: ص122-11ص انظر: املصدران نفسمما: األول: 8
 .00، صفة الفتوى: ص11أدب املفيت واملستفيت: ص 9
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نن نقومون حبفظ املذلب ونْقله وفممه يف واضحات أصحاب لذه الطبقة لم الذالطبقة الخامسة: 
م ال نستطيعون  املسائل ومشكالهتا، ولكن لدنمم ضعف  يف تقرنر أدلَّته وحترنر أقيسته، كما أهنَّ

 .3الرتجيح بني األقوال والروانات واألوجه والطرق الواردة فيه

 .4ونُطلق على أصحاب لذه الطبقة "املقلدون"     

اب لذه الطبقة مع أصحاهبم يف الطبقة الرابعة، يف التزام الفروع الواردة يف املذلب ونتَّفق أصح     
ال غري، ولكن خيتلفون معمم يف كون أصحاب الطبقة الرابعة نتولون الرتجيح داخل املذلب، أما 

 لؤالء فال ميلكون إال االكتفاء حبفظ الفروع وفممما ونقلما فحسب.

 تقسيم وترتيب ابن حمدان:-2

ومن بني التقسيمات: تقسيم ابن محدان يف كتابه: "صفة الفتوى واملفيت واملستفيت"، واملالحظ      
أنَّه تأثر بابن الصالح يف تقسيمه، وعدَّ املخرثج يف الطبقة الثالثة ونقَل الكثري من عباراته، واعتمد 

 جتماد ومها:، وأضاف عليه قسمني آخرنن مبنامها القوُل بتجزؤ اال5ترتيبه للمجتمدنن

قال:" فمن عرف القياس وشروطه، فله أن نفيت يف مسائل منه قياسيَّة، المجتهد في نوع من العلم: 
 .6ال تتعلق باحلدنث، ومن عرف الفرائض فله ان نفيت فيما، وإن جمل أحادنث النكاح وغريه"

ظمر جوازه، وحيتمل قال:" وليس له الفتوى يف غريلا، وأما فيما فاألالمجتهد في مسائل أو مسألة: 
 .7املنع؛ ألنه مظنَّة القصور والتقصري"

 
                                                                                                                                                                                     

 .412أصول الفقه أليب زلرة: ص 1
 .0/404نشر البنود:  2
، شرح الكوكب 3/111، إعالم املوقعني: 131، املسودة: ص 04، صفة الفتوى: ص11انظر: أدب املفيت واملستفيت: ص 3

 .3/322املنري: 
 .1دب املفيت واملستفيت: صأ 4
 .04-11انظر: صفة الفتوى: ص 5
 .03: صاملصدر نفسه 6
 .03: صاملصدر نفسه 7
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 تقسيم وترتيب ابن كمال باشا: -3

 : 1جعل ابن كمال باشا الفقماء سبع طبقات لي     

 طبقة اجملتمدنن يف الشرع أي اجملتمد املطلق.الطبقة األولى: 

 طبقة اجملتمدنن يف املذلب.الطبقة الثانية: 

 اجملتمدنن يف املسائل اليت ال روانة فيما عن صاحب املذلب.طبقة الطبقة الثالثة: 

 طبقة أصحاب التخرنج من املقلدنن.الطبقة الرابعة: 

 طبقة أصحاب الرتجيح من املقلدنن.الطبقة الخامسة: 

طبقة املقلدنن القادرنن على التمييز بني األقوى والقويث والضعيف وظالِر الروانة الطبقة السادسة: 
 ذلب.وظالِر امل

طبقة املقلدنن الذنن ال نـَْقِدرون على ما لُكر، وال نفرقون بني الغثث والسمني ... الطبقة السابعة: 
 بل جيمعون ما جيدون كحاطب ليل.

ونالحظ أّن ابن كمال باشا قد جعل الفقماء اجملتمدنن ثال  طبقات والفقماء املقلدنن أربع طبقات، 
األوىل والثانية، ولكن أصحاب الطبقة الثانية نـَُعدُّلم ابن الصالح توافق مع ابن الصالح يف الطبقة 

ا يف من اجملتمدنن اجتمادا مطلقا، بينما نعدُّلم ابن كمال باشا من اجملتمدنن يف املذلب، وتوافقَ 
الطبقة الثالثة، أما الطبقة الرابعة عند ابن الصالح فتشمل الطبقات الرابعة واخلامسة والسادسة عند 

الطبقة الرابعة من املقلدنن، أصحاب ال باشا، لكن ابن كمال باشا جعل املخرثجني الذنن لم ابن كم
أما ابن الصالح فعدَّلم من اجملتمدنن وإن كان بعضمم ال خيلو عن شائبة التقليد، وأمَّا الطبقة 

 .2اخلامسة عند ابن صالح فتكون ممَثَّلة بالطبقة السابعة عند ابن كمال باشا

                                                           
، 0انظر: شرح عقود رسم املفيت، السيد حممد أمني الشمري بابن عابدنن، مركز توعية الفقه اإلسالمي حيدر آباد، اهلند، ط 1

 .2-1/1م: 0222ه/1300
 .013-014ألصوليني: صانظر: التخرنج عند الفقماء وا 2



   64 
    

ألنّه مسَّالم: طبقة اجملتمدنن يف  ؛ونبدو أن الطبقة الثالثة عند ابن كمال باشا لي طبقة املخرجني     
املسائل اليت ال روانة فيما عن صاحب املذلب، ووصفمم بأهنم "ال نقدرون على خمالفة اإلمام ال يف 

فيما على حسب أصول  ولكنمم نستنبطون األحكام يف املسائل اليت ال ن َّ  ،األصول وال يف الفروع
 ولي صفُة املخرثج اليت متيثزه عن غريه. ؛1قرَّرلا، وُمقتضى قواعَد بسطما"

 وهبذا نكون ألل التخرنج يف الطبقة الثالثة واهلل أعلم بالصواب.     

 تقسيم وترتيب إبراهيم اللقاني المالكي:-4

 اء باألقوى" اجملتمدنن طبقات ثال :جعل اللقاين يف كتابه "منار أصول الفتوى وقواعد اإلفت     

لي طبقة "اجملتمد املطلق" ومسَّاه "الفقيه"، ولكر بأنه املراد عند اإلطالق، وإلا أُرند الطبقة األولى: 
 .2غريه قـُيثد

طبقة "جمتمد املذلب": ولو املتمكثن من خترنج الوجوه اليت نبدنما باستنباطه على الطبقة الثانية: 
 .3سائل؛ ولل  بأن نكون حميطا مبآخذ إمامه ووجوه تصرُّفه يف قواعدهنصوص إمامه يف امل

طبقة "جمتمد الفتوى": "ولو املتبحثر يف مذلب إمامه الذي قلَّده فيه، نفيت الناَس الطبقة الثالثة: 
 .4مبسائله، املتمكثن من ترجيح قول له على آخر إلا أطلقمما"

الشنقيطي لذه الطبقات الثال  أثناء تقسيمه للفقماء،  بن إبراليم العلويوقد لكر عبد اهلل     
ولي: "أن نقوم حبفظ املذلب  ؛يف حاشيته عن مجع اجلوامع 5وأضاف طبقة رابعة أخَذلا عن البناين

                                                           
 .1/2شرح عقود رسم املفيت:  1
 .14انظر: منار أصول الفتوى: ص 2
 .111: صاملصدر نفسهانظر:  3
 .022: صاملصدر نفسه 4
على شرح اجلالل احمللى على منت مجع  قلت: أخذلا عن البناين ألن جل عباراته لي عبارات البناين، انظر: حاشية البناين 5

 .0/411م: 1110ه/1320اجلوامع لتاج الدنن بن السبكي، دار الفكر، د.ط، 
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ه ولكن عنده ضعف  يف دِ رفة عامثه وخاصثه، مطلقه ومقيَّ ونقله وفممه يف الواضحات واملشكالت ومع
 .1أقيسته"تقرنر أدلَّته وحترنر 

أي طبقة جمتمدي املذلب، لكن  ؛والذي نبدو أن اللقاين جعل طبقة املخرجني لي الطبقة الثانية     
إلا ُسلثم تقسيم ابن الصالح "اجملتمد املطلق" إىل "جمتمد مستقل" و "جمتمد غري مستقل"؛ ألن 

طلق، لكنمم ملتزمون بأصول اجملتمد املطلق عنده نشمل تالميذ األئمة الذنن بلغوا درجة االجتماد امل
إماممم يف االستنباط، وقد خيالفونه يف بعض الفروع الفقمية؛ وبذل  تصري طبقات الفقماء عند 
اللقاين أربعا وتكون الطبقة الثالثة لي طبقة املخرثجني، فيوافق بذل  ابن الصالح يف جعلما الثالثة 

 بدل الثانية.

عدا تقسيم ابن -وخالصة القول يف مرتبة املخرثج بني طبقات الفقماء أن التقسيمات السابقة      
تتفق على أن ألل التخرنج نـَُعدُّون من اجملتمدنن ال من املقلدنن، وأطلقوا على املخرثج -الكمال باشا

 "اجملتمد يف املذلب" و "جمتمد التخرنج" و "أصحاب الوجوه والطرق".  

فمي الطبقة الثالثة، متوسطة الطبقات اخلمس؛ فمي أدىن من مرتبيْت "اجملتمد  ة املخرثج؛أّما مرتب     
 املستقل" و"اجملتمد املنتسب" وأعلى من مرتبيْت "جمتمد الفتوى" و "حافظ املذلب".

 الفرع الثاني: المخّرج بين االجتهاد والتقليد: 

يف املذلب، وأن أغلب العلماء عدُّوه يف  ملخرّج لو اجملتمدُ ُت يف املسألة السابقة إىل أن اصْ لَ خَ      
مراتب االجتماد. ولكن تقّدم يف تقسيم ابن الصالح أنه ال خيلو من شائبة تقليد، وعّده ابن كمال 

 باشا من املقلدنن.

 فمل لناك تناقض بني وصفه باالجتماد مرَّة، وبالتقليد أخرى؟ وما لو الصواب يف لل ؟     

اله نصوَص إمامه مصدرا للتخرنج، ملتزما  ؛دو أن من وصفه بالتقليدنب      قد نظر إليه من جمة اختث
 هبا، سالكا مسلكه يف االجتماد ومل نبتكر لنفسه طرنقًة نستقلُّ هبا.

                                                           
 .0/411، وانظر: حاشية البناين على شرح اجلالل احمللى: 0/404نشر البنود:  1
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فنظر إىل اطالعه على املآخذ وألليَّته للنَّظر واقتداره على استنباط  ؛وأما من وصفه باالجتماد     
 .1نوصوص وأصول إمامه، فمو مبنزلة اجملتمد املطلق يف الشرعالفروع من 

ه على اإلطالق، ألنَّ التقليد معناه: "العمل بقول لفال ُنسلَّم  ؛ف املخرج بالتقليدفأما من وص     
ِإْل ال  ؛ليس بتقليد، ولو ما ثبت للمخرثجومن مَثَّ َفَأْخُذ القول مع معرفة دليله ؛ 2غريك من غري حجة"

 نُقصثر يف بذل الوسع يف االستقراء والتحقيق والتحرنر والرتجيح.

د فيما؛ ألن املخرثج حيتاج إىل ُجْمد  واجتماد ندرك أنه ال نكفي التقلي والناظر يف عملية التخرنج     
يف الظوالر ال  تشابَه النَّوازل فيما بينما ألنَّ  ؛ألصول أو بناء الفروع على الفروعيف بناء الفروع على ا

نوجب تشابه أحكامما ومداركما؛ قال الشاطيب: "فال ميكن أن َنستغين لا لنا بالتقليد؛ ألنَّ التقليد 
ا نُتصور بعد حتقيق مناط احلكم املقلَّد فيه، واملناط لنا مل نتحقق بعُد؛ ألنَّ كلَّ صورة من صوره  إمنَّ

تقدَّم هلا يف نفس األمر فلم نتقدَّم لنا، فال بُدَّ  ا نظري، وإنْ يف نفسما مل نتقدَّم هل النَّازلة نازلة  مستأنفة  
من النَّظر فيما باالجتماد، وكذل  إلا فرضنا أنه تقدَّم لنا مثُلما، فال بُدَّ من الّنظر يف كوهنا مثلما أو 

 .3ال، ولو نظُر اجتماد  أنضاً"

لو تفرنق أغليبٌّ نسيبٌّ يف معّن اجملتمد  ؛كتب األصول بني اجملتمد واملقّلدوالتفرنق املوجود يف       
واملقلثد؛ فال نصحُّ إطالق التقليد احملض على جمتمد املذلب؛ ألنَّ ما نفعله من خترنج املسائل 
واستخراج الوجوه واألحكام من مذلب إمامه، نُعترب فيه جمتمدا، غري أنَّه نكون فيه مقيَّدا بأصول 

 وقواعد إمامه.

ن فمو من باب اجلزء وليس من باب الكل، فمو إل ؛تمد املذلب مقلثداة جموإن جازت تسمي     
 ؛ فمو مقلد  يف األصول والقواعد جمتمد  يف الفروع.مقلثد  باجلزء جمتمد  بالكلث 

كما أنَّه ليس من شرط االجتماد أن نَبتكر اجملتمد لنفسه طرنقة خاصة يف االجتماد ال نشاركه       
وهلذا قال ابن املنريث املالكي فيما نقله عنه  ؛اب املتقدثمني لطرائق االستنباطستيعفيما غريُه؛ ولل  ال

السيوطي: "أتباع األئمة الذنن حازوا شروط االجتماد، ملتزمون أن ال حيدثوا مذلبا، أمَّا كوهنم 
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مذلب  جمتمدنن؛ فألن األوصاف قائمة هبم، وأما كوهنم ملتزمني أن ال حيدثوا مذلبا؛ فألنَّ إحدا 
ر الوجود؛ الستيعاب  زائد حبيث نكون لفروعه أصول وقواعد مباننة  لسائر قواعد املتقدمني متعذث

 .1املتقدمني لسائر األساليب"

لو الذي جعل زروق املالكي نُطلق لفظ  ؛املخرثج بني التقليد واالجتماد ولذا الرتدُّد يف وصف      
يث قال: "واالقتداء: االستناد إىل أخذ القول لدنانة ح ؛االقتداء على ما نقوم به جمتمد املذلب

 .2صاحبه وعلمه، ولذه رتبُة أصحاب املذالب مع أئمتما، فإطالق التقليد عليما جماز"

وممَّا سبق نتضح أن إطالق "املقلثد" على املخرّج إلا كان نُراد بذل  نفُي صفة االجتماد عنه      
ال نصحُّ؛ ألنَّه خالُف واقِع وأحوال املخرثجني، وألنَّ لل  فمذا -كما فعل ابن كمال باشا–مطلقا 

نوِلم استواءه مع العامثيث احملض، وأمَّا إطالقه عليه باعتبار سلوكه طرنقَة إمامه يف االجتماد والتزامه 
 بنصوصه فمستساغ.

ولل  بالنظر إىل ُمستنده  ؛خرّج، ما مَجع بني األمرنن مجيعافأحقُّ األوصاف الالئقة بامل ؛وعليه     
يف استنباط األحكام من  يف التخرنج واتثباعه طرنقَة إمامه يف لل  من جمة، والنظر إىل جمده املبذول

، أو نُكتفى بتسميته 3ولذل  فحقيق  أن نُوصف باجملتمد يف املذلب أو جمتمد التخرنج ؛جمة أخرى
 املخرثج مع استحضار النظرنن معا.

 كانة خليل االجتهادية:الفرع الثالث: م

، أنَّ خصوصا من لذا البحث لتخرنج الفقميلطبيقي تنتضح من التوضيح عموما ومن اجلانب ال
 فأمَّا ما تعلَّق بتخريج الفروع على الفروع:تفنَّن يف إعمال التخرنج الفقمي بنوعيه؛  خليال

ما خرَّجه من  مثَّ نبحث لل ،احلاجب على أحكامما ابنُ   َّ الفروع على ما نَ عمد إىل خترنج فقد -
لكر املخالف له إن  منصوصة داخل املذلب أم ال، فما وجده منصوصاأحكام لي  أحكام الفروع
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ال له يف غالب األحيان، وما مل نكن منصوصا كان قو كلث قول  أدلة   رَ كَ لَ و  ،عزوه لصاحبه وجد مع
 خمرَّجا على قول ابن احلاجب.

وإن كان  هدليلُ  ما قوي عنده يف املسألة اخلالفية نرجحقول املشمور، وإمنا للعمل بال ال ننصاع ضرورةً -
 .وأدلة أصحاهبااآلراء  بعد مناقشة قوال شالًّا، ولل 

ليصبح يف املسألة قوالن، أحدمها منصوص  ملا لو منصوص يف املسألة قوال خمالفاه خيرثج كما وجدتُ -
 .واآلخر خمرَّج  

 إحلاقا هلا مبا لو منصوص فيه ؛اجتماده يف تقرنر أحكام املسائل اليت مل جيد هلا نصا يف املذلب -
 .من الفروع الفقمية

 .على ما ُن َّ على حكمه يف مسائل متشاهبة خترجيا هلا ؛كام بعض النوازل يف عصرهحأ استنباطه-

 .كل مسألة  تضيهحبسب ما تق ولل  ؛يف استعمال طرق التخرنجخليل ع نوَّ  -

 .كان ضليعا يف إعمال خترنج الفروع على الفروع  أنَّ خليال ؛نتبني مما سبق

 وأمَّا ما تعلَّق بتخريج الفروع على األصول: 

َوَرَد  ؛يف مئات املسائل ،حمضة تسعني قاعدة أصوليةخرَّج على  أن خليال ؛فإنه تبنيَّ من البحث
عا منوث  ،اليت مسَّت جلَّ املباحث األصولية ،على القواعد األصولية لكر بعضما كنمالج تطبيقية

فروع غري  وخترنج أحكام ،ورّد قول اجملتمد إليما ،ىل القاعدة والرتجيح هباف إبني ردث اخلال
أصول مذلبه ملتزما  بواسطتما واستنباط أحكام النوازل اليت وقعت يف عصره ،منصوصة عليما

 نؤكد براعته يف إعمال خترنج الفروع على األصول. وكلُّ لل  .وقواعده

كما جرى يف   ،نرى عدم صوابه لغريه فإنَّه ال نتواىن يف نقد خترنج ؛باإلضافة إىل كلث ما سبق     
 مسائل كثرية ألكر منما على سبيل التمثيل:

: النـثيَُّة َعَلى اأَلَصحث اْلُوُضوُء: فـَرَاِئُضُه " قال ابن احلاجب: فرائض الوضوء: المسألة األولى:  .1"ِستٌّ
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ومقابُل األَصحث روانة  عن ...  النيُة على األصحأي: الفرنضُة اأُلوىل قال خليل شارحا لل : "     
مال  يف عدم الوجوب، حكالا املازري نّصاً عن مال  يف الوضوء، وقال: نتخرج يف الغسل. وكذل  

حكى عن مال  يف كتابه األوسط أن النية غري واجبة يف الوضوء، وقال:  املنذر لكر ابن شاس أن ابن
 .1"ونتخرج يف الغسل

؛ ألن التعبَد يف الغسل أقوىمثَّ عقَّب على التخرجيني قائال: "      ؛ نرند خليل أنه 2"ويف التخرنج نظر 
 قياس مع الفارق؛ ألن التعبد أقوى يف الغسل منه يف الوضوء.

َوُنْضَمُن بِقيَمِتِه "قال ابن احلاجب يف لل :  تلفه البهائم من الزرع:ضمان ما تُ  المسألة الثانية:
: ال ُنْسَتْأىَن يف الزَّرِْع َأْن نـَْنُبَت" ُعُه. َوَرَوى ُمطَرثف   .3َعَلى اخْلَْوِف َوالرََّجاِء َلْو َحلَّ بـَيـْ

نستأىن بالزرع، لل ننبت أم ال أي: نضمن على الرجاء واخلوف، وال قال خليل يف شرح لل : "     
 .4"الصغري نث خبالف سِ  ،ننبت
خمرَّجا على قول سحنون يف مسألة  ؛قوال البن رشد وابن زرقون أنه نستأىن بالزرعخليل لكر مثَّ      

أي -وابن زرقون: وعلى قول سحنون: نستأىن يف الزرع ألخذه، قال 5ابن رشد: "قالمشاهبة ف
شيء على القاطع، فإن  الننتظرلا، فإن عادت كما كانت ف ل  رجيف الذي نقطع شجرة -سحنون

 .6"ق ، وال نغرم أجر السقي والعالج، كجرح اخلطأ يف الدنة والدواءم ما نَ رَ نقصت عن حاهلا غَ 
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نبت كما نصنع بسن  صغريا نرجى أن نعود إىل ليئته، فحكى ابن حبيب عن مطرف أن القيمة تكون يف لل ، وال نستأىن به إن
ابنه يف الذي نقطع شجرة الرجل من فوق أصلما أنه ال  سحنون أنه ال نستأىن به؛ ألنه قال يف كتابالصغري، ونأيت على مذلب 

نـُْقضى عليه الساعة، ولكن ننتظر الشجرة فإن عادت هليئتما كما كانت أوال فال شيء على القاطع، وإن لي عادت ومل تتم على 
": البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد، غرم ما نق حاهلا األول 
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ويف قال: "حيث قياسمما قياس مع الفارق؛ ألن  ؛مثَّ انتقد خترنج ابن رشد وابن زرقون     
 . 1"البمائم قد انتفع مبا أكلت هبائمه، وقاطع الشجرة مل ننتفع بشيءالتخرنج نظر؛ ألن صاحب 

ولي  ،لي املرتبة الثالثة تبوؤلااليت نستحق خليل رتبة املفإنَّ الواضح من مجيع ما سبق أنَّ  ؛وعليه
  مرتبة جمتمدي التخرنج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/331التوضيح:  1



   70 
    

 اإلفتاء بهالمطلب الثاني: المصطلحات ذات الصلة بالقول المخرَّج وحكم 

 الفرع األول: المصطلحات ذات الصلة بالقول المخرَّج: 

للفقماء مصطلحات خاصَّة تدلُّ على احلكم املخرَّج وتكشف عنه منما: "قياُس قول اإلمام"،      
"مقتضى القول أو املذلب"، "القياس يف املذلب" وغريلا، ولكن لناك مصطلحات ليست للقول 

 ُتستعمل للدَّاللة عليه أشمرُلا ما نلي:   املخرَّج خاصَّة، ولكن قد

فإلا أوردوه  ؛لروانة مطلقا ومقيَّدانُطِلُق الفقماء مصطلح االرِّواية أو الرِّوايتان أو الرِّوايات: أوال: 
أي األحكام اليت ن  عليما -مطلقا أرادوا به ما نقله الُرّواُة عن إمام املذلب من أحكام املسائل

التسمية والنسبة يف مجيع املذالب على ما نبدو، إال ما نُِقل عن بعض احلنابلة ولذه -1اإلمام بنفسه
؛ جاء يف اإلنصاف: "مث الروانة قد تكون نصا أو إمياًء 2جواز أن تكون الروانة خترجيا من األصحاب

  . ونطلقونه مقيَّدا، ولذا التقييد لو الذي حيدثد معناه، ومن لل  قوهلم:3أو خترجيا من األصحاب"

"روانة  خمّرجة": ونرندون هبا املسألة اليت مل نَنّ  عليما اإلمام، ولكن اْستُنِبَط حكُمما من ن ث -
 .4اإلمام بإحدى طرق االستنباط

ّرجة منقولة": ونرندون هبا املسألة اليت هلا حكمان خمتلفان؛ أحدمها منقول عن اإلمام "روانة خمُ -
 .5واآلخر مستنبط  من نّصه

باملسألة الواحدة ما إلا ن َّ اإلمام يف مسألتني متشاهبتني على حكمني خمتلفني، فيخرَّج  ونُلحق     
من املسألتني على  يف كل من املسألتني حكم  خيالف ما ن  عليه يف تل  املسألة، بقياس كل  
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األخرى وإعطائما حكما مماثال حلكم شبيمتما، وبذل  نصبح يف كل  من املسألة حكمان، حكم  
 .1صوص وحكم  خُمرَّج بطرنق القياسمن

فقد اختُلف لل نُنسب مجيُعما إىل اإلمام، أم ُنصار إىل ترجيح إحدالا  ؛أما الرثوانتان والرثوانات     
دون غريلا؛ قال ابن تيمية: "إلا مل نُعلم تارخيمما اجتمدنا يف تارنخ األشبه بأصوله، واألقوى يف 

 .2وكنا يف األخرى شاكثني"-دأي ألمح-احلجة، فجعلناه له مذلبا

وسبب اخلالف يف لل : لل اختالف الرثوانتني واقع  من جمة النَّاقل أم من جمة املنقول عنه      
بن حنبل وأيب حنيفة رمحمما اهلل تعاىل "وأمَّا اختالف الروانة عن أمحد ولو اإلمام؛ قال الزركشي: 

افعي لكرمها بالن ث عليمما، خبالف الرثوانتني فإن فليس من باب القولني؛ ألن القولني نقطع أن الش
 .3االختالف جاء من جمة النَّاقل ال من جمة املنقول عنه"

التنبيه أو التنبيمات من اصطالح علماء احلنابلة، ونقصدون هبا: أقوال  التَّنبيه أو التَّنبيهات:ثانيا: 
ا أقوال اإلمام مما توحي  اإلمام أمحد اليت مل تُنسب إليه بعبارات صرحية دالَّة عليما، بل نُفمم منما أهنَّ

ون عن لل  بقوهلم: أومأ إليه، أو أشار إليه، أو4إليه العبارة، وندلُّ عليه السياق دلَّ كالُمه  .ونُعربث
 .5عليه، أو توقَّف فيه

القول والقوالن واألقوال يف نظر احلنفية: لو ما ن َّ عليه اإلمام القول والقوالن واألقوال: ثالثا: 
ولو ما ن َّ عليه اإلمام النووّي يف معرض التفرقة بني  ؛ه. وعلى لل  نطلقه الشافعية أنضابنفس

. وجعل ابن 6شافعي واألوجه ألصحابه املنتسبني ملذلبه"حيث قال: "األقوال لل ؛األقوال واألوجه
صالح ما خُيرَّج بنفي الفارق قوال لإلمام كذل ، ومسَّاه "قوال خمرَّجا" فقال: "إْن وقع النوُع األوَّل من لا

التخرنج يف صورة  فيما ن ٌّ إلمامه خمرَّجا خالف نصثه فيما، ِمْن ن   آخر يف صورة أخرى، مسُثي قوال 
                                                           

 .10/011، اإلنصاف: ص140انظر: املسودة: ص 1
 .102املسودة: ص 2
 .1/101البحر احمليط:  3
 .432التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص 4
 .140املسودة: ص انظر:  5
اجملموع شرح املمذب للشريازي، أبو زكرنا حمي الدنن بن شرف النووي، حتقيق: حممد جنيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة،  6

 .1/122د.ط، د.ت: 
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. وعند 1خمرَّجا ... وشرُط التخرنج املذكور عند اختالف النصني، أال جيَِد بني املسألتني فارقا"
احلنابلة: "القوالن: قد نكون اإلمام أمحد ن َّ عليمما أو على أحدمها وأومأ إىل اآلخر وقد نكون مع 

 .2أحدمها وجه ، أو خترنج  أو احتمال خبالفه"

النووي:  ألكثر تداُواًل بني العلماء؛ قالولذا اإلطالق لو اه: الوجه والوجهان واألوجرابعا: 
"فاألقوال للشافعي، واألوجه ألصحابه املنتسبني ملذلبه خيّرجوهنا على أصوله ونستنبطوهنا من 

على نصوص -أي جمتمد املذلب–وقال البناين بشأهنا:" لي األحكام اليت نبدنما  .3قواعده"
الوجوه من النصوص مُثَّ بنيَّ معّن خترنج الوجوه على النصوص فقال: "ومعّن خترنج  ،4إمامه"

 ما ن َّ عليه فيما سكت لوجود معَّن  ؛يس ما َسكت عنه على ما ن َّ عليهكأن نق  ؛استنباطما منما
عنه، سواًء ن َّ إمامه على لل  املعّن أو استنبطه لو من كالمه، أو نستخرج حكَم املسكوت عنه 

 . 5ن دخوله حتت عموم  لكره أو قاعدة  قرَّرلا"م

 فاألوجه مطاِبقة  لألقوال املخرَّجة على نصوص اإلمام أو قواعده. ؛ومن مَثَّ 

فلمم تفصيل بشأهنا؛ نقول ابن تيمية: "وأما األوجه فأقوال األصحاب  ؛وأما األوجه عند احلنابلة     
د أو إميائه أو دليله أو تعليله أو سياق كالمه وقوَّته، وخترجياهتم إن كانت مأخولة من قواعد اإلمام أمح

 .6وإن كانت مأخولة من نصوص اإلمام أو خُمرَّجة منما فمي روانات خمرَّجة له"

عرَّفما النووي بقوله: "لي اختالف األصحاب يف حكانة املذلب، فيقول بعضمم الطرق: خامسا: 
ر: ال جيوز قوال واحدا، أو نقول أحدمها: يف املسألة مثال: "يف املسألة قوالن أو وجمان، ونقول اآلخ
. مث لكر أن الشافعية قد نستعملون الوجمني يف موضع 7تفصيل، ونقول اآلخر فيما خالف مطلق "

                                                           
 .12أدب املفيت واملستفيت: ص 1
 .10/012اإلنصاف:  2
 .1/122اجملموع:  3
 .0/411حاشية البناين على شرح احمللى على مجع اجلوامع:  4
 .0/411نفسه:  املصدر 5
 .140املسودة: ص 6
 .1/121اجملموع:  7
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الطرنقني وبالعكس، وعلَّل لل  بأن الطرق والوجوه تشرتك يف كوهنا من كالم األصحاب ال من كالم 
 .1اإلمام

متشاهبتني مع  وقد ورد يف "نشر البنود" أنَّ منشأ الطرق سببه تعارض نصَّني للمجتمد يف مسألتني    
فمن األصحاب من نقرثرون النصَّني يف حملثمما ونفرثق بني املسألتني، ومنمم من  ؛خفاء الفرق بينمما

 .2وصا وخمرَّجاخيرثج ن َّ كل  منمما يف األخرى، فَيْحكي يف كلث مسألة قولني؛ منص

 العلماء يف لذه املسألة على أقوال أمهما: فاختل الفرع الثاني: حكم اإلفتاء بالقول الُمخرَّج:

ُخرَّج مطلقاال جتو القول األول: 
ولو اختيار مجاعة من األصوليني منمم: أيب  ؛ز الفتوى بالقول امل

. قال 4من احلنابلة 3من الشافعية، والقاضي واحلُلْيمي احلسني البصري من احلنفية، والصرييف والُروناين
، ونسبه الفتوحي 5الزركشي:" وأما املقّلد، فقال أبو احلسني البصري وغريه: ليس له اإلفتاء مطلقا"

 .6ألكثِر احلنابلة فقال: "ال نفيت إالَّ جمتمد  عند أكثر األصحاب"

زركشي مبعرفة دليل املسألة فقال: "... جتوز الفتوى بالقول املخرَّج مطلقا. وقيَّده ال القول الثاني:
 . 1وبعض احلنابلة 8، قال به بعض الشافعية7وجوَّزه قوم مطلقا إلا عرَف املسألة بدليلما"

                                                           
 .1/121انظر: اجملموع:  1
 .0/021نشر البنود:  2
 لو أبو نعلى البغدادي؛ املعروف بابن الفراء. 3
، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي 3/041، اإلحكام لآلمدي: 3/031انظر: تيسري التحرنر:  4

، املسودة: 1211م: ص0222ه/1301، 1حتقيق: أبو حف  سامي بن العريب األشري، دار الفضيلة، ط الشوكاين،
 .133ص

 .1/421البحر احمليط:  5
 .3/112شرح الكوكب املنري:  6
 .3/112، وانظر: شرح الكوكب املنري: 1/421املصدر السابق:  7
ماد املطلق مراتب: إحدالا أن نصل إىل رتبة االجتماد املقيد، منمم اإلمام ابن السبكي إل نقول: "ملن مل نبلغ درجة االجت 8

فيستقل بتقرنر مذلب إمام معني ونصوصه أصوال نستنبط منما، حنو ما نفعله بنصوص الشارع، ولذه صفة أصحاب الوجوه، 
نعمم أحد الفتوى، أو والذي أظنه قيام اإلمجاع على جواز فتيا لؤالء، أنت ترى علماء املذلب ممن وصل إىل لذه الرتبة لل م

منعوا لم أنفسمم عنما. والثانية من مل نبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس، حافظ املذلب، قائم بتقرنره، غري أنه مل نرتض 
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لقوم مل  الزركشي نسبهجيوز االفتاء بالقول املَخرَّج بشرط عدم وجود اجملتمد املطلق؛ القول الثالث: 
 .2اجملتمد جاز له االفتاء وإالَّ فال": "وقال آخرون إن ُعِدم ُنسمثمم، فقال

جتوز الفتوى بالقول املخرَّج إلا كان املفيت ُمطّلعا على املآخذ ألال للنظر؛ قال القول الرابع: 
الزركشي: "... فذلب األكثرون إىل أنه إن حترَّى مذلَب لل  اجملتمد، واطَّلع على مأخذه، وكان 

، ولو مروي عن أيب 4. ولو مذلب احلنفية3ه الفتوى وإالَّ فال"ألال للنَّظر والتفرنع على قواعده جاز ل
 .7وبه قال اجلونين 6اره اآلمدي، واخت5بكر القفَّال

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     

فع ر  ،لرتبة جاز له االفتاء ولو األصح"يف التخرنج واالستنباط كارتياض أولئ ، وقد كانوا نفتون وخيرجون كأولئ ، ومن بلغ لذه ا
 .3/120احلاجب: 

ومنمم ابن محدان؛ حيث نقول بشأن "اجملتمد املقيد": " أن نفيت فيما مل جيده من أحكام الوقائع منصوصا عليما عن إمامه،   1
 .11كما خُيرجه على مذلبه، وعلى لذا العمل، ولو أصح ..."، صفة الفتوى: ص

 .3/031، وانظر: تيسري التحرنر: 1/422البحر احمليط:  2
 .1211، إرشاد الفحول: ص3/031، تيسري التحرنر: 3/111، وانظر: شرح الكوكب املنري: 1/421لبحر احمليط: ا 3
، فواتح الرمحوت، بشرح مسلم الثبوت، حمب اهلل بن عبد الشكور البماري، دار الكتب العلمية، 3/031انظر: تيسري التحرنر:  4

 .01وى: ص ، صفة الفت0/341م: 0220ه/1304، 1بريوت، لبنان، ط
 .133، املسودة: ص3/111، شرح الكوكب املنري: 1211انظر: إرشاد الفحول: ص 5
حيث قال: "واملختار أنه إلا كان جمتمدا يف املذلب حبيث نكون مطّلعا على مأخذ اجملتمد املطلق الذي نقلده، ولو قادر على  6

 .3/041التفرنع على قواعد إمامه وأقواله ... كان له الفتوى، متييزا له عن العامي"، اإلحكام لآلمدي: 
 .133انظر: املسودة: ص 7
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 في كتابهلفروع على األصول خليل لتخريج  ول:الفصل األ 

 "التوضيح"
 

 وفيه أربعة مباحث:

 

 المبحث األول: تخريج الفروع على األصول في مباحث الحكم الشرعي

 المبحث الثاني: تخريج الفروع على األصول في األدلة األصلية

 المبحث الثالث: تخريج الفروع على األصول في األدلة التبعية

 التعارض والترجيح واالجتهاد المبحث الرابع: تخريج الفروع على األصول في
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المبحث األول: تخريج الفروع على األصول في مباحث 
 الحكم الشرعي

 
 مطالب: ثالثةاشتمل على 

 
 : التخريج على قواعد في الحكم الشرعي التكليفيولالمطلب األ

 : التخريج على قواعد في الحكم الشرعي الوضعيانيالمطلب الث

 في مسائل التكليف: التخريج على قواعد الثالثالمطلب 
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 : التخريج على قواعد في الحكم الشرعي التكليفيولالمطلب األ

 من لذه القواعد اليت خرّج عليما خليل ما نلي:الفرع األّول: التخريج على قواعد الواجب: 

خرّج  التخريج على قاعدة: "فرض الكفاية واجٌب على الجميع وَيس قط بفعل البعض":: أوَّال
 خليل على لذه القاعدة يف مسائل منما:

قال خليل  ؛1َواالْلِتَقاُط فـَْرُض ِكَفانَة "قال ابن احلاجب: " حكم التقاط اللقيط: المسألة األولى:
شارحا لل : " ألنَّ حفظ النفوس واجب، وكان على الكفانة؛ ألنَّ املعّن املقصود حيصل بواحد، 

 .2ولل  فرض الكفانة"
قال خليل  ؛3األَْقِضَيُة: َوُلَو فـَْرُض ِكَفانَة "قال ابن احلاجب: " حكم إقامة القضاء: المسألة الثانية:

ا كان فرضاً؛ ألنَّه ملَّا كان إْل ال ميكن أن نكون  ؛اإلنسان ال نستقلُّ بأمور دنياه موضثحا لل : "وإمنَّ
َحرَّاثًَا َطحَّانًَا خبَّازًا إىل غري لل  من الصنائع املفتقر إليما، احتاج إىل غريه، مُثَّ بالضرورة قد حيصل 

 اض؛ فاحتيج إىل من نفصل تل  اخلصومات، ومينع بعضممبينمما التشاجر واخلصام الختالف األغر 
وملَّا كان لذا الغرض حيصل بواحد ومجاعة كان فرض كفانة؛ ...فلمذا وجب إقامة اخلليفة  ؛من غرضه

 .4ألنَّ لل  شأن فروض الكفانة"
حيث حيصل الواجب يف كل  منمما  ؛رنُج خليل على القاعدة املذكورةواضح من املسألتني خت     

ولو ما نُبنيث أنّه نرى حجّية العمل  ؛كفانةبفعل البعض دون حاجة لفعل اجلميع ولل  شأن فروض ال
 .بالقاعدة املذكورة

خرّج على لذه القاعدة يف مسألة فرض الكفاية يتعيَّن بالشروع فيه": ثانيا: التخريج على قاعدة: "
، لكن 5؛ حيث لكر ابن احلاجب وخليل أن التقاط اللقيط واجب كفائيحكم ردِّ اللقيط بعد أخذه

 .1َولَْيَس لَُه َردُُّه بـَْعَد َأْخِذِه"إلا الُتقط مل جيز ردُّه؛ قال ابن احلاجب: "

                                                           
 .1/220: التوضيح 1
 .1/220نفسه:  املصدر 2
 .1/220نفسه:  املصدر 3
 .1/220نفسه:  املصدر 4
 .1/220نفسه:  املصدرقال ابن احلاجب: "َواالْلِتَقاُط فـَْرُض ِكَفانَة ":  5
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 .2ألنَّ فرض الكفانة نتعنيَّ بالشروع فيه"حيث قال: " ؛خرّج خليل لذا القول على القاعدة املذكورة

 خليل على القاعدة أنه نرى حجيَّتما.واضح من خترنج      

خرّج خليل على لذه القاعدة ثالثا: التخريج على قاعدة: "ما ال يتمُّ الواجب إال به فهو واجب": 
: -جباأي قول ابن احل-)وقوله حيث قال خليل: ؛أقلُّ ما ُتدرك به صالة المعذور مسألة:يف 

أشار إىل اخلالف الواقع بني ابن القاسم وأشمب مبالا نُْدرُِك أصحاب األعذار  3"وِقيَل: ِإىَل الرُُّكوِع"
، مّث رجَّح خليل قول ابن القاسم القاضي بإدراك ركعة  4الصَّالة، لل بالركعة كلثما أو بالرُّكوع فقط؟(

 ... كاملة وال نكفي الركوع وحده، ولكر قول اللخمي املفصثل لذل  فقال: "وقول ابن القاسم أوىل
قال اللخمي: نعترب قدر اإلحرام وقراءة الفاحتة معتدلة والركوع والسجود، وخيتلف لل تقدَّر الطمأنينة 

لل نُراعى قدرلا يف  5أم ال على اخلالف يف وجوهبا. ونَرُِد على القول بأنَّ القراءة إمنا جتب يف اجللث 
 . 6ى؛ إل ال نتعنيَّ فيما"اإلدراك؟ ألنَّ له تقدميما يف الركعة األوىل، أو ال نُراع

فرأى خليل مبا أنَّ قراءة الفاحتة ال تتعنيَّ يف الركعة األوىل َوجب تأخري قراءهتا إلا كان لل  لو      
وإاّل كانت قضاء؛ إْل ما ال نتم الواجب إال به فمو  ،السبيل إلدراك واجِب أداء الصالة يف وقتما

واجب؛ قال خليل خمرثجا تأخري قراءة الفاحتة على لذه القاعدة فقال: "وننبغي على لذا أن تؤخر 
 .7القراءة؛ ألنَّ ما ال نُتوصَّل إىل الواجب إال به فمو واجب"

 مل هبا.نتَّضح من خترنج خليل على القاعدة أنَّه نرى حجّية الع     

                                                                                                                                                                                     
 .1/220: التوضيح 1
 .1/220نفسه:  املصدر 2
 .012نفسه: املصدر  3
 .011نفسه: املصدر 4
: "وََكاَن َماِل   نـَُقوُل: َمْن تـََرَك -أي ابن القاسم-املذلب؛ جاء يف املدونة: " قَالَ أي ُجّل ركعات كلث صالة، ولو مشمور  5

اَءَة يف رَْكَعتَـنْيِ إَلا قـََرأَ يف رَْكَعتَـنْيِ َوتـََرَك اْلِقرَ  اْلِقرَاَءَة يف ُجلث َلِلَ  أََعاَد َوِإْن قـَرَأَ يف بـَْعِضَما َوتـََرَك بـَْعَضَما أََعاَد أَْنًضا، قَاَل: َوَلِلَ  أَْنًضا
م: 1113ه/1311، 1فَِإنَُّه نُِعيُد الصَّاَلَة ِمْن َأيث الصََّلَواِت َكاَنْت": املدونة، مال  بن أنس بن مال ، دار الكتب العلمية، ط

 ، مبعّن أن قراءة الفاحتة جتب يف جّل الركعات.1/011
 .011:التوضيح 6
 .011: نفسهاملصدر   7
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الفرع الثاني: التخريج على قاعدة في المباح وهي: "األصل في األشياء اإلباحة حتى يَرَِد دليل 
َوَلْو َأْصَدقـََما َعْبدًا ُنَساِوي خرّج خليل على لذه القاعدة يف مسألة قال بشأهنا املصنف: " المنع":

َمِبيُع، وبـَْعُضُه َصَداُق َمنَـَعُه يف اْلُمَدوَّنَِة، َوَأَجاَزُه َعْبُد اْلَمِلِ  ِإَلا  أَْلَفنْيِ َعَلى َأْن تـَُردَّ َلُه أَْلفاً فَـبَـْعُض اْلَعْبدِ 
ْلَعتَـنْيِ ..."  .1حَتَقََّق بـََقاُء رُبُِع ِدنَنار ، وَأَجاَزُه َأْشَمب ُمْطَلقاً َكالسث

ْلَعتَـنْيِ"،        قال خليل خمرثجا قول أشمب على القاعدة املذكورة: )قوله: "وَأَجازَُه َأْشَمب ُمْطَلقًا َكالسث
ووجه قوله: أنَّه مل نأت يف منع البيع والنكاح قرآن  ؛طالا سلعة يف صداقما وباعما أخرىكما لو أع

 د دليل  مينع النكاح يف لذه الصورة، فيكون. نرنُد خليل: مبا أنَّه مل نَرِ 2وال حدنث فاألصل اجلواز(
إلن جائزا؛ ألنَّ األصل يف األشياء اإلباحة ما مل نَرِد دليُل املنع. ولو ما نُوضثح أنه نرى حجيَّة  النكاح
 القاعدة.

مسألة: خرّج خليل على لذه القاعدة يف  الفرع الثالث: التخريج على قاعدة: "الكفُّ فعٌل":
َعِقُد بِالنـثيَِّة اإلحرام بحجٍّ أو بعمرٍة بمجرَّد النيَّةحكم انعقاد  : قال ابن احلاجب: "اإِلْحرَاُم، َونـَنـْ

، قال خليل موضثحا لل : "اإلحرام: 3َمْقُرونًا ِبَقْول  َأْو ِفْعل  ُمتَـَعلثق  ِبِه َكالتـَّْلِبَيِة َوالتـََّوجُِّه َعَلى الطَّرِنِق"
لنسكني مع قول متعلثق  به كالتلبية أو فعل متعلثق به كالتوجُّه على الطرنق، لو الدخول بالنيَّة يف أحد ا

 . 4ومقتضاه أن اإلحرام ال ننعقد مبجرَّد النيَّة، وكذل  صرَّح ابن بشري وابن شاس"
، فإنَّ النيَّة تكون مقرونًة بفعل الكفث عّما       للب خليل إىل أنَّه لو ُسلثم وجوب اقرتان النيَّة بفعل 

حيث قال: "ولو ُسلثم ما قاله األوَّلون  ؛ولية: "الكفُّ فعل "نُنايف احلج؛ خترجيا على القاعدة األص
، ولو الكفُّ عمَّا ننا-أي النية-فمي يف احلج، والكفُّ فعل على املختار عند أئمة أنضًا مقارِنة  لفعل 

 .5األصول"
 .ة القاعدةأنّه نرى حجيَّ " والكفُّ فعل على املختار عند أئمة األصول" خليلقول نتَّضح من      
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 : التخريج على قواعد في الحكم الشرعي الوضعيالثانيالمطلب 

"فيلزم من وجود السبب وجود  ؛"قاعدة: "الحكم يُدار على السبب الفرع األول: التخريج على
خرّج خليل على لذه القاعدة يف مسائل يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب": "و  المسبب"

 :منما

قال ابن احلاجب بشأن المسألة األولى: حكم صوم المنفرد برؤية الهالل إذا لم يؤخذ برؤيته: 
َفرِِد َعْداًل َأْو َمْرُجّوًا َرْفُع ُرْؤنَِتِه، َوىِف َغرْيمِِهَا "َوجيَُِب َعَلى ارفع املنفرد رؤنَتة اهلالَل إىل القاضي:  ْلُمنـْ

؛ فالوجوب يف حقث العدل ومرجّو العدالة، والقوالن بوجوب الرفع وعدمه يف حقث غري العدل. 1قـَْوالِن"
 . 2َوجيَُِب َعَلى اجلَِْميِع اإِلْمَساُك" بشأن صوممم: " ابن احلاجب مثّ قال
 ؛قاعدة " احلكم نُدار على السبب" خرَّج خليل قول املصنف بوجوب إمساك لؤالء مجيعا على     

الثالثة  جيب على: أيفيلزم من وجود السبب وجود احلكم؛ حيث قال شارحا عبارة املصنف: "
مبا أنَّ سبب  :نرند خليل ؛3العدل واملرجو وغريمها حلصول سبب الوجوب ولو الرؤنة" ؛املتقدثمة

فوجب عليمم إلن أْن مُيسكوا ولو أفطر  ؛رمضان، وقد حتقَّق برؤنتمم مجيعاوجوب الصوم رؤنة لالل 
 غريلم؛ ألنَّه نلزم من وجود السبب وجود احلكم.

قال ابن احلاجب: "َوِفيَما: َوال  حكم الحمد والرّد على المشمِّت أثناء الصالة: المسألة الثانية:
 . 4َمْن مَشََّتُه ِإَشاَرة، َوال حَيَْمُد ِإْن عطس"نـَُردُّ َعَلى 
"احلكم نُدار على خرّج خليل القول بعدم الرّد على من مشَّت عاطسا أثناء الصالة على قاعدة      

؛ سبب الردث على املشمثت منتحيث قال: " ؛فى السبب انتفى احلكمفإلا انت ؛السبب"، وعليه ف 
وبيانُه أنَّ سبب التشميت احلمُد من العطاس، واملصلي العاطُس  ؛النتفاء سببه-أي الرد-فينتفي

؛ فينتفي التشميت حينئذ؛ النتفاء سبب وجوده ولو احلمد؛ 5مأمور  برتك احلمِد الشتغاله بالصالة"
 .ألن احلمد منمي عنه يف الصالة؛ فيكون يف حكم املعدوم، وإن محد اهلل يف احلقيقة أثناء الصالة
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 ةفإنَّ خليال بتخرجيه يف املسألتني على قاعدة "دوران احلكم على السبب" أنَّه نرى حجيَّ  ؛وعليه     
 العمل هبا.

الفرع الثاني: التخريج على قاعدة متعلقة بالشرط وهي: "ال يلزم من وجود الشرط وجود 
 جب:: قال ابن احلامسألة: من يصحُّ منهم اإليالءخرّج خليل على لذه القاعدة يف المشروط": 

. مّث خ  بالذكر احلرَّ والعبد والصحيح 1""وَشْرُط اْلمويل َأْن َنُكوَن َزْوجًا ُمْسِلمًا ُمَكلَّفًا نـَُتَصوَُّر ِوقَاُعهُ 
متحقثق فيمم شروط املويل فقال: "َوَنِصحُّ ِمَن احْلُرث واْلَعْبِد والصَِّحيِح  واملرنض، مع أنَّ لؤالء

 . 2َواْلَمرِنِض"
قال خليل خمّرجا تنصي  املصنثف عليمم على قاعدة "ال نلزم من وجود الشرط وجود املشروط"      

ألنَّ الشرط ال نلزم من  ؛م، واحتاج إىل التنبيه على حكمممفقال: "ألنَّ شرط املويل موجود فيم
 ولو ما نُبنيث أنَّ خليال نرى حجيَّة القاعدة. ؛3وجوده املشروط"
خرّج  : "الرخص ال تستباح بالمعاصي":وهي لتخريج على قاعدة متعلقة بالرخصالفرع الثالث: ا

: قال ابن احلاجب: "َصاَلة من يجوز في حقهم صالة الخوفخليل على لذه القاعدة يف مسألة 
َلِة اخْلَْوِف نـَْوَعاِن: َأَحُدمُهَا ِعْنَد اْلُمَناَجَزِة واالْلِتَحاِم، فـَتـَُؤخَُّر ِإىَل آِخِر اْلَوْقِت،  مُثَّ ُنَصلُّوَن ِإميَاًء لِْلقبـْ

. مثّ 5الثَّاين: ِعْنَد اخْلَْوِف ِمْن َمَعرَّة  َلْو َصلَّْوا بَأمْجَِعِمْم"مثَّ قال: "، 4"َوَغريَلا من غري تكّلف لَقْول َأْو ِفْعل  
اْلَماِل، واهْلَزميَِة اْلُمبَاَحِة، وَخْوِف  عّمم فقال: "وَكَذِلَ  يف ُكلث َخْوف  ويف ُكلث ِقَتال  َجائِز  َكاْلِقَتاِل َعَلى

َباِع"  . 6اللًُّصوِص والسث
خرّج خليل تقييد املصنف اهلزمية بأْن تكون مباحة على القاعدة املذكورة فقال: "وقيَّد اهلزمية      
ال تباح  فإهنم ال نباح هلم حينئذ أن نصلوا صالة اخلوف؛ ألن العاصي ؛احرتازاً من املمنوعة ؛باملباحة

 ولل  ما نُوضثح أنَّ خليال نرى حجيَّة العمل بالقاعدة. ؛7له الرخ "
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 في مسائل التكليف: التخريج على قواعد الثالثالمطلب 
خرّج خليل على لذه يمنع التكليف":  ئاإلكراه الملجالفرع األول: التخريج على قاعدة: "

فشرح لل   ؛1والتكليف شرط اللزوم"احلجب: ": قال ابن مسألة: عدم لزوم بيع المكرهالقاعدة يف 
من صيب  فلولثيه إمضاؤه البيع لزوم البيع أن َنصدر من مكلف، وأمَّا لو صدر  شرط خليل بقوله أنَّ 

 شرحَ خليل . مث نقل 2كالسََّفه وغريه ممَّن ُحجر عليهوردُّه، وال نلزم كلَّ مكلَّف، إْل قد نقوم به مانع  
ألنَّ السفيه  ؛عربَّ بالتكليف عن الرشد والطوع ابن راشد ملقصود ابن احلاجب فقال: "وقال ابن راشد:

ال نلزمه بل لوليثه أن نفسخه، وكذل  من ُأجرب على البيع ال نلزمه البيع، أعين: إلا أجرب جرباً 
 ؛ولو ما صّححه خليل ؛لبائع مكرلا وإال كان غري مكلَّف. واملقصود بالطوع أال نكون ا3حراماً"

من أن املكره غري -راشدأي ابن -خمرثجا لل  على أنَّ اإلكراه امللجئ مينع التكليف فقال: "وما لكره
ولو ما نُبنيث أنَّ  ؛4ألنَّ ألل األصول نصُّوا على أنَّ اإلكراه امللجئ مينع التكليف" ؛مكلف صحيح

 خليال نرى حجيَّة العمل بالقاعدة.
خرّج خليل على لذه : "الشريعة بفروع خطاب الكفارالتخريج على قاعدة: "الفرع الثاني: 

 القاعدة يف بعض املسائل منما: 

ِتِه اإِلْسالُم، وُنْسَتَحبُّ َقَضاُء نـَْوِم " قال ابن احلاجب:أوال: مسألة: شرط صحة الصوم:  َوَشْرُط ِصحَّ
"اإِلْسالُم" شرَط صحَّة مبينٌّ على خطاب الكفار، واستحبَّ له أن  هُ لُ عْ . قال خليل: )جَ 5ِإْسالِمِه"

نقضي "نـَْوِم ِإْسالِمِه"؛ ألنَّه ملَّا أسلم يف بعض النمار خوطب بأحكام اإلسالم، ومل ميكنه صيام ما 
 . 6بقي، لكون الصوم ال نتبعَّض(

ة ال شرط وجوب على أنَّ ولكذا نكون خليل قد خرّج قوَل املصنف َجْعَل اإلسالم شرط صحَّ      
الكفار خماطبون بفروع الشرنعة، ولو كانوا غري خماطبني بذل  جلعل الشرَط شرَط وجوب  ال شرط 
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فإنَّه أتى على بيان شروط الوجوب عقب لكر شرط الصحَّة فقال: "َوَشْرُط ُوُجوبِِه: اْلبـُُلوُغ  ؛صحَّة
يَع النـََّماِر"َواْلَعْقُل َوالنـََّقاُء ِمَن احْلَْيِض َوالنـثفَ   .1اِس مجَِ

قال ابن احلاجب: "َويف َزْوَجِة اْلَمْفُقوِد  ثانيا: مسألة: اإلحداد على زوجة المفقود والكتابية:
. قال خليل شارحا لل : )والقول بعدم وجوب اإلحداد على الكتابية رواه ابن 2واْلِكَتابِيَِّة قـَْوالِن"

مُثَّ خرّج قوهلم القاضي بعدم وجوب إحداد الكتابية على . 3نافع عن مال ، وبه قال لو وأشمب"
ا مل تدخل يف قوله عليه الصالة والسالم:  القاعدة فقال: "والقول بعدم وجوب اإلحداد... إمَّا ألهنَّ

 .5. وإمَّا بناء على أن الكفار غري خماطبني بفروع الشرنعة(4"ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر"
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المبحث الثاني: تخريج الفروع على األصول في األدلة  
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 المطلب األول: التخريج على قواعد متعلقة بالكتاب

خرّج كثريا من األحكام على آنات قرآنية بناء ": حجة الفرع األول: التخريج على قاعدة: "القرآن
 منما: الكرميعلى حجية القرآن 

قال  للركوِع ولم ينِو بها تكبيرَة اإلحرام:حكم التمادي في الصالة لمن كبَّر  :المسألة األولى 
وقيل: الصحيح أْن  أنه نتمادى وال نقطع،-ولو املشمور-"فمذلُب املدونة خليل مبّينا لل :

. وعلى القول بأنَّه نتمادى وال نقطع، فمل نَفعل لل  على سبيل الوجوب أم على سبيل 1نبتدئ"
االستحباب؟ وعلى األول، فمل نتمادى وجوباً، ولو ظالر املذلب، أو استحباباً، ولو الذي يف 

 .2اجلالب؟
جه فو )خرّج خليل القول بالتمادي وجوبا وعدم جواز القطع على ما ورد يف القرآن فقال:      
فلم جَيُْز قطُعما لقوله تعاىل:  ؛الصالة قد انعقدت له على قول   : أنَّ -القول بالتمادي وجوبا-األول

 .4(3"َوال تـُْبِطُلوا أَْعَماَلُكْم"
فَِإْن قَاَل: ِإن مَلْ " قال ابن احلاجب:المسألة الثانية: حكم الوصية بقصد إلحاق الضرر بالوارث: 

. وقال خليل شارحا 5فَِإْن ملَْ جيُِيُزوا َكاَن ِمريَاثاً، َوِإْن َأَجاَزوا فـََقْوالِن"-لِْلَمَساِكنِي َوِشْبِمهِ جيُِيُزوا فـَُمَو 
أو بثُلثه وقال: "إْن مل جييزوه لولدي فمو للمساكني"، أو -مثالً -أي: إلا أوصى لوارثه بَعْبد  ) لل :

مرياثاً، وال تُنفَّذ للمساكني؛ ألنَّه قصد بالوصية بعتق العبد، فإْن مل جييزوا الوصيَّة للوار  رَجعت 
" َر ُمَضار  على اآلنة  ولو خترنج إلبطال لذه الوصية ؛7(6الضرر فتبطل لقوله تعاىل يف املوصي: "َغيـْ

 الكرمية عمال حبجية القرآن.
 : تتعلق هبذه القاعدة مسألتان:الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "حجية القراءة الشاذة"

                                                           
 .1/310التوضيح:  1
 .1/310نفسه: املصدرانظر:  2
 .44سورة حممد، اآلنة  3
 .1/310نفسه: املصدر 4
 .1/121نفسه:  املصدر 5
 .10سورة النساء، اآلنة  6
 .1/121نفسه:  املصدر 7
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نرى خليل عدم صحَّة الصالة بالقراءة الشالة؛ نظمر لل   األولى: حكم الصالة بالقراءة الشاذة:
حيث قال: "أي:  ؛1َوال جُتْزُِئ بِالشَّالث َونُعيد أبداً"من خالل ما لكره عند شرحه لقول ابن احلاجب: "

ا لو يف الفاحتة، وأمَّ  ا غريلا فالقارئ وإْن خرج عن التالوة بالقراءة الشالة ... ولقائل أْن نقول: لذا إمنَّ
ا خرج إىل لكر، ولو مشروع يف الصالة فال نبطل، وفيه نظر؛ ألنَّ الشالَّ ملا مل نكن قرآنًا، ونْقُله  فإمنَّ

خرَّج خليل  .2صالته عامًدا، واهلل أعلم"قرانًا خطأ  على ما نقله ألل األصول، صار كاملتكلثم يف 
ال تصح  مثَّ  ال حجة فيما؛ ومن ا؛ ومن مَثَّ بُطالهنا؛ ألن القراءة الشالةحكم وجوب إعادة الصالة أبد

 الصالة هبا.
يف مسألة يف  خرّج خليل على حجية القراءة الشالةالثانية: حكم االحتجاج بالقراءة الشاذة: 

ى، َوِلإلثـْنَـنْيِ َفَصاِعداً أُنـْثَ "َوأَمَّا اأَلُخ ِلألُمث فَالسُُّدُس لََكرًا َكاَن أَْو  املريا  قال بشأهنا ابن احلاجب:
ولذا لقوله تعاىل: "َوِإن َكاَن َرُجل  نُوَرُ  َكاَلَلة َأِو )، قال خليل مبيثنا مستند احلكم فقال: 3الثُـُّلُث"

ُمَما السُُّدُس فَِإن َكانُوا َأْكثـََر ِمن َلِلَ  فـَُممْ اوَ  اْمرَأَة  َوَلُه َأخ  َأْو ُأْخت  فَِلُكلث  ُشرََكاُء يف  ِحد  ِمنـْ
ا مها األخ واألخت من األّم 5(4الثُـُّلِث" . مّث لكر بأنَّ املراد من األخ واألخت الواردنن يف اآلنة إمنَّ
حيث قال: "واملراد: أخ  أو أخت  من األمث، وصرَّح بذل  يف قراءة  ؛ل  على قراءة ابن مسعودخمّرجا ل

 .6ابن مسعود رضي اهلل عنه"
لكنَّه نرى صحَّة  ؛صحَّة الصالة بالقراءة الشالَّة ألتني أنَّ خلياًل نرى عدمنتَّضح من املس     

 االحتجاج هبا يف بيان األحكام الشرعيَّة. 
 
 
 
 

                                                           
 .1/401التوضيح:  1
 .1/401نفسه:  املصدر 2
 .1/111نفسه:  املصدر 3
 .10سورة النساء، اآلنة  4
 .1/111نفسه:  املصدر 5
 .1/111نفسه:  املصدر 6
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 المطلب الثاني: التخريج على قواعد متعلقة بالسنَّة
 :قاعدة: "قوله صلى اهلل عليه وسلم حجة" التخريج علىالفرع األّول: 

إنذانا حبجية قوله عليه  صلى اهلل عليه وسلم األحكام على أقوال رسول اهللخرّج خليل كثريا من 
 أقتصر على التمثيل لذل  مبا نلي: ،الصالة والسالم

: قال ابن احلاجب بشأن الرجوع يف هائرجوع األب واألم في الصدقة وشرا حكم المسألة األولى:
ِإىَل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ِصَلِة َرِحم  أَْو لَِفِقري  َأْو نَِتيم  أَْو حَنْوِِه الصَّدقة بعد القبض: "َما نـَْقِصُد ِبِه التـََّقرَُّب 

 .1َفال اْعِتَصاَر ِفيِه أَلب  َوال ألُم  َوال لَِغرْيمِِهَا ألَنَُّه َصَدَقة "
نعين: أنَّ ما قصد به التقرب إىل اهلل تعاىل من صلة الرحم أو صلة لفقري أو نتيم وحنومها مما ندلُّ      

على قْصد التقرُّب به إىل اهلل عّز وجّل، فال رجوع يف لل  ألب  وال ألم  فضال عن غريمها؛ ألنَّه 
 .2صدقة، وقد ورد النَّمي عن الرجوع يف الصدقة

"وقال املصنف بشأن مت الضمري يف )قال خليل:  ؛3لُّكما: "َوال نـَْنَبِغي لَُه َأْن نـََتَملََّكَما ِبَوْجه  ِإال مبِريَا  
متلُّكما عائد على الصدقة. وظالُر قوله: "َوال نـَْنَبِغي" الكرالُة ولو ظالر املدونة لقوله يف الزكاة: 

 .5(4"وأكره للرجل شراء صدقته"
على قوله عليه الصالة  ولو كرالة شراء الرجل صدقته اليت تصدق هبا، ؛خرَّج ما ورد يف املدونة     
واألصل فيه قوله عليه السالم لعمر يف الفرس الذي تصدََّق به: "اَل َتْشرَتِِه َوَلْو )فقال:  ؛والسالم

"  .7(6أَْعطَاَكُه ِبِدْرَلم 

                                                           
 .1/121التوضيح:  1
، والنمي عن الرجوع يف الصدقة ورد يف حدنث ابن عباس رضي اهلل عنمما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 1/121نفسه: املصدر 2

كتاب: اهلبات، باب: حترمي "َمَثُل الَِّذي نـَْرِجُع يف َصَدقَِتِه، َكَمَثِل اْلَكْلِب نَِقيُء، مُثَّ نـَُعوُد يِف قـَْيِئِه فـََيْأُكُلُه": أخرجه مسلم يف   قال:
 .1100، رقم: 4/1032جوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض: الر 
 .1/121:التوضيح  3
ُرَك اْلَمْرُء ِشرَاَء َصَدقـََتُه َوِإْن  ال نوجد لذا اللفظ يف املدونة ولعل خليل لكره باملعّن ممّا قاله اإلمام مال  فيما: " 4 َوَأَحبُّ إيَلَّ أَْن نـَتـْ

 .1/413ِمْنُه": املدونة: َكاَن َقْد َدفـََعَما َوقُِبَضْت 
 .1/121السابق: املصدر 5
أخرجه مسلم يف كتاب: اهلبات، باب: كرالة شراء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه بلفظ: "اَل تـَْبتَـْعُه، َواَل تـَُعْد يِف  6

": َصَدقَِتَ ، فَِإنَّ اْلَعائَِد يف َصَدقَِتِه َكاْلَكْلِب نـَُعوُد يِف قـَْيِئِه، اَل تـَْبتَـ   . 1102، رقم: 4/1041ْعُه َوِإْن أَْعطَاَكُه ِبِدْرَلم 
 .1/121:التوضيح 7
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 اإلفاضة على الحلق:المسألة الثانية: حكم تقديم طواف اإلفاضة على رمي الجمرات، وتقديم 
القاسم عن  قال خليل بشأن تقدمي اإلفاضة على الرمي: "فإْن قدَّم اإلفاضة على الرمي فروى ابن

مال  اإلجزاء مع اهلدي، وبه أخذ ابن القاسم. وعن مال : ال جيزئه، ولو كمن مل نُِفْض. وقال 
م إلن بني اإلجزاء مع اهلدي . فرتدد احلك1أصبغ: أحبُّ إيّل أن نعيد اإلفاضة، ولل  نوم النحر"

 وعدم اإلجزاء. 
فقال  ؛لف إلا رمى مثَّ أفاض قبل احلالقوقال فيما نتعلق بتقدمي اإلفاضة على احلالق: "واخت     

مال : جيزئه، وقال أنضًا نعيد اإلفاضة بعد احلالق. وقال يف املوطأ: أحبُّ إيلَّ أْن نمرق دماً، 
 . 2ه نعيد"اللخمي: وجيري فيما قول  آخر أنَّ 

خليال رأى  تردَّد إلن بني اإلجزاء مع اهلدي وعدم اإلجزاء. إال أنَّ  3ولكذا فاحلكم يف املسألتني     
ال شيء على من قّدم اإلفاضة على الرمي وال على من قّدم اإلفاضة على ف ؛اإلجزاء يف املسألتني

حيث قال:  ؛عليه وسلم ث لرسول اهلل صلى اهللخمرثجا حكم كلث مسألة على حدن ؛قاحلال
ملا رواه الرتمذي -أي يف التقدميني مجيعا-)والصحيح واهلل أعلم ال شيء عليه يف شيء من لل 

 اْحِلْق، َأْو َقصثْر َواَل َحرَجَ : أفضُت قبل أن أحلق، فقال: "-رضي اهلل عنه-وصحَّحه من حدنث عليّ 
 .6(5ل أن أرمي: فقال: "ارم وال حرج". ويف بعض طرق الدارقطين من حدنث ابن عمر: أَفْضُت قب4"

 واضح  من خترنج خليل يف املسألتني وغريمها أنَّه نرى حجيَّة العمل بالُسنَّة القوليَّة.     
: خرّج خليل على لذه قاعدة: "فعله صلى اهلل عليه وسلم حجة" التخريج علىالفرع الثاني: 

 القاعدة يف مسائل عدندة منما: 

                                                           
 .0/343التوضيح:  1
 .0/343املصدر نفسه:  2
 املسألة األوىل: تقدمي طواف اإلفاضة على الرمي، واملسألة الثانية: تقدمي الطواف على احللق. 3
 .111، رقم: 0/001أخرجه الرتمذي يف باب: ما جاء أن عرفة كلما موقف:  4
شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن أخرجه أمحد يف مسنده، أمحد بن حنبل، حتقيق:  5

الدارقطين يف كتاب احلج، باب املواقيت، و ، 1111، رقم: 11/132م: 0221ه/1303، 1الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط
، 1ملنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل وأمحد برلوم، مؤسسة الرسالة، بريوت، طحتقيق: شعيب االرنؤوط، حسن عبد ا

 ،0122، رقم: 4/013م: 0223ه/1303
 .0/341التوضيح:  6
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قال ابن احلاجب يف حكم لل :  حكم تخويف المتالعنين أثناء التالعن: المسألة األولى:
نـَْيا أَْلَوُن ِمْن -وُخُصوصًا ِعْنَد اخْلَاِمَسةِ -"وُنْسَتَحبُّ خَتْوِنُفُمَما ونـَُقاُل: ِإنّـََما ُموِجَبة  اْلَعَذاِب، وَعَذاُب الدُّ

 .1َعّذاِب اآلِخَرِة"
ا خصوصا عند اخلامسة على فعله صلَّى اهلل عليه وسلَّم خرَّج خليل القول باستحباب ختونفمم     
ملا يف الصحيح، أنه  ؛ما: لذه اخلامسة لي موجبة العذابأي نُقال هل ؛ال: )قوله: "ونـَُقاُل: ِإنّـََما"فق

عذاب الدنيا ألون من ره وأخربه أن "عليه الصالة والسالم تال آنة اللعان على املالعن، ووعظه ولكَّ 
رلا وأخربلا أن قال: ال والذي بعث  باحلق ما كذبت عليما، مث دعالا فوعظما ولكَّ  ،عذاب اآلخرة

 . 3(2عذاب الدنيا ألون من عذاب اآلخرة، قالت: ال والذي بعث  باحلق إنه لكالب"
نَُة َعَلى اْلَعاِقَلِة ...المسألة الثانية: من يتحّمُل دية القتل خطًأ:   . 4"قال ابن احلاجب: "َوالدث

الدنَّة على العاقلة على فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: "وإمنا  لَ عْ خرّج خليل جَ      
 .5لت الدنة على العاقلة؛ ألنه عليه الصالة والسالم كذل  فعل ..."عِ جُ 

 .ة فعله صلى اهلل عليه وسلم على القاعدة أنَّه نرى حجيَّ نتَّضح من خترنج خليل يف املسألتني     
فعله صلى اهلل عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب محمول قاعدة: " التخريج علىالفرع الثالث: 
مسألة: االبتداء بالمروة عوض الصفا في : خرَّج خليل على لذه القاعدة يف على الوجوب"
 . 6قال ابن احلاجب: "َوَلْو ابَتَدأَ بِاْلَمْرَوِة أَْلَغاَُه" السعي بينهما:

ه بالصَّفا ال  صلى اهلل عليه وسلم بدأ سعيَ ألنَّ النيبَّ  ؛السَّعَي بني املروة والصَّفا أي ألغى لذا     
املروة، ومبا أنَّ السَّعي بني الصَّفا واملروة واجب  كان كذل  ابتداؤه بالصَّفا واجًبا؛ ألنَّه يف معرض بيان 

 الواجب بفعله صلى اهلل عليه سلم، وِفْعله إلا كان بيانا للواجب حممول على الوجوب. 

                                                           
 .0/241: التوضيح 1
 .1314، رقم: 0/1142أخرجه مسلم يف كتاب الطالق، باب انقضاء عدَّة املتوىفَّ عنما زوجما:  2
 .0/241املصدر السابق:  3
 .1/024ر نفسه:املصد 4
 .1/024املصدر نفسه: 5
 .0/321املصدر نفسه: 6
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وُب إلغاء ما ابتدأه باملروة كما لكر املصنف خرَّج خليل وجوب ابتداء السَّعي بالصَّفا ومن مثَّ وج     
. ولو 1فقال: "لفعله صلى اهلل عليه وسلم، وفعُله إلا كان بيانًا للواجب حممول على الوجوب اتفاقاً"

 ما نْثِبُت أنَّ خليال نرى حجّية القاعدة.
على فعله صلى اهلل عليه وسلم محمول على الوجوب أم قاعدة: " التخريج علىالفرع الرابع: 

قال ابن  مسألة: حكم خروج المعتكف ليلة الفطر:خرَّج خليل على لذه القاعدة يف  الندب":
َلَة اْلِفْطِر قـَْوالِن..."  .2احلاجب يف لل : "َويف ُخُروِجِه لَيـْ

، وعلى القول املشمور لل نقيم 3لفعله عليه الصالة والسالم" ؛قال خليل: "املشمور أن نِقيم     
فإنَّه  ؛فقال ابن القاسم: ليس بواجب  خالفًا البن املاجشون ؛ابا؟ قال خليل: "وعليهوجوبا أم استحب

 .4رآه واجباً وأبطل االعتكاف خبروجه أو بفعله ما نضادُّ االعتكاف"
خالفمما على اخلالف يف محل فعله صلى اهلل عليه وسلم على الوجوب أم على خليل خرَّج      

اخلالف اختالُف األصوليني يف فعله عليه الصالة والسالم لل لو حممول الندب فقال: "ولعلَّ منشأ 
ومن مَثَّ نكون خليل قد خرَّج قول ابن القاسم باستحباب اإلقامة  ؛5على الوجوب أو على الندب؟"

على محل فعله عليه الصالة والسالم على الندب، وقول ابن املاجشون بالوجوب على محل فعله صلى 
 على الوجوب. اهلل عليه وسلم 

خرّج خليل على لذه  إقراره صلى اهلل عليه حجة":قاعدة: " التخريج علىالفرع الخامس: 
 القاعدة يف مسائل منما: 

: قال خليل بغير إذن اإلمام حكم أخِذ ما احتاج إليه المجاهد من طعاِم الغنيمة :المسألة األولى
ة أو ظالراً، الطعام احملتاِج إليه مباح ، سواء أخذه ِخْفيمبّينا جواز لل : "فإنَّ ما نأخذه اجملالُد من 

اُ نُ  وأمَّا يف الطعام فلُكل  َأْخُذ ": -أي ابن احلاجب-وهلذا قال ؛ب األخذ للتقوثي على العدودِ ورمبَّ
 .6حاجته، نرند بغري إلن اإلمام"

                                                           
 .0/321:التوضيح 1
 .0/422املصدر نفسه: 2
 .0/422: املصدر نفسه 3
 .0/422املصدر نفسه: 4
 .0/422املصدر نفسه: 5
 .4/10املصدر نفسه: 6
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فقال: )واألصل يف لذا ما يف الصحيحني  ؛إقراره صلى اهلل عليه القول باجلواز علىخليل خرَّج      
شحم نوم خيرب فقلت ال أعطي منه شيئاً، فالتفت فإلا  1عن عبد اهلل بن مغفل قال: "أصبُت جرابَ 
 . 3(فأقرَّه صلى اهلل عليه وسلم على أخذه ؛2برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نتبسَّم"

 .4قال املصنف: "َوحَتُْرُم ِخْطَبُة الرَّاِكَنِة لِْلَغرْيِ..." المسألة الثانية: حكم الِخطبة على الِخطبة:
قال خليل بشأن اشرتاط الركون: "واشرتط الركون؛ ألنَّ النيبَّ صلى اهلل عليه وسلَّم أباح ِخطبة      

ا ملَّ  ؛فاطمة بنت قيس ألسامة وقد كان خطََبما معاونُة وأبو جمم، وأنًضا  ا لكرت للنيب صلى اهللفألهنَّ
عليه وسلم أنَّ معاونة وأبا جمم خطبالا، ومل نـُْنكر لل  عليه الصالة والسالم، ومن العادة أهنما ال 

 .6"... والركون: ظمور الرضا ... 5خَيْطُبان دفعًة دلَّ لل  على جواز اخلطبة على اخلطبة
فإنَّ ممَّا خرّج عليه خليل القوَل جبواز اخلطبة على اخلطبة إلا مل حيصل الركون إقراُر رسول  ؛وعليه     

؛ إل مل نُنِكر لل  بعد علمه، بل وأشار عليما بأن معاونة وأيب جمماهلل صلى اهلل عليه وسلم خطبيت 
ا جاءت تستشري ال تقبل خطبتمما وأن تتزوَّج أسامة. وعدم الركون أليث منمما ظالر؛ بدليل أهن

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف زواجما من أحدمها من غري تعيني.
ُ من خترنج خليل يف املسألتني على إقراره صلَّى اهلل عليه وسلَّم أنَّ        نرى حجيَّة القاعدة. هنتبنيَّ

لقاعدة ": خرَّج خليل على لذه اقاعدة: "حجيَّة الحديث المرسل التخريج علىالفرع السادس: 
َوَلْو اْستْثّن اجلْلَد " قال ابن احلاجب:مسألة: حكم من باع شاًة واستثنى جلدها أو رأسها: يف 

 .7والرأَس، فثالُثما: املشموُر جيوُز يف السََّفِر اَل يف احَلَضِر"
لو باع شاة واستثّن جلدلا أو رأسما، فثالثة أقوال،  ؛قال خليل شارحا قول املصنف: "أي     

 اجلواز يف احلضر والسَّفر: حكاه فضل عن ابن ولب وعيسى. واملنُع فيمما: حكاه األهبري روانًة عن 
                                                           

 اجلُراُب: وعاء من جلد حُيفظ فيه الزاد وحنوه، وجراب شحم؛ أي: فيه شحم. 1
مل أقف على احلدنث هبذا اللفظ، لكن أخرجه مسلم يف كتاب اجلماد والسري، باب: جواز األكل من طعام الغنيمة يف دار 2

َنا ِجرَاب  فِيِه طََعام ، َوَشْحم  نـَْوَم َخْيبَـَر، فـََوثـَْبُت آِلُخَذُه، قَاَل: فَاْلتَـَفتُّ فَِإَلا َرُسوُل احلرب بلفظ:  اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم،  اهلِل َصلَّى"ُرِمَي إِلَيـْ
 .1220، رقم: 4/1414 فَاْسَتْحيَـْيُت ِمْنُه":

 .4/10التوضيح: 3
 .4/040املصدر نفسه:  4
 نقصد خليل جواز اخلطبة على اخلطبة إلا مل حيصل الركون. 5
 .4/040 :املصدر نفسه 6
 .3/011املصدر نفسه: 7
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 . 1مال . والثالث املشمور: جيوز يف السفر دون احلضر"

"ودليله ما رواه أبو داود يف فقال:  ؛خرّج خليل القوَل باجلواز يف السَّفر على حدنث مرسل     
حني خرج لو وأبو بكر مماجَرْنن إىل -عليه الصالة والسالم-مراسيله عن عروة بن الزبري: "أن النيب 

 ؛. مّث بنّي امتناع قياس احلَضر على السفر2املدننة مرَّ براعي غنم اشرتى منه شاة وشرط له سلبما"
لكونه  ؛ألنه إمنا جاز يف السفر؛ -أي على السفر-ليهلوجود الفارق املؤثر فقال: "وال نقاس احلضر ع

 ولو ما نُبنيث أنَّ خليال نرى حجيَّة العمل باملرسل. ؛3ال قيمة له لناك فخفَّ الغرر"
خرّج خليل خبر اآلحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم": قاعدة: " التخريج علىالفرع السابع: 

قال املصنف: مسألة: حكم شهادة الرجل على امرأة بشهادة رجلين عنده:  على لذه القاعدة يف
 . 4ا قـَْوالِن، أَمَّا ِإَلا َحَصَل اْلِعْلُم َوَلْو بِاْمرَأَة  َفال ِإْشَكاَل"َفِفي َجَواِز أََدائِِه َعَليـْمَ "َوَلْو َعَرفـََما َرُجالِن 

َشِمد  إلا ُدِعَي الرجل ليشمد على امرأة ال نعرفما لكنْ  لكر خليل يف شرحه لقول املصنف أنه      
ا فالن ة فقال ابن القاسم: ال َنشمد بذل  عليما إالَّ على شمادهتما؛ فيكون نقل  ؛عنده رجالن أهنَّ

وقال ابن نافع: نشمد، ورواه عن  شمادة عنمما فينتفع عند تعذُّر أدائما ونسمثيمما ليعذر فيمما.
 .5مال 
ليشمد له  ؛"والذي أقول به: إَّنه إْن كان املشمود له أتى بالشالدنن :فقال صاحب البيانوأما      

ا فالن كان لو سَأل الشالدنن فأخرباه   نْ ة فال نشمد إال على شمادهتما، وإِ عليما بشمادهتما عنده أهنَّ
ا فالنة فليشمد عليما" مّث لكر خليل أنَّ تل  اآلراء فيمن مل حيصل عنده علم . أّما لو حصل  .7(6أهنَّ

فقال: "ولذا كلُّه ما مل  ؛عنده العلم ولو بامرأة جاز له أن نشمد، خمرثجا لل  على القاعدة املذكورة
                                                           

 .3/011التوضيح: 1
َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَرْيِ، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َخرََج ُلَو َوأَبُو أخرجه أبو داود يف مراسيله، باب يف املفلس ولفظه:  2

َشاًة َوَشَرَط أَنَّ َسَلبَـَما َلُه، املراسيل، أبو داود سليمان بن األشعث  َبْكر  ِمْن َمكََّة ُمَماِجرَْنِن ِإىَل اْلَمِدنَنِة َمرَّا ِبرَاِعي َغْنم  فَاْشتَـَرنَا ِمْنهُ 
 .121، رقم: 1/112ه: 1321، 1بن إسحاق، حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 .3/012املصدر السابق:  3
 .4/040املصدر نفسه: 4
 .1/21 انظر: املصدر نفسه:5
 .1/311البيان التحصيل:  6
 .1/21لتوضيح:ا 7
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أمَّا لو حصل عنده العلم ولو بامرأة جلاز أن نشمد كما لكر املصنف؛ ألنَّ خرب  ؛حيصل عنده العلم
ولو ما نوضثح أنَّ خليال نرى أنَّ خرب الواحد إلا احتفَّت به  ؛1احد قد حتتف به قرننة فيفيد العلم"الو 

 القرائن أفاد العلَم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/21التوضيح: 1
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 باإلجماع المطلب الثالث: التخريج على قواعد متعلقة
القاعدة يف مسائل  خرّج خليل على لذه ": التخريج على قاعدة: "اإلجماع حجةالفرع األول: 
 كثرية جّدا منما:

: قال ابن احلاجب يف بيان المسألة األولى: حكم ذكاة الصبيِّ غير المميِّز والمجنوِن والسكرانِ 
َوَتِصحُّ لََكاُة اْلُمْسِلِم اْلُمَميثِز، فـََيْخرُُج اْلَمْجُنوُن، َوالسَّْكرَاُن، َواْلُمْرَتدُّ َعِن اإِلْسالِم، " حكم لل :

، َوالصَّايبُّ"َوالْ   .1َمُجوِسيُّ
، وال فرق يف والصابئَ  واجملوسيَّ  املرتدَّ  ملسلمِ با املصنف تصحُّ لكاة املسلم املميثز باتفاق، وأخرجمبعّن: 

 .2نرتدَّ إىل دنن ألل الكتاب أو الاملرتدث بني أن 
وقال خليل بشأن تقييد املصنف املْسلَم بأن نكون ممَيَّزا: )وأخرج املصنف بقوله: "اْلُمَميثِز"       

وعلَّل لل  بأنَّ الذكاة تفتقر إىل نيَّة وال  .3(الصيبَّ غري املميثز، واجملنوَن، والسكراَن، فال تصحُّ لكاهتم
فقال: "ألنَّ الذكاة تفتقر إىل نيَّة  ؛على اإلمجاعتصحُّ منمم، خمّرجا حكَم افتقار الذَّكاة إىل نيَّة 

 .4بإمجاع، والنيَّة ال تصحُّ منمم"
ِة َعْن َطالق  قَاِصر  َعِن اْلَغانَِة : "قال املصنفمتى تكون الرجعة؟  المسألة الثانية: الرَّْجَعُة َردُّ اْلُمْعَتدَّ

َر ُخْلع  بـَْعَد ُدُخول  وَوْطء  َجائِز ،   .5وملَْ َنْشرَتِِط اْبُن اْلَماِجُشوِن َجَواَز اْلَوْطِء"اْبِتَداًء َغيـْ
"ردُّ املعتدة"؛ ألنه لو تزوج ابتداًء وردَّلا ): -أي املصنف-فقال قال خليل شارحا لل : "...     

بعد خروجما من عدَّة الطالق مل تكن رجعية ...وقال: "َعِن اْلَغانَِة" ومل نقل عن الثال  ليشمل احلرَّ 
ألنَّ غانة طالقه اثنتان، فلو قال قاصر عن الثال  القتضى أنَّ العبد إلا طلق اثنتني أن تكون  والعبد؛

" له الرَّجعة ... " من الطلقة قبله ؛واحرتز بقوله: "َغيـَْر ُخْلع   ؛فإنَّه ال رجعة فيه. وبقوله: "بـَْعَد ُدُخول 
فإنَّه ال نكون له  ؛فال رجعة له ... وبـ "َوْطء  َجائِز " ممَّا لو دخل هبا ووطئما حائضاً أو يف هنار رمضان

. مّث لكر حقَّ الزَّوج يف إرجاع زوجته بعد حتقُّق 6كما ال نقع به اإلحالل واإلحصان(  ،الرجعة بذل 
                                                           

 .0/041التوضيح:  1
 .0/041نفسه:  انظر: املصدر 2
 .0/041املصدر نفسه:  3
 .0/041نفسه:  املصدر 4
 .4/111نفسه: املصدر 5
 .4/112نفسه:  املصدر 6
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ىت حصلت لذه القيود كان للزوج أن تل  الشروط خمرثجا احلكم على اإلمجاع فقال: "واعلم أنَّه م
 .1"نرجتع الزوجة أحبَّت أم كرلت، واإلمجاع على لل 

 نتَّضح من خترنج خليل على اإلمجاع يف املسألتني أنَّه نرى حجيَّته.      
خرّج على حجية إمجاع الصحابة يف الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "إجماع الصحابة حجة": 

 بعض املسائل منما:
 قال املصنف: "َوأَمَّا اْلُمْعتَـَرُض فـَيـَُؤجَّلُ المسألة األولى: حكم المعترض إذا رفعته زوجته للقاضي: 

 .2َسَنًة ِمْن نـَْوِم تـَْرفـَُعُه، َويف اْلَعْبِد رَِوانـََتاِن: ِمثْـُلُه، َوِنْصُفَما"-هَلَا َلا ملَْ َنْسِبْق ِمْنُه َوْطء  إِ -
)احرتز بقوله: "ملَْ َنْسِبْق ِمْنُه َوْطُء هَلَا" ممَّا لو تقدَّم له فيما وطء مُثَّ شرح خليل لل  بقوله:      

ا مصيبة فإنَّ الدواء قد ننفع  ؛لتمرَّ عليه الفصول األربع ؛نزلت هبا... وقوله: "َسَنًة" أي اعرتض، بأهنَّ
 .  3يف فصل دون فصل(

فقال: "وقال بالتأجيل سَنًة عمر وابن  ؛نسخرَّج حكم التأجيل على اإلمجاع الذي نقله ابن نو      
 .4مسعود وعلي رضي اهلل عنمم وأكثر الصحابة، بل نقل ابن نونس إمجاع الصحابة على لل "

قال ابن احلاجب يف لل : "َوال نـُْقَتُل حرٌّ بَرِقيق  َوَلْو َقلَّ  حكم قتل الحرِّ بالرقيق:: المسألة الثانية
 .5ُجْزُء رِقثِه..."

حيث قال: "تصوُّر كالم  ؛قال خليل خمّرجا قوَل املصنف على إمجاع الصحابة الذي نقله الباجي     
 .6املصنف ظالر وال خالف فيه عندنا ... ونقل الباجي إمجاع الصحابة على لل "

 نتبنيَّ من خترنج خليل يف املسألتني على إمجاع الصحابة أنَّه نرى حجيَّته.     
إذا لم يُ ن كر  تخريج على قاعدة: "حكم الخلفاء األربعة مستلزم لإلجماعالفرع الثالث: ال

قال ابن احلاجب: "َوأَمَّا الصَّاِنُع   مسألة تضمين الصناّع:خرّج خليل على لذه القاعدة يف  ":عليهم
ُمْم؛ َعِمَل يف بـَْيِتِه أَْو  َكاخْلَيَّاِط َوالصَّبَّاِغ َفَضاِمن ، َوُحْكُمَما َعْن َأيب َبْكر  َوُعَمَر َوَعِلي  َرِضيَ  اهلُل َعنـْ

                                                           
 .4/112التوضيح:  1
 .4/421نفسه:  املصدر 2
 .4/421نفسه:  املصدر 3
 .4/421نفسه:  املصدر 4
 .1/111نفسه:  املصدر 5
 .1/111نفسه:  املصدر 6
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َعِة، وملَْ َنكُ  ْن يف بـَْيِت َربث َحانُوتِِه، بَِأْجر  أَْو ِبَغرْيِ َأْجر ، تَِلَف ِبُصْنِعِه َأْو ِبَغرْيِ ُصْنِعِه، ِإلا انـَْتَصَب لِلصَّنـْ
 .1"َفَأِمني  -السثْلعِة وملَْ َنُكْن ُمالزَِمُه، فَِإْن َكاَن َأَحُدمُهَا

وأشار بـ "اخْلَيَّاِط َوالصَّبَّاِغ" إىل أنَّه ال فرق يف  أن األجري أمني استثّن الصانعابن احلاجب ملا قّدم      
الصانع بني أن نكون التغيري يف لات املصنوع كاخلياط أو صفته كالصباغ، وملا كان تضمينمم على 

 .2الراشدنن عن اخللفاء مبا نُقلخالف األصل أشار املصنف إىل االستدالل عليه 
أنكر خليل على املصنف سكوته عن لكر عثمان رضي اهلل عنه ضمن اخللفاء يف تضمينمم      

"قال يف املدونة وغريلا: "وقد قضى اخللفاء )فقال:  ؛الصناع حمتّجا عليه مبا ورد يف املدونة وغريلا
فسكوت املصنف عنه ليس  ؛لذا وظالر لذا أن عثمان رضي اهلل عنه منمم، وعلى ؛3بالتضمني"
 . 4(بظالر
م اخللفاء مستلزم كْ فقال: "مُثّ حُ  ؛خرّج خليل احلكم بتضمني الصناع على إمجاع اخللفاء األربعة     

 . إلا مل نُنكر عليمم . ولو ما نُبنيث أنَّه نرى حجيَّة إمجاع اخللفاء5لإلمجاع؛ ِإْل مل نـُْنَكر حكممم"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/114التوضيح:  1
 .1/114نفسه:  انظر: املصدر 2
 .4/321لفظ املدونة: َوقَاَل حَيْىَي ْبُن َسِعيد : َما زَاَل اخْلَُلَفاُء ُنَضمثُنوَن الصُّنَّاَع: املدونة: 3
 .1/114السابق:  املصدر 4
 .1/114نفسه:  املصدر 5
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 بالقياس التخريج على قواعد متعلقةالمطلب الثالث: 
من املسائل اليت خرّج فيما الفارق حجة": تأثير الفرع األول: التخريج على قاعدة: "القياس بنفي 

 خليل على حجيَّة قياس نفي الفارق ما نلي:
 .1َونـَُتَشطَُّر اجْلَْلُد بالرثقث ..."قال املصنف: " مقدار جلد الرقيق: المسألة األولى:

" َعَلم  متناول الذكور واإلنا  لقوله تعاىل: "فـََعلْيِمنَّ ِنْصُف       شرح خليل لل  بقوله: )قوله: "بالرثقث
 . 3، والعبد مقيس عليما من باب ال فارق(2َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب"

خترجيا على قاعدة  ؛ولكذا نكون خليل قد أحلق حكم العبد حبكم األمة املنصوص عليه يف اآلنة     
 حيث ال فرق بني العبد واألمة يف األحكام العامة. ؛اس بنفي الفارق بني األصل والفرعالقي

َجَلَدًة َعَلى احْلُرث َوِنْصُفَما جب بشأنه: "َوُموَجُبُه مَثَانُوَن اقال ابن احل حدُّ القذف:: المسألة الثانية
 .4َعَلى الرَِّقيِق"

ونصَفما على الرقيق،  5قال خليل شارحا لل : )أي: الذي نوجبه القذُف مثانني بن ث القرآن     
 .     7(6ضة، لقوله تعاىل: "َفعَلْيِمنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَنات  ِمَن اْلَعَذاِب"نعين كاملة ومبعَّ 

فقال: "وُأحلق  ؛خترجيا على قاعدة قياس نفي الفارق ؛بإحلاق الذكر باألنثى يف الرقيق صرّح خليل     
 .8الذَّكر باألنثى بقياس أال فارق"

 نتضح من املسألتني أن خليال نرى حجّية قياس نفي الفارق.       

خرّج  القياس عليه":الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "ما كان غير معقول المعنى فال يصّح 
ولوغ الكلب في " بمسألةخليل على لذه القاعدة يف فرعني لكرمها بعد بيان األحكام املتعلقة 

                                                           
 .1/411التوضيح:  1
 .01سورة النساء، اآلنة  2
 .1/411نفسه:  املصدر 3
 .1/411نفسه:  املصدر 4
: اْلَفاِسُقوَن"َوأُولََِٰئَ  ُلُم أَبًَدا َشَماَدةً  هَلُمْ  تـَْقبَـُلوا َواَل  َجْلَدةً  مَثَاِننيَ  فَاْجِلُدوُلمْ  ُشَمَداءَ  بَِأْربـََعةِ  نَْأُتوا مُثََّ ملْ  اْلُمْحَصَناتِ  نـَْرُمونَ  "َوالَِّذننَ  5

 .3سورة النور، اآلنة 
 .01سورة النساء، اآلنة  6
 .1/411نفسه:  املصدر 7
 .1/411نفسه:  املصدر 8
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"األول: الَغْسُل خمت ٌّ باإلناء، فلو َوَلَغ يف حوض  مل نُغسل؛ ألنه  حيث قال بشأن الفرعني: ؛1اإلناء"
 َتعبد .

؛ نُرنُد خليل: ألّن الَغْسَل من الولوغ 2"فلو أدخل نَده أو رجَله مل نـُْغسل ؛الثاين: الغسُل خمت ٌّ بالولوغ
" فلو َوَلَغ يف حوض  مل نُغسلولذل  قال: " ؛تعّبد  كذل . وما كان تعّبدا فال نصّح القياس عليه

" أي ال نصّح القياس يف احلالني؛ فال نصّح قياس احلوض فلو أدخل نَده أو رجَله مل نـُْغسلوقال: "
على اإلناء، وال نصّح قياس إدخال ند الكلب أو رجله يف اإلناء على ولوغه فيه؛ لكون الَغسل من 

 الولوغ غري معقول املعّن. 

وهبذا نكون خليل قد خرّج احلكم يف كّل فرع  على أّن ما كان غري معقول املعّن ال نصّح القياس      
 عليه؛ ممّا ندّل على حجيَّة القاعدة عنده. 

 :الثالث: التخريج على قاعدة: "ال يصح القياس على حكم ثبت بالقياس" الفرع

شهادة النساء بعضهن على بعض في المآتم  مسألة: حكم خرّج خليل على لذه القاعدة يف
الشََّماَدُة َوَشْرطَُما َأْن َنُكوَن ُحرًّا ُمْسِلمًا بَالِغاً قال املصنف: يف بيان شرط الشمادة: "واألعراس: 

بعض يف الدماء الثابتة على خالف  ى. مّث لكر قبول شمادة الصبيان بعضمم عل3َعاِقاًل َعْداًل..."
َماِء َخاصًَّة" ؛4القياس َياِن بـَْعِضِمْم َعَلى بـَْعض  يف الدث . مّث بنّي 5فقال: "َوتـُْقَبُل َشَماَدُة اْلُمَميثِز ِمَن الصثبـْ

يف حكم شمادة النساء بعضمن على بعض يف املآمت  ولو قول اإلمام مال  ؛أن القول املشمور
"خِبِالِف النثَساِء يف اْلَمآمتِِ َواأَلْعرَاِس  فقال: ؛شمادة الصبيان املذكور على خالف حكم ،واألعراس

 . 6َعَلى اأَلَصحث"

                                                           
 وما بعدلا. 1/22انظر: أحكام املسألة يف التوضيح:  1
 .1/23نفسه:  املصدر 2
 .1/1نفسه:  املصدر 3
 حيث مل نتحقق شرط البلوغ يف قبول الشمادة. 4
 .1/13نفسه:  املصدر 5
 .1/13نفسه:  املصدر 6
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 . 1قال خليل: "أي: فال تـُْقبل، واألصحُّ ملال ، ومقابله يف اجلالب عن بعض األصحاب"     

خرّج خليل قول اإلمام مال  الذي مل نر إجراء القياس على شمادة الصبيان، على قاعدة أنَّ ما      
حيث قال: "ألنَّ شمادة الصبيان على  ؛خالف القياس فغريُه عليه ال نقاسثبت من األحكام على 

 ألنَّه ؛حيث إن القياس نقضي بأْن ال تقبل شمادة الصيبث  ؛2خالف األصل فال نصح قياس عليما"
ثبت قبول شمادة بعضمم على بعض يف الدماء على خالف القياس، مل  ابالغ وإن كان ممّيزا، فلمَّ  غري

"ال نصح القياس على حكم ثبت : نصّح القياُس على شمادهتم بناًء على القاعدة األصولية
حيث  ؛ألة أخرىولو ما نوضثح أنَّ خليال نرى حجيَّة العمل هبا. بل صرَّح بذل  يف مس ؛"بالقياس
على أصل، وبيان لل  يف  فرع على فرع مقيسوالصحيح عن ألل األصول املنع من قياس قال: "
 .3"حمله

من املسائل اليت خرّج  الفرع الرابع: التخريج على قاعدة: "الحكم يدور مع علَّته وجودا وعدما":
 فيما خليل على لذه القاعدة ما نلي:    

قال ابن احلاجب: "وال تـُْؤَخُذ ِإال ِمْن المسألة األولى: حكم أخذ الجزية ممن ترهَّب بعد عقدها: 
، وِفيَمنْ  ، وال تـُْؤَخُذ ِمِن اْمرَأة  وال َعْبد  وال جَمُْنون  وال َصِغري  وال رَاِلب  تـََرلََّب  لََكر  ُحر  َعاِقل  بَاِلغ  خُمَاِلط 

 .4بـَْعَد َعْقِدَلا قـَْوالِن"
ا ال تؤخذ إال ممَّن اجتمعت فيه مخسة شروط، وتصور        قال خليل ولو نشرح لل : )حاصله: أهنَّ

" أي: رالب الصوامع والدنَّارات. وأمَّا رالب الكنيسة فتؤخذ منه؛ ألنَّه  ؛كالمه ظالر. وقوله: "رَاِلب 
 . 5قتل...(نُ 

فال تؤخذ اجلزنة من الرالب بال خالف، لكن اختُلف يف أخذلا منه إلا ترلَّب بعد  ؛وعليه     
 بني مانع وجميز.  6عقدلا

                                                           
 .1/13التوضيح:  1
 .1/13نفسه:  املصدر 2
 .4/311نفسه:  املصدر 3
 .4/31نفسه:  املصدر 4
 .4/31نفسه:  املصدر 5
 أي: بعد تقرر اجلزنة عليه. 6
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احلكم ندور مع  على أنَّ  ،ب بعد تقرُّرلاوإن ترلَّ  الرالب خرّج خليل القول بسقوط اجلزنة عن     
ولو  ؛ىت ُوجدت ُوجد احلكمومبا أن علَّة سقوط اجلزنة عليه لي الرلبانية فم ؛علته وجودا وعدما

سقوطما عنه ولو ُوجدت بعد عقدلا، ومىت انتفت الرلبانية انتفى السقوط ووجب أخذلا منه؛ قال 
ب نقله اللخمي عن القول األول بعدم زواهلا بالرتل خليل: )وقوله: "وِفيَمْن تـََرلََّب بـَْعَد َعْقِدَلا قـَْوالِن"

ووجُمه أن احلكم يف األصل  ؛البن القاسم 1سبه يف البيانمطرف، وابن املاجشون. والقول بالسقوط ن
 .2دائر  مع الرلبانية وجوداً وعدماً(

: قال ابن احلاجب: "وإلا زال العيب حكم رّد المبيع المعيب بعد زوال العيب: المسألة الثانية
 .3ُمِنع الردُّ ..."

ألنَّ العلَّة يف ختيري  ؛فال رّد له-القيام بالردّ أي قبل -قال خليل: "أي: إلا زال العيب قبل القيام به     
 . 4فيزول التخيري" ؛تؤمن معه العودة املشرتي يف الرّد وجود العيب، فإلا زال العيب على وجه  

وبذل  نكون خليل قد خرّج حكم التخيري يف الرّد على قاعدة دوران احلكم مع علته وجودا      
وجود العيب، فإلا ُوجد العيب ُوجد الرّد، وإلا زال العيب قبل  وعدما؛ حيث إن الرّد بالعيب علَّته

 الرّد امتنع الردُّ.
 نتبنيَّ من خترنج خليل يف املسألتني على القاعدة أنَّه نرى حجيَّتما.           

من املسائل اليت  الفرع الخامس: التخريج على قاعدة: "ما دار بين أصلين يُلحق باألشبه منهما":
 خليل على لذه القاعدة ما نلي: خرّج فيما

ِله فتيمَّم وصلَّى ثُمَّ ذكره، ومن ذكره وهو  المسألة األولى: حكم صالتي  من نسي الماء في رَح 
 .5قال املصنف: "َويف نَاِسي اْلَماِء يف َرْحِله، ثَالِثـَُما: الْبِن اْلَقاِسِم، نُعيد يف اْلَوْقِت"يصلي: 
؛ ثالثُة أقوال  - بـَْعَد الصالةِ ه إالرْ نُرند ومل َنْذكُ -َء يف َرْحِلهقال خليل: "أي: ويف إعادة ناسي املا     

ولو قول أصبغ ومطرف وابن املاجشون ... والثاين: نفُي اإلعادِة، رواه ابُن عبد  ؛األوُل: اإلعادُة أبداً 

                                                           
 .0/111انظر: البيان والتحصيل:  1
 .4/31: التوضيح 2
 .3/332نفسه:  املصدر 3
 .3/332نفسه:  املصدر 4
 .1/110 :نفسه املصدر 5
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مراعاًة للدليلني، ولي روانُة ابِن القاسِم يف املدونِة احلكم عن مال  ...والثالث: اإلعادُة يف الوقِت 
"...1. 

وأمَّا لو لََكَر املاَء ولو نصلثي فذكر خليل نقال عن ابن عطاء اهلل، أنَّه َمْن نـَُقوُل باإلعادة يف مسألِة 
ِم اإلعادِة يف تل  ألنَّ صالته عنده باطلة ، وَمن نَقول بَعدَ  ؛عد الصالة نـَُقوُل لنا: نـَْقَطعُ ه املاَء برِ كْ لِ 

 .2املسألة نقول لنا بالتَّمادي؛ ألنه عنده كالَعادِم للماء
املاء يف  مّث لكر خليل أن للمعرتض أن نقوَل بأنَّه إّما أن نـَُغلََّب على من لََكر يف صالته وجودَ      

َب لثي، وإمَّا أن نـَُغلَّ كما لو طََلَع عليه رجل  مباِء ولو نص  ،فيتماَدى على صالتِه ؛رحله ُحْكُم العاِدمِ 
 .3وإن لََكَر لل  بـَْعَد الفراِغ ِمن الصالةِ  ،فينبغي أن جتََِب عليه اإلعادُة أبداً  ؛عليه ُحْكُم الَواِجِد للماء

"وطرنُق اجلواِب عندي أن نُقال: ِإنَّ لذا املَكلََّف  بقوله: ا افرتضه من اعرتاضفأجاب خليل عمَّ      
تعارضْت فيه شائبتان؛ شائبُة أنَّه واِجد  يف نـَْفِس اأَلْمِر، وشائبُة أنه عاِدم  يف ظَنثِه ... فإن لََكَر قـَْبَل 

الشرتاِكمما يف عدِم براءِة  ؛َكَر قـَْبَل الشروِع يف الصالةِ الفراِغ، ُغلثَبْت عليه شائبُة الواِجِد؛ ِلَشَبِمه مبَن لَ 
. وإلا ُغلثبت عليه شائبة العادم للماء، 5بت عليه شائبُة العادِم ...". وِإْن لََكَر بعَد أْن ُنَسلثَم ُغلث 4الذمةِ 

 .6فلم نُؤمر باإلعادة إالَّ على سبيل االستحباب ؛َأَخذ حكمه
"ما دار بني أصلني أحلق : وليةوبذل  نكون خليل قد خرّج حكم املسألة على القاعدة األص     

 باألشبه منمما".
قال  :ارة الظهارحكم من أي سر بعد أن شَرع في الصوم إلعساره في كفَّ المسألة الثانية: 

 .7املصنف: "فـََلْو َشرََع يف الصَّْوِم مُثَّ أَْنَسَر ملَْ نـَْلَزْمُه اْلِعْتُق، َويف اْليَـْوَمنْيِ قـَْوالِن..."

                                                           
 .1/110: التوضيح 1
 .1/114نفسه: انظر: املصدر 2
 .1/114نفسه: انظر: املصدر 3
ه مل نُرند عدَم براءِة الذمِة من الصالة يف احلالتني؛ ألنه يف احلالة األوىل مل نشرع بعُد يف الصالة، ويف احلالة الثانية شرع فيما لكن 4

 منما، فوجب عليه اإلعادة. نُِتّمما بعُد، فلم تربأ لمُته
 .1/114: التوضيح  5
 .1/114نفسه: انظر: املصدر 6
 .4/112نفسه:  املصدر 7
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 إلا صام إلعساره مث أنسر، فإْن صام ما له قدر  كالربع والثلث بأنه ؛قال خليل شارحا لل      
ا صام اليومني وحنوحنومها، متادى على صومه ومل ن فروى زناد بن جعفر  ؛ومهالَزمه العتق، وإْن كان إمنَّ

 . 1يف صومهنتمادى أنه  إىل العتق، وروى ابن عبد احلكم نَرجع أنه عن مال 
فقال: "والقوالن نتجالهبما أصالن؛ ومها: طروء املاء  ؛خرَّج خليل القولني على القاعدة املذكورة     

، والشََّبه بالتيمُّم أقوى؛ لالتثفاق 2على املتيمثم بعد تلبُِّسه بالصالة، وطروء احليض على املعتدَّة باألشمر
دى، ولو كان كاحليض لزِم أن نـَْنتقل إليه ولو بقَي على أنَّ الُيْسَر إلا حد  بعد صوم  كثري  أنَّه نتما

 .3منه نوم  واحد"
نتَّضح من خترنج خليل يف املسألتني على قاعدة "ما دار بني أصلني نُلحق باألشبه منمما" أنّه     

 نرى حجيَّة العمل هبا.       
على لذه القاعدة خرّج خليل الفرع السادس: التخريج على قاعدة: "التعليل بالمظنَّة صحيح": 

 يف بعض املسائل منما:
ألحدهما بحضرة الوليِّ  بالعيب حكم صداق المدخول بها بعد ثبوت الخيار: المسألة األولى

قال ابن احلاجب بشأن حكم صداق املدخول هبا بعد ثبوت اخليار بالعيب القريب وغيابه: 
اخْلَِياُر هَلَا، فَِإْن َكاَن لَُه َواْلَويلُّ َقرِنب  ال خَيَْفى َعَلْيِه َكَأب  َأْو َأخ  ألحدمها: "َوأَمَّا بـَْعَدُه فـََيْثُبُت ِإْن َكاَن 

َما ِبَشْيء "  .4ثـََبَت هَلَا َوَرَجَع بِالصََّداِق ُكّلِه َعَلْيِه، وال نـَْرِجُع اْلَويلُّ َعَليـْ
ا استحَّقته بأنَّ الصداق نـَْثبت للمرأة بالدخول إْن كان اخل ؛شرح خليل لل       يار هلا؛ ألهنَّ

ألنَّه غارٌّ؛ حيث مل خُيربلا بالعيب. وإْن كان اخليار للزوج لكون العيب هبا،  ؛باملسيس، وال ُعذر له
فإْن كان الويلُّ قرنبًا ال خيفى عليه العيُب لزِم الزوَج الصداُق للمرأة، مُثَّ نرجع جبميع ما دفعه هلا على 

 .5بالويّل؛ إْل مل خيربه بالعي
 .6أمَّا يف حالة َغْيبة الويلث فقال املصنف: "فَِإْن َغاَب حِبَْيُث نـُْعَلُم أَنَُّه خَيَْفى َعْنُه َخبَـرَُلا فـََقْوالِن"     

                                                           
 .111-4/112التوضيح: انظر:  1
 فإهنا ترجع إىل االعتداد بالقروء، ولو بقي نوم واحد من األشمر. 2
 .4/111نفسه:  املصدر 3
 .4/401نفسه:  املصدر 4
 .4/401نفسه:  املصدر 5
 .4/400نفسه:  املصدر 6
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حبيث نُظنُّ خفاءُ  ؛لذي نُظنُّ به أنه نـَْعَلم حاهلاا 1لكر خليل بأنَّ املقصود غياُب الويلث القرنب     
 ؛على املرأة ونرتك هلا ربَع دننار بنّي القولني: قول  بسقوط الُغْرم عن الويلث ونرجع عيِبما عليه لَغْيَبته. مثّ 

ولذا القول لو البن القاسم وابن ولب وابن حبيب، ورواه ابن عبد احلكم عن مال . وأماَّ القول 
 . 2ولو عدم سقوط حكم رجوع الزوج بالصداق عليه ؛اآلخر فمو ألشمب

حيث قال معلثال قول أشمب: "أنَّ لل  ال  ؛مب على القاعدة املذكورةخرّج خليل قول أش     
. أي أنَّ غيبة الويلث ال ُتْسِقط عنه حكم الرجوع 3ربطًا للحكم باملظنة" ؛ُنْسقُط عنه حكَم الرجوع

حىت ال ه أخفاه وإْن ُظنَّ خفاء العيب عنه؛ لبقاء الظنث قائما بأنَّه نـَْعلم العيَب ولكنَّ  ،عليه بالصداق
؛ وبيان علل ومآخذ األحكام نُعترب خترجيا كما ورد باب تعليل احلكم باملظنَّة ولل  من ؛نتحمَّل الُغْرم
 يف التعرنف.

قال ابن احلاجب: "وفيما: يف الرَّقيق اجلمعُة في الرقيق:  بالعيب المسألة الثانية: ُمدَّة الخيار
؛ لِكْتَمانه عيوبَه"  .4وحنُولا، وقيل: شمر 

ا فيما اجلارنُة  لَ قال خليل مبيثنا أصحاب األقوال: "نـَقَ       املدونة على املعّن تبعاً البن شاس، ألنَّه إمنَّ
 الختبار حاهلا. ؛5لكن ال فرق فيما، واجلارنة مثل اخلمسة األنام واجلمعة وشبه لل 

 ابن املواز: وأجاز ابن القاسم اخليار يف العبد إىل عشرة أنام.
يف العبد أو األمة إىل عشرة أنام مل أفسخه، وأفسخه يف الشمر. والقول بالشمر رواه حممد: وإن وقع 

 .6ابن ولب عن مال "
مثّ قال خليل موضثحا تعليل املصنف: )وقوله: "لكتمانه عيوبَه" حيتمل أْن نكون تعلياًل لروانة ابن      

 .3(2والثثياب 1ة إىل ما نذكره يف الدوابث ولب، وحيتمل أْن نكون تعليالً لطول املدَّة يف الرَّقيق بالنسب
                                                           

قال حممد بن رشد: التقرنب القرابة من األولياء، الذي حيمل على العلم بعيب املقصود بالويل القرنب: األب واألخ واالبن؛  1
املرأة، جيب للزوج الرجوع عليه بالصداق، إلا مل خيربه بالعيب األب واألخ واالبن قاله مال  يف موطئه وابن حبيب يف الواضحة: 

 .1/13يان والتحصيل: الب
 .4/400انظر: التوضيح:  2
 .4/400نفسه:  املصدر 3
 .3/411نفسه:  املصدر 4
َر ِمْن َلِلَ  َوَما َأْشَبَه َلِلَ  َوَما َكاَن َأْكثَـ  جاء يف املدونة: "َوقَاَل َماِل   أَمَّا الثّـَْوُب َفاَل بَْأَس بِِه أَْن َنُكوَن ِفيِه بِاخْلَِياِر اْليَـْوَم َواْليَـْوَمنْيِ  5

َر ِفيِه، َواجْلَارِنَُة َنُكوَن اخْلَِياُر ِفيَما أَبـَْعَد ِمْن َلِلَ  قَِلياًل اخْلَْمَسَة اأْلَنَّاَم َواجلُُْمعَ   .4/021َة َوَما َأْشَبَه َلِلَ ": املدونة: َفاَل َخيـْ
 .3/411السابق:  املصدر 6
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فقال: "فإن قيل: التعليل بَكْتم  ؛مّث ردَّ على اعرتاض  ُمْفرتض  خمرثجا على قاعدة التعليل باملظنَّة     
ألنَّ الوقت الذي َنْكتم فيه  ؛ولو كونه رقيقاً  ؛العيوب ليس موجودًا يف الصغري. قيل: التعليل باملظنَّة

 .4بط كاملشقة يف السفر"عيوبه ال ننض
 واضح  من خترنج خليل يف املسألتني على القاعدة أنّه نرى حجيَّة العمل هبا.     

خرّج خليل على الفرع السابع: التخريج على قاعدة: "يجوز القياس على ما ثبت باإلجماع": 
مسألة: من عقد لها وليَّان فدخل بها العاقد الثاني وهو غيُر عالٍم بعقد لذه القاعدة األصولية يف 

ين وملَْ نـَْعَلْم َفِمَي َوِإَلا أَِلَنْت ِلَولِيـَّنْيِ فـََعَقَدا َعَلى َشْخَصنْيِ َفَدَخَل الثَّا"َوِفيَما:  قال ابن احلجب:األوَّل: 
ُمْم وملَْ نـُْنِكُروا، َوُمَعاِونَُة َحَكَم ِبَذِلَ  ُعَمُر َرِضَي اهلُل تـََعاىَل عَ  ؛َلهُ  ْنُه حبضرة الصََّحابَِة َرِضَي اهلُل تـََعاىَل َعنـْ

 .5لِْلَحَسِن َعَلى ابِنِه نَزِنَد ومََلْ ننكروا َوقَاَل اْبُن عبد احلََْكِم: السَّاِبُق بِاْلَعْقِد َأْوىَل"
إْل حكَم هبا للثاين مع أهنا زوجة  ؛إلشكال املسألة حكماً  ؛لكر املصنف دليل القول املشمور     

فيدخل يف عموم قوله تعاىل: "َواْلُمْحَصَناُت ِمْن  ؛ِعْلِمه ال مينع من كوهنا متزوجةلغريه، وعدم 
القاضي بأنَّ السَّابق  ؛قول ابن عبد احلكم ومن وافقه. ولو ما ُنستدلُّ به ل7، كما بيَّنه خليل6النثَساء"

 بالعقد أوىل هبا. 
ممّا  ؛عدة القياس على أصل ثبت باإلمجاعانتصر للقول املشمور خمّرجا له على قا إال أنَّ خليال     

ندلُّ على أنه نرى جواز القياس على حكم ثبت باإلمجاع؛ حيث قال مبيثنا أّن العلَّة يف حكم الفرع 
ه قد ُأمِجع على أنَّ من املقيس أقوى من علَّة حكم األصل اجملمع عليه: "ودليلنا من جمة القياس أنَّ 

ألجل الضرر الداخل عليه. وإلا   ؛بالشفعة ى شقصًا من أرض أنَّ للشرن  نْقض البيع واألخذاشرت 
ا لو ما نلحق الشرنَ  من الضرر لزِم أْن نكون كذل  يف  ؛كانت العلَّة يف إبطال عقد املشرتي إمنَّ

الزوج الثاين الصداَق وفراِقه ممن لاق عسيلتما مسألتنا من باب أوىل؛ للتطلع على العورات، ويف تغرمي 
                                                                                                                                                                                     

. واللفظ يف املدونة: 3/411وفيما: تركب الدابة اليوم وشبمه": التوضيح: قال ابن احلاجب يف مدة اخليار بالنسبة للدواب: " 1
ابَُّة تـُرَْكُب اْليَـْوَم َوَما َأْشبَـَمُه": املدونة:   .4/021"الدَّ

 . 3/410قال ابن احلاجب يف مدة اخليار بالنسبة للثياب: "ويف الثوب الثالثة وال نشرتط لباسه": التوضيح:  2
 .3/411نفسه:  املصدر 3
 .3/411نفسه:  املصدر 4
 .4/131نفسه:  املصدر 5
 .03سورة النساء، اآلنة:  6
 .4/131نفسه:  املصدر 7
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؛ حكم األصل اجملمع عليه لو: اإلمجاع على أن من اشرتى شقصا من أرض، أن 1ضرر بنيث ..."
فيقاس عليه احلكم بالزوجة للزوج الثاين إلا دخل هبا؛ جبامع  للشرن  نقض البيع واألخذ بالشفعة؛

 الضرر الذي نلحق الشرن  يف األرض، ونلحق الزوج الثاين إلا ُحكم هبا للزوج األول.
": من املسائل اليت خرّج فيما الفرع الثامن: التخريج على قاعدة: "ال يصّح القياس على الرُّخص

 خليل على لذه القاعدة ما نأيت:
 لمسألة األولى: حكم إمامة من به َسَلٌس: ا

َقْوالِن، قال املصنف: "َوَعَلى اْلَمْشُموِر ِإْن الَزَم َأْكثـََر الزََّماِن اْسُتِحبَّ ِإال يف بـَْرد  َوِشْبِمِه، َوِإْن َتَساَونَا فَـ 
 .2ِه"َوِإالَّ َوَجَب َعَلى اْلَمْشُموِر، أَمَّا ِإْن ملَْ نـَُفارِْق َفال فَاِئَدَة ِفي

قال خليل ولو نشرح لل : "اعلم أن لعلمائنا يف السََّلِس طرنقني: طرنُق العراقيني: ُنستحب منه 
الوضوُء مطلقاً، وال نـَُفرثقون. وطرنُق املغاربة: نُقسثمونه على أربعِة أقسام... تارًَة تكون مالزمُته أكثَر، 

 .3ه أكثَر، وتارًة ُنالزِم وال نُفارِق"وتارًة َتستوي مفارقُته ومالزمُته، وتارًة تكون مفارقتُ 
فذكر أنَّه إْن   ؛مالزمة ومفارقة السََّلس لصاحبه مّث أتى على بيان أحكام الوضوء حسب حاالت     

، وإْن تساونا فقوالن: قول  بالوجوب وقول   كانت مالزمُته أكثَر من مفارقته فالوضوُء مستحبٌّ
باالستحباب، وإْن كانت مفارقُته أكثر من مالزمته، فاْلَمْشُموِر الوجوُب خالفًا للعراقيني يف أنَّه 

جوب؛ فكلَّما خرَج السََّلُس أُعيد . فاحلاالت الثال  تدور بني االستحباب والو 4عندلم مستَحبٌّ 
ولي اليت  ؛لُس صاحبه، ولي احلالة الرابعةالوضوء للصالة وجوبا أو استحبابا. وأّما إلا مل نُفارق السَّ 
قال خليل: " أي: يف الوضوء ال إجيابًا وال  ؛5قال املصنف بشأهنا: "أَمَّا ِإْن ملَْ نـَُفارِْق َفال فَاِئَدَة ِفيِه"

فيسُقط الوضوء عنه إلن؛ فإلا توضأ للصالة فال  ؛ال فائدة يف استحبابه وال إجيابهأي  ؛6استحباباً"
 لل تصح إمامته لألصحَّاء؟  نُنقض وضوؤه خبروج السَلس طوال وقت تل  الصالة. ولكن

                                                           
 .4/131التوضيح:  1
 .1/131نفسه:  املصدر 2
 .1/131نفسه:  املصدر 3
 .1/131نفسه:  املصدر 4
 .1/131نفسه:  املصدر 5
 .1/130نفسه:  املصدر 6
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 .1"َوَحْيُث َسَقَط اْلُوُضوُء َفِفي ِإَماَمِتِه لِلصَِّحيِح قـَْوالِن ..." قال ابن احلاجب يف لل :     
بأن  ؛م رّجح القول باجلواز معلال لل لكر خليل أن املشمور يف املسألة الكرالُة، وأن ابن عبد السال 

 .2مل نُنقل عنه تـَْرُك اإلمامِة حني َوَجَد سلَس املْذي ولو نصلي-رضي اهلل عنه-عمرَ 
؛ -رضي اهلل عنه-لى عدم صحَّة القياس على فعل عمرخمرثجا ع ؛ردَّ خليل القول جبواز اإلمامة     

ومن مَثَّ ال نصّح القياس  ؛ألنَّ صالته مع وجود َسَلس املْذِي رخصة خاصة به ال تتعدَّاه إىل غريه
رضي اهلل -احلًا فاضاًل كعمرفقال: "ألنَّ َمن به رخصة  فال تتعداه إىل غريِه، إال أن نكون ص ؛عليما
 .3فإْن فـََعَل أجزَأَه" ؛-عنه

إلا اشرتى قال املصنف يف حكم لل : "و  البيع والشراء على مشورة فالن:حكم  المسألة الثانية:
 .4فله االستبداد وإن مل نشاور، وقيل: إن كان بائعاً" ؛أو باع على مشورة فالن

لبَيع أو الشثراء من نعين أنَّ من اشرتى سلعًة أو باعما على شرِط مشاورة غريه، مُثَّ أراد أْن نـُرْبم ا     
 .5فإْن كان بائعاً فله لل  اتثفاقاً، وإن كان مشرتناً جاز له أنضا على املشمور ؛دون مشورة  

ء على مشاورة فالن  وما يف فقال: "وُفِمم من كالم املصنف جواز الشرا ؛مُثَّ بنّي حكم املسألة     
ضاً ولو املشمور. وروى أصبغ عن ابن القاسم منـَْعه، كمذلب أمحد بن حنبل. ورواه أن ؛معناه
؛ إل موِضع 6ولعلَّه مبينٌّ على أنَّه رخصة فال نتعدى املتعاقدنن" ؛حنون عنه مث رجع إىل اجلوازس

الرُّخصة املتعاقدان، فال تتعّدى موضعما، وعدُم تعدثي الرُّخ  عن مواضعما دليل  على عدم صحَّة 
 جرنان القياس فيما.

نتضح من خالل خترنج خليل على القاعدة يف املسألتني أنه ال نرى صحة جرنان القياس على      
 الرخ .
 مسألة:وممّا ندّل أكثر على أنَّ خليال ال نرى صحة جرنان القياس على الرخ  ما ورد يف       

 ضُل صفةً قال ابن احلاجب: "والقضاُء باملساوي، واألف حكم من استسلف شيئا فقضى أفضل منه:

                                                           
 .1/133التوضيح:   1
 .1/133 نفسه: انظر: املصدر 2
 .1/133نفسه:  املصدر 3
 .3/411نفسه:  املصدر 4
 .3/411نفسه:  املصدر 5
 .3/411نفسه:  املصدر 6
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 .1جائز "
قال خليل بأنَّه ال ش َّ يف جواز التساوي. وأمَّا األفضل صفًة، فاألصل يف جوازه ما يف      

الصحيح: أنَّه عليه الصالة والسالم استسلف بكرًا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن 
فقال: أعطه إنَّاه إنَّ خري الناس  ؛اعياً مل أجد فيما إال خيارًا رب نقضي الرجَل بكراً، فرجع إليه وقال:

نقتضي جواز الزنادة يف  ،مّث لكر أن ظالر تعليل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .2أحسُنمم قضاًء"
. وأعقب لل  بقوله: "فإْن قلت: زنادتُه صلى اهلل عليه وسلم رخصة واألصل عدمما، 3الوزن والعدد

ا متسكنا بعموم الن "وال نصحُّ القياس على الرُّخ  على   . 4الصَّحيح. قيل: مل نتمسَّ  بالقياس وإمنَّ
": خرّج خليل على لذه القاعدة يف القياس على الكفاراتالفرع التاسع: التخريج على قاعدة: "

 بعض املسائل منما:
قال ابن احلاجب: "َواْلَمِدنَنُة ُمْلَحَقة  مبَكََّة يف  المسألة األولى: حكم كفَّارة من قَتل صيدا بالمدينة:

 .5حَتْرمِِي الَصْيِد والشََّجِر َوال َجزَاَء َعَلى اْلَمْشُموِر"
 ؛خرّج خليل القول املشمور بنفي اجلزاء يف قتل صيد املدننة على منع القياس على الكفارات     

إمَّا ألنَّ الكفارات ال نقاس عليما  ؛يف قتل صيدلا صنف يف نفي اجلزاءفقال: "واملشمور ما لكره امل
 ، ومل7إمنا لي فيمن قتل صيدا ولو حُمْرِم  أو قَتله يف حَرم مكَّة ؛. ومعلوم أن الكفارة املنصوصة6"...

  .م صحة جرنان القياس على الكفاراتنُلحق به حكم من قَتَله يف املدننة؛ خترجًيا على عد

                                                           
 .3/012التوضيح:   1
 .1122، رقم: 4/1003أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة، باب: من استسلف شيئا فقضى خريا منه:  2
 .3/012املصدر السابق:  3
 .3/012: نفسه املصدر 4
 .0/141نفسه:  املصدر 5
 .0/141نفسه:  املصدر 6
ُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم حَيُْكُم بِِه َلَوا نَا أَنُـَّما الَِّذنَن آَمُنوا اَل تـَْقتُـُلوا الصَّْيَد َوأَنـُْتْم ُحُرم  َوَمْن قـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمثًدا َفَجزَاء  ِمثْ لقوله تعاىل: " 7

. قال خليل يف تفسري قوله 11ْو َعْدُل َلِلَ  ِصَياًما": سورة املائدة، اآلنة َعْدل  ِمْنُكْم َلْدنًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة أَْو َكفَّاَرة  َطَعاُم َمَساِكنَي أَ 
أَنـُْتْم ُحُرم " فقيل: وقد عّز وجّل: "َوأَنـُْتْم ُحُرم ": )واختلف املفسرون يف معّن قوله تعاىل: "نَا أَنُـَّما الَِّذنَن آَمُنوا ال تـَْقتُـُلوا الصَّْيَد وَ 

د دخلتم يف احلَرم. وقيل: مها مرتادفان، فإنه نقال: أحرم فالن إلا دخل يف احلرم، ولذا القول لو أحرمتم حبج أو عمرة، وقيل: وق
. قال ابن احلاجب: "َوحَيُْرُم ِبُكل  0/113الذي اعتمد عليه الفقماء، وهلذا قال املصنف: "ِبُكل  ِمَن اإلْحرام واحلََْرِم"(: التوضيح: 

 .0/114: التوضيحْمرَِة أَو احْلََرِم َصْيُد اْلبَـرث ُكلثِه ... ": ِمَن اإلحرام لِْلَحجث أَْو اْلعُ 
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قال ابن احلاجب بشأهنا: "َوال جتَُِب اْلَكفَّارَُة يف َغرْيِ  الكفارة في غير رمضان:المسألة الثانية: حكم 
 ال تـَْلزمه الكفارة.  ،. فمن نذر مثال صوَم شمر  معنّي  فأفطر متعمثدا يف بعض أنّامه1َرَمَضاَن"
قال خليل خمّرجا حكَم عدم وجوب الكفارة يف غري رمضان على عدم دخول القياس يف باب     

ألنَّ القياس ال ندخل باب الكفارات أو  "الكفارة من خصائ  رمضان؛ إمَّافقال:  ؛الكفارات
 .2فال نتحقَّق اجلامع"-من الشمور-ندخُله ولكنَّ حرمة رمضان زائدة  على حرمة غريه

خرّج  ":على خالف القياسالفرع العاشر: التخريج على قاعدة: "ال يجوز القياس على ما ثبت 
"َوال أَثـََر لَِمسث  قال ابن احلاجب: مسألة: حكم الوضوء ِمن  مسِّ الدُّبُر:خليل على لذه القاعدة يف 

بُِر. َوَخرََّجُه مَحِْدنس َعَلى َمسث اْلمرأة فرَجما"  .3الدُّ
وقال ابن احلاجب يف مّس املرأة فرجما: "ويف َمسث اْلَمْرأَِة فـَْرَجَما َثالُ  رَِوانات  الْبِن زِنَاد ،      

، ثَالِثـَُما: ِإْن أَْلطََفْت انـْتَـَقَض... "  .4َواْلُمَدوَّنَِة، َواْبِن َأيب أَُوْنس 
رشد  ابِن أيب أُونس  التفصيُل، وحكى ابنُ قال خليل: "أي: روانُة ابن زناد  الوضوَء، واملدونِة نـَْفُيه، و 

فخرّج محدنس القول بنقض وضوء َمْن مسَّ دبَره قياًسا على روانة ابن زناد  ؛روانًة رابعًة باالستحباب"
 . 5بوجوب الوضوء على َمْن مّست فرجما، لكن اعرتضه ابن بشري بأنَّ لل  ليس بقياس

على خمرثجا على قاعدة امتناع القياس على ما ثبت  ؛ردَّ خليل خترنج محدنس تَبعًا البن بشري    
... أنَّ الوضوَء ِمن مسث الفرِج خارج  عن القياِس؛ ألنَّه ِمَن اجَلَسِد، واحُلْكُم فقال: " ؛خالف القياس

ء، َوَما الَفرُْج أي: األصل أنَّ مسَّ اجلسد ال نوجب الُوضو  ؛6إَلا َخرََج على غرِي قياس  مل نـَُقْس عليه"
فالقياس نقضي بأنَّه ال وضوء مبّسه، إال أنَّ حكمه الوجوب، فكان حكما خارجا على  ؛الَّ جزء منهإ

ليه؛ المتناع القياس على ما القياس. وإلا كان خارجا على القياس فال نصّح قياُس حكِم مّس الدبُر ع
 القياس. ولو ما نُبنيث أنَّ خليال نرى حجيَّة القاعدة.  على خالف ثبت 

 
                                                           

 .0/011: التوضيح 1
 .0/011نفسه:  املصدر 2
 .1/114نفسه:  املصدر 3
 .1/114نفسه:  املصدر 4
 .1/113نفسه:  املصدرانظر:  5
 .1/113نفسه:  املصدر 6
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المطلب األول: التخريج على حجية: "مذهب الصحابي" و"عمل أهل المدينة" و"شرع من 
 قبلنا"

 الفرع األول: التخريج على قواعد متعلِّقة بقول الصحابي وفعله

": خرّج خليل على حجية قول الصحايب يف أوال: التخريج على قاعدة: "قول الصحابي حجة
 مسائل كثرية منما: 

قال ابن احلاجب: "وِفيَما: وال مُتَْنُع  المسألة األولى: حكم خروج النِّساء للصالة في المسجد:
 .1النثَساُء ِمَن اْلَمْسِجِد"

، ويف الصحيحني عنه عليه الصالة والسالم: )قال خليل شارحا لل :       "ال متنعوا تصوره ظالر 
ن: َأنَّ املرأة الشابَّة إلا استألنت زوجما يف اخلروج ملَْ نـُْقَض نْ زَ . ويف تفسري ابن مُ 2إماء اهلل مساجد اهلل"

ا لو يف هلا عليه باخلروج. قال يف البيان: "وليس لل  خبالف  ملا يف املدونة؛ ألنَّ معّن ما يف امل دونة إمنَّ
ُيكره هلا اخلروج الكثري إىل املسجد، فتؤمر أال خترج إليه إال يف الفرض بإلن ، وأمَّا الشابَُّة فاملنع العامّ 
 .4(3"زوجما
لكنَّ خليال أفىت يف زمانه مبنع النساء مطلًقا من اخلروج إىل املساجد، وخرّج فتواه على قول      

وقد خالف احلكَم كيف ال   ؛ّ  أنَّه نرى حجيَّة قول الصحايبعائشة رضي اهلل عنما؛ ممَّا ندلُّ بال ش
، ، واهلل أعلم5املنصوص املخرَّج على احلدنث الذي لكره بنفسه، قال: "ونَتعنّي يف زماننا لذا املنعُ 

                                                           
 .1/311 التوضيح: 1
َياِن َوَغرْيِِلْم؟  أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة، 2 ، 122، رقم: 0/1بَاُب: َلْل َعَلى َمْن مَلْ َنْشَمِد اجلُُمَعَة ُغْسل  ِمَن النثَساِء َوالصثبـْ

 .330، رقم: 1/402 ُمطَيََّبًة: ومسلم يف كتاب الصالة، باب ُخروج النثَساِء ِإىَل اْلَمَساِجِد ِإَلا مَلْ نـَتَـرَتَّْب َعَلْيِه ِفْتنة ، َوأَنّـََما اَل خَتْرُجْ 
 .1/101البيان والتحصيل:  3
 .311-1/311املصدر السابق:  4
 ومقصوُده باملنع: منع النساء مجيعا من غري ختصي ؛ ألنه خرّج على قول عائشة رضي اهلل عنما وقوهلا عامٌّ نشمل النساء مجيعا.  5
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رأى ما وَندلُّ عليه قوُل عائشة رضي اهلل عنما املشموُر: "لو أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .2"1احلدنث أحد  النساء ...

قال ابن احلاجب: "وأَْفَضُلُه اْلبَـَياُض واْلُقْطُن  تكفين المّيت بالملبوس:حكم : المسألة الثانية
 .  3والكتان، وجَيُوُز بِاْلَمْلُبوِس السَّاتِِر وُنْكَرُه السََّواُد"

ملوافقته صلى اهلل عليه وسلم؛ وهلذا قال األصحاب: إنَّ القطن  ؛قال خليل: "البياض أفضل     
 . 4أفضل؛ ألنَّه به ُكفثن صلى اهلل عليه وسلم"

فقال: )وقول أيب  ؛خرّج خليل القول جبواز تكفني املّيت بامللبوس من املالبس على قول أيب بكر     
ولو خترنج ظالر  ؛6ح ل  إجازة امللبوس(؛ نوضث 5بكر رضي اهلل عنه: "احليُّ أوىل باجلدند من امليثت"

 نـُْثبت حجية قول الصحايب عنده.
خرّج خليل على لذه القاعدة يف مسائل كثرية  فعل الصحابي حجة":ثانيا: التخريج على قاعدة: "

 منما: 
 .7قال ابن احلاجب: "واْلُمَقدَُّم الزَّْوُج والزَّْوَجُة ... " م في تغسيل الميِّت:المسألة األولى: المقدَّ 

خرّج خليل القول بتقدمي تغسيل الزوج والزوجة أحُدمها اآلخَر على غريمها على فعل بعض      
ألن أمساء بنت عميس غسَّلت زوجما أبا بكر رضي اهلل عنمما، وغسَّلت أبا )الصحابة؛ حيث قال: 

 .1(8"عليُّ فاطمةَ وسى زوجُته، وغسَّل م

                                                           
َلْيِه ِفْتنة ، َوأَنّـََما اَل خَتْرُُج ُمطَيََّبًة ولفظه: "َلْو أَنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى أخرجه مسلم يف باب خروج النساء إىل املساجد إلا مل نـَتَـرَتَّْب عَ  1

يِن ِإْسرَائِيَل ُمِنْعَن اَل: فـَُقْلُت ِلَعْمرََة: أَِنَساُء بَ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى َما َأْحَدَ  النثَساُء َلَمنَـَعُمنَّ اْلَمْسِجَد َكَما ُمِنَعْت ِنَساُء َبيِن ِإْسرَائِيَل، قَ 
 .331، رقم: 1/401اْلَمْسِجَد؟ قَاَلْت: نـََعْم": 

 .1/312 التوضيح: 2
 .1/102نفسه:  املصدر 3
 .1/102نفسه:  املصدر 4
َيثِت": أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز: باب َمْوت نـَْوِم ااِلثـْنَـنْيِ بلفظ: "ِإنَّ احَليَّ َأَحقُّ بِاجلَِْدنِد ِمَن  5

 .1412، رقم: 0/120امل
 .1/102السابق:  املصدر 6
 .1/111نفسه:  املصدر 7
َلُه ِإالَّ أخرجه أبو داود يف كتاب اجلنائز، باب يف سرت امليثت عند غسله بلفظ: "َلْو اْستَـْقبَـْلُت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدبـَْرُت، َما َغسَ  8

 باب ما َجاَء يِف َغْسِل الرَُّجِل اْمرَأَتَُه َوَغْسِل اْلَمْرأَِة َزْوَجَما بلفظ: "َلْو ُكْنُت ، وابن ماجه يف4131، رقم: 4/111ِنَساُؤُه: 
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قال املصنف: "وَوْضُع ُأْصبـَُعْيِه يف  حكم االلتفات عن القبلة في األذان واإلقامة: :المسألة الثانية
َلِة لإِلمْسَاِع..."  2أُْلنـَْيِه ِفيِمَما َواِسع . وال ُنْكرَُه االْلِتَفاُت َعِن اْلِقبـْ

قال خليل ولو نشرح قول املصنف: )قوله: "ِفيِمَما" أي يف األلان واإلقامة ... وأجاز مال       
 .3لقصد اإلمساع( ؛الدوران وااللتفات عن القبلة

حيث قال:)وقوله:  ؛فات يف األلان واإلقامة على فعل باللتالقول بعدم كرالة االلخليل خرّج      
َلِة" ملا يف الرتمذي، وصحَّحه "وال ُنْكرَُه االْلِتَفاُت َعنِ  عن ابن أيب جحيفة عن أبيه قال: رأنت  4اْلِقبـْ
على الفالح حّي  على الصالة حّي على الصالة حيَّ  فأّلن، فلّما بلغ حيَّ  5بالال خرج إىل األْبَطح

 .6على الفالح َلَوى عنَقه مييًنا ومشاالً ومل َنْستدبر(
 ني على فعل الصحايبث أنَّه نرى حجيَّة القاعدة.نتَّضح من خترنج خليل يف املسألت     

من  ثالثا: التخريج على قاعدة: "قول الصحابي إذا انتشر ولم يُنكر فهو إجماٌع سكوتيٌّ":
 املسائل اليت خرّج فيما خليل على لذه القاعدة ما نلي:

                                                                                                                                                                                     

ُر ِنَسائِِه"، سنن ابن ماجه، -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اْستَـْقبَـْلُت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدبـَْرُت، َما َغسََّل النَّيِبَّ  شعيب  :ابن ماجه، حتقيقَغيـْ
م:  0221لـ /  1342، 1، طدار الرسالة العاملية ،األرنؤوط وعادل مرشد وحممَّد كامل قره بللي وَعبد الّلطيف حرز اهلل

 .1311، رقم: 0/331
 .1/111 التوضيح: 1
 .1/010نفسه:  املصدر 2
 .014-010نفسه: املصدر 3
َفَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: رَأَْنُت ِباَلاًل "أخرجه الرتمذي يف باب ما جاء يف إدخال األصبع يف األلن لكن بلفظ:  4 َعْن َعْوِن ْبِن َأيب ُجَحيـْ

 .112، رقم: 1/421نـَُؤلثُن َونَُدوُر َونـُْتِبُع فَاُه َلاُلَنا، َوَلاُلَنا، َوِإْصبَـَعاُه يِف أُُلنـَْيِه ... ": 
ينه وبينمما واحدة، ورمبا كان إىل مّن أقرب: انظر: واألْبَطح موضع  بني مكة ومّن، ُنضاف إىل مكة وإىل مّن، ألن املسافة ب 5

 . 1/23م: 1111، 0معجم البلدان، شماب الدنن أبو عبد اهلل ناقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي، دار صادر، بريوت، ط
أخرجه هبذا اللفظ دون تكرنر "حّي على الصالة وحّي على الفالح" أبو داود يف كتاب الصالة،  باب يف املؤلن نستدنر يف  6

َفَة، َعْن أَبِيِه، 102، رقم: 1/134ألانه:  ثـََنا َعْوُن ْبُن َأيب ُجَحيـْ ، وأخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب سرتة املصلي بلفظ: "َحدَّ
، قَاَل: َفَجَعْلُت أَتـََتبَّعُ قَاَل: أَتـَْيُت  نـَُقوُل: مَيِيًنا  - فَاُه َلا ُلَنا َوَلا ُلَنا النَّيبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم مبَكََّة َوُلَو بِاأْلَْبَطِح ... َوأَلََّن ِباَلل 
 .124قم: ، ر 1/411نـَُقوُل: َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح...":  -َومِشَااًل 
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"قال ابن احلاجب: َوِفيَما: اْخِتَياُر التَِّحيَّاُت لِّلِه الزَّاِكَياُت لِلَِّه،  المسألة األولى: ما يُقال في التشهُّد:
نَ  ا َوَعَلى ِعَباِد اهلِل الطَّيثَباُت الصََّلَواُت لِلَِّه، السَّالُم َعَلْيَ  أَنُـَّما النَّيبُّ َوَرمْحَُة اهلِل َوبـَرََكاتُُه، السَّالُم َعَليـْ

 .1َأْن ال إَِلَه ِإال اهللُ َوْحَدُه ال َشرِنَ  َلُه، َوَأْشَمُد َأنَّ حُمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه"الصَّاحِلِنَي، َأْشَمُد 
قال خليل مبيثنا مستنَد اختيار اإلمام مال  هلذا اللفظ يف التشمُّد: "اختاَر مال  لذا؛ ألنَّه لو      

. 2ه عليه من حضر من الصحابة، ومعناه مشمور"الذي كان ُعمُر نُعلثمه للنَّاس على املنرب. ومل ننكر 
نُرند خليل أنَّ تعليمه للصحابة ولو على املنرب مظنَّة انتشاره، وعدُم إنكارلم عليه نُعدُّ إمجاعا 

 سكوتيًّا.
وبذل  نكون خليل قد خرَّج اختيار اإلمام مال  هلذا اللفظ يف التشمُّد على قاعدة: قول      

  نُنكر كان إمجاعا سكوتيًّا. الصحايبث إلا انتشر ومل
"واْلُمَقدَُّم الزَّْوُج  لل :بيان حكم قال ابن احلاجب يف ُم في تغسيل المّيت: المسألة الثانية: المقدَّ 

 . 3والزَّْوَجُة ... "
استقبلت من أمري ما استدبرت ما  : "... وقالت عائشة: "لورثجا على القاعدةقال خليل خم     

. نرنُد خليل: فكان لل  5... ومل نُنِكر عليما أحد " 4اهلل عليه وسلم إال أزواُجه"غسل النيبَّ صلى 
 إمجاعا سكوتيَّا.

وبذل  نكون خليل قد خرّج القول بتقدمي الزوج والزوجة على غريمها يف التغسيل على أنَّ قول      
 الصحايبث إلا انتشر ومل نُنكر كان إمجاعا سكوتيًّا.

صرّح بذل  يف مسألة  قال بشأهنا ابُن و  ؛ةنتضح من املسألتني أن خليال نرى حجّية القاعد     
َحَكَم احلاجب: "َوِفيَما: َوِإَلا أَِلَنْت ِلَولِيـَّنْيِ فـََعَقَدا َعَلى َشْخَصنْيِ َفَدَخَل الثَّاين وملَْ نـَْعَلْم َفِمَي َلُه. 

                                                           
 .1/411التوضيح:  1
 .1/410نفسه:  املصدر 2
 .1/111نفسه:  املصدر 3
َلُه ِإالَّ أخرجه أبو داود يف كتاب اجلنائز، باب يف سرت امليثت عند غسله بلفظ: "َلْو اْستَـْقبَـْلُت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدبـَْرُت، َما َغسَ  4

ما َجاَء يِف َغْسِل الرَُّجِل اْمرَأَتَُه َوَغْسِل اْلَمْرأَِة َزْوَجَما بلفظ: "َلْو ُكْنُت  ، وابن ماجه يف باب4131، رقم: 4/111ِنَساُؤُه: 
ُر ِنَسائِِه": -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اْستَـْقبَـْلُت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدبـَْرُت، َما َغسََّل النَّيِبَّ   .1311، رقم: 0/331َغيـْ

 .1/111السابق:  املصدر 5
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ُمْم وملَْ نـُْنِكُروا، َوُمَعاِونَُة لِْلَحَسِن ِبَذِلَ  ُعَمُر َرِضَي اهلُل تـََعاىَل   َعْنُه حبضرة الصََّحابَِة َرِضَي اهلُل تـََعاىَل َعنـْ
 1َعَلى ابِنِه نَزِنَد وملَْ ننكروا َوقَاَل اْبُن عبد احلََْكِم: السَّاِبُق بِاْلَعْقِد َأْوىَل"

مسلمة ... ولو قول الشافعي وأكثر  قال خليل: "... وبقول ابن عبد احلكم قال املغرية وابن     
مذلب الصحايب حجَّة. قيل: لذا  ألنَّه ال نرى ؛على الشافعيث  2العلماء... فإن قلت: ال حُيتُّج هبذا
 .3بل لو إمجاع  سكويتٌّ..." ليس لو مذلب الصحايبث فقط

رّج فيما خليل من املسائل اليت خالفرع الثاني: التخريج على قاعدة "حجيَّة عمل أهل المدينة": 
 على لذه القاعدة ما نلي:

"وأَمَّا اْلُمْحرُِم َفَكَغرْيِِه  قال ابن احلاجب بشأن لل :وتطييبه:  مِ رِ ح  المسألة األولى: حكم تغسيل المُ 
 أي نُغّسُل احملرِم وُنكّفن ونُطّيب كغريه من األموات. ؛4ونُطَيَُّب"
. مّث أتى على 5حيث قال: " واألصل فيه العمل" ؛خرّج خليل لذا احلكم على عمل ألل املدننة     

يف -صّلى اهلل عليه وسّلم-فقال: "وتعليله ؛بيان ما ورد يف حدنث َمْن نُبعث ملبيًّا نوم القيامة
بأنَّه نُبعث ملبثيًا ال نُؤخذ منه تعميم لل  احلكم؛ ألنَّ لل  ال نـُْعلم إال بالوحي، والنيبُّ  6احلدنث

ْحرَم نُبعث ملبّياً أمَر مبا أمر، وحنن ال نعلم لل "
ُ
صلى اهلل عليه وسلم ملَّا َعِلم أن لل  امل

7. 
 ؛على أنّه ال جيوز له أْن نُفطرة أتى خليل ببعض النقول الدالَّ  المسألة الثانية: حكم فطر المتطوِّع:

بل لو َحَلف لو أو حَلَف غريُه عليه على أن نُفطر، مل نُفطر وحَيْنث احلالُف منمما، خبالف ما إلا 
 . 8فإنَّه نُفطر وال حينث واحد  منمم لوجوب طاعتمم ؛َحلَف عليه أحُد والدنه أو شيُخه

                                                           
 4/131التوضيح:  1
 أي: بقضاء عمر ومعاونة. 2
 .4/131نفسه:  املصدر 3
 .101نفسه:  املصدر 4
 .101نفسه:  املصدر 5
ُمَما، أَنَّ َرُجاًل َكاَن َمَع النَّيِبث َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََوَقَصتْ  6 نَاقـَُتُه َوُلَو حُمْرِم ، َفَماَت، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  هُ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَي اللَُّه َعنـْ

، َواَل خُتَمثُروا رَْأَسُه، فَِإنَُّه نـُبْـ »َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  : «َعُث نـَْوَم الِقَياَمِة ُمَلبـثًيااْغِسُلوُه مبَاء  َوِسْدر ، وََكفثُنوُه يِف ثـَْوبـَْيِه، َواَل مَتَسُّوُه ِبِطيب 
، ومسلم يف كتاب احلج، باب ما نفعل 1111، رقم: 4/12أخرجه البخاري يف كتاب جزاء الصيد، باب سنة احملرم إلا مات: 

 . 1021، رقم: 0/111باحملرم إلا مات: 
 .101: التوضيح 7
 .031-0/033: نفسه املصدرانظر:  8
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مْل جتيزوا للمتطوثع فإْن قيل: ِلَما فقال: " ؛مّث أجاب على عدم القول بالفطر للمتطوع ابتداء     
 . 1الفطَر ابتداًء؟ قيل: ... وألنَّ العمل على ما قلناه ..."

نتضح من خالل خترنج خليل يف املسألتني على عمل ألل املدننة أنّه نرى حجيَّة القاعدة.      
قال املصنف يف لل :  الصالة:في  مسألة: وقت الشروع في التكبيرونظمر لل  أكثر ممّا قاله يف 

ِإْل ملَْ نـَْنَتِقْل َعْن  ؛لِ "َوالسُّنَُّة التَّْكِبرُي ِحنَي الشُُّروِع ِإالَّ يف ِقَياِم اجْلُُلوِس، فَِإنَُّه بـَْعَد َأْن َنْسَتِقلَّ قَاِئمًا لِْلَعمَ 
 .2رُْكن "
ما إال يف قيام اجللوس من الثانية، قال خليل: "نعين: أن التكبري نكون لألركان يف حال احلركة إلي     

فقول خليل "وكفى به"  ؛. وعليه3فإنَّه بعد أْن نستِقلَّ يف الثالثة لوجمني: األوَّل: العمُل، وَكَفى به"
 واضُح الداللة على أنَّه نرى حجية عمل ألل املدننة. 

ج خليل على خرّ الفرع الثالث: التخريج على قاعدة: "شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يُنسخ": 
 لذه القاعدة يف مسائل منما: 

"ويف َكرَاَلِة ُغْسِلِه  قال ابن احلاجب بشأن لل :المسألة األولى: حكم تغسيل الميِّت بماء زمزم: 
 . 4مبَاِء َزْمَزَم قـَْوالِن .... "

ا ُنكره غْسل       قال خليل شارحا لل : )قال ابن شعبان: "ال نغسَّل مباء زمزم ميثت  وال جناسة ، وإمنَّ
. وقال ابن أيب زند: "ما لُِكر يف 5امليثت مباء الورد وماء القرنفل من ناحية السرف، وإالَّ فمو جائز"

 . 7(6ماء زمزم ال وجه له عند مال  وأصحابه"
حيث قال: "ومن املعلوم أنَّ أم  ؛لقول بعدم الكرالة على حجيَّة شرع من قبلناخرّج خليل ا     

إمساعيل وابنما عليمما السالم ومْن نزل عليمما من العرب حني مل نكن مبكة ماء  غريُه، مل نستعملوا 
 ولو شرع من قبلنا ومل نُنسخ فكان شرعا لنا. ؛1يف كلث ما حيتاجون إليه سواه"

                                                           
 .0/031: التوضيح  1
 . 1/431نفسه:  املصدر 2
 .412-1/431نفسه:  املصدر 3
 .1/111نفسه:  املصدر 4
، النَّوادر والزثنادات على َما يف املَدوَّنة من غريلا من األُمماِت، أبو حممد عبد اهلل بن )أيب زند( عبد الرمحن النفزي، القريواين 5

 .1/131م:  1111، 1حتقيق: جمموعة من األساتذة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
 .1/131الزنادات: النَّوادر و  6
 .1/111: املصدر السابق 7
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وله تعاىل: قال خليل مبيثنا لل : "ق لدفع ضرر أو جلب مصلحة: محكم الُغر   :المسألة الثانية
دليل على جواز الُغرم على القبيلة يف دفع ضرر نعمُّمم  3إىل قوله: "أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطراً" 2)"َفَأِعيُنوين ِبُقوَّة "

 .4واستخداممم يف لل ، وكذل  مصاحلمم أمجع(
ولكذا نكون خليل قد خرّج القول جبواز الُغرم للقبيلة يف مقابل دفع الضرر احملقَّق عنما أو جلب     

 .5مصاحلما، على ما ورد يف شرع من قبلنا
أنَّ شرع من قبلنا شرع  لنا، لكن بشرط أالَّ نُنسخ بشرعنا،  اضح من املسألتني أنَّ خليال نرىو      

 أن شرنعَة من قبلنابقوله: "وأجيب بأنَّ املختار  يف مسألة أخرى جميًبا عن اعرتاض   ولو ما صرّح به
 .6شرع لنا ما مل ننسخ"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 .1/111التوضيح:   1
 .11سورة الكمف، اآلنة  2
 .11سورة الكمف، اآلنة  3
 .1/111: التوضيح  4
ُمْفِسُدوَن يِف انظر تفاصيل قصة لي القرنني مع نأجوج ومأجوج يف تفسري قوله تعاىل: ]قَاُلوا نَا َلا اْلَقْرنـَنْيِ ِإنَّ نَْأُجوَج َوَمْأُجوَج  5

نَـُمْم َسدًّا ) نَـَنا َوبـَيـْ َنُكْم 13اأْلَْرِض فـََمْل جَنَْعُل َلَ  َخْرًجا َعَلى أَْن جَتَْعَل بـَيـْ ( قَاَل َما َمكَّينث ِفيِه َريبث َخيـْر  َفَأِعيُنوين بُِقوَّة  َأْجَعْل بـَيـْ
نَـُمْم َرْدًما )  .11و 13([: سورة األعراف، اآلنتان 11َوبـَيـْ

 .1/013السابق:  صدرامل 6
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 التخريج على قواعد االستصحاب واالستحسان والعرف المطلب الثاني:
 الفرع األول: التخريج على قواعد خاصة باالستصحاب

خرّج خليل على لذه القاعدة يف مسائل أوال: التخريج على قاعدة "استصحاب البراءة األصلية": 
 منما:

َة َغي بته: قال ابن احلاجب: "َوَلْو تـََناَزَعا يف  المسألة األولى: تنازع الزوج والزوجة في اإلعسار مدَّ
 . 1م: ِإن َقِدَم ُمْعِسراً فَاْلَقْوُل قـَْولُُه وِإال فـََقْوهُلَا"اإِلْعَساِر يف اْلَغْيَبِة، فـَثَالِثـَُما: قَاَل اْبُن اْلَقاسَ 

ومعناه: إلا قِدم الزوُج من َغْيبته فطالبته الزوجُة بالنفقة يف مدَّة الغيبة، فزعم أنَّه كان معسرًا فال      
أقوال: القول نكرت لي إعساره فثالثة إن أ، و -ولذا إن صدقته-بة شيئاً َتْستحق عليه يف مدَّة الغي

األول: القوُل قوله ولو البن كنانة وسحنون. والقول الثاين: القول قوهلا، ولو البن املاجشون وابن 
 والقول الثالث: قول ابن القاسم أعاله. ،2حبيب
بأنَّ القول قوله البن كنانة  "والقولفقال:  ؛خرّج خليل القول بأنَّ القول قوله على العَدم األصليث      
ار؛ إْل نولد املرء . أي: أنَّ األصل عدم املِْل  وِمْن مَثّ عدُم اليس3ن؛ ووجمه أنَّ األصل العدم"وسحنو 

معسرا، اسُتصِحب الزوج . إال أنين أرى أن وجمه معكوس االستصحاب؛ ملَّا أقدم من غري ِمْل 
 إعساره فيما مضى؛ فيكون القول قوله.

ِلُف  المسألة الثانية: حكم من قال: قال ابن  َوَلم  يَ ن ِو باهلِل َوال ِبَغي رِِه ثُمَّ َحَنَث: َأو  أُق ِسمُ َأح 
 .4باهلِل َوال ِبَغرْيِِه َفال َكفَّاَرَة َعَلى اْلَمْشُموِر" : َأْحِلُف َأْو أُْقِسُم وملَْ نـَْنوِ احلاجب بشأنه: "َوَلْو قَالَ 

ه الكفارة، وإْن قصد احللَف بغريه مل وحاصل لل : إْن قصد احللَف باهلل؛ أو تلفظ باهلل لزمت     
 نلزمه، وإْن مل نقصد شيئاً ال باهلل وال بغريه، فاملشمور أنَّه ال نلزمه.

خرّج خليل القوَل بعدم لزوم الكفَّارة ملن مل نقصد يف قَسمه القَسَم باهلل وال بغريه على الرباءة      
وإْن مل نقصد شيئًا فاملشمور أنَّه ال نلزمه؛ ألنَّ األصل فقال: " ؛األصلية؛ إْل ال تُعّمُر الذمَّة إال بيقني

 .5براءُة الذمَّة"
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 استصحاب الرباءة األصلية".نتَّضح من املسألتني أنَّ خليال نرى حجيَّة قاعدة "     
خرّج خليل على لذه القاعدة يف بعض املسائل الحال":  ثانيا: التخريج على قاعدة "استصحاب

 منما:
إسالَم أبيه النصراني قبل الموت وإنكار أخيه  المسلم الولد حكم دعوى :األولىالمسألة 
قال ابن احلاجب: "وََكَأَخَوْنِن ُمْسِلم  َوَنْصرَاين ، ادََّعى اْلُمْسِلُم َأنَّ أَبَاُه َأْسَلَم مُثَّ َماَت؛  :ذلك النصراني

 .1فَاْلَقْوُل قـَْوُل النَّْصرَاينث"
فادعى املسلم أنَّ أباه  قال خليل شارحا لل : "نعين: أن الولدنن اتَّفقا على أنَّ األب نصراينٌّ،     

، فالقول قول النصراين؛ ألنَّه -على نصرانيته-وادَّعى النصراينُّ أنَّه مات على لل  أسلم فبل موته،
ال وجوَد لبيثنة بينمما، فالقول إلْن قوُل  أي: حيث ؛2"متسَّ  باستصحاب احلال وال بيثنَة بينمما

 با حلال أبيه قبل موته، وقد اتَّفقا أنَّه كان حينئذ  نصرانيًّا. االنصراين استصح
 وبذل  نكون خليل قد خرّج لذا احلكم على قاعدة "استصحاب احلال".      

َبِة َلْو َعَجَزْت يف اْلُمَكاتقال املصنف: "وَ  بعد عجزها: 3المسألة الثانية: حكم الظهار من المكاتبة
 .4قـَْوالِن"
مال سّيدلا نعين: أنَّه اختُِلف يف صحَّة الظثمار من املكاتبة يف حال كتابتما مُثَّ عجزت عن توفري      

قول  بأنَّه ال نصحُّ الظثمار منما، ولو لسحنون وُعزِي البن القاسم. وقول  آخر البن  ؛على قولني
 . 5القاسم باللزوم

فقال: "ورأى ابن  ؛خرّج خليل قول ابن القاسم بلزوم الظمار على قاعدة استصحاب احلال     
ا  ا مالقاسم يف القول اآلخر اللزوم؛ ألهنَّ من وطئما قبل العجز ألجل  نعَ قبل الكتابة مباح ة له وإمنَّ

 .6فـَُيستصحب حاُل املل  إلا انكشف أمرُلا بالعجز" ؛الش ث 
 سألتني أنَّ خليال نرى حجيَّة قاعدة استصحاب احلال.نتبنيَّ من امل     

                                                           
 .1/143التوضيح:  1
 .1/143نفسه:  املصدر 2
 ولي من اشرتت نفسما من سيثدلا مبال يف لّمتما. 3
 .4/114نفسه:  املصدر 4
 .4/114نفسه:  املصدرانظر:  5
 .4/114نفسه:  املصدر 6
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ِتص َحاب َما دّل الشَّر ع على ثُ ُبوته لُوُجود َسببه": التخريج على قاعدة " ثالثا: قام خليل اس 
 بالتخرنج على لذه القاعدة يف بعض املسائل منما:

إذا ورث ماال وادعى شريكه أنه ورثه بعد عقد شركة المفاوضة بينهما وأنكر المسألة األولى: 
"وإن قالت البيثنة: نعَلم أنَّه ورِثَه وال نعَلم لل قْبل املفاوضة أو بعدلا.  قال خليل:الوارث ذلك: 

 فذل  له، وال ندخل يف املفاوضة؛ ألنَّ األصل عدُم خروج األمالك عن ند أرباهبا، فال ننتقل إال
أي: فإن شمدت البيثنة على أنَّه َوِرَ  املال، لكْن مل نـُْعلم أكان لل  قبل انعقاد شركة  ؛1بيقني"

املفاوضة بينمما أو بعدلا؛ فقال الوارُ  ورِثُته بعد قيام شركة املفاوضة، وقال شرنُكه بل ورِثَته قبل 
خمرثجا قوله على استصحاب ما أثبَته الشرع له من  ؛قال خليل بأّن القول قول الواِر انعقاد املفاوضة، 

 مل  بسبب اإلر ، فال نُنقل ملُكه إلن إال بيقني. 
قال ابن احلاجب يف لل :  المسألة الثانية: حكم رجوع األب في الهبة البنه إذا مرض أحُدهما:

 .2فـََلُه ..." "َوَلْو َمِرَض َأَحُدمُهَا َفَكَذِلَ  َوقَاَل َأْشَمُب: ِإْن َمِرَض اأَلبُ 
عند مال  وابن القاسم؛ ألنَّه  3إلا مرض األُب الوالب أو االبُن املولوب له فات االعتصار :أي     

ا لو لغريه ولو وارثه، وإْن مرض املولوب له فقد تعلَّق حقُّ  ؛لو مرض الوالُب فاعتصارُه ليس له، وإمنَّ
 .4صار دون االبنورثته به. ورأى أشمب أنَّه إْن مرض األُب فله االعت

بسبب األبّوة قبل املرض،  5خرّج خليل قول أشمب على أّن ما ثبت بالشرع لألب من اعتصار     
فُيستصحُب إلْن اعتصاره أثناء املرض وال نزول به على رأي  ؛ل إال بدليل، واملرض ال دليل فيهال نزو 

لعكس؛ ألن االعتصار له أشمب؛ قال خليل: "وروى أشمب: إْن مرض األُب فله االعتصار دون ا

                                                           
 .1/104التوضيح:  1
 .1/121نفسه:  املصدر 2
 أي الرجوع يف اهلبة. 3
 .1/121نفسه:  املصدرانظر:  4
، َعِن النَّيبث َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "اَل حيَِلُّ ِلَرُجل  أَ  ِلَما ُرِويَ  5 ْن نـُْعِطَي َعِطيًَّة أَْو نـََمَب ِلَبًة فـَيَـْرِجَع َعِن اْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاس 

ْلِب نَْأُكُل فَِإَلا َشِبَع قَاَء، مُثَّ َعاَد يف قـَْيِئِه": ِفيَما ِإالَّ اْلَواِلَد ِفيَما نـُْعِطي َوَلَدُه، َوَمَثُل الَِّذي نـُْعِطي اْلَعِطيََّة، مُثَّ نـَْرِجُع ِفيَما َكَمَثِل اْلكَ 
، والرتمذي يف باب ما جاء يف كرالية الرجوع يف اهلبة لكن دون 4141، رقم: 4/011يف باب الرجوع يف اهلبة: أخرجه أبو داود 

 .0140، رقم: 3/12لفظ "أْو نـََمَب ِلَبًة": 
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؛ االعتصار أثبته له الشارع قبل املرض؛ بسبب األبوة، 1قبل املرض فال نزول به عماًل باالستصحاب"
 فيستصحب أثناء املرض؛ لوجود سببه دوما ولو األبوة.

 .ببهَما دّل الشَّرْع على ثـُُبوته لُوُجود سَ نتَّضح من املسألتني أنَّ خليال نرى حجيَّة استصحاب      
يف  االستحسانخرّج خليل على حجّية الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "حجية االستحسان": 

 مسائل كثرية منما:
دا:  المسألة األولى: قال ابن احلاجب يف حكمما: "فَِإْن َأمَتَّ حكم صالة من نوى القصَر فأتمَّ عم 

 .2َعْمداً َبطََلْت َعَلى اأَلَصحث َكَعْكِسَما"
ولو  ؛كمن نوى اإلمتام فقصر  ؛أي: إْن أمتَّ من نوى القصر عمدًا بطلت صالته على األصحث      

معّن قوله: "َكَعْكِسَما". ووجه األصحث؛ أنَّه يف كليت املسألتني خالَف ما دخل عليه أوَّالً. وأّما القول 
 .3ه، وزاد أنَّه نُعيد يف الوقتبالصحَّة فعزاه ابن العريب البن القاسم يف العتبية، وحكاه اللخمي ومل نعز 

فقال: "وحكاه  ؛خرّج خليل قول اللخمي بإعادة الصالة يف الوقت على قاعدة االستحسان     
 ولعّله استحسان مبناه مراعاة اخلالف. ؛4اللخمي ومل نعزه، وزاد أنَّه نعيد يف الوقت؛ ولو استحسان"

قال ابن احلاجب: "َوِفيَما: َتِصحُّ ِمَن األُمث يف الْيِسرِي   حكم وصية األمِّ ألوالدها: المسألة الثانية:
 .5َكِستثنَي ِدنَناراً، َوِقيَل: ال"

فقال: "إجازة لل  استحسان بثالثة شروط؛  ؛خرّج خليل القول باجلواز على قاعدة االستحسان     
وكونه استحسانا؛ ألنَّ القياس . 6نسارُة املال، وأن نكون موروثًا عنما، وأال نكون هلم أب  وال وصيٌّ"

"ِإنَّ  َمْنُع الوصيَّة لألوالد مطلقا لكوهنم ورثة  هلا، وال تصّح وصيَّة  لوار  لقوله صلى اهلل عليه وسلم:
دا اجلواز مقيّ  ولذل  لكر خليل ؛7"اللََّه تـََباَرَك َوتـََعاىَل َقْد أَْعَطى ِلُكلث ِلي َحق  َحقَُّه، َفالَ َوِصيََّة ِلَواِر   

 خترنج خليل يف املسألتني نبنيث حجية االستحسان عنده. ة؛ بالشروط املذكور 
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، وابن ماجه يف كتاب الوصانا، باب ال وصية لوار : 0102، رقم: 4/123أخرجه الرتمذي يف باب ما جاء ال وصّية لوار :  7
 .0210، رقم: 0/121
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 الفرع الثالث: التخريج على بعض القواعد الخاصَّة بالعرف: 
من املسائل اليت خرّج فيما خليل على لذه القاعدة ما  العرف": أوال: التخريج على قاعدة: "حجيَّة

 نلي:
"َوجيَُِب َعَلى األُمث اإِلْرَضاُع ِإْن َكاَنْت  قال ابن احلاجب:المسألة األولى: حكم إرضاع األمِّ للولد: 

 .1حَتَْت أَبِيِه َأْو َرْجِعيَّة ... "
ا وَجب على األمث الرضاُع إلا كانت يف العصمة أو رجعيَّة       قال خليل شارحا قول املصنف: "إمنَّ

ألنَّ عرف املسلمني على توايل األعصار يف مجيع األمصار على أنَّ األمَّ ترضع الولد.  ؛بغري أجر
وهبذا نكون خليل قد خرّج القول  ؛2ألنَّ أحكام الزوجيَّة منسحبة" ؛وُأحلقت الرجعيَّة مبن يف العصمة

 .على قاعدة العرف ال غري بوجوب إرضاع األم لولدلا وإن كانت يف عّدة  من طالق رجعي  
قال ابن احلاجب: "َوَعَلى االْسِتْحَقاِق فَِإْن ما تستحقه الحاضنة من أجرة أو نفقة:  المسألة الثانية:

 .3اْستَـْغَرَقْت أَْزَمانـََما فـَنَـَفَقة  َوِإالَّ َفُأْجَرة "
قال خليل: "نعين: وعلى القول باستحقاق احلاضنة على احلضانة أجرًة، فإْن أْشَغلما ما نتعلَّق      

بالولد يف مجيع أزماهنا وجبت هلا النفقة كالزوجة، وإْن مل تستغرق أزماهنا وجب هلا من األجرة حبسب 
على ما جيري به العرف دون ويف لذا القول خترنج خلليل تقدنَر األجرة  ؛4ما نقرثره ألل العرف هلا"

 سواه.
 خترنج خليل يف املسألتني على العرف نوضثح أنَّ العرف حجَّة  عنده.      
خرّج األحكام المرتّبة على العوائد تتبع العوائد وتتغّير عند تغيُّرها": : التخريج على قاعدة: "ثانيا

لكر خليل أنَّ ما  بدون إذن سيِّده:حكم متاجرة العبد خليل على لذه القاعدة يف املسألة اآلتية: 
وإن قلَّ مثل اخلفث  ء نُؤلن له يف البيع والشراال ُنشرتى ِمَن العبد الذي ملأنَّه  ؛رواه أشمب عن مال 

 . 5فال نُقبل قولُه إال بعد التبنيُّ  ؛وشبمه، وإْن قال بأنَّ ألله أِلنوا له
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 ألنَّ العبيد ال نبيعون وال نشرتون يف عادهتم، وأمَّا عندنا فالعبد نبيع ؛مّث قال خليل: "ولعلَّ لذا     
أّن قول اإلمام مال  ومن تبعه خمرَّج   :أي ؛1فينبغي أْن نُقبل قولُه" ؛ونشرتي، ال سيما الشيَء القليلَ 

عا إلن تغيرُي احلكم تب وجب ؛على العرف اجلاري يف عصرلم، وملّا تغريَّ لذا العرف يف زمن خليل
ه  على قاعدة تغريُّ األحكام املبنيَّة على األعراف بتغريث تل  األعراف. من خليل ولو خترنج جليٌّ  ؛لتغريُّ
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 التخريج على قواعد سّد الذرائع، مراعاة الخالف وجريان العمل :الثالمطلب الث

املسائل اليت خرّج فيما كثرية لي الفرع األول: التخريج على قاعدة "سّد الذرائع أصل شرعي": 
 خليل على لذه القاعدة منما:

رِم أو َذَبحه: المسألة األولى: قال املصنف يف حكم لذه املسألة: "َوَما  حكم أكل ما صاده الُمح 
 .1َصاَدُه اْلُمْحرُِم َأْو َلحَبَُه َفَكاْلَمْيَتِة لِْلَحالِل َواحلَْرَاِم"

نعين: ما لحبه من الصيد وإْن مل  ؛وقوله: "َأْو َلحَبَُه" .أي: ماَت بصيده ؛فقوله: "َوَما َصاَدُه اْلُمْحرُِم"
ولذا لو املشمور. وللب مجاعة إىل أنَّه  ؛له حلالل  وال حرام  نِصده، فمو يف الوجمني كميتة ال حيلُّ أك

 .2ليس مبيتة
"وألنَّه ملا كان قْصد الشارع الزَّجر  فقال: ؛خرّج خليل القوَل جبعله ميَتًة على قاعدة سدث الذرائع     

عن قتله كان جعُله ميَتًة على من صاده موافًقا لذل ؛ إْل لو مل جُيعل ميَتًة لتذرَّع الناس إىل إمساك 
 .3الصيد وقتله ونُعطون جزاءه خلفَّة أمره"

اَداِة بِاخْلَْمِر وحَنْوِِه "َويف اْلُمفَ  حكم المفاداة بالخمر ونحوه والمفاداِة بآلة الحرب: المسألة الثانية:
 .4وآَلِة احلَْْرِب، ثَالِثـَُما: نـَُفاَدى بِآَلِة احلَْْرِب، ورَاِبُعَما: بِاخْلَْمِر وحَنْوِِه ُدونـََما "

فاملنع مطلقًا البن القاسم، واجلواز مطلقًا لسحنون والقول جبواز املفاداة باخليل والسالح دون      
والرابع جواز املفاداة باخلمر واخلنزنر دون آلة  ،ا البن املاجشون وأشمباخلمر واخلنزنر وما أشبممم

 .5احلرب ُنِسب البن القاسم يف املوازنة
والقول جبواز املفاداة فقال: " ؛خرّج خليل قول ابن املاجشون وأشمب على قاعدة سّد الذرائع     

وأشمب؛ لئالَّ نُتذرَّع إىل ِمْل   باخليل والسالح دون اخلمر واخلنزنر وما أشبممما البن املاجشون
 .6"اخلمر وإشاعتما يف أسواق املسلمني
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 اعتمدهولو ما  ؛شرعي تُبّن عليه األحكام الشرعيةنتضح من املسألتني أنَّ سّد الذرائع أصل      
بل صرّح بذل  بعد خترجيه على القاعدة عند شرحه لقول  ؛يف خترنج كثري من أحكام املسائل خليل

َر َمرَّتـَنْيِ َوَلْو َحَلَف ال جُيَامِ ابن احلاجب: " فـََقاَل اْبُن اْلَقاِسِم: ال َنُكوُن ُمولِياً، وقَاَل  ؛ُعَما ِفيَما َغيـْ
أي يف السنة، ووجه قول ابن القاسم أنَّ له أن نرتك  ؛حيث قال: )قوله: "ِفيَما" ؛1َأْصَبُغ: ُمول  ... "

فال نبقى من السََّنة غري أربعة  ؛وطألا أربعَة أشمر مث نطؤلا مث نرتك وطألا أربعَة أشمر مث نطؤلا
أشمر. وقال أصبغ: مول  ... وميكن أن نُوجَّه قول أصبغ بأْن نقال: لو مل نلزمه اإلنالء يف مثل لذه 

ألنَّه ميكنه أْن نفعل يف كل َسَنة كذل  فيؤدثي إىل الضرر  ؛ذا إىل مضارة الزوجةلتَـَوصَّل هبالصورة 
وال سيما ومن قواعدنا املستدمي، وإبطال ما شرعه اهلل من إمساك  مبعروف  أو تسرنح بإحسان ... 

 .2(القوُل بسدِّ الذريعة
ج خليل على لذه خرّ الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "مراعاة الخالف أصٌل شرعيٌّ": 

 القاعدة يف مسائل عدة منما:
 :   لل :يف بيان قال ابن احلاجب المسألة األولى: حكم إقامة الحدِّ في النكاح بغير وليٍّ

" خُيْرُِج النثَكاَح بَغرْيِ   . 3َأْو بَغرْيِ ُشُمود ( َويل   )"باتـثَفاق 
" خُيْرُِج النكاح بال ويل  فال       قال خليل ولو نشرح قول املصنف: )أي: قولنا يف التعرنف "باتـثَفاق 

 .4حدَّ فيه؛ ألنَّ أبا حنيفة جييزه، وهبذا نُعلم أن مراده باالتفاق، اتفاق العلماء، ال اتفاق املذلب(
 ويل  على مراعاة قول أيب حنيفة خرّج خليل االتفاق على عدم إقامة احلدث على من نكح بغري     

 احلدُّ هبا. درأنُ القاضي باجلواز، ولو ما ُنشكثل شبمة 
َوال نـُْقطَُع َمْن قال املصنف يف لل : " المسألة الثانية: حكم إقامة الحدِّ على من سرق من غريمه:

 .5َسَرَق ِمْن َغرمي  مُمَاِطل  ِمْن ِجْنِس َحقثِه"
" أنَّه لو       قال خليل شارحا لل : )ألنَّه له شبمة  واحلدود ُتدرأ بالشبمات. ومفموم قوله: "مُمَاِطل 

 ؛غري جنسه أنَّه نـُْقطع وفيه نظر مل نكن مماطال نُقطع، وكذل  نـُْفمم من جنس حقثه؛ لو سرق من
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. 1ما إْن كان من جنسه جاز(وقد قدَّم املصنف يف باب الدعوى إلا قدر على غريه ثالثَة أقوال، ثالث
أي: القول األّول: جواز أْخِذ حقثه من املدنن بغري إْلنه مطلقا. والقول الثاين: عدم اجلواز مطلقا. 

 والقول الثالث: التفصيل: فإْن أخذه من جنس َدنْنه جاز، ومُينع إن اختلف اجلنس.  
غري إلنه، فمل نُقام عليه احلدُّ إْن سرق؟ قال وعلى القول بأنَّه ال جيوز له أْخذ حقثه من املدنن ب     

خليل يف لل : "فإْن قلَت ننبغي قطُعه على القول بأنَّه ليس له لل . قيل: حُيتمل لل  وحُيتمل أْن 
 . 2نُقال بعدم القطع مراعاًة للخالف، واهلل أعلم"

ل جبواز أخذ حّقه وبذل  نكون خليل قد خرّج القول بعدم قطع نده على مراعاة خالِف من قا     
 من غرميه مىت قَدر عليه من غري إلنه. 

 نتضح ممّا سبق أنَّ خليال نرى أنَّ مراعاة اخلالف أصل  شرعيٌّ تُبّن عليه األحكام.       
خرّج خليل على لذه القاعدة يف مسائل  جريان العمل":الفرع الثالث: التخريج على قاعدة: "

 منما:
قال املصنف يف حكم لذه املسألة: المسألة األولى: حكم الجهر بالتكبير في بداية األذان: 

ثْـَّن َمثْـَّن "َوِصَفَتُه َمْعُلوَمة ، َونـَْرَفُع َصْوَتُه بالتَّْكبرِي اِبِْتداًء َعَلى اْلَمْشُموِر، َونـَُقوُل بـَْعَدُه الّشماَدتـَنْيِ مَ 
: الصَّاَلُة َخيـثر  ِمْن النـُّْوِم يف  ؛ّداً، مُثَّ نُعيدمُهَا رَاِفعاً َصْوَتهُ َأْخَفَض ِمْنُه وال خُيِْفيِمَما جِ  وُلَو التـَّْرِجيُع، َونـُثـَينث
 .3الصُّْبِح َعَلى اْلَمْشُموِر"

أي: وصفة األلان عند املالكية معلومة  من الرتجيع يف الشمادتني وتثنية التكبري دون ترجيعه. مث      
لَّ املختلف فيه ولو اجلمر بالتكبري أّول األلان، فذكر أنَّ اْلَمْشُموِر رفع الصوت. لكر املصنف احمل

. مّث نقل خليل اخلالَف فيما وَرد يف 4وقال بأّن بعضمم لكر أن مذلب مال  اإلخفاء كالشمادتني
 فقال: "وظالرلا ؛املدونة أحُيمل على اجلمر أم على اإلخفاء. ومال إىل ترجيح القول باإلخفاء

إالَّ أَّن العمل جار  على خالف لل  يف زمن خليل واستمّر إىل زماننا؛ قال خليل:  ؛5اإلخفاء"
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"والرفُع مشمور  باعتبار العمل يف زماننا حىت يف األندلس. وقيل: لي إحدى املسائل اليت خالف فيما 
 .1ألُل األندلس مذلَب مال "

قال ابن  :للشهود من طرف المدعى عليه يحالمسألة الثانية: مّدُة التأجيل ألجل إثبات التجر 
ْصَم لِلتَّْجرِنِح مُثَّ حَيُْكُم َعَلْيِه" احلاجب:  .2"َونـَُؤجثُل اخلَْ
 -نعين: فإن ادَّعى املدَّعى عليه أنَّ عنده جترحيًا أجََّلهقال خليل ولو نشرح قول املصنف: "     
األصل؛ ألنَّه ننبغي أْن نـَُوسَّع ملن ال نـُْعلم يف إثباته، ومل نذكر املصنف مقدار األجل، ولو -القاضي

منه الّلدد، وُنَضيَّق على من ُعِلم منه لل ، لكْن جرى العمُل على أحَد عشر نوماً، فمن القضاة من 
؛ القول املشمور: لو 3جيمُعما، ومنمم من نؤجثله مثانيَة أنام مُثَّ نرفعه، فإْن طلب الزنادة أجَّله ثالثًة"

 مطلقا؛ لكن جرى العمل على خالف لل ؛ ولو حتدند مدة إحدى عشر نوما. عدم التحدند
فاألصل إلْن عدم حتدند مدة إثبات التجرنح، لكْن ُحدثدت على خالف األصل بإحدى عشر      

 نوما، وجرى عمل القضاة عليما.
ليما يف نتضح من املسألتني أن خليال نرى حجيَّة قاعدة: "ما جرى العمل به"؛ لتخرجيه ع     

 املسألتني املذكورتني وغريمها. 
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 : تخريج الفروع على األصول فيرابعالمبحث ال      

 دالالت األلفاظ
 

 اشتمل على أربعة مطالب:

 

 المطلب األول: تخريج الفروع على األصول في األمر والنهي 

 المطلب الثاني: التخريج على قواعد العموم والخصوص

 الثالث: التخريج على قواعد اإلطالق والتقييدالمطلب 

 المطلب الرابع: التخريج على قواعد المفهوم
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 المطلب األول: تخريج الفروع على األصول في األمر والنهي

 الفرع األول: التخريج على قواعد خاصة باألمر

خليل على لذه خرّج أوال: التخريج على قاعدة: "األمر المطلق يقتضي الوجوب أم الندب": 
 القاعدة يف مسألتني مها:

ل اإلناء من ُولوغ الكلب: المسألة األولى: َونـُْغَسُل اإِلنَاُء ِمْن ُوُلوِغ " قال ابن احلاجب: حكم َغس 
 1اْلَكْلِب َسْبعاً لِْلَحِدنِث ..."

قال خليل: "احلدنُث املشار إليه حدنث  صحيح  خرَّجه البخاري ومسلم، ولو قوله صلى اهلل      
 .2عليه وسلم: "ِإَلا َوَلَغ الَكْلُب يف ِإناِء َأَحدُِكْم فـَْليَـْغِسْلُه َسْبعاً"

 .3ِن"ولل جيُب أو نُندُب َغْسُل اإلناء؟ قال املصنف: "ويف ُوُجوبِِه َوَنْدبِِه رَِوانـََتا    
فقال: "منشُأ اخلالِف: اخلالُف يف  ؛خرّج خليل الروانتني على اخلالف يف داللة األمر املطلق    

مْن قال حَبْمله على الوجوب قال أي: ؛ 4"األمِر املطَلِق: لل حُيمل على الوجوِب أو على الندب؟
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "فليغسله" على الوجوب، ومن  تبعًا حلمِل أمر ؛وجوب غسل اإلناءب

قال: حُيمل األمر املطلق على الندب قال: نُندب غسل اإلناء محال ألمره صلى اهلل عليه وسلم يف 
 احلدنث على الندب. 

قال ابن المسألة الثانية: ما يقوم به من صلَّى فريضًة فذًّا فسمع اإلقامة لها وهو في المسجد: 
 .5اجب يف لل : "فَِإْن أُِقيَمْت َوُلَو يف اْلَمْسِجِد فَالظَّاِلُر لُُزوُمَما ..."احل
 أي: الظالر من املذلب الدخول يف صالة اجلماعة يف املسجد. وظالر املذلب أنضا وجوب       
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 .2، وصرَّح بذل  ابن بشري1الدخول مع اإلمام
 ؛خرّج خليل القول بوجوب الدخول مع اإلمام على قاعدة محل األمر املطلق على الوجوب     

فقال: )وظالرُه لزوُم الدخول، وصرَّح بذل  ابن بشري، وندلُّ علية قولة عليه الصالة والسالم: 
 .4واألمُر للوجوب( 3"صلث"
 نتضح من املسألة األخرية أن خليال نرى أنَّ األمر املطلق نقتضي الوجوب.     

خرّج خليل على لذه ثانيا: التخريج على قاعدة: "هل األمر على الفور أم على التراخي؟": 
ل اإلناء فوَر ولوغ الكلب فيه أم  عند قص د االستعمال؟  القاعدة يف قال مسألة: هل األمر بَغس 
 .5َوال نـُْؤَمُر ِبِه ِإال ِعْنَد َقْصِد االْسِتْعَماِل َعَلى اْلَمْشُموِر"ل : "املصنف يف ل

 ؛قال خليل شارحا قول املصنف وخمرثجا اخلالف يف املسألة على اخلالف يف القاعدة املذكورة     
العبادات ال  فقال: "بـََّن ابُن رشد وعياض  اخلالَف على أن الُغسل تـََعبُّد ، فيِجُب عند الولوغ؛ ألنَّ 

تـَُؤخَُّر، أو للنجاسة فال جيَُِب إال عند إرادِة االستعمال. وفيه نظر؛ ألنَّ اْلَمْشُموِر أنّه تعبُّد، وأنَّه ال 
جيب إالَّ عند إرادة االستعمال. واألحسُن َأْن نـُْْبَ على اخلالِف يف األمر: لل لو على الفور أو على 

 .6الرتاخي؟"
مسألة: ": خرّج خليل على لذه القاعدة يف ة: "القضاء يكون بأمٍر جديدثالثا: التخريج على قاعد

قال ابن احلاجب يف لل : "فـََوْقُت اأَلَداِء َما قـُيثَد اْلِفْعُل بِه َأوَّالً،  وقت أداء الصالة وقضائها:
 .7واْلَقَضاُء َما بـَْعَدُه"

                                                           
: إَلا َجاَء الرَُّجُل اْلَمْسِجَد َوقَ -أي ابن القاسم-قَالَ جاء يف املدونة: "1 ْد َصلَّى َوْحَدُه يف بـَْيِتِه فـَْلُيَصلث َمَع النَّاِس إالَّ : َوقَاَل َماِل  

َلا مُثَّ َدَخَل اْلَمْسِجَد فَأَقَاَم اْلُمَؤلثُن َصاَلَة اْلَمْغِرِب فـَْلَيْخرُ   .1/121ْج": املدونة: اْلَمْغِرَب، فَِإنَُّه إْن َكاَن َقْد َصالَّ
 .1/301 التوضيح: 2
، قَاَل: 3 َكْيَف أَْنَت ِإَلا بَِقيَت يِف قـَْوم  نـَُؤخثُروَن الصَّاَلَة َعْن »قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَضَرَب َفِخِذي:  َعْن َأيب َلر 

«: يَمِت الصَّاَلُة َوأَْنَت يف اْلَمْسِجِد َفَصلث َصلث الصَّاَلَة ِلَوْقِتَما، مُثَّ اْلَلْب حِلَاَجِتَ ، فَِإْن أُقِ »قَاَل: قَاَل: َما تَْأُمُر؟ قَاَل: « َوْقِتَما؟
 .131، رقم: 1/331أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب كرالية تأخري الصالة عن وقتما: 
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أتى على بيان حقيقة لذه  1ضاء  بعد أن بنّي املصنف أن الصالة هلا أوقاُت أداء  وأوقات ق     
فإنَّ  ؛به. احرتز به من النوافل املطلقةأي وقت  قـُيثد العمل  ؛األوقات؛ فقوله: )َما قـُيثَد اْلِفْعُل بِه(

 .2الشارع مل نُقدثر هلا وقًتا فال توصف ال باألداء وال بالقضاء
فقال: )قوله:  ؛قال خليل خمرثجا على قاعدة أنَّ القضاء ال نكون بنفس األمر بل بأمر جدند     
فإنه خبطاب ثان  بناًء على رأي األصوليني أنَّ القضاء  ؛ضاءأي خبطاب  أوَّل  احرتازًا من الق ؛"َأوَّاًل"

 .3بأمر  جدند كوقت الذِْكر للّناسي، وقضاِء رمضان(
؛ حيث قال ابن احلاجب شروط وجوب رمضانيل العمل بالقاعدة يف مسألة: كما صّحح خل      
يَع النـََّماِر" فيما:  .4"َوَشْرُط ُوُجوِبِه: اْلبـُُلوُغ َواْلَعْقُل َوالنـََّقاُء ِمَن احْلَْيِض َوالنـثَفاِس مجَِ

القضاُء بأمر  فقال خليل: "وجعُل النقاء من احليض والنفاس شرطًا يف الوجوب نلَزم منه أْن نكون 
. ومن مَثَّ نتبنيَّ أنَّ خليال نرى أنَّ القضاء ال نكون بنفس األمر بل نكون بأمر  5جدند ولو الصحيح"

 جدند.
 الفرع الثاني: التخريج على قواعد خاصة بالنهي

خرّج خليل على لذه القاعدة يف أوال: التخريج على قاعدة: "النهي المطلق يقتضي التحريم": 
 :مسألتني مها

 قال ابن احلاجب بشأهنا:المسألة األولى: األوقات المنهيُّ عن صالة النوافل فيها: 

ْعَد َصالَِة "وَأْوقَاُت اْلَمْنِع بـَْعَد طُُلوِع اْلَفْجِر يف َغرْيِ الصُّْبِح ِبرَكَعتَـْيِه َحىتَّ َتْطُلَع الّشْمُس َوتـَْرَتِفَع، َوبَـ 
 .6اْلَعْصِر َحىتَّ تـَْغُرَب الّشمُس"

                                                           
 .1/031قَاُت أََداء  وَقَضاء ": التوضيح: حيث قال ابن احلاجب: "اأَلوْ  1
 .1/031نفسه:  املصدر 2
 .1/031نفسه:  املصدر 3
 .0/112نفسه:  املصدر 4
 .0/112نفسه:  املصدر 5
 .1/022نفسه:  املصدر 6
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. مّث أتى على خترنج القول 1لكر خليل أنَّ مراَد املصنف باملنع التحرمُي وحُيتمل أْن نرند به الكرالة     
فإنَّ فيما:  ؛بالتحرمي على قاعدة اقتضاء النمي التحرمي فقال: )ولعل املصنف تعلَّق بظالر األحادنث

 .3وظالر النمي التحرمي( ؛2"وهنى عن الصالة يف لذنن الوقتني"
"َواْلَمْنُصوُص النـَّْمُي َعْن ِصيَاِمِه  قال ابن احلاجب يف لل :المسألة الثانية: حكم صيام يوم الشك: 

 .4اْحِتَياطًا، َوَعَلْيِه اْلَعَمُل"
قال خليل شارحا قول ابن احلاجب: )أي: املنقول يف املذلب النمي عن صيامه احتياطًا ملا      

...ومل  5ناسر: "من صام نوم الش ث فقد عصى أبا القاسم"صحَّحه الرتمذي من حدنث عمار ابن 
 . 6نبنيث املصنف لل النمي فيه على الكرالة أو التحرمي؛ وظالر احلدنث التحرمي(

خرّج خليل القول بتحرمي صوم نوم الش ث على أنَّ النمي يف احلدنث نقتضي التحرمي؛ ولو     
 لقوله: "فقد عصى أبا القاسم". ؛املستفاد من العصيان املؤّكد

 نتَّضح من املسألتني أنَّ خليال نرى أنَّ النمي املطلق نقتضي التحرمي.    

                                                           
 .1/021انظر: التوضيح:  1
، قَاَل: َشِمَد ِعْنِدي رَِجال  من لذه األحادنث ما ورد  2 َمْرِضيُّوَن َوأَْرَضاُلْم ِعْنِدي ُعَمُر، "أَنَّ النَّيِبَّ َصلَّى اهلُل َعلَْيِه َعِن اْبِن َعبَّاس 

يف كتاب مواقيت الصالة،  َوَسلََّم نـََمى َعِن الصَّالَِة بـَْعَد الصُّْبِح َحىتَّ َتْشُرَق الشَّْمُس، َوبـَْعَد الَعْصِر َحىتَّ تـَْغُرَب": أخرجه البخاري
، وأخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرنن وقصرلا، باب 111، رقم: 1/102ترتفع الشمس:  باب الصالة بعد الفجر حىت

الصَّاَلِة بـَْعَد اْلَعْصِر َحىتَّ األوقات اليت هني عن الصالة فيما بلفظ: َعْن َأيب ُلَرنـَْرَة، أَنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم "نـََمى َعِن 
 .101، رقم: 1/111، َوَعِن الصَّاَلِة بـَْعَد الصُّْبِح َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس": تـَْغُرَب الشَّْمسُ 

 .1/021: التوضيح  3
 .0/011نفسه:  املصدر 4
مل أقف على روانة هبذا اللفظ للرتمذي، وإمنا روى البخاري احلدنث هبذا اللفظ معلقا يف صحيحه يف كتاب الصوم، باب قـَْوِل 5

مَّار : "َمْن َصاَم نـَْوَم الشَّ ث فـََقْد َل ِصَلُة، َعْن عَ النَّيبث َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإَلا رَأَنـُْتُم اهِلاَلَل َفُصوُموا، َوِإَلا رَأَنـُْتُموُه فَأَْفِطُروا": َوقَا
، وروانة الرتمذي يف كتاب الصوم، باب ما جاء يف كرالية صوم نوم الش  بلفظ: 4/02َعَصى أَبَا الَقاِسِم َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم": 

اة  َمْصِليَّة ، فـََقاَل: ُكُلوا، فـَتَـَنحَّى بـَْعُض الَقْوِم، فـََقاَل: ِإينث َصائِم ، فـََقاَل َعْن ِصَلَة ْبِن زُفـََر، قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َعمَّاِر ْبِن نَاِسر  فَُأيتَ ِبشَ 
: "َمْن َصاَم اليَـْوَم الَِّذي َنُش ُّ ِفيِه النَّاُس فـََقْد َعَصى أَبَا الَقاِسِم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم"  . 111، رقم: 4/11: َعمَّار 

 .0/011التوضيح:  6
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خرّج خليل على لذه القاعدة يف ثانيا: التخريج على قاعدة: "النهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه": 
رِم أو َذَبحه: املسألة: "َوَما َصاَدُه قال املصنف يف حكم لذه  مسألة: حكم أكل ما صاده الُمح 

 .1اْلُمْحرُِم َأْو َلحَبَُه َفَكاْلَمْيَتِة لِْلَحالِل َواحلَْرَاِم"

أي: مات بصيده، وقوله: "َأْو َلحَبَُه" نعين: ما لحبه من الصيد وإن  ؛فقوله: "َوَما َصاَدُه اْلُمْحرُِم"     
ولذا لو املشمور. وللب مجاعة إىل  ؛ حرامال حيلُّ أكُله حلالل وال مل نِصْده، فمو يف الوجمني كميَتة  

 .2أنَّه ليس مبْيَتة  
)ودليلنا قوله حيث قال: ؛خرّج خليل القول جبعله ميَتًة على قاعدة اقتضاء النمي فساد املنمّي عنه     

أي أنَّ النمي عن قتل الصَّْيد  ؛4(والنمي ندلُّ على الفساد 3تعاىل: "ال تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـُْتْم ُحُرم "
 نقتضي فساده، وما كان كذل  مل جُيز أكله.

 " دليل على صّحة اعتبار القاعدة عنده.والنمي ندل على الفسادوقول خليل: "ودليلنا ...      
خرّج خليل على ثالثا: التخريج على قاعدة: "النهي إذا لم يقتض التحريم ُحِمل على الكراهة": 

مسألة: حكُم قصِّ الشَّعر وتقليم األظافر أيّام العشر األوائل من ذي الحجَّة لذه القاعدة يف 
قال خليل يف بيان حكم املسألة: "نَقل الباجي أنَّ األهبري وابن القصار َرَونَا لمن أراد أن  يضحي: 

أال نق َّ شعراً، وال نقلثم ظفرًا حىت أنَّه ُنستحب ملن أراد أْن نضحثَي إلا رأى لالل لي احلجَّة 
: وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس يف -أي الباجي-نضحي، قاال: وال حَيُْرم لل  عليه. قال

 . 5لل  استحباب. وقال امحد وإسحاق: حَيْرم عليه احللق"
ودليلنا على االستحباب حدنُث أمث سلمة: أنَّ النيبَّ صلَّى اهلل عليه ): بعد لل  خليل مّث قال     

وسلَّم قال: "من رأى لالل لي احلجة فأراد أن نضحي فال نأخذ من شعره، وال من أظفاره حىت 

                                                           
 .0/140التوضيح:  1
 .0/140نفسه:  املصدرانظر:  2
 .11سورة املائدة، اآلنة  3
 .0/140نفسه:  املصدر 4
 .220-0/221نفسه:  املصدر 5
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الصارف  خليل . مَثَّ بنّي 2ولذا هني، والنمي إلا مل نقتض التحرمي محُِل على الكرالة( ... 1نضحي"
من مَثَّ صْرف النمي يف احلدنث السابق عن التحرمي فقال: )ودليلنا على نفي الوجوب و  ؛عن الوجوب

حدنُث عائشة املتقدثم يف كتاب احلجث: "فَتْلُت قالئَد لدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي، مث 
 خالف أن . وال3بعثت مع أيب، فلم حَيُْرم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيء  أحّله اهلل له"

 .4النيبَّ صلَّى اهلل عليه وسلم ضحَّى يف لل  العام(
 أنَّ النمي إلا مل نقتض التحرمَي محُِل على الكرالة. واضح  من خترنج خليل يف املسألة أنَّه نرى     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، وأخرجه مسلم يف كتاب األضاحي، 1104، رقم: 4/113ترك أخذ الشعر ملن أراد أن ُنضحي: أخرجه الرتمذي يف باب  1

ُه ِلْبح  نَْذحَبُُه َعْشُر ِلي احلِْجَِّة َوُلَو ُمرِنُد التَّْضِحَيِة أَْن نَْأُخَذ ِمْن َشْعرِِه، أَْو أَْظَفارِِه َشْيًئا بلفظ: "َمْن َكاَن لَ  باب نـَْمِي َمْن َدَخَل َعَلْيهِ 
 .11/22، رقم: 4/1111 ُنَضحثَي": فَِإَلا أُِللَّ ِلاَلُل ِلي احلِْجَِّة، َفاَل نَْأُخَذنَّ ِمْن َشْعرِِه، َواَل ِمْن أَْظَفارِِه َشْيًئا َحىتَّ 

 .0/220التوضيح:  2
، 1111، رقم: 0/111: مل أقف على لذه الروانة هبذا اللفظ واحلدنث أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب إشعار البدن3

َلاَب بِنَـْفِسِه َواْسِتْحَباِب تـَْقِليِدِه َوفـَْتِل اْلَقاَلئِِد اْسِتْحَباِب بـَْعِث اهْلَْدِي ِإىَل احْلََرِم ِلَمْن اَل نُرِنُد الذَّ وأخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب 
َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيَديَّ ،  َلْديِ  َقالَئِدَ  فـَتَـْلتُ  أَنَا، بلفظ: "َوَأنَّ بَاِعثَُه اَل َنِصرُي حُمْرًِما َواَل حَيُْرُم َعَلْيِه َشْيء  ِبَذِل َ 

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيء  َأَحلَُّه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيَدْنِه ، مُثَّ بـََعَث هِبَا َمَع َأيب ، فـََلْم حَيُْرْم َعَلى َرُسوِل  قـَلََّدَلا مُثَّ 
 .1401، رقم: 0/111: اهلَْدُي" اللَُّه َلُه َحىتَّ حنُِرَ 

 .0/220: توضيحال  4
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 المطلب الثاني: التخريج على قواعد العموم والخصوص

 الفرع األول: التخريج على قواعد العموم

 أوال: التخريج على بعض القواعد المتعلقة بِصَيغ العموم

 مسألة:خرّج خليل على لذه القاعدة يف التخريج على قاعدة: )من صَيغ العموم: "كّل"(: -أ
ِر أُمِّيالواجب في حّق من قال: " َرَأٍة أَتَ َزوَُّجَها َفِهَي عليَّ َكَظه  ": قال املصنف يف لل : "َوَلْو ُكلُّ ام 

أَلنَّ لَُه خَمَْرجاً، وَكفَّاَرة  َواِحَدة   ؛لُّ اْمرَأَة  أَتـََزوَُّجَما َفِمَي عليَّ َكَظْمِر أُمثي َلزَِمُه خِبِالِف الطَّالقِ قَاَل: كُ 
 .1جُتْزِئُُه"
ة، ولذا أي: لزمه الظثماُر خبالف قوله: ُكلُّ اْمرَأَة  أَتـََزوَُّجَما َفِمَي طَالق ؛ ألنَّ للظثمار خمرجا بالكفار      
فإنَّ الطالق لو لزم مع العموم حلصل حرج ، وال ميكن رفعه، خبالف  ؛الفرق بني الطالق والظمارلو 

الظمار، فإنَّ حرجه نزول بالكفارة، وقول املصنف: "َفَكفَّاَرة  َواِحَدة  جُتْزِئُُه" لو املشمور، والقول بأنَّ 
 . 2لكلث امرأة تزّوجما كّفارة ملال  يف املختصر وبه قال ابُن نافع

فيلزمه الكفارة  ؛بلزوم الكفارة لكل امرأة على أّن لفظ "كّل" من صيغ العموم خرّج خليل القول     
ا ميني  واحدة، ورأى يف الشالث أنَّ "كّل" َلمَّا   ؛يف الزوجات مجيعا حيث قال: "فرأى يف املشمور أهنَّ

كظم ر كانت من صيغ العموم أشبمت ما لو قال ألربِع نسوة : من دخلت منكنَّ الدَّار فمي علي َّ
فكذل   ؛دخلت األربُع لزمه أربُع كفارات فيلزمه الكفارة يف كلث من دخلت الدار، ولو :أي ؛3أمثي"

نرى أنَّ لفظ "كّل" من صَيغ  ولو ما نُبنيث أنَّ خليال ؛أة أتزّوجما فمي عليَّ كظمر أّميلو قال: كلُّ امر 
 العموم.

خرّج خليل على اسم الشرط "(: التخريج على قاعدة: )من صيغ العموم: اسم الشرط "َمن  -ب
 "َمْن" املفيدة للعموم يف مسألتني مها:

                                                           
 .4/110التوضيح  1
 .4/110نفسه:  انظر: املصدر 2
 .4/110نفسه:  املصدر 3
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قال املصنف: "َوَلْو ظَاَلَر ِبَكِلَمة  َعْن أَْربَع  َأْجزَأَْتُه َكفَّاَرة ؛ ِمْثُل:  المسألة األولى: في كفارة الظهار:
 .1َفِمَي َكَظْمِر أُمثي"-َخَلتْ خِبِالِف َمْن دَ -أَنـْنُتَّ َكَظْمِر أُمثي، َأْو ِإْن تـََزوَّْجُتُكنَّ 

أْي: لو قال لزوجاته األربع: أننتَّ عليَّ كظمر أمثي، أو قال هلنَّ قبل أْن نتزوَجُمنَّ: إْن تزوجتكنَّ      
فأننتَّ عليَّ كظمر أمثي لزمه الظثمار يف األوىل حني التكُّلم، ويف الثانية بشرطه، وجُتزئه كفارة واحدة يف 

كالطالق إلا   ؛د أنَّ عليه لكلث واحدة  كفارةً نَّ اليمني واحدة ، يف حني قال ابن خونزمنداالصورتني؛ أل
 .  2قال: أننتَّ طوالق . أّما لو قال: من دخلْت فمي علّي كظمر أّمي لزمه لكلث واحدة  منمنَّ كفَّارة

حيث قال: )وقوله:  ؛اخرّج خليل لذا القول على أنَّ "َمْن" من ألفاظ العموم فتعمُّمّن مجيع     
أي فيلزمه لكلث امرأة كفارة ؛ ألنَّه علَّق لنا الظثمار على كلث واحدة بانفرادلا؛  ؛"خِبِالِف َمْن دخلت"

 .3ألنَّ "َمْن" من ألفاظ العموم ...(
تـَْوبـَُتُه "َوُحْكُم اْلُمْرَتدث ِإْن ملَْ َتْظَمْر  قال ابن احلاجب يف لل :المسألة الثانية: حكم المرتّد: 

 .4اْلَقْتُل"
قال خليل عقب لل : "ملا يف البخاري وغريه عنه عليه الصالة والسالم: "من بدَّل دننه      
خالفاً للحنفية يف إخراج األنثى، ولنا العموم  ،، و"ال" يف املرتدث للجنس نشمل الذَّكر واألنثى5فاقتلوه"
مول حكم القتل للمرتّد الذكر واألنثى على العموم وبذل  نكون خليل قد خرّج القول بش ؛6املتقدثُم"
  ؛ فيشمل الذكر واألنثى على حد  سواء.من لفظ "َمْن" يف احلدنث الشرنف املستفاد
 نتضح من املثالني أن خليال نرى أن من صيغ العموم: اسم الشرط "َمْن".     

خرّج خليل على ل" الجنسية(: التخريج على قاعدة: )ِمن  ِصَيغ العموِم: الجمُع المحلَّى ب"ا-ج
قال ابن احلاجب: "َوَلْو في مسألة: حكُم من حلف ال يكّلُمه األيّاَم أو الشهور:  لذه القاعدة

 7َحَلَف ال َكلََّمُه األَنَّاَم َحَنَث أََبداً، وََكَذِلَ  الشُُّموَر َعَلى اأَلَصحث، َوِقيَل: َسَنة "

                                                           
 .4/121التوضيح:  1
 .4/121نفسه:  املصدرانظر:  2
 .4/120نفسه:  املصدر 3
 .1/401نفسه:  املصدر 4
 .1100، رقم: 1/11واستتابتمم: أخرجه البخاري يف كتاب استتابة املرتدنن واملعاندنن وقتاهلم، باب حكم املرتد واملرتدة  5
 .1/401املصدر السابق:  6
 .0/222نفسه:  املصدر 7
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مىت كلَّمه طالت املدُة أو  حلف ال ُأكلثم فالنًا حنث قال خليل شارحا قول املصنف: )إلا     
ولو مراده بقوله: "أبداً"، وإْن حلف ال أُكلثمه الشموَر فكذل ؛ ألنَّه مجع  حملَّى بـ "ال"  ؛قصرت

حنث مىت كّلمه في ؛حملَّى ب"ال" فيعمُّ مجيع الشمورأي: أنَّ لفظ "الشمور" مجع   ؛1فيفيد العموم(
ولو ما ندّل  ؛اجلمع احمللى ب"ال" نُفيد العمومفيكون لذا احلكم خمّرجا على أن  ؛املدَّةممما طالت 

 على أن خليال نرى أن من صيغ العموم: اجلمع احملّلى ب"ال".
قال  التخريج على قاعدة: )ِمن  ِصَيغ العموم: االسُم المفرُد المعّرف ب"ال" االستغراقية(:-د

"َوال أَثـََر لَِفِضيَلِة الرُُّجولِيَِّة َواْلَعَدِد َواْلَعَداَلِة َوالشََّرِف َوَسالَمِة  القصاص: مسألة: يف ابن احلاجب
"اأَلْعَضاِء َوِصحَِّة اجلِْْسِم، فـَيـُْقَتُل الصَِّحيُح باأَلْجَذِم، َواأَلْعَمى َواْلَمْقطُوُع اْلَيَدْنِن َوالرثْجَلنْيِ با  .2لسَّاملِِ

ّدم أنَّه ال أثر للعدد، وأّما بقّية املسائل؛ فلقوله تعاىل: "النـَّْفَس قال خليل شارحا لل : )قد تق
. اسُتفيد وجوُب قتل الرجل باملرأة 4فعمَّ؛ فلذل  قُِتل الرجل باملرأة والصحيُح باملرنض( 3بِالنـَّْفِس"

 ولذل  قال خليل: ؛مفرد  حمّلى ب"أل" نفيد العموم والصحيِح باملرنض من لفظ "النفس" ولو لفظ  
ولو ما  ؛ب"أل" االستغراقية نُفيد العموم "فعمَّ". وفيه خترنج للحكم على أن االسم املفرد املعّرف

 االسُم املفرد املعّرف ب"ال" االستغراقية. ندّل على أن خليال نرى أن من صيغ العموم:
: مسألة قال ابن احلاجب يفالتخريج على قاعدة: "من صيغ العموم األسماُء الموصولُة": -ه

 .5"َوَنِصحُّ ِمَن احْلُرث واْلَعْبِد والصَِّحيِح َواْلَمرِنِض" إيالء الحّر والعبد والصَِّحيِح َوال َمرِيِض:
أي:  ؛7فعمَّ( 6لِلَِّذنَن نـُْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِمْم""قال خليل: "والدليل على صحَّة إنالء لؤالء قوله تعاىل: 

ألنَّ "الذنن" اسم  موصول  نفيد العموم. فيكون ِإَلْن حكم صّحة  ؛تُعمُّ مجيَع من توّفر فيه شرُط املويل
ولو ما ندّل على أنَّ خليال نرى  ؛"الذنن" اسم موصول نُفيد العموم إنالء لؤالء مجيعا خمّرجا على أن

 أن من صيغ العموم: األمساء املوصولة.

                                                           
 .0/222التوضيح:   1
 .1/114نفسه: املصدر 2
 .31سورة املائدة، اآلنة  3
 .1/114نفسه: املصدر 4
 .4/141 :نفسه املصدر 5
 .001سورة البقرة، اآلنة  6
 .4/141نفسه:  املصدر 7
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خرّج خليل على لذه  ":التخريج على قاعدة: "من صيغ العموم: النكرُة في سياق النَّفي-و
َرم في وجوب الحجِّ للمرأة:  القاعدة قال ابن احلاجب: "َواْلَمرأَُة َكالرَُّجِل في مسألة: اشتراط الَمح 

َلى فَِإْن َأىَب َأْو ملَْ َنُكْن فـَرُفـَْقة  َمأُمونَة  َنَساء  َأْو رَِجال  تـَُقوُم َمَقاَمُه عَ ، َوزِناَدُة ِاْسِتْصحاِب َزْوج  َأْو حَمَْرم  
 .1اْلَمْشُموِر"
أي: أّن املرأة تشارك الرَّجل يف شروط وجوب احلجث اليت لكرلا املصنف بقوله: "َوجيَُِب بِاإِلْسالِم      

َْحرم أو الزوِج أو الرُّفقِة املأمونة. ،2َواحْلُرثنَِّة َوالتَّْكِليِف َواالْسِتطَاَعِة"
 وتزند عليه اشرتاُط امل

َلة  ِإالَّ َمَع رتاط احملْ قال خليل بشأن اش      َرم: )للحدنث الصحيح: "اَل ُتَساِفُر اْلَمْرأَُة َمِسريََة نـَْوم  َولَيـْ
" ... وقوله: "المرأة" نِكرة يف سياق النَّفي فتعمُّ، ولو قول  4. وُرِوَي: "ال حيلُّ الْمرَأَة "3ِلي حَمَْرم 

تجالَّة
ُ
ا كالرجل. ورُدَّ بأن اخلْلوة هبا ممنوعة( ؛5اجلممور. وقال بعض أصحابنا: خَتْرُج منه امل  . 6ألهنَّ

َرم وال خَتْرُج النساء مجيعا يف حكم اشرتاط احملْ أي تعمُّ  ؛فقول خليل: "نكرة يف سياق النفي فتعّم"     
ولو ما ندّل أن  ؛لنكرة يف سياق النفي تفيد العمومفيكون لذا احلكم ِإَلْن خمّرجا على أنَّ ا ؛املتجالّة
 نرى أنَّ من صيغ العموم: النكرة يف سياق النفي. خليال

خرّج خليل ثانيا: التخريج على قاعدة: "العامُّ يجري على عمومه حتى يرد دليل التخصيص": 
 على قاعدة إجراء العامث على عمومه يف مسائل منما:

قال حاجة: المسألة األولى: حكُم نقِل الزَّكاة من موضع الوجوب إلى موضع آخر مساٍو له في ال
 .7"فَِإْن أُدثَنْت ِبَغرْيِِه ِلِمْثِلِمْم يف احْلَاَجِة، فـََقْوالِن" ابن احلاجب يف لل :

                                                           
 .0/421:التوضيح 1
 .0/424نفسه: املصدر 2
 .1111، رقم: 0/314: َما َجاَء يف َكرَاِلَيِة أَْن ُتَساِفَر اْلَمْرأَُة َوَحَدَلا أخرجه الرتمذي يف باب3
َلة  ِإالَّ َمَع ِلي حَمَْرم   4 َما": أخرجه البخاري يف باب يِف َكْم نـَْقُصُر  َعلَ "اَل حيَِلُّ اِلْمَرأَة  تـُْؤِمُن بِاهلِل َواْليَـْوِم اآْلِخِر، ُتَساِفُر َمِسريََة نـَْوم  َولَيـْ يـْ

، رقم: 0/122، ومسلم يف كتاب احلج، باب َسَفِر اْلَمْرأَِة َمَع حَمَْرم  ِإىَل َحج  َوَغرْيِِه، واللفظ له: 1211، رقم: 0/34الصَّالََة: 
1441. 

َية: ُكنَّا َنُكوُن يف اْلَمْسِجِد ِنْسوًة َقْد جَتَالَْلَن؛ َأي َكربَْن. نـَُقاُل: جَتَالَّت َأي َأَسنَّت وَكربَْت. َويِف َحِدنِث أُم صِ قال ابن منظور:  5 بـْ
 .11/111َجلَّْت َفِمَي َجِليَلة، وجَتَالَّْت َفِمَي ُمَتَجالَّة: لسان العرب: 

 .421-0/421 التوضيح: 6
 .0/113نفسه:  املصدر 7
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أي: فإْن نُِقلت الزَّكاة من موضِع الوجوب إىل موضع  آخر مساو  له يف احلاجة فقوالن: األوَّل      
 .1والثَّاين: عدُم اإلجزاء وبه قال سحنون ،ولو املشمور: اإلجزاء

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي بخرّج خليل القوَل       اإلجزاء على عموم قوله تعاىل: "ِإمنَّ
َما َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُمْم َويف الرثقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفرِنَضًة مِ  ِه َواللَُّه َعِليم  َن اللَّ َعَليـْ

فيستوي الفقراء  ؛3؛ قال خليل: "وْجه األوَّل عموُم اآلنة، ومل خيّ  فيما فقريًا دون فقري"2َحِكيم "
 حيثما ُوجدوا.

والقضاء " قال املصنف يف لل :المسألة الثانية: حكُم قضاء الدَّين بالمساوي واألفضل صفة: 
 .4باملساوي، واألفضُل صفًة جائز "

 ؛ه بالتساوي. وأمَّا األفضُل صفةً ر خليل أنَّ القضاء معناه أداء الدنن، وال ش َّ يف جواز قضائلك     
، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم اْسَتْسَلَف ِمْن َرُجل   فاألصل يف جوازه ما ُروي "َعْن َأيب رَاِفع 

، َبْكرًا، فـََقِدَمْت َعَلْيِه ِإِبل  ِمْن ِإبِ  ِل الصََّدَقِة، َفَأَمَر أَبَا َراِفع  َأْن نـَْقِضَي الرَُّجَل َبْكَرُه، فـََرَجَع إِلَْيِه أَبُو رَاِفع 
وهلذا إلا   ؛5أَْعِطِه ِإنَّاُه، ِإنَّ ِخَياَر النَّاِس َأْحَسنـُُمْم َقَضاًء"»فـََقاَل: ملَْ َأِجْد ِفيَما ِإالَّ ِخَيارًا َربَاِعًيا، فـََقاَل: 

كان التعامُل بالعدد ملن استسلف عشرَة درالَم ناقصة أو أنصافًا جاز أن نقضيه عشرة درالم كاملة 
 . 6بغري خالف

نقتضي جواَز الزثنادة يف  7مُثَّ قال خليل بشأِن الزثنادة يف الوزن والعدد: "قد نقال: ظالُر التعليل     
القياس على  اهلل عليه وسلم رخصة  واألصل عدُمما، وال نصحُّ  الوزن والعدد. فإْن قلَت: زنادتُه صلَّى

ا متسَّكنا بعموم الن . واهلل أعلم" ؛الرُّخ  على الصحيح أي: قوله  ؛8قيل: مل نتمسَّ  بالقياس وإمنَّ
وبذل  نكون  ؛شمل الوزَن كما نشمل العدَد أنضاعليه الصالة والسالم: "َأْحَسنـُُمْم َقَضاًء" عامٌّ ن

 خرّج جواَز القضاء بالزنادة يف الوزن والعدد على العموم الوارد يف احلدنث. خليل قد
                                                           

 .0/113انظر: التوضيح:  1
 .12سورة التوبة، اآلنة  2
 .0/113نفسه:  املصدر 3
 .3/012نفسه:  املصدر 4
 .1122، رقم: 4/1003أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خريا منه:  5
 .3/012انظر: التوضيح:  6
 أي: قوله صلى اهلل عليه وسلم: "ِإنَّ ِخَياَر النَّاِس َأْحَسنُـُمْم َقَضاًء". 7
 .3/012نفسه:  املصدر 8
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 نتضح من املسألتني أن خليال نرى صحة العمل بالعاّم حىت ندّل الدليل على ختصيصه.     
خرّج خليل على لذه  ثالثا: التخريج على قاعدة: "العبرُة بعموم اللَّفظ ال بخصوص السَّبب":

قال املصنف يف حكم املسألة:  حكم ضمان ما استغلَّه الغاصُب أو استعمَله: ة:مسألالقاعدة يف 
، وُرِوَي: ال َنْضَمنُ "  فَِإِن اْستَـَغلَّ َأِو اْستَـْعَمَل َضِمَن َعَلى اْلَمْشُموِر، وُرِوَي: ِإالَّ يف اْلَعبِد والدََّوابث

 . 1ُمْطَلقاً"
قال خليل شارحا قول املصنف: )نعين: فإن استغلَّ الغاصُب أو استعمل َضِمن الغلََّة على      
إْل ال حّق للغاصب، وروي: ال ضمان عليه مطلقاً يف احليوان وغريه استغلَّ أو استعمَل لقوله  ؛املشمور

 .3(2عليه الصالة والسالم: "اخلراج بالضمان"
وال عربة بسبب  ،ان مطلقا على عموم اللفظ الوارد يف احلدنثخرّج خليل القول بعدم الضم     
، قيل: املختاُر واالعتماُد على عموم اللفظ دون 4حيث قال: "فإْن قيل: لو خارج  على سبب   ؛وروده

. وفيه تصرنح من خليل بصحَّة اعتبار القاعدة األصولية: "العربُة بعموم اللَّفظ ال 5خصوص السَّبب"
 خبصوص السَّبب".

 

 

 

                                                           
 .1/013التوضيح:  1
ا َجاَء ِفيَمْن ، والرتمذي يف بامبَ 4121، رقم: 4/013: َمِن اْشتَـَرى َعْبًدا فَاْستَـْعَمَلُه مُثَّ َوَجَد بِِه َعْيًبا أخرجه أبو داود يف باب 2

لبيوع، باب اخلراج بالضمان: السنن الكربى: ، والنسائي يف كتاب ا1011، رقم: 0/120َنْشرَتِي الَعْبَد َوَنْسَتِغلُُّه مُثَّ جيَُِد بِِه َعْيًبا: 
، رقم: 4/414، وابُن ماجه يف باب اخلراج بالضمان: 3312، رقم: 2/013، السنن الصغرى: 12/42، رقم: 1/11

0034 . 
 .1/013السابق:  املصدر 3
َما: أَنَّ رَ  4 ُجاًل اْشتَـَرى َعْبًدا فَاْستَـَغلَُّه، مُثَّ َوَجَد بِِه َعْيًبا فـََردَُّه، أي: أن احلدنث وارد  على سبب ولو ما ُروَي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللُ َعنـْ

يف باب  خْلَرَاُج بِالضََّماِن": أخرجه ابن ماجهفـََقاَل: نَا َرُسوَل اللَِّه، إِنَُّه َقْد اْستَـَغلَّ ُغاَلِمي. فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ا
 . 0034، رقم: 4/414الضمان: اخلراج ب

 .1/013التوضيح:   5
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 "أقّل الجمع": : رابعا: التخريج على قاعدة

مسألة: الواجب  خرّج خليل على لذه القاعدة يفالتخريج على قاعدة: "أقل الجمع ثالثة": -1
ُجرنّه أَيَّاماً، َأو  ُشُهورًا، َأو  ِسِنيَن: قال املصنف يف لل : "َوَلْو  في حقِّ من حلف ال ُيكلِّمه أو ليَ ه 

 .1َحَلَف ال َكلََّمُه َأْو لَيَـْمُجَرنَُّه أَنَّاماً، َأْو ُشُموراً، َأْو ِسِننَي، فَاْلَمْنُصوُص: أََقلُّ اجلَْْمِع ..."

قال خليل خمّرجا على قاعدة: "أقل اجلمع ثالثة": "أي: فيكلثُمه بعد ثالثِة أنَّام وثالثِة شمور       
 . 2وثالثِة سننَي وال حنَث عليه"

مثّ قال خليل: ]قيل: وعلى قول من قال: إنَّ أقلَّ اجلمع اثنان، نكفيه لنا اثنان، وأنكره يف البيان      
على لذا وإْن كان لو مذلب مال   يف أنَّ االثنني من اإلخوة حيُجبان األمَّ وقال: "ال ننبغي أن نعوثل 

 . 5[4(3"فَِإْن َكاَن لَُه ِإْخَوة  َفأِلُمثِه السُُّدسُ من الثُّلث إىل السُّدس؛ لقوله تعاىل: "
نكتف فاملالحُظ أنَّ خليال نقل القوَل الشالَّ بصيغة التمرنض، وأعقبه بإْنكار ابن رشد ، ومل      

ولو ما نُبنّي أنَّ خليال نرى أنَّ أقلَّ  ؛َمه من كتابه "البيان والتحصيل"باإلشارة إىل إنكاره، بل نقَل كال
 اجلمع ثالثة . 

الحلف  مسألة: خرّج خليل على لذه القاعدة يفاثنان":  التخريج على قاعدة: "أقل الجمع-0
د:   .6اْلَعْمِد أََقلُّ ِمْن َرُجَلنْيِ َعَصَبًة"قال ابن احلاجب يف لل : "َوال حَيِْلُف يف في قسامة العم 

وال مدخل للنثساء فيما؛ قال خليل: "أشار  ،أي ال حيلف يف قسامة العْمد أقلُّ من رجلني عصبةً      
أال ترى أنَّه ال  ؛دننادة، وال نُقتل بأقلَّ من شالابن القاسم وأشمب وعبد املل  إىل أنَّ لل  كالشم

وسواء َورِثوا أْم  ،أي: عصبُة القتيل ؛إْل ال نشمدون فيه ... وقوله: "َعَصَبًة" ؛حيلف النثساء يف العْمد
 .7ال"

                                                           
 .0/221التوضيح:  1
 .0/221نفسه:  املصدر 2
 .11سورة النساء، اآلنة  3
 .4/031البيان والتحصيل:  4
 .0/221: التوضيح 5
 .1/423نفسه:  املصدر 6
 .1/423نفسه:  املصدر 7
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خرّج خليل القول بعدم قبول احللف ألقلَّ من رجلني على أنَّ "أقلَّ اجلمع اثنان عند مال "      
بظالر قوله عليه الصالة والسالم: -مْن حلِف أقلَّ من رجلني :أي-فقال: )وحُيتمل أن نُعلَّل املنعُ 

 .4(3، نقله عنه يف البيان2، فأتى بصيغة اجلمِع وأقلُّ اجلمع اثنان عند مال 1"أحتلفون"
خرَّج خليل على لذه  :"اللفظ العامدخول الصورة النادرة تحت "خامسا: التخريج على قاعدة: 

قال  والنحاس والحديد وشبهه: ما ُوِجد من دفن الجاهلية كاللؤلئحكم زكاة القاعدة يف مسألة: 
 .5"َويف َغرْيِ اْلَعنْيِ ِمَن اللُّْؤُلِؤ َوالنَُّحاِس َوحَنْوِِه قـَْوالِن، َوَرَجَع َعْنُه مُثَّ َرَجَع إِلَْيهِ ابن احلاجب يف لل : "

اجلولر، واحلدند، والنحاس قال يف املدونة: وما أصيب من دفن اجلاللية من قال خليل: )     
فقال مال  مرة: فيه اخلمس. مث قال: ال مخس فيه. مث قال: فيه اخلمس. قال ابن القاسم:  ؛بمهوش

. وما اختاره ابن القاسم لو اختيار مطرف، وابن املاجشون، وابن نافع، وصوبه 6وبه أقول. انتمى
أي: رجع عن  ؛"هُ َوَرَجَع َعنْ "قوله: و ...  اللخمي ولو الظالر؛ ألنه نسمى ركازاً حبسب االشتقاق

 .7(اخلمس، ولو ظالر

                                                           
ْسَتِحقُّوَن َدَم َصاِحِبُكْم؟" قَاُلوا: اَل، قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم حِلَُونثَصَة، َوحُمَيثَصَة، َوَعْبِد الرَّمْحَِن: "َأحَتِْلُفوَن َوتَ  1

ُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدِه، فـَبَـَعَث إِلَْيِمْم َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ "فـََتْحِلُف َلُكْم نـَُموُد"، قَاُلوا: لَْيُسوا مبُْسِلِمنَي، فـََواَداُه َرُسو 
َما نَاَقة   اَر، فـََقاَل َسْمل : فـََلَقْد رََكَضْتيِن ِمنـْ  كتاب األحكام،  مَحْرَاُء: أخرجه البخاري يفَعَلْيِه َوَسلََّم ِمائََة نَاَقة  َحىتَّ أُْدِخَلْت َعَلْيِمِم الدَّ

، ومسلم يف كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدنات  2110، رقم: 1/21باب ِكَتاب احلَاِكِم ِإىَل ُعمَّالِِه َوالَقاِضي ِإىَل أَُمَنائِِه: 
 1111، رقم: 4/1013، باب القسامة، واللفظ له:

فون" كان لثالثة رجال ولم: ُحَونثَصُة، َوحُمَيثَصُة، َوَعْبُد الرَّمْحَِن كما لكن نُردُّ علي على خليل بأّن قوله صّلى اهلل عليه وسلم: "أحتل 2
 ورد يف احلدنث السابق.

 .4/031البيان والتحصيل: 3
 .1/423التوضيح:  4
 .0/10نفسه: املصدر 5
قَاَل اْبُن اْلَقاِسِم، َكاَن َماِل   نـَُقوُل يِف َدْفِن اجْلَاِلِليَِّة: َما ُنَصاُب  لفظ املدونة: يِف اجلَْْوَلِر َواللُّْؤُلِؤ َوالنَُّحاِس نُوَجُد يِف َدْفِن اجْلَاِلِليَّةِ  6

يِع اجلََْواِلِر ِفيِه اخْلُمْ  ْيًئا اَل زََكاًة َواَل ُس، مُثَّ َرَجَع فـََقاَل: اَل أََرى ِفيِه شَ ِفيِه ِمْن اجلَْْوَلِر َواحلَِْدنِد َوالرََّصاِص َوالنَُّحاِس َواللُّْؤُلِؤ َواْلَياُقوِت َومجَِ
إيَلَّ أَْن نـُْؤَخَذ ِمْنُه اخْلُْمُس ِمْن ُكلث َشْيء   مُخًْسا، مُثَّ َكاَن آَخُر َما فَارَقْـَناُه َعَلْيِه أَْن قَاَل: اخْلُْمُس ِفيِه. قَاَل اْبُن اْلَقاِسِم: َوَأَحبُّ َما ِفيهِ 

 .1/32ونة: ُنَصاُب ِفيَما ِمْن َدْفِن اجْلَاِلِليَِّة": املد
 .0/10 :التوضيح  7
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لكن دفن غري العني نادر، فيكون منشأ اخلالف دخول مُثَّ قال خليل عقب لكر اخلالف: "     
 . 1"حتت اللفظ العامالصور النادرة 

وبذل  نكون خليل قد خرَّج اخلالف يف املسألة على اخلالف يف القاعدة؛ فمن رأى جواز      
، ومن رأى أنَّ نه نسمى ركازاً أل ؛رأى وجوب اخلمس فيه ،دخول الصورة النادرة حتت اللفظ العام

 الصورة النادرة ال تدخل يف اللفظ العام رأى نفي الوجوب فيه.
 قواعد الخصوصالفرع الثاني: التخريج على 

خرّج خليل على لذه القاعدة يف : 2أوال: التخريج على قاعدة: "الخاص يُقضى به على العام"
: قال ابن احلاجب يف لل : "فإن رّدلا رّد معما صاعاً من متر ولو غال، 3مسألة: الردُّ بَعي ب التَّص رِية
 .4وقيل: من غالب قوت البلد"

.                       6. ولو القول املشمور5للحدنث ؛رنة ردَّ معما صاعًا من مَتْر  أي: فإْن ردَّلا بعْيب التَّص     
عامٌّ،  7فقال: )ألنَّ حدنث: "اخلراُج بالضَّمان" ؛خرّج خليل القوَل املشمور على قاعدة ختصي  العامث 

ولو  ؛8وحدنث املصرَّاة خاصٌّ ببعض ما اشتمل عليه اخلراج بالضمان، واخلاصُّ نُقضى به على العامث(
  مطلقا. العامث  مقدم علىما نُوّضح أّن خليال نرى أّن الدليل اخلاصَّ 

                                                           
 .0/10التوضيح: 1
 ، والصياغة األمثل للقاعدة أن نُقال: "تقدمي اخلاص على العام يف موضع التعارض".-كما سيأيت-لذا لفظ خليل 2
َرُك اللََّْبُ يِف -أي ابن القاسم-قـُْلُت: أََرأَْنَت اْلُمَصرَّاَة َما ِلَي؟ قَالَ قال سحنون: " 3 َضْرِعَما، مُثَّ تـُبَاُع ... أِلَنّـَُمْم تـَرَُكوَلا َحىتَّ  : الَّيِت نـُتـْ

 .4/421َعُظَم َضْرُعَما َوَحُسُن َدرَُّلا فَأَنـَْفُقوَلا ِبَذِلَ ": املدونة: 
 .3/301السابق:  املصدر 4
ِبَل َواْلَغَنَم، َفَمِن ابـَْتاَعَما بـَْعَد َلِلَ  فـَُمَو خِبَرْيِ النَّ  5 ظََرْنِن بـَْعَد أَْن حَيُْلبَـَما، فَِإْن َرِضيَـَما أَْمَسَكَما، َوِإْن َسِخَطَما َردََّلا "َواَل ُتَصرُّوا اإْلِ

 َنَم وَُكلَّ حُمَفََّلة  َوَصاًعا ِمْن مَتْر ": أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب النـَّْمِي لِْلَبائِِع أَْن الَ حُيَفثَل اإِلِبَل، َوالبَـَقَر َوالغَ 
، َوحَتْرمِِي ، ومسلم يف كتاب البيوع، باب حَتِْرمِي بـَْيِع الرَُّجِل َعَلى بـَْيِع َأِخيِه، َوَسْوِمِه َعَلى َسْوِمِه، َوحَتِْرمِي النَّْجشِ 0131، رقم: 4/22 

 1111، رقم: 4/111التَّْصرِنَة: ِ 
 .3/301انظر: التوضيح:  6
، والرتمذي يف كتاب باب ما 4121، رقم: 4/013َلُه مُثَّ َوَجَد بِِه َعْيًبا: أخرجه أبو داود يف باب ِفيَمِن اْشتَـَرى َعْبًدا فَاْستَـْعمَ  7

، والنسائي يف سننه الصغرى، يف كتاب البيوع، باب 1011، رقم: 4/124َجاَء ِفيَمْن َنْشرَتِي الَعْبَد َوَنْسَتِغلُُّه مُثَّ جيَُِد بِِه َعْيًبا: 
 .0034، رقم: 4/414وابن ماجه يف باب اخْلَرَاُج بِالضََّماِن: ، 3312، رقم: 2/013اخْلَرَاُج بِالضََّماِن: 

 .3/301السابق:  املصدر 8
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مسألة:  خرّج خليل على لذه القاعدة يفثانيا: التخريج على قاعدة: "السّنة تخصِّص الكتاب": 
 ؛أي: يف الصالة ؛ه: "َوال نـَتَـَعوَُّل" لو الصحيحقال خليل يف لل :)وقولحكم التعوُّذ في الصالة: 

متناِول  له؛ ألنَّه نُِقل 1لعدم إثباته، وال نقال إنَّ عموم قوله تعاىل: "فَِإَلا قـََراَت اْلُقْرَآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه"
وبذل  نكون خليل قد خرّج  ؛2فيكون لل  خمّصًصا لآلنة" ؛ة  السالم، ومل نُنقل فيه استعال ِفْعُله عليه

أن  على ولو ما ندلّ  ؛ة ختصي  الكتاب بالسنَّة الفعليةالقول بعدم التعوُّل يف الصالة على قاعد
 خليال نرى جواز ختصي  الكتاب بالسنَّة.

مسألة: خرّج خليل على لذه القاعدة يف  الُسنَّة": ثالثا: التخريج على قاعدة: "الُسّنة تخصص
 .3قال املصنف فيما: "َونـُْعَتبَـُر النثَصاُب ُدوَن احلَْْوِل َكاحلَْْرِ " زكاُة المعادن:

ا جيب فيه  ؛ف: )اختَـَلَف العلماُء يف املعدنقال خليل شارحا قول املصن       فقال أبو حنيفة: إمنَّ
مل نشرتط فيه احلوَل واشرتطه -رمحه اهلل-لكنَّ مالكاً  ؛الزكاةل مال  والشافعي: جتب فيه اخلُُمُس، وقا

، واستدلَّ يف املدونة حبدنث معادن الَقَبليَّة ولو يف املوطأ، وفيه: "فتل  املعادن ال نؤخذ منما  الشافعيُّ
ا كانت بفالة  . قال ابن نافع يف كتاب ابن سحنون: والّقَبِليَّة مل ت4إال الزكاة" وال خفاءَ  ؛كن ألحد  وإمنَّ

 .5يف داللته على أْخِذ الزكاة ال اخلُُمس(
يف -فقال: )فإن قلت: ال داللة فيه ؛مّث قال خليل خمّرجا على قاعدة ختصي  السّنة بالسّنة     

على عدم اشرتاط احلول، وإلا مل تكن فيه داللة فال بدَّ من اشرتاطه كما قاله -حدنث املعادن
: "ال زكاة يف صلى اهلل عليه وسلم ود، وابن ماجه، والبيمقي من قولهالشافعي؛ عماًل مبا رواه أبو دا
 .7فجواب : أنَّ حدنث املعادن خاصٌّ بالنثسبة إىل حدنث احلول( ؛6مال حىت حيول عليه احلول"

                                                           
 .11سورة النحل، اآلنة  1
 .1/400التوضيح:  2
 .0/11نفسه:  املصدر 3
ومال  يف موطئه، يف  ، 4211، رقم: 4/124: يف ِإْقطَاِع اأْلََرِضنيَ أخرجه أبو داود يف كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب  4
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خرّج خليل على لذه القاعدة يف بعض املسائل  رابعا: التخريج على قاعدة: "التخصيص بالعرف":
 منما:

قال املصنف يف بيان لل : "فـََيِصحُّ ِظَماُر السَّيثِد يف  : حكم ظهار السّيد في األَمة:األولىالمسألة 
 . 1اأَلَمِة ..."
ا  ،فألجل أنَّ الظثمار لو تشبيُه من جيوز وطؤلا مبن حَيُْرم وطؤلا :أي      صحَّ الظثمار من األَمة؛ ألهنَّ

 .2ممَّن جيوز وطؤلا، ولذا مذلبُنا، وللب الشافعيُّ إىل أنّه ال نصحُّ الظثمار من األمة
فقال:  ؛خرّج خليل اخلالف يف املسألة على اخلالف األصويل يف قاعدة التخصي  بالعرف     

، وال ش  أهنا من 3ِلُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِمْم")ومنشأ اخلالف لل تدخل يف قوله تعاىل: "الَِّذنَن نُظَا
فلفظ النثساء عامُّ نشمل األَمة لغًة، لكْن  ؛4لذا اللَّفظ بالزوجات( العرف خيصث النساء لغًة؛ لكنَّ 
فمن رأى جواز ختصي  العامث بالعرف قال: ال  ؛اج فإنَّ العرف خُيّصصه باألزواجإلا ُأضيف إىل األزو 

 السيثد من األمة، ومْن رأى عدَم جواز ختصي  العامث بالعرف للب إىل أنّه نصحُّ ظماره.   نصحُّ ظمارُ 
تَ َرى له َما ال يَِليُق ِبه: َتِر ِلي َعب دًا فَاش  قال ابن  المسألة الثانية: حكُم خياِر من قال لوكيله: اش 

 .5ِبِه، َفِفي ِخَيارِِه قـَْوالِن الْبِن اْلَقاِسِم وَأْشَمَب"احلاجب يف لل : "َواْشرَتِ يل َعْبداً فَاْشتَـَرى َما ال نَِليُق 
فإن اشرتى ما نليق به لزِمه، وإن اشرتى ما ال نليُق مبثله،  ؛وكََّله على شراء عبد  وأطلقَ  نعين: فإنْ      

فذلب ابُن القاسم يف املدونة إىل أّن املوكثل باخليار إْن شاء أمسكه وإْن شاء ردَّه. وللب أشمب إىل 
 .6أنَّه ال خيار له

الف مبينٌّ فقال: "ولعلَّ اخل ؛خرّج خليل اخلالَف يف املذلب على اخلالف يف التَّخصي  بالعرف     
العامث وتقييُد املطلق بالعرف، أم ال؟ فمن أجاز  ختصي  على اخلالف بني ألل األصول، لل جيوز
 . 7لل  جعل للموكثل اخلياَر، وَمْن ال فال"

                                                           
 .4/110التوضيح:  1
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في مسألة: بيع الطعام ؛ صرّح بذل  عدم صّحة تخصيص العامِّ بالعرفإاّل أنَّ خليال نرى      
يف املذلب لكْن  ؛جواِز بيع الطعام قبل قبضه مطلقاحيث بنّي أن القول املشمور عدُم  ؛قبل قبضه

ألنَّ الغالَب املتداوَل  ؛الطَّعام غري الرثبوي قبل قبضه : جواُز بيعِ 1قوالن آخران، أحُدمها رواه ابن ولب
فيكون النَّمُي حينئذ عن  ؛2فُيَخصثُ  النمَي عن بيع الطعام قبل قبضه ؛بني الناس لو الطعام الرثبوي

 .3لث بيع الطعام الرثبوي قبل قبضه، ونبقى غرُي الربوي على أصل احلِ 
ا جيري على التخصي  بالعادةقال خليل عقب لذا البيان: "لكْن لذا       والصحيح أنَّه ال  ،إمنَّ

 خصي  بالعرف.ولو تصرنح منه مبا نراه من عدم صحَّة الت ؛4خُيَصَُّ  هبا كما تقرَّر يف حمله"
 ": خرّج خليل على لذه القاعدة يفتخصيص العموم بالمعنىخامسا: التخريج على قاعدة: "

قال املصنف يف لل : ؟: إذا لم يتبيَّن حملها مسألة: متى تبرأ المتوّفى عنها زوُجها المدخوُل بها
َما يف  َما. "َوقَاَل َأْشَمُب: البُدَّ ِمْن َحْيَضة  َأْو َما نـَُنوُب َعنـْ اْلُمْرتَابَِة، وقَاَل اْبُن اْلَماِجُشوِن: ال حُيَْتاُج إِلَيـْ

 .5واْلَمْشُموُر: ِإْن مَتَّْت قـَْبَل َعاَدهِتَا َفال، ونـَْنظُرُلا النثَساُء وِإال فـَنَـَعْم"
ا، لكر خليل أنَّه ال خالف أن املعتدَّة يف الوفاة حتَِلُّ مبضيث األشمر إلا حاضت يف أثناء عّدهت     

طمرلا أقلَّ من  امُ البّد من حيضة  سواء أكانت أنَّ واختُلف إلا مل حتض يف أثنائما، فروى أشمب: 
مدَّة العدَّة أو أكثر منما، وإْن مل حتض فال بدَّ من تسعِة أشمر. وإىل لذا أشار املصنف بقوله: "أو ما 

 حيضة، وتكفيما أربعُة أشمر ننوب عنما يف املرتابة". وللب ابن املاجشون إىل أنَّه ال حاجة إىل
ا ال حتلُّ مبجّرد  وعشر. وأّما القول املشمور: فإلا كانت عادهتا احليُض قبل مضيث مقدار العدَّة، فإهنَّ

فينظرلا النثساء، فإْن قلَن: ال رنبة هبا بَرِئت، وإن قلن:  ؛ألنَّ تأخري احليض حينئذ  رنبة   انقضاء مّدهتا؛

                                                           
 .3/121التوضيح:  1
، قَاَل: نَا َرُسوَل اللَِّه، نَْأتِييِن الرَُّجُل فـَرُيِنُد ِمينث اْلبَـْيَع لَْيَس ِعْنِدي  2 أََفأَبـَْتاُعُه َلُه ِمَن السُّوِق؟ فـََقاَل: "اَل تَِبْع َما َعْن َحِكيِم ْبِن ِحزَام 

، والرتمذي يف باب َما َجاَء يف  4124، رقم: 4/014لَْيَس ِعْنَدَك": أخرجه أبو داود يف باب يِف الرَُّجِل نَِبيُع َما لَْيَس ِعْنَدُه: 
ئي يف سننه الكربى، يف كتاب البيوع، باب بـَْيُع َما لَْيَس ِعْنَد ، والنسا1040، رقم: 0/101َكرَاِلَيِة بـَْيِع َما لَْيَس ِعْنَدَك: 

، وابن ماجه يف باب النـَّْمِي َعْن بـَْيِع َما لَْيَس 3114، رقم: 2/011، وأخرجه يف سننه الصغرى: 1110، رقم: 1/11اْلَبائِع: ِ 
 .0112، رقم: 4/421ِعْنَدَك َوَعْن رِْبِح َما مَلْ ُنْضَمْن: 

 .3/121ضيح: انظر: التو  3
 .3/121نفسه:  املصدروالقول اآلخر: املنع يف كل ما فيه حقُّ توفية  سواء كان طعاماً أم ال، ولو البن حبيب: انظر:  4
 .3/01نفسه:  املصدر 5
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وِإال ولو معّن قول املصنف: " ؛ولو متاُم تسعة أشمر ؛احليضة أو ما نقوم مقامما بُدَّ من هبا رنبة ، فال
ا ال حتيض يف مقدار عّدهتا، فإنَّ التأخري لنا ال نوجب رنبة ".فـَنَـَعمْ   .1خبالف ما إلا كانت عادهتا أهنَّ
ر فتكون "وعلى املشمو  فقال: ؛خرّج خليل القول املشمور على قاعدة ختصي  العموم باملعّن     

 . 2اآلنة خمصََّصًة مبن مل حتصل هلا رنبة  بتأخري احليض، ولو مبين على ختصي  العموم باملعّن"
خرّج خليل على لذه القاعدة يف  بالقياس": سادسا: التخريج على قاعدة: "تخصيص الخبر

ُر الزوج على زوجته فيما زاد على ثلث مالها: مسألة: "َوحَيُْجُر الزَّْوُج ِفيَما زَاَد َعَلى ثـُلُِثَما هِبَِبة   َحج 
 .3َأْو َصَدَقة  أَْو ِعْتق  َأْو َغرْيِِه ممَّا لَْيَس مبَُعاوَضة "

لكر خليل أّن َحْجر الزوج على زوجته يف ماهلا فيما ليس مبعاوضة مستنُده قوله صلى اهلل عليه      
وقوله: "اَل جَيُوُز اِلْمرَأَة  َعِطيَّة ، ِإالَّ  4ْمر  يف َماهِلَا ِإَلا َمَلَ  َزْوُجَما ِعْصَمتَـَما""اَل جَيُوُز اِلْمرَأَة  أَ  وسلم:

 .6. ونكون حْجرُه عليما فيما زاد على ثلث ماهلا5بِِإْلِن َزْوِجَما"
نه فال حْجر عليما يف فما دو  مّث قال خليل: )وقوله: "ِفيَما زَاَد َعَلى الثُـُّلِث"؛ نعين: وأمَّا الثلث     
إمَّا ألهنا َلمَّا كانت حمجورًا عليما لغريلا كانت كاملرنض، فيكون من باب ختصي  اخلرب  ؛لل 

 ؛للزوج حقًّا يف التجمُّل مباهلا أي: لزوجما؛ ألنّه قال: "ألنَّ  ؛. وقوله: حمجورا عليما لغريلا7بالقياس(
. واملرنض حُيْجر عليه 8فلو كان هلا أْن تتصرف فيه وهتب بغري إلنه ألضرَّ لل  به" ؛ولذل  تزّوجما

فُيقاس  ؛فأشبه احلْجُر على الزوجة احلْجَر على املرنض ،ولم الورثة ؛يف مرض موته، ألجل غريه كذل 
صرف يف عليه، لكّن احلْجر على املرنض ال نكون إال فيما زاد على الثلث، ونبقى للمرنض حرنُّة الت

فينَسِحب لذا احلكُم إَلْن على احلْجر على الزوجة. وملَّا كان النَّمُي يف اخلربنن عامًّا يف  ؛الثلث الباقي

                                                           
 .01-01انظر: التوضيح:  1
 .01نفسه:  املصدر 2
 .1/43نفسه:  املصدر 3
 .4131، رقم: 4/014رْيِ ِإْلِن َزْوِجَما: أخرجه أبو داود يف باب َعِطيَّة اْلَمْرأَِة ِبغَ  4
، والنسائي يف سننه الكربى يف كتاب الزكاة، 4132، رقم: 4/014أخرجه أبو داود يف باب َعِطيَّة اْلَمْرأَِة بَِغرْيِ ِإْلِن َزْوِجَما:  5

 .0440، رقم: 4/13باب َعِطيَّة اْلَمْرأَِة ِبَغرْيِ ِإْلِن َزْوِجَما: 
 .1/43التوضيح: انظر:  6
 .1/41نفسه:  املصدر 7
 .1/41نفسه:  املصدر 8
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فال نشمل إال ما زاد على الثلث. ولذا من باب  ؛الثلث وغريه ُخصث  النمي بالقياس املذكور
 جرنان ختصي  اخلرب بالقياس. ممّا ندّل على أنه نرى صّحة ؛ختصي  اخلرب بالقياس كما لكر خليل

خرّج خليل على اإلثبات نفٌي ومن النَّفي إثباٌت":  سابعا: التخريج على قاعدة: "االستثناُء من
 لذه القاعدة يف مسألتني:

: قال َثالثًا ِإال اث  َنتي ِن ِإال َواِحَدةً من قال لزوجته: أنت طالٌق الواجب في حقِّ المسألة األولى: 
 .1"َوَلْو قَاَل: َثالثاً ِإال اثـَْنتنْيِ ِإال َواِحَدًة طُلثَقِت اثـَْنتَـنْيِ"ابن احلاجب: 

االستثناء من النفي قال خليل خمرثجا قول ابن احلاجب على القاعدة املذكورة: )ألنَّ القاعدة أنَّ      
أخرج به اثنتني فصار ، نفيًا إثبات  وبالعكس؛ فقوله: أنِت طالق  ثالثاً، إثبات  فيكون قوله: إال اثنتني

 .2اللزوُم واحدًة مُثَّ أثبت أخرى بقوله: "إال واحدة"(
َعًة ِإال َثَمانَِيًة:عشرًة من قال لزوجته: أنت طالٌق الواجب في حقِّ  الثانية: المسألة قال ابن  ِإالَّ ِتس 
 .3تـَْلَزُم ِتْسَعة ""وَعَلى اْلَمْشُموِر: َعَشَرة  ِإالَّ ِتْسَعًة ِإال مَثَانَِيًة: احلاجب: 

ا لزِمه تسعة ؛ ألنَّ القاعدة: أنَّ      االستثناء من اإلثبات نفي قال خليل خمّرجا على القاعدة: "وإمنَّ
، فقوله: "َعَشَرة " إثبات  َأخرَج منه تسعًة فيبقى واحد ، مُثَّ أدخل مثانيًة أخرى فكان ومن النفي إثبات
 .ة االحتجاج هباصحّ سألتني على القاعدة ندّل على أنّه نرى . وخترجيه يف امل4املَقرُّ به تسعًة"

 
 
 
 

 

 

                                                           
 .4/112التوضيح:  1
 .4/112نفسه: املصدر 2
 .1/111نفسه:  املصدر 3
 .1/111نفسه:  املصدر 4
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 المطلب الثالث: التخريج على قواعد اإلطالق والتقييد

خرّج خليل  الفرع األول: التخريج على قاعدة: "المطلق يجري على إطالقه حتى يرد ما يقّيده":
وصورة املسألة: من أفطر شمَر رمضان كامال  مسألة: كيفيُة قضاِء رمضان:على لذه القاعدة يف 

وأراد أن نقضيه، فإْن أراد قضاَءه متفرّقا فال خالف يف أنّه نَقضي عدَد أنّام فطره، وأّما إْن أراد قضاءه 
  ،أْم نصوم الشمر إن ابتدأ صوَمه مطلَع اهلالل ،1تتابًعا فمل جيب عليه قضاُء عدد أنّام فطره مطلقا

قال املصنف يف لل : "َوجيَُِب اْلَعَدُد، َوِقيَل: ِإال َأْن َنُصوَم  ؛ضاء أكمَل أو أنق َ ُد أنَّام القكان عد
 .2َشْمراً ُمَتَتاِبعاً، َوَنُكوُن َأْكَمَل، فـََيِجُب ِإْكَمالُُه"

قال خليل يف بيان لل : )نعين: أن املشمور وجوُب قضاِء ما أفطر مطلقًا صاَم يف أوَّل الشمر      
، وإْن 4. وروى ابُن ولب إْن صاَم بغري اهلالل فكذل 3لقوله تعاىل: "َفِعدَّة  ِمْن أَنَّام  ُأَخَر" ؛أو أثنائه

. وَرد 5سواء اتفقت أناُممما أو كان عدُد القضاء أكمل أو أنق ( ؛صام باهلالل أجزأه لل  الشمر
 ؛دون زنادة  وال نقصان فدّل لل  على وجوب قضاء أنّام فطره ؛اُء يف اآلنة مطلًقا ومل نُقيَّدالقض

ى ولو خترنج من خليل هلذا االطالق عل ؛َل الشمر أم أثناَءهقضالا متفرّقًة أو متتابعة، ابتدأ الصوم أوّ 
ممّا ندّل على أنّه نرى جرنان املطلق على إطالقه حىت ندّل الدليل على  ؛االطالق الوارد يف اآلنة بشأنه

 تقييده.   
 مسألة:خرّج خليل على القاعدة يف قاعدة: "تقييد المطلق بالعرف": الفرع الثاني: التخريج على 

تَ َرى له َما ال يَِليُق ِبه: َتِر ِلي َعب دًا فَاش  قال ابن احلاجب يف لل : "َواْشرَتِ يل  من قال لوكيله: اش 
 .6َعْبداً فَاْشتَـَرى َما ال نَِليُق بِِه، َفِفي ِخَيارِِه قـَْوالِن الْبِن اْلَقاِسِم وَأْشَمَب"

 ؛، وإْن اشرتى ما ال نليُق مبْثلهنعين: فإن وّكله على شراء عبد  وأطلَق، فإْن اشرتى ما نليق به لزِمه     
  املدونة إىل أّن املوكثل باخليار إْن شاء أمَسكه وإْن شاء ردَّه. وللب أشمب إىل فذلب ابُن القاسم يف

 
                                                           

 أي: سواء بدأ صومه يف بدانة الشمر أو أثنائه. 1
 .0/013التوضيح:  2
 .113سورة البقرة، اآلنة  3
 يف رمضان. أي: املعترُب عدد ما أفطر 4
 .0/013: التوضيح  5
 .1/110نفسه:  املصدر 6
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 .1أنَّه ال خيار له
فقال: "ولعلَّ  ؛خرّج خليل اخلالف يف املذلب على اخلالف يف التخصي  والتقييد بالعرف     

العامث وتقييُد املطلق بالعرف، أم ال؟  ختصي  اخلالف مبينٌّ على اخلالف بني ألل األصول، لل جيوز
والتقييد بالعرف أي: من أجاز التخصي   ؛2فمْن أجاز لل  جعل للموكثل اخليار، ومن ال فال"

 وكأنَّه قال له: اشرت يل عبدا نليق يب. ومْن مل جيْز لل  مل جيعل له اخليار.   ؛جعَل له اخليارَ 
، 3عدم صّحة ختصي  العاّم بالعرف كما تبنّي يف موضعهومبا أنَّ خليال قد صرّح بأنّه نرى      

 فيكون الشأن نفسه بالنسبة لتقييد املطلق بالعرف. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/110: التوضيحانظر:  1
 .1/110: املصدر نفسه 2
 من لذه املذكرة.131انظر: ص  3
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 المطلب الرابع: التخريج على قواعد المفهوم
خرّج خليل على لذه القاعدة يف الفرع األول: التخريج على قاعدة: "مفهوم الموافقة حجة": 

 بعض املسائل منما:
َومُيَْنُع اْلَكاِفُر َوِإْن أَِلَن " قال ابن احلاجب يف لل : حكم دخول الكافر المسجَد: المسألة األولى:

 .1َلُه ُمْسِلم "
َا اْلُمْشرُِكوَن قال خليل       مبيثنا وجَه منع دخول الكافر املسجَد مطلًقا: )َوْجُه املْنِع قولُه تعاىل: "ِإمنَّ

... ولعموِم احلدنِث: "ال ُأِحلُّ املسجَد حلائض  وال 2َمْسِجَد احلَْرَاَم بـَْعَد َعاِمِمْم َلَذا"جَنَس  َفال نـَْقَربُوا الْ 
"  .4... وألنَّه إلا ُمِنَع اجلُُنُب واحلائض فالكافُر أَْوىَل( 3ُجُنب 

"الثَّاين: بـَْيُع َمالِِه، فـَيَُباُع احْلَيَـَواُن َعاِجالً، قال المصنف: المسألة الثانية: بَ ي ع مال المحجور عليه:  
ْنِن اْستـُْؤينَ بِِه يف اْلمَ  ْوِت. وِقيَل: ويف ونـُْقَسُم وال ُنَكلَُّف اْلُغَرَماُء َأالَّ َغرمَِي ِسَواُلْم، فَِإْن َكاَن َمْعُروفًا بِالدَّ

 5َمْسِجِد يف َمْوتِِه وفـََلِسِه َكَما فـََعَل ُعَمُر َرِضَي اهللُ َعْنُه..."اْلَفَلِس، وقَاَل َأْصَبُغ: نـَُناَدى َعَلى بَاِب الْ 
بيُع مالِه، ونُقسم مثُن املبيع مع ما لَُه من ناض. فإْن كان احملجوُر  أي: احلكم الثاين من أحكام احلْجر

وأّما املعروف بالدَّنن  عليه غرَي معروف  بالدَّْنن ال نُنتظر بَقْسم مالِه يف الفلس واملوت باالتثفاق.
فُيْستأىن بقْسم مالِه يف املوت اتثفاقاً؛ الحتمال طروء غرمي  آخر. واختُلف يف حال فَلِسه. وللب 

إلا فلس الغرمُي أو مات نُنادى  إىل أنَّه 6يف قصَّة اأُلَسْيِفع-رضي اهلل عنه-فعل عمر أصبغ خمرثجا على

                                                           
 .1/112التوضيح:  1
 .01سورة التوبة، اآلنة  2
 .040، رقم: 1/12: أخرجه أبو داود يف كتاب الطمارة، بابِفي اجْلُُنِب نَْدُخُل اْلَمْسِجدَ  3
 .1/112السابق:  املصدر 4
 .3/244املصدر نفسه:  5
َنَة َكاَن َنْسِبُق احلَْ  6 اجَّ فـََيْشرَتِي الرََّواِحَل. فـَيُـْغِلي هِبَا. مُثَّ َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َداَلف  اْلُمَزينث، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرُجاًل ِمْن ُجَميـْ

َر فـَيَ  َنَة ْسِبُق احْلَاجَّ. َفأَفْـَلَس فـَرُِفَع أَْمرُُه ِإىَل ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، فـََقاَل: أَمَّا بـَْعُد. "أَنُـَّما النَّاُس. فَإِ ُنْسرُِع السَّيـْ نَّ اأْلَُسْيِفَع، ُأَسْيِفَع ُجَميـْ
َداَن ُمْعِرًضا. فََأْصَبَح َقْد رِنَن بِِه. َفَمْن َكاَن لَُه َعَلْيِه َدْنن  فـَْلَيْأتَِنا بِاْلَغَداِة. َرِضَي ِمْن ِدنِنِه َوأََمانَِتِه. بَِأْن نـَُقاَل َسَبَق احْلَاجَّ َأاَل َوإِنَُّه َقْد 

": أخرجه مال  يف كتاب الوصية با نَـُمْم. َوإِنَّاُكْم َوالدَّْنَن فَِإنَّ أَوََّلُه َلمٌّ َوآِخرَُه َحْرب  ، 0/222اِلَيِتِه: جَباِمع اْلَقَضاِء وََكرَ نـَْقِسُم َماَلُه بـَيـْ
 .1رقم: 
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َن بن فالن قد مات أو فَلس، فمن كان له عليه دنن  أو له على باب املسجد يف جمتمِع الناس أنَّ فال
 .1عنده قراض  أو ودنعة  أو بضاعة  فلريفْع لل  إىل القاضي

، ومل نُعرف يف حال موت احملجور عليه املصنف من قسم ماله قال خليل خمّرجا ما للب إليه     
ا كانت يف الفَلس، لكن نؤخذ فقال: "واعلم أن قصَّة  ؛على حجّية مفموم املوافقة بالدنن اأُلَسْيِفع إمنَّ

؛ ألنَّ لّمة املدنن يف حال فَلسه باقية  فيتعّلق احلقُّ هبا، ويف حال 2منه احلكم يف املوت بطرنق األوىل"
عمر رضي اهلل عليه بذل  يف حال  فإلا قضى ؛وعليهومن مَثّ ال ميكن تعلُّق احلقث هبا.  ،موته زائلة  

 ضى به يف حال املوِت من باب  َأْوىَل. الفلس فلَئْن نُق
 أنّه نرى حجّية القاعدة.يف املسألتني نتبنّيُ من خترنج خليل على مفموم املوافقة      

من املسائل اليت خرّج فيما خليل على  الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "مفهوم الصِّفة حجٌَّة":
 لذه القاعدة ما نأيت:

َوجتَُِب َعَلْيِه َعمَّْن " قال ابن احلاجب يف لل :المسألة األولى: َمن  يجب إخراج زكاة الفطر عنهم: 
 3تـَْلَزُمُه نـََفَقُتُه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َخاصًَّة بِاْلَقرَابَِة َوالرِقث كاآلبَاِء واألبناِء واْلَعِبيِد ...."

تلَزُمه نفقُته من املسلمني دون غريلم على مفموم خرّج خليل حكَم إخراج زكاة الفطر عمَّن      
فقال: )"ملا يف الصحيح: أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرض زكاَة الفطر من رمضان  ؛الصثفة

 حكم الوجوب بصفة اإلسالم. طَ بَ رَ فَـ ؛ 5. ومفمومه سقوطُما عن غرِي املسلم(4على كلث مسلم"
أي لل تـَْتَبُع الّثمرة  الثَّمرة المأبورة والمنعِقدة في شراء األشجار:حكم اندراج  المسألة الثانية:

فتكون للمشرتي أم تبقى للبائع؟: قال ابن احلاجب يف لل : "َواَل  ؛ما املباعاملأبورة واملنعقدة أصلَ 
َعِقُد إالَّ ِبَشْرط" ُنـْ

ْأبُوُر َوامل
َ
 .6نـَْنَدرُِج امل

                                                           
 .3/243 التوضيح: انظر: 1
 .3/243املصدر نفسه:  2
 .0/110املصدر نفسه: 3
ْسِلِمنَي بلفظ: َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضيَ  4

ُ
ُمَما: "أَنَّ أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب َصَدَقة الِفْطِر َعَلى الَعْبِد َوَغرْيِِه ِمَن امل  اللَُّه َعنـْ

، أَْو َعْبد  لََكر  أَْو أُنـَْثى ِمَن اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم فـََرَض زََكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن مَتْر ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعري  َعَلى ُكلث ُحر   َرُسولَ 
ْسِلِمنَي": 

ُ
ْلِفْطِر َعَلى اْلُمْسِلِمنَي ِمَن التَّْمِر ، وهبذا اللفظ أنضا أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، باب زََكاة ا1123، رقم: 0/142امل

 .113، رقم: 0/122َوالشَِّعرِي: 
 .0/110 :التوضيح 5
 .3/103املصدر نفسه:  6
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فإنَّه ال نندرج يف شرائه "الثَّمرُة املأبورة  ؛األرَض والنَّخلَ خَل أو اشرتى أي: إلا اشرتى النَّ      
 .-أي: املشرتي-2إال أْن نشرتطما 1واملنعقدة"
خرّج خليل القوَل بعدم اندراج الثَّمرة املأبورة واملنعقدة يف شراء األشجار على مفموم الصثفة      

فقال: )ودليُله ما يف الصحيح من حدنث ابن عمر رضي اهلل عنمما: "من  ؛املستفاد من احلدنث
وُفِمم من كالمه أنَّ الثَّمرة غري ...  3ابتاع خناًل قد أُبثرت فَثَمرُلا للذي باعما إال أْن نشرتطه املبتاُع"

 ؛ أي: تابعة للشجر فيأخذلا املشرتي.5(4املأبورة تابعة  
 القاعدة يف املسألتني أنَّه نرى حجيَّة العمل هبا.نتَّضح من خترنج خليل على      

من املسائل اليت خرّج فيما خليل على  الفرع الثالث: التخريج على قاعدة: "مفهوم الشَّرط حجَّة":
 لذه القاعدة ما نلي:

َتِحقُّ المفوَّضةُ  قال ابن احلاجب يف لل : "َواْلُمَفوََّضُة  مهَر الِمث ل؟: 6المسألة األولى: ِبَم َتس 
 .7َتْسَتِحقُّ َمْمَر اْلِمْثِل بِاْلَوْطء ال بِاْلَعْقِد وال بِاْلَمْوِت َعَلى اْلَمْشُموِر"

فقال:  ؛قال خليل شارحا قوَل املصنف وخمّرًجا عدم استحقاق املفوَّضة ممَر املِْثِل مبجرَّد العقد     
َل الفْرض فال تستحقُّ شيًئا؛ لقوله املْثل بالوطِء فال خالف فيه ... فلو طلَّقما قبْ )أمَّا استحقاُقما ممَر 

، مفموُمه: 8تعاىل: "َوِإْن طَلَّْقُتُموُلنَّ ِمْن قـَْبِل َأْن مَتَسُّوُلنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم هَلُنَّ َفرِنَضًة فَِنْصُف َما فـََرْضُتْم"
 .9شيء ( فإْن مل تفرضوا هلنَّ شيًئا مل نكْن هلنَّ 

                                                           
قال خليل "والتأبري خاصٌّ بالنخل، وما له زلر مث ننعقد بانعقاده كإبار النخل، ولذل  عطف املصنف املنعقد على املأبور. وما  1

 .3/101التوضيح:ال زلر له نعترب فيه أن تربز مجيع الثمرة عن موضعما وتتميز عن أصلما، فمو مبنزلة التأبري فيما": انظر: 
 .3/101املصدر نفسه: 2
بلفظ: "َمِن ابـَْتاَع خَنْاًل بـَْعَد أَْن  ،أخرجه البخاري يف كتاب املساقات، باب الرَُّجل َنُكوُن َلُه مَمَرٌّ أَْو ِشْرب  يِف َحاِئط  أَْو يف خَنْل   3

ْبَتاُع": 
ُ
فظ نفسه يف باب يف كتاب البيوع، باب ، وأخرجه مسلم بالل0421، رقم: 4/111تـَُؤبّـََر، فـََثَمَرتـَُما لِْلَبائِِع ِإالَّ أَْن َنْشرَتَِط امل

 : َما مَثَر   .11/34، رقم: 4/1124َمْن بَاَع خَنْاًل َعَليـْ
 فتكون حّقا للمشرتي. ؛أي: تابعة ألصلما املباع 4
 .3/101املصدر السابق: 5
 لي: من مل ُنسمَّ هلا املمر. 6
 .4/410املصدر نفسه:  7
 .042سورة البقرة، اآلنة  8
 .4/410املصدر نفسه:  9
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قال ابن احلاجب يف حكمما: "َوَتْسُقُط بِالطَّالِق اْلَباِئِن ُدوَن  حكم نفقة المطلقة: المسألة الثانية:
"  .1الرَّْجِعيث
قال خليل خمّرجا حكَم سقوِط النفقة على املطلقة طالقًا بائًنا على قاعدة "مفموم الشَّرط"      

النقطاع الزوجية ولقوله تعاىل: "َوِإْن ُكنَّ أُواَلِت مَحْل   ؛فقال: )سقطت بالبائن ؛املستفاد من اآلنة
فدلَّ على أنَّه ال نفقة هلا إلا مل تكْن  ؛، واملراُد املطلَّقُة البائن2َفأَْنِفُقوا َعَلْيِمنَّ َحىتَّ َنَضْعَن مَحَْلُمنَّ"

 .3حامالً(
 الشَّرط" يف املسألتني، أنَّه نرى حجّية القاعدة.  نتضح من خترنج خليل على قاعدة "مفموم     

 خرّج خليل على لذه القاعدة يفالفرع الرابع: التخريج على قاعدة: " مفهوم العدد حجَّة": 
 مسألتني مها:

فإنَّ قوله تعاىل: "فَانِكُحوا َما "...  قال خليل يف لل :المسألة األولى: حكُم نكاح الخامسة: 
. وعدم الزنادة على األربع مستفاد  5ن ٌّ يف عدم الزنادة( 4النثَساِء َمثْـَّن َوُثالَ  َورُبَاَع"طَاَب َلُكْم ِمَن 

 من اآلنة مبفموم العدد.
"َوالنثَصاُب ربُُع ِدنَنار  َأْو َثالثَُة َدرَاِلَم َأْو  قال املصنف: في نصاب قطع َيِد السَّارق: المسألة الثانية:
َغالِباً ْن َكانَا َغالِيَـنْيِ. َوِقيَل: َأْو ُنَساِوي َما نـَُباُع بِه وِقيَل: َأْو ُنَساِوي َأَحَدمُهَا إِ . َدرَاِلمَ ُنَساِوي َثالثَة 

ُمَما"  .6ِمنـْ
نعين: إْن سَرق ربَع دننار ُقطع وال التفات إىل أنَّه ُنساوي ثالثة درالم أْم ال، وكذل  إْن سرق      

فات إىل كوهنا تساوي ربَع دننار أْم ال، وأمَّا إْن سَرق غريمها فاملشمور أنَّه ثالثَة درالم خالصًة فال الت
ا أعمُّ. وقيل نُقوَّم املسروُق بأحدمها إْن تساوى التعامل هبما، وإن غلب التعامل  نُقوَّم بالدرالم ألهنَّ

 .7بأحدمها قـُوثم املسروُق به وال التفات إىل قيمته باآلخر

                                                           
 .3/144التوضيح:  1
 .1سورة الطالق، اآلنة  2
 .3/144املصدر نفسه:  3
 . 4سورة النساء، اآلنة  4
 .4/000املصدر نفسه: 5
 .1/421املصدر نفسه:  6
 .421-1/421املصدر نفسه:  انظر: 7
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على لكر خالف العلماء يف اعتبار النصاب يف حّد السرقة، فذكر أنَّ اجلممور  مّث أتى خليل       
على القول باعتباره، وأنَّ البعض للب إىل عدم اعتباره، وأنَّ السَّارق نُقطع يف القليل والكثري. 

 َقْطع والقائلون بالنصاب اختلفوا يف تقدنره بني قائل بدرلم  ودرمهني وثالث ة وأربعة  وعشرة . وقيل: ال
 .  1يف أقلَّ من دننار أو عشرِة درالم

فقال بشأنه خليل: )ومذلبنا أنَّه ال نُقطع إال يف ثالثة درالم أو ربع  ؛وأّما النصاب يف املذلب     
دننار ملا يف الصحيحني أنَّه عليه الصالة والسالم قال: "ال تـُْقطع َنُد السَّارق إال يف ربِع دننار  

ولو خترنج للقول بعدم  ؛ُد السارق يف أقلَّ من ربع دننارأي: مبفموم العدد ال تُقطع نَ  ؛3(2فصاعداً"
قطع ند السارق يف أقلَّ من ربع دننار على "مفموم العدد" املستفاد من احلدنث. وأّما القطُع يف ثالثة 

، فجمع ألل املذلب 5لم"قيمُته ثالثة درا 4فألنَّه عليه الصالة والسالم "َقَطع سارقًا يف جِمَن   ؛درالم
 .6بني احلدنثني

الظالُر من خترنج خليل على مفموم العدد يف املسألتني أنّه نرى حجّية القاعدة، إال أّنين وجدته      
"َويف  قال ابن احلاجب يف لل :مسألة: الواجب في االستجمار: ميَنع العمَل هبا ولل  يف 
وما -أي: الواجب أو املطلوُب يف األحجار ؛7َثالثَة  ِلُكلث خَمْرَج  قـَْوالِن" اأَلْحَجاِر اإِلنـَْقاُء، َويف تـَْعِينيِ 

اإلنقاُء، وأّما أثر الّنجاسة فال مُيكُن زوالُه. واختُلف يف الواجب يف االستجماِر، واْلَمْشُموِر -يف معنالا
ه بعُضمم لقوله صلى اهلل عليه أنَّه اإلنقاُء ُدوَن الَعَدِد. وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجوهِبما، واختار 

ولذا َخرََج بيانًا ألقّل ما جُيزئ. ؛ 8ثالثَة أحجار "وسلم حني ُسئل عن االستطابِة: "أََوال جيُد أحدُكم 
 . 9وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "َوَمِن اْسَتْجَمَر فـَْلُيوتِر"

                                                           
 .1/421:التوضيح انظر: 1
 .1113، رقم: 4/1410: ّد السَّرَِقِة َوِنَصاهِبَاأخرجه مسلم يف كتاب احلدود، باحبَ  2
 .1/421املصدر السابق: 3
 لو التـُّْرُس؛ ولو ما نُتخذ من اجللد أو غريه، حيمله احملارب ليدفع به عن نفسه ضرب السيف أو السمم. 4
 .1111، رقم: 4/1414 :أخرجه مسلم يف كتاب احلدود، باب َحّد السَّرَِقِة َوِنَصاهِبَا 5
 .1/421:التوضيح انظر: 6
 .1/142نفسه: املصدر 7
 . 02، رقم: 1/01: َجاِمِع اْلُوُضوءِ أخرجه مال  يف كتاب الطمارة، باب  8
نَتار يِف 110، رقم: 1/34أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب االستجمار وترا:  9 ، ومسلم يف كتاب الوضوء، باب اإْلِ

 .042، رقم: 1/010ااَلْسِتْنثَاِر َوااَلْسِتْجَماِر: 
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 .1ولل  ما نُبنّي أن العدد مطلوب أنضا
خرّج خليل القول الشالَّ بوجوب العدد على قاعدة "مفموم العدد" املستفاد من احلدنث األّول      

فقال: "وُأجيب بأنَّ اأَلوََّل إمنا ندلُّ على  ؛وضّعف لذا القول بناء على عدم حجّية مفموم العدد
 .2مفموِم الَعَدِد، ومُيَْنُع"

 خرَّج خليل على القاعدة يف لَّقب ليس حجة":الفرع الخامس: التخريج على قاعدة: "مفهوم ال
قال ابن احلاجب يف لل : "ويف َمسث مسألة: هل  يجب الوضوء على المرأة إذا مسَّت فر جها؟ 

، ثَالِثـَُما: ِإْن أَْلطََفْت ا  .3َقَض..."نـْتَـ اْلَمْرأَِة فـَْرَجَما َثالُ  رَِوانات  الْبِن زِنَاد ، َواْلُمَدوَّنَِة، َواْبِن َأيب أَُوْنس 
أي: روانُة ابن زناد  الوضوَء، واملدونِة نـَْفُيه، وابِن أيب أُونس  التفصيُل؛ فإْن ألطفت وجب الوضوء      

 . 4وإال فال وضوَء عليما وحكى ابُن رشد روانًة رابعًة باالستحباب
فقال: )ووجُه  ؛على مفموم اللَّقب املستفاد من احلدنث-نفي الوضوء-خرّج خليل مذلَب املدونة     

ومفموُمه نفُي الوضوِء ممَّْن َمسَّ  ،5مذلِب املدونِة قولُه صلى اهلل عليه وسلم: "َمْن َمسَّ لََكَرُه فـَْلَيتَـَوضَّأ"
" 6غريَه( ولو ما ندلُّ على أنَّه نرى عدم حجّية مفموم اللقب، ولو  ؛7مُثّ قال: "وُردَّ بأنَّه مفموُم َلَقب 

 ما صرّح به يف بعض املسائل منما: 
                                 .                                                                            8َواجْلَاِمُد َكاحلََْجِر َعَلى اْلَمْشُموِر"قال ابن احلاجب يف لل : " مسألة ما ُيستجمُر به:

 . 9كلَّ جامد  على احَلَجِر؛ ألنَّ الَقْصَد اإلنقاُء..."-يف اْلَمْشُمورِ -قال خليل: "وقاسَ 
فقال: "وال دليَل له بقوله صلى  ؛مُثّ ضّعف القول الشَّالَّ بأنَّ االستجمار ال نكون إال باألحجار     

 .1؛ ألنَّ مفموَم اللََّقِب مردود  ..."10دُُكم َثالثَة َأحجار "اهلل عليه وسلم: "َأَوال جيَُِد َأحَ 
                                                           

 .1/141ضيح: انظر: التو  1
 .1/141 املصدر نفسه  2
 .1/114املصدر نفسه: 3
 .1/114: املصدر نفسه انظر: 4
 .111، رقم: 1/31: أخرجه أبو داود يف كتاب الطمارة، باب اْلُوُضوء ِمْن َمسث الذََّكرِ  5
 .1/114التوضيح: 6
 .1/114املصدر نفسه: 7
 .1/144املصدر نفسه: 8
 .1/143املصدر نفسه: 9

 .02، رقم: 1/01: َجاِمع اْلُوُضوءِ أخرجه مال  يف كتاب الطمارة، باب  10
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رج الغالب ال مفهوم له": الفرع السادس: التخريج على قاعدة: خرّج خليل على  "ما َخَرَج مخ 
 لذه القاعدة يف مسائل كثرية منما:

قال ابن احلاجب: "َوحَيُْرُم بِاْلُمَصاَلَرِة أُمََّماُت الزَّْوَجِة ِمَن  : المحّرمات من النِّساء:المسألة األولى
 .2النََّسِب َأِو الّرَضاِع، وبـََناُت الزَّْوَجِة اْلَمْدُخوِل هِبَا، َوِإْن ملَْ َتُكْن يف ِحْجرِِه ..."

كلُّ َمْن له على الزوجة والدة ، سواء كان ِمْن جمة أبيما أو أمثما،   لنَّ  أمَّمات الزوجةلكر خليل أنَّ 
وسواء كان من جمة النَّسب أو الرَّضاع، واألصُل فيه قولُه تعاىل: "َوأُمََّماُت ِنَساِئُكْم َوَربَائُِبُكْم الالَّيت 

أنَّ العقد على البنت حُيَرثم األمَّ وال حَتُْرم البنُت . وحاصُله 3يف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكْم الالَّيت َدَخْلُتْم هِبِنَّ"
 .4لعقد على األمث بل بالدخوِل هبابا

خرّج خليل القول حبرمة الرَّبائب وإْن مل تكن يف ِحْجره على أنَّ ما خرج خمرج الغالب ال مفموم      
 .5فال مفموم له( ؛رج الغالبفقال: )ألنَّ قوله تعاىل: "الالَّيت يف ُحُجورُِكْم" وْصف  خرج خم ؛له

َة َعَلى ُمطَلََّقة  قـَْبَل  عدَُّة المطلَّقة قبَل الدُّخول: الثانية: المسألة قال ابن احلاجب فيما: "وال ِعدَّ
ِمْن قـَْبِل َأْن  لقوله تعاىل: "نَا أَنُـَّما الَِّذنَن َآَمُنوا ِإَلا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُلنَّ ولل   .6الدُُّخوِل"

 .7مَتَسُّوُلنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِمنَّ ِمْن ِعدَّة  تـَْعَتدُّونـََما"
خرّج خليل عدم التفرقة يف الِعدَّة بني املطلَّقة قبل الدخول مؤمنًة كانت أو كافرًة على أنَّ صفة      

ا خرجت خمرج الغالب؛ ألَّ  ؛اإلميان الواردة يف اآلنة ال مفموم هلا ن أكثَر ما نتزوَُّجمنَّ املؤمنون ألهنَّ
ألنَّه خرج خمرج الغالب، وال فرق بني ؛ -أي: يف اآلنة-فقال: "وال مفموم لصفة اإلميان لنا ؛مؤمنات  

ولو من  ؛ما خرج خمرج الغالب ال مفموم له . نتضح من املسألتني أن خليال نرى أن8مؤمنة وكافرة"
 شروط العمل مبفموم املخالفة. 

                                                                                                                                                                                     
 .1/143التوضيح:  1
 .4/011:املصدر نفسه 2
 .04سورة النساء، اآلنة  3
 .4/011انظر: املصدر نفسه: 4
 .4/011املصدر نفسه: 5
 .3/1املصدر نفسه: 6
 .31سورة األحزاب، اآلنة  7
 .3/1: املصدر نفسه 8
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التعارض  : تخريج الفروع على األصول فيخامسالالمبحث  

 والترجيح واالجتهاد
 

 اشتمل على مطلبين:

 

 بالتعارض والترجيح التخريج على القواعد األصولية المتعلِّقة المطلب األول:

 باالجتهاد التخريج على القواعد األصولية المتعلِّقة المطلب الثاني:
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 بالتعارض والترجيح التخريج على القواعد األصولية المتعلِّقة المطلب األول:

َلى من  خرّج خليل بعضها":  إهمالالفرع األول: التخريج على قاعدة: "الجمُع بين األدلة َأو 
 على لذه القاعدة يف بعض املسائل منما:

اأَلْحَجاِر اإِلنـَْقاُء، َويف "َويف  قال ابن احلاجب يف لل :المسألة األولى: الواجب في االستجمار: 
 .1تـَْعِينِي َثالثَة  ِلُكلث خَمْرَج  قـَْوالِن"

اإلنقاُء، وأّما أثر الّنجاسة فال مُيكُن زوالُه. -وما يف معنالا-أي: الواجب أو املطلوُب يف األحجار     
. وقال أبو الفرج وابن شعبان واختُلف يف الواجب يف االستجماِر، واْلَمْشُموِر أنَّه اإلنقاُء ُدوَن الَعَددِ 

بوجوهِبما، واختاره بعُضمم لقوله صلى اهلل عليه وسلم حني ُسئل عن االستطابِة: "أََوال جيُد أحدُكم 
. 3. ولذا َخرََج بياناً ألقّل ما جُيزئ. وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "َمِن اْسَتْجَمَر فـَْلُيوتِر"2ثالثَة أحجار "

 .4دد مطلوب أنضاولل  ما نُبنّي أنَّ الع
فقال: "وُأجيب بأنَّ  ؛خترجيا على قاعدة اجلمع بني األدلَّة ؛للب خليل إىل استحباب العدد ِوتْـرًا     
ا ندلُّ على مفموِم الَعَدِد ... وعن الثاىن-أي: احلدنث األول-اأَلوَّلَ  بأنَّه -أي احلدنث الثاين-إمنَّ

بني خرَّج خليل القول باستحباب العدد على قاعدة اجلمع  .5حممول  على الندِب مجعًا بني اأَلِدلَِّة"
ثالثة أحجار ومنما األعداد األول جييز االستطابة مبا فاق  ؛ حيث إن إعمال احلدنثالدليلني

 على االستحباب.ر؛ فجمع بني احلدنثني حبمل األمر الزوجية، يف حني نأمر احلدنث الثاين بالوت
قال ابن احلاجب المسألة الثانية: إذا َعَقَد على المرأة شخصان ودخل بها الثاني فلمن  تكون؟: 

َذِلَ  َوِفيَما: َوِإَلا أَِلَنْت ِلَولِيـَّنْيِ فـََعَقَدا َعَلى َشْخَصنْيِ َفَدَخَل الثَّاين وملَْ نـَْعَلْم َفِمَي َلُه. َحَكَم بِ " يف لل :
ُمْم وملَْ نـُْنِكُروا، َوُمَعاِونَُة لِْلَحَسِن َعَلى ابِنِه ُعَمُر َرِضَي اهللُ تـََعاىَل   َعْنُه حبضرة الصََّحابَِة َرِضَي اهللُ تـََعاىَل َعنـْ

 .6نَزِند وملَْ ننكروا َوقَاَل اْبُن عبد احلََْكِم: السَّاِبُق بِاْلَعْقِد أَْوىَل"
                                                           

 .1/142 التوضيح: 1
 . 02، رقم: 1/01: َجاِمع اْلُوُضوءِ أخرجه مال  يف موطئه، كتاب الطمارة، باب  2
نَتار يِف 110، رقم: 1/34أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب االستجمار وترا:  3 ، ومسلم يف كتاب الوضوء، باب اإْلِ

 .042، رقم: 1/010ااَلْسِتْنثَاِر َوااَلْسِتْجَماِر: 
 .1/141وضيح: انظر: الت 4
 .1/141املصدر نفسه: 5
 .4/131املصدر نفسه: 6
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فمي له ولو القول املشمور، والقول  ؛األوَّلأي: إْن دخل هبا العاقد الثاين مع عدم عْلِمه بعْقد      
ا للسَّابق منمما بالعقد وإْن مّت الدخول، ولو قول ابن عبد احلكم واملغرية وابن مسلمة  . 1الشال أهنَّ

ودليل املشمور اإلمجاُع السكويت املشار إليه يف قول املصنف. ودليل الشال أنَّ العاقد الثاين وقَع      
فيدخل يف عموم قوله تعاىل:  ؛العلم ال مينع من كوهنا متزوجةً  لغريه، وعدمُ  عقُده ودخوله على زوجة  
 .3أميا امرأة زّوجما وليَّان فمي لألول""سلم:وعموِم قوله صلى اهلل عليه و  ،2"َواْلُمْحَصَناُت ِمْن النثَساء"

فقال: "فإن قلت: كيف اجلواب  ؛أعمل خليل قاعدة اجلمع بني األدلة يف ترجيح القول املشمور     
ا امرأة زّوجما وليَّان فمي لألول" قيل:  عما رواه أبو داود عنه عليه الصالة والسالم أنَّه قال: "أميُّ

ا امرأة زّوجما وليَّان فمي لألول 4الثَّاين مجعًا بني األدلة" اجلواب محُله على عدم دخول . والتقدنر: أميُّ
 إْن مل ندخل هبا الثَّاين. 

وال ُنصار إىل  ،نتضح من املسألتني أّن خليال نرى أّن اجلمع بني األدلة أوىل من تعطيل بعضما     
التعارُض بني حيث قال: " ؛البّينتنيصرّح بذل  يف مسألة تعارض  الرتجيح إال إلا تعّذر اجلمع.

البينتني: التقابُل بينمما على وجه  مينع كلٌّ منمما صاحبه، وال إشكال يف اجلمع بينمما إلا أمكن،  
 .5كما يف تعارض األثرنن عند ألل األصول ... "

من وجٍه أولى من إهمال  الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "الجمع بين الدليلين ولو
 ولي قاعدة متفّرعة عن القاعدة السابقة.  ا":أحدهم
قال ابن احلاجب يف لل : "َواألَْنُف  مسألة: ديُّة قطع األنف:خرّج خليل على لذه القاعدة يف      

 . 6ِمْن َأْصِلِه َأْو َمارِنِِه َعَلى اأَلَصحث ..."
كاملة  إلا ُقِطع ِمْن َأْصِلِه، قال خليل شارحا قول املصنف: )أي: ومنما "األَْنُف" ففيه الدنَّة       

الدنَُّة ... وروى ابن شماب أنَّه صلى اهلل عليه وسلم -ولو ما الن منه-واملشمور أنَّ يف املارن وحده
                                                           

 .4/131انظر: التوضيح:  1
 .03سورة النساء، اآلنة  2
، والرتمذي يف باب َما َجاَء يِف الَولِيـَّنْيِ 0211، رقم: 0/042أخرجه أبو داود يف كتاب النكاح، باب ِإَلا أَْنَكَح اْلَولِيَّاِن:  3

 .1112رقم: ، 0/321نـَُزوثَجاِن: 
 .4/131:التوضيح  4
 . 1/103املصدر نفسه:  5
 .1/010املصدر نفسه: 6
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ا 1"قضى يف األنف نـُْقطع مارنُه بالدثنَّة كاملًة" نَّة إمنَّ . ومقابل األصحث ما رواه ابن نافع عن مال  أن الدث
ن أصله؛ ملا يف املوطأ وغريه أنَّه عليه الصالة والسالم قال يف كتاب عمرو بن تكون فيه إلا ُقطع م

 . 3(2حزم: "ويف األنف إلا أوعب َجْدعاً مائة  من اإلبل"
أّول خليل حدنث عمرو بن حزم خترجيا على قاعدة اجلمع بني احلدنثني ولو من وجه  أوىل من      

فقال: "وظالرُه إلا استوعب َقْطَعه، وقد حيتمل أْن نكون املراُد إلا استوعب القطُع ما  ؛إمهال أحدمها
 . 4نسمَّى َجْدعاً ليكون موافقاً ملا رواه ابن شماب، واجلمُع بني الدليلني ولو من وجه  َأْوىَل"

 وبذل  نتضح أّن خليال نرى حجية القاعدة ومن مَثَّ صحََّة العمل هبا.     
 ثالث: التخريج على قاعدة: " عموُم الحديث مقدٌَّم على فعل الصحابيِّ عند التعارض":الفرع ال

قال خليل يف بيان شروط القاضي  لمرأة:امسألة: حكُم والية خرّج خليل على لذه القاعدة يف 
ْن خمّرجا عدَم صحَّة والنة املرأة على قاعدة "تقدمي عموم احلدنث على فعل الصحايب": )... ثانيما: أ

... وال  5نكون لكراً؛ فال نصحُّ عقُد الوالنة المرأة؛ ملا يف البخاري: "لن نفلح قوم  َولَّوا أمَرلم امرأًة"
نُقال: قد َوىلَّ عمُر رضي اهلل عنه "الشفاء" احلسبَة، ولي قضاء  وحكومة ؛ ألنَّا نقول: عموُم احلدنث 

ّن عموم احلدنث مقّدم  على فعل الصحايب عند . وِمْن مَثَّ نتبنّي أّن خليال نرى أ6مقدَّم  عليه(
 التعارض.

خرّج خليل على لذه ": 7الفرع الرابع: التخريج على قاعدة: "تعارض خبر الواحد مع القياس
 القاعدة يف بعض املسائل منما:

                                                           
مل أقف على روانة البن شماب يف املوضوع هبذا اللفظ وال بغريه. وإمنا احلدنث رواه البيمقي يف سننه الكربى يف باب دنّة األنف 1

َلى، َعْن ِعْكرَِمَة ْبنِ بلفظ: عن  ، َعِن اْبِن َأيب لَيـْ َخاِلد ، َعْن َرُجل  ِمْن آِل ُعَمَر، قَاَل: َقَضى َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يِف  وَِكيع 
نَةَ   . 11.034، رقم: 1/113: اأْلَْنِف ِإَلا اْسُتوِعَب َمارِنُُه الدث

، 1/421اْلُعُقوِل َواْخِتاَلِف النَّاِقِلنَي َلُه: السنن الكربى: أخرجه النسائي يف كتاب القسامة، باب لِْكر َحِدنِث َعْمرو ْبِن َحْزم  يف  2
 .1، رقم: 0/131، ومال  يف كتاب العقول، باب لكر العقول: 3112، رقم: 1/12، السنن الصغرى: 2244رقم: 

 .014-010 التوضيح: 3
 .1/014املصدر نفسه: 4
 .3301، رقم: 1/1َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل ِكْسَرى َوقـَْيَصَر: أخرجه البخاري يف كتاب املغازي، باب ِكَتاب النَّيبث  5
 .1/212املصدر السابق:  6
 نُقصد بالقياس لنا املعّن العام ال املعّن اخلاص؛ ولو القواعد العامة للشرنعة اإلسالمية. 7
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تعيُن بهم العامُل ونفقُتهم إلا استعان العامل : أثناء مدة المساقاة المسألة األولى: أجرُة من َيس 
إبّان مّدة املساقاة مبَا ُوجد يف احلائط من رقيق  وأجراء لصاحب احلائط، فعلى من تكون أجرهتم 

 .1ونفقتمم وكسوهتم؟ قال ابن احلاجب يف لل : "َواأُلْجرَُة َعَلى َربثِه خِبِالِف نـََفَقِتِمْم وِكْسَوهِتِْم"
ُوجد يف احلائط من ُأَجراء ورقيق، بنّيَ أنَّ  بعد ما بنّي املصنف أنَّ للعامل احلقُّ يف االستعانة مبا     

ا على العامل. َوَوَرَد يف خمتصر ما ليس  ؛األجرة على ربث احلائط، خبالف نفقتمم وكسوهتم فإهنَّ
 . 2باملختصر بأنَّ نفقتمم وكسوهتم على ربث احلائط

حيث  ؛د التعارضخرّج خليل اخلالف يف املسألة على اخلالف يف تقدمي اخلرب أو القياس عن     
ا على العامل، ويف خمتصر ما ليس يف قال: )... و  قوله: "خِبِالِف نـََفَقِتِمْم وِكْسَوهِتِْم" أي: فإهنَّ

اخلرَب؛ ألنَّه عليه السالم مل -أي: يف القول األوَّل-املختصر: لي على ربث احلائط، فقدَّم يف األوَّل
م رقُيق ربث احلائط ودوابُّه(، وقدَّم يف الثَّاين 3نتكلَّف شيئًا من لل  وإلا كانوا ِمْلكاً  .4القياَس؛ ألهنَّ

 لربث احلائط فإنَّ القياس نقضي بوجوب النَّفقة عليمم.
 .5فإْن ردَّلا ردَّ معما صاعاً من متر ... "" قال ابن احلاجب: المسألة الثانية: الردُّ بعي ب التَّصرية:

ألة على اخلالف يف تقدمي اخلرب أو القياس عند التعارض: )أي: قال خليل خمرثجا اخلالف يف املس     
. قال يف املدونة: "وال ألحد  يف لذا 6للحدنث ؛فإْن ردَّلا بعْيب التَّْصرنة ردَّ معما صاعًا من متر

                                                           
 . 1/311التوضيح:  1
 . 1/311املصدر نفسه: انظر:  2
َما ِمْن مَثَر  أَْو زَ -رضي اهلل عنمما-ُعَمرَ َعِن اْبِن  3 ": "أَنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَمَل أَْلَل َخْيبَـَر ِبَشْطِر َما خَيْرُُج ِمنـْ رْع 

. ومل نُنفق صلى اهلل 1111، رقم: 4/1111: أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة، باب اْلُمَساقَاِة َواْلُمَعاَمَلِة جِبُْزء  ِمَن الثََّمِر َوالزَّرْعِ 
 عليه وسلم على من كان باحلائط واألرض.

 . 1/311: التوضيح  4
 .3/301نفسه:  املصدر 5
ِبَل َواْلَغَنَم، 6 ابـَْتاَعَما بـَْعَد َلِلَ  فـَُمَو خِبَرْيِ النَّظَرَْنِن َفَمِن  َعْن َأيب ُلَرنـْرََة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "... َواَل ُتَصرُّوا اإْلِ

البيوع، باب النـَّْمِي لِْلَبائِِع أَْن  بـَْعَد َأْن حَيُْلبَـَما، فَِإْن َرِضيَـَما أَْمَسَكَما، َوِإْن َسِخَطَما َردََّلا َوَصاًعا ِمْن مَتْر ": أخرجه البخاري يف كتاب
، ومسلم يف كتاب البيوع، باب حَتْرمي بـَْيِع الرَُّجِل َعَلى بـَْيِع َأِخيِه، 0131، رقم: 4/22الَغَنَم وَُكلَّ حُمَفََّلة : اَل حُيَفثَل اإِلِبَل َوالبَـَقَر وَ 

 .1111، رقم: 4/1111َوَسْوِمِه َعَلى َسْوِمِه، َوحَتْرمِِي النَّْجِش، َوحَتْرمِِي التَّْصرِنَِة: 
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فقال: ال نـَُرّد معما  ؛م يف كتاب ابن عبد احلكم القياسوقدَّ  فقدَّم اخلرَب على القياس. ؛1احلدنث رأي "
 .2شيئاً. ورواه أشمب يف العتبية، وقال به ابن نونس(

الفرع الخامس: التخريج على قاعدة: "الترجيُح بكَبر الرَّاوي" وقاعدة: "خبُر صاحِب الواقعِة أو 
 المباشِر لها مقدَّم على خبِر غيره": 
رِم مسألة: حكُم نكاح وإنكاحخرّج خليل على لاتني القاعدتني يف  : قال ابن احلاجب يف الُمح 

 .3لل : "اإِلْحرَاُم: َوال حيَِلُّ ِلُمْحرِم  َوال ِلُمْحرَِمة  ِنَكاح  وال ِإْنَكاح  ..."
قال خليل: )... وسواء كان اإلحرام حبج  أو بعمرة. ومل نـََر أبو حنيفة رضي اهلل عنه اإلحراَم      

اس رضي اهلل عنمما قال: "تزوَّج رسول اهلل صلى اهلل عليه مانعاً، واحتجَّ مبا يف الصَّحيح عن ابن عب
... وأجيب بأنَّه أنضًا يف الصَّحيح عن نزند بن األصمث، قال: "حدَّثتين  4وسلم ميمونَة ولو حُمْرِم "

، قال: وكانت خاليت وخالة ابن عباس" ومبا  ،5ميمونُة أنَّه عليه الصالة والسالم تزوَّجما ولو حالل 
، خرَّجه ال نسائي مسنداً ومالُ  مرساًل عن أيب رافع أنَّه عليه الصالة والسالم تزوَّج ميمونَة ولو حالل 

 .  7(6وكْنُت أنا الرَّسول فيما بينمما"
مُثّ قال خليل: "حدنُث أيب رافع َأْوىَل من حدنث ابن عباس؛ ألنَّه املباشُر للقصَّة، السيما وابن      

 من مَثّ نتبنّي أّن خليال نرى حجّية العمل بالقاعدتني. . و 8عباس  كان حينئذ صغرياً"
 

                                                           
: أََو أِلََحد  يف َلَذا احلَِْدنِث َرْأي ؟".  قَالَ . واللفظ فيما: " 4/421املدونة:  1  َماِل  
 .3/301التوضيح:  2
 . 4/011نفسه: املصدر 3
، ومسلم يف كتاب النكاح، باب حترمي نكاح 1142، رقم: 4/11أخرجه البخاري يف كتاب جزاء الصيد، باب تزونج احملرم:  4

 .  1312، رقم: 0/1240احملرم وكرالة خطبته: 
 .1311، رقم: 0/1240: النكاح، باب حترمي نكاح احملرم وكرالة خطبتهلم يف كتاب أخرجه مس 5
، والنسائي يف سننه الصغرى، يف كتاب النكاح، 131، رقم: 0/110أخرجه الرتمذي يف باب ما جاء يف كرالية تزونج احملرم:  6

 . 1411، رقم: 1/110باب لكر االختالف يف تزونج ميمونة: 
 .4/012التوضيح:  7
 .4/012نفسه:  املصدر 8
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خرّج خليل على لذه  الفرع السادس: التخريج على قاعدة: "المنطوُق مقدٌَّم على المفهوم":
"َويف اأَلْحَجاِر اإِلنـَْقاءُ، َويف  قال ابن احلاجب يف لل :مسألة: الواجُب في االستجمار:  القاعدة يف
 .1َثالثَة  ِلُكلث خَمْرَج  قـَْوالِن"تـَْعِينِي 
اإلنقاُء، وأّما أثـَُر الّنجاسة فال مُيكُن -وما يف معنالا-أي: الواجب أو املطلوُب يف األحجار     

زوالُه. واختُلف يف الواجب يف االستجماِر، واْلَمْشُموِر أنَّه اإلنقاُء ُدوَن الَعَدِد. وقال أبو الفرج وابن 
واختاره بعُضمم لقوله صلى اهلل عليه وسلم حني ُسئل عن االستطابِة: "َأَوال جيُد شعبان بوجوهِبما، 

. ولذا َخرََج بيانًا ألقّل ما جُيزئ. وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "َوَمِن اْسَتْجَمَر 2أحدُكم ثالثَة أحجار "
 .4. ولل  ما نُبنّي أن العدد مطلوب أنضا3فـَْلُيوتِر"
شَّالَّ بوجوب العدد على قاعدة "مفموم العدد" املستفاد من احلدنث األّول خرّج خليل القول ال     

وضّعف لذا القول بناًء على عدم حجّية مفموم العدد. ولو ُسّلم حبجّيته فإنَّه معاَرض  بداللة 
ا ندلُّ إمنَّ -ولو القول الشال-فقال: "وُأجيب بأنَّ اأَلوَّلَ  ؛املنطوق، وحينئذ  نُقدَّم املنطوُق على املفموم

ا لل  ما مل تعاِرْضه داللُة املنطوِق، وقد روى أبو داوود  ؛على مفموِم الَعَدِد، ومُيَْنُع. ولو ُسلَّمَ  فإمنَّ
 .6(5"وَمن استجمَر فلُيوتِْر، من فـََعَل فقد َأْحَسَن، وَمْن تـََرَك فال َحرََج"

نرنُد خليل بأنَّ قوله صلى اهلل عليه وسلم: "من فـََعَل فقد َأْحَسَن، وَمْن تـََرَك فال َحرََج" َنْصرف      
فُيقدَّم على املفموم عند التعارض؛ ألنَّ من شروط العمل  ؛ولو من باب املنطوق ؛عن الوجوباحلكَم 

 احلكم أقوى من داللة املفموم. ما لو أقوى منه، وال شّ  أّن داللة املنطوق على باملفموم أال نعارضه
 تقدمي املنطوق على املفموم عند التعارض. دةن املسألة أ خليال نرى حجّية قاعنتبنّي م     

َلى من حمله على المجاز":  الفرع السابع: التخريج على قاعدة: "حمُل اللَّفظ على الحقيقة َأو 
 خرّج خليل على لذه القاعدة يف بعض املسائل منما: 

                                                           
 .1/142التوضيح:  1
 . 02، رقم: 1/01: َجاِمِع اْلُوُضوءِ أخرجه مال  يف كتاب الطمارة، باب  2
نَتار يِف 110، رقم: 1/34أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب االستجمار وترا:  3 ، ومسلم يف كتاب الوضوء، باب اإْلِ

 .042، رقم: 1/010ااَلْسِتْنثَاِر َوااَلْسِتْجَماِر: 
 .1/141انظر: التوضيح:  4
، وابن ماجه يف كتاب الطمارة وسننما، باب 41، رقم: 1/02أخرجه أبو داود يف كتاب الطمارة، باب االستتار يف اخلالء:  5

 . 442، رقم: 1/101االرتياد للغائط والبول: 
 .1/141املصدر السابق:  6
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قال املصنف يف لل : "َونـَُؤمثُن اإِلَماُم ِإَلا َأَسرَّ  ألة األولى: حكُم تأمين اإلمام في الصَّالة:المس
 .   1اتـثَفاقاً، فَِإَلاَ َجَمر فـََرَوى اْلِمْصرِنُّوَن: ال نـَُؤمثُن. َوَرَوى اْلَمَدنِيُّوَن: نـَُؤمثُن"

قال خليل يف شرح لل : "اْلَمْشُموُر روانُة املصرنني، ودليلنا ما رواه مال  والبخاري ومسلم وأبو      
فقولوا: آمني، فإنَّه  2"َواَل الضَّالثنيَ داود والنسائي عنه صلى اهلل عليه وسلم أنَّه قال: "إلا قال اإلمام: "

ووجُه روانة املدنيني ما رواه مال   ؛3م من لنبه"َمْن وافق تأميُنه تأمنَي املالئكة ُغفر له ما تقدَّ 
ولو أظمر؛ ألنَّ محله  4والبخاري ومسلم عنه عليه الصالة والسالم أنَّه قال: "إلا أمَّن اإلمام فأمثنوا"

، واألصل عدُمه( . نُرند خليل أنَّ لذا اللفظ يف احلدنث دائر  بني 5على بلوغ اإلمام حملَّ التأمني جماز 
حملَّ التأمني ي تأمنُي اإلمام بقوله "آمني" ولو روانة املدنيني، وبني اجملاز ولو بلوُغ اإلمام احلقيقة ول

 ُقدثم اجملاز.؛ وإلا دار اللفظ بني احلقيقة واجملاز، ولو القول املشمور
وبذل  نكون خليل قد رّجح القول بتأمني اإلمام خمرثجا على قاعدة "محل اللفظ على احلقيقة      
 من محله على اجملاز".  أوىل

َوِلإِلْحرَاِم ِميَقاتَاِن: َزماينٌّ َوَمَكاينٌّ؛ فَالزَّماينُّ قال ابن احلاجب: " ميقات اإلحرام: المسألة الثانية:
 .6َشوَّال  وُلو اْلَقْعَدِة َوُلو احلِْجَّة، َوِقيَل: اْلَعْشُر ِمْنُه ..."

     " ا شَّوال  ولو  7قال خليل: )... واختُلف يف قوله تعاىل: "احلَْجُّ َأْشُمر  َمْعُلوَمات  فاملشمور أهنَّ
الثة نُرند خليل أنَّ املراد من اآلنة: األشمُر الث ؛8القعدة ولو احلجة بكماله محاًل للَّفظ على حقيقته(

اآلنة على حقيقته، كما نُراد كذل : شواُل  ولل  إلا محُِل اللفظ يف ؛بتمامما، ولو القول املشمور

                                                           
 .1/401: التوضيح 1
 .2ة سورة الفاحتة، اآلن 2
باب التسميع . ومسلم يف كتاب الصالة، 210، رقم: 1/111أخرجه البخاري يف كتاب األلان، باب جمر املأموم بالتأمني:  3

قـَْوُلُه قـَْوَل أَْلِل ِمنَي، فـََواَفَق والتحميد والتأمني بلفظ: ِإَلا قَاَل اْلَقارُِئ: "َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِمْم َواَل الضَّالثنَي" فـََقاَل: َمْن َخْلَفُه: آ
 .312، رقم: 1/422السََّماِء، ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َلنِْبِه": 

، ومسلم يف كتاب الصالة، باب التسميع 212، رقم: 1/111أخرجه البخاري يف كتاب األلان، باب جمر اإلمام بالتأمني:  4
 .312، رقم: 1/421والتحميد والتأمني: 

 .1/442التوضيح:  5
 .0/432نفسه:  املصدر 6
 . 112سورة البقرة، اآلنة  7
 .0/432نفسه:  املصدر 8
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ولو القول الشَّالُّ. وبذل  نكون اللفظ دائرًا بني  ؛1ولو القعدة والعشُر األوائل من لي احلجَّة جمازا
 احلقيقة واجملاز فُيحمل على احلقيقة؛ ألنَّ األصل يف الكالم احلقيقة.

على قاعدة "محل اللفظ على احلقيقة أوىل  خترجيا ؛وبذل  نكون خليل قد رّجح القول املشمور     
 من محله على اجملاز". 

نتضح من املسألتني أن خليال نرى أّن اللفظ إلا دار بني احلقيقة واجملاز فَحْمُله على احلقيقة َأْوىَل      
 من مْحِله على اجملاز؛ ألنَّ األصل يف الكالم احلقيقة.

خرّج خليل على  تعارض القياس والعرف ُقدِّم العرف":الفرع الثامن: التخريج على قاعدة: " إذا 
قال ابن احلاجب: "وَعَلى اْلَمْشُموِر َلْو  مسألة: الخلُع على رضاِع الولد ونفقِته:لذه القاعدة يف 

َلُمَما َفِفي َماهِلَا، َوَلْو َماَت الطثْفُل فـََقْوالِن"  .2َماَتِت األُمُّ قـَبـْ
أي مذلُب املدونة: إلا خالَعما على رضاِع ولِدلا ونفقِته  ؛قال خليل: )قوله "وعلى املشمور"     

َة َحْويَلْ الرَّضاع، لو ماتت األمُّ قبل متام احلولني ُوِقف مْن ماهلا بقدر ُمؤنَِة الولد إىل انقضائمما؛  مدَّ
كسائر الدنون. فإْن مات الطفل فاملشمور ولو ألنَّه َدْنن  ترتَّب يف لمَّتما فوجب أْن نكون يف تركتما  

. والقياس نقضي بالرُّجوع؛ ألنَّ ما انعقد عليه اخللُع مل نتّم، إال أنَّ 3مذلُب املدونة عدُم الرُّجوع(
العرف جرى بعدم طلب الرجل الرجوَع بشيء على َمْن خالعته على لل ، فقدَّم اإلمام مال  العرَف 

رأة بأيث شيء؛ قال خليل خمرثجا قول مال  على قاعدة "تقدمي العرف فقضى بعدم الرُّجوع على امل
وكأنَّه َسلَّم أنَّ القياس الرُّجوُع  ؛4)مال  يف املدونة: "ومل أر أحدًا طلبه"على القياس عند التعارض": 

 .5إالَّ أنَّ العرف عدُم الرجوع فرتََك القياَس لذل (
 على القاعدة من غري تعقيب أنَّه نرى حجيَّة العمل هبا. والظالر من خترنج خليل لقول مال       

 
 

                                                           
 أي: إطالق شمر لي احلجة على العشر األوائل منه بطرنق اجملاز. 1
 .4/321التوضيح:  2
 .4/321نفسه:  املصدر 3
: فَِإْن َماَت اْلَوَلُد قـَْبَل احلَْْوَلنْيِ،-أي سحنون-قَالَ " 4 : َما رَأَْنُت  : َوقـُْلُت ِلَماِل   أََنُكوُن لِلزَّْوِج َعَلى اْلَمْرأَِة َشْيء ؟ قَاَل: قَاَل َماِل  

 .0/031َأَحًدا طََلَب َلِلَ ، فـََرَدْدنَاَلا َعَلْيِه فـََقاَل: َما رَأَْنُت َأَحًدا طََلَب َلِلَ ": املدونة: 
 .4/321السابق:  املصدر 5



   067 
    

 باالجتهاد التخريج على القواعد األصولية المتعلِّقة المطلب الثاني:
الفرع األول: التخريج على قاعدة: "إذا جاز اجتهاُده صلَّى اهلل عليه وسلَّم فإنَّه ال يُقرُّ على 

مسألة: استدالل َمن  بالمدينة بمحراب رسول اهلل صلَّى  خرَّج خليل على لذه القاعدة يفخطأ": 
قال املصنف: "وَمْن بِاْلَمِدنَنِة َنْسَتِدلُّ مبِْحرَاِبه َصلَّى اهللُ على استقبال عين الكعبة:  اهلل عليه وسلَّم

 .1َعَلْيِه َوَسلََّم، ألَنَُّه َقْطِعيٌّ"
ه الذي كان ه ثبت بالتَّواتر أنَّ لذا حمرابيٌّ"، نُرند ألنَّ قال خليل خمرثجا على القاعدة: )قوله: "َقْطعِ      

؛ ألنَّه صلى اهلل عليه وسلم إمَّا أْن نكون أقامه 2نصلثي إليه، وإلا ثبت لل  ثبت قطعًا أنَّه مسامت  
، وأمَّا -على القول به-على اجتماد ، وأنًّا ما كان فمو مؤد  إىل القطع، أمَّا الوحي فظالر  أو بوحي 

ولو ما نوضثح أنَّ خليال نرى أنَّ النيبَّ  ؛3فألنَّه صلى اهلل عليه وسلم ال نُقرُّ على خطأ( ؛جتماداال
 صلَّى اهلل عليه وسلَّم ال نُقرُّ على خطأ يف اجتماده.

: خرَّج خليل على الفرع الثاني: التخريج على قاعدة: "هل الواجب االجتهاد أم اإلصابة؟"
: قال ابن احلاجب يف حكمما: زكاة من تبيَّن أنَّ آخذها غيُر مستحقٍّ مسألة: حكُم القاعدة يف 

ُر ُمْسَتَحق  بـَْعَد االْجِتَماِد وتـََعذََّر اسرتجاُعما، فـََقْوالِن َكاْلَكفَّارَاِت"  .4"َوَلْو َظَمَر َأنَّ آِخَذَلا َغيـْ
قٌّ مُثَّ تبنيَّ أنَّه غرُي مستحق  ففي لو اجتمد املزكثي فأعطى زكاَة ماله ملن غلب على ظنثه أنَّه مستح     

 .5إجزائما قوالن، واملشمور منمما عدم اإلجزاء
فقال: "منشأ اخلالف لل الواجب االجتماد أو  ؛خرَّج خليل اخلالف يف املسألة على القاعدة     

-ولو االجتمادُ -أي من قال بأنَّ الواجَب االجتماد قال باإلجزاء؛ لكونه أتى بالواجب ؛6اإلصابة"

                                                           
 .1/421التوضيح:  1
عبة بعينما ال جمرَّد جمتما؛ ألنَّ املقصود بسمت الكعبة عينما؛ قال ابن عبد السالم فيما نقله عنه خليل: أي: متَّجه  صْوب الك 2

نُرنُد ابُن عبد السالم أنَّ  ؛1/421نفسه:  املصدرجممع على عدم التكليف به ...": -أي عنُي الكعبة-"والسَّمُت الذي لو العنْيُ 
 تعيني جمة القبلة ال عينما وإالَّ كان تكليًفا مبا ال نُطاق. املطلوب بالنثسبة للبعيد االجتماد يف

 .1/421نفسه:  املصدر 3
 .0/411نفسه:  املصدر 4
 .0/411نفسه:  املصدرانظر:  5
 .0/411نفسه:  املصدر 6
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فوجب عليه -أي: أخطأ اإلصابة-ومْن قال بأنَّ الواجَب اإلصابُة قال بعدم اإلجزاء؛ ألنَّه أخطألا
 إعادة إخراجما.

خرَّج  االجتهادية":الفرع الثالث: التخريج على قاعدة: "ال يُنقُض حكُم الحاكم في المسائل 
 خليل على لذه القاعدة يف مسألتني:

قال ابن احلاجب يف لل : : بين الشركاء في التراجع الشرعَ  المسألة األولى: أثُر مخالفة الساعي
َفَأَخَذ َولَْيَسا بِِنَصاب  فـََغْصب  ال تـَرَاُجَع ِفيِه، َوِإْن َكاَن بِاجلَِْميِع ِنَصابًا َوَقَصَد  "فَِإْن َخاَلَف السَّاِعي
 1َغْصباً َفَكَذِلَ  ..."

أي: فإن خالف الساعي الشَّرَع فيما قرَّره من نصاب املواشي، فإْن مل نكن مجيُع مال اخللطاء      
شاًة، فأخذ من أحدمها شاًة كان لل  غصبًا ال تراجع فيه. وإن  واحد  مخس عشرة  نصابًا كاثنني لكلث 

كان باجلميع نصابًا كما لو كان لكلث واحد عشرون، فإْن قصد باألخذ الغصَب كان كذل  غصبا ال 
 . 2تراجع فيه
أمَّا إن مل نْقصد الغصَب فقال خليل  خمرثجا على القاعدة: "وإن مل نقصد الغصب بْل تأوَّل يف      
  وأَخذ بقْول من للب إليه من العلماء تراجَعا؛ ألنَّ أْخذ الساعي بالتأونل كحكم احلاكم يف لل

 حجيََّة العمل هبا. ولو ما نوضح أنَّ خليال نرى ؛3مسائل االجتماد ال ننقض وال نرد"
، الضامُن الغريمَ  ضَّامن لغي بة الغريم ثُمَّ أحضرالمسألة الثانية: إذا حكم القاضي بالُغر م على ال

فـََلْو ُحِكَم بِاْلُغْرِم َفِفي ُسُقوِطِه " قال ابن احلاجب يف بيان لل :فهل َيسقط الغرُم عنه أم  ال؟ 
 .4بِِإْحَضارِِه قـَْوالِن"

لعدم الغرمي، مُثَّ  ؛بالُغْرم 6القاضي على محيل الوجه 5قال خليل شارًحا لل : "نعين: إلا محل     
ا غرم لَغْيبته وقد وجدوا احلكم -الغرميَ  أحضر الضامنُ –أحضره فمل نسقط عنه الغرُم بإحضاره؛ ألنَّه إمنَّ

                                                           
 .0/101التوضيح: 1
 .0/101نفسه: املصدرانظر:  2
 .0/101نفسه: املصدر 3
 .1/11نفسه:  املصدر 4
 لو "َحَكَم" ِعَوض "مَحََل" لكي نستقيم املعّن. أرى أنَّ اللفظ 5
 لو الضامن. :محيل الوجه 6
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ندور مع علَّته وجوًدا وعدًما، ولو قول سحنون، أو نقال لو حكم مضى ولو مذلب املدونة 
 .1"واملشمور؟
احلاكم يف املسائل ومبناه أنَّ حكم  ،نُرنُد خليل أنَّ القول املشمور عدُم سقوط الُغرم على احلميل     

 ولو خترنج  من خليل للقول  ؛ا صرَّح بذل  يف املسألة السابقةاالجتمادنة ماض  فال نُنقُض وال نُردُّ كم
 .قاعدةالاملشمور على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/11: التوضيح 1
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             لفروع على الفروع خليل لتخريج  :لثانيالفصل ا    
 "التوضيح"كتابه في  
 

 وحوى خمسة مباحث:

 

 المبحث األول: التخريج بطريق القياس

 المبحث الثاني: التخريج بطريق النقل والتخريج

 المبحث الثالث: التخريج بطريق المفهوم

 المبحث الرابع: التخريج بالزم المذهب

 المبحث الخامس: التخريج بتفسير نصوص المذهب
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 المبحث األول: التخريج بطريق القياس
  

 مطالب:اشتمل على ثالثة 

 

 المطلب األول: مفهوم القياس وأقسامه 

المطلب الثاني: مفهوم التخريج بطريق القياس وآراء العلماء في نسبة القول 
 المخرج به لإلمام

 المطلب الثالث: نماذج من تخريجات خليل بطريق القياس
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 المطلب األول: مفهوم القياس وأقسامه 

 الفرع األول: مفهوم القياس

 أوَّال: مفهوم القياس لغة:  

الشيء بالشيء: أي قّدرته على  تُ سْ نقال: "قِ  ؛قياس على معان  أقرهبا "التقدنر"نُطلق ال      
 .2إلا قدَّرته على مثاله" ؛قـَْيسا وقياسا فانقاس ، ونقال: "قسُت الشيء بغريه وعلى غريه أقيسُ 1مثاله"

 ثانيا: مفهوم القياس اصطالحا: 

الختالفمم يف حقيقته لل لو دليل شرعي نصبه الشارع للتعرنف  ؛ألصوليون يف تعرنفهاختلف ا     
 اختالفمم فيما نُعترب منه وما ال نعترب.و باألحكام كالكتاب والسنة، أم لو عمل  من أعمال اجملتمد، 

 ومن أبرز تعرنفات أصحاب االجتاه األول الذنن نَعتربون القياَس دليال قائما بنفسه:      

: "فاحملققون أنه: مساواة فرع ألصل يف علَّة احلكم، أو زنادته عليه يف املعّن املعترب يف قال الزركشي-
 .3احلكم؛ ولل  ألنَّه من أدلَّة األحكام"

بقوله: "لو عبارة عن االستواء بني الفرع واألصل يف العلَّة املستنبطة من حكم  وعرفه اآلمدي-
 .4األصل"

 :الذنن نعتربون القياس عمال من أعمال اجملتمد جتاه الثاينومن تعرنفات أصحاب اال

عرّفه بأنه: "محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما، أو نفيه : تعريف أبي بكر الباقالني-
 .5عنمما، بأمر  جامع بينمما من حكم  أو صفة أو نفيمما عنمما"

                                                           
 .0/112الصحاح:  1
 .1/111لسان العرب:  2
 .1/2البحر احمليط:  3
 .4/042اإلحكام لآلمدي:  4
جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة،  احملصول يف علم أصول الفقه، فخر الدنن حممد بن عمر بن احلسني الرازي، حتقيق: د.طه 5

 .1/11د.ط، د.ت: 



   073 
    

بأنه: "حتصيل حكم األصل يف الفرع الشتبالمما يف علَّة احلكم عند  وعّرفه أبو الحسين البصري-
 .1اجملتمد"

 ومجيع التعرنفات ال خترج عن لذنن االجتالني يف الغالب.     

 أمهُّما: كثرية باعتبارات عدَّة للقياس أقسام الفرع الثاني: أقسام القياس:

 :2ذا االعتبار إىل قسمنيننقسم هباعتبار قوَّة القياس وضعفه: بالتقسيم األوَّل: 

ولكن   ،أو غري منصوصة ،ولو ما كانت العلَّة اجلامعة فيه منصوصة القسم األوَّل: القياس الجلي:
 أو ُقطع بنفي الفارق املؤثثر بني األصل والفرع. ،كانت جممعا عليما

 3"ِمنُكمْ ُدوَلًة بـَنْيَ اأْلَْغِنَياِء  َنُكونَ  اَل  َكيْ قوله تعاىل ": ومثال األوَّل

ر يف كل  غَ : قياس والنة النكاح على والنة املال يف ثبوت الوالنة على الصغري، جبامع الصث ومثال الثالث
 لَّة لثبوت الوالنة على الصغري. منمما؛ فإنَّ اإلمجاع على كون الصغر ع

ف أن الفارق قياس األمة على العبد يف سرانة العتق من البعض إىل الكلث، فقد ُعرِ  :الثالثومثال 
واألنوثة يف الفرع، وُعلم أن لذا الفارق ال تأثري له شرعا يف أحكام  ،بينمما لو الذكورة يف األصل

العتق، وهلذا فإنَّ عتق الشرن  لبعض األمة اململوكة له ولشخ  آخر نسري على مجيع األمة، كما 

                                                           
، 1املعتمد يف أصول الفقه، حممد بن علي الطيب أبو احلسني البصري، حتقيق: د. خليل امليس، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1

 .0/111ه: 1324
النظر أبو بكر حممد بن أمحد السمرقندي،  ميزان األصول يف نتائج العقول، عالء الدنن مشسعن القياس اجللي واخلفي:  :انظر 4

، شرح العضد على املختصر 124م: ص 1113ه/1323، 1حتقيق: د. حممد زكي عبد الرب، مطابع الدوحة احلدنثة، قطر، ط
التقرنر والتحبري، أبو ، 3/21وما بعدلا، تيسري التحرنر:  1/41، البحر احمليط: 3/4، اإلحكام لآلمدي: 401األصويل: ص
، 0ط، ، مشس الدنن حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري حاج ونقال له ابن املوقت، دار الكتب العلميةعبد اهلل
، مباحث العلة يف القياس عند األصوليني، عبد احلكيم عبد 444، أصول الفقه للخضري: ص 4/001م: 1114ه/1324

 .  12-11م: ص 0222ه/1301، 0الرمحن أسعد السعدي، دار البشائر اإلسالمية، ط
 .7سورة الحشر، اآلية  3
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بد فكان له مال نبلغ مثن العبد نسري يف العبد بقوله صلَّى اهلل عليه وسلم: "من أعتق شركا له يف ع
 .1قـُوثم العبد عليه قيمة عدل"

ولو ما مل نُقطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع، ومل تكن علَُّته القسم الثاني: القياس الخفي: 
ا تكون العلَّة فيه مستنبطة.  منصوصا أو جممعا عليما، وإمنَّ

قتل العمد العدوان يف كل  جبامع ال ،د يف وجوب القصاصالقتل باحملدَّ  ىقياس القتل باملثقَّل عل مثاله:
بل جيوز أن نكون الفارق  فإنَّ الفارق بني املثقَّل واحملدَّد مل نُقطع بإلغاء تأثريه من الشَّارع، ؛منمما
 .2لذل  للب أبو حنيفة إىل عدم وجوب القصاص يف القتل باملثقَّل ؛مؤثثرا

وقد جرى احلنفيَّة على اصطالح آخر يف القياس اجللي واخلفي؛ فعرَّفوا اجللّي بأنَّه ما تبادر إليه      
تبادر إليه الذلن إال بعد التأمُّل ن. وعرَّفوا اخلفّي ما ال 3ولو القياس الظالر ؛الذلن يف أوَّل األمر
 . 4ومسَّوه االستحسان

 :5وننقسم القياس هبذا االعتبار إىل ثالثة أقساماعتبار درجة الجامع في الفرع: بالتقسيم الثاني: 

 ولو أن نكون اجلامع يف الفرع أقوى منه يف األصل.القسم األوَّل: قياس األولى: 

  ، جبامع اإلنذاء يف6"َفاَل تـَُقْل هَلَُما ُأف  قياس ضرب الوالدنن على التأفيف احملرَّم بقوله تعاىل: "مثاله: 
-أشدُّ وأقوى مناسبة للتحرمي من التأفيف-ولو يف الفرع-وال ش َّ أنَّ اإلنذاء بالضرب ؛كل  منمما
 وهلذا أُطلق على لذا القياس "قياس األوىل".-ولو األصل

                                                           
، ومسلم يف  0100، رقم: 4/133و أمة بني بني الشركاء: أخرجه البخاري يف كتاب العتق، باب إلا أعتق عبدا بني اثنني أ 1

 .1121، رقم: 0/1141: باب من أعتق شركا له يف عبد   كتاب العتق،
، 0بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدنن، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، دار الكتب العلمية، طانظر:  2

 .2/043م: 1111ه/1321
التفتازاين، شرح التلونح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، سعد الدنن مسعود بن عمر ، 3/21انظر: تيسري التحرنر:  3

 .0/121م: 1111ه/1311، 1زكرنا عمريات، دار الكتب العلمية بريوت، ط حتقيق:
 .0/121: شرح التلونح على التوضيح، 3/21انظر: تيسري التحرنر:  4
 .  11، مباحث العلة يف القياس عند األصوليني: ص 3/4األقسام يف: اإلحكام لآلمدي: انظر لذه  5
 .04سورة اإلسراء، اآلنة  6
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ولو ما كان اجلامع فيه يف الفرع مساونا له يف األصل يف اقتضاء  القسم الثاني: قياس المساوي:
 احلكم.

َا مال اليتيم على أكله احملرَّم بقوله تعاىل: " إحراققياس  مثاله: ِإنَّ الَِّذنَن نَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإمنَّ
فيثبت التحرمي يف اإلحراق كما  ؛جبامع اإلتالف يف الكل 1"نَْأُكُلوَن يف بُطُوهِنِْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا

 ثبت يف األكل.

ولو ما كان اجلامع فيه يف الفرع أدون منه يف األصل يف اقتضاء  قياس األدنى: القسم الثالث:
 احلكم.

 إحلاق النبيذ باخلمر يف حترمي الشرب. مثاله:

 ننقسم القياس هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام: اعتبار ذكر العلَّة فيه وعدم ذكرها: بالتقسيم الثالث: 

ا مسُثي قياس علَّة للتصرنح هبا فيه ؛2ولو "ما ُصرثح فيه بالعلَّة" القسم األول: قياس العلَّة:  .3وإمنَّ

 .4قياس النبيذ على اخلمر يف التحرمي، ولل  لعلة اإلسكار يف كل  من الفرع واألصل مثاله:

"ولو أن نكون اجلامع الزما من لوازم العلَّة، أو أثرا من آثارلا أو قياس الداللة:  القسم الثاني:
ولذل  مسُثي قياس  ؛ا ُنكتفى فيه مبا ندلُّ عليمافال ُنصرَّح فيه بالعلَّة وإمنَّ  ؛5ما من أحكامما"حك
 .6الداللة

قياس النبيذ على اخلمر جبامع الرَّائحة املالزمة، ومثال ما ُجمع فيه بين األصل والفرع بالزم العلة: 
ا العلَّة لي   .1اإلسكار، والرائحة الزمة للعلة ودالَّة عليماوالرّائحة ليست لي علَّة التحرمي، وإمنَّ

                                                           
 .12سورة النساء، اآلنة  1
 .401شرح العضد على خمتصر املنتمى األصويل: ص 2
 .11، مباحث العلة عند األصوليني: ص 3/3انظر: اإلحكام لآلمدي:  3
 .         11، مباحث العلة عند األصوليني: ص 401، شرح العضد على خمتصر املنتمى األصويل: ص3/3لآلمدي: انظر: اإلحكام  4
 .1/31البحر احمليط:  5
 .1/31، البحر احمليط: 3/3انظر: اإلحكام لآلمدي:  6



   076 
    

 ؛وجوب القصاص يف القتل باملثقَّلومثال ما ُجمع فيه بين األصل والفرع بأثر من آثار العلَّة: 
فاإلمث ليس لو علَّة  ؛كالًّ منما قتل  نَأمَث به فاعلهقياسا على وجوبه يف القتل باحملدَّد جبامع أن  

ا لو أثر من  .2آثار العلَّة، ولي القتل العمد العدوان القصاص وإمنَّ

ندي اجلماعة تشرتك وجوب قطع أومثال ما ُجمع فيه بين األصل والفرع بحكم من أحكام العلَّة: 
وجوب الدنَّة عليمم يف قياسا على قتل اجلماعة بالواحد إلا اشرتكوا يف قتله، جبامع  ؛يف قطع ند رجل

ا لو حكم من أحكاممالو العلَّة املوجبة للقصاص، و فوجوب الدنَّة عليمم ليس  ؛غري العمد  ؛إمنَّ
فيوجب اآلخر ولو  ؛َد يف القطع أحُدمها ولو الدنَّةفالدَّنة والقصاص موجبان للجنانة، وقد ُوج

ما متالزمال اد علَّتممااقصاص عليمم؛ ألهنَّ  .3ن الحتث

  بأنْ  ؛4ولو ما مُجع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع القسم الثالث: القياس في معنى األصل:
 .5بإلغاء الفارق بني األصل والفرع لُ كان الوصف اجلامع غري مصرَّح به يف القياس، فيقوم املعلث 

 .6إحلاق األمة بالعبد يف تقومي نصيب الشرن  على املعتق بنفي الفارق بينمما مثاله:

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
، مباحث العلة 401ص، شرح العضد على خمتصر املنتمى األصويل: 1/31، البحر احمليط: 3/3انظر: اإلحكام لآلمدي:  1

 .11عند األصوليني: ص 
 .1/31انظر: البحر احمليط:  2
، مباحث العلة 401، شرح العضد على خمتصر املنتمى األصويل: ص1/31، البحر احمليط: 3/3انظر: اإلحكام لآلمدي:  3

 .11عند األصوليني: ص 
 .11، مباحث العلة عند األصوليني: ص 401: ص ، شرح العضد على خمتصر املنتمى األصويل3/3انظر: اإلحكام لآلمدي:  4
 .11مباحث العلة عند األصوليني: ص انظر: ، و 3/3انظر: اإلحكام لآلمدي:  5
 .11مباحث العلة عند األصوليني: ص وانظر: ، 3/3انظر: اإلحكام لآلمدي:  6
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 بطريق القياس وآراء العلماء في نسبة القول المخرج به لإلمامالمطلب الثاني: مفهوم التخريج 

 الفرع األول: مفهوم التخريج بطريق القياس: 

ولو "إثبات حكم  شرعي  ملسألة ال ن َّ فيما لإلمام  ؛1ونُعربَّ عنه بلفظ "القياس على املذلب"    
 .2على مسألة له فيما ن ٌّ؛ الشرتاكمما يف العلَّة عند القائس"

ن َّ عليما اإلمام يف  ونكون اإلحلاق إمَّا بنفي الفارق بني املسألتني، وإمَّا الشرتاكمما يف علَّة       
ولو  ؛ولو من باب حتقيق املناط، وإمَّا الشرتاكمما يف علَّة  ُعرفت عن طرنق االستنباط ؛حكم األصل

 .3من باب خترنج املناط

 المخرج بطريق القياس لإلمامالفرع الثاني: آراء العلماء في نسبة القول 

 أوَّال: تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أنَّه إلا ُقطع بانتفاء الفارق بني املسألتني املنصوصة واملسكوت عنما، فإنَّه جيوز      
 ونقال فيه إنه مذلبه. ،أن نُنسب احلكم املستنبط للمجتمد

خَ يت وقد ن َّ أبو احلسني البصري على احلاالت ال      
ُ
ج إىل األئمة، رَّ جيوز أن نُنسب فيما القول امل

ومنما أن نُعلم أن ال فرق بني ...  ما إلا ُقطع بنفي الفارق بني املسألتني فقال: " فذكر منما حالةَ 
حنو أن نقول:  ؛م أن ُحكم األخرى عنده لل  احلكمفُيعل ؛املسألتني ونُنّ  على حكم أحدمها

ِإْل قد علمنا أنه ال نُفرَّق بني الدَّار  ؛علم أن الشفعة عنده جلار الدَّارجلار الدكان، فيُ  الشفعةُ 
 .4والدُّكان"

ويف تعليقات أيب إسحاق الشريازي ما ندلُّ على أخذه برأي أيب احلسني؛ حيث نقول يف مسألة       
ُخرَّجة–احلانوت والبستان بالشفعة يف -املنصوصة-مساواة الُشفعة يف الدار

ا جعلنا قوله يف إمن: "-امل
                                                           

ن عبد اهلل أبو زند، دار العاصمة للنشر انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل وخترجيات األصحاب، د. بكر ب 1
 .1/012ه: 1312، 1والتوزنع، ط

 .1/012املرجع نفسه:  2
 .1/012املرجع نفسه: انظر:  3
 .0/414املعتمد يف أصول الفقه:  4
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لفرق بني الدَّار ألنَّ طرنق اجلميع متساونة، وا ؛لكرمت من العقاريف سائر ما -أي قول الشافعي–الدَّار
 .1فجوابُه يف بعضما جوابه يف اجلميع" ؛وغريلا ال ميكن

كان بني املسألتني فرق  جيوز أن َنذلب إليه لالب: مل   حيث قال: "إنْ  ؛وإىل لل  للب الرازي أنضا
ىل الفرق، وإن مل نكن بينمما حُيكم بأنَّ قوله يف املسألة كقوله يف نظريلا؛ جلواز أن نكون قد للب إ

 .2فالظالر أنَّ قوله يف إحدى املسألتني قول له يف األخرى" ؛-البتَّةَ –فرق

لا أمكن الفرق بني املسألتني، املنصوص عليما واملسكوت واخلالف بني العلماء حمصور فيما إ      
 .3عنما

 ثانيا: أقوال العلماء: 

ُخرَّج بالقياس على نصوص اجملتمد إليه، وخترجيه مذلًبا له؛ سواء القول األول: 
جواز نسبة القول امل

 أو مل نقل بذل .َن َّ على علَّته أو أومأ إليما، أو كانت مستنبطة، وسواء قال جبواز ختصي  العلَّة، 

ولذا القول لو مذلب اجلممور؛ قال به أكثر املالكية، كابن القاسم وابن رشد واملازري      
القاضي بن عرفة، ردًّا على قول اكما قال   ؛واللخمي والتونسي والباجي وغرُي واحد من ألل املذلب
-كالم ابن العريب-هُرّد كالمَ : نَـ -ابن عوفة-ابن العريب بعدم جواز التخرنج على أقوال اإلمام: "قُلت

متقدمي ألل املذلب كابن القاسم يف املدونة  عملِ  بأنَّه نؤدثي إىل تعطيل األحكام ... وبأنَّه خالفُ 
والباجي وغري واحد من ألل يف قياسه على أقوال مال ، ومتأخرنمم كاللَّخمي وابن رشد والتونسي 

 .4بل من تأمَّل كالم ابن رشد َوَجَدُه نـَُعدُّ اختياراته يف حتصيل األقوال أقواال" ؛املذلب

ه من احلنابلة أبو بكر األثرم وأبو القاسم ُعمر ابن احلسني اخلرقي، قال عنمما ابن حامد: واختارَ       
عن أيب عبد اهلل، هنا األثرم فأخذ بعَض املسائل اليت كان ندوث  ،"وكان أبو بكر األعني نسأل األثرم

وكان فيما مسائل يف احليض فقال: أْي لذا من كالمي  ،ىل صاحل فعرضما على أيب عبد اهللفدفعما إ
                                                           

 .112التبصرة للشريازي: ص 1
 .1/410احملصول يف علم األصول:  2
ه: 1311، 1عياض بن نامي السلمي، مكتبة املل  فمد الوطنية، طحترنر املقال فيما تصح نسبته للمجتمد من األقوال،  3
 .33ص

 1/20موالب اجلليل:  4



   079 
    

وكذا اخلرقي على لذا عوَّل عندي  .قال: إمنا أقيسه على قولهولذا ليس من كالمي. فقيل لألثرم؟ ف
 .1واهلل أعلم، واختار أن نقيس على قوله"

ملنري يف الكالم عمَّا نُعدُّ مذلبا للمجتمد: "... وكذا املقيس على كالمه؛ وجاء يف الكوكب ا     
 .2نعين أنه مذلبه على األصحث. قال يف الفروع: مذلبه يف األشمر"

وصحَّح لل  ابن الصالح فقال:  ،وإىل اجلواز للب كذل  إمام احلرمني من علماء الشافعية     
فتني يف ُمَدد  مدندة ... وقطع هبذا الشيخ أبو املعايل ابن "إنَّه الذي عليه العمل وإليه مفزع امل

 .3اجلونين"

ويف املذلب احلنفي نذكر ابن عابدنن عن بعض علمائمم أهنم كانوا خيرثجون بعض األحكام       
اليت مل نن ُّ عليما اإلمام على قواعده أو بالقياس على قوله، وصحَّح نسبته إىل اإلمام على أنه 

كن ال نُقال: أبو حنيفة، بل نُقال: لذا مقتضى مذلبه، أو نُقال: إنه مذلبه على معّن أنه مذلبه، ول
 .4قول ألل مذلبه

 استدل القائلون باجلواز مطلقا مبا نلي: القول األوَّل: أصحاب أدلَّة 

فإلا أفىت يف مسألة فالظالر أنَّ  ؛اجملتمد االطثراد وعدم التناقض قالوا بأنَّ الظالر من حال اإلمام-1
؛  نسبته إليه فإلا غلب على الظن أنَّ لذا مذلبه جازت ؛التناقض يهظريهتا مثلما عنده وإال لُنسب إلن

وجازت  ،أنَّ لذا احلدنث صحيح جازت نسبته إىل الرَّسول صلى اهلل عليه وسلم كما لو غلب الظَّنُّ 
 .5حكانُته عنه

َفَما نـُتَّبع يف معرفة ُحكم الشارع نُتبَّع يف  ؛منزلة الشارع من جمة طرنقة فممه نُنزَّلأنَّ ن َّ اإلمام -0
 ؛شارع القياُس على أصل منصوص عليهمعرفة حكم اجملتمد يف الواقعة، ومن طرق معرفة حكم ال

                                                           
 .42هتذنب األجوبة: ص  1
 .3/311شرح الكوكب املنري:  2
 .11أدب املفيت واملستفيت: ص 3
 .01انظر: جمموعة رسائل ابن عابدنن: ص 4
 .12-31ص املصدر نفسه: 5
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اُس ؛ جاء يف التبصرة: "واحتجَّ املخالف بأنَّ ما اقتضاه قي1فكذل  الشأن يف معرفة مذلب اجملتمد
 .2قوله، جاز أن نُنسب إليه كما نُنسب إىل اهلل عز وجل وإىل رسوله ما دلَّ عليه قياس قوهلما"

إمجاع العلماء يف أجوبتمم وفتاونمم على بناء الفتاوى فيما مل نـَُن ّْ عليه إمام املذلب، على ما -4
ولو امتنعوا عن اإلجابة يف  املذلب، قرَّره من قواعَد أو على إحلاق املسكوت عنه مبا أَفىت فيه إمامُ 

 .3حادثة بالقياس على أصل إماممم، لبقيت مسائل كثرية  ال جواب عنما

ُخرَّج بالقياس على ن ث اجملتمد إليه، وإثباته مذلبا له، إال أن القول الثاني: 
ال جتوز نسبة احلكم امل

 نكون ممَّا ال فرق بينه وبني املنصوص عليه. 

اختاره من احلنابلة أبو بكر اخلالَّل وأبو بكر عبد العزنز املعروف بغالم اخلالَّل وحنبل بن إسحاق      
أبو علي الشيباين، وإبراليم احلريب، ونسبه ابن حامد إىل عامَّة شيوخه فقال: "اختلف أصحابنا يف 

ز يم وسائر من شالدناه أنه ال جيو رالفقال عامَّة شيوخنا مثل اخلالَّل وعبد العزنز وأيب علي  وإب ؛لل 
 .4نسبته إليه من حيث القياس"

حيث قال: "ال جتوز نسبة التخرنج  ؛ومن املالكية الذنن للبوا إىل لذا الرأي املقَّري           
. 5وااللتزام بطرنق املفموم أو غريه إىل غري املعصوم ... فال نُعتمد يف التقليد وال نـَُعدُّ يف اخلالف"

يف عدم جواز نسبة التخرنج إىل غري املعصوم عامٌّ نشمل القياس وغريه. وإىل لذا الرأي للب  وكالمه
َلَ  بِِه ِعْلم  ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر  َواَل تـَْقُف َما لَْيسَ حيث قال عند تفسري قوله تعاىل: " ؛ابن العريب أنضا

ا االجتماد يف قول اهلل وقول الرَّسول، ال يف قول بشر   6"َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَ  َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل  ... وإمنَّ

                                                           
 .11حترنر املقال: ص 1
 .112التبصرة للشريازي: ص 2
 .41انظر: هتذنب األجوبة: ص 3
 .41املصدر نفسه: ص 4
 .142م: ص0210قواعد الفقه، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املقري، حتقيق: د.حممد الدردايب، دار اإلمام، الرباط،  5
 .41سورة اإلسراء، اآلنة  6
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بعدمها، ومن قال من املخرثجني لذه املسألة خُترَّج من قول مال  يف موضع كذا، فمو داخل يف 
 .1اآلنة"

حيث قال: "ال جيوز أن نُنسب إىل  ؛واختار لذا القول من الشافعية أبو إسحاق الشريازي      
 .2ما خُيرَّج على قوله فُيجعل قوال له، ومن أصحابنا من قال جيوز"-ضي اهلل عنهر -الشافعي

 استدل أصحابه بأدلَّة منما:القول الثاني: أصحاب أدلَّة 

، ونسبُة القول إىل اجملتمد بطرنق القياس ممَّا ال نُقطع 3"َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَ  ِبِه ِعْلم  قوله تعاىل: "-1
 .4من باب اتثباع ما ال نـَْعَلمُ بصحَّته؛ فيكون 

فال حيلُّ َأْن ُنضاف إليه،  ؛كم الثَّابت بالقياس مل نُنطق بهقالوا: إنَّ قول اإلنسان لو نطق  به، واحل-0
 .5ِإْل ال نُنسب إىل ساكت قول

 قوال غريه منعلى قوله، جلاز أن نُنسب إليه أ قالوا: لو جاز أن نُنسب إىل اجملتمد ما نُقاس-4
 .6ُعدَّلا مذلبا له، ولذا باطلتمدنن من حيث القياس، وأن نَـ اجمل

جاز إحلاق ما مل ننّ  عليه  ،إْن ن َّ اإلمام على علَّة احلكم يف املسألة أو أومأ إليماالقول الثالث: 
إليما، وإالَّ فال جيوز اإلحلاق،  املومأأو مبا لو منصوص وجعله مذلبا له، جبامع العلَّة املنصوصة، 

 فضال عن أن جُيعل مذلبا له.

احلسني البصري؛ حيث قال يف بيان األوجه اليت نصح هبا خترنج مذلب اجملتمد:  و اختيار أيبول     
فُيعلم أنَّ مذلبه مشوُل احلكم يف تل   ؛"... ومنما أن نُعلَّل احلكم بعلَّة  توجد يف عدَّة مسائل

املسائل، سواء قال بتخصي  العلَّة أم مل نقل ... أمَّا إلا ن َّ العامل يف مسألة على حكم وكانت 
                                                           

أحكام القرآن، أبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت،  1
 .021-4/022م: 0220ه/1303

 .112التبصرة للشريازي: ص 2
 .41سورة اإلسراء، اآلنة  3
 .41انظر: املصدر نفسه: ص 4
 .41ة: ص، هتذنب األجوب112: صاملصدر نفسهانظر:  5
 .41-41انظر هتذنب األجوبة:  6
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املسألة تشبه مسألة أخرى َشبَـًما جيوز أن نذلب إليه بعض اجملتمدنن، فإنَّه ال جيوز أن نُقال: "قوله يف 
 . 1ألة األخرى"لذه املسألة لو قوله يف املس

حيث نقول: "ِإْن ن َّ اإلمام على علَّته أو أومأ  ؛ومن بني من اختاره من احلنابلة ابن محدان     
. وجاء 2علة املستنبطة بالصحَّة والتعيني"أو أحواله لل ه، إال أْن تشمد أقوالُه وأفعالهاليما، كان مذلبا ل

بعلَّة توَجد يف مسائل أخر، كان مذلُبه يف تل   يف "املسودة": "إلا علَّل اإلمام اجملتمد يف حكم
 .3املسائل مذلبه يف املسألة املعلَّلة، سواء قُلنا بتخصي  العلَّة أم ال"

وجاء يف شرح "خمتصر الروضة": "إلا ن َّ اجملتمد على حكم يف مسألة لعلَّة بيَّنما، فمذلبه يف كلث     
ِإْل احلكم نتبع العلَّة، وِإْن مل نبنيث العلَّة فال، َوِإْن  تل  العلَّة كمذلبه فيما؛ مامسألة ُوجدت في

 .4أشبمتما"

 استدل أصحاب لذا القول بأدلَّة منما: : القوال الثالث أصحاب أدلَّة

كالن  العام؛ وهلذا جاز أن نثبت به مذلب اجملتمد  كان  قالوا: إن ما ن  فيه اإلمام على علته  -1
 .5كما نثبت يف الن  العام

وإالَّ ملا  ،كم نـَتَّبع العلَّة وجودا وعدماإنَّ ن َّ اجملتمد على العلَّة ندلُّ على أنَّه نعتقد أنَّ احل-0
 .6لكرلا

فال نكون قياُس مذلبه مذلبًا له، َوِإْن كان ال  ؛تمد ممَّن جُيوثز ختصي  العلَّةِإْن كان اجملالقول الرابع: 
جيوثز ختصي  العلَّة، جازت نسبُة ما قيس على كالمه إليه؛ قال ابن محدان: "وما قيس على كالمه 

                                                           
 .0/413املعتمد يف أصول الفقه:  1
 .11صفة الفتوى: ص 2
 .101املسودة: ص 3
 .141شرح خمتصر الروضة: ص 4
 .101، املسودة: ص0/413انظر: املعتمد:  5
محد حممد بن قدامة، حتقيق: د. انظر: روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذلب اإلمام ابن حنبل، عبد اهلل بن أ 6

 .4/1210م: 1114ه/1314، 1عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة، مكتبة الرشد، الرناض، ط
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. وقد صرَّح بنقل لذا املذلب املرداوي 1فمو مذلبه ... وقيل إن جاز ختصي  العلَّة، وإالَّ فال"
. ومل نـَْنسب لذا القول ألحد بعينه، ولكْن 2ة وإال فمو مذلبه"فقال: "وقيل إن جاز ختصي  العلَّ 

 .3لِكرُه يف كتاب اإلنصاف ندلُّ على أنَّه قوُل بعض احلنابلة

كوت إنَّ َمْن أجاز ختصي  العلَّة أمكن عنده أن تكون املسألُة املسالقول الرابع:  أصحاب أدلَّة
 ريهتا املنصوص عليما، سواء َن َّ على العلَّة أم مل نن . ظعنما خمصّصًة حبكم غري حكم ن

فال بُدَّ أن نكون حكمه يف املسكوت عنما كحكمه يف نظريهتا  ؛وأمَّا من ال جييز ختصي  العلَّة      
املنصوص على حكمما، وال ميكن أن خيالفه؛ ِإْل ال بُدَّ من اطثراد العلَّة عنده؛ فينتفي احتمال 

 .4ة املسكوت عنما حبكم آخراختصاص املسأل

 المناقشة والترجيح: 

لقول لو ا-واهلل أعلم-بعد التأمُّل يف أدلَّة أصحاب األقوال السابقة نظمر أن القول الرّاجح     
تل   هإن علَّل اجملتمد حكمه بعلَّة ون َّ عليما، أو أومأ إليما أحلقنا كل ما ُوجدت في :ولو ؛الثالث

فال  ؛نّ  على العلَّة وال أومأ إليمامل نَ  العلَّة مبذلبه، وقلنا مذلبه أو قوله يف لذه املسألة كذا. وإن
نصحُّ أن نـَْنسب إليه ما قيس على قوله، إالَّ إلا قطعنا بنفي الفارق بني املسألتني. ولكن ال ميتنع أن 

 أنَّه مذلبه.نُقال: قياس مذلبه كذا، أو مقتضى مذلبه كذا، وال جنزم 

 أمَّا اإلجابة عن بقيَّة األقوال فهي كما يلي:    

فأمَّا ما قاله أصحاب القول باجلواز مطلقا من أنَّ "الظالر من حال اجملتمد االطثراد وعدم      
 . 5التناقض"؛ فُيجاب عنه بأن التناقض عليه جائز، وعدم تنبُّمه للفرق بني املسألتني ممكن

                                                           
 .11صفة الفتوى: ص 1
 .10/033اإلنصاف:  2
 .13حترنر املقال: ص 3
عتمد:  4

ُ
 .13، حترنر املقال: ص101، املسودة: ص0/413انظر: امل

 .114-110نظرنة التخرنج: ص 5
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فُيجاب عنه بأنَّه قياس  ؛نصوص الشارع من جمة طرنقة فممه" اإلمام نُنزَّل منزلة وقوهلم بأنَّ: "ن َّ 
مع الفارق؛ فن ُّ الشارع قد تعبَّدنا بفممه والقياِس عليه والعمِل به وعدِم خمالفته، خبالف ن ث 

 .1اجملتمد

ودعوالم اإلمجاع مردودة مبن خالف من املانعني من نسبة احلكم املخرَّج بالقياس على ن ث      
 .2اجملتمد إليه وإثباته مذلبا له

وأمَّا املانعون من نسبة القول املخرَّج إىل اإلمام مطلقا فاستدالهلم باآلنة غري ُمسلَّم؛ ألنَّ لذا       
أمَّا ما ُن َّ على علَّته فإنَّه حيصل به العلم؛  ؛ن  على علَّتهاملذلب الذي مل نُ نصدق على إثبات 

ألنَّه مثل الن ث الصرنح، مث إنَّ املقصود ب"الِعلم" لو الذي ال حيتمل النقيض أبدا، ولو ُفسثر العلم 
 .3مبعناه عند املناطقة ملا صحَّ العمل بأخبار اآلحاد وال بالقياس أصال، ولذا باطل، فبطل ملزومه

وأما قوهلم بأن احلكم الثَّابت بالقياس مل نُنطق به؛ فال نُنسب لساكت قول، فُيجاب عنه بأنَّ      
 .4تعليل اجملتمد للحكم ونصَّه على علَّته جيري جمرى الن ث على احلكم

تُنسب وقوهلم: "جلاز أن نُنسب إليه أقوال غريه من اجملتمدنن"، فُيجاب عنه بأْن ال مانع من أن     
ما دامت العلَّة اليت ن َّ عليما موجودة، لكنَّ املمنوع لو أن نُنسب إليه  ؛ه أقوال غريه إن وافقماإلي

 .5قول غريه إن خالف علَّته اليت ن َّ عليما

أمَّا أصحاب القول الرابع الذنن نفرثقون بني من حُييز ختصي  العَّلة فال نُنسب إليه ما قيس على      
فُيجاب عنه بأنَّ القياس على ما ُنّ  على  ؛نُنسب إليه ما قيس على كالمهذل  قوله، وّمْن ليس ك

علَّته طرنق صحيح ملعرفة مذلب اجملتمد؛ سواء قال بتخصي  العلَّة أم ال؛ ألن من جيوثز ختصي  

                                                           
 .11حترنر املقال: ص 1
 .114، نظرنة التخرنج: ص12ص املرجع نفسه: 2
 .012، التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص12حترنر املقال: ص 3
 .12حترنر املقال: ص 4
 .012، التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص12صاملرجع نفسه:  5
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ه مع كما أنَّ العموم نصحُّ العمل ب  ؛لته اليت ن َّ عليماولذا ال مينع تعدنة ع ،إال بدليلالعلَّة ال جييزه 
 .1أنَّ الغالب ختصيصه

 مثال تطبيقي: 

أو جبسده  أرأنت من طاف بالبيت ويف ثوبه جناسةُ -اإلمام سحنون-جاء يف املدونة: " قلت     
ولو مبنزلة من صلى بنجاسة،  ؛: ال أرى أن نعيد-ابن القاسم-قالالطواَف الواجب، أنعيد أم ال؟ 

 .2قال: "وبلغين لل  عمَّن أثق به" ؛فذكر بعد مضيث الوقت

ولي من طاف ويف ثوبه أو جسده جناسة ، على  ؛فابن القاسم قاس املسألة اليت ُسِئل عنما      
حيث إنَّ الطواف والصالة كليمما  ؛بعد مضيث الوقت، وأنَّه ال نعيداملسألة املنصوصة عن مال  فذكر 

الطََّواُف َحْوَل البَـْيِت ِمْثُل الصَّاَلِة، "  صلَّى اهلل عليه وسلَّم:عبادة  تشرتكان يف األحكام، وقد قال النيبُّ 
 . 3"ِإالَّ أَنَُّكْم تـََتَكلَُّموَن ِفيِه، َفَمْن َتَكلََّم ِفيِه َفاَل نـََتَكلََّمنَّ ِإالَّ خِبَرْي  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11، حترنر املقال: ص0/413انظر املعتمد:  1
 .1/302املدونة:  2
 .  112، 0/011: رواه الرتمذي، يف باب ما جاء يف الكالم يف الطواف 3
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 المطلب الثالث: نماذج من تخريجات خليل بطريق القياس

 نماذج من تخريجات خليل بطريق القياس في فروٍع غير منصوصة:الفرع األول: 

حكُم  :مسألة خرَّج خليل بطرنق القياس بنفي الفارق يفأوَّال: التخريج بطريق القياس بنفي الفارق: 
فما التَقْطت من شيء  فل   قال خليل: "ولو قال: الُقْط، من قال: الُقط  فما التَ َقط َت فلك نصفه:

من شيء فل  نصفه على مذلب ابن  فإنَّه جائز؛ ووجُمُه ما تقدَّم إلا قال: فما حصدتَ  ؛نصُفه
. نُرند 2؛ حيُث قال ابن احلاجب: "َوَما َحَصْدَت فـََلَ  ِنْصُفُه، قَاَل ابُن الَقاِسِم: جَيُوُز ..."1القاسم"

 خليل لنفي الفارق بني املسألتني.
 خرَّج خليل بذل  يف عدة مسائل منما:: ثانيا: التخريج بطريق قياس علة منصوصة

لد والنسَّاج بجزٍء من الثوب والطَّحَّان بالنُّخالة: المسألة األولى: حكُم استئجار الساّلخ بالجِ 
َخاَلِة "َوَلِو اْسَتأَجَر السَّالََّخ بِاجْلِْلِد، َوالنَّسَّاَج جِبُْزِء ِمْن الثّـَْوِب، َوالطَّحَّاَن بِالنُّ قال ابن احلاجب يف لل : 

 .3ملَْ جَيُْز"
صورًا ممنوعة لذل   لكرَ  ،قال يف شرح لل : )ملا لكر أن األجرة كالثمن فال جيوز فيما اجلمالة     

أي: ال جيوز استئجاُر الطَّحَّاِن بالنُّخالة  ؛4أي: للجمالة بقدرلا( ؛... قوله: "َوالطَّحَّاَن بِالنَُّخاَلِة"
 للجمالة بقْدر ما ُنستخَل  من خنالة.

خرَّج خليل عدَم جواز معاملة  جارنة  عندلم يف مصر يف زمانه، على عدم اجلواز يف لذه املسألة      
م  ؛لعامَّةَعل عندنا مبصر يف طحن افال جيوز ما نـُفْ  ؛مالة يف املقدار فقال: "وعلى لذاجبامع اجل ألهنَّ

. ومعلوم أنَّ بإضافة مقدار  جممول  إىل مقدار  5نُعطون للطحان أجرًة معلومة والنخالَة ولي جممولة "
 معلوم  َنِصرُي به اجملموع جمموال.

                                                           
 .1/313التوضيح:  1
 .1/314املصدر نفسه:  2
 .1/311 املصدر نفسه: 3
 .1/312املصدر نفسه:  4
 .1/312املصدر نفسه:  5
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َما ِفيَما  حكُم البيع على الشوارع: المسألة الثانية: قال ابن احلاجب يف لل : "َوال مُتَْنُع اْلَباَعُة ِمنـْ
 .1َوال َغيـْرُُلْم، َفَمْن َسَبَق فـَُمَو َأَحقُّ بِِه ِمْن َغرْيِِه َكاْلَمْسِجِد" َخفَّ 
     ) " ممَّا ُنْستداُم وَنُضرُّ باملارث أي: فإْن استدام البيُع أو أضرَّ  ؛2قال خليل: )احرتز بقوله: "ِفيَما َخفَّ

 باملارَّة ُمِنع.
ليجعلولا نقاط  ؛زون بعَض األماكن بالشوارعجِ عة حيَْ شاع يف مصَر يف زمن خليل أنَّ بعض البا     

الذي لو  ،بيع هلم، فرآلم خليل غصَّابا للطرنق وأفىت مبنع الشراء منمم ِلَما نُلحقونه باملارَّة من الضرر
من لؤالء الذنن  يال: "وعلى لذا فال ننبغي أن نشرت علَّة مْنِعمم من البيع يف املسألة السَّابقة فق

 .3اخلشب يف الشوارع عندنا ألهنم ُغصَّاب للطرنق"ون زُ رِ غْ نَـ 
قال ابن احلاجب: "َوِإَلا  المسألة الثالثة: إذا طلَّقها ثُمَّ اطَّلع على عيٍب بها يوجُب له الخياَر:

 .4ِجُع بِالصََّداِق"طَلََّقَما مُثَّ اطََّلَع َعَلى َعْيِب ِخَيار  َفَكاْلَمْعُدوِم، َوَلْو َماَت تـََواَرثَا. وقَاَل ُسْحُنوُن: نـَرْ 
ا  ؛ار لهأي: فكأن العيب مل نكن، وال خي ؛قال خليل شارحا لل : )قوله: "َفَكاْلَمْعُدوِم"      ألهنَّ

ما لو ماتا توارثا ... ومل نر ابن سحنون الطالق أو املوت رث بانت منه، ولو مفَ  ط ، وندلُّ على لل  أهنَّ
، فإْن كانت لي الغارَّة رجع عليما، وترك هلا ربَع دننار (فـَْوتاً، بل أَْوجب له الرُّجوَع على   . 5الويلث الغارث

خرَّج خليل فْوَت اخليار بالطالق على الفْوت باملوت جبامع انقطاع العصمة فيمما فقال: "فكما      
 .6َأنَّ اخليار نـَُفوت باملوت فكذل  نفوت بالطالق؛ ألنَّ العصمة فيمما قد انقطعت"

 خرَّج خليل بذل  يف مسائل كثرية منما:: التخريج بطريق قياس علة غير منصوصةثالثا: 
فـََلْو " قال املصنف: :وَكَّل ثُمَّ أحرَم فعقَد له الوكيل قبل أن يتحلَّل منعقد حكم المسألة األولى: 

                    أي لو وَكَّل مُثَّ أحرَم فعقَد له الوكيل قبل أن نتحلَّل ُفِسَخ عقده وال  ؛7وَكََّل مُثَّ َأْحَرَم فـََعَقَد َلُه ُفِسَخ"
 

                                                           
 .1/113التوضيح:  1
 .1/113املصدر نفسه:  2
 .1/113املصدر نفسه:  3
 .4/404املصدر نفسه:  4
 .4/404املصدر نفسه:  5
 .4/404املصدر نفسه:  6
 .1/321املصدر نفسه:  7
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 .1خالف فيه
فإنَّ خليال خرَّج قولني يف املسألة من مسألة   ؛ه إلا حتلَّلأمَّا َلْو وكَّل حالال ولو حمرم  ليعِقد ل     

ُْحرُِم حالاًل ليعقد له الوكيل إلا حلَّ، وقد نتخرَّج على 
أخرى بطرنق القياس فقال: "وانظر إلا وكَّل امل
 .2قولني، مها: إلا َخَطَب يف العدَّة وعقد بعدلا"

قال خليل يف لل : "ال إشكال  بعض أحكام الهدايا بين الزوجين قبل الدخول: المسألة الثانية: 
ا كالصداق تتشَّطر بالطالق ونَلزُم اجلميُع باملوت أو بالدخول، وإْن مل  ؛يف اهلدنة املشرتَطَة يف العقد أهنَّ

مبا جرى العرُف أن نُمَد عند -أي: للزوجة-ُتْشرَتط فاْخَتلف قوُل مال  يف العتبية، لل نـُْقضى
ُ لل  لو مات أو  ؛-اأي: عدَم القضاء هل-ضاءاألعراس، واختار ابن القاسم عدم الق قال: وممَّا نبنيث

 . 3فمذا ندلُّ  أنَّه ال نُقضى هلا وإْن كان لل  ممَّا َجروا عليه ..." ،ا كان هلا فيه شيء  مَ ماتت لَ 
ا حسن ؛مُثَّ لكر خليل اخلالف يف الوليمة فقال: )ابن القاسم: وال تلزمه الوليمُة إْن أبالا      ة  ألهنَّ

لقوله عليه  ؛وبه قال ابن لبابة، وقال أبو األصبغ: الصواُب عندي أن نـُْقَض بالوليمة ،وليست بواجبة
 .5مع العمل به عند اخلاصَّة والعامَّة( 4الصالة والسالم لعبد الرمحن: "أْومِلْ ولو بشاة"

فيما اعتاد األزواُج لدنَّته للزَّوجات يف  بطرنق القياس، خرَّج خليل على لذا اخلالِف اخلالفَ      
املواسم فقال: "وننبغي أْن جيرَي على لذا اخلالف ما نمدنه األزواُج للزَّوجات يف املواسم كعيد الفطر 

مُثَّ رجَّح  ؛ ومن التخرنج خترنج اخلالف يف املسألة على اخلالف يف مسألة أخرى.6واألضحى..."
 .7"والظالر القضاء ألنَّ العرف عندنا كالشرط"القول بالقضاء هلا بذل  فقال: 

                                                           
 .1/321التوضيح:  انظر: 1
 .1/321املصدر نفسه:   2
 .4/322املصدر نفسه:  3
، ومسلم يف كتاب النكاح، باب الصََّداِق، 1112، رقم: 2/03أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة:  4
َر َلِلَ  ِمْن قَِليل  وََكِثري ، َواْسِتْحَباِب َكْونِِه مَخَْسِمائَ َوَجوَ  ، َوَخامَتَ َحِدند ، َوَغيـْ ِة ِدْرَلم  ِلَمْن اَل جُيِْحُف بِِه: اِز َكْونِِه تـَْعِليَم قـُْرآن 
 .1302، رقم: 0/1230
 .4/322 املصدر السابق: 5
 .4/321املصدر نفسه:  6
 .4/321املصدر نفسه:  7
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قال ابن احلاجب: "َوال نـَْلَزُم يف اأَلَمِة  :حكم خلع األمة والسفيهة والصغيرة المسألة الثالثة:
اْبُن اْلَقاِسِم يف  والسَِّفيَمِة والصَِّغريَِة، ونـََقُع الطَّالق ونـَُردُّ اْلَماُل، وال َنْضَمُنُه السَّيثُد مبَُجرَِّد اإِلْلِن، وقَالَ 

ُفُذ ِإْن َكاَن ُنَصاحَلُ ِبِه ِمثْـُلَما"  .1الصَِّغريَِة نـُبـَّْن هِبَا: نـَنـْ
قال خليل شارحا لل : )أي: وال نلزم دفع العوض إلا خالعته األمة أو الصغرية أو السفيمة،      

لكن نقع الطالق بائًنا ... قوله: "وال َنْضَمُنُه السَّيثُد مبَُجرَِّد اإِلْلِن" ابن عبد السالم: أي اإللن يف 
لعدم منفعة إلن السيثد به ...  ؛اخللع التجارة؛ ألن إلن السيد ألمته يف التجارة ال نستلزم اإللن يف

وقوله: "وقَاَل اْبُن اْلَقاِسِم" نعين أن املشمور: ال ننفذ خلع الصغرية. وقال ابن القاسم يف العتبية: 
 .2ننفذ(
وقياسا على قول ابن القاسم بلزوم خلع الصغرية، خرَّج خليل لزوَم خلع السفيمة أنضا وإْن كانت      

ال: "وننبغي على قول ابن القاسم بلزوم خلع الصغرية أن ميضي خلُع السفيمة، حيث ق ؛موىل عليما
 .3ولو كانت موىل عليما"

َقِطُع  قال ابن احلاجب يف لل :المسألة الرابعة: حكم تصرُّف الشريك إذا مات شريكه:  "ونـَنـْ
 .4التََّصرُُّف مبَْوِت َأَحِدمِهَا"

 .5رثة، ولذا ظالر إن َعِلم احليُّ مبوت شرنكه"قال خليل: "ألن املال بعد املوت للو      
كما جرى يف   ،فإنَّ خليال رأى أْن جيري اخلالف يف حكمما ،وأمَّا إن مل نعلم احليُّ مبوت شرنكه   

 يأمَّا إن مل نعلم فينبغي أْن جير حيث قال: "و  ؛مسألة تصرُّف الوكيل بعد موت املوكثل وِعْلِمه بذل 
 .6لل  على اخلالف إلا مات املوكثل، وسيأيت لل  إن شاء اهلل تعاىل"

َعزُِل اْلوَِكيُل الثَّاين مبَْوِت اأَلوَِّل َونـَنـَْعزالِن مبَْوِت اْلُموَكثِل، وِقيلَ  ال  قال ابُن احلاجب يف لل : "َوال نـَنـْ
َعزُِل اْلُمَفوَُّض ِإال ِبَعْزِل اْلَوَرثَِة"  .7نـَنـْ

                                                           
 .4/311التوضيح:   1
 .312-4/311املصدر نفسه:   2
 .4/312املصدر نفسه:  3
 .1/100املصدر نفسه:  4
 .1/100املصدر نفسه:  5
 .1/100املصدر نفسه:  6
 .1/111املصدر نفسه:  7



   091 
    

ألنَّه صار كالوكيل عن األصل. وننعزالن مبوت املوكثل  ؛ال ننعزل الوكيل الثاين مبوت األوَّل أي:     
واحد  على املشمور؛ ألهنما إمنا كانا نتصرفان له وقد انتقل املال بعد املوت للوار . وسواء كان كلُّ 

وجمه  ؛ورثة ملطرف وابن املاجشونبعزل الوالقول بأنَّه ال ننعزل املفوَّض إال  .ضًا إليه أْم المنمما مفوَّ 
بقوله: "نـَنـَْعزالِن مبَْوِت فإهنما ال ننعزالن مبوت اخلليفة. ومراد املصنف  ؛القياس على القاضي واألمري

 . 1اْلُموَكثِل" إلا عِلَما
وبذل  نكون خليل قد خرَّج بطرنق القياس على اخلالف يف املسألة الثانية اخلالَف يف املسألة      

 األوىل.  
قال ابن احلاجب يف  حكم إخراج امرأة األمير من دار اإلمارة زمن الِعدَّة: المسألة الخامسة:

ُة ال خُيْرُِجَما اْلَقاِدمُ   .2ِفيَما" لل : "َواْمرَأَُة اأَلِمرِي اْلُمْعَتدَّ
م أمري  آخر قبل انقضاء وقدِ  ،نعين: لو طلَّق األمرُي امرأته ولي يف دار اإلمارة فُعزِل، أو مات عنما    
ألمرُي من السكّن  فليس له إخراج زوجة األمري السَّابق حىت تُِتمَّ عدَّهتا. ومل جيعلوا ما نستحقه ا ؛عدَّهتا

 . 3فإنَّه لو جعلولا كذل  ملا استحقَّت ما زاد على قدر الوالنة ؛كاألجرة حقيقةً 
وبطرنق القياس خرَّج خليل حكم إخراج زوجة القاضي على حكم إخراج زوجة األمري فقال:      

 .4"ويف معّن زوجة األمري زوجُة القاضي إلا كان ساكناً يف موضع القضاء"
 يفي فروٍع منصوصة: )ليصبح ف خليل بطريق القياس الفرع الثاني: نماذج من تخريجات

 من أمثلة لل  ما نلي: مسألة حكم منصوص وآخر مخرَّج(: ال
قال خليل: "وإلا قال األمري: من قتل  األولى: إذا قال األمير: من  قَتل قتياًل فله سَلبه: المسألة

ُله من امرأة، أو صيب ، أو زمْ قتيالً فله سَلبه، فليس له سَلُب َمْن قُِتل ممَّن ال جيوز له قَـ  ، أو رالب إال ن  تـْ
قال: مْن قَتل قتياًل فله سَلبه ومل نقيثد؛ فـََقتَـَلُه لميٌّ أو  إلجازة قتلمم، فإنْ  ؛أن نقاتل لؤالء فله سلبمم

 .5امرأة  فاملنصوص ال شيء هلما"

                                                           
 .122-1/111انظر: التوضيح:  1
 . 3/21املصدر نفسه:  2
 . 3/21املصدر نفسه: انظر:  3
 . 3/21: املصدر نفسه 4
 .4/11املصدر نفسه:  5
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ج خليل قوال بأنَّ هلا يف وبالقياس على القول جبواز اإلسمام للمرأة من الغنائم إلا قاتلت، خرَّ      
حيث قال: "وقد نتخرَّج على قول من نرى اإلسمام للمرأة إلا قاتلت  ؛لذه احلالة سَلُب مْن قـَتَـَلتْ 
 .والن أحدمها منصوص واآلخر خمرَّجوبذل  أصبح يف املسألة ق ؛1أن نكون هلا لنا السََّلب ..."

قال املصنثف يف لل : "َوبـُُلوُغ الذََّكِر: بِاالْحِتالِم  عالمات البلوغ وطرق معرفتها: المسألة الثانية:
 َأو بِاإلنـَْباِت، أَو السنث َوِلَي مَثَاينَ َعْشَرَة، َوِقيَل: َسْبَع َعْشَرَة، َوِقيَل: مَخَْس َعْشَرَة... َوُنَصدَُّق يف 

"–ِن اْلَعَريبث: نـُْنظَُر يف اْلِمْرآِة االْحِتالِم َما ملَْ تـَُقْم رِنَبة ، َواإِلنـَْباُت ِمثْـُلُه، َوقـَْوُل ابْ   .2َغرِنب 
فأمَّا السنُّ فُيعرف بالعدد  ؛حتالُم أو إنبات الشعر أو السنُّ أي: عالمات البلوغ عند الذَّكر اال    

ولو مثاين عشرًة على املشمور.  وأمَّا االحتالم فُيصدَّق فيه ما مل تقم رنبة؛ إْل ال نُعرف إال من جمته، 
وسواء كان طالبًا كما لو ادعى أنَّه بلغ ليأخذ سمَمه يف اجلماد، أو مطلوبًا كما لو َجَّن جنانًة وادُِّعي 

 .3حدُّلا وأنكر لو لل . وكذل  ُنصدَّق يف اإلنبات على املشمور عليه البلوُغ لُيقام عليه
العنَّة  قياًسا على ما لو منصوص يف معرفة ؛خرَّج خليل قوال باجَلسث على الثوب ملعرفة اإلنبات     

. وقد قال ابن احلاجب يف معرفة 5ما بـَُعَد" 4على الثوب كما قيل يف العنَّة فقال: "ولو قيل: جُيَسُّ 
َمُه ُجسَّ َعَلى الثّـَْوِب" لل : . وبذل  نكون يف معرفة اإلنبات قوالن 6"َوِإَلا أَْنَكَر الرَُّجُل اجِلبَّ وِشبـْ

 منصوصان أحُدمها مشمور واآلخُر شالُّ، وقول خمرَّج  على املشمور.
أنَّه لكر خليل أنَّ ما رواه أشمب عن مال  المسألة الثالثة: حكم متاجرة العبد بدون إذن سيِّده: 

مثل اخلفث وشبمه، وإْن قال بأنَّ ألله  ؛وإن قلَّ  ذي مل نُؤلن له يف البيع والشراءال ُنشرتى ِمَن العبد ال
 . 7فال نُقبل قولُه إال بعد التبنيُّ  ؛أِلنوا له
مّث خرَّج خليل قوال بقبول قوله بالقياس على قبول قوله يف اهلدنَّة واالستئذان ورجَّحه فقال: "...      

لذا، أو ألن ل  يف ل   ىواالستئذان إلا قال: سيثدي ألد نـُْقبل قولُه َكَما قبلوه يف اهلدنَّة فيْنَبغي أن

                                                           
 .4/11التوضيح:  1
 .11-1/12املصدر نفسه:   2
 .11-1/12املصدر نفسه:  3
 .4/111الِعنثنُي لو لو الذكر الصغري؛ قال خليل: خبالف ما إلا رضيت بالعنني أي: بذي الذكر الصغري: املصدر نفسه:  4
 .1/11: املصدر نفسه 5
 .4/411املصدر نفسه:  6
 .1/42 نفسه:املصدر انظر:  7
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: وجيوز تقليد الصيب واألنثى والكافر الواحد يف اهلدنة واالستئذان، 1الدخول؛ قال القرايف يف قواعده
 قوالن، قول   أصبح يف املسألةف ؛2ولو مستثّن من الشمادة؛ ملا حيتف به من القرائن والضرورة"

 ، واملخرَُّج عكسه.بأنه أُلن له ؛ القول املنصوص: عدُم قبول قوله إن قالمنصوص وآخر خمرَّج  
قال ابن احلاجب: "َوأَمَّا الصَّاِنُع َكاخْلَيَّاِط َوالصَّبَّاِغ َفَضاِمن  ...  تضمين الصنَّاع: المسألة الرابعة:

 . 3َعِمَل يف بـَْيِتِه َأْو َحانُوتِِه، بَِأْجر  َأْو ِبَغرْيِ َأْجر  ..."
 أي: أنَّ الصانع ضامن  سواء عِمل يف البيت أو يف احلانوت، وسواء عمل بأجر  أو بغري أجر .       
قياًسا على القول بعدم ضمان  ؛خرَّج خليل قوال بعدم ضمان الصانع إلا كان عمُله بغري أجر       

حيث  ؛كما لو الشأن يف حال الودنعة  ،القابض إلا كانت املنفعة كلُّما لصاحب الشيء املقبوض
نصُّوا على أنَّ  قال: "ولو قيل بعدم الضمان إلا كان بغري أجر ما بعد؛ ملا تقدَّم أن عبد الولاب وغريه

. وقول عبد الولاب وغريه لََكره خليل بقوله: "ووجه 4القابض ملنفعة ربثه فقط ال نكون عليه ضمان"
من جمة املعّن ما قاله عبد الولاب وغريه: مث نظرنا فرأننا: مْن قَبض -أي: تضمني الصنَّاع -تضمينمم

ْسِلف نكون مااًل على املنفعة لربثه فقط كالودنعة نكون ضمانُه من 
ُ
ربثه، وإن كان ملنفعة اآلخذ كامل

قوالن أحدمها منصوص واآلخر خمرج؛  فأصبح يف ضمان الصانع بغري أجر .5ضمانُه من آخذه ..."
 القول املنصوص: ضمان الصانع بغري أجر، والقول املخرَُّج: عدم ضمانه.

قال وديَّة لمدَّعي الحريَّة: المسألة الخامسة: الواجُب في حقِّ الشاهدين إذا رجعا عن شهادة عب
 .6املصنف: "َوَلْو َرَجَعا َعْن َشَماِدِة ُعُبوِدنَّة  ِلُمدَِّعي ُحرثنَّة  َفال ِقيَمَة َعَلْيِمَما يف الرَّقـََبِة ..."

ى القاضي عليه بالرقث ولو َندَّعي احلرثنَة فقض ،نعين: إلا شمد شالدان على رجل بأنَّه عبد  لفالن     
أي: ال دنَّة -فقال حممد بن عبد احلكم ما لكره املصنف: أنَّه ال قيمة عليمما ؛-الشالدان-ارجع مُثَّ 

 . 7احلرَّ ال قيمَة له ؛ ألنَّ -عليمما

                                                           
 .1/13انظر: الفروق، أبو العباس شماب الدنن أمحد بن إدرنس بن عبد الرمحن، عامل الكتب، د.ط، د.ت:  1
 .1/42: التوضيح  2
 .1/114املصدر نفسه:   3
 .1/113املصدر نفسه:  4
 .113-1/114: املصدر نفسه 5
 .1/102املصدر نفسه:  6
 .1/102انظر: املصدر نفسه:  7



   093 
    

قياسا على وجوب الدنَّة على من باع حرًّا وتعذَّر فسُخ البيع  ؛خرَّج خليل قوال بوجوب الدنَّة     
ه فقماُء قرطبة يف أنَّام القاضي ابن بشري فيمن باَع حراً وتعذَّر فسُخ فقال: "ونتخرَّج على ما اتّـََفق علي

فأصبح يف املسألة قول  منصوص بعدم  ؛1البيع: "أنَّ عليه الدنََّة" أْن نكون ُلَنا عليمما الدنَُّة ..."
 وجوب الدنَّة وقول  خمرَّج  نقضي بوجوهبا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/102التوضيح:  1
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 النقل والتخريجالمبحث الثاني: التخريج بطريق 
 

 :مطلبيناشتمل على 

 

آراء العلماء في و  المطلب األول: مفهوم التخريج بطريق النقل والتخريج
 بواسطته تخريج مذهب المجتهد

 المطلب الثاني: نماذج من تخريجات خليل بطريق النقل والتخريج
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في تخريج مذهب آراء العلماء و مفهوم التخريج بطريق النقل والتخريج المطلب األول: 
 بواسطته المجتهد

 :مفهوم التخريج بطريق النقل والتخريجالفرع األول: 

، ونـَنُّ  يف مسألة تشبمما على حكم خمالف؛        ولو أن نن َّ اجملتمد يف مسألة على حكم معنيَّ
 ؛األخرىاس كل  من املسألتني على بناء على قي ؛فيعمُد اجملتمد إىل نقل حكم كل  منمما إىل األخرى

: أحدمها منصوص، واآلخر خُمرَّج بطرنق يف كل مسألة فيصبح للمجتمد بناء على لل  قوالن
 .1القياس

، باعتبار واقع األمر 2اصطلح أغلب األصوليني على تسمية لذا املسل  بالنقل والتخرنج كما     
وبالعكس، وُخرثج يف كل مسألة يف لذه الصورة وحقيقتما؛ ففيما نْقل احلكم من األُوىل إىل الثانية، 

ا حصل بفعل املخرثج  .4ومسَّاه ابن فرحون بالن  والتخرنج .3قول  مل نَن ّْ عليه اجملتمد، وإمنَّ

كما قد نكتفي البعض بتسمية لذا املسل  باسم "التخرنج" أو "النقل" ال غري؛ مع أنَّ العملية        
 .5تتطلب نقال وخترجيا

 الثاني: آراء العلماء في تخريج مذهب المجتهد بطريق النقل والتخريج: الفرع

جملتمد بالقياس على ما ن َّ ننحصر اخلالف يف لذه املسألة بني العلماء اجمليزنن لتخرنج مذلب ا     
أمَّا املانعون من خترنج مذلب اجملتمد بالقياس على ما ن َّ  ؛سواء أجازوه مطلقا أو بشرط ؛عليه
م إلا مل جييزوا إثبات مذلب اجملتمد فيما عليه،  فال جييزون التخرنج هبذا الطرنق من باب أوىل؛ ألهنَّ

                                                           
، نظرنة التخرنج: 012، التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص10، حترنر املقال: ص4/132انظر: شرح خمتصر الروضة:  1
 .021ص

 انظر: املراجع نفسما بصفحاهتا. 2
 .021نظرنة التخرنج: ص 3
 .121انظر: كشف النقاب احلاجب: ص  4
 .022املرجع السابق: ص 5
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سكت عنه بالقياس على ما أفىت فيه، فإهنم مَيَْنعون إثبات مذلب  له بالقياس خُيالف ما َن َّ عليه من 
 .1باب  َأْوىَل 

 وللعلماء يف لذه املسألة ثالثة أقوال:       

 2عدم صحة نسبة القول إىل اجملتمد بالنقل والتخرنج. وإىل لذا الرأي للب ابن حامد: القول األول
ولو رأي -أي عند احلنابلة- 5وقال املرداوي: "إنه الصحيح من املذلب" 4وابن قدامة 3وأبو اخلطاب
 .6اآلمدي

 .7بعُض اجملتمدنن املسألتني لة ما إلا أمكن أن نُفرثق بنيوبه قال أبو احلسني البصري يف حا     

م قالوا بأنَّه ال نصحُّ أْن نكون للمجتمد  وُنسب لذا القول إىل احلنفية بعد التتبع ملذلبمم؛ ولل  ألهنَّ
م ال جُييزون النقل والتخرنجف ؛أو مسألتني ال فرق بينمما قوالن يف مسألة م  ؛يلزم من لذا أهنَّ ألهنَّ

لواحدة إليه، فَِلَئْن مينعوا لل  فيما مل ننّ  عليه من باب حينما منعوا القولني املنصوصني يف املسألة ا
 .8أوىل

 استدل القائلون بعدم اجلواز مطلقا مبا نلي:القول األول: أصحاب أدلة 

                                                           
 .13قال: صانظر: حترنر امل 1
 .023انظر: هتذنب األجوبة: ص 2
انظر: التمميد يف أصول الفقه، حمفوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلولاين، حتقيق: د. حممد بن علي بن إبراليم، مركز  3

 .3/411م: 1111ه/1321، 1البحث العلمي وإحياء الرتا  اإلسالمي، ط
 .4/1210انظر: روضة الناظر:  4
 .01/031اإلنصاف:  5
 .3/020اإلحكام لآلمدي:  6
 .0/414املعتمد:  7
 .424، التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص14انظر: حترنر املقال: ص 8
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مسألة ؛ فإلا ن َّ الشارع احلكيم على حكم مسألة ما، ون َّ يف 1القياس على نصوص الشارع-1
فلمَّا ن َّ الشارع يف  ؛نقل حكم إحدامها إىل األخرى جيوزفإنَّه ال  ؛أخرى تشبمما على حكم خمالف

 .2بع، ويف صوم التمتع على التفرنق، مل تُلحق إحدامها باألخرىاصوم الظمار على التت

قالوا بأن الظالر أن مذلبه يف إحدامها غري مذلبه يف األخرى؛ ألنَّه ن َّ فيما على املخالفة؛ فال -0
 .3جيوز إلن اجلمع بينمما يف قوله

إنَّ الظَّالر من افتاء اجملتمد حبكمني خمتلفني يف املسألتني املتشاهبتني أنَّه َوجَد فرقا مل ننتبه إليه -4
 .4غريه؛ فال جيوز إلن إحلاق إحدامها باألخرى خترجيا ونقال

بل  ؛قالوا بأنَّ نقل اجلواب من مسألة إىل أخرى، مبثابة إحدا  جواب جدند مل نن  عليه اإلمام-3
 .5على خالفه ولو باطلن َّ 

ا ُنضاف إىل االنسان مذلب  يف املسألة بنصثه، أو بداللة جتري جمرى نصثه، ومل نوجد لنا -1 وألنَّه إمنَّ
لكن ن َّ فيما على خالف تل  الداللة، والداللة  ،أحدمها، وإن ُوجد منه نوُع داللة  على األخرى
 .6الضعيفة ال تقوى على مقاومة الن  الصرنح

 جواز لل .القول الثاني: 

وإىل لذا الرأي للب بعض الشافعية بشرط أالَّ نوجد بني املسألتني فارق وإْن مل تكن لناك علَّة       
جامعة؛ قال ابن الصالح: "وشرط التخرنج املذكور عند اختالف النصَّني أالَّ جيَِد بني املسألتني فارقا، 

. واختار الطويف جواز 8ولو أحد الوجمني عند احلنابلة .7وال حاجة يف مثل لل  إىل علَّة جامعة"

                                                           
 .3/122انظر شرح الكوكب املنري:  1
 .3/411انظر: التمميد:  2
 .3/411املصدر نفسه:  3
 .11-11انظر صفة الفتوى: ص 4
 .023انظر هتذنب األجوبة: ص 5
 .4/1214الناظر: روضة 6
 .12أدب املفيت: ص 7
 .11صفة الفتوى: ص 8
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وقال املرداوي بشأن اختيار الطويف  ،1للنَّظر والبحث لل  إلا كان بعد البحث واجلدث ممَّن لو ألل  
 .2لذا: "قلت وكثري  من األصحاب على لل "

 القول الثاني: أصحاب أدلة 

ما من -1 جنس واحد؛ فإنَّ اجلواب يف إحدامها نُعدُّ كاجلواب َلمَّا كان الظَّالر من املسألتني أهنَّ
 .3فيمما؛ إل ال فرق يف لل  ما دامت املسألتان من جنس واحد

قياس نصوص اجملتمد على نصوص الشارع؛ فكما ن َّ الشارع يف كفارة القتل على إميان الرَّقبة -0
  ؛لقتل واشرتطنا يف الرقبة اإلميانِقْسَنا كفارة الظمار على كفارة ا ؛عتقة، وأطلق يف كفَّارة الظثمارامل

كذل  إلا ن َّ اجملتمد على حكم مسألة، ون  يف األخرى اليت تشبمما على حكم آخر، نقلنا 
 .4حكم كل  من املسألتني إىل األخرى

خرلم على جواز ومتأ كثرة وقوعه يف كالم الفقماء؛ قال املرداوي: "كثري من األصحاب متقدممم-4
 .5النقل والتخرنج، ولو كثري يف كالممم يف املختصرات واملطوَّالت وفيه دليل على اجلواز"

قالوا بأنَّ اجملتمد لو قال الشفعة جلار الدَّار، وجبت جلار الدكَّان أنضا؛ ألنه ال فرق بينمما. فمذا -3
 .6غريه؛ إل التفرنق بني لل  حتكُّم  نقل  حلكم مسألة إىل نظريهتا، وإلا جاز النقل يف لل  جاز يف 

 التفصيل:القول الثالث: 

 :7ولو ما للب إليه ابن محدان؛ فال ختلو لذه املسألة عنده من حالتني     

                                                           
 .4/431شرح خمتصر الروضة:  1
 10/033اإلنصاف:  2
 .11صفة الفتوى: ص  3
 .3/411، التمميد: 111التبصرة للشريازي: ص 4
 .1/311اإلنصاف:  5
 .11، حترنر املقال: ص3/422انظر: التمميد:  6
 .11-11انظر: صفة الفتوى: ص 7
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أن نُعرف تارنخ فتواه يف املسألة األوىل وفتواه يف الثانية. وحينئذ نُفرَّق بني قرب الزمان الحالة األولى: 
وبعده؛ فال جيوز النقل إلا كان الزمن قرنبا، وأما إلا بُعد فاألقيس نقل حكم الثانية إىل األوىل دون 

 العكس.

و سنة أو إمجاع أو قواعِد أن جُيمل التارنخ فيجوز نقل حكم أقرهبما من كتاب، أالحالة الثانية: 
 اإلمام وأصوله إىل األخرى ال العكس.

للنظر يف  حيث قال: "فأمَّا من لو ألل   ؛ولذا التفصيل خاصٌّ عنده بغري ألل النَّظر واالجتماد      
. واشرتط بن محدان لذل  1مثل لذه األشياء غري مقلثد  فيما؛ فله التخرنج والنقل حبسب ما نظمر له"

والتخرنج إىل خرق إمجاع أو رفع ما اتَّفَق عليه اجلمع الغفري من العلماء، أو   إلا أفضى النقلُ أنه: "إال
ولو شرط ال خيت  يف حقيقة األمر هبذا الطرنق فحسب بل نشمل  ؛2عارضه ن ُّ كتاب أو سنة"

 مجيع طرق التخرنج.

 القول الثالث:   أصحاب أدلَّة 

استدل أصحاب لذا القول بأنَّ اجملتمد يف حالة قرِب الزمن يف مسألتني نغلب على الظنث بأنه      
لاكر  حكَم األوىل حني أفىت بالثانية، فمذا ال جيوز نقل احلكم وال خترجيه؛ ألنه لوال ظمور دليل احلكم 

ره هلا ولدليلما، ملا أفىت مبا أفىت به للمجتمد يف املسألة الثانية، وظمور فرق  له فيما عن نظريهتا، مع لِكْ 
 يف املسألة الثانية ولسوَّى بني املسألتني.

أمَّا يف حالة بـُْعِد الزمن، فإنه من احملتمل التسونة بني املسألتني عنده، كما أنه من احملتمل أن      
 ؛جوعا عن فتواه األوىل الثانية ر نكون قد نسي فتواه األوىل، فكرر االجتماد وتغريَّ رأنه فتكون فتواه يف

 .3فال جتوز نسبتما إليه على القول جبواز نسبة قولني للمجتمد يف مسألة واحدة مع معرفة التارنخ

أنَّ أدلَّة املانعني أقوى، -واهلل أعلم-بالنظر إىل ما تقدم من أدلة الفرنقني نبدوالمناقشة والترجيح: 
 وأدلة اجمليزنن ال تقوى على تضعيفما.

                                                           
 .11: صالفتوى صفة  1
 .11: صاملصدر نفسه  2
 .11، حترنر املقال: ص022، التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص11-11انظر: املصدر نفسه: ص 3
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 وقد نوقشت أدلة اجمليزنن مبا نلي:      

فمو غري  ؛يف املسائل اليت لي من جنس  واحدفقوهلم يف استدالهلم األول بأّن اجلواب نُعدُّ واحدا 
مسلَّم؛ ألنه لو كان صحيحا، لكان ما ثبت من جواب  يف مسالة من مسائل الصلوات، جائز بالنقل 

ه اجملتمد يف مسألة من صلى قاعدا مرنضا، إىل من صلى كنقل ما قال؛  إىل مسائل الصالة األخرى "
 .1قادرا صحيحا؛ فمذا ال جيوز اتفاقا"

فمو قياس مع الفارق، كما أنه ليس واردا على  ؛تدالهلم بالقياس على نصوص الشارعوأما اس      
وسكت عنما يف   حملث النثزاع؛ ألنَّ الشارع مثال يف الكفارة: ن َّ على صفة اإلميان يف كفارة القتل،

كفارة الظمار، ومل نن  على عدم اشرتاطما، فنَقْلنا احلكَم املنصوص إىل املسكوت عنه، ويف مسألتنا: 
 .2املسألة الثانية منصوص على حكمما مبا خيالف حكم األوىل

وأما استدالهلم بفعل بعض الفقماء فال خيفى ضعفه، ولعل قول املرداوي: "ولو كثري يف كالم       
ال نقصد به االستدالل على صحَّة  3واز"اجلقماء يف املتخصرات واملطوالت، وفيه دليل على الف

وفرق بني جعل وروده يف كتب الفقماء دليال  ؛ى صحَّة نسبته إىل مذلب احلنابلةبل عل ؛املذلب
 .4على صحَّته، وبني جعله دليال على أنه مذلبمم

وأما دليلمم الرابع فمو أنضا غري واقع على حمل النزاع؛ ألن الذنن أثبتوا الشفعة جلار الدكان      
خترجيا من إثباهتا جلار الدَّار، مل خيرثجوا حكما ن َّ اإلمام على خالفه، بل خرَّجوا حكما ملسألة 

وحينئذ نُنقل  ؛عة يف الدكانة جلار الدار وال شفسكت عنما، ونظرُي مسألتنا: أن نقول اجملتمد: الشفع
 .5حكم األوىل إىل الثانية وال العكس

                                                           
 .023هتذنب األجوبة: ص 1
 .111، التبصرة للشريازي: ص3/411انظر: التمميد:  2
 .1/311االنصاف:  3
 .11-12حترنر املقال: ص 4
 .12، حترنر املقال: ص3/422انظر: التمميد:  5
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فيُناقش بأنَّ االحتماالت املذكورة ال تقوى على إبطال ن ث اإلمام يف  ؛وأما دليل املفصثلني     
كما نُناقش أنضا بأنَّ دليلمم باطل؛ ألنه من قبيل نسخ الن ث بالقياس،   .1املسألتني حبكمني خُمتلفني

، بل ال مدخل له مع وجود الن  أصال؛ فكيف نن  اجملتمد على حكم والق ياس ال نَنسُخ الن َّ
 .2ألجل أنَّه ن َّ على مسألة أخرى ُتشبمما خبالف حكمه فيما ؛املسألة، مث نُبطل نصَّه

 مثال تطبيقي: 

 ،ن َّ الشافعيُّ يف املصلي، إلا قال يف تكبرية اإلحرام: "اهلل أكرب" أو "األكرب اهلل" أنه ال جُيزنه     
فقيل فيمما قوالن بالنقل  ؛السالم" أن لل  جُيزنهون  أنه إلا قال يف آخر الصالة: "عليكم 

أخرى، واحلكم فيمما  ظة علىوالتخرنج؛ ووجه الشبه بني املسألتني ظالر، من حيث تقدمي املصلي لف
فيُنقل حكُم كلث واحدة إىل  ؛ة اإلحرام وأجزأه لل  يف التسليمحيث مل جيزئه يف تكبري  ؛خمتلف

األخرى فيصري يف كل مسألة قوالن، أحدمها منصوص واآلخر خُمرَّج. إال أنَّ رأي مجمور الشافعية أن 
ا ولو كالم منتظم  معمود يف كالم العرب، قوله: "عليكم السالم" جيزنه يف السالم؛ ألنه ُنسمَّى تسليم

وال جيزنه يف التكبري إلا قال: "أكرب اهلل" أو "األكرب اهلل"؛ ألنه ال ُنسمى تكبريا. وقيل جُيزنه يف قوله: 
 .3"اهلل أكرب" دون "أكرب اهلل"
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  : نماذج من تخريجات خليل بطريق النقل والتخريج:انيالمطلب الث

وَوجدت مع ابنتها أخرى  امرأةٌ  ت  دَ لَ إذا وَ  مسألة:خرَّج خليل بطرنق النَّقل والتخرنج يف      
قَاَل اْبُن اْلَقاِسِم يف اْمرَأَة  " قال ابُن احلاجب يف بيان احلكم يف لل :فاختلطتا ولم تُفرِّق بينهما: 

ُمَما، وقَاَل ُسْحُنون : اْلَقافَُّة"َوَجَدْت َمَع بِْنِتَما ُأْخَرى: َأالَّ تـُْلِحَق ِبَزْوِجَما   .1َواِحَدًة ِمنـْ

إشارًة إىل التعارض بينمما؛ -أي: الفرع الذي سبقه-أنَّ املصنف أتى هبذا الفرع إثر األوَّل للكر خلي
م قالوا يف األوَّل حبكم القافة ومل َنْذكروا خالفه، ومذلُب ابن القاسم يف -أي: الفرع السابق-ألهنَّ

ر، والظالر: ولو خترنج ظال ؛فكأنَّه أشار إىل التخرنج ؛عدُم إعمال القافة-الفرع الثاين يف أي:-الثَّاين
 .2أنَّه ال فرق بينمما

وقد قال ابن احلاجب يف الفرع األوَّل: "َوِإَلا َوَلَدْت َزْوَجُتُه َوَغيـْرَُلا َوَلَدْنِن وَماتـََتا واْختَـَلطَا؛ َعيـََّنْتُه      
فيكون رأي ابن القاسم إلن يف لذه املسألة  ؛فاملذلب لنا إعمال القافة؛ إْل مل نُذكر خالفُه ؛3اْلَقافَُّة"

وَحَكم بعدم جواز  ،أي: عدم إعمال القافة؛ ِرض  ملا رآه يف املسألة الثانيةإعمال القافة، ولو معا
نقل حكُم كلث واحدة فيُ  ؛فرق  بني املسألتني كما لكر خليلإحلاق أي  من البنتني بالزوج، وال نظمر 

ولو من باب التخرنج أحدمها منصوص واآلخر خُمرَّج.  ؛األخرى فيصري يف كل مسألة قوالن إىل
 بطرنق النقل والتخرنج.
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 المبحث الثالث: التخريج بطريق المفهوم
 

 اشتمل على أربعة مطالب:

 

 المطلب األول: المقصود بالمفهوم وأقسامه

 تحقُّق المفهوم وأنواع المخالف منهالمطلب الثاني: شروط 

مذهب المجتهد بالمفهوم من  المطلب الثالث: آراء العلماء في تخريج
 نصوصه

 المطلب الرابع: نماذج من تخريجات خليل بطريق المفهوم
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 المطلب األول: المقصود بالمفهوم وأقسامه 

 الفرع األول: المقصود بالمفهوم: 

 .1املفموم ضدُّ املنطوق، وكالمها طرنق من طرق داللة اللفظ على احلكم يف لغة العرب     

، وعرَّفه اآلمدي بقوله: "ما ُفمم 2أما املنطوق فقد سبق تعرنفه بأنَّه ما دلَّ عليه اللفظ يف حملث النطق
 .4"تـَُقْل هَلَُما ُأف   َفاَل عاىل: "؛ كتحرمي التأفُّف للوالدنن من قوله ت3من داللة اللفظ قطعا يف حملث النطق

َفاَل تـَُقْل  ولل  كداللة قوله تعاىل: " ؛5وأمَّا املفموم: فمو ما ُفمم من اللفظ يف غري حملث النطق     
 على النَّمي عن الضَّرب. 6"هَلَُما ُأف  

 الفرع الثاني: أقسام المفهوم: 

 تنقسم داللة املفموم إىل قسمني:      

ت عنه، وموافقته له نفيا ولو داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق للمسكو أوال: مفهوم الموافقة: 
ومسُثَي مفموم  .7الشرتاكمما يف معّن نُدرك مبجرَّد معرفة اللغة، دون حاجة إىل حبث  واجتماد ؛وإثباتا

اخلطاب"، و"حلن  ىحو : "ف9. وُنسمَّى أنضا8موافقة؛ ألنَّ املسكوت عنه موافق يف احلكم للمذكور
 اخلطاب"، و" مفموم اخلطاب"، و "تنبيه اخلطاب"، وعند األحناف "داللة الن ".

                                                           
 .010، نظرنة التخرنج: ص03انظر: حترنر املقال: ص 1
 من لذه املذكرة. 31، وانظر: ص 0/014، كشف األسرار: 014شرح العضد على خمتصر املنتمى األصويل: ص 2
 ذه املذكرة.من ل 31، وانظر: ص 4/11اإلحكام لآلمدي:  3
 .04سورة اإلسراء، اآلنة  4
 .0/014كشف األسرار:  5
 .04سورة اإلسراء، اآلنة  6
 .121-1/122، تفسري النصوص: 4/13اإلحكام لآلمدي:  انظر: 7
 .1/121، تفسري النصوص: 0/024كشف األسرار:  8
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اخلطاب" و"حلن اخلطاب"، فيجعل األول  ىوبعض العلماء نقسثم مفموم املوافقة إىل "فحو      
 . 1للمفموم اأَلْوىَل والثاين للمفموم املساوي

 ومثاله: 

ُمْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِدنَنار  اَل َوِمْن أَ قوله تعاىل: "      ْلِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه بِِقْنطَار  نـَُؤدثِه إِلَْيَ  َوِمنـْ
؛ فاآلنة تدلُّ مبنطوقما على أنَّ لناك فرنقا من ألل الكتاب لو 2" نـَُؤدثِه إِلَْيَ  ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه قَاِئًما

نؤدنه ملن ائتمنه عليه؛ ولل  ألمانته، ولي تدلُّ مبفموم املوافقة على أنَّ لذا  ائُتمن على قنطار، فإنه
فإنه نؤدنه -ولو املسكوت عنه يف اآلنة-الفرنق من ألل الكتاب لو ائتمن على ما لو دون القنطار

أنضا من باب أوىل؛ فمن كان أمينا يف حفظ القنطار نكون أمينا فيما دونه بال رنب. كما أن اآلنة 
ىل لو ائتمن على دننار فإنَّه ال نؤدثنه إ ،من ألل الكتاب ادلُّ مبنطوقما أنضا على أنَّ لناك فرنقا آخر ت

ولي تدلُّ مبفموم املوافقة على أنَّ لذا الفرنق اآلخر لو ائتمن على ما  ؛من ائتمنه عليه؛ ولل  خليانته
ال نؤدنه أنضا؛ ألنه من كان خائنا يف فإنه أوىل أ-ولو القدار املسكوت عنه يف اآلنة-لو فوق الدننار

 .ا فيما لو أكثر منه من باب أوىلالدننار، نكون خائن

ُعرثف مفموم املخالفة بتعارنف عدَّة  نذكر منما ما َخَل  إليه صاحب تفسري ثانيا: مفهوم المخالفة: 
حكم املسكوت حيث عرَّفه بأنه: "داللة اللفظ على خمالفة  ؛النصوص، بعد تصفُّح تل  التعرنفات

. ومسُثي مفموم املخالفة؛ ألن 3عنه حلكم املنطوق؛ ولل  النتفاء قيد  من القيود املعتربة يف لذا احلكم"
، وعند 4املسكوت عنه خمالف للمذكور يف احلكم إثباتا ونفيا، ونُطلق عليه أنضا "دليل اخلطاب"

                                                                                                                                                                                     

، تفسري النصوص: 1/0241، هنانة الوصول: 13م: ص 0223ه/1303العباس أمحد ابن إدرنس القرايف، دار الفكر، 
1/113. 
 . 4/310شرح الكوكب املنري:  :انظر 1
 .21سورة آل عمران، اآلنة  2
 .1/121تفسري النصوص:  3
 .4/311، شرح الكوكب املنري: 011، شرح املنتمى األصويل: ص0/014، كشف األسرار: 4/11اإلحكام لآلمدي:  4
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اخلطاب؛ ألنَّ داللته من جنس دالالت . مسي مفموم املخالفة بدليل 1احلنفية: "املخصوص بالذكر"
 .2اخلطاب، أو ألن اخلطاب دالٌّ عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 0/014كشف األسرار:  1
 .4/311شرح الكوكب املنري:  2
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 منه المطلب الثاني: شروط تحقُّق المفهوم وأنواع المخالف

 الفرع األول: شروط تحقُّق المفهوم

قة ميكن من استقراء كالم األصوليني وتعرنفاهتم ملفموم املوافأوال: شروط تحقُّق مفهوم الموافقة: 
 : 1استخالص شروط حتقُّق لذه الداللة ولي كاآليت

منه كلُّ عارف باللغة أنَّ احلكم فيه إمنا ثبت ألجل لذا املعّن  مُ مَ أن نوجد يف املنطوق معّن نـَفْ أولها: 
 وحتقُّقه.

 : أن نكون لذا املعّن الذي من أجله ثبت احلكم للمنطوق موجودا ومتحقثقا يف املسكوت عنه.ثانيها

أال نكون حتقُّق لذا املعّن الذي من أجله ثبت احلكم للمنطوق يف املسكوت عنه أقلَّ مناسبة  ثالثها:
 واقتضاء للحكم منه يف املنطوق.

أال ولو: أن  ا؛ولذه الشروط متَّفق عليما بني األصوليني، إال أنَّ بعضمم أضاف شرطا آخر      
ولو ما نعرب عنه بشرط األولونة. وممَّن للب إىل  ؛بهنه َأْوىَل باحلكم من املنطوق نكون املسكوت ع

ه ، وأبو إسحاق 2اشرتاط األولونة اإلمام الشافعي فيما نقله عنه إمام احلرمني ووافقه علي
 .5والقرايف 4واآلمدي3الشريازي

نكون ، واكتفوا لتحقُّق مفموم املوافقة بأن ال 6وللب مجمور األصوليني إىل عدم اشرتاط األولونة     
 وجوُد املعّن يف املسكوت عنه أقلَّ مناسبة واقتضاء للحكم منه يف املنطوق.

                                                           
طرق دالالت األلفاظ على معانيما وأثره يف األحكام الفقمية، دكتوراه، حممد بلتاجي حسن،  انظر: إختالف األصوليني يف يف 1

 وما بعدلا. 041م: ض 0221ه/1300إشراف: أمحد صباح ناصر املال، جامعة القالرة، 
ظيم حممود الدنب، دار انظر: الربلان يف أصول الفقه، عبد املل  بن عبد اهلل بن نوسف اجلونين أبو املعايل، حتقيق: د. عبد الع2

 .1/011ه: 1311، 3الوفاء، املنصورة، مصر، ط
 .33، اللمع: ص002انظر: التبصرة للشريازي: ص3
 .11-4/12انظر: االحكام لآلمدي: 4
 .31انظر: تنقيح الفصول: ص5
تقي الدنن أبو  اإلهباج يف شرح املنماج )منماج الوصول إيل علم األصول للقاضي البيضاوي(،، 0/111انظر: املستصفى: 6

احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن حييي السبكي وولده تاج الدنن أبو نصر عبد الولاب، دار الكتب 
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 دليل القائلين باألولوية: 

حتقُّق علَّة زم من املنطوق ل باحلكم استدلَّ القائلون باألولونة بأن املسكوت عنه إلا مل نكن أوىل
ا متساونني يف احلكم؛ ولل  الحتمال ال نلزم أن نكونو  مساو  لتحقُّقما يف املنطوق، احلكم فيه بقدر  

أن نكون ثبوت احلكم للمنطوق العتبار تعبُّدي غري معقول املعّن، ومع وجود لذا االحتمال ال 
نصحُّ إثبات حكم املنطوق به للمسكوت عنه أو إحلاق املسكوت عنه باملنطوق. أمَّا إلا كان 

 ؛للمنطوق على جمة التعبُّد بعيد فإَّن احتمال ثبوت احلكم ،املسكوت عنه َأْوىَل باحلكم من املنطوق
ادمها يف احلكم ؛ة املسكوت عنه باحلكم من املنطوقنظرا ألولون  .1فيجزم حينئذ باحتث

 دليل القائلين بعدم اشتراط األولوية: 

ه، مع واحتجَّ لؤالء بأنه من املعلوم قطعا أنه قد نُفمم ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عن      
كما يف حترمي إتالف مال   ؛ون احلاجة إىل حبث  ونظر واجتمادعدم أولونته باحلكم لفمم املناط لغة د

ِإنَّ الَِّذنَن نَْأُكُلوَن اليتيم بإحراقه أو إضاعته أخذا من حترمي أكله ظلما، املنصوص عليه يف قوله تعاىل: "
َا نَْأُكُلوَن  فاحلرق أو اإلضاعة مساو  لألكل  ؛2"يف بُطُوهِنِْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًاأَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإمنَّ

َواْلُمطَلََّقاُت نـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِمنَّ  وكذل  قوله تعاىل "ظلما الشرتاكمما يف علَّة االتالف يف الصورتني، 
لل  التأكُُّد من براءة  وحكمة فمنطوق اآلنة ندل على وجوب العدة على املطلقة، ؛3َثاَلثََة قـُُروء "

فيجب -أنضا-الرَّحم، فإلا وقعت الفرقة بني الزوجني بالفسخ، بسبب  كالردَّة، فإنَّ العلَّة متحقثقة فيما
 .4عليما االعتداد للتأكُّد من براءة الرَّحم

 

                                                                                                                                                                                     

، شرح الكوكب املنري: 0/213، إرشاد الفحول: 3/2، البحر احمليط: 1/411 :م 1111لـ / 1311 ،العلمية، بريوت
4/310. 
 .031األصوليني يف طرق دالالت األلفاظ:  انظر: إختالف 1
 .12سورة النساء، اآلنة  2
 .001سورة البقرة، اآلنة  3
، 4انظر: املنالج األصولية يف االجتماد بالرأي يف التشرنع اإلسالمي، د.فتحي الدرنين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 4

 .031، اختالف األصوليني يف طرق دالالت األلفاظ: 011م: ص0214ه/1343
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ميكن مناقشة دليل الفرنق األول، بأنَّه نقل  للمسألة عن حملث النزاع؛ فمحل النزاع  المناقشة والترجيح:
ك مبجرَّد معرفة اللغة، وكون املناط الذي ُبين لو املنطوق الذي اشرتك مع املسكوت عنه يف معًّن نُدرَ 

كم للمنطوق؛ فإنه ننفي احتمال التعبُّد يف ثبوت احل ؛م يف املنطوق واملسكوت نُدرك لغةعليه احلك
فالتفرنق بني داللة األولونة وداللة املساواة  ؛النصوص التعليل ومعقولية املعّن حيث إن األصل يف

حتكُّم ؛ إل ال نـَُقوم على دليل تشرنعي وال منطقي؛ إل األصل دوران احلكم مع علَّته وجودا وعدما؛ 
باحلكم" من املذكور "وال ونة املسكوت جاء يف تيسري التحرنر: )"إال أهنم" أي الشافعية "من َشَرط أول

أي لفمم -لمسكوت كذل ""ل-أي احلكم-"إل بعد فرض فمم ثبوته"-أي هلذا الشرط-وجه له"
"ال وجه إللدار لذه الداللة" غانُة األمر كون االحتجاج مبا فيه الشَّرط املذكور -مناطه مبجرَّد اللغة

 .1أقوى(

فال خفاء يف وضوح قوَّته، خصوصا وأنَّ إدراك املعّن املشرتك بني  ؛وأمَّا ما استدلَّ به الفرنق الثاين     
 املنطوق به واملسكوت عنه منوط باللغة وال حيتاج إىل مزند نظر واجتماد.

واالكتفاء بأْن ال نكون املعّن يف  ،فالراجح عدم اشرتاط األولونة لتحقُّق مفموم املوافقة ؛وعليه     
فيكون املسكوت عنه تارة َأْوىَل باحلكم  ؛ملنطوقاملسكوت عنه أقلَّ مناسبة واقتضاء للحكم منه يف ا

 ونكون مساونا له فيه تارة أخرى. ،من املنطوق

تربون تظمر مثرة اخلالف السابق يف أنَّ املشرتطني لألولونة نَعثمرة الخالف في اشتراط األولوية: 
وأمَّا القائلون بعدم اشرتاط  .ا نكون بطرنق القياس ال الّن ثبوت احلكم يف املسكوت عنه، إمنَّ 

وال ش َّ أن لناك  ؛عنه نكون بطرنق الن ث ال القياساألولونة فَيعتربون ثبوت احلكم يف املسكوت 
 مثاًل ال نُعترب طرنقا فالقياس ؛القياس وبني ما نأخذ حكم املنصوصفرقًا بني ما جتري عليه أحكام 

احلدود والكفارات من  دود والقصاص والكفارات؛ لل  أنإلثبات ما نُدرأ بالشبمات من احل
. ولذا 2ال مدخل للعقل أو االجتماد بالرأي يف املقدرات، فال تثبت إال بن   من الشرعاملقدرات و 

 املخالف.على القول بعدم ثبوت املقدرات بالقياس ال على رأي القول 

                                                           
 .11-1/13انظر: تيسري التحرنر:  1
 .11-11انظر: املنالج األصولية: ص 2
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فإلا حتققت  ؛ة شروط اتَّفق عليما القائلون بهملفموم املخالفثانيا: شروط تحقق مفهوم المخالفة: 
 اعتربوه طرنقا للداللة على احلكم، وإلا مل تتحقق انتفى اتثباعا هلا حتقُُّق مفموم املخالفة أمهما: 

ق به، أو مساواته فيه، وإال استلزم أالَّ تظمر أولونة املسكوت عنه باحلكم من املنطو الشرط األول: 
 .1ثبوت احلكم يف املسكوت عنه مبفموم املوافقة ال املخالفة

يت يف ، كقوله تعاىل: "2أالَّ نكون القيد خرج خمرج الغالب املعتادالشرط الثاني:  َوَربَائُِبُكُم الالَّ
يت َدَخْلُتْم هِبِنَّ  الغالب من حال الربائب كوهنن يف حجور أزواج  ، فإنَّ 3"ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّ

يت ليس يف احلجور خبالفه فيجور الزواج  أمَّماهتم، فذكر لذا القيد لكونه أغلب، ال ألنَّ حكم الالَّ
 .4هبن

متعلثق حبكم خاص  وال حادثة خاصَّة  ل  كون املنطوق قد خرج جوابا عن سؤاأالَّ نالشرط الثالث: 
. أو نكون الغرض بيان حكم 6سائل فيقول: "لل يف الغنم السائلة زكاة؟" . كأْن َنسأل5باملذكور

فالن ُّ على القيد لنا ال ندلُّ على نفي احلكم عمَّا عدا حملثه؛  ؛ة دون املعلوفةالزكاة ملن له غنم سائم
خاَطب ألنه لُِكر لوجوده يف السؤال ليطابق اجلواب، أو لوجوده يف الواقعة بيانا حلكمما، أو إلعالم ا
ُ
مل

فالقيد لنا ال نفيد التخصي  لنفي احلكم عمَّا عدا  ؛السائمة، مع علمه حبكم املعلوفة حبكم
 السائمة، فال نُعمل حينئذ مبفموم املخالفة.

ممَّا ُنشعر أن  ؛به االمتنان، أو التنفري أو التفخيم أو غري لل  دَ أال نكون القيد ُقصِ الشرط الرابع: 
َوُلَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر . ومثال ما ُقصد به االمتنان: قوله تعاىل: "7القيداحلكم ليس مرتبطا هبذا 

                                                           
 .11-3/12، البحر احمليط: 4/311، شرح الكوكب املنري: 011خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد: ص 1
 .011خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد: ص 2
 .04سورة النساء، اآلنة  3
 .3/11انظر: البحر احمليط:  4
 .411، املسودة: ص4/310، شرح الكوكب املنري: 3/00، البحر احمليط: 011انظر: خمتصر املنتمى األصويل: ص 5
 .411، املسودة: ص4/310، شرح الكوكب املنري: 012خمتصر املنتمى األصول بشرح العضد: ص 6
 .314-4/310، شرح الكوكب املنري: 3/00انظر: البحر احمليط:  7
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 ؛على عباده-سبحانه وتعاىل-فتقييد احلكم بكونه طرنا إمنا لو المتنان اهلل  ؛1"لَِتْأُكُلوا ِمْنُه حلًَْما طَرِنًّا
 .2فال نُفمم منه منع أكل ما ليس بطري

 ؛3فلو لُكر على جمة التبعيَّة لشيء آخر فال مفموم له ؛القيد مستقالأْن نُذكر الشرط الخامس: 
" ال  يف اْلَمَساِجدِ  فإنَّ قوله: " ؛4"َواَل تـَُباِشُروُلنَّ َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجدِ ولل  كقوله تعاىل: "

 .5قامفموم له بالنسبة ملنع املباشرة؛ ألنَّ املعتكف حَيُْرُم عليه املباشرة مطل

دليل  خاصٌّ -لو ضدُّ حكِم املنطوق-عطاؤه حكماأالَّ نوجد يف املسكوت املراد إالشرط السادس: 
. مثاله قوله 6ندلُّ على حكمه، فإْن ُوجد لذا الطرنق اخلاصُّ فمو طرنق احلكم وليس مفموم املخالفة

يف اْلَقتـَْلى احْلُرُّ بِاحْلُرث َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُنـَْثى بِاأْلُنـَْثى نَا أَنُـَّما الَِّذنَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص تعاىل: "
فمفموم املخالفة يف لذا الن ث  ؛7"َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيء  فَاتـثَباع  بِاْلَمْعُروِف َوأََداء  إِلَْيِه بِِإْحَسان  

ص بينمما، لكنَّ العلماء مل نأخذوا هبذا املفموم لوجود ن   فال نكون قصا ؛أالَّ نُقتل الذَّكر باألنثى
َنا َعَلْيِمْم ِفيَما َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفسِ خاص  ولو قوله تعاىل: " ، وحصول اإلمجاع على أنَّ الذَّكر 8"وََكَتبـْ

 .9نُقتل باألنثى، ومل نُؤخذ مبفموم املخالفة

؛ فإْن عارضه منطوق  أو مفموم 10ما لو أرجح منه-خالفةأي: مفموم امل-أالَّ نُعارضهالشرط السابع: 
 موافقة ممَّا لو أقوى منه، وجب العمل به وترك العمل مبفموم املخالفة. 

                                                           
 .13نة سورة النحل، اآل 1
 .3/00انظر: البحر احمليط:  2
 .1/122، تفسري النصوص: 3/04البحر احمليط:  3
 .012سورة البقرة، اآلنة  4
 .1/122، والثاين: 3/04انظر: املصدران نفسمما: األول:  5
 .1/124تفسري النصوص:  6
 .121سورة البقرة، اآلنة  7
 .31سورة املائدة، اآلنة  8
 .123-1/124انظر: املصدر نفسه:  9

 .211، إرشاد الفحول: ص4/311، شرح الكوكب املنري: 3/04انظر: البحر احمليط:  10
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ا املاُء من املاِء" ومثال ذلك: فمذا الن ُّ ندلُّ مبفمومه  ؛1قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إمنَّ
ل، إالَّ أن لذا املفموم قد عارضه منطوق آخر ولو حدنث على أنَّه ال ُغسل إلا مل نكن لناك إنزا

أنَّ رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم قال: "إلا جلس بني شعبما األربع ومسَّ -رضي اهلل عنما-عائشة
فال نُعمل مبفموم املخالفة، ونكون احلكم وجوب الُغسل عند  ؛2فقد وجب الُغسل" اخلتَّاُن اخلتَّانَ 

 اجلماع وإْن مل نكن إنزال.

أن الضابط هلذه الشروط وغريلا أالَّ نظمر لتخصي  املنطوق بالذكر فائدة، غري نفِي والخالصة: 
 .3احلكم عن املسكوت عنه، فإن كانت له فائدة أخرى، فال نتحقَّق مفموم املخالفة وال نُعمل به

 مفاليم املخالفة أوَصَلما بعُضمم إىل عشرة، وأمهما ما نلي: :الفرع الثاني: أنواع المفهوم المخالف

إال أن مؤدالا ومعنالا  4قد اختلفت عبارات األصوليني يف تعرنف لذا املفمومأوال: مفهوم الصفة: 
ه عند انتفاء لل  واحد؛ فكلُّما تدور على أنَّ تقييد حكم املنطوق بوصف ندلُّ على ثبوت نقيض

الوصف. وميكن تعرنفه بأنه "داللة اللفظ املقيَّد بصفة على نفي احلكم عن املوصوف عند انتفاء تل  
فإنَّ لل  ندلُّ على نفي احلكم عن الذَّات عند  ؛فإلا ُعلثق احلكم بصفة من صفات الذات ؛5الصفة"

 انتفاء تل  الصفة. 

َتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن نـَْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت َوَمْن ملَْ َنسْ قوله تعاىل: " ومثاله:
فاآلنة دلَّت مبنطوقما على أنَّ العاجز عن نكاح احلرَّة، نُباح له  ؛6"أمَْيَاُنُكْم ِمْن فـَتَـَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناتِ 

نكاح األمة املؤمنة، ودلَّت مبفمومما املخالف على أنَّه ال جيوز له عند عدم القدرة، نكاح األمة 
 .7إلباحة الزواج منمنَّ عند العجز عن نكاح احلرائر ؛الكافرة؛ فاآلنة قيَّدت اإلمياء بوصف اإلميان

                                                           
 .01، رقم:1/011: أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب إمنا املاء من املاء 1
 .00، رقم: 1/021رواه مسلم يف كتاب احليض، باب: نسُخ "املاء من املاء" ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني:  2
 .4/311انظر: شرح الكوكب املنري:  3
، املسودة: 4/311، شرح الكوكب املنري: 214، روضة الناظر: ص3/42، البحر احمليط: 0/111انظر مثال: املستصفى:  4
 .0/220، إرشاد الفحول: 411ص

 .1/410م: 1111ه/1321، 1أصول الفقه اإلسالمي، د. ولبة الزحيلي، دار الفكر، ط 5
 .1نة سورة احلجرات، اآل 6
 .1/0231هنانة الوصول يف دراسة األصول، صفي الدنن حممد بن عبد الرحيم، املكتبة التجارنة، مكة املكرمة، د.ط، د.ت:  7
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َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى " -رضي اهلل عنه-ما روي عن أيب لرنرة ومثاله كذلك
فثبوت الشفعة يف املال املشرتك مقيَّدة  ؛1" بِالشُّْفَعِة ِفيَما ملَْ نـُْقَسْم، فَِإَلا َوقـََعِت احلُُْدوُد، َفاَل ُشْفَعةَ 

القسمة فال شفعة؛ النتفاء الوصف الذي قـُيثد به احلكم ولو عدم  حبالة عدم الِقْسمة، أمَّا بعدَ 
 .2التَّقسيم

ملفموم الشَّرط مدلول عند املتكلثمني وآخر عند النُّحاة؛ فمو يف اصطالح  ثانيا: مفهوم الشرط:
"ما  . وعند النُّحاة:3املتكلمني: "ما نَتوقَّف عليه الشيء وال نكون داخال يف الشيء وال مؤثثرا فيه"

دخل عليه أحد الطرفني "إْن" أو "إلا" أو ما نقوم مقاممما من األمساء والظروف الدالَّة على سببيَّة 
 .5. ولذا الشَّرط اللُّغوي لو املراد لنا، وليس املراد الشرط الشرعي والعقلي4األول، وسببيَّة الثاين"

؛ فإنه ندل على 6"ْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َلِنيًئا َمرِنًئافَِإْن ِطْْبَ َلُكْم َعْن َشْيء  مِ قوله تعاىل: "ومثال ذلك: 
حترمي شيء من املمور إلا مل تطب نفس الزوجة بإعطاء شيء منه؛ ألنَّ احلكم قد ُعلثق يف اآلنة على 

 .7رضا الزوجة، فينتفي بانتفائه

للمسكوت بعد لذه  ولو: "داللة الن ث الذي قـُّيد احلكم فيه بغانة على حكم  ثالثا: مفهوم الغاية: 
نفي لل  احلكم فيما بعد  مبعّن أن تقييد احلكم بغانة ندلُّ على ؛1الغانة خمالف  للحكم الذي قبلما"

 نكون حكم ما بعد الغانة خمالفا حلكم ما قبلما. ؛وعليه. الغانة

                                                           
، وابن ماجه يف باب إلا وقعت احلدود فال شفعة، 11، رقم: 12/414أخرجه النسائي يف سننه الكربى، يف كتاب الشروط:  1

. 0312، رقم: 4/131حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت:  سنن ابن ماجه، ابن ماجه، حتقيق:
ومال  عن عبد الرمحن بن عوف يف كتاب الشفعة، باب: ما تقع فيه الشفعة، موطأ اإلمام مال ، مال  بن أنس، صححه ورقمه 

،    0/214م: 1111ه/1321بريوت، د.ط، وخرج أحادنثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتا  العريب، 
 .1رقم: 

 . 432، املنالج األصولية للدرنين: ص1/414انظر: أصول الفقه للزحيلي:  2
 .0/223: إرشاد الفحول: 0/42البحر احمليط:  3
 .4/121، وانظر: شرح الكوكب املنري: 0/223والثاين:  0/42املصدران نفسمما: األول:  4
 .4/121، وانظر: شرح الكوكب املنري: 0/223إرشاد الفحول:، 3/42البحر احمليط:  5
 .1سورة الطالق، اآلنة  6
 .431، املنالج األصولية: ص1/414، أصول الفقه للزحيلي: 1/111تفسري النصوص:  7
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َ َلُكُم اخْلَْيُط قوله تعاىل: "ومثاله:  اأْلَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر مُثَّ أمتُّوا وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ نـََتبَـنيَّ
؛ فاآلنة دلَّت مبنطوقما على إباحة األكل والشرب يف ليل رمضان إىل غانة طلوع 2"الصثَياَم ِإىَل اللَّْيلِ 

ي مة األكل والشرب بعد لذه الغانة ولالفجر، ودلَّت مبفمومما على نقيض لل  احلكم؛ ولو ُحرْ 
" اليت طلوع  دلُّ على أن ما بعدلا غانة ملا قبلما. كما دلَّ منطوق الشطر تالفجر، بداللة لفظ "حىتَّ
فإهنا تدلُّ مبفمومما املخالف على عدم وجوب الصوم يف  ؛ر من اآلنة على وجوب الصوم هنارااآلخ

 .3ىل" اليت تأيت مبعّن الغانة أنضاالليل بداللة لفظة "إ

عرّفه الزركشي بقوله: "لو تعليق احلكم بعدد خمصوص ندلُّ على انتفاء احلكم رابعا: مفهوم العدد: 
 .4فيما عدا لل  العدد زائدا كان أو ناقصا"

ُمَما ِماَئَة َجْلَدة  قوله تعاىل يف حد الزىن: "ومن أمثلة ذلك:  . 5"الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمنـْ
َوالَِّذنَن نـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مُثَّ ملَْ نَْأُتوا بَِأْربـََعِة ُشَمَداَء فَاْجِلُدوُلْم مَثَاِننَي له تعاىل يف حدث القذف: "وقو 
؛ فُقّيد احلدُّ يف اآلنة األوىل مبائة جلدة، ويف الثانية بثمانني جلدة ولل  بداللة املنطوق، ودلَّ 6"َجْلَدةً 

 أنَّ الزنادة أو النقصان عن لل  العدد ال جيوز. املفموم املخالف على

مستقل  نَعدُّه بعض األصوليني وال نعدُّه البعض  مفموم احلصر، كمفموم  مفهوم الحصر:  خامسا:
. بينما 7اآلخر؛ فابن احلاجب أمهل لكره كمفموم مستقل وتناوله ملحقا باملفاليم، وأورد األقوال فيه

                                                                                                                                                                                     
م: 1111ه/1411، 1، وانظر: أصول الفقه، حممد اخلضري، املكتبة التجارنة الكربى، ط1/111تفسري النصوص:  1
 .1/413ول الفقه للزحيلي: ، أص104ص

 .112سورة البقرة، اآلنة  2
 . 111-111انظر: تفسري النصوص:  3
 .3/31البحر احمليط:  4
 .0سورة النور، اآلنة  5
 .3سورة النور، اآلنة  6
 .012خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد: ص 7
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. وكذا اآلمدي نذكر احلصر يف ثال  مسائل؛ السادسة والسابعة 1مستقل  جند الغزايل نعدُّه كمفموم 
ه لبقيَّة أنواع املفاليم2والثامنة  .3. وأفرد القرايف لذا املفموم بنوع مستقل، عنَد عدث

ولعل الذنن أمهلوا لكر لذا املفموم نرجع مسلكمم يف لل  إىل أنَّ بعض األصوليني اعترب مفموم      
ل كما أنَّ الذنن عدُّوه مفموما فصطوق ال املفموم؛ فلم نذكروه عند عدث أنواع املفموم.  احلصر من املن

بعضمم بينه وبني أنواعه؛ فجعل بعض أنواع مفموم احلصر أقساما حتته أنواعه حبسب قوَّة كلث واحد 
 منمما؛ على غرار ما صنع اإلمام الشوكاين، ولو اختياري. 

حيث عرَّفه بقوله: "لو إثبات نقيض حكم املنطوق  ؛ر تعرنف القرايفومن تعرنفات مفموم احلص     
ا وحنولا"  .4للمسكوت عنه بصيغة إمنَّ

 : 5ألكرلا مرتبة حسب قوَّهتا على النحو التايل ومفهوم الحصر أنواع     

حنو: ما قام إال زند، فمنطوق العبارة  ؛: ولو أقوى أنواع احلصراألول: تقديم النفي على االستثناء
 ومفمومما نُثبت القيام لزند. ،ننفي القيام عن غري زند

َاكقوله تعاىل: "  الثاني: الحصر ب "إنما": ُُكمُ  ِإمنَّ ه، وكذا قوله صلى لإلاأي فغريه ليس ب ؛6"اللَّهُ  ِإهلََٰ
ا األعمال بالنيات" مبنطوقه على حصر األعمال يف املنويث، وندلُّ ؛ فإنَّه ندلُّ 7اهلل عليه وسلم: "إمنَّ
 مبفمومه على عدم اعتبار غري املنويث.

حنو "العامل زند"، أو مضافا حنو "صدنقي  الثالث: حصر المبتدأ في الخبر مقرونا باأللف والالم:
 زند"؛ فإنَّه نفيد حصر املبتدأ يف اخلرب ما مل تدّل قرننة على العمد.

                                                           
 .0/021املستصفى:  1
 .11-4/12اإلحكام لآلمدي:  2
 .13-11الفصول: صشرح تنقيح  3
 .12: صاملصدر نفسه 4
 .221-0/221، إرشاد الفحول: 011انظر: خمتصر املنتمى األصويل وشرحه: ص 5
 .11سورة طه، اآلنة  6
 .1، رقم: 1/1أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان الوحي على عمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  7



   206 
    

وَّل حصر الِعلم يف زند، ومفمومه نفيه عن غريه، ويف الثاين حصر صداقة املتحد  ففي املثال األ     
ا أفاد مث ؛عن غري زند افيميف زند ومفمومما ن فيه من عدول  عن الرتتيب ملا  لذا التعبري احلصرَ  لُ وإمنَّ

  وقال: فلمَّا عَدل املتكلثم عن لل ؛قال: "زند عامل " و"زند  صدنقي"إل الرتتيب املعتاد أن نُ  ؛الطبيعي
فإنَّ ُعدوله لذا نُفمم منه أنَّه قصد النفي عن غري زند مع اإلثبات له،  ؛"العامل زند وصدنقي زند"

 وإالَّ لو أراد اإلثبات فقط لكان كافيا أن نقول: "زند عامل وصدنقي زند".

وص ما اصطلح عليه النحونون؛ ليس املراد من اللقب عند األصوليني خصسادسا: مفهوم اللقب: 
ا نرندون مبفموم اللَّقب: نفي احلكم  ،1ولو ما أشعر مبدح أو لم ، ومل ُنصدَّر ب "أب" أو "أم" وإمنَّ

؛ فمرادلم من مفموم اللقب لو انتفاء 3وبعبارة أخرى: ختصي  اسم حبكم ،2عمَّا تناوله االسم
نُفمم منه بداللة مفموم اللقب نفي احلكم عمَّا  4كاةاحلكم املتعلق به عن غريه؛ فقولنا مثال يف الغنم ز 

مل نتناوله االسم كالبقر واإلبل وحنومها فال زكاة فيما؛ إل الغنم نوع تعلَّق به حكم الزكاة وانتفى عن 
 بقيَّة األنواع مبفموم اللقب. 

مفموم اللقب أضعف أنواع مفموم املخالفة، أنكره مجمور األصوليني القائلني حبجية مفموم      
 .5املخالفة

 

 

 

 

                                                           
 ألنَّ الَعَلم إلا كان مصدَّرا ب "أب" أو "أّم" فمو ُكنية حنو أبو عمرو، وأم كلثوم.  1
 .013خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد: ص 2
 .4/121شرح الكوكب املنري:  3
 .0/222إرشاد الفحول:  4
، شرح 3/03احمليط:  ، البحر013، خمتصر املنتمى األصويل: ص4/11، اإلحكام لآلمدي: 0/022انظر: املستصفى:  5

 .31تنقيح الفصول: ص
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 المطلب الثالث: آراء العلماء في تخريج مذهب المجتهد بالمفهوم من نصوصه
ماء اتَّفق مجمور األصوليني والفقالفرع األول: آراء العلماء في تخريج مذهبه بمفهوم الموافقة: 
؛ فذلب إىل عدم القول بصحَّة 1على االحتجاج مبفموم املوافقة، وخالف ابن حزم الظالري

االحتجاج به، واضطرب النَّقل عن داود الظالري؛ جاء يف شرح الكوكب املنري: "قال ابن مفلح: 
 .2لكره بعُضمم إمجاعا لتبادر فمم العقالء إليه، واختلف النَّقل عن داود"

 .3واألخرى أنه حجَّة ،األوىل أنَّه ليس حجَّة ؛روانتني-عن داود-ابن تيمية عنهر ويف املسودة لك

وحُيتجُّ به يف نصوص الشارع، فمو كذل   4وإلا كان مفموم املوافقة حجَّة عند مجالري ألل العلم     
وبناء عليه فإنَّ استنباط  ؛ه متوقثفة على جمرَّد فمم اللغة، ما دامت معرفت5بالنسبة لنصوص األئمة

 .6احلكم من ن ث اإلمام بطرنق مفموم املوافقة جيري جمرى ن ث اإلمام يف الداللة على لل  احلكم

 مثال تطبيقي:

ما ورد يف الكالم عن األصناف اليت ال َتسقط زكاهُتا بدْنن أو فْقد أو أْسر عند قول خليل: "وال      
؛ فقال 7ما بيده"-أي الدنن-ن أو فْقد أو أْسر ... وإن ساوىتسقط زكاة حر  ومعدن وماشية بدنْ 

، مث أعقب لل  بقوله: "واعلم أن 8الدسوقي: "وكذا إلا زاد الدَّنن على ما بيده، فمو مفموم موافقة"

                                                           
، اإلحكام يف أصول األحكام، ابن 4/314، شرح الكوكب املنري: 3/10، البحر احمليط: 4/12انظر: اإلحكام لآلمدي:  1

 .211. إرشاد الفحول: ص2/422م: 1111ه/1314، 0حزم األندلسي، دار احلدنث، القالرة، ط
 .4/314شرح الكوكب املنري:  2
 .431املسودة: ص انظر:3
جاء يف جمموعة رسائل ابن عابدنن: اعلم أن املفموم قسمان: مفموم موافقة، ولو داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق  4

ملسكوت جملرد فمم اللغة أي بال توقف على رأي أو اجتماد .... ومفموم خمالفة ولو داللة اللفظ على ثبوت نقيض حكم 
 .31لقسم األول من القسمني ُمتف ق عليه واخُتِلف يف الثاين ..."، جمموعة رسائل ابن عابدنن: صاملنطوق للمسكوت، واعتبار ا

 .01انظر: حترنر املقال: ص 5
 .012انظر: نظرنة التخرنج: ص 6
 .311-1/312حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد ابن أمحد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، د.ط، د.ت:  7
 .1/311 املصدر نفسه: 8



   208 
    

باملبالغة على املساواة على املخالف -أي خليل-صورة املساواة والزنادة فيمما اخلالف، فردَّ املصّنف
 .1ْوىَل"بطرنق األَ -ي الزنادة على ما بيدهأ-منه صورة الزنادة فيما. ونُعلم

 الفرع الثاني: آراء العلماء في تخريج مذهب اإلمام بمفهوم المخالفة: 

أمَّا االستدالل مبفموم املخالفة، فإْن تعلَّق بنصوص الكتاب والسنة فمذلب اجلممور أنَّه حجة      
 .3، وخالف يف لل  احلنفية2ونعتربونه طرنقا من طرق الداللة على احلكم

-ولو املقصود بالبحث لنا-وأمَّا فيما نتعلَّق بنصوص األئمة اجملتمدنن وخترنج آرائمم بواسطته     
 اختلف العلماء يف لل  على قولني: فقد

ولو مقتضى مذلب مجمور متأخثري  ؛له وتصحُّ نسبته إليه مفموم كالم اإلمام مذلب  القول األول: 
احلنفية، خالفا لظالر املذلب عندلم يف االحتجاج مبفموم املخالفة كما سبق لكره؛ فقد لكر حممد 

اج به، واستعمله يف كتابه؛ قال السرخسي يف شرحه ابن احلسن يف كتابه "السري الكبري" جواز االحتج
على السري عند قول حممد ابن احلسن )"... لو قال منادي األمري: من أراد العلف فليخرج حتت لواء 
، فمذا مبنزلة النَّمي" وقد بيَّنا أنَّه بّن لذا الكتاب على أنَّ املفموم  فالن، ومل نكن منه هني  وال أمر 

ب عندنا أن املفموم ليس حجَّة؛ مفموم الصفة ومفموم الشرط يف لل  سواء، حجَّة وظالر املذل
ألنَّ الغزاة يف العامث الغالب ال نقفون  ؛ممه أكثر النَّاس يف لذا الوضعولكنَّه اعترب املقصود الذي نف

 ؛واء فالنس عن اخلروج إالَّ حتت لعلى حقائق العلوم، وإنَّ أمريلم هبذا اللَّفظ إمنا نقصد هنَي النَّا
 .4فجعل النمي املعلوم بداللة كالمه كاملنصوص عليه(

                                                           
 .3/311حاشية الدسوقي على الشرح الكبري: 1
، شرح خمتصر 0/222إال مفموم اللقب فلم نقل حبجيته إال قلة قليلة من العلماء على رأسمم الدقاق: انظر: إرشاد الفحول:  2

 .013املنتمى األصويل: ص
 0/014وما بعدلا، كشف األسرار:  4/21لآلمدي: انظر: خمالفة احلنفية للجممور يف مفموم املخالفة بأنواعه يف: اإلحكام  3

 وما بعدلا.  4/312وما بعدلا، شرح الكوكب املنري:  411وما بعدلا، شرح خمتصر املنتمى األصويل، ص
شرح السري الكبري حملمد بن احلسن الشيباين، حممد بن أمحد بن أيب سمل السرخسي، حتقيق: صالح الدنن املنجد، مطبعة  4

 .1/34، وانظر: جمموعة رسائل ابن عابدنن: 1/121م: 1112مصر، 
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وقد تأثَّر املتأخثرون من احلنفية برأي حممد بن احلسن الشيباين، وصار العمُل عندلم عليه؛ قال      
ابن عابدنن يف توجيه لل : "ولعلَّ مستندلم يف لل  ما نقلناه عن السري الكبري؛ فإنَّه من كتِب 

التثفاق على لل  دون . وحكى بعُضمم ا1ظالر الروانة الستَّة، بل لو آخرلا تصنيفا، فالعمل عليه"
لكر ما خيالفه ولو ما حكاه احلصكفي ونقله عن ابن جنيم يف شرحه "النمر الفائق" فقال: "... كذا 

واملقصود بالروانات روانات األئمة  ؛2املفموم معترب يف الروانات اتثفاقا"-أي يف النمر-يف "النمر"، وفيه
 .3وأقواهلم اليت روالا التالميذ عنمم

أمَّا اعتبار املفاليم يف  ؛وانات األئمة وتالمذهتمفيما خي ُّ العمل مبفموم املخالفة يف ر  ولذا     
فقد نقل احلصكفي ما ورد يف "النمر" بقوله: )إنَّ مفاليم  ؛كتب واملصنفات ويف أقوال الصحابةال

مفموُم كالمه . ولكر أنَّ ممَّا نُعترب 4الكتب حجَّة خبالف أكثر مفاليم النصوص، كذا يف "النمر"(
 ؛5ا نُدرك بالرأي ال ما ال ندرك بهحجَّة اتثفاقا أنضا، أقواُل الصحابة ولكنَّه لكر أنَّه ننبغي تقييده مب

مبعّن أنَّه نُعمل مبفموم املخالفة فيما ُروي عن الصحابة رضوان اهلل عليمم إلا كان لل  ممَّا نُدرك 
 .6بالرأي

ماء املالكية ابن عرفة؛ حيث قال مبيـثًنا صحَّة االستدالل مبفموم  وممَّن للب إىل لذا الرأي من فق     
كالم اإلمام مال  وابن القاسم: "... كالم ابن القاسم ومال  يف األمَّمات العلميَّة الظنُّ غالبا جُيرنه 
يف وجود داللته على وجوه قواعد استنباط األحكام الشرعية، وإلا ثبت لذا فاألخذ باملفموم منه 

. ونَقل عن أكثر املالكية العمَل به فقال: "...والعمُل مبفمومات 7البيان واهلل أعلم وبه التوفيق"واضح 

                                                           
 .1/34رسائل ابن عابدنن:  1
الدر املختار شرح تنونر األبصار وجامع البحار، حممد بن علي بن حممد احلصين املعروف بعالء الدنن احلصكفي، حتقيق عبد  2

 .1/01م: 0220ه/1304، 1املنعم خليل ابراليم، دار الكتب العلمية، ط
 .002التخرنج: صنظرنة  3
 .1/01الدر املختار:  4
 .1/01انظر: الدر املختار:  5
ألن ما قاله الصحايب إلا كان مما ال نُدرك بالرأي فمو يف حكم املرفوع، واملرفوع من نصوص الشارع. واحلنفية ال حيتجون  6

 باملفموم املخالف فيه.
الونشرنسي، خرَّجه مجاعة من  ألندلس واملغرب، أبو العباس أمحد بن حيىياملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى ألل افرنقية وا 7

 .1/421م: 1111ه/1321حممد حجي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية،  الفقماء بإشراف الدكتور
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وإن كان ابن بشري نذكر يف لل  خالفا  ،املدوَّنة لو املعمود من طرنقة ابن رشد وغريه من الشيوخ
ا لو على األول"  .1فـََعَمُل األشياخ اجلُلَّة إمنَّ

اخلرقي وابن حامد وإبراليم احلريب وقال ابن حامد: " لذا لو مذلب عامَّة  2واختاره من احلنابلة     
. وقال أنضا منتصرا لألخذ باملفموم يف كالم األئمة: "... فقد ثبت وتقرَّر أنَّ إمامنا وغريَه 3أصحابنا"

 من العلماء ال نأتون لكلمة من حيث الشَّرُط إال ولذل  فائدة، فلو كانت القضية بالشرط وعدم
ولذا بعيد  أن نُنسب إىل أحد من  ،كان ما جاء به الفقيه من الشرط أنضا لغوا  ،الشرط سواء
 .4العلماء"

كما -ولو مذلب احلنفية ؛م اإلمام إليه وال نكون مذلبا لهال تصحُّ نسبة مفموم كالالقول الثاني: 
: "ال جتوز نسبة 111واختاره املقري من فقماء املالكية، ونسبه للمحقثقني فقال يف القاعدة -تقدَّم

.  لكنَّه مل نـََر بأًسا يف األخذ باملفموم 5التخرنج بطرنق املفموم أو غريه إىل غري املعصوم عند احملقثقني
ومفمومات املخالفة يف غري كالم الشارع فقال: "إنَّاك  ،خاصَّة املوافق مع حتذنره من مفمومات املدوَّنة

فقد اخَتلف الناس يف القول مبفموم الكتاب والسنة فما ظنُّ  بكالم الناس، إالَّ  ؛ومفمومات املدوَّنة
أن نكون من باب املساواة أو األوىل. وباجلملة إنَّاك ومفموم املخالفة يف غري كالم صاحب الشَّرع، 

 .6  من مفموم املوافقة فيه ويف كالم من ال خيفى عنه وجُه اخلطاب من األئمة"وما علي

وقال به من احلنابلة أبو بكر عبد العزنز املشمور بغالم اخلاّلل؛ قال ابن حامد: "وأمَّا عبد العزنز      
 .7شيُخنا فإنَّه ما اعتمد على فتوى من حيث دليل اخلطاب وما رأنته إليه مائال"

 
                                                           

 .1/421املعيار املعرب:   1
 .3/312، شرح الكوكب املنري: 120انظر: صفة الفتوى: ص 2
 .111األجوبة: ص هتذنب 3
 .110املصدر نفسه: ص 4
م: القاعدة 0210قواعد الفقه، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املقري، حتقيق: الدكتور حممد الدردايب، دار األمان، الرباط، د.ط،  5

 .1/422، وانظر: املعيار املعرب: 142: ص111
 .1/422املعيار املعرب:  6
 .124، صفة الفتوى: ص111هتذنب األجوبة: ص 7
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 األدلة: 

وإالَّ كان لكره لغوا وعبثا وال  ؛قالوا بأنَّ ما نُذكر من قْيد ال بُدَّ أن تكون له فائدةأدلة القول األول: 
. وقد جرت عادة العلماء يف كتبمم، 1فائدة إالَّ كون احلكم مقصورا على املنطوق دون املسكوت عنه

ما ليس فيه لل  القْيد أو الشرط وأن حكمه أهنم نذكرون القيود والشروط وحنولا؛ تنبيما على إخراج 
 .2خمالف  حلكم املنطوق

ما للبوا إليه أنَّه ال ميكن اجلزم بأنَّ اإلمام أراد بالقيد املذكور يف كالمه حجَّتمم فيأدلة القول الثاني: 
 نفَي احلكم عن املسكوت عنه؛ ألّن كالمه قد نكون خاصًّا بواقعة عني، سأل عنما سائل، أو خارًجا

أو الحتماالت أخرى لكر املقري مجلة منما فقال: "ال جتوز نسبة  بالتخرنج وااللتزام  3خمرج الغالب
بطرنق املفموم، أو غريه إىل غري املعصوم، عند احملقثقني؛ إلمكان الغفلة أو الفارق أو الرجوع عن 

عدِم اعتقاده وى، أو أو التقييد مبا ننفيه، أو إبداِء معارض يف املسكوت أق ،األصل عند اإللزام
 .4فال نُعتمد يف التقليد، وال نُعدُّ يف اخلالف" ؛العكس، إىل غري لل 

 المناقشة والترجيح: 

أنَّ مفموم كالم اجملتمد ال نصحُّ أن نؤخذ منه مذلبه يف املسألة، إالَّ -واهلل أعلم-والذي نرتجح     
ة إال نفي احلكم عمَّا عداه، وأمَّا إلا ُعدمت إلا قامت عالمات وقرائن على أَّن القيد مل تكن له فائد

 .5القرائن فال

ال أمَّا القول بأن ختصي  احلكم بالقيد ال نكون إال لفائدة؛ فمذا لو الغالب كما قالوا، ولكن      
فال نُعتمد عليه بيان املذلب؛ ِإْل ال حاجة وال ضرورة تُلجئ إىل  ؛نَبعُد خالفه على غري املعصوم

                                                           
 .011، التخرنج عند الفقماء واألصوليني: ص02انظر: حترنر املقال: ص 1
 .1/34جمموعة رسائل ابن عابدنن:  2
 .124ان ظر: صفة الفتوى: ص 3
 .142: ص111قواعد الفقه للمقري، القاعدة  4
 .012واألصوليني: ص، التخرنج عند الفقماء 02انظر: حترنر املقال: ص 5
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ا اعتمدنا املفموم يف خطاب الشارع؛ ألن خطابه حجَّة. وأمَّا إلا صاحبته قرائن تدلُّ لل ، وحنن  إمنَّ
 .1ألنَّه نكون حينئذ يف حكم الن ث على احلكم ؛على أنَّه أراد خروج ما عدا املذكور فُيعمل به

مَّا بالتنصي  على أمَّا االستدالل جبرنان عادة العلماء يف كتبمم، فمذا قد دلَّت عليه القرائن؛ إ     
 لل  أو باستقراء منمج املؤلثف يف كتابه أو غري لل .

 وهل ُيشترط في األخذ بمفهوم اإلمام أالَّ يَ ُنصَّ على خالفه؟ 

 لو ن َّ اإلمام على ما خيالف املفموم، ففي املسألة عندلم قوالن:      

 ؛فيكون يف املسألة روانة واحدة ؛موَّة املنطوق وضعف داللة املفمو بطالن املفموم نظرا لقأحدهما: 
كما لو احلال إلا تعارض املنطوق واملفموم من نصوص الشَّرع. ولو ما   ؛ولي اليت ثبتت باملنطوق

 .2للب إليه اجلممور

وعلى لذا الوجه نكون لإلمام يف املسالة  ؛ألنَّه كالن ث يف إفادته للحكم عدم بطالن املفموم؛الثاني: 
 .3قوالن: أحدمها ثابت باملنطوق واآلخر باملفموم. ولو رأي لبعض احلنابلة

 القول الّراجح: 

أن رأي اجلممور لو الراجح؛ لتعارض املنطوق واملفموم، فُيقدَّم املنطوق وُنرتك -واهلل أعلم-نبدو     
 املفموم لقوَّة داللة األول وضعف داللة الثاين، كما إلا ثبت التعارض يف نصوص الشَّارع.

 

 

 

 

                                                           
 .02انظر: حترنر املقال: ص 1
 .33انظر: رسائل ابن عابدنن: ص 2
 .10/013، اإلنصاف: 124انظر: صفة الفتوى: ص 3
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 المطلب الرابع: نماذج من تخريجات خليل بطريق المفهوم

خرَّج خليل بطرنق مفموم الفرع األول: نماذج من تخريجات خليل بطريق مفهوم الموافقة: 
 املوافقة يف مسائل كثرية منما:

قال ابن المسألة األولى: ما يقوم به من صلَّى فريضًة فذًّا فسمع اإلقامة لها وهو في المسجد: 
 .1الظَّاِلُر لُُزوُمَما ..."احلاجب يف لل : "فَِإْن أُِقيَمْت َوُلَو يف اْلَمْسِجِد فَ 

أي: الظالر من املذلب الدخول يف صالة اجلماعة يف املسجد. وظالر املذلب أنضا وجوب      
 .3، وصرَّح بذل  ابن بشري2الدخول مع اإلمام

فقال: "ونؤخذ ِمن كالِم  ؛خرَّج خليل وجوب الدخول مع اإلمام إلا مل ُنصلثما مبفموم األوىل     
 .4حلكُم يف اليت مل ُنَصلثما بطرنِق اأَلْوىَل"املصنِف ا

المسألة الثانية: حكم عقد الكراء على سنين بمبلغ إجماليٍّ مع عدم تسمية شيٍء لكلِّ َسَنٍة: 
 .5َوَلْو مَلْ ُنَسمث ِلُكلث َسَنة  َجاَز َكاأَلْشُمِر ِمَن السََّنِة"" قال ابن احلاجب:

ذا وإن مل ُنسمث لكل سنة شيئاً، كما جيوز أن نستأجر منه سنة وجيوز عقد الكراء على سنني بك أي:
 . 6ا وإن مل نعني لكل شمر شيئاً بكذ
خرَّج خليل جواز عقد الكراء على سنني مبلغ معنيَّ  مع تسمية لكل سنة  ؛بطرنق مفموم املوافقةو      

فقال: )وقوله: "َجاَز" نُفمم منه أنضًا اجلواز مع التسمية من  ؛شيئاً، على جواز لل  من دون تسمية
 .7باب أوىل، فمو مفموم موافقة(

                                                           
 .1/303التوضيح:  1
: إَلا َجاَء الرَُّجُل اْلَمْسِجَد َوَقْد َصلَّى َوْحَدُه يِف بَـ -أي ابن القاسم-قَالَ جاء يف املدونة: " 2 ْيِتِه فـَْلُيَصلث َمَع النَّاِس إالَّ : َوقَاَل َماِل  

َلا مُثَّ َدَخَل اْلَمْسِجَد فَأَقَاَم اْلُمَؤلثُن َصاَلَة اْلَمْغِرِب فـَْلَيْخرُ   .1/121ْج": املدونة: اْلَمْغِرَب، فَِإنَُّه إْن َكاَن َقْد َصالَّ
 .1/301 املصدر السابق: 3
 .1/301 نفسه: املصدر 4
 .1/102نفسه:  املصدر 5
 .1/102نفسه:  انظر: املصدر 6
 .1/102نفسه:  املصدر 7
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ِل الطعام المسألة الثالثة: : قال ابن احلاجب: "َويف مَحِْل الطََّعاِم َنْضَمُن حكم ضمان أجير َحم 
َعُة"ُمْطَلقاً ِإال بِبَـيـثَنة  أَْو َنْصَحُبُه َربُُّه، َوقَاَل بِِه اْلفُ   .1َقَماُء السَّبـْ

قال خليل شارحا لل : )قوله: "ُمْطَلقاً" أي: ال فرق يف األقوات واإلدام، بل نضمن مجيعما      
على املشمور ... وحيتمل أن نرند باإلطالق سواء فرَّط أم ال ... وظالر قوله: "َنْضَمُن ُمْطَلقاً" ألنَّه 

 .2يـثَنة " أي: فإنَّ الضمان نسقط هبا(ال فرق يف لل  بني السفر واحلضر. "ِإال بِبَـ 
النسخ فُيخرَّج احلكُم فيه بعدم لكر خليل أنَّ قول املصنثف: " َأْو َنْصَحُبُه َربُُّه" سقط من بعض      

حيث قال: )وقوله: "أَْو َنْصَحُبُه َربُُّه" ثـََبَت  ؛الضمان على عدم الضمان بالبيثنة ولل  مبفموم املوافقة
يف بعض النسخ وسقط من بعضما؛ ألنَّه نؤخذ احلكم فيه من باب مفموم املوافقة، فإن لالكه حبضرة 

 .3صاحبه أقوى يف الرباءة من لالكه حبضرة البيثنة(

ابن احلاجب يف لل : قال  حكم أخذ اللقطة إذا وجدها صاحُبها بعد السَّنة: المسألة الرابعة:
 .4"َوِلَصاِحِبَما َأْخُذَلا بـَْعَد السََّنِة َحْيُث َوَجَدَلا"

أي: فلصاحب اللُّقطة أْخُذلا سواء وجدلا بيد امللتقط أو بيد املبتاع منه، سواء نوى امللتقط      
 .5متلُّكما أو ال، تصدق على نفسه أو عن رهبا

ا قبل مرور السَّنة على جواز أخذلا قبل  خرَّج خليل حكم ؛ومبفموم املوافقة       جواز أخذلا من رهبث
فقال: )"بـَْعَد السََّنِة" نؤخذ منه أنَّ احلكم كذل  قبل السَّنة من باب أوىل؛ ألنَّه إلا   ؛انقضاء السَّنة

 .6(له حيث ال نكون له شبمة  أَْوىَل  كان أخذلا حيث نكون للملتقط شبمة  كان
 تخريجات خليل بطريق مفهوم المخالفةالفرع الثاني: نماذج من 

 خرَّج خليل مبفموم الصفة يف مسائل منما:نماذج من تخريجات خليل بمفهوم الصفة:  أوال:

                                                           
 .1/114التوضيح:  1
 .1/114نفسه:  املصدر 2
 .1/114نفسه:  املصدر 3
 .1/111نفسه:  املصدر 4
 .1/111نفسه:  املصدرانظر:  5
 .1/111نفسه:  املصدر 6
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َويف َطَمارِة الزَّْنِت النَِّجِس : قال املصنف يف لل : المسألة األولى: حكم طهارة األعيان المنجَّسة
، َويف اْلَفخَّاِر ِمْن جنَِس  َغوَّاص  َكاخْلَْمرِ َوحَنْوِه َواللَّْحِم نُْطَبُخ مبَاء   -جنَِس  َوالزَّنـُْتوِن مُيَلَُّح مبَاء  جنَِس 

 .1قـَْوالِن"
. وحنُو الزنت كل ُدْلن ، نرند: "ويف طمارة الفخَّار"" َفخَّاِر ِمْن جنَِس  َغوَّاص  َويف الْ " قول املصنف:     

 واْلَمْشُموِر يف لل  كلثه أنَّه ال نَ ْطُمرُ 2.                            
فقال: "وُفمم  ؛غوَّاصا النجس خرَّج خليل طمارة الفخَّار من النجس إلا مل نكن ؛ومبفموم الصفة     

ا أثَّر يف 3ملا أَثّـََر" أنه لو مل نكن غواًصا-يف مسألة اخلمر-من تقييد النجس بأن نكون غواًصا
َ
؛ أي: مل

 طمارة الفخار.
"َوخُتْرَُج َعْن َغاِلِب ُقوِت اْلبَـَلِد، فَِإْن قال ابن احلاجب: المسألة الثانية: متعلَّق وجوب زكاة الفطر: 

 .4َكاَن ُقوتُه ُدونَُه ال ِلُشح  فـََقْوالِن"
فيتعني  وأما من حيث التفصيل، ؛ة لي متعلق الوجوب من حيث اجلملةأن التسعة املقدم مبعّن     

فألل مصر نتعني يف حقمم القمح، وإن كان قوته أفضل فله أن خيرج  ؛يف حق كل بلد غالب قوهتم
من قوته، فإن أخرج من قوت البلد أجزأه، وإن كان نقتات األدىن لعسر أخرج منه؛ لقوله تعاىل: "ال 

الشعري باحلاضرة ولو مليء وإن كان مع الوجدان كالبدوي نأكل  ،5ُنَكلثُف اللَُّه نـَْفسًا ِإالَّ َما آتَاَلا"
 . 6فقوالن
"ومفموم   ت ألل البلد يف حقث الشثحثيح:قال خليل خمرثجا وجوب إخراج الزكاة من غالب قو      

 .7ف أن خيرج من قوت البلد اتفاقاً"لث فعل لل  شحاً لكُ  كالمه أنه لو
قال ابن احلاجب: "ورؤنُة بعض المسألة الثالثة: هل ُيشترط رؤية جميع المبيع لصحَّة البيع؟: 

 .8املثليث كالقمح والشعري، والصوان كقشر الرمان والبيض كافية "
                                                           

 .1/30التوضيح:  1
 .1/30نفسه:  ملصدرانظر: ا 2
 .1/30نفسه:  املصدر 3
 .0/111نفسه:  املصدر 4
 .2سورة الطالق اآلنة   5
 .0/111نفسه:  املصدرانظر:  6
 .0/111نفسه: املصدر 7
 .3/042نفسه:  املصدر 8
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نعين: ليس من شرط البيع يف املذلب أن نَر املشرتي مجيع املبيع، بل رؤنة بعض املثلي كافية يف      
ى اجلميع؛ لتماثل آحاده كالقمح والشعري، وال فرق يف لل  بني ما كان حاضراً بالبلد جواز العقد عل

 .1أو غائباً، وننبغي االحتفاظ على املعني فيكون كالشالد عند التنازع
والصوان بكسر الصاد وضمما: الوعاء  ؛رؤنة ما له صوان كافية عن املصونأي: "و  ؛وقوله: "والصوان"

فال ُنشرتُط ُرؤنة حبث الرمان والبيض دون قشرة؛ ولكن نكفي رؤنته مصونا ؛ 2الذي نصونه وحيفظه"
 بقشرته.
حيث قال:  ؛خرَّج خليل مبفموم الصفة عدم جواز عقد البيع على مجيع املقوَّم برؤنة البعض منه     

قوَّم أي ال تكفي رؤنة بعض امل ؛3لل  يف املقوَّم" باملثلي ندلُّ مبفمومه أنَّه ال نكفي"وتقييد املصنف 
 ؛ ولل  مبفموم صفة املثلية اليت ارتبط هبا اجلواز وعليه؛ ال جيوز يف املقوَّم.يف جواز العقد على مجيعه

من أوصى للقبيلة الكبرية، لل تعمم وصيته المسألة الرابعة: حكم تعميم القبيلة الكبيرة بالوصيَّة:  
 .4ْعِميُم اْلَقبيَلِة اْلَكبريَِة َكاْلَمَساِكنِي َواْلُغزَاِة َوحَنْوِِلْم""َوال نـَْلَزُم تَـ قال ابن احلاجب يف لل :  ؟أم ال
"َكاْلَمَساِكنِي َواْلُغزَاِة" تشبيه إلفادة احلكم، وإال فإن املساكني  لتعذر التعميم عادة. وقوله:ولل  

 .5حقيقية؛ إل القبيلة بنو أب واحد وحنولم ليسوا قبيلة
فقال: "ووصف القبيلة بالكبرية  ؛خرَّج خليل لزوم تعميم القبيلة إلا كانت صغرية مبفموم الصفة     

 .6صغرية ميكن حصرلا؛ للزم تعميمما" نـُْفَمُم منه ولو كانت
خرَّج خليل مبفموم الشرط يف مسائل كثرية ألكر  ثانيا: نماذج من تخريجات خليل بمفهوم الشرط:

 منما:
  َونَأمَثُ اْلَمارُّ َوَلُه قال ابن احلاجب يف لل : " هل يأثم المارُّ أمام المصلي؟: األولى:المسألة 

 .7َمْنُدوَحة  ..."

                                                           
 .3/042: التوضيحانظر:  1
 .3/042نفسه:  املصدر 2
 .3/042نفسه:  املصدر 3
 .1/311نفسه: املصدر 4
 .1/311: نفسه انظر: املصدر 5
 .1/311نفسه: املصدر 6
 .1/311نفسه: املصدر 7
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 . 2...( 1قال خليل: )نأمث حلدنث: "لو نعلم املار"
َولَُه َمْنُدوَحًة( أي: أمكنه أال ميرَّ  ؛وأمَّا إن مل نكن له مندوحة      فقال خليل: )وقوله: "َونأمَثُ اْلَمار ُّ

ولو خترنج من خليل لسقوط  ؛3عنه اإلمث( كالمه أنه إلا مل جيد مندوحة نسقطبني ندنه. وظالر  
 ؛عليهاملستفاد من قول املصنف؛ حيث قيَّد إمث املارث بأن تكون له مندوحة، و  الشرطاإلمث عنه مبفموم 

 فإن مل تكن له مندوحة مل نأمث.
"وَنْسُجُد اْلُمَصلثي يف قال املصنف:  المسألة الثانية: حكم قراءة آية فيها سجدة أثناء الصالة:

 .4ِسرّاً ..."النـَّْفِل ُمْطَلَقاً. وِقيَل: ِإْن أَِمَن التَّْخِليَط. ويف اْلَفْرِض ُتْكَرُه ِقرَاَءتـَُما َعَلى اْلَمْشُموِر َجْمراً َأْو 
ولل جتوز قراءة السورة اليت فيما السجدة؟ فأما صالة خليل: )قال ابن بشري وابن شاس:  قال     

أو يف مجاعة نأمن التخليط فظالر، وإن   اولذا إلا كان فذًّ  ؛ب يف جواز لل النافلة فلم خيتلف املذل
ملا ثبت يف فعل األولني يف قراءة السجدة  ؛ن لل  فيما فاملنصوص أنضًا جوازهكان يف مجاعة ال نأم

 . 6(5يف قيام رمضان
خرَّج خليل قوال لإلمام مال  من روانة ابن ولب بعدم اجلواز يف النافلة إن مل  ؛ومبفموم الشرط     

فقال: )ومفموم قوله يف اجلالب: وال بأس بقراءة السجدة يف النافلة واملكتوبة إلا مل  ؛نُؤمن التخليط
 .8عدم اجلواز مع عدم أمن التخليط( 7أن خيلط على من خلفه فْ خيَ 

 ألنَّه إلا قرألا فإن مل نسجد دخل يف الوعيد، ؛وأمَّا القراءة يف الفرنضة فاملشمور الكرالة مطلقاً      
 وإن سجد زاد يف أعداد سجود الفرنضة. ومقابل املشمور باجلواز روانة ابن ولب عن مال ، وصوَّبه

                                                           
رًا لَ  1 ُه ِمْن َأْن مَيُرَّ بـَنْيَ نََدْنِه": أخرجه لفظ احلدنث كامال: "َلْو نـَْعَلُم اْلَمارُّ بـَنْيَ نََدِي اْلُمَصلثي، َماَلا َعَلْيِه، َلَكاَن أَْن خُيَْسَف بِِه، َخيـْ

ومسلم يف كتاب الصالة، باب منع املاربني ، 112، رقم: 1/121البخاري يف كتاب الصالة، باب إمث املار بني ندي املصلي: 
 . 122، رقم: 1/414ندي املصلي: 

 .1/311:التوضيح 2
 .1/311نفسه: املصدر 3
 .1/120نفسه:  املصدر 4
 .1/142انظر: عقد اجلوالر:  5
 .1/120: التوضيح 6
ب، حتقيق: سيد كسروي ، عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن أبو -رمحه اهلل-التفرنع يف فقه اإلمام مال  بن أنس 7 القاسم ابن اجَلالَّ

 . 1/141م: 0222ه/1301، 1حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 .1/120: املصدر السابق 8
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 .1واللخمي وابن بشري وغريلمابن نونس 
 المسألة الثالثة: حكم الرجعة إذا طلَّق زوجته قبل الدخول وقد خال بها وادَّعى الوطء وأنكرته:

 .2قال ابن احلاجب: "فـََلْو َخال وادََّعى اْلَوْطَء وأَْنَكَرْتُه َفِفي ثـُُبوِت الرَّْجَعِة قـَْوالِن"
أنَّه ال فرق بني خلوة االلتداء والزنارة. والضمري يف قوله  ؛قال خليل: )ظالر قوله "َخال"     

"وأَْنَكَرْتُه" عائد على الوطء. وتصور كالمه ظالر، ويف املدونة: وإن دخل هبا يف بيت أللما غري 
دخول البناء صدق إنكاره الوطء وهلا نصف الصداق. فإن أقر لمنا بالوطء وأكذبته فلما أخذ مجيع 

 .4(3، والبد هلا من العدَّة للخلوة وال رجعة له-مبشيئتما-نصفهصداقما بإقراره أو 
فقال:               ؛خرّج خليل مبفموم الشرط ممَّا ورد يف املدونة أنَّ له الرَّجعَة إلا خال هبا خلوة بناء

 .5"ومفمومه أنه لو كانت خلوة بناء أن له الرجعة"
"َوميَِنُي اْلَمْسِجِد  قال ابن احلاجب يف لل :المسألة الرابعة: محلُّ أداء اليمين وحال الحالف: 
 .6قَاِئماً ُمْستَـْقِباًل. َوِقيَل: ِإْن َكاَنْت يف لَِعان  َأْو َقَساَمة "

كانت   قال خليل شارحا قول املصنف وخمرثجا مبفموم الشرط: "ُ)ُأِخَذ من صرحيه أن اليمني إلا     
إلا مل تكن فيما له فيما له بال  وأوقعت يف املسجد نلزم فيما القيام واالستقبال، َوُفِمَم من كالمه أنه 

... وقوله:  7ولذا قول مطرف وابن املاجشون ولو خالف مذلب املدونة ؛حيلفما كيف تيسَّر بال
 .8ما قائماً مستقباًل، ولو قول أشمب(أي: فيحلف فيم ؛"َوِقيَل: ِإْن َكاَنْت يف لَِعان  َأْو َقَساَمة "
 خرَّج خليل مبفموم الغانة يف مسألتني مها: ثالثا: تخريج خليل بمفهوم الغاية:

                                                           
 .1/120التوضيح:  1
 .4/111نفسه:  املصدر 2
 042-0/001انظر: املدونة:  3
 .4/111: التوضيح 4
 .4/111نفسه:  املصدر 5
 .1/131نفسه: املصدر 6
 .3/1املدونة: انظر:  7
 .1/131:التوضيح  8
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قال ابن احلاجب يف لل :  الواجب في حقِّ الولد يرتدُّ بعد ردَّة أبيه المسلم: المسألة األولى:
ُلَغ َوال تـُؤَْكُل َلبِيَحتُُه ، "1اإِلْسالِم"َكاْلُمْرَتدث جُيْبَـُر َعَلى -"َوَوَلُد اْلُمْسِلِم اْلُمْرَتدث نـَْرَتدُّ  َواَل نـُْقَتُل ِإىَل َأْن نـَبـْ

 .2َوال ُنَصلثى َعَلْيِه"
كان له ولد فارتد أنضاً، فإن الولد قال خليل ولو نشرح لل : )نعين: أن املسلم إلا ارتد و      

حكُمه كحكم املرتد، لكن ال نُقتل إال أن نبلغ، فقوله: "اْلُمْرَتدث" صفة للوالد ... وفمم من قول 
 . 4(3املصنف: "نـَْرَتدُّ" أن الولد لو مل نرتد مل نتبع أباه كما صرح به يف اجلوالر

 ؛املستفاد من قول املصنف بعدم قتله إىل غانة بلوغهخرَّج خليل القول بقتله إلا بلغ مبفموم الغانة 
 .5بلغ نقتل ..." "ومفموم قوله إىل أن نبلغ، أنه إلافقال: 

: قال ابن احلاجب يف حكم العمل بوصيَّة من قال: هذا وصيِّي حتَّى يَ ق دم فالن المسألة الثانية:
 .6ُعِمَل بِه(بيان لل : )َلْو قَاَل: "َوِصيثي َحىتَّ نـَْقِدَم ُفالن " 

. ومفموم الغانة أن قال خليل: "أي: عمل باإلنصاء إىل لذه الغانة، فإلا قدم فالن فمو الوصي     
 مبفموم الغانة. ولو خترنج صرنح خلليل ؛7فالناً لو مات قبل قدومه الستمرت الوصية ..."

 مها:يف مسألتني خرَّج خليل مبفموم العدد رابعا: تخريج خليل بمفهوم العدد: 
قال المسألة األولى: حكم إبدال التكبير بالتحميد أو العكس وحكم ترك واحٍد منهما مرَّة: 
َدُه، َأْو بِاْلَعْكِس َفَكالتـَّْرِك، نـُْغتَـَفُر  َمرًَّة املصنف يف حكم لل : "َوَلْو َبدََّل اهلُل َأْكبَـُر ِبَسِمَع اهلُل ِلَمْن محَِ

"...8. 
بدل التكبري بالتحميد، أو التحميد بالتكبري، أو ترَك التحميَد مرة، أو مبعّن: أن املصلي إلا أ     

 .1التكبري مرة فال نرتتَّب عليه سجود
                                                           

 .1/403:التوضيح 1
 .1/401نفسه: املصدر  2
أ.  انظر: عقد اجلوالر الثمينة يف مذلب عامل املدننة، أبو حممد جالل الدنن عبد اهلل بن جنم بن شاس بن نزار، دراسة وحتقيق: 3

 .4/1130م: 0224ه/1304، 1د. محيد بن حممد حلمر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
 .1/403املصدر السابق:  4
 .1/403نفسه: املصدر 5
 .1/101نفسه: املصدر 6
 .1/101نفسه: املصدر 7
 .1/411نفسه: املصدر 8
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" أنَّه فقال: )ومفموم قوله: "َمرَّةً  ؛خرَّج خليل مبفموم العدد عدم اغتفار الزثنادة على املرَّة الواحدة     
 .2، ولو كذل "لو أبدل مرتني مل نُغتفر

: من صالة الجمعة الثانية: حكم صالة غير المعذور إذا صلَّى الظهر مع إدراكه ركعةً المسألة 
ُر اْلَمْعُذوِر ِإنْ  قال ابن احلاجب يف لل :  .3َصلَّى الظُّْمَر ُمْدرِكاً لِرَْكَعة  ملَْ جُتْزِِه َعَلى اأَلَصحث" "وَغيـْ

اجلمعة ومل نأت هبا. واألصح البن قال خليل شارحا لل : "مل جتزه الظمر؛ ألن الواجب عليه      
القاسم وأشمب. وقال عبد املل : زاد أشمب: وسواء صاللا ولو جممع على أال نصلي اجلمعة أم 
ال. ومقابله البن نافع، قال: وكيف نعيد أربعاً، وقد صلى أربعاً. وألنه قد أتى باألصل، ولو 

 . 4الظالر"
ولو ما خرَّجه خليل مبفموم  ؛صالة اجلمعة ركعة مل نعدلارك من أمَّا لو صلى الظمر وكان ال ند     

وكان ال ندرك منما ومفموم كالم املصنف أنَّه لو صلَّى الظمر حيث قال: " ؛العدد من كالم املصنف
 .5ذل "ولو ك ؛ركعة مل نعدلا

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .1/411 :التوضيحانظر:  1
 .1/411نفسه: املصدر 2
 .1/110:املصدر نفسه  3
 .1/110املصدر نفسه:  4
 .1/110املصدر نفسه:  5
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  المبحث الرابع: التخريج بالزم المذهب   
 

 اشتمل على مطلبين:

 

 المطلب األول: المقصود بالزم المذهب وحكم نسبته إلى المجتهد

 المطلب الثاني: نماذج من تخريجات خليل بطريق الزم القول
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 المذهب وحكم نسبته إلى المجتهد المطلب األول: المقصود بالزم

 الفرع األول: المقصود بالزم مذهب المجتهد: 

ولو أحد طرق خترنج الفروع على الفروع،  ؛املذلب ومآل القولزم القول ومآل وُنسمَّى أنضا ال     
. وأصل 1من حيث عدم وضوح معناه وصوره ؛لكالمية واألصولية وأدقثماولو من أغمض املباحث ا

ُخرَّج إىل اجملتمد مبينٌّ على القول بالزم املذلب.
 القول جبواز التخرنج وجبواز نسبة القول امل

"ما نقتضيه قول اجملتمد عقال أو شرعا أو عرفا، ومل نن ّْ عليه صراحة،  ونُقصد بالزم املذلب:     
 .2أو لو ما نُفمم من كالم اجملتمد من جمة العقل أو الشرع أو العرف، ومل نن ّْ عليه صراحة"

 .3وُعرثف بأنَّه: "ما نـَْلَزم من ثبوت القول ثبوتُه عقال أو شرعا، أو لغة ومل نُذكر يف الكالم"     

 رع الثاني: حكم نسبة الالزم إلى المجتهد: الف

 ويف لل  أقوال ثالثة:      

إنَّ الزم املذلب مذلب وتصحُّ نسبته إىل اإلمام. وقد زعم صاحب نظرَّنة التخرنج يف القول األول: 
والتحقيق أنَّه مل جيعل النسبة على  ؛4الفقه اإلسالمي أنَّ ابن تيمية نسب لذا الرأي لألثرم واخلرقي

ا جعل الزم املذلب شامال لنث  اإلمام يف مسألتني متشاهبتني على قولني خمتلفني،  إطالقما، وإمنَّ
. ولذا موضوع آخر ندخل يف نطاق القياس على ما 5وعلى تعليله مسألة بعلَّة ننقضما يف موضع آخر
التخرنج" كما مرَّ بنا سابقا. ولكن جزم صاحب حترنر ن َّ عليه اجملتمد ضمن ما ُنسمَّى "النقل و 

                                                           
حبث: الزم املذلب وأثره يف الفقه اإلسالمي، الدكتور عبد الباقي بدوي، حماضرات امللتقى الدويل الثامن للمذلب املالكي، وزارة  1

 . 11م: ص0210مارس  01-01ه/1344مجادى األوىل  1-1الشؤون الدننية واألوقاف، والنة عني الدفلى، اجلزائر، 
 .121/120سالمي، الدكتور عبد الباقي بدوي، حماضرات امللتقى: صحبث: الزم املذلب وأثره يف الفقه اإل 2
 .11حترنر املقال: ص3
 .032انظر: نظرنة التخرنج يف الفقه اإلسالمي: ص 4
انظر: القواعد النورانية الفقمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: حممد حامد الفقي، مكتبة السنة احملمدنة،  5

، جمموع الفتاوى، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: أنور الباز 011م: ص1111ه/1422، 1طالقالرة، 
 .01/30م: 0221ه/1301، 4وعامر اجلزار، دار الوفاء، ط
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فإنَّه  ؛تمد بالقياس على أقوالهأنَّ من أجاز نسبة املذلب إىل اجمل-بعد نفيه نسبة القول ألحد-املقال
 .1ىَل وْ إلا كان الزما ملذلبه من باب أَ  جييز نسبته إليه

ولو ما للب إليه العزُّ بن  ؛إىل اجملتمد فال تصحُّ نسبته ؛إنَّ الزم املذلب ليس مبذلبالقول الثاني: 
 .2حيث قال: "الزم املذلب ليس مبذلب" ؛عبد السالم

وصوَّبه فقال:  3وإليه للب ابن تيمية يف أحد قوليه، فذكر لل  يف مواطن من الفتاوى     
 . وقال يف موضع آخر: "فالزم4"فالصواب أنَّ الزم مذلب اإلنسان ليس مبذلب له إلا مل نلتزمه"

حيث  ؛. ولو ما انتصر إليه تلميذه ابن القيثم5املذلب ليس مبذلب، إال أن نلزمه صاحب املذلب"
قال: "فالزم املذلب ليس مبذلب، وإْن كان الزم الن ث حقًّا ... فال جيوز أن نُقال: لذا مذلبه، 

البجائيني واملغربيني . وحكاه الشاطيب عن مشاخيه 7. وإىل لذا القول للب املقري6ونـَُقوَّل ما مل نقله"
فقال: "لي مسألة  خُمتلف فيما بني ألل األصول والذي كان نقول به شيوخنا البجائيون واملغربيون 

 9. ولذا الرأي اختاره الزركشي8ونرون أنَّه رأي احملقثقني أنضا: أن الزم املذلب ليس مبذلب"
 .10وصحَّحه فقال: "الزم املذلب ليس مبذلب على الصحيح"

                                                           
 .11انظر: حترنر املقال: ص 1
عبد السالم، حتقيق: د. نزنه كمال محاد القواعد الكربى املوسوم ب: قواعد األحكام يف مصاحل األنام، عز الدنن عبد العزنز ابن  2

 .1/421م:0222ه/1301، 1و د. عثمان مجعة ضمرينة، دار القلم، دمشق، ط
 .02/012، 11/311، 1/421انظر: جمموع الفتاوى:  3
 .02/012املصدر نفسه:  4
 .1/421املصدر نفسه:  5
 .4/000إعالم املوقعني:  6
 .142فقه: ص من قواعده، قواعد ال 111انظر: القاعدة  7
االعتصام، إبراليم بن موسى بن حممد الشمري بالشاطيب، حتقيق: د.سعد بن عبد اهلل آمحيد، دار ابن اجلوزي للنشر التوزنع،  8

 .0/320م: 0221ه/1301، 1اململكة العربية السعودة، ط
 .0/124البحر احمليط:  9

 .1/411املصدر نفسه:  10
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التفرنق بني الالزم احلقث والالزم الباطل، فيُنسب إىل اجملتمد الزم قوله احلق إلا ُعلم من  الثالث:القول 
ن حاله حاله أنَّه ال ميتنع من التزامه بعد ظموره. وال نُنسب إليه الزم قوله الباطل، إاّل إلا ُعِرف م

 .1ولذا لو القول الثاين البن تيمية ؛املوافقُة على لل  الالزم

وحصر ابن تيمية النزاع يف الزم املذلب يف الالزم الذي مل نصرثح العامُل بعدم لزومه، وأمَّا إلا      
؛ ألن إضافته إليه مع إنكاره ونفيه كذب  2صرَّح بعدم اللزوم فال ُنضاف إليه الالزم حبال من األحوال

 .3عليه

، فيُنسب إىل اجملتمد الالزم البنيث وال نُنسب إليه يث اخلفالتفرنق بني الالزم البنيث والالزم ث القول الّرابع: 
. وممَّن للب لذا املذلب العطار حيث قال: "الزم الذلب ال نـَُعدُّ مذلبا إال أْن نكون  ؛الالزم اخلفيُّ

حيث قال: "وأمَّا قوهلم الزم املذلب ليس مبذلب  ؛. وللب إليه الدسوقي أنضا4الزما بيثنا فإنه نُعّد"
حيث قال الدردنر يف باب الردَّة:  ؛. ولو ما للب إليه الدردنر والصاوي5فمحمول على الالزم اخلفيث 

كفُر مسلم  بصرنح ... أو فعل  نتضمَّنه أي نستلزمه لزوما بيثنا" . وقال الصاوي يف حاشيته 6"الردَّة ُ
ولئن قاال به يف  ؛7ألنَّه يف الالزم اخلفي" ؛علينا قوهلم الزم املذلب ليس مبذلب احمللي: "وال نرد على

التكفري فلئن نقوال به يف غري لل  من باب َأْوىَل. وقال عليش: "تقرَّر أنَّ الزم املذلب غري البنيث ليس 
 . 8مبذلب"

 

                                                           
 .34-01/31انظر: جمموع الفتاوى:  1
. وممَّا جتدر اإلشارة إليه كذل  فرق بني ألل العلم وألل األلواء فيما خي  اللوازم 34-01/30انظر: املصدر نفسه:  2

فالتفصيل السابق خاص بقول العامل، وأما ألل األلواء فإهنم تلزممم لوازم أقواهلم وإن مل نعلمولا مث أقدم على تعليل لل ، انظر: 
 .01/34تعليله يف املصدر نفسه: 

 .02/012انظر: املصدر نفسه:  3
 .1/424حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع:  4
 .3/421حاشية الدسوقي على الشرح الكبري:  5
بلغة السال  ألقرب املسال  املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشمري بالصاوي،  6

 .3/340عارف، د.ط، د.ت: دار امل
 .3/344حاشية الصاوي على الشرح الصغري:  7
 . 1/021م: 1111ه/1321منح اجلليل شرح خمتصر خليل، حممد بن أمحد بن حممد عليش، دار الفكر، بريوت، د.ط،  8
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 األدلة:

 القول األول:أصحاب أدلة 

ن ث الشارع؛ فكما نُؤخذ بالزم ن ث الشارع نُؤخذ بالزم ن  قياس الزم ن ث اجملتمد على الزم -1
 .1اجملتمد

 .2إن العامل لو مل نلتزم بالزم قوله، لكان متناقضا-0

 القول الثاني: أصحاب أدلة 

ا لو نـُبثه إليه لصرَّح خبالفه-1 ؛ إنَّ العامل مُيِْكن يف حقثه الغفلُة والنثسيان والذُّلول عن لوازم كالمه، ورمبَّ
 .3قال ابن تيمية: "َوَمْن ِسَوى األنبياء جيوز أن نلزم قوله لوازم ال نتفطن للزومما

فال مُيتنع عليه أن نقوَل الشيَء وخيفى عليه -نعين الشارع احلكيم-وقال ابن القيم: "وأمَّا ما عداه
 .4ل ما مل نقله"الزُمه، ولو َعِلم أنَّ لذا الزُمه ملا قال؛ فال جيوز أن نُقال لذا مذلبه، ونُقوَّ 

لزم أنَّ لل  ممَّا نلزم اجملتمد -0
ُ
قد نكون ما أُلزمه العاملُ ليس بالزم له يف حقيقة األمر، ولكن َنُظنُّ امل

 :   5أو العامل؛ قال ابن القيم يف نونيته

 سيما إلا ما كان ليس بالزم      ال كن نظن لزومه جبنان
 شمادة البطالن ال تشمدوا بالزور وحيكم على      ما تلزمون

 استدل أصحابه بأدلة منما:القول الثالث:  أصحاب أدلة

يف لل . أمَّا الالزم  نلحقهِإْل ال ضرر  ؛إن الزم القول الصحيح حقٌّ؛ فال مَتْتنع إضافُته إىل اجملتمد-1
 ، الباطل، فلو صحَّت نسبُته إىل اجملتمد للزم تكفري كثري من علماِء األمَّة الذنن قالوا أقواال الزمما كفر 

                                                           
 .4/000انظر: إعالم املوقعني:  1
 .4/000، إعالم املوقعني: 01/30، 02/012، 1/421جموع الفتاوى:  2
 .41/011املصدر نفسه:  3
 .4/000إعالم املوقعني:  4
توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم، أمحد بن إبراليم بن محد ابن عبد اهلل بن عيسى، حتقيق:  5

 .0/411ه: 1321، 4زلري الشاونش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
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ولذا باطل فيبطل بلزومه؛ نقول ابن تيمية: "ولو كان الزم املذلب مذلبا للزم تكفري كلث من قال عن 
فإنَّ الزم لذا القول نقتضي أال نكون شيء من  ؛ليس حبقيقهمن الصفات أنَّه جماز االستواء أو غريه 

أمسائه أو صفاته حقيقة ... والزم قول لؤالء نستلزم قول غالة املالحدة املعطثلني الذنن لم أكفر من 
 .1اليمود والنصارى"

بل ال نكاد َنْسَلُم منه أحد من الفقماء،  ؛التناقض ليس مستحيال على اجملتمد وليس أمرًا مستبعدا-0
وإلا ثبت لل  اْحُتِمل أال نقول اجملتمد بالزم قوله، فكيف نُنسب إليه؟ ويف لذا نقول ابن تيمية: 

السيما يف -. وقال: "وما أكثر تناقض الناس2"وقد ثبت أن التناقض واقع من كلث عامل غري النبيني"
 .3وليس التناقض كفرا"-لذا الباب

استدل أصحاب لذا الرأي بأنَّ الالزم البنيَّ ال خيفى على العامل، فال القول الّرابع: أصحاب دلة أ
 .4نقول القول إال ولو حاضر يف للنه؛ فلذل  ُنضاف إليه، خبالف الالزم اخلفيث فإنَّه قد نغفل عنه

أنَّ القول الراجح -واهلل أعلم-نبدو: بعد النظر والتمعُّن يف أدلة األقوال السابقة، المناقشة والترجيح
لل  أنَّ الزَم  ؛ني الالزم احلقث والالزم الباطللو الرأي الثالث؛ ولو القول بالتفصيل الذي نفرثق ب

ا أنكره فرارا من اللوازم الباطلة؛ ملا نرتتَّب عنما من آثار وخيمة، كما أنَّ  احلقث حقٌّ، ومن أنكره إمنَّ
تماشى مع عمل الفقماء يف خترجيمم على مذالب أئمتمم، ولكن ننبغي تقييد اعتبار الالزم احلقث ن
الستبعاد خطأ املخرثج يف حتدنده، وحَيْسن التعبري تصرحًيا أو إشارًة إىل أنَّ القول  ؛الالزم بأْن نكون بيثنا
 خمرَّج  وليس منصوًصا.

 :وأمَّا أدلة بقيَّة األقوال فُيمكن أن جُياب عنما مبا نلي     

ولو القياس على الزم ن ث الشارع، فيجاب عنه بأنَّ قياس الزم  ؛فأمَّا ما احتج به اجمليزون ُمطلقا     
ن ث اجملتمد على الزم ن ث الشارع ال نصحُّ؛ ألنَّه قياس مع الفارق، ألنَّ الزم ن ث الشارع حقٌّ؛ ِإْل ال 

م كالمه؛ قال ابن ز لة والنسيان والذلول عن لواجيوز عليه التناقض، خبالف اجملتمد فقد َتْطرُقُه الغف
                                                           

 .02/012جمموع الفتاوى:  1
 .01/30 املصدر نفسه: 2
 .1/021املصدر نفسه:  3
 .0/413انظر: توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم:  4
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القيم: "فالزم املذلب ليس مبذلب، وإْن كان الزم القول حقَّا؛ ألنَّ الشارع ال جيوز عليه التناقض، 
 .1فالزم قوله حقٌّ، وأمَّا من عداه فال نتمنع عليه أن نقول الشيء وخيفى عليه الزمه"

فُيجاب عنه بأنَّ التناقض جائز على  ؛نلتزم بالزم قوله لكان متناقضاوأمَّا قوهلم بأنَّ العامل لو مل      
فال ميتنع على اجملتمد أن نقول الشيء وخيفى عليه  ؛وقوُعه من كلث عامل غري النبينياجملتمد، وقد ثبت 

 .2خبالف الشَّارع احلكيم ،الزُمه

فُيجاب  ؛يان والذلول عن لوازم كالمهوأمَّا ما استدل به املانعون مطلقا من إمكانية الغفلة والنس     
ا نغفل و  زم البنيث فتبعد الغفلة عنه. واجملتمد ال النذلل عن الالزم اخلفي، وأَّما العنه بأن اجملتمد إمنَّ

 .3نضرُّ للولُه وغفلته وسموه عن الزم كالمه إلا كان خفيًّا؛ ما دام الالزم حقًّا، ألنَّ الزم احلقث حقٌّ 

ا نصُّح يف  ؛ية اخلطأ يف حتدند اللوازم لاهتاوما لكروه من امكان       ؛خلفيالالزم افُيجاب عنه بأنَّه إمنَّ
ْلزُِم يف حتدند الالزم ئفال نبعد أن خُيطِ 

ُ
الزم بيثنا، فيبعُد اخلطأ يف الإلا كان خفيَّا، أمَّا إلا كان  امل

 .4نكن بيثنا حينئذ حتدنده، ولو فرضنا اخلطأ يف تعيينه مع وضوحه مل

 مثال تطبيقي: 

 ؛غالمما عأو م، منما لي حمرم غري معاملرأة ورد يف املوطأ أنَّ اإلمام مالكا ُسئل: "لل تأكل      
 ؛ف للمرأة أن تَأكل معه من الرجالفقال مال : ليس بذل  بأس، إلا كان لل  على وجِه ما نُعر 

فأخذ علماء املالكية من قوله: "وقد  ؛5كله ..."ؤا ممن نُ مع غريه و قال: "وقد تأكل املرأة مع زوجما، 
ألنَّه الزم لذل ؛  ؛واز إبداء املرأة وجمما وكفَّيماكله ..." جؤا تأكل املرأة مع زوجما أو مع غريه ممن ن

                                                           
 .4/000إعالم املوقعني:  1
 .01/30، 02/012، 1/421انظر: جمموع الفتاوى:  2
 .14تقى: ص حبث: الزم املذلب وأثره يف الفقه اإلسالمي، الدكتور عبد الباقي بدوي، حماضرات املل 3
 .112، 112البحث نفسه: ص  4
 . 0/143موطأ مال ، باب جامع ما جاء يف الطعام والشراب:  5
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قال الباجي: )قوله: "قد تأكل املرأة مع زوجما وغريه ممكن تُآكله..." نقتضي أن نظر الرجل إىل وجه 
 .1يما مباح؛ ألنَّ لل  نبدو منما عند ُمآكلتما"املرأة وكفَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ه: 1440، 1املنتقى شرح املوطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أنوب بن وار  الباجي، مطبعة السعادة، مصر، ط 1
2/011. 
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خرَّج خليل بطرنق الزم القول يف المطلب الثاني: نماذج من تخريجات خليل بطريق الزم القول: 
 مسائل عدندة منما:

 .1قال ابن احلاجب: "َوِفيَما: َونـُْغَسُل َما َأَصاَب بـَْوُل اْلَفاَرِة" حكم بول الفأرة: المسألة األولى:
، ون َّ سند على أن بول الفأرة       قال خليل: "... ابُن حبيب: كره مال   بوَل الفأرة ِمن غرِي حترمي 

باحة، مكروه. وحكى ابُن عبد السالم يف باب الذبائح وغريِه يف الفأرة ثالثة أقوال: بالتحرمي، واإل
 . 2التحرمُي" يف جممول التمذنب أن اْلَمْشُمورَ والكرالة، ورأنت 

بإعادة الصالة ببول  يف العتبية روانة ابن القاسم من الزم اسة بول الفأرةخرَّج خليل حكم جن     
فإنه روى أنه َمن صلى حيث قال: "ومقتضى ما رواه ابن القاسم يف العتبية جناسُة بول الفأرة،  ؛الفأرة

ولو يف حقث الناسي أمَّا العامد  ؛نعيد يف الوقت لنجاسة بول الفأرة ؛4"3ببول الفأرة نُعيد يف الوقت
فيعيد أبدا؛ قال خليل: "وقال سند : قوُل ابن حبيب موافق  ملا رواه ابن القاسم. وعلى لذا حُيمل قوله 

 .5يف الروانة: أعاد يف الوقت. على الناسي، وأما العامد فُيعيد أبداً"

فَِإْن َكانُوا "قال ابن احلاجب: حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد أهله أشّد حاجة:  المسألة الثانية:
َقُل إِلَْيِمْم، َوقَاَل َسْحُنون : ال جُتْزُِئ" َأَشدَّ، فـََقالَ  : تـُنـْ  .6َماِل  

فقال مال  يف  ؛الزكاةة من البلد الذي وجبت فيه قال خليل: "أي: وإن كان مَثَّ بلد  أشدَّ حاج     
 . 8اإلمام ألل البلد الذي جيء فيمم لل  املال ونوجَّه جلُّه إىل املوضع احملتاج" يطِ عْ يُـ لْ : فَـ 7املدونة
" ال جُتْزِئُ " وقول سحنون)دم جواز النقل مطلقا؛ قال خليل: والزم قول سحنون "ال جُتْزُِئ" ع     

 وفيه داللة  واضحة على خترنج خليل بطرنق الزم القول.  ؛9(نستلزم حترمي النقل
                                                           

 .1/40التوضيح:  1
 .1/40نفسه:  املصدر 2
 .1/101البيان والتحصيل: انظر:  3
 .1/40السابق:  املصدر 4
 .1/44نفسه:  املصدر 5
 .0/113نفسه:  املصدر 6
 .1/041انظر: املدونة:  7
 .0/113التوضيح:  8
 .0/113نفسه:  املصدر 9



   241 
    

قال  المسألة الثالثة: هل يترتَّب دٌم على من دخل مكة حالال ولم يكن قاصدا حجَّا وال عمرة:
ِإْن َأْحَرَم وََكاَن َصُروَرًة ُمْسَتِطيع  فدم،  ابن احلاجب يف بيان لل : "َوِإْن ملَْ نـَْقِصْد فـَثَالِثـَُما: اْلَمْشُمورُ 

 .1ورابعما: ِإْن َكاَن َصرورًَة، َوَخاِمُسَما: ِإْن َأْحَرَم"
 وال عمرة، فمل نلزمه دم أم ال؟ مخسة امكة حجًّ  أي: وإن مل نقصد لذا الذي أراد دخولَ      

ر به اللخمي ولو والقول ننفي الدم مطلقاً لو الذي صدَّ  ؛علي  ىأقوال. وتصورلا من كالمه ال خيف
فال دم عليه وقد أساء فيما فعل حني  ؛جاوز امليقات ولو غري مرند احلج ففيما: ومن ؛مذلب املدونة

 .2دخل احلرم حالالً 
خرَّج خليل قوال أليب مصعب الزلري بنفي الدَّم مطلقا عمَّن دخل مكة  ؛وبطرنق الزم القول     
الزم ملذلب أيب مصعب؛ ألنه -أي نفي الدَّم مطلقا-فقال: )ولو ؛ومل نقصد حجَّا وال عمرة ،حالال

أجاز دخول مكة حالاًل ملن ال نقصد أحد النسكني، قال: لقوله عليه الصالة والسالم: "فمن أراد 
 .4؛ فعلق لل  على اإلرادة(3احلج والعمرة"

: قال ابن احلاجب يف لل : في الزواج؟ هل يجوز ترك اشتراط الكفاءة بعة:راالمسألة ال
 .5فَِإَلا تـَرَُكوَلا َجاَز ِإال اإِلْسالَم""َواْلَكَفاَءُة َحقٌّ هلا وِلأَلْولَِياِء 

قال خليل شارحا لل  وخمرثجا على الزم قول املصنف: )نعين: أن الكفاءة مركَّبة من قيود كما      
ومنما ما لو حقٌّ للمرأة وألوليائما فإلا تركولا جاز.  منما ما لو حقٌّ هلل فال جيوز تركه، ؛6سيأيت

                                                           
 .0/410التوضيح:  1
 .0/410، التوضيح: 1/340انظر: املدونة:  2
ُمَما، أَنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوقََّت أِلَْلِل اْلَمِدنَنةِ  3 َفِة، َوأِلَْلِل الشَّاِم اجلُْْحَفَة،  َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَي اهلُل َعنـْ َلا احْلَُليـْ

ُلنَّ هَلُْم، َوِلُكلث آت  أََتى َعَلْيِمنَّ ِمْن َغرْيِِلنَّ، ممَّْن أَرَاَد احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة، َوَمْن  : »َوأِلَْلِل جَنْد  قـَْرَن اْلَمَنازِِل، َوأِلَْلِل اْلَيَمِن نـََلْمَلَم، َوقَالَ 
ومكة بغري َكاَن ُدوَن َلِلَ ، َفِمْن َحْيُث أَْنَشَأ، َحىتَّ أَْلُل َمكََّة، ِمْن َمكََّة": أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب دخول احلرم 

 . 1111، رقم: 0/141، ومسلم يف كتاب احلج باب مواقيت احلج والعمرة: 1131، رقم: 4/12 إحرام:
 .0/410التوضيح:  4
 .4/021نفسه:  املصدر 5
نِن، واحْلُرثنَِّة، والنََّسِب، واْلَقْدِر، واحْلَاِل، واْلَماِل، واْختُ  6  اجلَِْمِيع ِإال ِلَف يف قال ابن احلاجب بشأن لذه القيود: "َوالنَّظَُر يف الدث

": ا  .4/022ملرجع نفسه: اإِلْسالَم، فـَيـُْفَسُخ ِنَكاُح اْلَكاِفِر اْلُمْسِلَمَة َوِإْن َأْسَلَم بـَْعَدُه، َونـَُؤدَُّب ِإال أَْن نـُْعَذَر جِبَْمل 
السالمة من الفسق، وال تشرتط قال خليل يف شرح لل : "نعّن: أن الكفاءة مركبة من قيود: أوهلا: الدنن، واملراد به اإلسالم مع 

ابن  املساواة هلا يف الصالح. ثانيما: احلرنة. ثالثما: النسب، ونعرب عنه باحلسب، ومعناه: أال نكون الزوج موىل. ورابعما: القدر
 .4/022: التوضيحراشد: واملراد به أن نساونما يف الصحة، أي: مساونما ساملا من العيوب الفاحشة ... سادسما: املال ...": 
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فقوله: "ِإال اإِلْسالَم" مستثّن من قوله "َحقٌّ هلا وِلأَلْولَِياِء". ابن لارون: إال اإلسالم، فإنه ليس حقاً 
"فَِإَلا تـَرَُكوَلا َجاَز ِإال  هلم بل هلل عز وجل. وميكن أن نكون قوله "ِإال اإِلْسالَم" مستثّن من قوله

  أنَّ اإلسالم حقٌّ هلل؛ ألنَّه لو-أي: استثناء اإلسالم من جواز الرتك-ونؤخذ من الزم كالمهاإِلْسالَم" 
وفيه تصرنح  خلليل باعتماد  ؛1ألنَّه َمْن له حقٌّ فله إسقاطه( ؛ان حقًّا هلم جلاز تركه مع الرضاك

 التخرنج بالزم القول. 
: قال ابن احلاجب يف إذا َمَنَع الحرَّة أو األَمَة من التزويجهل يضمن الغاصب  خامسة:المسألة ال
 .2َنْضَمُن ِإال بِاْسِتيَفائِِه ال ِبَفَواتِِه ..." َوأَمَّا اْلُبْضُع َفاللل : "
فال ضمان عليه، وإمنا  ؛معّن كالم املصنف أنَّه إلا منع الغاصب احلرََّة أو األمة من التزونج      

 . 3نضمن باإلفاتة بوطئما ال حببسما من غري وطء
فقال:  ؛خرَّج خليل قول ابن احلاجب بعدم ضمان الغاصب إلا غاب عن األمة ومل نطألا     

اإلفاتة و ؛ إْل ليس لناك وطء، 4"ومقتضى كالمه أنه إلا غاب على األمة ومل نطألا ال ضمان عليه"
 فحسب.املعتربة لي الوطء 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

)وقوله: واْخُتِلَف يف اجلَِْمِيع ِإال اإِلْسالَم" اعلم أنه: إن ساوالا الرجل يف الستة فال خالف يف كفاءته وإن فقد بعضما، فقال 
يف  املصنف: "واْخُتِلَف يف اجلَِْمِيع" قيل: والكفاءة املعتربة عند ابن القاسم احلال واملال. وىف الوثائق اجملموعة: الكفاءة عند مال 

 .4/022: التوضيح: احلال والدنن، وعند غريه احلال واملال(
 .4/021نفسه:  املصدر 1
 .1/011نفسه:  املصدر 2
 .1/011نفسه:  املصدرانظر:  3
 .1/011نفسه:  املصدر 4
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 المبحث الخامس: التخريج بتفسير نصوص المذهب
 

 اشتمل على مطلبين

 

 المطلب األول: تطبيق النص العامِّ على أفراده

 المطلب الثاني: التخريج بتأويل روايات المذهب 
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 : تطبيق النص العامِّ على أفرادهالمطلب األول

 الفرع األول: تعريف العامِّ 

كلَّما ونُقال: خصب   مشل األمكنةَ  ،أي شامل   ؛شامل، نُقال مطر  عامٌّ لو الأوال: العامُّ في اللغة: 
 .1أي عمَّ األعيان ووِسَع البالد ؛عامٌّ 

 ُعّرف العامُّ بتعارنف عدَّة لكنما متقاربة يف املعّن منما: ثانيا: العامُّ في االصطالح: 

 .2املستغرق ملا نصلح له"لو اللفظ تعريف أبي الحسين البصري: "

؛ قال الشارح: 3"ما دلَّ على مسمَّيات باعتبار أمر  اشرتكت فيه ضربًة"وعرَّفه ابن الحاجب بأنَّه: 
ما وإليخرج عنه النَّكرة ؛"ضربًة أي دفعًة واحدة ن دالَّ على مسمَّيات لكن ، حنو "رجل" و"رجال" فإهنَّ

 .4ال دفعًة بل على سبيل البدل"

 .5"العامُّ لفظ نستغرق مجيع ما نصلح له بوضع واحد"ضاوي: وعّرفه البي

بعد مناقشة تعرنف صاحب الروضة بأنّه اللفظ املستغرق جلميع ما وعّرفه محمد األمين الشنقيطي 
 .6نصلح له بوضع واحد دفعة واحدة بال حصر من اللفظ

 األلفاظ الدالة على العموم كثرية منما: الفرع الثاني: ألفاظ العموم: 

                                                           
 .10/302لسان العرب:  1
 .1/024املعتمد:  2
أمحد بن حممد، أبو الثناء مشس الدنن األصفماين، حتقيق: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، حممود بن عبد الرمحان بن  3

 .0/123م: 1111ه/1321، 1حممد مظمر بقا، دار املدين، السعودنة، ط
 .0/022املصدر نفسه:  4
، 1هنانة السول شرح منماج الوصول، عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 5

 .1/112م: 1111ه/1302
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، إشراف: بكر بن عبد اهلل أبو زند، دار عامل  1

 .411-411ه: ص1301، 1الفوائد للنشر والتوزنع، مكة املكرمة، ط
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ُلَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف و" 1"ُكلُّ اْمرِئ  مبَا َكَسَب َرِلني  لفظ "كل" ولفظ "مجيع" مثل: "-1
يًعا  .2"اأْلَْرِض مجَِ

. فلفظ 3"َواْلُمطَلََّقاُت نـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِمنَّ َثاَلثََة قـُُروء  اجلمع املعرَّف ب "ال" االستغراقية مثل: "-0
 معرف ب "ال" اليت تفيد االستغراق، وهلذا كان شامال لكل مطلقة. "املطلقات" مجع

. 4"نُوِصيُكُم اللَُّه يف َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظث اأْلُنـْثـَيَـنْيِ اجلمع املعّرف باإلضافة حنو قوله تعاىل: "-4
 فلفظ "أوالدكم" مجع مضاف نفيد العموم فمو نشمل مجيع األوالد.

الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  املعرَّف ب "أل" اليت تفيد االستغراق مثل قوله تعاىل: "املفرد -3
ُمَما ِماَئَة َجْلَدة    .5"ِمنـْ

. 6"ِلهِ َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ فـََتْحرِنُر َرقـََبة  ُمْؤِمَنة  َوِدنَة  ُمَسلََّمة  ِإىَل َألْ أمساء الشرط كقوله تعاىل: "-1
فلفظ "من" الشرطية عامٌّ نشمل كلَّ من قـََتل مؤمنا خطًأ، فعليه حترنر رقبة مؤمنة ودنَّة ُتسلَّم إىل ألله 

 كفارة جلنانته.

َمْن َلا الَِّذي نـُْقِرُض اللََّه قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه لَُه َولَُه َأْجر   أمساء االستفمام حنو قوله تعاىل: "-1
 .7"َكرمي  

 8النكرة يف سياق النفي والنمي واالمتنان ... إخل-كذل –ن ألفاظ العموم وم

 

 
                                                           

 .31سورة الطور، اآلنة  1
 .01سورة البقرة، اآلنة  2
 .001سورة البقرة، اآلنة  3
 .11ساء، اآلنة سورة الن 4
 .0سورة النور، اآلنة  5
 .10سورة النساء، اآلنة  6
 .11سورة احلدند، اآلنة  7
 .0/112، اإلحكام لآلمدي: 0/111، روضة الناظر: 41-0/41، املستصفى: 11-0/10انظر مثال: تفسري النصوص:  8
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 الفرع الثالث: آراء العلماء في تخريج مذهب المجتهد من عموم كالمه: 

ونسبة الصُّور اجلزئية الداخلة حتته  ،ملعرفة رأي العلماء يف خترنج مذلب اجملتمد من نصثه العامث      
 لكر اختالف العلماء يف حكم العمل بالعامث وأبرز أقواهلم ثالثة: إليه، بناًء على لل ، أ

وُنسمَّى ألل لذا املذلب بالواقفية أو  ؛ف حىت نقوم دليُل عموم  أو خصوصالتوقَّ القول األول: 
 .3، ويف مقدثمتمم الباقالين2ولو مذلب عامَّة األشاعرة ؛1أرباب الوقف

أي محل صيغة العموم على أقلث ما نُطلق عليه اللفظ،  ؛ولو اجلزم بأخ ث اخلصوصالقول الثاني: 
، وُنسمَّى أصحاب لذا املذلب 4كالواحد يف اجلنس والثالثة يف اجلمع  ؛زاد على لل  والتوقُّف فيما

ولذا مذلب أيب عبد اهلل البلخي من احلنفية واجلبائي من املعتزلة واختاره  ؛5بأرباب اخلصوص
 .6اآلمدي

إثبات احلكم يف مجيع ما نتناوله لفظ العامث، من غري توقُّف على البحث عن ولو القول الثالث: 
 .8ولو مذلب مجمور العلماء ؛7املخصث ، وُنسمَّى لذا املذلب مبذلل أرباب العموم

 األدلة:

 استدل الواقفيَّة على ما للبوا إليه بأدلة أمهما ما نلي:أدلة أصحاب القول األول: 

ْجمل وحكم اجململ التوقُّف حىت نأيت البيان.  ؛عى عمومماإن األلفاظ اليت نُدَّ -1
ُ
لي من قبيل امل

فُيؤكَّد  ؛فسري ما لو املراُد به من العمومنُؤنثد لل  أنَّه نستقيم أن نُقرن بالعامث على وجه البيان والت

                                                           
 .0/41انظر: املستصفى:  1
 .0/111، تفسري النصوص: 0/022انظر: اإلحكام لآلمدي:  2
 .0/022اإلحكام لآلمدي:  3
 ولذا على القول بأن أقل اجلمع ثالثة. 4
 .0/41انظر: املستصفى:  5
 .0/021انظر: املصدر السابق:  6
 .0/41انظر: املستصفى:  7
 .02-0/11، تفسري النصوص: 1/140، أصول السرخسي: 1/011، كشف األسرار: 0/42انظر: املصدر نفسه:  8
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مَّا استقام يف العامث أن نُقرن به ما نفسثره ونبيثنه، دلَّ بكّل أو أمجع ممَّا نُفيد الشمول واالستغراق. ولَ 
جمل ؛الذي لو مراد منه غري معلوملل  أنَّه غري موجب لإلحاطة بنفسه، والبعض 

ُ
 .1فيكون مبنزلة امل

ُع القلَّة نصحُّ أن نُراد منه كلُّ عدد فجم ؛خمتلفة من غري أولونة للبعضكما أنَّ داللة أعداد اجلمع       
فإلا قال  ؛ل عدد من العشرة إىل ما ال هنانةن الثالثة إىل العشرة، ومجع الكثرة نصحُّ أن نراد منه كم

، نصحُّ بيانه من الثالثة إىل العشرة؛ فيكون جممال مثال: لفالن عليَّ أفلس 
2. 

لذه األلفاظ والصيغ قد ُتطلق للعموم تارة وللخصوص تارة، واألصل يف االستعمال احلقيقة، -0
قيقة اخلصوص غري حقيقة العموم، فكان اللفظ الدال عليمما حقيقة مشرتكا، واملشرتك جيب وح

 .3التوقُّف فيه حىت ترد القرننة الدالة على أحد املعنيني

 استدل أصحابه بأدلة أمهما: أدلة أصحاب القول الثاني: 

فتكون للخصوص  ؛صوص، واستعماهلا يف اخلصوص أكثرلذه الصثيغ استعملت يف العموم واخل-1
 .4ما مل تقم قرننة تدلُّ على التعميم

 ؛ن لل  مشكوك فيماداللة تل  الصثيغ على أخ ث اخلصوص متعيثنة، وداللتما على ما زاد ع-0
 .5رَِنت عن القرننة مُحلت على اليقني ووجب التوقُّف فيما ما زاد عن لل فإلا عَ 

إمجاع الصحابة والتابعني على وجوب محل تل  األلفاظ على عمومما دليل أصحاب القول الثالث: 
 ما مل نصرفما عنما صارف، من غري نكري بينمم. 

اختلفوا فيمن خيلُف رسول اهلل صلى اهلل  َلمَّاومن الوقائع اليت عمل الصحابة فيما بالعموم، أنَّه      
ى أنَّ اإلمامة ال خترج عنمم. وكذل  ملا عل 6عليه وسلم استدلَّ أبو بكر حبدنث: "األئمة من قرنش"

                                                           
، شرح التلونح على التوضيح، سعد 1/011، كشف األسرار: 1/143، وانظر: أصول السرخسي: 0/04تفسري النصوص:  1

 .1/11الدنن مسعود بن عمر التفتزاين، مكتبة صبيح، مصر، د.ط، د.ت: 
 .0/03، تفسري النصوص: 1/11شرح التلونح على التوضيح:  2
 .0/021اإلحكام لآلمدي:  3
 .0/220املصدر نفسه:  4
 .0/022املصدر نفسه:  5
 1121، رقم: 1/321أخرجه النسائي يف سننه الكربى:  6
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اختلفوا يف قتال مانعي الزكاة؛ استدل عمر بقوله صلى اهلل عليه وسلم: "أُمرت أن أقاتل الناس حىت 
. فردَّ أبو بكر استدالل عمر 1نقولوا ال إله إال اهلل، فإلا قالولا َعَصموا مينث دمائمم وأمواهلم إال حبقثما"

فإنَّه حقُّ املال. ومن لل  أنضا أنَّ عثمانًا -إاّل حبقثما-يف االستثناء الوارد يف احلدنث بأنَّ الزكاة داخلة
 ؛: أحلَّتمما آنة وحرَّمتمما آنةاألختني مبل  اليمني قاال ءا ُسِئال عن وطوعليًّا رضي اهلل عنمما مل

واآلنة الدالَّة على التحرمي قوله تعاىل:  2"مْ َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُنكُ فاآلنة اليت دلَّت على احللث قوله تعاىل: "
 .4واآلنة يف معرض لكر احملرَّمات من النساء 3"َوَأْن جَتَْمُعوا بـَنْيَ اأْلُْختَـنْيِ "

 المناقشة والترجيح:

 لقوَّة دليلمم، أما املخالفون؛ فالواقفيَّة ؛لو مذلب اجلممور-واهلل أعلم-إنَّ الراجح يف نظري     
منمم جُياب عن دليلمم األول بأنَّ التأكيد دليل العموم واالستغراق، وإال لكان تأسيسا ال تأكيدا، 
وأمَّا بشأن اختالف أعداد اجلمع فُيحمل العام على الكلث احرتازا عن ترجيح البعض بال مرّجح 

 .5وننتفي بذل  اإلمجال

نكون إال بقرننة تصرفه عن يف اخلصوص ال  غيَ يلمم الثاين أن استعمال تل  الصث وجُياب عن دل     
فيكون  ؛ما مل توجد قرننة تصرفه عن عمومهوما لذا حاله نكون أصله محُله على العموم  ؛العموم

 . 6بذل  موضوعا للعموم

وأّما أرباب اخلصوص فال ُنسلَّم قوهلم بأنَّ استعماهلا يف اخلصوص أكثر، وقد أنكره ابن تيمية      
 .    7وأوضح أنَّ عمومات القرآن أكثرلا حمفوظة باقية على أصلما أشدَّ اإلنكار،

                                                           
، والنسائي يف سننه 0121، رقم: 3/011: بَاب َما َجاَء أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس َحىتَّ نـَُقوُلوا اَل إَِلَه ِإالَّ اللَّهُ  أخرجه الرتمذي يف 1

 .4311، رقم: 4/311الدم: الكربى يف كتاب احملاربة، باب حترمي 
 .4سورة النساء، اآلنة  2
 .04سورة النساء، اآلنة  3
 .1/21، شرح التلونح: 024-0/020، اإلحكام لآلمدي: 1/031انظر: فواتح الرمحوت:  4
 .0/03، تفسري النصوص: 1/22انظر: شرح التلونح على التوضيح:  5
-421م: ص0221ه/1301، 1ن نامي السلمي، دار التدمرنة، طأصول الفقه الذي ال نسع الفقيه جمله، أ.د عياض ب 6

412. 
 .333-1/330انظر: فتاوى ابن تيمية:  7
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 ؛زائد مشكوك فيه باطلفمو صحيح، ولكن قوهلم أنَّ ال ؛وهلم بأنَّ أخ َّ اخلصوص متعنيث وأمَّا ق     
كاف  يف إثبات األحكام  بل إنَّ داللتما على أخ ث اخلصوص قطعيَّة، وعلى ما زاد ظنيَّة، والظَّن ُّ

 .1الشرعية

وبناء على ترجيح مذلب اجلممور؛ فإنَّ اللفظ العام الصادر عن اإلمام اجملتمد ندلُّ على ثبوت      
صي ؛ قال أبو احلسني دليل التخ عليه من األفراد، حىت نقوم نصدقاحلكم املنصوص عليه لكلث ما 

ه للوجوه اليت تدلُّ على مذلب اجملتمد: "وقد َنُدلُّ اإلنساُن على مذلبه يف املسألة البصري عند  عدث
، ومنما أن نأيت بلفظ عام  نشمل تل   .2"املسألة بوجوه منما: أن حَيْكم يف املسألة بعينما حيكم معنيَّ

فكلَّما ُسئل عن شيء أو احتاج إىل شيء  "مه عن عمل املخرثج:وقال اإلمام الدللوي عند كال     
رأى فيما حيفظه من تصرحيات أصحابه، فإْن وجد اجلواب فيما وإال نظر إىل عموم كالممم، فأجراه 

 .3على لذه الصورة"

وقال البناين عند بيانه لعمل املخرثج: "... أو نستخرج حكَم املسكوت عنه من دخوله حتت      
 . 4لكره" عموم

 ؛وعليه َنْصُدق على مجيع أفراده ونشملمافمذه النصوص تدلُّ على أنَّ اللفظ العام من اجملتمد     
فإنَّ خترنج مذلب اجملتمد بطرنق تطبيق عموم كالمه وإثباته مذلبا له مسل  صحيح واهلل أعلم 

 بالصواب.

 مثال تطبيقي: 

َساقي إْن اشرتط على ربث النخل التلقيح أجيوز مل: أرأنت ا-أي سحنون-جاء يف املدونة: "قلت     
أم ال؟ قال: نعم، ولو قول مال ، قلت: فإْن مل نشرتط فعلى من نكون التلقيح؟ قال: التلقيح على 

 .1العامل؛ ألنَّ مالكا قال: مجيع عمل احلائط على العامل"
                                                           

 .411أصول الفقه الذي ال نسع الفقيه جمله: ص 1
 .0/414املعتمد:  2
، 0العلوم، بريوت، طحجة اهلل البالغة، شاه ويل اهلل ابن عبد الرحيم الدللوي، مراجعة وتعليق: حممد شرنف السكر، دار إحياء  3

 .1/402م:1110ه/1314
 . 1/411حاشية البناين على مجع اجلوامع:  4
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لفظ "مجيع" يف قوله: "مجيع عمل فابن القاسم استند يف جوابه إىل الن ث العامث عن اإلمام مال  ولو 
ميكن  ؛اليت تندرج حتته. وعليه-املسؤول عنما-احلائط على العامل" وطبَّقه على لذه الصورة اجلزئية

 .القول بأنَّ مذلب مال  يف حالة ما إلا مل ُنشرتط التلقيح يف العقد أنَّه على العامل دون ربث النخل

مسائل يف  ليل هبذا الطرنقخخرَّج  العام على أفراده:الفرع الرابع: تخريج خليل بتطبيق النص 
 :منما

َوَمْمَما أَْمَكَنِت الذََّكاُة تـََعيـََّنْت، َوِإالَّ َكَفى " :قال ابن احلاجبفي ذكاة الصيد:  المسألة األولى:
  .2..."َعْقرُُه َوَجْرُحُه 

َوِإالَّ َكَفى "قدرة على الذكاة األصلية. قوله: ألنه إمنا جاز العقر لعدم القال خليل شارحا لل : )     
 .3(ولل  إلا مات قبل إدراكه ومل نفرط يف تناول اآللة ؛أي: وإن مل متكن الذكاة ؛"َعْقرُهُ 

بتطبيق  ،وإن مل نقدر على ختليصه ممَّا أمسكهخرَّج خليل وجوب لكاة ما أدركه الصائد حيًّا      
لو  "ْمَكَنِت الذََّكاُة تـََعيـََّنتْ َوَمْمَما أَ "وندخل يف قوله: فقال: ) ؛الن  العام للمصنف على لذه الصورة

على لكاة الصيد قبل مىت قدر تتعنيَّ الذكاة نرند خليل  ؛4(حيًّا ومل نقدر على خالصه أدرك الصيدَ 
 .5موته وإن مل نقدر على خالصه ممَّا أمسكه

َواْلَيِمنُي ِبَغرْيِ َلِلَ  ابن احلاجب يف لل : ": قال حكم اليمين بغير اهلل وصفاته :المسألة الثانية
 6"َمْكُروه ، وِقيَل: َحرَام  

 .7النيب صلى اهلل عليه وسلمواحلالف باحلالف بالكعبة مثل أي: اليمني بغري اهلل وصفاته      

                                                                                                                                                                                     
 .4/411املدونة:  1
 .0/102التوضيح:  2
 .0/102املصدر نفسه:  3
 .0/102املصدر نفسه:  4
على أن خيلصه  ولو لكاه والكالب تنمشه جاز أكله؛ قال ابن رشد: "ولو لكَّى الصائد الصيد والكالب تنمشه ولو ال نقدر 5

 .4/022منما أُلكل باتفاق": البيان والتحصيل: 
 .4/121املصدر نفسه:  6
 .4/121املصدر نفسه:  7
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عن  واألظمر من القولني التحرمي؛ ملا يف املوطأ والصحيحنيفقال: ) ؛رجَّح خليل القول بالتحرمي     
عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إن اهلل ننماكم أن 

 .2. وملال  ومسلم: "ومن كان حالفاً، فليحلف باهلل أو ليصمت"1حتلفوا بآبائكم"
املصنف وأنضًا ندخل يف كالم : "فقال ؛الن  العام للمصنف على بعض أفراده طبَّق خليلمثَّ      

وندخل -على الراجح عنده-حرام كل ميني بغري اهلل تعاىل وصفاته  أن :أي ؛3"اليمني بالطالق والعتاق
ولو خترنج من خليل بطرنق تطبيق الن  العام على  ؛يف لذا العموم اليمني بالطالق واليمني بالعتاق

 .أفراده

وأَمَّا نـَْفُي اْلَوَلِد فـََيْجرِي يف ُكلث َمْن " قال ابن احلاجب:في نفي الولد باللعان:  المسألة الثالثة:
 .4"نـَْلَحُقُه َوَلُدَلا َحيَّة َأْو َميثَتًة ِإال ِمْلَ  مَيِيِنهِ 

يف مجيع من نلحقما ولُدلا  باللعان القاضي بإجراء نفي الولد ؛للمصنفطبَّق خليل الن  العام      
و طلقما طالقاً رجعياً من يف عصمته أ "نـَْلَحُقُه َوَلُدَلاَمْن "وندخل يف قوله: ) فقال: ؛على آحاد أفراده

 .5"سواء خرجت من العدة أم ال، ما مل جتاوز أقصى أمد احلمل ؛أو بائناً 

  .6لعان يف لل جيري الفال  :أي "إال يف مل  ميينه": وأمَّا قول املصنف     

ولو بيع معلوم مبجمول  ؛املزابنة ومنه": قال ابن احلاجب: في حكم بيع المزابنة المسألة الرابعة:
 .7"وجممول مبجمول من جنسه، فإن علم أن أحدمها أكثر جاز فيما ال ربا فيه

                                                           
، ومسلم يف كتاب األميان، باب 1131، رقم: 1/140أخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور، باب ال حتلفوا بآبائكم:  1

،  0/312، ومال  يف كتاب النذور واألميان، باب جامع األميان 1131، رقم: 4/1011النمي عن احللف بغري اهلل تعاىل: 
 .13رقم: 

، ومسلم يف كتاب األميان، باب 1131، رقم: 1/140أخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور، باب ال حتلفوا بآبائكم:  2
،  0/312ميان، باب جامع األميان ، ومال  يف كتاب النذور واأل1131، رقم: 4/1012النمي عن احللف بغري اهلل تعاىل: 

 .13رقم: 
 .4/121: التوضيح 3
 .4/233املصدر نفسه:  4
 .4/233املصدر نفسه:  5
 .4/233املصدر نفسه: انظر:  6
 .3/400: املصدر نفسه 7
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ولو عند ألل إمنا لو يف الربوي،  1وتفسريلا الواقع يف احلدنث ،بيع املزابنة أي: ومن املنمي عنه     
ألن غري الربوي وإن مل ندخل حتت املزابنة فثم عمومات ندخل حتتما  املذلب ال خيت  بالربوي؛ 

 .2كالنمي عن الغرر
انتفاء املزابنة عنه ب "أحدمها أكثر جاز فيما ال ربا فيهفإن علم أن قول املصنف " علل خليل     

 ؛لدفعمم الكفرة ا، ومنه الزبانيةمنعت من حالهبحينئذ ؛ إل املزابنة املدافعة، ومنه قوهلم: ناقة زبون إلا 
فكان كل واحد من املتابعني ندفع صاحبه عن مراده ونعتقد أنه الغالب، فإلا علم أن أحدمها أكثر 

 .3انتفى لذا
 جاز فيما ال ربا" وعموم قوله:على أفراده: ) باجلواز مثَّ قال خليل مطبثقا عموم قول ابن احلاجب     
 .4(ولو مقتضى النظر ؛الربوننيطعومني واملطعومني غري نشمل غري امل "فيه

: قال املصنف يف حق المتبايعين عند االختالف في جنس الثمن الواجب فيالمسألة الخامسة: 
    .5"وإلا اختلف املتبانعان يف جنس الثمن حتالفا وتفاسخا اتفاقاً "لل : 
لذا العموم على  لو ما مكَّن خليل من تطبيقو  ؛املتبانعان مجع معرف ب"ال" نفيد العموم     
 .6(كل متبانعني نقداً أو نسيئة، سلماً أو غريه  "املتبانعني"ندخل حتت لفظ "قال: )حيث  ؛أفراده

 

 

 
                                                           

ُمَما: "أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى  1 ُزَابـََنُة: اْشرتَاُء الثََّمِر ولو ما ورد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ُزَابـََنِة، َوامل

اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم نـََمى َعِن امل
بالتْمر وبيع الزبيب  بِالتَّْمِر َكْياًل، َوبـَْيُع الَكْرِم بِالزَّبِيِب َكْياًل": أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب بيع املزابنة ولي بيع الثََّمر

، رقم: 4/1121، ومسلم يف كتاب البيوع، باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف العرانا: 0111، رقم: 4/21بالكرم وبيع العرانا: 
1130. 

 .404-3/400: التوضيح 2
 .3/404املصدر نفسه:  3
 .3/404املصدر نفسه:  4
 .3/111املصدر نفسه:  5
 .3/111املصدر نفسه:  6
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 المطلب الثاني: التخريج بتأويل روايات المذهب 

 الفرع األول: التخريج بتأويل ظواهر الروايات 

 أوال: تعريف التأويل

الرجوع: آل الشيُء ونؤول أْواًل ومآاًل رجَع، وأوَّل إليه قال ابن منظور: "واألول تعريفه لغة: -1
َوَلمَّا نَْأهِتِْم الشيَء رجعه، ...وأوََّل الكالم وتأوَّله: دبّره وقّدره، وأّوله وتأّوله: فّسره، وقوله عز وجل: "

تَْأِونُل ُرْؤنَاَي ِمْن  َلَذاأي مل نكن معمم علُم تأونِله... والتأونل عبارة الرؤنا، ويف التنزنل: " 1"تَْأِونُلهُ 
 . 3. وآل ماَله نؤوله إنالة إلا أصلحه وساسه"2"قـَْبلُ 

 للتأونل عند علماء األصول تعرنفات متقاربة أكتفي بذكر أمهما: تعريفه اصطالحا: -2

ليه ظَّنث من املعّن الذي ندلُّ ع"احتمال  نعضثده دليل ، نصري به أغلَب على التعريف الغزالي: 
 4الظالر"

 . 5"لو محل اللفظ على غري مدلوله الظالر منه مع احتماله له بدليل نعضثده"تعريف اآلمدي: 

 بقوله: "صْرُف اللفظ عن ظالره املتبادر منه إىل حمتمل مرجوح  وعّرفه محمد األمين الشنقيطي

 .6بدليل ندلُّ على لل "

 اشرتط األصوليون شروطا لصحَّة التأونل أمهما: : 7ثانيا: شروط التأويل

                                                           
 41سورة نونس، اآلنة  1
 .122سورة نوسف، اآلنة  2
 .43-11/40لسان العرب،  3
 .1/412املستصفى:  4
 .4/14اإلحكام لآلمدي:  5
 .021مذكرة أصول الفقه: ص 6
وما  1/413، تفسري النصوص: 0/211، إرشاد الفحول: 1/111، شرح خمتصر الروضة: 4/13: املصدر السابقانظر:  7

 .021-022بعدلا، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: ص
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ألنَّه  ؛شروط لل  وإال كان تأونله باطال أن نكون املؤوثل ألال لالجتماد والتأونل، وأن تتحقق فيه-1
 صادر عن غري لي صفة.

فإلا كان اللفظ قطعيا  ؛تِمال ملا ُصِرف إليه ولو عن بعدوأْن نكون اللفظ ظالرا فيما ُصرف عنه حم-0
  داللته على احلكم كان الـتأونل حينئذ باطال.يف

الدليل -ى مدلوله احملتمل، وشرطه أن نكونأن نوجد الدليل الصَّارف للَّفظ عن مدلوله الظالر عل-4
 راجحا؛ فإْن كان مساونا أو دون لل  بطل التأونل وُرّد.-الصارف

 : 1مثال التأويل الصحيح في الشرع

فإنَّه ظالر يف ثبوت الشفعة للجار مطلقا، حمتمال ؛ 2"اجلار أحق بصقبه"قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
املقاِسم؛ ألنَّ "اجلار" لفظ حيتمل معّن الشرن  غري احتماال مرجوحا كون املراد به خصوص الشرن  

إال أن لذا االحتمال املرجوح دّل عليه دليل راجح ولو قوله  ؛لغة العرب، إال أنه احتمال بعيد يف
 . 3 عليه وسلم: "فإلا وقعت احلدود، وُصرفت الطرق فال شفعة"صلى اهلل

ا امرأة نكحت بغري إلن ومثال التأويل البعيد:       تأونل احلنفية للمرأة يف قوله صلى اهلل وسلم: "أميُّ
ولّيما، فنكاحما باطل، فنكاحما باطل، فنكاحما باطل، فإن دخل هبا فلما املمر مبا استحل من 

ا وإن كانت   فاملراد باملرأة املرأةُ  ؛4اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له"فرجما، فإن  الصغرية، أو أهنَّ
طالن النكاح مصريه إىل البطالن غالبا، بتقدنر اعرتاض ببة أو املكاتبة، أو أنَّه أراد كبرية فاملراد هبا اأَلمَ 

 أحد األولياء عليما إلا زوَّجت نفسما من غري كفؤ. 

فذكر أنَّ لذه الـتأونالت ممَّا ال ميكن  ؛5ل اآلمدي القول يف وجوه ردث لذه التأونالتوقد فصّ      
فأمَّا احلمل على الصغرية، فمن  ؛القويث املقارب للقطع عن ظالره املصري إليما يف صرف لذا العموم

                                                           
 .021-021انظر: مذكرة أصول الفقه: ص 1
 .1122، رقم: 1/02أخرجه البخاري يف كتاب احليل، باب اهلبة والشفعة:  2
 001، رقم: 4/21أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب بيع الشرن  من شرنكه:  3
ا جاء ال نكاح إال بويل: ، والرتمذي يف باب م0214، رقم: 0/001أخرجه أبو داود يف كتاب النكاح، باب يف الويل:  4
 .1112، رقم: 4/21، وابن ماجه يف باب ال نكاح إال بويل: سنن ابن ماجه: 1120، رقم: 0/411
 .11-4/11انظر: اإلحكام لآلمدي:  5
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ا ال ُتسمَّى امرأة يف وضع اللسان، ومن جمة أخرى أنَّ النيبَّ صلى اهلل ع ليه وسلم حكم جمة  أهنَّ
بالبطالن، ونكاح الصغرية لنفسما دون إلن وليثما صحيح عند احلنفيَّة وموقوف عندلم على إجازة 

 الويل.

وأّما احلمل على األَمة فيدرأه قوله صلى اهلل عليم وسلم: "فإن مسَّما فلما املمر مبا استحل من      
 فرجما" وممر األَمة ليس لألمة بل لسيدلا.

ا بالنسبة إىل جنس النساء نادرة، واللفظ        وأمَّا احلمل على املكاتبة فبعيد أنضا من جمة أهنَّ
املذكور من أقوى مراتب العموم، وليس من الكالم العريب إطالق ما لذا شأنه، وإدارة ما لو غانة 

يوم فأعطما درمها" وقال: "إمنا الّندرة والشذول؛ وهلذا فإنَّه لو قال السيثد لعبده: "أميا امرأة لقيتما ال
 أردت به املكاتبة" كان منسوبا إىل اإللغاز يف القول وُلجر الكالم.

 وأّما محل بطالن النكاح على مصريه إىل البطالن فبعيد  أنضا من وجمني:      

ا نصحُّ أن مصري العقد إىل البطالن من أندر ما نقع، والتعبري باسم الشيء عّما نؤول إليه إمنَّ األول: 
كما لو الشأن   ؛أو غالبا 1"إِنََّ  َميثت  َوإِنّـَُمْم َميثُتونَ كما يف قوله تعاىل: "  ؛فيما إلا كان املآل إليه قطعا

 . 2"ِإينث أَرَاين أَْعِصُر مَخْرًايف تسمية العصري مخرا يف قوله تعاىل: "

و كان العقد واقعا صحيحا لكان املمر قوله: "فإْن أصاهبا فلما املمر مبا استحل من فرجما" ولالثاني: 
 هلا مبجرَّ العقد ال باالستحالل.

 ثالثا: تعريف الظاهر: 

 .3ومنه نُقال: َظَمر األمر الفالين إلا اتَّضح وانكشف ؛لو الواضح املنكشفمعنى الظاهر لغة: -1

 عرّفه األصوليون بتعارنف متقاربة منما: معنى الظاهر اصطالحا: -2

                                                           
 .42سورة الزمر، اآلنة  1
 .41سورة نوسف، اآلنة  2
 .4/10اإلحكام لآلمدي:  3
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ولو الذي نسبق إىل  ؛نه بنفس السَّماع من غري تأمُّل  "لو ما نُعرف املراد متعريف السرخسي: 
 . 1العقول واألولام لظموره موضوعا فيما لو املراد"

"اللفظ الظالر ما دلَّ على معّن بالوضع األصلي، أو العريف، وحَيتمل غريَه احتماال تعريف اآلمدي: 
 .2مرجوحا"

فإنَّه ظالر يف احليوان املفرتس  ؛من غريه، كقولنا: رأنت أسًدا عّنفيكون أحدمها أظمر يف امل     
 .3لكون الدليل ظالرا يف إرادة املعّن األول ؛حمتمل  احتماال مرجوحا يف الرجل الشُّجاع

العمل بالظالر من نصوص الشرع واجب عند رابعا: رأي العلماء في تأويل ظاهر نصِّ المجتهد: 
فإلا قام الدليل وتوفَّرت الشروط اليت سبق  ؛يل  نقتضي العمل بغريهمل نقم دل مجمور األصوليني ما

 لكرلا لصحَّة التأونل وجب حينئذ صرف اللفظ عن ظالره.

رجثني فيما نتعلَّق بنصوص األئمة ورواناهتم؛ ففي املعيار من أسئلة خوعلى لذا مضى عمل امل     
م نستنبطون األقوال من املدونة وغريلا من ألفاظ ُوجثمت البن عرفة: )"املسألة الثامنة: وحاصلما:  أهنَّ

نستنبطون األقوال من لفظ حمتمل، فإْن أراد به أنَّه حمتمل -أي السائل-حمتملة" فأجاب: "أّما قوله
 على التساوي، فمذا ال نصحُّ االستنباط منه. ولذا ال أُظنُّ نفعله مقتدى به. وإْن أراد به حمتمل على

 .4فمذا لو األخذ بالظالر وعليه أكثر قواعد الشرنعة"( ؛ط من الرَّاجحالتفاوت واالستنبا

 .5ففي قوله: "فمذا لو األخذ بالظالر" دليل على أنه مقرَّر  معلوم

ب تُ فمو أنَّ كُ  ؛الر عن مقتضاه إلا قام دليُل لل وأمَّا دليل عملمم بالتأونل وصرفمم الظو       
أنَّ املازري اشرتط يف املفيت من ألل زمانه أن تكون أقّل مراتبه الفروع مملوءة بتأونالت الشيوخ، حىت 

                                                           
 .13-1/14أصول السرخسي:  1
 .4/10املصدر السابق:  2
 .021انظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: ص 3
 .1/421املعيار للونشرنسي:  4
 .011نظرنة التخرنج: ص 5
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وتوجيممم ملا وقع فيما  ،بأن نكون: "قد استبحر يف االطالع على روانات املذلب وتأونل الشيوخ هلا
 .1من اختالف ظوالر واختالف مذالب..."

قال: "يف املاء الكثري  ؛املاء يفالنجاسة اليسرية  وقوع ولو ما ورد عن اإلمام مال ، يفمثال تطبيقي: 
تقع فيه القطرة من البول أو اخلمر: إن لل  ال ننجثسه وال حيرثمه على من أراد أكله أو شربه أو 

 . 2إال أن نكون شيئا نسريا" ،الوضوء منه، والطعاُم والودك كذل 

الطعام الكثري وال ة ال تفسد ري ظالر لذه الروانة أن النجاسة اليسلكر حممد ابن رشد أنَّ      
من شّذ عن اجلممور وخالف إال ولذا ممَّا ال نقوله  ؛ تفسد املاء الكثري وال تنجثسهتنجثسه، كما ال

فمو حُيمل على ما غلب عليه من النجاسات، خبالف ما  ؛هلل تعاىل خلق املاء طموراألن ا ؛األصول
ة على ظالرلا وأن تـَُتأوََّل على ما للب فوجب أال حُتمل الروان ؛عداه من األطعمة واألدم واملائعات
 . 3إليه اجلممور ممَّا نطابق األصول"

فقال: "إنَّ معّن  ؛مُثَّ لكر ابن رشد وجه التأونل الذي تتَّفق به لذه الروانة مع مذلب اجلممور    
 مل قوله: )والطعام والودك كذل ؛ أي أن القطرة من الطعام والودك إلا وقعت أنضا يف املاء الكثري

كما مل خُتْرج القطرُة من البول أو اخلمر املاَء الكثري عن   ؛تؤثثر فيه، وال أخرجته عن حكمه من التطمري
حكمه من الطمارة والتطمري. وقوله "إال أْن نكون نسريا": معناه إال أْن نكون املاء الذي وقع فيه 

فمذا تأونل   ؛نَّجاسة وننضاف بالطعامُجُس بالشيء من لل  نسريا نتغريَّ من لل  بعُض أوصافه، فـَيَـنْ 
 .4سائغ تصحُّ به الروانة على األصول وما عليه اجلممور(

قماء "البريَة" ملّا ُسئلوا مُثَّ لكر ابن رشد إْثر لذا التأونل مسألًة فقميًَّة أخطأ يف اجلواب عنما ف     
 .5على ظالرلا-اليت تقدَّمت عن مال -وكان سبب خطئمم محلمم هلذه الروانة ؛عنما

                                                           
 .1/21موالب اجلليل:  1
 . 1/111، انظر: موالب اجلليل: 1/42البيان والتحصيل:  2
 .41-1/42انظر: البيان والتحصيل:  3
 .1/41املصدر نفسه:  4
 .41-1/41يف املصدر نفسه: انظر تفاصيل املسالة  5
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ولذا ما نؤكثد أمهية التأونل يف التوفيق بني نصوص املذلب، وما لذل  من أثر  يف خترنج         
 الفروع على الفروع.

 مسائل لي:خرَّج خليل بتأونل ظوالر الروانات يف  خامسا: تخريج خليل بتأويل ظواهر الروايات:

َبثَ ي نِ حكم الصالة بمدافعة  المسألة األولى: قال ابن احلاجب يف لل : "وِفيَما: وَلْو َصلَّى  :اأَلخ 
 .1َة أبداً"وُلَو نَُداِفُع اأَلْخَبثـَنْيِ ِبَقْرقـََرة  وحَنْوَِلا َأْو ِبَشْيء  ممَّا َنْشَغُل َأْو نـَُعجثُل َأْحَبْبُت َلُه اإِلَعادَ 

لينبه على البطالن أتى هبا  املصنف ولعل ؛لة ال تعلق هلا هبذا الفصللذه املسألكر خليل أنَّ      
نبه على يُ لوحيتمل أن نكون أتى هبا  .البطالن يف مسألة من صلى باحلرنرفيؤخذ منه  ؛باملعصية فيما

 .2ال أبدا الوقت ادة املستحبة إمنا تكون يفإشكاهلا؛ ألنه استحب اإلعادة أبداً، والقاعدة يف اإلع
فقال: "وجياب عن لذا بأنَّ معّن قوله:  ؛أجاب خليل على لذا اإلشكال خترجيا بالتأونل     

؛ فيكون احلكم حينئذ بطالن الصالة، إلا أُدثنت مبدافعة األخبثني، يف قول 3أحببت، أي: أوجبت"
 مال ، وال حُتمل الروانة على ظالرلا.

ابن حبيب لكر خليل يف بيان حكم لل  أنَّ  بالحقن الشرجية:حكم التداوي  المسألة الثانية:
كان عليٌّ وابن عباس وجمالد والشعيب والزلري وعطاء والنخعي   بأنه ،يف كتاب له يف الطبث لكر 

واحلكم بن عيينة وربيعة وابن لرمز نكرلون احلقنة إال من ضرورة غالبة، وكانوا نقولون: ال تعرفما 
 هأخرب كذل  أنه   قال ابن حبيبو  .العجم ولي ضرب من عمل قوم لوطعل العرب، ولي من ف

. مُثَّ لكر خليل روانًة ثانيًة عن 4ولكر أن عمر بن اخلطاب كرلما ،مطرف عن مال  أنه كان نكرلما
فقال: "وسئل مال  يف خمتصر ابن عبد احلكم عن احلقنة؛  ؛اإلمام مال  ظالرلا اإلباحة مطلقا

ألهنا ضرب من الدواء، وفيما منفعة للناس، وقد  ؛ل األهبري: وإمنا قال لل فقال: ليس هبا بأس. قا
 .     5أباح النيب صلى اهلل عليه وسلم التداوي وألن فيه ..."

                                                           
 .1/422التوضيح:  1
 .1/422نفسه:  انظر: املصدر 2
 .1/422نفسه: املصدر 3
 .0/002نفسه: انظر: املصدر 4
 .0/002نفسه:  املصدر 5



   258 
    

وخترجيا بطرنق التأونل، عَمَد خليل إىل محل روانة اإلباحة على حالة االضطرار حىت تتفق      
فيتفق  ؛فقال: "وظالره معارضة القول األول، وميكن تأونله على حالة االضطرار إليما ؛الروانتان
حينئذ بطرنق التأونل: جواز احلقنة الشرجية يف حال االضطرار يف  ؛ فيكون احلكم املخرَّج1القوالن"

 قول مال .
ت وهو ما الواجب في حقِّ من نتف شعرة أو شعرات أو قتل قملة أو قمال المسألة الثالثة:

َلْو  "أَمَّا َلْو نـََتَف َشْعرًَة َأْو َشَعرَات  َأْو قـََتَل َقْمَلًة َأْو َقَمالت  َأْطَعَم َحْفَنًة بَِيد  َواِحَدة ، وََكَذِل َ محرم: 
 .2طََرحَما ..."

قال:  ؛لنوادر خالفه. وظالر ما حكاه يف ا3قال خليل: "وما لكره املصنف قرنب  ممَّا يف املدونة     
-ناسيًا أو جالال-من نتف شعرا من أنفه، أو حَلَق من رأسه لضرورة أو ملوضع احملاجم :ومن املوازنة

جالالً -ففيه الفدنة، وما كان لغري إماطة ألى وال ملنفعة-وإن قلَّ -افتدى، وكل ما كان إلماطة ألى
 . 5"4فعليه للشعرة أو الشعرات قبض ة من طعام-أو ناسياً 
فقال: "وميكن محل ما يف املدونة على  ؛ظالر روانة املدونة، جعل خليل الروانتني متفقتنيوبتأونل      

 .6ما إلا نتف الشعرة والشعرات لغري إماطة األلى، فيتفق ما فيما وما يف املوازنة"
قال ابن احلاجب يف بيان لل : "َوجَيُوُز  حكم السكنى باألهل فوق المسجد: :المسألة الرابعة

أَلنَّ َلُه ُحْرَمُة  ؛َجْعُل ُعْلِو َمْسَكِنِه َمْسِجداً، َوال جَيُوُز َجْعُل ُسْفِلِه َمْسِجدًا َوُنْسَكُن اْلُعْلوُ  لِلرَُّجلِ 
 .7اْلَمْسِجِد"

                                                           
 .0/002:التوضيح 1
 .0/122املصدر نفسه:  2
؟: أََرأَْنت َلْو أَنَّ َرُجاًل َحرَاًما أَ -أي: سحنون-قـُْلتجاء يف املدونة: " 3  َخَذ ِمْن َشارِبِِه َما جيَُِب َعَلْيِه يف قـَْوِل َماِل  

: َمْن نـََتَف َشْعَرًة أَْو َشَعرَات  َنِسريًَة فََأَرى َعَلْيِه أَْن نُْطِعَم َشْيًئا ِمْن َطَعام  نَاسِ  -1/331ًيا َكاَن أَْو َجاِلاًل": املدونة: قَاَل: قَاَل َماِل  
330. 

نادات على َما يف املَدوَّنة من غريلا من األُمماِت، املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن )أيب زند( عبد الرمحن النفزي، انظر: النَّوادر والزث  4
: د. حممَّد حجي، د. حممد عبد العزنز الدباغ، د. عبد اهلل املرابط الرتغي، 3، 4القريواين، حتقيق: د. عبد الفّتاح حممد احللو، جـ 

 .0/413م: 1111، 1د. أمحد اخلطايب، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طد. حممد األمني بوخبزة و 
 .0/121التوضيح:  5
 .0/121املصدر نفسه:  6
 .1/111املصدر نفسه:  7
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والواضحة يف كتاب اجلعل من املدونة. ويف املدونة:  ،قال خليل: "حنوه يف املدونة يف باب الصالة     
فإن قلت: قد صرح بالكرالة لنا خالف ما يف الواضحة،  ؛فوق املسج باأللل وكره مال  السكّن

 ويف لل  خترنج بتأونل ظالر روانة املدونة. .2"1قيل: الظالر محلما على املنع توفيقاً بني النقلني
 الفرع الثاني: التخريج بتخصيص الروايات العامة

 أوالّ: المقصود بتخصيص العام ووقوعه في نصوص الشريعة:

 3ملقصود هبذا النوع من التأونل لو: "قصر العام على بعض أفراده بدليل ندل على لل "ا     

واتفق العلماء على ختصي  العام يف نصوص الشرنعة إلا ورد يف لل  دليل؛ إال خالفا شالا.      
، 5"ُكلث َشْيء  َوأُوتَِيْت ِمْن  حنو قاله تعاىل: " 4واستدلوا على لل  بأدلة كثرية منما: وقوعه يف الكتاب

فدليُل  ؛6"ُقِل اللَُّه َخاِلُق ُكلث َشْيء  واحلسُّ أثبت بعض األشياء اليت مل ُتؤهتا بلقيس وقوله تعاىل: "
؛ فاآلنة 7"َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْنِدنـَُمَماجلَّ شأنه من عموم املخلوقني، وقوله: " العقل أخرج اهللَ 

 القليل والكثري، فخ َّ احلدنُث الَقْطع مبا دون ربع دننار؛ ولو قوله عليه تقتضي عموم القطع يف
 .8الصالة والسالم: "وال تُقطع نُد السارق إال يف ربع دننار فصاعدا"

 ثانيا: موقف العلماء من تخصيص عموم روايات األئمة:

ول ال نُؤبه به، فمل إلا ثبت اتثفاق العلماء على جواز ختصي  عمومات نصوص الشارع إال شذ     
جيري لل  على نصوص األئمة؟ مبعّن إلا وردت عن اإلمام اجملتمد روانتان يف مسألة واحدة إحدامها 
عامَّة  واألخرى خاصَّة، فمل للمخرثج أن حَيِمل العامَّ على اخلاصث منمما؛ فيخصثُ  الرثوانة العامَّة 

 املنقولة عن إمامه، وتُنسب مذلبا له؟ 
                                                           

 .4/343انظر: املدونة:  1
 .1/111التوضيح:  2
 .430مذكرة أصول الفقه على خمتصر الروضة: ص 3
 وما بعدلا. 430وما بعدلا، مذكرة أصول الفقه: ص 0/011 ، وانظر: اإلحكام لآلمدي:12-0/21تفسري النصوص:  4
 .04سورة النمل، اآلنة  5
 .11سورة الرعد، اآلنة  6
 .41سورة املائدة، اآلنة  7
 . 1113، رقم: 4/1410أخرجه مسلم يف كتاب الدود، باب حّد السرقة ونصاهبا:  8
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 تلف العلماء يف لل  على قولني: اخ     

ر كلُّ روانة على ما للب أصحابه إىل منع ختصي  روانات األئمة، وأنَّه جيب أْن تُقرَّ القول األول: 
 .1ولو رأي بعض احلنابلة ؛وردت عليه

ولو اختيار ابن حامد، وبه قال  ؛محل العامث على اخلاصث جائز للب أصحابه إىل أنَّ القول الثاني: 
 .2اخلرقي

خّرجني؛ قال عبد اهلل العلوي الشنقيطي يف معرض حدنثه عن      
ُ
ونبدو أنَّه الغالب من صنيع امل

ُخرّج بأنَّ له: "أن حيمل عامَّ اجملتمد على خاصثه، ومطلقه على مقّيده، وناس
خه على منسوخه عمل امل

. وقال ابن بدران: "ال خيفاك أنَّ 3يف نصوص الشارع"كما نفعل لل    ؛وحمتمله على صرحيه
فكانوا إلا َوجدوا عن اإلمام يف مسألتني  ؛أمحد من أقواله وأفعاله وأجوبته األصحاب أخذوا مذلب

، أو مطلق على  قولني، عدلوا إىل اجلمع بينمما بطرنقة من طرق األصول؛ إمَّا حبمل عام  على خاصث
 4مقيَّد ..."

 األدلة:

 ممّا اسُتدل به هلذا القول: القول األول: أدلة

فوجب أن نُنسب لل  كلُّه إىل اإلمام وُنسوَّى بينمما  ؛وانة العامَّة والروانة اخلاصَّةأّن الرواة نقلوا الر -1
 .5النسبةيف لذه 

فإلا ثبت لذا،   ؛نُنظر إىل ما أوجبه الدليل منمماأنَّ الروانتني إلا كانتا متكافئتني؛ فإهنما تُقرَّان، مثَّ -0
، بل  ؛إحدامها عامًَّة واألخرى خاصَّة كان كذل  يف الروانتني إلا كانت  فال حُيمل العامُّ على اخلاصث

 .1تُقرُّ كلُّ واحدة على موجبما
                                                           

 .111انظر: هتذنب األجوبة: ص 1
 .111انظر: املصدر نفسه: ص 2
 .0/021نشر البنود:  3
 .101انظر: املدخل البن بدران: ص 4
 .111انظر: هتذنب األجوبة: ص 5
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 ممّا استدل به أصحاب لذا القول ما نلي:أدلة القول الثاني: 

 .2خاصثما، ومطلقما على مقيثِدلاقياس نصوص األئمة على نصوص الشارع؛ يف محل عامثما على -1

وبناء على  ؛بت من جواباته بالتقييد والتفسريإنَّ الفقيه قد نُْطِلق جوابَه يف مكان؛ اكتفاء مبا ث-0
 .3لل  نُبّن العامُّ من كالمه على اخلاصث منه ومطلُقه على مقيثِده

 المناقشة والترجيح: 

؛ ولل  لقوَّة أدلة لو القول حبمل العامث على اخلاصث -مواهلل أعل-نبدو أن القول الراجح يف املسألة
فكلُّه   ؛إعمال لذا املسل  يف كالم األئمةفإلا أجزنا لل  يف كالم الشارع فما املانع من  ؛القائلني به

 أربابُه.-األئمة-كالم  عريبٌّ وُلمْ 

أّما اجلواب عن أدلة املانعني، فقد أجاد ابن حامد اإلجابة عنما؛ فأجاب عن الدليل األول       
بقوله: "فأمَّا اجلواب عن الذي قالوه من الروانات، وإنّا نقرُّ كل روانة على ما وردت، فنحن ال نأىب 

ألوىل نُبّن األعمُّ ما ترتَّبت، والل  وال نقول أنَّ ما ُروي ال نُروى، بل نقول إنَّ أمر الروانات نُقرُّ ك
وليس لذا مبثابة جوابنا يف األخبار عن النيب صلى اهلل عليه وسلم. وإنّا نقرُّ كل خرب  ؛على األخ ث 

علَّق احلكم باألخ ث دون األعمث، ونُنفى عن يُ ف ؛مع بني األخبار يف االستعمالعلى ما ورد، وجن
فإلا ثبت لذا كان كذل  يف باب الروانتني، وإن  ؛لروانةاألخذ، وال نُنفى موجب ا العموم موجبُ 

 .4ُرونتا فيجب أن نُعمل باألخ ث منمما واملفسَّر دون األعمث واملطلق"

وأجاب عن دليلمم الثاين فقال: "وأّما اجلواب عن الذي قالوه عن الروانتني إلا كانتا متكافئتني،      
فألجل لذا مل نكن أحدمها مقدَّما،  ؛ ُنكسب قوَّة يف أحدمهاافئتني الفذل  ال نلزمنا؛ إْل كوهُنما متك

 .5واعتربنا ما وثَّقته الروانة، وليس كذل  فيمما إلا كان يف أحدمها زنادة من حيث التفسري"

                                                                                                                                                                                     
 .111انظر: هتذنب األجوبة: ص 1
 .111انظر: املصدر نفسه: ص 2
 .111انظر: املصدر نفسه: ص 3
 .111املصدر نفسه: ص 4
 .022املصدر نفسه: ص 5
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كما أنَّه ال مانع من نسبة   ،من كالم األئمة على اخلاصث منه وبناء على لل  جيوز بناء العامث      
 قْصر العامث على بعض أفراده إىل اإلمام.احلكم املخرَّج ب

 مثال تطبيقي:

جاء يف األشباه والنظائر البن السبكي لذا الضابط يف الردث بالعيب: "من علم شيئا نُثبُت اخليار      
فرتك التعرَُّض له  ؛فإن مل نكن السبب ُمثبتا للخيار فأخفاه، أو سعى يف تدليس  فيه فقد فعل حمرَّما،

. واختصره ابن السبكي فقال: "حَيُْرم إخفاُء ما نُثبت اخلياَر دون ما ال 1ال نكون من التدليس احملرَّم"
 .2نـُْثِبُت"

لو ختصي   من علماء الشافعية؛ ألنَّ ن َّ  ؛حَيُْرم من التدليس وما ال حيرم إنَّ لذا التفرنَق بني ما     
لث تدليس؛ فقد قال: "وكذل  املدلثس قد عصى اهلل تعاىل والبيُع الزم والثَّمن الشافعي عامٌّ يف حترمي ك

"  .3حالل 

 : تخريج خليل بتخصيص األقوال العامة:ثالثا

قال ابن احلاجب يف حكم : حكم أخذ اللقطة إذا وجدها صاحُبها بعد السَّنة المسألة األولى:
 .4السََّنِة َحْيُث َوَجَدَلا"َوِلَصاِحِبَما َأْخُذَلا بـَْعَد لل : "
أي املبتاع -أي: سواء وجدلا بيد امللتقط أو بيد املبتاع منه ؛قال خليل: )وقوله: "َحْيُث َوَجَدَلا"     
 .5سواء نوى امللتقط متلكما أو ال، تصدق على نفسه أو عن رهبا( ؛-تقطمن املل
فـََقاَل اْبُن  ؛ُمْبَتاِع ِمَن اْلُمْلَتِقِط ال اْلَمَساِكنِي بـَْعَد السََّنةِ مُثَّ قال ابن احلاجب: "فَِإْن َوَجَدَلا بَِيِد الْ      

ُر. َوقَاَل َأْشَمُب: ِإْن بَاَع بِِإْلِن احْلَاِكِم"  .6اْلَقاِسِم: نَأُخُذ الثََّمَن ال َغيـْ

                                                           
 .1/013األشباه والنظائر البن السبكي:  1
 .1/013نفسه: املصدر  2
 .1/011املصدر نفسه:  3
 .1/111التوضيح:  4
 .1/111نفسه:  املصدر 5
 .1/111نفسه:  املصدر 6
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فقال ابن  ؛قال خليل شارحا لل : )نعين: فإن وجدلا بيد املشرتي هلا من امللتقط بعد السنة     
القاسم: البيع ماض وال نأخذلا وإن بيعت بغري أمر احلاكم. وقال أشمب: كذل  إن باعما بإلن 

حيتمل أن نكون التقدنر ال بيد املبتاع من  ؛اإلمام وإال فله نقض البيع ... وقوله: "ال اْلَمَساِكنِي"
عما من املساكني فله أخذلا املساكني ... ولكذا قال ابن القاسم فإنه قال: وإن وجدت بيد من ابتا

منه مث نرجع املبتاع على من تصدق هبا عليمم. وقال غريه: نرجع باألقل من الثمن الذي دفع 
 .1للمساكني أو من قيمتما نوم تصدق هبا...(

حيث قال:  ؛رأى خليل ختصي  عموم القول األول البن احلاجب يف لذه املسألة بقوله الثاين     
قول ابن القاسم خمصثَصة  لقوله أوَّاًل "لصاحبما أخذلا بعد السنة حيث وجدلا" "ولذه املسألة على 

دلا، مُثَّ لكر أنَّه ج؛ حيث لكر ابن احلاجب أوَّال أنَّ لصاحب اللقطة أخُذلا بعد السنة حيث و 2...(
 إْن وجدلا بيد املبتاع من امللتقط فال نأخذ إال مثنما. 

قال ابن احلاجب:  في القيام بحدِّ القذف إذا ثبت للمورَّث: المسألة الثانية: هل للوارث الحقُّ 
 .3"َولِْلَواِرِ  اْلِقياُم حَبدث اْلَقْذِف َوَلْو َقَذَف بـَْعَد اْلَمْوِت"

 ؛قدم القذف على املوت أو تأخر عنهسواء ت ؛قال خليل: "نعين: للوار  القيام حبد القذف     
ا هلم القيام د بأال نعفو عنه بعد موته، ولذا مقيَّ  ولو أوصى بالقيام بذل  نكون للوصيث العفُو، وإمنَّ

 .4والعفو إلا مل نقل شيئاً"
وأمَّا  ،القول بأنَّ احلق للوار  يف القيام باحلدث مبينٌّ على أنَّ حدَّ القذف حقٌّ للمقذوفإال أنَّ      

 .5فإنَّ اإلمام لو من نقوم به ؛ل بأنَّه حقٌّ هلل سبحانه وتعاىلعلى القو 
احلق جلميع الورثة يف حدث القذف، املستفاد من لفظ بأن خص  خليل عموم قول املصنف      

ة فإنه ال قيام ؛فقال: )وقوله: "الوار " خمصوص بغري الزوج والزوج ؛"الوار " املعرَّف باأللف والالم

                                                           
 .1/111التوضيح:  1
 .1/222نفسه:  املصدر 2
 .1/420نفسه:  املصدر 3
 .424-1/420نفسه:  املصدر 4
 .1/424نفسه:  انظر: املصدر 5
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ختصي  مبا لو معلوم؛ ولو أن الزوج والزوجة ال حيق وفيه ؛ أي: ال حقَّ هلما يف حدث القذف .1هلما(
 هلما القيام بذل .
قال ابن احلاجب يف بيان  هل يصحُّ للوصيِّ شراء شيٍء لنفسه من مال األيتام:المسألة الثالثة: 

 .2لل : "َوال َنْشرَتِي لِنَـْفِسِه َشْيئاً، فَِإْن فـََعَل تـُُعقثَب بالنَّظَِر"
 .3فإن اشرتى تـُُعقثَب بنظر احلاكم ؛ه، وال َنُدسُّ أحدا نشرتي لهنفسأي: ال نشرتي ل     

ُه مُثَّ قال ابن احلاجب: "َوِفيَما: َسأََلُه َوِصيٌّ َعْن مِحَاَرْنِن أَرَاَد َأْخَذمُهَا لِنَـْفِسِه مبَا أُْعِطَيُه؛ فَاْسَتَخفَّ      
 .4لِِقلَِّة الثََّمِن"

فقال: )ونـََقَصُه  ؛ه يف تعليل االستخفاف بقلَّة مثن احلمارنناستدرك خليل على املصنف اكتفاء     
" كان ننبغي لكره؛ ألن له أثرًا يف -أي: تسونق احلمارنن-من التعليل: "االجتماد يف تسونقمما

االستخفاف؛ قال فيما: وأرخ  مال  لوصي  سأله عن محارنن من محر األعراب يف تركة امليت 
أخذمها لنفسه مبا أُعطي فأجاز فأراد  ؛ما الوصيُّ يف املدننة والبادنةمثنمما ثالثة دنانري، تسوَّق هب

 .6(5لل ، واستخفَّه
 7)لذاحيُث قال: ؛  لعموم قوله األوَّلكما أنَّ خليال رأى أنَّ قول ابن احلاجب الثاين خمصث       

 . 9، واستغّن بقلَّة الثمن عن تعيينه(8ختصي  لعموم قوله: "ال َنْشرَتِي"
 التخريج بتقييد الروايات المطلقةالفرع الثالث: 

 أوال: تعريف المطلق:

                                                           
 .1/424: التوضيح 1
 .1/141: نفسه املصدر  2
 .1/141نفسه:  انظر: املصدر 3
 .1/132نفسه:  املصدر 4
 .432-3/441انظر: املدونة:  5
 .1/132السابق:  املصدر 6
 أي: قول املصنف الثاين القاضي جبواز شراء احلمارنن لنفسه الوارد يف املدونة. 7
 نُرند خليل: قول املصنف: ال نشرتي لنفسه شيئا. 8
 .1/132التوضيح:  9
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من اإلطالق مبعّن اإلرسال؛ نقال: أْطَلْقت األسري: أي خلَّيته، ونُقال: ناقة  المطلق في اللغة: -1
 .1طلق أي من غري ُمقيثد ، وُحِبس فالن يف السثجن طلقا أي بغري قيد

لى احلقيقة من عرَّفه األصوليون بتعارنف متعدثدة، تلتقي عند داللته عالمطلق في االصطالح: -2
 .2فمو شائع منتشر يف جنسه ؛على فْرد  مقيَّد لفظا بأيث قيدحيث لي؛ ولل  أنَّه ندلُّ 

 .3بأنَّه "اللفظ الدالُّ على احلقيقة من حيث لي" فعرَّفه الرازي

 .4بأنه: "املتناوُل لواحد  ال بعينه باعتبار حقيقة شاملة جلنسه" وعّرفه ابن قدامة

 .5بأنه: "اللفظ الدالُّ على مدلول  شائع  يف جنسه" وعّرفه اآلمدي

 .6بأنه: "ما دلَّ على شائع يف جنسه"وعّرفه ابن الحاجب 

فاملطلق بناء على تعرنفات األصوليني لو "اللفظ الذي ندلُّ على املالية بدون قيد نقلل من      
 .7شيوعه"

لفظ  مطلق نتناول واحًدا غري معنيَّ من جنِس  ؛ فمو8لفظ رقبة يف قوله تعاىل: "َف ُّ َرقـََبة "ومثاله: 
فاملطلوب حترنر رقبة من غري مالحظة أن تكون  ؛قيد  نقلثل من شيوعه يف أفراده الرثقاب، ومل نُقيَّد بأيث 

 .9واحدة أو أكثر، مؤمنة أو غري مؤمنة، بل املراد ما ُنسمى رقبة

 ثانيا: تعريف المقيَّد:

                                                           
 .3/1111الصحاح:  1
 .0/111انظر: تفسري النصوص:  2
 .4/134احملصول للرازي:  3
 .0/214روضة الناظر:  4
 .4/4اإلحكام لآلمدي: 5
 .4/11خمتصر املنتمى األصويل بشرح العضد:  6
 .0/111تفسري النصوص:  7
 .14سورة البلد، اآلنة  8
 .0/111انظر: املرجع نفسه:  9
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د مقابل املطلق تقول العرب: قيَّدته أقيثده تقييدا. ونُقال: فرس  قْيُد األبد؛ املقيَّ المقيَّد في اللغة: -1
 .1أي فكأنَّ الوحش من سرعة إدراكه هلا مقيَّدة

 عرّفه األصوليون بتعارنف خمتلفة منما:المقّيد في االصطالح: -2

لو "اللفظ املتناِول ملعنيَّ أو غري معنيَّ موصوف بأمر زائد على احلقيقة الشاملة  تعريف ابن قدامة:
 .2جلنسه"

 .3"لو ما ندلُّ ال على شائع يف جنسه"تعريف العضد: 

 .4بأنه: "ما خرج عن االنتشار بوجه ما"وعّرفه صاحب مسلم الثبوت 

ّل على املالية لكن بقيد نُقّلل من لو اللفظ الذي ند ؛فاملقّيد بناء على ما سبق من تعرنفات     
 .5شيوعه

فال جيزئ مطلق الرَّقبة  ؛راد حترنر رقبة موصوفة باإلميانفامل ؛6"فـََتْحرِنُر َرقـََبة  ُمْؤِمَنة  قوله تعاىل: " مثاله:
 للخروج من عمدة التكليف.

 ثالثا: موقف العلماء من تقييد الروايات المطلقة في كالم األئمة:

سار عليه علماء الشرنعة عموما يف تعاملمم مع نصوص الشرنعة  على املقيد مسل  محل املطلق     
ُحرثَمْت " قوله تعاىل: لفظ الدَّم املطلق يفعند حتقُّق الشروط. واألمثلة على لل  كثرية منما: تقييد 

 .8"أَْو َدًما َمْسُفوًحابقيد املسفوحيَّة يف قوله تعاىل: " 7"َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّمُ 

                                                           
 . 0/0111معجم مقانيس اللغة:  1
 .0/214وضة الناظر وجنة املناظر: ر  2
 .4/11شرح العضد على املختصر األصويل:  3
 .1/421فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت:  4
 .0/111انظر: تفسري النصوص:  5
 .10سورة النساء، اآلنة  6
 .4سورة املائدة، اآلنة  7
 .131سورة األنعام، اآلنة  8
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نُقال لنا يف  ،فما قيل لناك يف ختصي  العموم ؛طلق على املقيَّد يف كالم األئمةأمَّا محل امل      
 .1تقييد املطلق. وقد تقدَّم تصرنح ابن بدران وعبد اهلل العلوي الشنقيطي بذل 

ُخرَّج  ؛وعليه     
فإنَّه جيوز تقييد الروانات املطلقة يف كالم األئمة، كما أنَّه ال مانع من نسبة احلكم امل

 بواسطة لذا الطرنق إىل إمام املذلب.

 مثال تطبيقي: 

؛ فَقيَّد بعُض احلنابلة 2لون اليت ال نُعَرف أللما، جيوز التصدُّق هبا"ورد عن اإلمام أمحد أنَّ: "الرُّ      
ولل  بناء على روانة أخرى عن اإلمام  ؛نَّه نكون بعد تعذُّر إلن احلاكموتََأوَّلوه على أ لذا الن َّ 

أمحد نفسه ولي: "إلا كان عنده رلن  وصاحبه غائب وخاف فساده، نأيت السلطان ليأمر ببيعه وال 
 لذه الروانة املقيثدة.؛ فحَملوا الن َّ املطلَق يف الروانة األوىل على ما ورد يف 3نبيعه بغري إلن السلطان"

غري أنَّ بعض احلنابلة أنكروا لذا التأونل وأقرُّوا النصوص على وجولما، وقالوا بأنَّه إْن كان املال       
معروفا لكنَّه غائب رُفع أمره إىل السلطان، وإن ُجمل جاز التصرُّف يف الرلن بدون حاكم. وإن ُعلم 

 .4ولذا احلكم األخري ورد بشأنه ن ٌّ آخر عن اإلمام أمحدصاحبه لكنَّه آِنس  منه تصّدق به عنه. 

ت واألقوال خرَّج خليل بطرنق تقييد مطلق الروانارابعا: نماذج من تخريجات خليل بتقييد المطلق: 
 يف مسائل عدندة منما:

َفرِِد َأوَُّل اْلَوْقِت،  ؛: "الثَّاين: َما َكاَن َأْوىَل قال ابن احلاجب : وقت الفضيلة:المسألة األولى َوُلَو لِْلُمنـْ
 .5وِقيَل: َكاجلََْماَعِة"
فرد اجلماعة اليت ال تنتظر )نعين القسم الثاين: ولو وقت الفضيلة. وأحلق اللخمي باملنقال خليل: 

أي كألل الزوانا. ابن العريب يف القبس: واألفضل للمنفرد تقدمي الفرض على النفل، مث نتنفل  ؛غريلا
                                                           

 من لذه املذكرة. 012انظر: ص  1
 .001القواعد البن رجب، زنن الدنن عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت: ص 2
 .001املصدر نفسه: ص 3
. وقد اخرتت لذا املثال تنبيما على ما ميكن أن نقع من خالف بسبب التأونل، مما نستوجب 001انظر: املصدر نفسه: ص 4

 الصعبة )مممة التأونل(. احليطة واحلذر أمام لذه املممة
 .1/010التوضيح:  5



   268 
    

لو قول عبد  ؛... وقوله: "وقيل: كاجلماعة" 1قال: وقد غلط يف لل  بعض املتأخرنن ؛الصالةبعد 
 .2الولاب(
قيَّد خليل قوَل ابن العريب أفضلية تقدمي صالة الفرض على صالة النافلة بقوله: "وننبغي أن      
-ا ما ال جيوزبعدلا، وأمَّ جيوز التنفُّل -أي: صالة الفرنضة؛ -مبا إلا كانت الصالة-قوله-نـَُقيَّدَ 

 .3ولو نؤخذ من قوله: ونتنفل بعدلا" ؛فال-كالعصر والصبح
قال ابن احلاجب يف لل : "َواْلِتَفاتُُه َوَلْو جِبَِميِع َجَسِدِه  المسألة الثانية: حكم االلتفات في الصالة:

َلَة"  .4ُمْغتَـَفر  ِإال َأْن َنْسَتْدِبَر اْلِقبـْ
فأما كرالته فلما يف البخاري: عن  ؛صنف: )االلتفات مكروه إال لضرورةقال خليل شارحا قول امل     
 ؛عليه وسلم عن االلتفات يف الصالةقالت: سألت رسول اهلل صلى اهلل -رضي اهلل عنما-عائشة

اًل على ويف أيب داود: "وال نزال اهلل مقب .5فقال: "لو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد"
فلفعل أيب  ؛. وأمَّا إجازته للضرورة6فإلا التفت انصرف عنه" ؛العبد ولو يف الصالة ما مل نلتفت

 .1(7حال التصفيق-رضي اهلل عنه-بكر
                                                           

انظر: القبس يف شرح موطأ مال  بن أنس، القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب، حتقيق: الدكتور حممد عبد اهلل ولد   1
 . 1/11م: 1110، 1كرمي، دار الغرب اإلسالمي، ط

 .1/010التوضيح:  2
 .1/010نفسه:  املصدر 3
 .1/422نفسه: املصدر 4
 .211، رقم: 1/112أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب االلتفات يف الصالة:  5
، والنسائي يف سننه الكربى يف كتاب 121، رقم: 1/041أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب االلتفات يف الصالة:  6

، ورواه يف سننه 140، رقم: 1/011السمو، لكر ما ننقض الصالة وما ال ننقضما، باب النمي عن االلتفات يف الصالة: 
 .1111، رقم: 4/1االلتفات يف الصالة: الصغرى يف كتاب السمو، باب التشدند يف النمي عن 

نَـُمْم َفَحاَنِت الصَّاَلُة َعْن َسْمِل ْبِن َسْعد  السَّاِعِديث أَنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َلَلَب ِإىَل َبيِن َعْمرِو ْبِن َعوْ  7 ف  لُِيْصِلَح بـَيـْ
لََّم : أَُتَصلثي بِالنَّاِس فَأُِقيُم؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل َفَصلَّى أَبُو َبْكر  َفَجاَء َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوسَ َفَجاَء اْلُمَؤلثُن ِإىَل َأيب َبْكر  فـََقالَ 

، َفَصفََّق النَّاُس وََكاَن أَبُو َبْكر  اَل نـَْلَتِفُت يِف   الصَّاَلِة، فـََلمَّا َأْكثـََر النَّاُس التَّْصِفيَق َوالنَّاُس يِف الصَّاَلِة فـََتَخلََّ  َحىتَّ َوَقَف يِف الصَّفث
َم َأِن اْمُكْث َمَكاَنَ ، فـََرَفَع أَبُو َبْكر  نََدْنِه اْلتَـَفَت فـَرََأى َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَشاَر ِإلَْيِه َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ 

، َوتـََقدََّم َوَجلَّ َعَلى َما أََمَرُه بِِه َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َلِلَ ، مُثَّ اْسَتْأَخَر أَبُو َبْكر  َحىتَّ  َفَحِمَد اهلَل َعزَّ   اْستَـَوى يف الصَّفث
َبْكر  َما َمنَـَعَ  أَْن تـَْثُبَت ِإْل أََمْرُتَ " قَاَل أَبُو َبْكر : َما َكاَن اِلْبِن َأيب النَّيِبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصلَّى، مُثَّ اْنَصَرَف فـََقاَل: "نَا أَبَا 

َأْكثـَْرمُتُ التَّْصِفيَق؟  ْيِه َوَسلََّم: "َما يل رَأَنـُْتُكمْ ُقَحاَفَة َأْن ُنَصلثَي بـَنْيَ نََدْي َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعلَ 
َا التَّْصِفيُح لِلنثَساءِ  ": أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب من َمْن نَابَُه َشْيء  يف َصاَلتِِه فـَْلُيَسبثْح فَِإنَُّه ِإَلا َسبََّح اْلُتِفَت إِلَْيِه َوِإمنَّ
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املصلي استقباله  دَ قَ قيَّد خليل قول املصنف "االلتفات ولو جبميع جسده" بعدم نقل رجليه وإال فَـ      
 .2حيث قال: )وقوله: "َوَلْو جِبَِميِع َجَسِدِه" مقيَّد مبا إلا مل ننقل رجليه، وإال مل نكن مستقباًل( ؛القبلة

وكانت جاهلة بحكم خيارها في  هل يسقط خيار األمة إذا ُأعتقت تحت العبد المسألة الثالثة:
َمْشُموِر ُسُقوطُُه. َوقَاَل اْبُن قال ابن احلاجب يف بيان حكم لل : "َواجْلَاِلَلُة بِاحلُْْكِم: الْ  الفراق؟:

َا َأْسَقطَُه َماِلُ  بِاْلَمِدنَنِة َحْيُث اْشتَـَمَر ومََلْ خَيَْف َعَلى أََمة ، َوأَمَّا ِإَلا أَْمَكَن   .3َجْمُلَما َفال"اْلَقصَّاِر: ِإمنَّ
فقال: "األقرب أن  ؛رأى خليل أنَّ قول ابن القصَّار مقيثد  للقول املشمور ولو قول اإلمام مال      

 . 4قول ابن القصار تقييد"
حيث قال:  ؛ه املشمور من باب أوىلمُثَّ لكر خليل أنَّ لناك نصًّا لإلمام مال  نُقيَُّد به قولُ      

وإلا كنَّا نقيثد قول  ؛نصًّا ملال  يف املختصر واملدونة"وأنضًا فإن ما َنَسَب املصنُف البن القصار وقع 
 . 5اإلمام بقول غريه، فتقييده بقول نفسه أوىل"

فقال: "لكن قول املصنف وابن شاس وصاحب الذخرية: املشمور سقوط  ؛مُثَّ استدرك خليل     
. ولو الذي أرى ترجيحه خالفا ملا للب إليه خليل؛ 6اخليار نقتضي أن قول ابن القصار خالف"

ليه يف املدونة: أنَّ مالكا صرَّح بسقوط اخليار وإن كانت جاللة؛ جاء فيما: ألنَّ الذي َوقـَْفُت ع
اَن نَطَُؤَلا َوَقْد قـُْلُت: أَرَأَْنَت إْن َكاَنْت أََمًة َجاِلَلًة ملَْ تـَْعَلْم َأنَّ هَلَا اخْلَِياَر إَلا أُْعِتَقْت َوِلَي حَتَْت َعْبد  َفكَ "

؟ قَاَل: قَاَل أُْعِلَمْت بِاْلِعْتِق إالَّ أَنّـَمَ  ا جَتَْمُل َأنَّ هَلَا اخْلَِياَر إَلا أُْعِتَقْت، أََنُكوُن هَلَا َأْن خَتَْتاَر يف قـَْوِل َماِل  
: اَل ِخَياَر هَلَا إَلا َعِلَمْت فـََوِطئَـَما بـَْعَد ِعْلِمَما بِاْلِعْتِق َجاِلَلًة َكاَنْت َأْو َعاِلَمًة"  .7َماِل  

                                                                                                                                                                                     

، ومسلم يف كتاب الصالة، 113، رقم: 1/142تأخَّر، جازت صالته: دخل ليؤمَّ الناس فجاء اإلمام األوَّل، فتأخَّر األوَّل أو مل ن
 .301، رقم: 1/411باب تقدمي اجلماعة من نصلي هبم إلا تأخَّر اإلمام ومل خيافوا مفسدة بالتقدمي: 

 .1/422التوضيح:  1
 .1/422نفسه: املصدر 2
 .4/441نفسه: املصدر 3
 .4/441نفسه: املصدر 4
 .4/441نفسه: املصدر 5
 .4/441نفسه: ملصدرا 6
 .0/11املدونة:  7



   271 
    

قال ابن احلاجب: "ونَتَحَقُق اإِلْكرَاُه بِالتَّْخوِنِف اْلَواِضِح مبَا نـُؤمِْلُ  يتحقق اإلكراه؟:ِبَم  المسألة الرابعة:
 .1ِمْن قـَْتل  َأْو َضْرب  َأْو َصْفع  ِلِذي ُمُروَءة  ِمْن ُسْلطَان  أَْو َغرْيِِه"

" نفِ أن اإلكراه الذي ال تلزم معه األحكام "نَتَحَقُق" حصوله "بِالتَّْخوِ  أي:        ؛اْلَواِضِح" "ِمْن قـَْتل 
 ؛ألنَّه لو حصل للبت النفس املكرلة، وإلا كان القتل خموفًا ال واقعاً  ؛خوف قتل  ال حصولهمبعّن 

 .2يف كالم املصنف نكونان كذل فالضرب والصفع املعطوفان عليه 
مبا إلا نقع يف املإل ال يف  ،قيَّد خليل إطالق املصنف حتقُّق اإلكراه بالصفع لكل لي مروءة     
وغريه بأن نكون يف  3وقوله: )َ"أَْو َصْفع  ِلِذي ُمُروَءة " مقيَّد  مبا لكره صاحب اجلوالر)فقال:  ؛اخلالء

 .4فإن الصفع يف حقه ليس إكرالاً( ؛واحرتز بذي املروءة من غريه .ءاملإل ال يف اخلال
 ؛العتق أو ما إىل لل  راه خاص باإلكراه على الطالق أومُثَّ بنيَّ خليل أن ما نتحقق به لذا اإلك     

وأما إن أكره على أن نكفر  .على طالق أو عتق أو ما أشبه لل  ولذا كله إلا كان اإلكراهفقال: "
فقال سحنون وغريه ال نسعه اإلقدام  ؛مسلماً أو نقذف  ،أو نشتم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،باهلل

 .5على لل  إال مع خوف القتل وحده ..."
قال  هل يثبت الخيار لمن اشترى جزافا ثُمَّ َعِلَم أنَّ البائع يعلم قدر المبيع؟: المسألة الخامسة:

 .6املصنف: "فإن علم املشرتي بعلمه بعد العقد فله اخليار"
 ؛"فإن علم املشرتي بعلم البائع بقدر املبيع جزافًا بعد العقدقال خليل ولو نشرح قول املصنف:      

بن القصار كما لو اطََّلع على عيب دلَّس به البائع. وحكى عبد الولاب عن ا  ؛فللمشرتي اخليار
ولو أعلم البائع  .الرضا بهألن العيب إلا أعلم به البائع جاز للمشرتي  ؛استشكال كون لذا عيباً 

ورضي كان فاسداً ... وأجاب القاضي أبو حممد على اإلشكال بأنه: ال مالزمة  املشرتي بأنه عامل به
لدخوله يف األول  ؛وال نفسد إلا اطلع عليه بعد لل  بني أن نكون الشيء نفسد به العقد إلا قارنه،

                                                           
 .4/101التوضيح:  1
 .4/101نفسه:  انظر: املصدر 2
 .0/111": عقد اجلوالر: والتخونف لذي املروءة بالصفع يف املإل إكراهقال ابن شاش: " 3
 .4/142السابق:  املصدر 4
 .4/142نفسه:  املصدر 5
 .3/001نفسه:  املصدر 6
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 ، ولو اطلع1كما قال سحنون فيمن باع أمة وشرط أهنا ُمَغِنيَّة أن البيع فاسد  ؛على الغرر دون الثاين
 .2على لل  مل نفسد وكان له اخليار"

ا مغنثية      مبا إلا كان  ،للب خليل إىل وجوب تقييد القول بعدم جواز شراء األمة إلا لَكر البائع أهنَّ
ا ُمَغنثية  مل جيز  ؛القصد من لل  زنادَة الثمن فقال: "وننبغي أن نـَُقيََّد ما قالوه: من أنَّه َلْو لََكَر أهنَّ

 .3ي فيجوز"الثمن، وأمَّا إن كان القصد التربث  مبا إلا كان القصد من لل  زنادة شراؤلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 َعَلى َلَذا؟ قَاَل: ملَْ َأْحَفْظ ِمْن َماِل   جاء يف املونة: قـُْلُت: َفَما قـَْوُل َماِل   إْن بَاُعوا َلِذِه اجْلَارِنََة َوَشَرُطوا أَنّـََما ُمَغنـثَية  َوَوَقَع اْلبَـْيعُ  1

 .4/340أََرى أَْن نـُْفَسَخ َلَذا اْلبَـْيُع": املدونة: ِفيِه َشْيًئا إالَّ أَنَُّه َكرَِلُه. قَاَل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبِن اْلَقاِسِم وَ 
 .3/001التوضيح:  2
 .3/001نفسه:  املصدر 3
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 ما توصلت إليه من نتائج: أختم حبثي بألم  ،لذه اجلولة العلمية املتواضعةبعد      

جتلت من خالل ربطه ملا ال نكاد نُعدُّ وحُيصى  ؛اكتسى التخرنج الفقمي أمهية بالغة لدى خليل-1
، واستنباط أحكام الفروع غري من جمة من الفروع الفقمية الواردة يف توضيحه بأصوهلا وقواعدلا

بإحلاقما مبا لو منصوص، أو برّدلا إىل أصول -على كثرهتا-املنصوصة والوقائع املستجدة يف عصره
 ،نُؤكثد علوَّ كعب الشيخ اإلمام يف علم األصول عموما ولو ما ؛من جمة أخرى املذلب وقواعده

 .وقدرته الفائقة على الربط بني الفقه واألصول خصوصا،منه التخرنج الفقمي و 

خترنج الفروع على الفروع وخترنج نوعني من التخرنج مها:  خليلالتخرنج الفقمي عند  حوى-0
 الفروع على األصول.

؛ إل هبذا النوع اخلاصةخترنج الفروع على الفروع بشىت طرق التخرنج يف  خليلجتلى بوضوح تفنن -4
إال أن التخرنج بطرنق القياس  ددت مسائل التخرنج بكل طرنق منما؛تعغالبا ما و  ،خرَّج جبل الطرق

-فقميةحيث إنَّ جلَّ ما خرَّجه من فروع  ؛حتصى تُعدُّ وال اليت ال تكاد مثَّل قطب الرحى يف خترجياته
 كان سبيله التخرنج بطرنق القياس.-كثرهتاعلى  

بوضوح أمهية القواعد األصولية لدى خليل يف استنباط األحكام الشرعية من الكتاب أو  جتلت-3
السنة، وربط الفروع املنصوصة بأصوهلا وقواعدلا؛ إل خرَّج خليل فروعا فقمية كثرية جدًّا على قواعد 

نُبنيث علوَّ  ، ممَّا موزَّعة على جلَّ املباحث األصولية ؛دةالتسعني قاع فاقتأصولية متعددة ومتنوعة 
 .يف خترنج الفروع على األصول خليلاإلمام كعب 

خليال  أن، براعة خليل يف إعمال خترنج الفروع على الفروع وخترنج الفروع على األصول تبنيَّ من-1
ملختصر ابن احلاجب، مولع  بنقل األقوال داخل املذلب مقرونة  بارعتوضيحه جمرَّد شارح  مل نكن يف
يف علم أصول  باع  كذل  له   كانبل   به الفتوى؛ ناقد  لبعضما، مناقش  ألدلتما ومرجثح  ملا بأدلتما،
أن نكون فقيما متضلثعا،  ولعلَّه األمر الذي متكَّن بفضله خصوصا؛ التخرنج الفقميو عموما  الفقه

ه ه الفقمية براعتَ شمرتُ  حجبتلكن  وَعَلًما من أعالمه من غري نكري، ،متبحثرا يف مذلب إمامه
 .األصولية
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كما تـَبَـنيَّ من الدراسة كذل  أن القواعد األصولية متثثل أحد ألم أسباب اخلالف الفقمي داخل -1
يف إىل اخلالف األصويل جدًّا ؛ حيث ردَّ خليل اخلالف الفقمي يف مسائل كثرية خارجهو املذلب 

 وحجيَّتما. مدى اعتبار القواعد األصولية

ولي املرتبة الثالثة ضمن  تمادنة نستحقُّ خليل أن نتبوَّلا؛"جمتمد التخرنج" لي أقل مرتبة اج-2
 .طبقات اجملتمدنن

لالستدالل للفقه املالكي، والتأصيل لألقوال الواردة فيه  اجلادةنُعّد كتاب التوضيح من احملاوالت -1
ما ندحض هتمة ولو  ؛يف الكثري منما بيان أسباب اخلالفمع  ،بشأن خمتلف املسائل الفقمية

نمج خليل يف م ال سيما ومن ؛لصقت بعلماء املذلب املالكيالتعصب ونبذ الدليل والتأصيل اليت أُ 
بل قد خيتار ما  ؛وإن كان قوال شالًّا كان دليله أقوىوترجيح ما   ،املشمور وخمالفهتوضيحه إبراز القول 

ختلف وكلُّ لل  بعد مناقشة علمية مستفيضة مل بل دليل مذلبه؛لقوَّة دليله يف مقا ؛هخيالف مذلب
 .واألدلة اآلراء

كونه -نه موسوعة فقمية مالكية باألساسعلى كو  زنادةً -مزانا كتاب التوضيحألمث إن من بني -1
أقوال علماء  ؛ حيث مجع يف توضيحهمؤلَّفا لامًّا يف الفقه املقارن عموما واملالكي منه خصوصا

املذلب يف كلث مسألة خالفية مع لكر األدلة غالبا، مُثَّ نُتبع لل  بالنقد والرتجيح يف أكثر املسائل، 
املسألة بدليله مع النقد والرتجيح، وقد تكون له اختيارات وقد نلجأ إىل لكر اخلالف العايل يف 

 .فقمية

ثروة فقمية كبرية  مكَّن من حفظ ،إن مجع خليل ألقوال علماء املذلب يف املسائل اخلالفية-12
تراثمم الفقمي كأشمب وابن بعض الذنن ضاع خاصة أولئ   موروثة عن كثري من علماء املالكية،

 املذلب. علماءحبيب وغريمها من 
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 التوصيات:

 إجناز ما نلي:مبزند عنانة بكتاب التوضيح ولل  من خالل ويف األخري أوصي      

 تتناول الفروق الفقمية عند املالكية من خالل كتاب التوضيح.علمية دراسة -1

 أسباب اخلالف الفقمي يف املذلب املالكي من خالل كتاب التوضيح.تتناول علمية  دراسة-0
  من خالل مستندهوما رجَّحه خليل منما و األقوال الشالة يف املذلب املالكي  تتناولعلمية  دراسة-4

 كتابه التوضيح.
مجع ودراسة استدراكات خليل يف كتابه "التوضيح" على ما أورده ابن احلاجب يف خمتصره -3

 الفرعي.
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 الفهارس
 

 وفيها خمسة فهارس:
 

 فهرس اآليات القرآنية أوال:
 فهرس األحاديث النبوية واألثارثانيا: 

 ثالثا: فهرس القواعد األصولية المخرَّج عليها
 المصادر والمراجع  ق ائمة: رابعا

 : فهرس الموضوعاتخامسا
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة السورة اآلية رقم أو طرفها نص اآلية
 111 الفاحتة 2 "َوالَ الضَّالثنيَ "

 31 البقرة 11 "الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ مثَن  آَلاهِنِم يف  َأَصاِبَعُممْ جَيَْعُلوَن "
يًعا    033 البقرة 01 ""ُلَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ
 011 البقرة 121 "نَا أَنُـَّما الَِّذنَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقتـَْلى"

َ وَُكُلوا "  014 البقرة 112 " َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبـَْيضُ َواْشَربُوا َحىتَّ نـََتبَـنيَّ
 142 البقرة 001 لِلَِّذنَن نـُْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِمْم""

 12 البقرة 044 "رِْزقـُُمنَّ وَِكْسَوتـُُمنَّ بِاْلَمْعُروفِ  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلهُ "
 31، 32 البقرة 021 "َوَحرََّم الرثبَاَوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع "

 011 البقرة 012 "َواَل تـَُباِشُروُلنَّ َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجدِ "
 033 البقرة 011 َواْلُمطَلََّقاُت نـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِمنَّ َثاَلثََة قـُُروء ""
 021 آل عمران 21 "ِبِقْنطَار  نـَُؤدثِه إِلَْي َ  َوِمْن أَْلِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنهُ "

 032 النساء 4 "َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ "
 113 النساء 4 "فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النثَساِء َمثْـَّن َوُثالَ  َورُبَاَع"

 021،121 النساء 12 "ظُْلًما ىِإنَّ الَِّذنَن نَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتامَ "

"فَِإْن َكاَن لَُه ِإْخَوة  َفأِلُمثِه السُُّدسُ "  131 النساء 11 

 033 النساء 11 نُوِصيُكُم اللَُّه يف َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظث اأْلُنـْثـَيَـنْيِ""
" َر ُمَضار   11 النساء 10 "َغيـْ
 12 النساء 10 "َولَُه َأخ  َأْو ُأْخت  رَأَة  "َوِإن َكاَن َرُجل  نُوَرُ  َكاَللَة َأِو امْ 

يت يف "  012 النساء 04 " ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكمُ َوَربَائُِبُكُم الالَّ
 032 النساء 04 "َوَأْن جَتَْمُعوا بـَنْيَ اأْلُْختَـنْيِ "

 112 النساء 04 "ْم الالَّيت يف ُحُجورُِكمْ "َوأُمََّماُت ِنَساِئُكْم َورَبَائُِبكُ 
 112، 121 النساء 03 ""َواْلُمْحَصَناُت ِمْن النثَساء
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  11 النساء 01 "َفعَلْيِمنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَنات  ِمَن اْلَعَذاِب"

 033 النساء 10 "ُر َرقـََبة  ُمْؤِمَنة  َوِدنَة  َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمًنا َخطَأً فـََتْحرِن"
 011 النساء 10 "فـََتْحرِنُر َرقـََبة  ُمْؤِمَنة  "  
 011 املائدة 4 "ُحرثَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّمُ "
 10 املائدة 41 "فَاْقطَُعوا أَْنِدنـَُمَما َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقةُ "
 011 املائدة 41 َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْنِدنـَُمَما""
َنا َعَلْيِمْم ِفيَما َأنَّ "  011 املائدة 31 "النـَّْفَس بِالنـَّْفسِ وََكَتبـْ

 142 املائدة 31 "النـَّْفَس بِالنـَّْفِس"
 121 املائدة 11 "وا الصَّْيَد َوأَنـُْتْم ُحُرم  نَا أَنُـَّما الَِّذنَن آَمُنوا اَل تـَْقتـُلُ "

 144 املائدة 11 ""ال تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـُْتْم ُحُرم  
 011 األنعام 131 َأْو َدًما َمْسُفوًحا""

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنَس  َفال نَـ   111 التوبة 01 "ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احلَْرَامَ "ِإمنَّ
َا الصََّدقَاتُ   141 التوبة 12 "لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنيِ  "ِإمنَّ
 010 نونس 41 "َوَلمَّا نَْأهِتِْم تَْأِونُلهُ "
 41 لود 11 "اُلوا نَا ُشَعْيُب َما نـَْفَقهُ قَ "
 013 نوسف 42 ِإينث أَرَاين أَْعِصُر مَخْرًا""

 11 نوسف 10 "اْلَقْرنَةَ  "َواْسَألِ  
 010 نوسف 122 "َلَذا تَْأِونُل ُرْؤنَاَي ِمْن قـَْبلُ "
 011 الرعد 11 ُقِل اللَُّه َخاِلُق ُكلث َشْيء ""

 012 النحل 13 "حلًَْما طَرِنًّاَوُلَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه "
 133 النحل 11 "فَِإَلا قـَرَاَت اْلُقْرَآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه"

 023، 123 اإلسراء 04 "َفاَل تـَُقْل هَلَُما ُأف  " 
 111 اإلسراء 41 "َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَ  بِِه ِعْلم  "

 112 اإلسراء 41 "ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤادَ َلَ  بِِه ِعْلم  ِإنَّ السَّ  َواَل تـَْقُف َما لَْيسَ "
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 112 الكمف 11 "َفَأِعيُنوين ِبُقوَّة "
 112 الكمف 11 "أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطراً"

 41 طه 01-02 "َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساين نـَْفَقُموا قـَْويل "
َا ِإهَلُُكُم اللَّهُ "  011 طه 11 "ِإمنَّ

ُمَما مالزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجلِ "  033، 013 النور 0 "ائََة َجْلَدة  ُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمنـْ
 013 النور 3 "نَْأُتوا بَِأْربـََعِة ُشَمَداءَ َوالَِّذنَن نـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مُثَّ ملَْ "

 11 النور 3 "ُشَمَداءَ  بَِأْربـََعةِ  نَْأُتوا مُثََّ ملْ  اْلُمْحَصَناتِ  نـَْرُمونَ  "َوالَِّذننَ 
  011 النمل 04 "َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلث َشْيء  "
 10 لقمان 13 "َعاَمنْيِ  يف  َوِفَصالُهُ "

  112 األحزاب 31 "ِمَناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُلنَّ "نَا أَنُـَّما الَِّذنَن َآَمُنوا ِإَلا َنَكْحُتُم اْلُمؤْ 
 013 الزمر 42 "َوِإنّـَُمْم َميثُتونَ  ِإنََّ  َميثت  "
 10 األحقاف 11 "َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْمرًا"

 11 حممد 44 "َوال تـُْبِطُلوا أَْعَماَلُكْم"
 010 احلجرات 1 "َوَمْن ملَْ َنْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن نـَْنِكَح اْلُمْحَصَناتِ "

 40 ق 30 ""َلِلَ  نـَْوُم اخْلُُروجِ 
 033 الطور 31 ُكلُّ اْمرِئ  مبَا َكَسَب َرِلني ""

 033 احلدند 11 "َمْن َلا الَِّذي نـُْقِرُض اللََّه قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه َلُه "
 131 اجملادلة 0 ""الَِّذنَن نُظَاِلُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِممْ   
 014 الطالق 1 "فَِإْن ِطْْبَ َلُكْم َعْن َشْيء  ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َلِنيًئا َمرِنًئا"

 113 الطالق 1 "َوِإْن ُكنَّ أُواَلِت مَحْل  َفأَْنِفُقوا َعَلْيِمنَّ َحىتَّ َنَضْعَن مَحَْلُمنَّ"
 001 الطالق 2 ""ال ُنَكلثُف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ َما آتَاَلا

 011 البلد 14 "َف ُّ َرقـََبة "
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 فهرس األحاديث النبوية واألثار
 الصفحة هطرفطرفه، األثر أو الحديث أو  الرقم
 130 "َأحَتِْلُفوَن َوَتْسَتِحقُّوَن َدَم َصاِحِبُكْم؟"  21
 11 "اْحِلْق، َأْو َقصثْر َواَل َحرَجَ " 20
 111 "إلا أمَّن اإلمام فأمثنوا" 24
 011 جلس بني شعبما األربع ومسَّ اخلتَّاُن فقد وجب الُغسل""إلا  23
 111 ": آمني" فقولواَوالَ الضَّالثنيَ اإلمام: ""إلا قال  21
 101 "ِإَلا َوَلَغ الَكْلُب يف ِإناِء َأَحدُِكْم فـَْليَـْغِسْلُه َسْبعاً" 21
 11 ""ارم وال حرج 22
 121 قضاًء""أعطه إنَّاه إنَّ خري الناس أحسُنمم  21
 141 "أَْعِطِه ِإنَّاُه، ِإنَّ ِخَياَر النَّاِس َأْحَسنـُُمْم َقَضاًء" 21
، َوالَ خُتَمثُروا رَْأَسهُ  12  111 ""اْغِسُلوُه مبَاء  َوِسْدر ، وََكفثُنوُه يف ثـَْوبـَْيِه، َوالَ مَتَسُّوُه ِبِطيب 
 031 ""األئمة من قرنش 11
 014 "اجلار أحق بصقبه" 10
 134 ،140 "اخلراج بالضمان" 14
 111 "الطََّواُف َحْوَل البَـْيِت ِمْثُل الصَّاَلِة، ِإالَّ أَنَُّكْم تـََتَكلَُّموَن ِفيهِ " 13
 032 ""أُمرت أن أقاتل الناس حىت نقولوا ال إله إال اهلل 11
َيثِت" 11

 110 "ِإنَّ احَليَّ َأَحقُّ بِاجلَِْدنِد ِمَن امل
 101 "اللََّه تـََباَرَك َوتـََعاىَل َقْد أَْعَطى ِلُكلث ِلي َحق  َحقَُّه، َفالَ َوِصيََّة ِلَواِر   "ِإنَّ  12
 012 "إن اهلل ننماكم أن حتلفوا بآبائكم" 
حني خرج لو وأبو بكر مماجَرْنن إىل -عليه الصالة والسالم-"أن النيب  11

 سلبما"املدننة مرَّ براعي غنم اشرتى منه شاة وشرط له 
14 

ُزَابـََنةِ  
 011 ""َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم نـََمى َعِن امل

ا األعمال بالنيات 11  011 ""إمنَّ
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ا املاءُ من املاِء" 02  011 "إمنَّ
 ،155،111 "َأَوال جيُد أحدُكم ثالثَة أحجار " 01

111 ،113 
 111 "أْومِلْ ولو بشاة" 00
 112 امرأة زّوجما وليَّان فمي لألول" "أميا 04
ا امرأة نكحت بغري إلن ولّيما، فنكاحما باطل 03  014 ""أميُّ
َنَة َرِضَي ِمْن ِدنِنِه َوأََمانَِتهِ  01  111 ""أَنُـَّما النَّاُس. فَِإنَّ اأْلَُسْيِفَع، ُأَسْيِفَع ُجَميـْ
 114 ولو حُمْرِم " "تزوَّج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميمونةَ  01
 12  "ره"تال آنة اللعان على املالعن، ووعظه ولكَّ  02
 114 ""حدَّثتين ميمونُة أنَّه عليه الصالة والسالم تزوَّجما ولو حالل   01
نَـُمْم َفَحاَنِت الصَّاَلُة ... 01  011 "َلَلَب ِإىَل َبيِن َعْمرو ْبِن َعْوف  لُِيْصِلَح بـَيـْ
 114 ِباَلاًل نـَُؤلثُن َوَنُدوُر َونـُْتِبُع فَاُه َلاُلَنا، َوَلاُلَنا، َوِإْصبَـَعاُه يف أُُلنـَْيِه"رَأَْنُت " 42
َنا ِجرَاب  ِفيِه طََعام ، َوَشْحم  نـَْوَم َخْيبَـَر، فـََوثـَْبُت آِلُخَذهُ  41  10 ""ُرِمَي إِلَيـْ
حِلَاَجِتَ ، فَِإْن أُِقيَمِت الصَّاَلُة َوأَْنَت يف "َصلث الصَّاَلَة ِلَوْقِتَما، مُثَّ اْلَلْب  40

 اْلَمْسِجِد َفَصلث"
142 

44 " َما ِمْن مَثَر  َأْو َزرْع   110 "َعاَمَل أَْلَل َخْيبَـَر ِبَشْطِر َما خَيْرُُج ِمنـْ
، وكْنُت أنا الرَّسول فيما  43 "عليه الصالة والسالم تزوَّج ميمونَة ولو حالل 

 بينمما"
114 

 014 "فإلا وقعت احلدود، وُصرفت الطرق فال شفعة" 41
 143 ""فَتْلُت قالئَد لدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي 41
 133 "فتل  املعادن ال نؤخذ منما إال الزكاة" 42
 110 ""فـََرَض زََكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن مَتْر   41
 010 نـُْقَسْم، فَِإَلا َوقـََعِت احلُُْدوُد، َفاَل ُشْفَعَة"َقَضى بِالشُّْفَعِة ِفيَما ملَْ "  41
نَةَ  32  111 ""َقَضى َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يف اأْلَْنِف ِإَلا اْسُتوِعَب َمارِنُُه الدث
 111 "َقَطع سارقاً يف جِمَن  قيمُته ثالثة درالم" 31
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" "ال ُأِحلُّ املسجَد حلائض   30  111 وال ُجُنب 
 11 ""اَل تـَْبتَـْعُه، َواَل تـَُعْد يف َصَدقَِت َ  34
 131 "اَل تَِبْع َما لَْيَس ِعْنَدَك" 33
31 " َلة  ِإالَّ َمَع ِلي حَمَْرم   141 "الَ ُتَساِفُر اْلَمْرأَُة َمِسريََة نـَْوم  َولَيـْ
 111 "ال تـُْقطع َنُد السَّارق إال يف ربِع دننار  فصاعداً" 31
 111 "ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل" 32
 133 "ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول" 31
 132 "اَل جَيُوُز اِلْمرَأَة  أَْمر  يف َماهِلَا ِإَلا َمَلَ  َزْوُجَما ِعْصَمتَـَما" 31
 132 "اَل جَيُوُز اِلْمرَأَة  َعِطيَّة ، ِإالَّ بِِإْلِن َزْوِجَما" 12
11 ""  13 الَ حيَِلُّ اِلْمرَأَة  تـُْؤِمُن بِاللَِّه َواليَـْوِم اآلِخِر، َأْن حتُِدَّ َعَلى َميثت  فـَْوَق َثاَل  
َلة  ِإالَّ َمَع ِلي  10 "اَل حيَِلُّ اِلْمرَأَة  تـُْؤِمُن بِاهلِل َواْليَـْوِم اآْلِخِر، ُتَساِفُر َمِسريََة نـَْوم  َولَيـْ

َما"  حَمَْرم  َعَليـْ
141 

 102  ""اَل حيَِلُّ لَِرُجل  َأْن نـُْعِطَي َعِطيًَّة َأْو نـََمَب ِلَبًة فـَيَـْرِجَع ِفيَما 14
 111 "لن نفلح قوم  َولَّوا أمَرلم امرأًة" 13
"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غّسل النيب صلى اهلل عليه وسلم  11

 إال أزواجه"
114 ،113 

َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى َما َأْحَدَ  النثَساُء َلَمنَـَعُمنَّ "َلْو َأنَّ َرُسوَل اهلِل  11
 اْلَمْسِجَد َكَما ُمِنَعْت ِنَساُء َبيِن ِإْسرَائِيَل"

110 

"َلْو نـَْعَلُم اْلَمارُّ بـَنْيَ َنَدِي اْلُمَصلثي، َماَلا َعَلْيِه، َلَكاَن َأْن خُيَْسَف ِبِه، َخيـْرًا  12
 ْن مَيُرَّ بـَنْيَ َنَدْنهِ َلُه ِمْن أَ 

002 

 11 "َمَثُل الَِّذي نـَْرِجُع يف َصَدقَِتِه، َكَمَثِل اْلَكْلِب نَِقيُء، مُثَّ نـَُعوُد يف قـَْيِئِه فـََيْأُكُلُه" 11
ْبَتاُع""َمِن ابـَْتاَع خَنْاًل بـَْعَد َأْن تـَُؤبّـََر، فـََثَمَرتـَُما لِْلَباِئِع ِإالَّ َأْن َنْشرَتَِط  11

ُ
 114 امل

"من أعتق شركا له يف عبد فكان له مال نبلغ مثن العبد قـُوثم العبد عليه قيمة  12
 عدل"

124 

 141 "من بدَّل دننه فاقتلوه" 11
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"من رأى لالل لي احلجة فأراد أن نضحي فال نأخذ من شعره، وال من  10
 أظفاره حىت نضحي"

144 

 11 " الصثَياَم قـَْبَل اْلَفْجِر، َفاَل ِصَياَم لَهُ َمْن ملَْ نـُبَـيثِت " 14
 111 "َمْن َمسَّ لََكَرُه فَـْلَيتَـَوضَّأ" 13
 140 "نـََمى َعِن الصَّاَلِة بـَْعَد اْلَعْصِر َحىتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس" 11
 032 أَرَاَد احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة""ُلنَّ هَلُْم، َوِلُكلث آت  أََتى َعَلْيِمنَّ ِمْن َغرْيِِلنَّ، ممَّْن  11
 011 "لو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد" 12
 111 "ويف األنف إلا أوعب َجْدعاً مائة  من اإلبل" 11
ِبَل َواْلَغَنمَ  11  110، 134 ""َواَل ُتَصرُّوا اإْلِ
 011 ""وال نزال اهلل مقبالً على العبد ولو يف الصالة ما مل نلتفت 22
 113، 111 "َوَمِن اْسَتْجَمَر فـَْلُيوتِر" 21
 033 "وَمن استجمَر فلُيوتِْر، من فـََعَل فقد َأْحَسَن، وَمْن تـََرَك فال َحرََج" 20
 012 "ومن كان حالفاً، فليحلف باهلل أو ليصمت" 24
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 فهرس القواعد األصولية المخرَّج عليها
 الصفحة عنوان القاعدة الرقم

 خاصة بمباحث الحكم الشرعيقواعد 
 21 فرض الكفانة واجب  على اجلميع وَنْسقط بفعل البعض 21
 21 فرض الكفانة نتعنيَّ بالشروع فيه 20
 21 ما ال نتمُّ الواجب إال به فمو واجب 24
 12 األصل يف األشياء اإلباحة حىت نَرَِد دليل املنع 23
 12 الكفُّ فعل   21
 11 السبباحلكم نُدار على  21
 10 ال نلزم من وجود الشرط وجود املشروط 22
 10 لرخ  ال تستباح باملعاصيا 21
 14 اإلكراه امللجئ مينع التكليف 21
 14 الشرنعة بفروع خطاب الكفار 12

 قواعد متعلقة بالكتاب
 11 القرآن حجة 11
 11 حجية القراءة الشالة 10

 
 قواعد متعلقة بالسنة النبوية

 11 صلى اهلل عليه وسلم حجة قوله 14
 11 فعله صلى اهلل عليه وسلم حجة 13
 12 فعله صلى اهلل عليه وسلم إلا كان بيانا لواجب حممول على الوجوب 11
 11 فعله صلى اهلل عليه وسلم حممول على الوجوب أم على الندب 11
 11 إقراره صلى اهلل عليه حجة 12
 10 حجيَّة احلدنث املرسل 11
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 14 خرب اآلحاد إلا احتفت به القرائن أفاد العلم 11

 باإلجماع قواعد متعلقة
 11 اإلمجاع حجة 02
 11 إمجاع الصحابة حجة 01
 11 حكم اخللفاء األربعة مستلزم لإلمجاع 00

 بالقياس قواعد متعلقة
 11 القياس بنفي الفارق حجة 04
 11 ما كان غري معقول املعّن فال نصّح القياس عليه 03
 11 ال نصح القياس على حكم ثبت بالقياس 01
 122 احلكم ندور مع علَّته وجودا وعدما 01
 121 ما دار بني أصلني نُلحق باألشبه منمما 02
 124 التعليل باملظنَّة صحيح 01
 121 جيوز القياس على ما ثبت باإلمجاع 01
 121 ال نصّح القياس على الرُّخ  42
 121 الكفاراتالقياس على  41
 121 ال جيوز القياس على ما ثبت بالقياس 40

 قواعد متعلِّقة بقول الصحابي وفعله
 111 قول الصحايب حجة 44
 110 فعل الصحايب حجة 43
 113 قول الصحايب إلا انتشر ومل نُنكر فمو إمجاع  سكويتٌّ  41

 قاعدة متعلقة بعمل أهل المدينة
 111 حجيَّة عمل ألل املدننة 41

 قاعدة متعلقة بشرع من قبلنا
 111 شرع من قبلنا شرع لنا ما مل نُنسخ 42

 قواعد خاصة باالستصحاب
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 111 استصحاب الرباءة األصلية 41
 111 احلال استصحاب 41
 102 اْسِتْصَحاب َما دّل الشَّرْع على ثـُُبوته لُوُجود َسببه 32

 قاعدة خاصة باالستحسان
 101 حجية االستحسان 31

 قواعد خاصة بالعرف
 100 العرف حجيَّة 30
لا 34  100 األحكام املرتّبة على العوائد تتبع العوائد وتتغرّي عند تغريُّ

 قاعدة خاصة بسد الذرائع
 103 سّد الذرائع أصل شرعي 33

 قاعدة خاصة بمراعاة الخالف
 101 مراعاة اخلالف أصل  شرعيٌّ  31

 قاعدة خاصة بجريان العمل
 101 جرنان العمل أصل عند املالكية 31

 قواعد خاصة باألمر
 101 األمر املطلق نقتضي الوجوب أم الندب 32
 142 لل األمر على الفور أم على الرتاخي؟ 31
 142 القضاء نكون بأمر  جدند 31

 قواعد خاصة بالنهي
 141 النمي املطلق نقتضي التحرمي 12
 144 عنهالنمي نقتضي فساد املنميث  11
 144 النمي إلا مل نقتض التحرمي محُِل على الكرالة 10

 قواعد خاصة بالعموم
 141 من صَيغ العموم: "كّل" 14
 141 من صيغ العموم: اسم الشرط "َمْن" 13
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 141 ِمْن ِصَيغ العموِم: اجلمُع احمللَّى ب"ال" اجلنسية 11
 142 ال" االستغراقيةِمْن ِصَيغ العموم: االسُم املفرُد املعّرف ب" 11
 142 من صيغ العموم األمساُء املوصولةُ  12
 141 من صيغ العموم: النكرُة يف سياق النَّفي 11
 141 العامُّ جيري على عمومه حىت نرد دليل التخصي  11
 132 العربُة بعموم اللَّفظ ال خبصوص السَّبب 12
 131 أقل اجلمع ثالثة 11
 131 أقل اجلمع اثنان 10
 130 دخول الصورة النادرة حتت اللفظ العام 14

 قواعد متعلقة بالخصوص
 134 اخلاص نُقضى به على العام 13
 133 السّنة ختصث  الكتاب 11
 133 الُسّنة ختص  الُسنَّة 11
 131 التخصي  بالعرف 12
 131 ختصي  العموم باملعّن 11
 132 ختصي  اخلرب بالقياس 11
 131 اإلثبات نفي  ومن النَّفي إثبات   االستثناُء من 22

 قواعد خاصة باإلطالق والتقييد
 131 املطلق جيري على إطالقه حىت نرد ما نقّيده 21
 131 تقييد املطلق بالعرف 20

 قواعد خاصة المفهوم
 111 مفموم املوافقة حجة 24
 110 مفموم الصثفة حجَّة   23
 114 مفموم الشَّرط حجَّة 21
 113 العدد حجَّة مفموم 21
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 111 مفموم اللَّقب ليس حجة 22
 112 ما َخرََج خْمرج الغالب ال مفموم له 21

 بالتعارض والترجيح القواعد األصولية المتعلِّقة
 111 بعضما إمهالاجلمُع بني األدلة َأْوىَل من  21
 112 اجلمع بني الدليلني ولومن وجه  أوىل من إمهال أحدمها 12
 111 احلدنث مقدَّم  على فعل الصحايبث عند التعارضعموُم  11
 111 تعارض خرب الواحد مع القياس 10
 114 الرتجيُح بكرَب الرَّاوي 14
 114 خرُب صاحِب الواقعِة أو املباشِر هلا مقدَّم على خرِب غريه 13
 113 املنطوُق مقدَّم  على املفموم 11
 113 من محله على اجملازمحُل اللَّفظ على احلقيقة َأْوىَل  11
 111 إلا تعارض القياس والعرف ُقدثم العرف 12

 باالجتهاد القواعد األصولية المتعلِّقة
 112 إلا جاز اجتماُده صلَّى اهلل عليه وسلَّم فإنَّه ال نُقرُّ على خطأ 11
 112 لل الواجب االجتماد أم اإلصابة؟ 11
 111 االجتمادنةال نُنقُض حكُم احلاكم يف املسائل  12
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  المصادر والمراجع قائمة
 القرآن وعلومه

 القرآن الكرمي بروانة حف  عن عاصم 
بن عبد اهلل املعروف بابن العريب، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، أحكام القرآن، أبو بكر حممد  1

 م0220ه/1303الكتب العلمية، بريوت،  دار
 السنة وعلومها

سنن ابن ماجه، ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ط،  0
 د.ت

سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث، حتقيق: حممد حميي الدنن عبد احلميد، املكتبة  4
 العصرنة، صيدا، بريوت، د.ط، د.ت

سنن الرتمذي، أبو عيسى الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي،  3
 1111بريوت، د.ط، 

السنن الصغرى، النسائي، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب،  1
 م1111ه/1321، 0ط

نسائي، حتقيق: حسن السنن الكربى، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ال 1
 م0221ه/1301، 1عبد املنعم شليب، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

اهلل البخاري، حتقيق: حممد زلري بن ناصر  صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد 2
 ه1300، 1الناصر، دار طوق النجاة، ط

لرتا  العريب، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ا 1
 بريوت، د ط، د ت

القبس يف شرح موطأ مال  بن أنس، القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب، حتقيق:  1
 م1110، 1الدكتور حممد عبد اهلل ولد كرمي، دار الغرب اإلسالمي، ط

املراسيل، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق، حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة  12
 ه1321، 1الرسالة، بريوت، ط

شرح املوطأ، أبو الوليد سليمان ابن خلف ابن سعد ابن أنوب ابن وار  الباجي، املنتقى  11
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 ه1440، 1مطبعة السعادة، مصر، ط
موطأ اإلمام مال ، مال  بن أنس، صححه ورقمه وخرج أحادنثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد  10

 م1111ه/1321بريوت، د.ط،  الباقي، دار إحياء الرتا  العريب،
 العقيدة
بن حممد الشمري بالشاطيب، حتقيق: د.سعد بن عبد اهلل آمحيد، العتصام، إبراليم بن موسى ا 14

 م0221ه/1301، 1دار ابن اجلوزي للنشر التوزنع، اململكة العربية السعودة، ط
بن محد أمحد بن إبراليم  ،د يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيمتوضيح املقاصد وتصحيح القواع 13

 ه1321، 4ابن عبد اهلل ابن عيسى، حتقيق: زلري الشاونش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
 الفقه اإلسالمي

بّجل أمحد  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 11
ُ
حنبل، عالء الدنن بن على مذلب اإلمام امل

حامد الفّقي، )مل ُتذكر املطبعة(،  بن سليمان املرداوي، صححه وحققه: حممدأيب احلسن علي 
 م1111ه/1423، 1ط

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدنن، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، دار  11
 م1111ه/1321، 0الكتب العلمية، ط

بلغة السال  ألقرب املسال  املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري، أبو العباس أمحد  12
 حممد اخللويت الشمري بالصاوي، دار املعارف، د.ط، د.ت بن

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أبو الوليد حممد بن أمحد بن  11
، 0رشد القرطيب، حتقيق: د. حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

 م1111ه/1321
، عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن أبو القاسم -رمحه اهلل-التفرنع يف فقه اإلمام مال  بن أنس 11

ب، حتقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت،  ، 1ط44ابن اجَلالَّ
 م0222ه/1301

التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب، خليل بن إسحاق اجلندي، حتقيق: أبو الفضل الدمياطي  02
 م0210ه/1344، 1علي، دار ابن حزم، بريوت، ط أمحد بن

بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، د.ط، لى الشرح الكبري، حممد بن أمحد حاشية الدسوقي ع 01
 د.ت
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بن علي بن حممد احلصين املعروف ونر األبصار وجامع البحار، حممد شرح تن الدر املختار 00
، 1ابراليم، دار الكتب العلمية، طبعالء الدنن احلصكفي، حتقيق عبد املنعم خليل 

 م0220ه/1304
شرح السري الكبري حملمد بن احلسن الشيباين، حممد بن أمحد بن أيب سمل السرخسي، حتقيق:  04

 م1112صالح الدنن املنجد، مطبعة مصر، 
شفاء الغليل يف حل مقفل خليل، حممد بن أمحد ابن غازي، دراسة وحتقيق: الدكتور حممد  03

 1،1429أمحد بن عبد الكرمي جنيب، مركز نيجابونه للطباعة والنشر والدراسات، القالرة، ط
 م2008ه/

س عقد اجلوالر الثمينة يف مذلب عامل املدننة، أبو حممد جالل الدنن عبد اهلل بن جنم بن شا 01
، 1بن نزار، دراسة وحتقيق: أ. د. محيد بن حممد حلمر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

 م0224ه/1304
كشف النقاب احلاجب عن مصطلح ابن احلاجب، ابن فرحون، دراسة وحتقيق: د. محزة أبو  01

 م1990، 1فارس و.د. عبد السالم الشرنف، دار املغرب اإلسالمي، بريوت، ط
بن تيمية، حتقيق: أنور الباز وعامر اجلزار، دار جمموع الفتاوى، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم  02

 م0221ه/1301، 4الوفاء، ط
شرح املمذب للشريازي، أبو زكرنا حمي الدنن ابن شرف النووي، حتقيق: حممد جنيب  اجملموع 01

 املطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة، د.ط، د.ت
 م1113ه/1311، 1، دار الكتب العلمية، طسحنوناملدونة،  01
بن ندلس واملغرب، أبو العباس أمحد املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى ألل افرنقية واأل 42

حممد حجي، وزارة األوقاف  الونشرنسي، خرَّجه مجاعة من الفقماء بإشراف الدكتور حيىي
 م1111ه/1321والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، 

املقدمات املممدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت  41
بن رشد، حتقيق: د.حممد محد احملكمات ألممات مسائلما املشكالت، أبو الوليد حممد بن أ

 م1111ه/1321، 1ُحجي، دار املغرب اإلسالمي، ط
منح اجلليل شرح خمتصر خليل، حممد بن أمحد بن حممد عليش، دار الفكر، بريوت، د.ط،  40

 م1111ه/1321
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موالب اجلليل بشرح خمتصر خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحان املغريب املعروف  44
 باحلطاب الرعيين، حتقيق: زكرنا عمريات، دار عامل الكتب، د.ط، د.ت

والزثنادات على َما يف املَدوَّنة من غريلا من األُمماِت، أبو حممد عبد اهلل بن )أيب زند(  النَّوادر 43
عبد الرمحن النفزي، القريواين، حتقيق: جمموعة من األساتذة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

 م 1111، 1ط
 أصول الفقه

للقاضي البيضاوي(، تقي الدنن )منماج الوصول إيل علم األصول  اإلهباج يف شرح املنماج 41
أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن حييي السبكي وولده تاج 

 م 1111لـ / 1311 ،بريوت الدنن أبو نصر عبد الولاب، دار الكتب العلمية،
بن حممد اآلمدي، علق عليه: الشيخ عبد الرزاق أصول األحكام، علي  اإلحكام يف 41

 ه1320، 0ملكتب اإلسالمي، بريوت، طعفيفي، ا
أدب املفيت واملستفيت، أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن املعروف بابن الصالح  42

، 1الشمرزوري، حتقيق الدكتور موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، عامل الكتب، ط
 م1111ه/1322

الشوكاين، حتقيق: أبو إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي  41
 م0222ه/1301، 1حف  سامي بن العريب األشري، دار الفضيلة، ط

األشباه والنظائر، تاج الدنن بن عبد الولاب بن تقي الدنن السبكي، دار الكتب  41
 م1112ه/1311، 1العلمية، ط

اين، بن أمحد بن أيب سمل السرخسي، حتقيق: أبو الوفاء األفغلسرخسي، أبو بكر أصول ا 32
 م1114ه/1313، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

، 3أصول الفتوى والقضاء يف املذلب املالكي، حممد رناض، مطبعة النجاح، ط 31
 م2002ه/ 1423

بن نامي السلمي، دار التدمرنة، ال نسع الفقيه جمله، أ.د. عياض  أصول الفقه الذي 30
 م0221ه/1301، 1ط31

 أصول الفقه، حممد أبو زلرة، دار الفكر العريب، د.ط د.ت 34
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 م1111ه/1411، 1أصول الفقه، حممد اخلضري، املكتبة التجارنة الكربى، ط 33
إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزنة، تعليق: طه عبد الرؤوف سعد، دار  31

 الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت
البحر احمليط يف أصول الفقه، حممد بن هبادر الزركشي، حترنر: د. عبد الستار أبو غدة،  31

مراجعة: الشيخ عبد القادر عبد اهلل العاين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكونت، 
 م1992ه، 1413، 2ط 

يل، حتقيق: د. الربلان يف أصول الفقه، عبد املل  بن عبد اهلل بن نوسف اجلونين أبو املعا 32
 ه1311، 3عبد العظيم حممود الدنب، دار الوفاء، املنصورة، مصر، ط

دراسة تأصيلية، مع التطبيق على مسائل األدلة املتفق –بناء األصول على األصول  31
وليد بن فمد الودعان، أ.د: عياض بن نامي السلمي، دكتوراه، االرناض، اململكة -عليما

 ه1428-ه1302العربية السعودنة، 
بن أمحد ابن حممد، أبو صر شرح خمتصر ابن احلاجب، حممود بن عبد الرمحان بيان املخت 31

، 1الثناء مشس الدنن األصفماين، حتقيق: حممد مظمر بقا، دار املدين، السعودنة، ط
 م1111ه/1321

التبصرة يف أصول الفقه، أبو إسحاق إبراليم بن علي بن نوسف الشريازي، شرح وحتقيق:  12
 م1112، 1د. حممد حسن ليتو، دار الفكر، دمشق، ط

حترنر املقال فيما تصح نسبته للمجتمد من األقوال، عياض بن نامي السلمي، مكتبة  11
 ه1311، 1املل  فمد الوطنية، ط

بن حممد األخضر ، عثمان -رخيية ومنمجية وتطبيقيةدراسة تا-ولخترنج الفروع على األص 10
 م1998ه/1419شوشان، دار طيبة للنشر والتوزنع، 

التخرنج عند الفقماء واألصوليني )دراسة نظرنة تطبيقية تأصيلية(، نعقوب بن عبد  14
 ه1414الولاب الباحسني، مكتبة الرشد، الرناض، 

مي، حممد أدنب صاحل، املكتب اإلسالمي، بريوت، تفسري النصوص يف الفقه اإلسال 13
 م1114ه/1314، 3ط

التقرنر والتحبري، أبو عبد اهلل، مشس الدنن حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري  11
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 م1114ه/1324، 0حاج ونقال له ابن املوقت، دار الكتب العلمية، ط
بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب الكلولاين، حتقيق: د. التمميد يف أصول الفقه، حمفوظ  11

، 1حممد بن علي بن إبراليم، مركز البحث العلمي وإحياء الرتا  اإلسالمي، ط
 م1111ه/1321

هتذنب األجوبة، أبو عبد اهلل احلسن بن حامد، حققه وعلق عليه: السيد صبحي  12
 السامورائي، عامل الكتب، مكتبة النمضة العربية

تيسري التحرنر شرح خمتصر التحرنر، حممد أمني املعروف بأمري بالشاه، دار الكتب  11
 م1114ه/1324العلمية، بريوت، 

حاشية البناين على شرح اجلالل احمللى على منت مجع اجلوامع لتاج الدنن بن السبكي، دار  11
 م1110ه/1320الفكر، د.ط، 

الرحيم الدللوي، مراجعة وتعليق: حممد شرنف حجة اهلل البالغة، شاه ويل اهلل ابن عبد  12
 م1110ه/1314، 0السكر، دار إحياء العلوم، بريوت، ط

الرد على من أخلد إىل األرض وجمل أن االجتماد يف كل عصر فرض، عبد الرمحن بن  11
 م1111ه/1321أيب بكر السيوطي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرنة، مصر، 

بن عبد ، تاج الدنن أبو نصر عبد الولاب بن علي ابن احلاجبرفع احلاجب عن خمتصر  10
الكايف السبكي، حتقيق: الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، عامل 

 م1111ه/1311، 1الكتب، ط
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذلب اإلمام ابن حنبل، عبد اهلل بن  14

حتقيق: د. عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة، مكتبة الرشد، أمحد حممد بن قدامة، 
 م1114ه/1314، 1الرناض، ط

شرح التلونح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، سعد الدنن مسعود بن عمر  13
 م1111ه/1311، 1التفتازاين، حتقيق: زكرنا عمريات، دار الكتب العلمية بريوت، ط

شرح العضد على خمتصر املنتمى األصويل البن احلاجب، عضد امللة والدنن عبد الرمحن  11
 م0222ه/1301، 1بن أمحد اإلجيي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

شرح الكوكب املنري، حممد بن أمحد بن النجار الفتوحي، حتقيق: د. حممد الزحيلي ود.  11
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 م1987ه،1408، 1لعلمي، ط نزنه محاد، جامعة أم القرى، مركز البحث ا
بن ب الدنن أبو العباس أمحد شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، شما 12

 م0223ه/1303إدرنس القرايف، دار الفكر، 
شرح عقود رسم املفيت، السيد حممد أمني الشمري بابن عابدنن، مركز توعية الفقه  11

 م0222ه/1300، 0اإلسالمي حيدر آباد، اهلند، ط
شرح خمتصر الروضة، جنم الدنن ابن الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي بن  11

 ،1سعيد الطويف، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة بريوت، ط
 م/1987ه1407

عليه: حممد  بن محدان احلراين، خرج أحادنثه وعلقالفتوى واملفيت واملستفيت، أمحد صفة  22
 ه1412، 1ناصر الدنن األلباين، منشورات املكتب اإلسالمي، دمشق، ط

الفروق، أبو العباس شماب الدنن أمحد بن إدرنس بن عبد الرمحن، عامل الكتب، د.ط،  21
 د.ت

حمب اهلل بن عبد الشكور البماري، دار الكتب  فواتح الرمحوت، بشرح مسلم الثبوت 20
 م0220ه/1304، 1لبنان، طالعلمية، بريوت، 

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املقري، حتقيق: الدكتور حممد الدردايب، دار  ،الفقهقواعد  24
 م0210األمان، الرباط، د.ط، 

بن حل األنام، عز الدنن عبد العزنز القواعد الكربى املوسوم ب: قواعد األحكام يف مصا 23
ود.عثمان مجعة ضمرينة، دار القلم، دمشق، عبد السالم، حتقيق: د.نزنه كمال محاد 

 م0222ه/1301، 1ط
بن تيمية، حتقيق: حممد حامد ، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم القواعد النورانية الفقمية 21

 م1111ه/1422، 1الفقي، مكتبة السنة احملمدنة، القالرة، ط
ء الدنن البخاري، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عبد العزنز عال 21

-1411، 1حتقيق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط
1991 

اللمع يف أصول الفقه، أبو إسحاق بن علي بن نوسف الشريازي، دار الكتب العلمية،  22
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 م0220ه/1303، 0بريوت، ط
الرمحن أسعد السعدي، دار مباحث العلة يف القياس عند األصوليني، عبد احلكيم عبد  21

 م0222ه/1301، 0البشائر اإلسالمية، ط
احملصول يف علم أصول الفقه، فخر الدنن حممد بن عمر بن احلسني الرازي، حتقيق: د.طه  21

 جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت
. عبد اهلل بن املدخل إىل مذلب اإلمام أمحد، عبد القادر بن بدران الدمشقي، حتقيق: د 12

 ه1401، 2عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
بن حممد املختار الشنقيطي، إشراف: لى روضة الناظر، حممد األمني مذكرة أصول الفقه ع 11

 ه1301، 1بكر ابن عبد اهلل أبو زند، دار عامل الفوائد للنشر والتوزنع، مكة املكرمة، ط
األصول، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل وبذنله فواتح الرمحوت املستصفى من علم  10

 ه1401، 0بشرح مسلم الثبوت، انتشارات دار الذخائر، ط
املسودة يف أصول الفقه، آل تيمية، حتقيق: حمي الدنن عبد احلميد، دار الكتاب العريب،  14

 بريوت
دار الفكر املعاصر، بريوت، املصفى يف أصول الفقه، امحد بن حممد بن علي الوزنر،  13

 1996ه/  1417، 1ط
املعتمد يف أصول الفقه، حممد بن علي الطيب أبو احلسني البصري، حتقيق: د. خليل  11

 ه1324، 1امليس، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء باألقوى، إبراليم اللقاين، حتقيق: الدكتور عبد اهلل  11

 م0220ه/1304يل، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، اهلال
ميزان األصول يف نتائج العقول، عالء الدنن مشس النظر أبو بكر حممد بن أمحد  12

، 1السمرقندي، حتقيق: د. حممد زكي عبد الرب، مطابع الدوحة احلدنثة، قطر، ط
 م1113ه/1323

املنالج األصولية يف االجتماد بالرأي يف التشرنع اإلسالمي، د.فتحي الدرنين، مؤسسة  11
 م0214ه/1343، 4الرسالة، بريوت، ط

املوافقات يف أصول الشرنعة، أبو إسحاق الشاطيب إبراليم بن موسى، شرحه وخرّج  11
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شاد، اململكة أحادنثه عبد اهلل دراز، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلر 
 العربية السعودنة

بن إبراليم العلوي الشنقيطي، اللجنة املشرتكة نود على مراقي السعود، عبد اهلل نشر الب 12
لنشر الرتا  اإلسالمي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات املتحدة، 

 د.ط، د.ت
دار البشائر اإلسالمية، بريوت،  بن الشّلي،انظرنة التخرنج يف الفقه اإلسالمي، نوار  11

 م2010ه/  1431
بن علي اإلسنوي، دار الكتب ل شرح منماج الوصول، عبد الرحيم بن احلسن هنانة السو  10

 م1111ه/1302، 1العلمية، بريوت، ط
هنانة الوصول يف دراسة األصول، صفي الدنن حممد بن عبد الرحيم، املكتبة التجارنة،  14

 د.ت مكة املكرمة، د.ط،
 المعاجم والقواميس اللغوية

هتذنب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزلري، حتقيق: الدكتور عبد السالم سرحان،  13
 مراجعة: األستال حممد علي النجار، الدار املصرنة للتأليف والرتمجة، القالرة، د.ط، د.ت

عطار، دار العلم للمالنني،  بن محاد اجلولري، حتقيق: أمحد عبد الغفورالصحاح، إمساعيل  11
 م1113ه/1404، 3بريوت، ط

القاموس احمليط، حممد جمد الدنن حممد بن نعقوب الفريوزبادي، املكتبة التجارنة الكربى،  11
 مصر، د.ط، د.ت

، 4بن منظور، دار صادر، بريوت، طالفضل مجال الدنن حممد بن مكرم  لسان العرب، أبو 12
 ه1313

 م2004ه/1425، 4معجم اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، طاملعجم الوسط،  11
بن زكرنا، حتقيق: عبد السالم لارون، دار م مقانيس اللغة، أبو احلسن أمحد بن فارس معج 11

 م1991ه، 1411، 1اجليل، بريوت، ط
 كتب التراجم

 م1991أبو حنيفة حياته وعصره وأراءه الفقمية، حممد أبو زلرة، دار الفكر العريب، القالرة،  122
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األعالم قاموس تراجم ألشمر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، خري الدنن  121
 م2002آنار، مانو،  ،15الزركلي، دار العلم للمالنني، ط

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد بن علي بن حممد بن امحد بن حجر العسقالين، 
حتقيق ومراقبة: حممد عبد املعيد خان، جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، اهلند د.ط، 

 د.ت
الدكتور علي  بن عمر القرايف، حتقيق:بتماج، بدر الدنن حممد بن حيي توشيح الدنباج وحلية اال 120

 م2004م / 1،1425عمر، مكتبة الثقافة الدننية، القالرة، ط
الدنباج املذلب يف معرفة أعيان علماء املذلب، إبراليم بن علي بن حممد، ابن فرحون، دراسة وحتقيق:  124

 م1996 ه/1417، 1مأمون بن حيىي الدنن اجلَنان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد خملوف، املطبعة السلفية ومكتبتما،  123

 ه1349القالرة، 
الضوء الالمع أللل القرن التاسع، مشس الدنن حممد بن عبد الرمحن السخاوي، منشورات دار  121

 مكتبة احلياة، بريوت، د.ط، د.ت
حممد بن عمر بن قاضي شمبة، حتقيق: الدكتور احلافظ طبقات الشافعية، أبو بكر بن أمحد بن  121

 ه 1/1407عبد العليم خان، عامل الكتب، بريوت، ط
 م2،2000نيل االبتماج بتطرنز الدنباج، أمحد بابا التنبكيت، دار الكاتب، طرابلس، ط 122
لدنة العارفني أمساء املؤلفني واثار املصنفني، إمساعيل باشا البغدادي، دار إحياء الرتا  العريب،  121

 بريوت، د.ط، د.ت
 الرسائل واألطاريح العلمية  

خترنج الفروع على األصول عند اإلمام الغزايل من خالل كتبه األصولية والفقمية، سلطان بن  121
سلطان بن محود بن ثابت العمري، رسالة ماجستري، أم القرى  حممد بن فاضل القرين، الدكتور:

 (ه1341-1341)
خترنج الفروع على األصول عند اإلمام الغزايل من خالل كتبه األصولية والفقمية، سلطان بن  112

حممد بن فاضل القرين، الدكتور: سلطان بن محود بن ثابت العمري، رسالة ماجستري، أم القرى 
 (ه1341-1341)
-خترنج الفروع على األصول عند الشيخ حممد بن إبراليم آل الشيخ من خالل فتاونه ورسائله  111
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، سلمان بن سليمان بن عبد اهلل الغفي ، الدكتور: عياض بن نامي السلمي، -مجعا ودراسة
 (لـ1342-1301)، رسالة ماجستري، الرناض

م منولجا، طالب حفيظة، الدكتور: خترنج الفروع على األصول يف املذلب الظالري ابن حز  110
 (م0210-0211(لـ/)1344-1340)نوسي اهلواري، رسالة دكتوراه، ولران، 

قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل -دراسة تأصيلية تطبيقية-خترنج الفروع على الفروع 114
جامعة أدرار، خالد اسطنبويل، ماجستري، إشراف: أ.د/ أمنولجا، حممد العريب شانشي، 

 .0213-0214اجلامعية:  اجلزائر، السنة
دراسة نظرنة تطبيقية، صفية حليمي، د. حممد علي -خترنج الفروع واألصول على األصول 113

 ( ه1422-1301فركوس، كلية أصول الدنن، اخلروبة، اجلزائر، )
دراسة حتليلية مؤصلة لتخرنج الفروع على األصول عند األصوليني والفقماء، جربنل بن املمدي  111

 ه1300-ه1301بن علي ميغا، األستال الدكتور: شعبان حممد إمساعيل، دكتوراه، أم القرى، 
 المقاالت والبحوث

املالكية يف حواد   رنج الفروع على األصول وتطبيقاته على القضانا املعاصرة وفق اجتماداتخت 111
السري، الدكتورة ليلى حداد، حماضرات امللتقى الدويل الثامن للمذلب املالكي، وزارة الشؤون الدننية 

 م0210مارس  01-01ه/1344مجادى األوىل  1-1، واألوقاف، والنة عني الدفلى، اجلزائر
 ،3القرى، عدد أم جامعة علم خترنج الفروع على األصول، د.حممد بكر إمساعيل جنيب، جملة 112

 ه1301 القعدة لو
 ه1313، شعبان 441فقه التخرنج: الشيخ خليل امليس، جملة الوعي اإلسالمي، العدد  111
الزم املذلب وأثره يف الفقه اإلسالمي، الدكتور عبد الباقي بدوي، حماضرات امللتقى الدويل  111

 1-1واألوقاف، والنة عني الدفلى، اجلزائر، الثامن للمذلب املالكي، وزارة الشؤون الدننية 
 م0210مارس  01-01ه/1344مجادى األوىل 

 المواقع اإللكترونية
ما تصح نسبته إىل اجملتمدنن من األقوال، امللتقى الفقمي  102

fiqh.islammessage.com/newdetails.aspx 
، موقع امللتقى الفقمي مقدمات يف علم التخرنج الفقمي، أمني بن منصور الدعيس 101

www.feqhweb.com/vb/t410html 

http://www.feqhweb.com/vb/t410html
http://www.feqhweb.com/vb/t410html
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 المحتوياتفهرس 
 الصفحة المحتويات الرقم
 4 شكر وتقدير 1
 3 اإلهداء 0
 1 المقدمة 4
توضيحه، التخريج الفقهي وأنواعه، فصل تمهيدي: الشيخ خليل و  3

 وقوِله أحكام المخرِّجو 
11 

 12 خليل وتوضيحهبالمبحث األول: التعريف  1
 11 األول: ترجمة موجزة للشيخ خليل المطلب 1
 11 : احلياة االجتماعية للشيخ خليلالفرع األول 2
 11 ونسبه خليل : اسمأوال 1
 11 ونشأته خليل : مولدثانيا 1
 11 خليل : وفاتثالثا 12
 02 الثاين: احلياة العلمية للشيخ خليل الفرع 11
 02 خليل : شيوخأوال 10
 02 خليل : تالميذثانيا 14
 01 خليل : مؤلفاتثالثا 13
 04 المطلب الثاني: تعريف موجز بكتاب التوضيح 11
 04 الفرع األول: أمهية الكتاب وقيمته العلمية 11
 04 الفرع الثاين: مصادر الكتاب 12
 01 الثالث: منمج املؤلف يف الكتابالفرع  11
 41 المبحث الثاني: حقيقة التخريج الفقهي وأنواعه 11
 40 مفهوم التخريج الفقهيالمطلب األول:  02
 40 األول: مفموم التخرنج الفقمي باعتباره مركبا إضافيا فرعال 01
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 40 : مفموم التخرنج لغة واصطالحاأوال 00
 41 لغة واصطالحا: مفموم "الفقه" ثانيا 04
 41 : مفموم التخرنج الفقمي باعتباره لقباالفرع الثاين 03
 41 : مسال  العلماء يف تعرنف التخرنجأوال 01
 41 وأنواعه : التعرنف املختار للتخرنجثانيا 01
 41 ميالتعرنف املختار للتخرنج الفقثالثا:  02
 32 الفقهي أنواع التخريج الثاني: المطلب 01
تخريج الفروع على وهو " من التخريج الفقهي النوع األوَّل الفرع األول: 01

 "األصول
 

32 

 32 صولاأل: تعرنف خترنج الفروع على أوال 42
 32 : أنواع خترنج الفروع على األصولثانيا 41
 31 : موضوع خترنج الفروع على األصولثالثا 40
 30 : استمداد خترنج الفروع على األصولرابعا 44
 34 : فائدة خترنج الفروع على األصولخامسا 43
 تخريج الفروع على الفروعالفرع الثاني: النوع الثاني للتخريج الفقهي:  41

 
34 

 34 : تعرنف خترنج الفروع على الفروعأوال 41
 31 الفروع: موضوع خترنج الفروع على ثانيا 42
 31 فروع: فائدة خترنج الفروع على الثالثا 41
 31 استمداد خترنج الفروع على الفروع رابعا: 41
 31 ن  اجملتمد وما جيري جمراه-1 32
 31 املقصود بن  اجملتمد-أ 31
 31 أقسام الداللة اللفظية عند اجلممور-ب 30
 10 أقيسة اجملتمد-0 34
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 13 فعل اجملتمد-4 33
 12 مد(سكوت اجملتمد )تقرنرات اجمل-3 31
 11 أحكام المخرِّج وقوِله: بعض الثالثالمبحث  31
المطلب األول: مرتبة المخرج في طبقات الفقهاء ومنزلة خليل  32

 االجتهادية
11 

 11 الفرع األول: مرتبة املخرج يف طبقات الفقماء 31
 11 الفرع الثاين: املخرّج بني االجتماد والتقليد 31
 12 الفرع الثالث: مكانة خليل االجتمادنة 12
الثاني: المصطلحات ذات الصلة بالقول المخرَّج وحكم المطلب  11

 االفتاء به
21 

 21 الفرع األول: املصطلحات لات الصلة بالقول املخرَّج 10
 21 أوال: الروانة أو الروانتان أو الروانات 14
 20 ثانيا: التنبيه أو التنبيمات 13
 20 ن واألقوالثالثا: القول والقوال 11
 24 والوجمان واألوجهرابعا: الوجه  11
 24 خامسا: الطرق 12
خرّج 11

ُ
 23 الفرع الثاين: حكم اإلفتاء بالقول امل

 21 "التوضيح"في كتابه لفروع على األصول ل خليل : تخريجولالفصل األ 11
ى األصول في مباحث الحكم المبحث األول: تخريج الفروع عل 12

 الشرعي
22 

 21 قواعد في الحكم الشرعي التكليفي: التخريج على المطلب األول 11
 21 ألّول: التخرنج على قواعد الواجبالفرع ا 10
"فرض الكفانة واجب  على اجلميع وَنْسقط بفعل  التخرنج على قاعدة:أّوال:  14

 البعض"
21 

 21 فرض الكفانة نتعنيَّ بالشروع فيه"ثانيا: التخرنج على قاعدة: " 13
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 21 قاعدة: "ما ال نتمُّ الواجب إال به فمو واجب"ثالثا: التخرنج على  11
الفرع الثاين: التخرنج على قاعدة يف املباح ولي: "األصل يف األشياء اإلباحة  11

 "حىت نَرَِد دليل املنع
12 

 12 "الفرع الثالث: التخرنج على قاعدة: "الكفُّ فعل   12
 11 الوضعي : التخريج على قواعد في الحكم الشرعيالثانيالمطلب  11
"فيلزم من  الفرع األول: التخرنج على قاعدة: "احلكم نُدار على السبب": 11

 من انتفاء السبب انتفاء املسبب" نلزم"و  وجود السبب وجود املسبب"
11 

الفرع الثاين: التخرنج على قاعدة متعلقة بالشرط ولي: "ال نلزم من وجود  22
 "الشرط وجود املشروط

10 

: "الرخ  ال تستباح الثالث: التخرنج على قاعدة متعلقة بالرخ الفرع  21
 باملعاصي"

10 

 14 في مسائل التكليف: التخريج على قواعد الثالثالمطلب  20
 14 اإلكراه امللجئ مينع التكليف"الفرع األول: التخرنج على قاعدة: " 24
 14 "الشرنعة بفروع خطاب الكفارالفرع الثاين: التخرنج على قاعدة: " 23
 11 وع على األصول في األدلة األصليةالمبحث الثاني: تخريج الفر  21
 11 لتخريج على قواعد متعلقة بالكتابالمطلب األول: ا 21
 11 لتخرنج على قاعدة: "حجية القرآن"الفرع األول: ا 22
 11 الفرع الثاين: التخرنج على قاعدة: "حجية القراءة الشالة" 21
 11 ةالثاني: التخريج على قواعد متعلقة بالسنَّ المطلب  21
 11 وسلم حجة"قاعدة: "قوله صلى اهلل عليه  التخرنج علىالفرع األّول:  12
 11 قاعدة: "فعله صلى اهلل عليه وسلم حجة" التخرنج علىالفرع الثاين:  11
بيانا فعله صلى اهلل عليه وسلم إلا كان قاعدة: " التخرنج علىالفرع الثالث:  10

 لواجب حممول على الوجوب"
12 

حممول على  فعله صلى اهلل عليه وسلمقاعدة: " التخرنج علىالفرع الرابع:  14
 الوجوب أم على الندب"

11 
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 11 إقراره صلى اهلل عليه حجة"قاعدة: " التخرنج علىالفرع اخلامس:  13
 10 "قاعدة: "حجيَّة احلدنث املرسل التخرنج علىالفرع السادس:  11
خرب اآلحاد إلا احتفت به القرائن أفاد قاعدة: " التخرنج علىالفرع السابع:  11

 "العلم
14 

 11 باإلجماع المطلب الثالث: التخريج على قواعد متعلقة 12
 11 "تخرنج على قاعدة: "اإلمجاع حجةالفرع األول: ال 11
 11 الفرع الثاين: التخرنج على قاعدة: "إمجاع الصحابة حجة" 11
 11 اخللفاء األربعة مستلزم لإلمجاع"الفرع الثالث: التخرنج على قاعدة: "حكم  12
 11 بالقياس قواعد متعلقةالمطلب الثالث: التخريج على  11
 11 نفي الفارق حجة"الفرع األول: التخرنج على قاعدة: "القياس ب 10
املعّن فال نصّح ول الفرع الثاين: التخرنج على قاعدة: "ما كان غري معق 14

 القياس عليه"
11 

الفرع الثالث: التخرنج على قاعدة: "ال نصح القياس على حكم ثبت  13
 بالقياس"

11 

 122 ته وجودا وعدما"الفرع الرابع: التخرنج على قاعدة: "احلكم ندور مع علَّ  11
بني أصلني نُلحق باألشبه  الفرع اخلامس: التخرنج على قاعدة: "ما دار 11

 منمما"
121 

 124 ة صحيح"الفرع السادس: التخرنج على قاعدة: "التعليل باملظنَّ  12
 121 وز القياس على ما ثبت باإلمجاع"الفرع السابع: التخرنج على قاعدة: "جي 11
 121 "الفرع الثامن: التخرنج على قاعدة: "ال نصّح القياس على الرُّخ  11
 121 "القياس على الكفاراتالفرع التاسع: التخرنج على قاعدة: " 122
 121 الفرع العاشر: التخرنج على قاعدة: "ال جيوز القياس على ما ثبت بالقياس" 121
 112 وع على األصول في األدلة التبعيةالمبحث الثالث: تخريج الفر  120
و"عمل أهل المطلب األول: التخريج على حجية: "مذهب الصحابي"  124

 المدينة" و"شرع من قبلنا"
111 
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 111 الفرع األول: التخرنج على قواعد متعلثقة بقول الصحايب وفعله 123
 111 "أوال: التخرنج على قاعدة: "قول الصحايب حجة 121
 110 فعل الصحايب حجة"ثانيا: التخرنج على قاعدة: " 121
إلا انتشر ومل نُنكر فمو إمجاع  ثالثا: التخرنج على قاعدة: "قول الصحايب  122

 "سكويتٌّ 
113 

 111 ة عمل ألل املدننة"الفرع الثاين: التخرنج على قاعدة "حجيَّ  121
 111 "الفرع الثالث: التخرنج على قاعدة: "شرع من قبلنا شرع لنا ما مل نُنسخ 121
اعد االستصحاب واالستحسان التخريج على قو  المطلب الثاني: 112

 والعرف
111 

 111 قواعد خاصة باالستصحابالفرع األول: التخرنج على  111
 111 قاعدة "استصحاب الرباءة األصلية"أوال: التخرنج على  110
 111 احلال" ثانيا: التخرنج على قاعدة "استصحاب 114
اْسِتْصَحاب َما دّل الشَّرْع على ثـُُبوته لُوُجود التخرنج على قاعدة " ثالثا: 113

 "َسببه
102 

 101 رنج على قاعدة: "حجية االستحسان"الفرع الثاين: التخ 111
  الفرع الثالث: التخرنج على بعض القواعد اخلاصَّة بالعرف 111
 100 العرف" أوال: التخرنج على قاعدة: "حجيَّة 112
األحكام املرتّبة على العوائد تتبع العوائد وتتغرّي : التخرنج على قاعدة: "ثانيا 111

لا"عند   تغريُّ
100 

، مراعاة الخالف التخريج على قواعد سّد الذرائع :لثالمطلب الثا 111
 وجريان العمل

103 

 103 "الفرع األول: التخرنج على قاعدة "سّد الذرائع أصل شرعي 102
 101 "الفرع الثاين: التخرنج على قاعدة: "مراعاة اخلالف أصل  شرعيٌّ  101
 101 جرنان العمل"على قاعدة: ": التخرنج لثالفرع الثا 100
 101 دالالت األلفاظ : تخريج الفروع على األصول فيرابعلالمبحث ا 104
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 101 المطلب األول: تخريج الفروع على األصول في األمر والنهي 103
 101 : التخرنج على قواعد خاصة باألمرالفرع األول 101
 101 نقتضي الوجوب أم الندب"ر املطلق أوال: التخرنج على قاعدة: "األم 101
 142 ألمر على الفور أم على الرتاخي؟"ثانيا: التخرنج على قاعدة: "لل ا 102
 142 "ثالثا: التخرنج على قاعدة: "القضاء نكون بأمر  جدند 101
 141 : التخرنج على قواعد خاصة بالنميالفرع الثاين 101
 141 نقتضي التحرمي"ة: "النمي املطلق أوال: التخرنج على قاعد 142
 144 عنه" ثانيا: التخرنج على قاعدة: "النمي نقتضي فساد املنميث  141
 144 نقتض التحرمي محُِل على الكرالة"ثالثا: التخرنج على قاعدة: "النمي إلا مل  140
 141 لتخريج على قواعد العموم والخصوصالمطلب الثاني: ا   144
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 141 التخرنج على قاعدة: )من صيغ العموم: اسم الشرط "َمْن"(-ب 142
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 131 خريج على قواعد اإلطالق والتقييدالمطلب الثالث: الت 113
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 ملخص البحث باللغة العربية
جاء  "التخرنج الفقمي عند الشيخ خليل من خالل كتابه التوضيح"لذا البحث املوسوم ب: إنَّ 

من أعالم املذلب  م  لَ ولو التخرنج الفقمي، وتنزنله على عَ  ؛ليتناول قضية من قضانا االجتماد
خليل بن  ؛ ولومن فقماء املالكية فوقع االختيار على صاحب أشمر كتاب عند املتأخرنن ؛املالكي

ملختصر ابن بارعا شارحا خليل  بدا فيهالذي  ؛من خالل كتابه التوضيح إسحاق اجلندي، ولل 
ملشمور منما، ساعيا إلبراز ابأدلتما،  مرفقة األقوال داخل املذلب نقلل موليا عنانة فائقة احلاجب،

ليعاجل اإلشكالية  إًلا فجاء لذا البحث ؛، بعد نقد األقوال ومناقشة أدلتمامرجثحا ملا قوي دليله
ملختصر ابن احلاجب، مولع  بنقل األقوال  بارعالرئيسية التالية: لل كان خليل يف توضيحه جمرَّد شارح 

داخل املذلب مقرونة بأدلتما، مربز  للمشمور منما، ناقد  لبعضما، مناقش  ألدلتما ومرجثح  ملا به 
ا التخرنج الفقمي منه خصوصو م األصول عموما لْ يف أكثر املسائل اخلالفية؟ أم كان كذل  لعِ  الفتوى

 لكن غيَّبتما عن الربوز وحجبتما من التأللؤ شمرتُه الفقمية؟  بصماتُه يف ثنانا صفحات توضيحه؛

يف أمهية موضوع التخرنج عموما والتخرنج الفقمي منه  أساسا أال وإنَّ هلذا البحث قيمة متثَّلت     
 .خصوصا من جمة، وأمهية كتاب التوضيح ومكانة صاحبه من جمة أخرى

 ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف أهمها:و 

بيان أمهية التخرنج الفقمي عند املتأخرنن عموما وعند خليل خصوصا يف استنباط أحكام ما -1
 وقائع يف عصورلم، وربط الفروع املنصوصة بأصول األئمة وقواعدلم.استجدَّ من 

بيان أمهية القواعد األصولية لدى خليل يف استنباط األحكام الشرعية من الكتاب أو السنة، وبيان  -0
 .كوهنا عنده أحد ألم أسباب اخلالف الفقمي داخل املذلب أو خارجه

جانب ممم من شخصية خليل العلمية مل نلق العنانة الالئقة من الدراسة والبيان عدا ما  إبراز-4
التخرج يف أال ولو تضلُّعه يف األصول عموما و  ققون لتوضيحه والدارسون ملختصره؛نشري إليه احمل

 .، وقدرته الفائقة على الربط بني علمي الفقه واألصولالفقمي منه خصوصا

 .بني طبقات الفقماء جتمادنة للعالمة خليل، ومرتبة أرباب اجتماد التخرنجإظمار املنزلة اال-3
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 مزند بيان للقيمة العلمية لكتاب التوضيح ال سيما ما تعلق باجلانب األصويلث فيه.-1

 عامة واملغاربة منمم خاصة. هتمة التعصب ونبذ الدليل والتأصيل اليت ألصقت بعلماء املالكيةنفي -1

إىل املنمج و  طبيعة لذه الدراسة تعدد منالج البحث؛ فاحتاجت إىل املنمج االستقرائياقتضت و      
 .إىل املنمج التارخييو التحليلي 

على مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين ت اشتملالموضوع وفق خطة  وقد تمَّت معالجة     
 وخاتمة، على التفصيل اآلتي:

وصياغة  فيما العناصر املعمودة يف البحو  األكادميية من إبراز لعنوان املوضوع تناولتُ  المقدمة:
إلشكاليته، وبيان ألمهيته وأسباب اختياره واأللداف املرجوة منه ومنمج حبثه، وعرض الدراسات 

 السابقة يف املوضوع وخطة حبثه.

توضيحه، وبيان حقيقة التخريج الفقهي خليل و  : تمَّ تخصيصه للتعريف بشخصيةفصل تمهيدي
التعرنف  املبحث األول تناولُت يف ؛من خالل ثالثة مباحث أحكام المخرِّج وقوِلهوأنواعه، وبعض 

 الثالثاملبحث ، ويف حقيقة التخرنج الفقمي وأنواعه، وبيَّنت يف املبحث الثاين ليل وتوضيحهخب
ج يف طبقات الفقماء مرتبة املخرث بيان  على اقتصرت فيهو ، بعض أحكام املخرثج وقولِه تطرقت لبيان

املصطلحات لات الصلة بالقول املخرَّج ، وكذا توضيح معاين بعض منزلة خليل االجتمادنةإبراز و 
 .حكم االفتاء بهبيان و 

األول: فقد تمَّ تخصيصه لتخريج خليل للفروع على األصول في كتابه "التوضيح" الفصل أمَّا 
تخرنج الفروع على األصول يف مباحث ل املبحث األول خصث  ؛ل أربعة مباحثوذلك من خال
املبحث ، وجاء يف األدلة األصلية تخرنج الفروع على األصولل املبحث الثاين، وُجعل احلكم الشرعي

التطرُّق ، وُختم الفصل الثاين مببحث رابع متَّ خترنج الفروع على األصول يف األدلة التبعيةلبيان  الثالث
 .التعارض والرتجيح واالجتماد تخرنج الفروع على األصول يفل فيه

في كتابه  الفروع لفروع علىل اني: فقد تمَّ التطرق فيه لتخريج خليلالفصل الثأمَّا       
تخرنج بطرنق األول لدراسة ال املبحث فُخصث  ؛"التوضيح"، وذلك من خالل خمسة مباحث



   304 
    

 الثالث املبحث، وخص  تخرنج بطرنق النقل والتخرنجلدراسة ال الثاين املبحث، وُخصث  القياس
، يف حني ُجعل التخرنج بالزم املذلبالرابع فكان لدراسة  املبحث، وأمَّا تخرنج بطرنق املفموملل

 العامث على أفراده  الن تطبيقمن خالل  التخرنج بتفسري نصوص املذلب لدراسة املبحث اخلامس
تقييد الروانات ، و ختصي  الروانات العامة، و ظوالر الروانات ، ولل  بتأونلذلبتأونل روانات املو 

    .املطلقة

فيما ألم ما توصَّْلُت إليه من نتائج وما قدَّمته من توصيات، ولذه  البحث فجمعتُ  خاتمة اأمَّ و     
 :النتائج ألمُّ 
ملا ال نكاد نُعدُّ وحُيصى من اكتسى التخرنج الفقمي أمهية بالغة لدى خليل جتلت من خالل ربطه -1

، واستنباط أحكام الفروع غري املنصوصة من جمة الفروع الفقمية الواردة يف توضيحه بأصوهلا وقواعدلا
بإحلاقما مبا لو منصوص، أو برّدلا إىل أصول املذلب -على كثرهتا-والوقائع املستجدة يف عصره

التخرنج الفقمي و  يخ اإلمام يف علم األصول عموما، ممَّا نُؤكثد علوَّ كعب الشمن جمة أخرى وقواعده
 .الفقه واألصولعلمي وقدرته الفائقة على الربط بني  منه خصوصا،

يف خترنج الفروع على الفروع بشىت طرق التخرنج املختصة هبذا النوع؛ إل  خليلجتلى بوضوح تفنن -0
، إال أن التخرنج بطرنق القياس خرَّج جبل الطرق، وغالبا ما تعددت مسائل التخرنج بكل طرنق منما

-حيث إنَّ جلَّ ما خرَّجه من فروع فقمية ته اليت ال تكاد تُعدُّ وال حتصى؛مثَّل قطب الرحى يف خترجيا
 كان سبيله التخرنج بطرنق القياس. -على كثرهتا

بوضوح أمهية القواعد األصولية لدى خليل يف استنباط األحكام الشرعية من الكتاب أو  جتلت-4
السنة، وربط الفروع املنصوصة بأصوهلا وقواعدلا؛ إل خرَّج خليل فروعا فقمية كثرية جدًّا على قواعد 

نُبنيث علوَّ  ممَّا  زَّعة على جلث املباحث األصولية؛، مو التسعني قاعدة فاقتأصولية متعددة ومتنوعة 
 .يف خترنج الفروع على األصول خليلكعب 

، أن خليال وخترنج الفروع على الفروعخترنج الفروع على األصول براعة خليل يف إعمال تبنيَّ من -3
ملختصر ابن احلاجب، مولع  بنقل األقوال داخل املذلب مقرونة  بارعتوضيحه جمرَّد شارح مل نكن يف 

بل كان له كذل  باع  يف علم أصول بأدلتما، ناقد  لبعضما، مناقش  ألدلتما ومرجثح  ملا به الفتوى، 
ولعلَّه األمر الذي متكَّن بفضله أن نكون فقيما متضلثعا،  خصوصا؛ عموما والتخرنج الفقمي الفقه



   305 
    

ه ه الفقمية براعتَ شمرتُ  لكن حجبت ذلب إمامه، وَعَلًما من أعالمه من غري نكري،متبحثرا يف م
 .األصولية

كما تـَبَـنيَّ من الدراسة كذل  أن القواعد األصولية متثثل أحد ألم أسباب اخلالف الفقمي داخل -1
مدى يف ؛ حيث ردَّ خليل اخلالف الفقمي يف مسائل كثرية إىل اخلالف األصويل خارجهو املذلب 

 وحجيَّتما. اعتبار القواعد األصولية

"جمتمد التخرنج" لي أقل مرتبة اجتمادنة نستحقُّ خليل أن نتبوَّلا، ولي املرتبة الثالثة ضمن -1
 .طبقات اجملتمدنن

لالستدالل للفقه املالكي، والتأصيل لألقوال الواردة فيه  اجلادةنُعّد كتاب التوضيح من احملاوالت -2
ندحض هتمة التعصب ولو ما ، يف الكثري منما بيان أسباب اخلالفبشأن خمتلف املسائل الفقمية مع 

منمج خليل يف توضيحه  ال سيما ومن ليت ألصقت بعلماء املذلب املالكي؛ونبذ الدليل والتأصيل ا
تار ما خيالف إبراز القول املشمور وخمالفه وترجيح ما كان دليله أقوى وإن كان قوال شالًّا، بل قد خي

مذلبه لقوَّة دليله يف مقابل دليل مذلبه. وكلُّ لل  بعد مناقشة علمية مستفيضة ملختلف اآلراء 
 واألدلة.

 وتمثَّلت أهمُّ التوصيات فيما يلي:      

 تتناول الفروق الفقمية عند املالكية من خالل كتاب التوضيح.علمية دراسة -1

 الفقمي يف املذلب املالكي من خالل كتاب التوضيح. تتناول أسباب اخلالفعلمية  دراسة-0
يف  األقوال الشالة يف املذلب املالكي وما رجَّحه خليل منما ومستنده تتناولعلمية  دراسة-4

 من خالل كتابه التوضيح. ترجيحاته
 مجع ودراسة استدراكات خليل يف كتابه "التوضيح" على ما أورده ابن احلاجب يف خمتصره-3

 الفرعي.
 والحمد هلل أوَّال وآخرا.                                                                       
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 ملخص البحث باللغة اإلنجليزية
      Summary: 

This research  named as: " Jurisprudential  graduation for 

Sheikh Khalil through his book Attawdih" has come to treat 

one of the diligence cases which is the Jurisprudential  

graduation, so the owner of the most famous book at the 

latecomers from the Maliki’s jurists was Sheikh Khalil Ben 

Isaac El Joundi, and that was through his book "Attawdih", in 

which Khalil seemed to be a brilliant explainer for 

"MokhtassarIbn El Hajib", giving a high attention to the 

transfer of words within the doctrine attached to its evidences, 

seeking to show the famous ones among them, choosing the 

word which its evidence is stronger , after criticizing  the 

words and discussing its evidences, therefore this research has 

come to treat the next principal problematic: Was Sheikh 

Khalil just a  skilled explainer for "MokhtassarIbn El Hajib", 

fond of the transfer of the words within the doctrine linked to 

its evidences, showing the famous ones, criticizing some, 

discussing its evidences and choosing which has the Fatwa in 

most of the ethical matters ? Or did the Asset science in 

general and the Jurisprudential  graduation science especially 

have an effect in the folds of its book "Attawdih", but his 

juristic fame prevented it from showing ? This research has a 

value that was mainly the importance of the subject of 

graduation in general and the jurisprudential graduation of it in 

particular as an effective discipline on the one hand and his 

importance of the book of "Attawdih" and the stature of its 

author on the other hand.  
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This study aims to achieve a number of objectives, the 

most important of which are: 

1- Showing the importance of the jurisprudential graduation 

science for the latecomers in general and for Sheikh Khalil in 

particular in extracting the rulings of what was new from the 

incidents of their period, and linking the established branches 

with the imams' assets and bases.  

2- Showing the importance of the fundamentalist rules of 

Sheikh Khalil in extracting the legal rulings from the Quran or 

the Sunnah, and demonstrating that it is for him one of the 

most important causes of the jurisprudence dispute inside or 

outside the doctrine. 

3-Highlighting an important aspect of Khalil's scientific 

personality which did not get a proper attention from the study 

and statement expect what the investigators point out to clarify 

and the interested scientists in his book "Attawdih", which is 

his involvement in assets in general and gradual jurisprudence 

in particular, and his superior ability to link the science of 

jurisprudence and assets. 

4- Showing the diligent status of Khalil, and the rank of 

graduation diligents among Jurists. 

5-Further indication of the scientific value of the book of 

“Attawdih”, especially those attached to the fundamentalist 

side therein  
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6- Denying the charge of intolerance and the renunciation of 

evidence and rooting that was attached to the scholars of the 

Maliki’s in general and Moroccans of them in particular. 

The nature of this study required the multiplicity of research 

methods; the analytical and historical approaches. 

The subject was dealt with according to a plan that 

included an introduction, an introductory chapter, two 

chapters and a conclusion, as follows: 

Introduction: 

I mentioned the typical elements of academic research from 

highlighting the title of the topic and the formulation of its 

problems, indicating its importance, the reasons for its 

selection, the desired objectives and its research methodology 

and presenting the previous studies on the subject and its 

research plan. 

Preliminary chapter: It was dedicated to define the 

character of Sheikh Khalil and his book “Attawdih”,and 

to show the truth of jurisprudential graduation and its 

types, and some extractor rulings through three studies;  In  

the first  study , I introduced the definition of Sheikh Khalil 

and his book “Attawdih”  ،and in the second study , I 

elucidated the truth of jurisprudential graduation and its types, 

and In the third study I presented some extractor rulings and 

its sayings, and It was limited to showing the rank of the 

extractor among the  jurists and highlighting the diligent status 

of Khalil, as well as clarifying the meaning of some terms that 



   309 
    

are related to the extracted saying and ruling on making a 

fatwa in it. 

The first chapter was devoted to the study the graduation 

of branches on assets for Sheikh Khalil through his book 

“Attawdih”, and that was through four studies, the first one 

was devoted to the graduation of the branches on assets in the 

studies of Shariah’s ruling, and the second study was 

dedicated to the graduation of branches on assets  in the 

original evidences, and the third study came to show the 

graduation of the branches on assets in the subordinate 

evidences, and the chapter was concluded by a fourth study 

which included the graduation of branches on assets in 

conflict, giving preponderance, and diligence. 

As for Chapter Two: It has been addressed to study of the 

graduation of branches on the branches of Sheikh Khalil 

In his book ”Attawdih” through five studies: the first study 

was devoted to the graduation study by measurement method, 

and the second one was dedicates to the graduation study by 

transport and graduation, and the third one was devoted to the 

graduation by concept, as for the fourth study, it was dedicated 

to study the graduation according to the doctrine, while the 

fifth study was dedicated to  explain the texts of the doctrine 

by applying the general text on his members, and 

Interpretation of doctrine narratives, by interpreting the 

images of the narratives, and customizing the general 

narratives, and restricting the Absolute narrations. 
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As for the conclusion, I have gathered the most important 

results that I found and the recommendations that I presented, 

and these are the most important results: 

1-The science of jurisprudential graduation was really 

important for Sheikh Khalil, and this was manifested by 

linking almost a countless of jurisprudential branches that was 

included in his book “Attawdih” with its assets and its rules,  

and also by deducing an unwritten rulings of branches and 

emerging incidents of his era by appending them to what is 

provided, or by reverting it to the origins of doctrine and its 

rules, which asserts that Sheikh Khalil was excellent in 

fundamentals science in general, and the art of jurisprudential 

graduation and his great ability on linking between the science 

of jurisprudence and the science of fundamentals. 

2- It clearly appears that Sheikh Khalil was great in the 

graduation of branches on branches by using different 

graduation ways that are specialized on this type, he graduated 

using most methods, and graduation issues are often numerous 

in each way, however, the graduation by analogy represented 

the millstone in its graduates that are almost countless, Where 

most of the branches of jurisprudence were through graduation 

by measurement. 

2- The importance of the fundamentalist rules for Sheikh 

Khalil was evident in the extraction of Sharia rulings from the 

Qur'an or the Sunnah, and linking the established branches 

with their assets and rules, so Khalil has graduated many 

doctrinal branches on multiple and varied fundamentalist 

bases that exceeded the ninety rule, distributed over the 
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majority of fundamentalist detectives, which cleverness of 

Imam Khalil in the science of graduating branches on assets. 

4- Through his book “Attawdih” , It was clear from Khalil's 

mastery in the science of graduating branches on branches and 

the science graduating branches on assets that Khalil was not 

just an excellent explainer for “MokhtassarIbn El-Hajib”, 

Fond of the transfer of sayings within the doctrine attached 

with its evidence, criticizing some of them, discussing their 

evidence and giving preference for the ones with Fatwa, but he 

also had knowledge in the fundamentals of jurisprudence in 

general and jurisprudential graduation in particular, and the 

study has confirmed its superior ability to activate the science 

of jurisprudential graduation of both types as a leading 

discipline, and perhaps it was thanks to which he was able to 

be an expert jurist, sailing in the doctrine of his imam, and one 

of his great figures with no doubt, but his fame jurisprudence 

obscured his fundamentalist prowess. 

5- The study also found that fundamentalist rules represent 

one of the most important causes of the jurisprudence dispute 

inside and outside the doctrine; whereas Khalil attributed the 

jurisprudence dispute in many issues to the fundamentalist 

dispute concerning fundamentalist rules and their argument. 

6-"Graduated industrious" is the least diligent rank Khalil 

deserves to be ranked, which is the third rank among the 

classes of diligents.  

7-The book of “Attawdih” is one of the advanced attempts to 

deduce al-Maliki's jurisprudence, and the rooting of the 
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statements contained in it on various jurisprudential issues 

with a statement of the causes of disagreement in many of 

them, which refutes the charge of intolerance and renouncing 

the evidence and rooting attached to the scientists of the 

Maliki doctrine, especially from Khalil's approach through his 

book to highlighting the famous saying and its contravention 

and giving preponderance to the sayings which its evidence 

was stronger, even if it is an anomaly, and he may even 

choose what violates his doctrine regarding the power of its 

evidence in exchange for evidence of his doctrine. All of this 

was after an extensive scientific discussion of various opinions 

and evidence. 

The main recommendations were: 

1-A scientific study dealing with the jurisprudence differences 

in the Maliki through the book of “Attawdih”. 

2- A scientific study dealing with the causes of controversy in 

the doctrine of Maliki through the book of “Attawdih”. 

3-A Scientific study dealing with the anomalous sayings in the 

Maliki doctrine and which ones did Khalil give preponderance 

to and its reference through his book « Attawdih » 

4- Collecting and studying the remedies of Khalil in his book 

"Attawdih" on what was reported by Imam Ibn al-Hajeb in his 

sub-summary. 

 

                  Thank God first and last. 


