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مبسم اهللا الرمحن الرحي

املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آلـــــــــــــــــــــــــــــــه احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة احلسىن للمتقني، والصالة والسالم على 
فهذه سلسلة حماضرات يف موضوع التخريج الفقهي عند :وأصحابه أمجعني، وعلى من اتبعهم إىل يوم الدين، وبعد

ات ـــــــــاملالكية، مجعتها مما كتبه الباحثون يف هذا الفنّ 
على األصول، . احلديثة اليت مل يكتب فيها إال قليال

.وختريج األصول على الفروع، وبذلك تكتمل األقسام الثالثة للتخريج

.

األستاذ الدكتور عبد الكرمي حامدي
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مفردات المقياس

مفهوم التخريج وأنواعه عند الفقهاء واألصوليني- 

ختريح الفروع على الفروع- الفقهيخريج تمفهوم ال- 

عهد -عهد األئمة-عهد التابعني وتابعيهم- عهد الصحابة-عهد النبوة( نشأة التخريج الفقهي وتطوره- 
)التقليد

ج لإلمامموقف العلماء من التخريج الفقهي وحكم نسبة القول املخرّ - 

أسباب ظهور التخريج الفقهي وعالقته باالجتهاد- 

بينها جني ومرتبة حمتهد التخريح والرتجيحخرّ مراتب امل- 

جنيوصفات املخرّ ،خريج الفقهيتشروط ال- 

)سكوت اإلمام- فعل اإلمام- اإلماممفهوم نصّ - اإلمامنصّ (الفقهيجمصادر التخري- 

)الزم املذهب- الّنقل والتخريج-القياس على نّص اإلمام(تخريج الفقهيلطرق ا- 

أصول اإلمامحكم التخريج على غري- 

كيفية التخريج وطريقته- 
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في التعريف بالتخريح وأنواعهمقدمة

تعريف التخريج الفقهي

د حرف الراء، أي مضّعف ، مشدّ »َخرَّجَ «من الفعل الرباعيخريج يف اللغة مشتقّ التّ :التخريج في اللغة: أوال
.متعّدي لئال جيعل اخلراج ذاتياخرّج خيرّج إخراجا و خترجيا، وهو فعل: ، يقال)فّعل(على وزن 

: مهامعنيان أساسيان،»خرّج«وللفعل 
.الدخولوهو ضدّ الظهور،عن الشيء و فاذ النّ -أ

.وننياختالف اللّ -ب
.ومعاين التخريج يف اللغة ال خترج عن هذين األصلني

:فاذ عن الشيء، نذكر املعاين اآلتيةومن األصل األول، الذي معناه النّ * 
مه،علّ إذا أّدبه و خرّج املعّلم تلميذهو ناعة، أي درّبه،خّرجه يف العلم والصّ : يقال:الّتقوميالتعليم والتأديب و -

.جعل عليها َخرَاًجاقّومها و :: وخرّج خيله
.استخرجه، إذا طلب إليه أن ُخيرَجهُ : يقال: طلب الشيء- 
.الغراسةأي أصلحتها للزراعة و استخرجت األرض،: االستصالح- 
.استخرج الشيء من املعدن، إذا خّلصه من ترابه: االستخالص- 
.واستخرجه إذا استْنبطهُ خرّج الشيء،: االستنباط- 
، وخرَجِت السماء خروجا، أْصحت انكشفتحاب، أي ظهرت و خرجت الشمس من السّ :الربوزالظهور و - 
.انقشع عنها الغيمو 
.حاباملاء الذي خيرج من السّ : اخلَرْجُ - 
.هو يوم القيامة، ّمسَي بذلك خلروج الناس من قبورهم: يوم اخلروج- 
.ريبة اليت جتىب من أموال الناسالضّ : اخلَرَاج- 
.ّمسوا بذلك خلروجهم عن طاعة اإلمام أو مجاعة املسلمني: اخلوارج- 

.هو النفاذ عن الشيءفكل هذه املعاين ترجع إىل األصل األّول، و 
:الذي هو اختالف اللونني، نذكر املعاين اآلتيةمن معاين األصل الثاين للتخريج،و *

.: ماء خروجاخرجت السّ -
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:جة خرجاءنعكْبش أخرج، و : بلون خمتلف، ويقالالنصف األخر منها هي اليت نصفها أبيض و :شاة خرجاء- 
.السوداء يف األخرىوهي البيضاء يف إحدى الرجلني و 

إذا نبت فيها : جدٌب، وأرض خرجاءخصٌب و : أي أخصب بعضه وأجدب بعضه، وعام خمرّج:َخرََج العام- 
.يف مكان دون مكان، فرتى بياض األرض يف خضرة النباتالزرع أو احلشيش

.إخراج بعضهم عن نصيبه يف املرياث نظري شيء من الرتكة أو من غريهاتصاحل الورثة على: خارج يف املرياثالتّ -
-رضي اهللا عنه- فعن ابن عّباسأي خروج أحد الشركاء من الشركة مقابل شيء يأخذه، : خارج يف الشركةالتّ -
".ديناالبأسأنيتخارجالقوم يف الشركة تكون بينهم، فيأخذهذاعشرة دنانري نقدا، ويأخذ هذا عشرة دنانري" :قال

.ففي هذه األمثلة جاء التخريج مبعىن اختالف اللونني أو احلالني أو الوضعني
:العالقة بين المعنيين

خريج، إال أّن التفريق بينهما هو الواضح، فاختالف اللونني يؤدي إىل ظهور أحدمها ميكن اجلمع بني معنيي التّ 
عن الشيء، هو األكثر استعماال، وهو املناسب فاذ النّ غري أن املعىن األول، الذي هو على اآلخر، فيتمّيزان،

إبراز ، و ذلك ألن عملية التخريج هي إظهار للعالقة بني أصلني، أو فرعني، أو بني أصل و فرعملوضوع التخريج، و 
ما ختريج لألصول من األصول، أو ختريج لألصول من الفروع، أو ختريج للفروع من فهي إأحدمها عن اآلخر،

.و ختريج للفروع من الفروع، كما سيأيت بيانهاألصول، أ
:التخريج في االصطالح: ثانيا

الفقهاء، بل له على األوليني و للتخريج يف االصطالح دالالت عديدة ختتلف باختالف العلوم، فلم يقتصر استعما
.تعّدى استعماله يف طائفة من العلوم، كما هو احلال عند النحويني و أهل احلديث

اة يستعملون التخرجيفي التربير فالنح»تربير إشكال أو دفع له « عندهم بأنه يعرف :عند النحويينالتخريج 
املسالة خترجيات يف هذه: التعليل للمسائل النحوية اخلالفية بوجود الوجوه املناسبة هلا و التخرجيات، فيقولون مثالو 

قرأ : مثال ذلكخترجها مما فيها من إشكاالت،املسألة املشَكلة ميكن إجياد وجوه و تعليالتعديدة، أي أنّ 
بدال من) لُتصينبّ (ـــــــــب]25: األنفال[﴾ظََلُمواِمْنُكْم َخاصَّةً الَِّذينَ َالُتِصيَنبَّ َواتـَُّقواِفتـَْنة﴿:مجاعة قوله تعاىل

.ختفيفا) ل(، و قد خّرجها حممد بن جرير اهلمذاين على حذف األلف من )التصينبّ (
ثينالتخريج  :            يأيت عندهم للداللة على عّدة معاين، نذكر منها:عند المحدِّ

.خّرجه فالن، و أخرجه: ويطلق على ذكر املؤلف املّيت بإسناده يف كتابه، يقولون:ختريج اإلسناد-
.أخرجه ابن ماجة، أي رواه وأبرز ما فيه:قال: ختريج الرواية- 
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.فقههربيه و غته إىل الراوي، والكالم على عّلته، و نسبته و احلديث من أصل موثوق بصحّ هو نقل : ختريج الدراية- 
احلكم عليه ببيان قل احلديث من أصله، وتتبع طرقه وأسانيده، والنظر يف حال رِجاله، و وهو ن: ختريج احلكم-

,درجته و قبوله أو ردِّه
الراوي و املَروي، وحكمه صحًة وضعفاً، للمجموع طرقه هو معرفة حال« :ثنيعموما فالتخريج عند احملدّ و *
. »ألفاظه و 

.و املنتفالتخريج عندهم معناه إظهار احلديث و إبراز ما يتعلق به من جهة السند
: التخريج عند الفقهاء و األصوليين

:ذهب عدد من العلماء إىل تعريف التخريج بالقياس، نذكر منهم: التخريج مبعىن القياس
الفرق، وأن َمثَّ معًىن يف - أي املفيت-فَمهما«: ذكر ذلك عند حديثه عن شرحه التخريج، فقال:القرايف املالكي- 

أمكن أن يالحظه إمامه املقرِّر لتكن القاعدة يف مذهبه، امتنع عن التخريج، ورة املخّرجة،األصل مفقود يف الصّ 
القياس على قواعد الشرع مع الفارق، كذلك ميتنع قياس 

.»املفيت مع قيام الفارق
يستعمل التخريج يف معىن ، إشارة إىل أّن القرايف "امتنع عن التخريج، فإن القياس مع الفارق باطل" :فقوله-

. ألنه نوع من القياسفكذلك التخريج؛،القياس مع الفارقالقياس، فكما أنه ال يصحّ 
«:حيث قال) 781ت(وممن ذهب إىل استعمال التخريج مبعىن القياس، حممد بن مرزوق العجيسي التلمساين- 
بعد مسألة بنظريها مما نصّ إحلاقكلية، أو يف جزئيته من نصّ إخراجأما القياس الذي يستعمل يف و 

ى قوله يف مسألة ل من أقوال األمام بقياسه علأو املستعمل يف ختريج قو د على مأخذ إمامه فيها،اطالع املقلّ 
النظائر كما يفعله بعد إطالعه على املدارك، فهذا وأشباهه من ختريج األقوال و خيتلف قوله فيهاملو ،أخرى متاثلها

» من هذه صفته من املقلدين يسمّ د، و األشياخ، ال ميتنع على املقل
مل ، إشارة إىل أنواع القياس اليت ذكرها، أي قياس حكم مسألة"هذا وأشباهه من ختريج األقوال و النظائر:"فقوله
.اإلمام عليها على حكم مسالة منصوص عليهاينصّ 

:وممن ذهب إىل أن التخريج مبعىن القياس، عبد اهللا بن إبراهيم الشنقيطي، حيث قال يف كتابه مراقي السعود-
إن مل يكن لنحو مالك أُِلف         قوٌل بذي و يف نظريها ُعِرف

ـرجـــــــــــــــــــــــــــــــقيل عزوه إليها حه ـــــــــــــــــــــفذاك قول
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مسالة معّينة، : أي- ذي-أي ُوجد-أُلف- إن مل يكن- أي« :جاء يف شرحه
قوله يف تلك : أي- فذاك- --واحلال أنه ُعرف له قول

: أي،- هو قوله املخرُّج يفاملسألة،
.»جبامع العّلة

.خريج نوع من القياسحكما للمسألة عن طريق القياس، فالتّ خيرّجوإحلاقُ 
و هذا هو ،»هو استخراج حكم مسألة من مسألة منصوصة : التخريج«: وعرّفه من املالكية ابن  فرحون  بقوله

.نهالقياس بعيْ 
وأّما أرباب املذاهب فأقوال «: والتخريج مبعىن القياس ورد صرحيا عند الشافعية، قال الزركشي يف البحر احمليط

دين، فإذا حفظ من إمامه فُتيا، وإن كانت فروعا تنزَّ ،مقلِّديهم
»و هو املعربَّ عنه بالتخريج....حيحها على الصّ نفهم معو 

« :وي يف كتابه اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفدااملر قال:كما ورد التخريج مبعىن القياس عند احلنابلة
.»التخريج نقل حكم مسألة إىل ما يشبهها، و التسوية بينهما فيه

.»التخريج بناء فرع على أصل جبامع مشرتك«:أمحداملدخل غلى مذهب اإلمام : و قال ابن بدران يف كتابه
التعريف ال خيرج وهو نفس تعريف ابن بدران، و ،»بناء فرع على أصل جبامع مشرتك« :عرّفه اإلمام الطويف بقولهو 

.عن معىن القياس وحده
.» نقل حكم مسألة إىل ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه« : وعرّفه ابن تيمية يف املسوّدة بقوله

إثبات حكم : وأما ختريج األقوال فهو«:قالعرّفه من املتأخرين وّيل اهللا الدهلوي، حيث عّرف التخريج بالقياس،و 
فخّرجنا عليه القول بالتحري يف التحري يف التوجه إىل القبلة،اعتربرأينا أن الشرع : يف نظري تلك املسألة، مثل

.»ه الثياب الطاهرة بغريهاباب أشباه أواين املاء الطاهر بغريها،وأشبا
تخريج : ــــــــــــالتعاريف متفقة يف أّن التخريج ال خيتلف عن القياس يف املعىن، و هذا ما ُعِرف عند الفقهاء بفهذه 

.الفروع على الفروع
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:فريعالتخريج بمعنى التّ 
فرّع يفرِّع تفريعا، : ، تقول"فّعل" وزن الرباعي، بتشديد حرف الراء، على " فرَّع "مصدر للفعل :التفريع يف اللغة

".فـَرَعَ " من الفعل الثالثي وهو مشتقّ 
اجلمع وهو ما يتفرع من أصله، و شيء أعاله،الفرع من كلّ : ، ليدّل على عّدة معان منها)فرع(ويأيت الفعل 

ستفرع و فرّع من هذا ا: يقالاسَتْخَرجُت فَخَرَجت، و : فّرعت من هذا األصل مسائل فتفّرعت، أي: فروع، تقول
.    خرجتاألصل و مسائل، أي استخرجها وجعلها فروعه فتفرعت، وتفّرعت املسائل؛ تشعبت مناألصل 

.يأيت للداللة على معنيني: التفريع في االصطالح
:التفريع بمعنى القياس: األول

أصول مذهبنا، فإن وجدنا نظريها التفريع أن ترد مسألة ال جندها بعينها يف : وإىل هذا ذهب الدهلوي، حيث قال
باإلمياءأو فهمنا أو املصرحة األموراستدللنا مبالزمة ، أو وجدنا عموما أدرجناها فيه و اخرتنا حكمها منه

.االقتضاءو 
أن يتمّكن املُخرّج أن خيرِّج بالدليل حكما يصري كاملنصوص : التفريع« :كذلك عرّفه حممد حسني السوسي، فقالو 

. » أن جيري على نصوص إمامه أحكاما تصري كاملنصوصة : على نصوص إمامه، أي
هذا هو معىن عليه، و عليه اإلمام من األحكام مبا نصّ ما مل ينصّ واضح من خالل التعريفني أّن التفريع إحلاقٌ 

.القياس
.األحكام على قواعد وأصول المذهببناء:الثاني

، ويسّمى استخراج استخراج لإلمام فيها، على قواعد وأصول مذهبهيراد بالتفريع بناء أحكام املسائل اليت ال نصّ 
.أحكام املسائل يف القواعد و األصول تفريعا

ية من حيث اشتماهلا بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، و قضية كلّ : القاعدة اصطالحا«:يقول اجلرجاين
,»تفريعا: استخراجها منهاتسمى فروعا، و 

:التخريج يف اصطالح العلماء: ، قالالحسني املو إىل هذا املعىن ذهب حممد علي بن
عل، بإبرازها من القوة األحكام بالقّوة القريبة من الفتـََعرُّف أحكام جزئيات موضوع القاعدة املشتملة على تلك "

".إىل الفعل
أقيموا :تـُْنِتجاألمر للوجوب حقيقة،و أمر،،أَِقيموا الصالةو ،األمر للوجوب":وأعطى مثاال على ذلك، فقال

"تفريع: ويقال لإلبراز املذكور:مثّ قالالصالة للوجوب حقيقة،
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جاء يف املوسوعة أو على أصوله وقواعده،،وص اإلمامبالتفريع على نصُ من هنا فإّن التخريج قد يكونُ و 
أو على أصول إمام املذهب،  استخراج حكم بالتفريع على نصّ : التخريج":الفقهية

"أو الشرع، أو العقل، من غري أن يكون احلكم منصوصا عليه من اإلمام
فمن موضوعها الفروع و اجلزئيات املنطوية حتت تلك القواعد،معلوم أّن كتب القواعد الفقهية واألشباه والنظائر،و 

السيوطي الشافعي ى ذلك ما ذكره ابن جنيم احلنفي و مثال علو القاعدة تتفرع جزئيات كثرية تأخذ حكم القاعدة،
اجلزئية، أي واعد كلية يتخرَّج عليها ما ال ينحصر يف الصور يف ق":يف كتابيهما للنوع الثاين من القواعد، بعنوان

"جزئيات كثرية ال حصر هلا يتفرّع عليها فروع و 
ختريج الفروع على األصول، وختريج الفروع على الفروع : ــــــــــــــاملعىن الثاين للتخريج، أي التفريع، هو ما ُعرف بو 

.أيضا، فهو يتناول النوعني
.بمعنى االستنباطالتخريج -ج

وُكّل النبُط املاء الذي يَنُبُط من قعر البئر إذا ُحفرت،املاء، إنباطا، مبعىن استخرجه، و من أنبط :االستنباط في اللغة
م استنبط احلكو أي استخرجه،: ماالاستنبط منه علما وخربا و : ستخراج، يقالاال: االستنباطما أُظهر فقد نُِبط،و 

ُهمْ اْألَْمرِ أُوِيل َوِإَىل الرَُّسولِ ِإَىل َوَلْوَردُّوهُ { يف القرآنو تخرجه،اس: من النص أو بالقياس َيْستَـْنِبطُونَهُ الَِّذينَ َلَعِلَمهُ ِمنـْ
ُهْم  .أي يستخرجونه- ]83: النساء[} ِمنـْ

:االستنباط في االصطالح
."القرحيةقّوة ط الذهن و هو استخراج املعاين من النصوص بفرْ ":عرّفه اجلرجاين بقوله

"هو استخراج األحكام الشرعية من مصادرها بواسطة القواعد األصولية":عرّفه حممد الروكيو 
هو استخراج احلكم، أو العلة إذا مل يكونا منصوصني وال جممعا عليهما، بنوع ": وعرّفته املوسوعة الفقهية الكويتية

تستخرج العلة بالتقسيم، و و ، وحنو ذلك،واالستحسانتخرج احلكم بالقياس، أو االستدالل، من االجتهاد، فيس
."، وغريها مبا يعرف مبسالك العّلةالسرب، أو املناسبة

بد الرمحان بن جاد اهللا من هؤالء العالمة عورد عند الفقهاء و األصوليني، و وإطالق التخريج على االستنباط
حيث عّرف ابن السبكي اجلوامع البن السبكي،املالكي يف حاشيته على شرح اجلالل احمللي على مجع اينالبن

:، فقال"ختريج الوجوه"اينمث شرح البن،»إمامههو املتمكن من ختريج الوجوه على نصوص «:جمتهد املذهب بقوله
.»استنباطها منها:و معىن ختريج الوجوه على النصوص«
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ي األحكام املخّرجة على نصوص إمام فهالوجوه مبعىن األحكام اليت يبديها جمتهد املذهب على نصوص إمامه،و 
من أصحاب الوجوه، وسيأيت :االستنباطفالتخريج هنا ورد مبعىن املذهب،

.بيانه بالتفصيل الحقا
كأن يقيس ما سكت عنه على ما نصّ « :ين على ختريج الوجوه مبعىن االستنباطثلة اليت ذكرها البناومن األم

.»عليه، أو يستخرج حكم املسكوت عنه من دخوله حتت عموم ذكره، أو قاعدة قّررها
سكت عنه اإلمام حتت عموماتذكرها،تنباط يشمل القياس على النصوص، ودخول ماهذا يدل على أّن االسو 

فاالستنباط فروع ضمن قواعد اإلمام، جزئيات و وهو ما يسمى باملفهوم املوافق أو املساوي، كما يشمل دخول
.أعّم من القياس

استنباط أحكام : التخريج«:وممن عرّفوا التخريج باالستنباط من املتأخرين الشيخ أبو زهرة، حيث عرّفه بقوله
، وذلك بناء على األصول العامة اليت بين عليها االستنباط يف ة املذهب آراء فيهاالواقعات اليت مل يعرف ألئمّ 

وهذا ما فيها لإلمام بالرجوع إىل نصوص و قواعد املذهب،نباط الفروع اليت ال نصّ فالتخريج عنده است.املذهب
.يعرف بتخريج الفروع على األصول، وهو نوع من أنواع التخريج

.االستنباطالتفريع،القياس،: اخلالصة أّن للتخريج عند الفقهاء واألصوليني ثالثة معاينو
هو ختريج الفروع على الفروع، بقياس النظري على و خاص من أنواع التخريج،فالتخريج مبعىن القياس لوحظ فيه نوع 

.نظريه، و الشبيه بشبيهه من نصوص اإلمام
ختريج الفروع على و ختريج الفروع على الفروع،: مهاالتخريج مبعىن التفريع لوحظ فيه نوعان من أنواع التخريج ،و 

.األصول
، واشتهر مصطلح االستنباط األصوليني يف القياس على نصوص وأدلة الشرعوملا كان مصطلح القياس أشهر عند 

األنسب لذا كان األقرب و ؛وغريهالى استنباط األحكام من أدلتها الشرعية، كالقرآن والسنة، واالمجاع،عندهم ع
ختريج و الفروع،ختريج الفروع على:من املعاين الثالثة للتخريج هو التفريع، وهو املعىن املناسب لقسمي التخريج

.ة من فرّع يفرّع تفريعا، كما سبق بيانه يف التعريف اللغويالفروع على األصول، فكلمة الفروع مشتقّ 
االجتهاد يف تفريع األحكام غري املنصوص «:ومن هنا فإن التعريف املناسب للتخريج عند الفقهاء واألصوليني هو

.»عليها على أصول و قواعد املذهب، وعلى نصوصه
هو جمتهد مقّيد بأصول و ،"جمتهد التخريج"ــــــــــــالقائم به بمن االجتهاد داخل املذهب، ويعرففالتخريج نوع

.اإلمام
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وهي الواقعات والنوازل املستجّدة، غري املنصوص على حكمها يف املذهب،وحقيقة التخريج تفريع للمسائل
ختريج الفروع على "قواعد املذهب، وهذا ما يعرف بد عن حكمها و خيّرجها وفق أصول و في

."ختريج الفروع على الفروع":هو ما يعرف بو ،أو خيّرجها على نصوص املذهب وما جرى جمراها،"األصول
:بعض المصطلحات ذات العالقة بالتخريج

.التكييف، ، وهي أصول الفقه، الفقه، اخلالفيف هذا املطلب سنذكر عالقة التخريج ببعض املصطلحات
.عالقة التخريج بأصول الفقه-أوال 

التفصيلية، أدلتهاالشرعية العملية من األحكاماستنباط إىلهو:أصول الفقه
:وتتلخص عالقة التخريج بأصول الفقه فيما يأيت

التخريج اعمال ملا تقرر يف أصول الفقه من صول الفقه سابق يف الوجود على التخريج، وهذا أمر ضروري؛ الن أ- 
.قواعد أصولية

إذمرة املرجوة والغاية املقصودة من أصول الفقه؛ يعترب التخريج الثّ - 
القواعد، يج الذي تعمل فيه هذهالتخر التفصيلية؛ يأيت دورأدلتهاالشرعية العملية من األحكاماستنباط إىل
.تطبق فيما وضعت لهو 

:عالقة التخريج بالفقه-ثانيا 
.التفصيلية أدلتهاالعلم باألحكام الشرعية املكتسبة من هو: الفقه

:فيما يليإمجاهلان العالقة بني الفقه والتخريج، ميكن إوبناء على هذا التعريف، ف
.أدلتهن التخريج استنباط للفقه من ألسبق يف الوجود من الفقه؛ أالتخريج - 
ل اىل معرفة األحكام الشرعية ا األخري هي التوصّ ن الفائدة من هذإجوة من التخريج؛ إذ الثمرة املر يعترب الفقه- 

.دلتها العملية من أ
ة مع ملك"دخل يف تعريف الفقه عبارة أن من العلماء من إلذا ف؛- 

.أدلتهليتمكن الفقيه من استنباط الفقه من " االستنباط 
:عالقة التخريج بالخالف-ثالثا

األئمة
:فيما يلي 
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أويبحثان يف مسائل اخلالف، فالتخريج يبحث عن اخلالف يف الفروع داخل املذهب يتفقان يف - 
.خارجه، وعلم اخلالف موضوعه هو اخلالف املذهيب

فال خيرج عنهما، خبالف خيتلفان يف ان التخريج يكون يف الغالب يف مسائل الفروع او يف مسائل األصول،- 
.دة والتفسري وغريها من املوضوعاتيتناول اخلالف يف مسائل العقيعلم اخلالف فانه أوسع دائرة منه؛ اذ 

ن للفروع وخترجيها على القواعد أو بيااستنباط هلا من الفروع ،ئمة و التخريج يف الغالب بيان ألصول األ- 
وهذا ال ، وأقوالهاإلمامآلراء دأدلته واإلشهاضأقوال املخالف ونقردّ وص، أما اخلالف فرياد به اجلدل و النصو 

.خريجيدخل يف التّ 
:التخريج و  التكييف الفقهي-ارابع

الفقه اإلسالمي بأوصاف فقهية بقصد هو حتديد حقيقة الواقعة املستجدة إلحلاقها بأصل فقهي خصّ :"التكييف
:"إعطاء تلك األوصاف للواقعة املستجّ 

ة املعاصرة، خبالف التخريج فانه عام شامل بالقضايا املستجدّ خريج، غريأنه اختصّ نوع من أنواع التّ كييففالتّ 
.املعاصرةللمسائل القدمية و 

:حتقيق ما يلي- 
.ة يف الفرعق من وجود العلّ التحقّ *

.األصلالفرع حبكمإحلاق* 
.أو نصا لإلمام،أو دليال عاما،ج عليه قاعدةكون األصل املخرَّ كييف يفوالتّ خريج يتفق التّ - 
، أما اإلمامبد أن يكون منصوصا عليه يف مذهبيف كونه األصل يف التخريج الخيتلف التخريج والتكييف - 

.ألنه فقد يكون األصل منصوصا عليه يف القران أو السنة؛التكييف فال يشرتط
:فوائد التخريج 

:للتخريج فوائد كبرية أمهها
عليها فيما ورد عنه من  فروع، وما انبىن على هذه األصول من فروع مل ينصّ اإلماممعرفة أثر أصول مذهب - 

.خرجها أتباعهوإمنابنفسه، 
.، وخترجيها وفق أصولهاإلمامعن معرفة احلوادث املستجدة و النواز - 
واستنباط الوقائع و النوازل وفق هذه اإلمامبقاؤه بقيام أتباعه بعملية التخريج على أصول استمرارية املذهب و - 

.األصول
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قائع والنوازل، اختالف الو خريج يضمن بقاء املذهب وانتشاره بيف األفاق، فالتّ انتشار املذهب أصوال وفروعا - 
.األماكناألزمات و و 
.مسائل األصول و كذا الفروع داخل املذهبواملرجوح يفمعرفة الراجح - 
.يف املسائل األصولية والفروعيةمعرفة أسباب اختالف جمتهدي املذهب يف العديد- 

:أنواع التخريج
:ينقسم التخريج باعتبار موضوعه والغية منه اىل ثالثة أنواع

.األصول من الفروعختريج* 
.ختريج الفروع على األصول* 
.ختريج الفروع على الفروع* 

الفروعمنتخريج األصول 
.نتناول يف هذا املطلب تعريف كل من األصول والفروع يف اللغة، مث التعريف االصطالحي هلذا املركب

:اصطالحاعريف األصول لغة و ت
:ة معان، أمههاعلى عدّ مجع أصل، ويطلق يف اللغة :األصول يف اللغة

.ومنه أصل احلائط، أساسه: أساس الشيء- 
أمل تركيف ضرب ﴿:ي يف األرض، كما يف قوله تعاىلأصل الشجرة، أي أسفلها الذ:ومنه قوله: يءأسفل الش- 

]24/إبراهيم[﴾اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء
.ما يبىن عليه غريهاألصل- 
.أصل الولد، والنهر أصل اجلدولعليه، فاألبُ يءالشما يستند وجوداألصل- 

):التخريج(التعريف اللغوي المناسب لموضوع 
، ذلك أن حقيقة التخريج امنا هو بناء فرع ، هو املعىن املناسب ملوضوع التخريج"ريهاألصل ما يبىن عليه غ: "قوله

أصول و قواعد املذهب، أو بناء فرع على فرع من منأو قاعدة ،أو مسألة من مسائله على أصل،من فروع الفقه
.فروعه

:األصول في االصطالح
:هي،األصولينيمعاين اصطالحية عند لألصل

.نآأي دليلها من القر ،نآأصل هذه املسالة القر : كقولنا،الدليل- 
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.أصل من أصول الشريعة، أي قاعدة من قواعدها"الضرورات تبيح احملظورات": كقولكم: القاعدة الكلية- 
،"األ": كقولكم: الراجح- 
.ن احلقيقة هي األصل املقدَّ إف
.يف زواهلا، فاألصل الطهارة، أي املستصحب الطهارةمن تيقن الطهارة وشكّ ،حنو: املستصحب- 
اخلمر أصل النبيذ يف احلرمة، أي أن : أي ما يقابل الفرع يف عملية القياس، وهو املقيس، حنو قولنا: املقيس عليه- 

)مقيس(النبيذو ، )مقيس عليه(اخلمر ، ف.احلرمة يف النبيذ متفرعة عن اخلمر
):التخريج(اسب لموضوع المن) األصل(التعريف االصطالحي ل
.التخريج هو استنباط للحكم من دليلهإنإذليل، هو الدّ ) األصل(أقرب املدلوالت لكلمة 

:تعربف الفروع في اللغة واالصطالح
:ة معان، أشهرها، ويأيت يف اللغة للداللة على عدّ )فرع(الفروع مجع :الفروع في اللغة

ويكون الفرع هو اجلزء املنفصل عن آخرهشيء من إخراجأي جتزئة الشيء بعد أن كان جمتمعا، أو : التفريق- 
أي فرق بينهم، فرع الرجل، أي أوالده الذين خرجوا من صلبه، وفروع الشجرة ) فرع بني القوم(ومنه قوهلم ،األصل

.
أي مكانه املرتفع، وفرع قومه إذا عالهم بشرف ) فرع اجلبل(زء العايل الظاهر، ومنه ويكون الفرع هو اجل:العلوّ - 

.أي أعالمها) فروع الكتفني(أو مجال و
كثرت، وفرع الرجل إذاتفرعت أغصان الشجرة : ويكون الفرع هو اجلزء الذي زاد يف عدد األجزاء، ومنه: الكثرة- 

.كثر شعره، ومنه امرأة فرعاءإذا: فرعا فهو أفرع
:التعريف اللغوي المناسب للتخريج

له من دليله بواسطة وإخراجألن التخريج عملية فصل للفرع ؛"التفريق"ن املعاين الثالثة، أي هو املعىن األول م
.القاعدة األصولية

:الفروع في االصطالح
:يف االصطالح بعدة تعاريف، أمهها" الفروع"عرفت 
.ما تبىن على غريها:الفروع
.ما ثبت محلها لغريها: الفروع
.ما استندت يف وجودها اىل غريها اسنادا ثابتا: الفروع
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.ريعة العملية املستنبطة من أدلتها التفصيلية، ومنه على الفروع أي على الفقهأحكام الشّ : الفروع
:التعريف االصطالحي للفروع المناسب لموضوع التخريج

استنباط األحكام العملية من أدلتها إىلوهي اليت يتوصّ " األصول والقواعد،"علىجُ خترَّ إمنا" الفروع"ملا كانت 
".رعية العمليةهو األحكام الشّ "يف التخريج ) الفروع(التعريف املناسب ل كانالتفصيلية،  

استنباط أقوال أئمة "صول من الفروع هو ، فيكون معىن ختريج األ"االستنباط"خريج من معانيه وملا كان التّ 
"وقواعدهم من فروعهم الفقهية

:تعريف تخريج األصول من الفروع 
."حكامل فروعهم الفقهية و من خالاألئمةاستنباط أصول و قواعد" هو

:موضوعه
وما جيمعها من الرابطة فيما بينها ،من حيث داللتها على املعاين و أفعاهلم ،

.أراءمبا أخذوا به من األخذعلى األسباب الباعثة لألئمة على و ،عالقات
خريج يبحث عن أصول األئمة اليت مل يصرّ فهذا النوع من التّ 

الكليات اليت قامت عليها وكذلك يبحثون عن القواعد و و تتبع فروعهم ،
.

:نماذج من تخريج األصول من الفروع 
،ا أو صراحةمل يرد عنه ما يفيد أنه للفور أو الرتاخي نصّ ،مر املطلقمقتضى األ،األصول املخرجة ملالكمن- 

كن لو ،ليس على مالك يف ذلك نصّ ):(ه398ت (، قال ابن القصار يفيد الفوربأنهله املالكية قوال جَ فخرَّ 
نقل و ).ألن األمر اقتضاهإالمل يكن ذلك كذلك عنده على الفور و ن احلجّ أل؛

الكية من قول مالك بتعجيل احلج أخذها املن داللة األمر على الفور،أ)ه422ت (ن القاضي عبد الوهاب ع
.  ضوءمنعه من تفريق الو و ، 
، فقد نقل جوها له مما أفىت بهخرّ إمناو ،اإلماماليت مل يصرِّ ) أقل اجلمع ثالثة(:الك قاعدةملجوا خرّ و -

ذلك من قوله كو ،)أ،عهود اهللاعليَّ :به أجاب عمن قالو :( ل القاضي عبد الوهاب عن مالك أنه قا
:اء على القاعدةبن،من بداية شوال إ،د املالكية ثالثةفهي عن،)ماتاحلج أشهر معلو : (تعاىل 

).أقل اجلمع ثالثة(
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من ،أن األمر املطلق يدل على الرتاخيقوال يفيد )ه189ت (سن الشيباين من احلنفية حملمد بن احلوخّرجوا-
ن يقوم أي شهر له أ، ذر أن يقوم شهراو لو ن،تكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاءأن يعلو نذر":فتواه

."أنه ال يصري مفرطا بتأخري أداء الزكاة و صدقة الفطر و العشرشاء، و 
ه و جمازُ حالة واحدة حقيقتُ ال جيوز أن يراد من اللفظ الواحد يفذهب احلنفية إىل أنه و - 

أو المستم ﴿: منها قول علماء احلنفية أن قوله تعاىل ،الفقهيةوا هذا األصل هلم من بعض الفروع، خّرجُ جيتمعان
اذا أوصى :ل حممد بن احلسناوق. باليد حقيقةال يراد به املسّ قاع و اجلماع، و مس الوِ املراد من اللَّ ، ﴾النساء

محال للفظ على حقيقته ،ة ملواليه دون موايل مواليه،كانت الوصيّ وهمأعتقملواليهم موالٍ عتقهم و أملواليه، وله موالٍ 
ن إإف،بائهمو لو استأمن أهل احلرب على آ،ازهدون جم

.فظ اإلباء على حقيقته دون جمازهمحال لل،األمان ال يثبت يف حق اجلدات
هذه الطريقة و تخريج األصول من الفروع،هو ما يعرف بو ،قراء فروع األئمةتسمن خالل إةٌ جَ فهذه األصول خمرّ - 

.عرفها احلنفية أكثر من غريهم من علماء األصول 
:والكلياتالقواعدعلى خريج تّ ال

، و قاعدة "ة جتلب التيسرياملشقّ "قاعدة : ، مثل "درج حتتها فروع و جزئيات كثرية هي قضية أغلبية تن":القاعدة
.غريها من القواعد الفقهية، و "الضرر يزال"قاعدة و ،"الضرورات تبيح احملضورات"

.ستقراء الفروع واجلزئيات الفقهيةرفت من خالل تتبع و اإمنا عُ ،دفعة واحدةفْ وهذه كاألصول مل تعرَ 
:هذه أمثلة لبعض الكليات و القواعد و 

،كقوله ة من استقراء نصوص القران الكرميخّرجت هذه القاعداستنبطت و :قاعدة الجزاء من جنس العمل* 
االنعام [﴾ال تكسب كل نفس إّال عليها ﴿و :قوله و ،]39/النجم [﴾أن ليس لإلنسان إال ما سعى ﴿و : تعاىل 

النساء [﴾من يعمل سوءا جيز به ﴿:قوله و ،]164/األنعام [﴾ال تزر وازرة وزر أخرى ﴿و : قوله و ،]164/
ها تفيد مبجموعاجلزئية فهذه النصوص ،]60/الرمحان [﴾هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان﴿: قولهو ،]123/

اجلزاء من جنس "، ومنها استخلضت قاعدة ة مشغولة مبا امتألت بهذمّ أن كلّ و ، أن اجلزاء من جنس العمل
".العمل

كثرية تدل على مساحة ص  ّرجت هذه القاعدة من استقراء نصو خُ ستنبطت و ا:قاعدة المشقة تجلب التيسير 
يريد اهللا ﴿:قوله تعاىل : مثل، ومراعاة قدرات املكلفني،ة على اليسر والسهولة والرمحةأن أحكامها مبنيّ و ،الشريعة

ما جعل ﴿و :قوله و ،﴾يريد اهللا أن خيفف عنكم ﴿: قوله ،و ]185/النساء [﴾بكم اليسر و ال يريد بكم العسر 
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ال على ﴿ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج و :قوله ، و ] 78/احلج [﴾ عليكم يف الدين من حرج 
.]286/البقرة [﴾ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ﴿:قوله ، و ]17/الفتح [﴾املريض حرج 

ه استنبطت هذه ال يقع إال على مرتكبه ومباشره، و عقابإمث احلرام و نّ معناها أو :تينقاعدة الحرام ال يتعلق بذمَّ 
قوله ، و ]164/األنعام [﴾ ال تكسب كل نفس إال عليها ﴿ و : ، كقوله تعاىل خترجيا من نصوص القرانالقاعدة 

املدثر [﴾كل نفس مبا كسبت رهينة﴿: وقوله تعاىل،]164/األنعام [﴾وال تزر وازرة وزر أخرى ﴿:تعاىل 
] 8- 7:الزلزلة [﴾فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴿: قوله و ، ]38/

، وحقيقته "ختريج األصول من الفروع"ـــهو ما يعرف ب،األصول والقواعد املخّرجة من فروع األئمةإن : واخلالصة
ذلك باستقراء وتتبع تلك الفروع ، و اليت بنوا عليها فروعهم الفقهيةقواعدهم الكليةل إىل أصول األئمة و وصّ التّ 
.ستخراج تلك األصول والقواعدال؛ ر األئمةاملبثوثة يف كتب و آثاياتاجلزئو 
قواعده من نوا خيّرجون أصول املذهب و فكا،وع من التخريج نشأ عند احلنفية وعرفوه أكثر من غريهمهذا النو 

حىت إذا ما وجدوا هلا ،كان يف موضوع واحد، أو باب واحدمجع ما  ع واستقراء أقوال أئمتهم وفتاويهم، و خالل تتبّ 
.ئمتهم، ونسبوه إىل أال أو قاعدةوه أصْ ، جعلما جيمعها

تخريج الفروع على األصول:ثانيا 
أي،"يها األئمة وفق أصوهلم و قواعدهمعلاستنباط أحكام املسائل الفرعية اليت مل ينصّ "واملراد به 

بتخريج ، أي يقوم ولهث هلا عن حكم وفق قواعده وأص، فإنه يبحنزلت به نازلة ومل جيد هلا حكما عند إمامه
.احلكم هلا مهتديا بأصول وقواعد إمامه

:( ا فعل الزجناين الشافعي يف كتابه، كمشتهر بالتأليف عند فقهاء املذاهبهذا النوع من التخريج هو الذي او 
شريف الو ،)مهيد يف ختريج الفروع على األصولالت(واإلسنوي الشافعي يف كتابه ،)ختريج الفروع على األصول
القواعد (بهام احلنبلي يف كتاحّ للو ابن ا،)وصول إىل بناء الفروع على األصولمفتاح ال(التلمساين املالكي يف كتابه

هلا عند أئمتهم، وفق قواعدهم النوازل اليت ال نصّ ّرجون الفروع الفقهية للوقائع و فهؤالء خي،)و الفوائد األصولية
.أصوهلم و 
، ختريج الفروع على القواعد األصوليةختريج الفروع على األصول: ن التخريجوع شامل لثالثة أنواع مهذا النو 
.ختريج الفروع على القواعد الفقهية و 

أهل املدينة، عمل اد باألصول هنا األدلة اإلمجالية، كالقران والسنة، واإلمجاع، و واملر :تخريج الفروع على األصول
.غريها و ،الذرائعسدّ والقياس، والعرف، و 
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وخترجيها وفق القواعد الفقهية، كقاعدة ،حكام اجلزئيات:الفقهيةتخريج الفروع على القواعد 
.قاعدة الضرر يزال، وغري ذلكوقاعدة الضرورات تبيح احملضورات، و املشقة جتلب التيسري،

وفق لإلمام فيها الوقائع اليت ال نصَّ ويراد به استنباط أحكام النوازل و :يج الفروع على القواعد األصوليةتخر 
إخل...قاعدة العام قاعدة النهي، و و مر،  ، كقاعدة األقواعده األصولية

:نماذج أمثلة و 
."قاعدة األعمال بالنيات" :وفق القاعدة الفقهيةفروع تخريجات 

؛مه على املشهور يف املذهبجيز تيمّ ة اجلنابة، مل ناسيا لنيَّ فتيمم للصالة،د ماء لرفع جنابتهاجلنب الذي مل جي- 
.ألنه ليس المرئ إال ما نوى

نية اإلمامة أما اإلمام فال تلزمهلى املأموم أن ينوي نية اإلقتداء، وإن مل ينو بطلت صالته يف املذهب، و جيب ع- 
.إال يف مسائل معينة

.ومكالصَّ ،ر،، أو رفضهاكان يف صالة مث نوى اخلروج منهامن- 
كال املسألتني ألنه يف؛لك إذا نوى اإلمتام فقصر عمداكذوى القصر مث أمت صالته عمدا بطلت، و املسافر إذا ن- 

.خالف ما دخل عليه
.نعقاد، كما يبطل لو رفضها قبل االلصوم، فاملشهور بطالن انعقادوم بعد االة الصّ ائم نيّ إذا رفض الصّ - 

"إذا صرف للندب بقرينةللوجوب إالّ األمر املطلق " :األصوليةيجات لفروع وفق القاعدةتخر 
إذا : "قال عن أيب هريرة أن رسول اهللا ، فة عند املالكيةاألمر بغسل اليدين قبل إدخاهلما يف إناء الوضوء سنّ -

ه البخاري روا،"فإن أحدكم ال يدري أين باتت يدهاستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها اإلناء 
أنه عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه ذكر لرسول اهللا ملا جاء عن؛ةوم سنّ األمر بوضوء اجلنب عند النّ - 

رواه البخاري ،"أ و اغسل ذكرك مث منتوضّ " تصيبه جنابة من الليل ، فقال له رسول اهللا 
إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ":ة عند املالكية يف قوله ستنشاق يف الوضوء سنّ األمر باملضمضة و اال- 

.رواه البخاري ،"ماء مث لينثر
سبب اخلالف ساقطة مع النسيان، والروايتان يف املذهب، و ،كرفرض مع الذّ :قيلة مؤكدة، و إزالة النجاسة سنّ - 

أقيما نا و إذاكنتما يف سفر فأذّ : " لصاحبهويرث و ملا قال ملالك بن احليرجع إىل اخلالف يف محل األمر يف قوله 
.رواه البخاري ،"و ليؤمكما أكرمكما 

:تخريجات لفروع على القياس 
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هذا احلكم خمرّج بالقياس و ،مضان فعليه القضاء و الكفارةذهب املالكية إىل أن من أكل أو شرب متعمدا يف ر - 
.على املفطر باجلماع الوارد يف حديث األعرايب 

بالقياس على ما ذكره احلديث هذا احلكم خمرّجٌ إىل جواز إخراج القيمة يف الزكاة، و ملالكية يف املشهور ذهب ا- 
.بالطعام حيصل بالنقود يف القياسكما حيصلو ،ة هي إغناء الفقراءمن أصناف الطعام ؛ ألن العلَّ 

، بناء كانت من فضة أو ذهب أو من غريمها، سواء  قودكّل ما تعارفه الناس من النّ جيري الرّبا عند املالكية يف- 
ة يف الطعام هي اء على أن العلَّ ، بنم الرّبا يف كل طعام مقتات مّدخركذا جيري عندهة هي الثمنية، و على أن العلَّ 
.لقياس على ما ورد يف حديث الرّبادخار ، فكانت هذه األحكام خمّرجة بااالاالقتيات و 

الفروعتخريج الفروع على : ثالثا 
باإلجابة عن الكثري من الوقائع والنوازل اليت وقعت يف عصرهم، أو توقعوا وقوعها فيما ة تراثا فقهيا زاخرا ئمّ ترك األ

األعراف وأحوال ، بسبب تغّري ما حيتاج، غري أن ذلك مل يكن كافيا لكلّ بعد
، فنهض أتباع األئمة إىل زل جديدة مل تسعها إجابات األئمةنواو اإلنسان، وظروف الزمان واملكان، فنشأت وقائع 

، وذلك عن البحث عن أجوبة هلا واستخراج أح
.الفروع على الفروعجتهاد هو ما يعرف بتخريج هذا االاجلديدة بفروع أئمتهم، و طريق إحلاق هذه الفروع 

:تعريف تخريج الفروع على الفروع
آراء األئمة يف املسائل الفرعية، العلم الذي يتوصل به إىل التعرف على: " من املعاصرين الدكتور عبد الوهابعرّفه 

خرّج، أو ، بإحلاقها مبا يشبهها يف احلكم عند اتفاقهما يف عّلة ذلك احلكم عند املاليت مل يرد عنهم فيها نص
شروط قريراته و بالطرق املعتّدة عندهم، و ، أو أخذها من أفعاله أو تمات نصوصه، أو مفاهيمهابإدخاهلا يف عمو 

".ذلك و درجات هذه األحكام 
ائل خالصة هذا التعريف أن ختريج الفروع على الفروع هو إحلاق املسائل اليت ال حكم فيها يف املذهب باملسو 

، أو املفاهيم أو أخذ أحكامها ا يف عموم نصوص اإلمام املنطوقةإدخاهل، أو العلة
.من أفعاله و تقريراته 
: تعريفه عند المالكية

.باشرته من الناحية العمليةو ، وإن كانت كتبهم أشارت إليه موا املالكية هذا النوع من التخريج مل يعرف متقدّ 
مسائل الفروع أن القول فإنه ال خالف عندنا يف: " ، فيقول جي يشري إىل هذا النوع من التخريفهذا اللخم- 

."جتهاد و القياس واجب فيها باال
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لنازلة ومل توجد ال يف الكتاب وال يف السنة وال فيما أمجعت عليه األمة فإذا نزلت ا" :ويقول ابن رشد اجلد- 
أو فيما استنبط ، ووجد ذلك فيما استنبط منها له عّلة جتمع بينه و بني النازلةوجد يف شيء من ذلك كال

."ممّا استنبط منها، وجب القياس على ذلك 
، كفعل خذ نصوص إمامه أصوال يستنبط منهايتّ ": ، بقولهكما أشار القرايف إىل جمتهد الّتخريج واصفا إيّاه - 

ض كفعل املستقل يف عن معار ال يبحث تفى يف احلكم بدليل إمامه، و رّمبا اك، و املستقل بنصوص الشرع 
."، و هذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه النصوص

املذهب مبا نّص ا يف، هو إحلاق املسائل غري املنصوص عليهفيد أن ختريج الفروع على الفروعفهذه اإلشارات ت
.هو ما يعّرب عنه بالقياسعليه اإلمام، و 

غري أّن ، "اب احلاجب من مصطلح ابن احلاجبقكشف النّ "، ابن فرحون يف كتابه ل من حّدد له تعريفاأوّ و 
: علم أّن التخريج على ثالثة أنواعا: " وره و أنواعه، فقالمن بيان صُ تعريفه جاء ض

."استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة : "النوع األّول 
."أخرى قول خبالفهج فيها من مسألةأن يكون يف املسألة حكم منصوص فيخرّ : "النوع الثاين

مل يوجد يف مثلها على ذلك احلكم، و يوجد نصّ يف مسألة على حكم، و أن يوجد للمصّنف نصّ : "النوع الثالث
منصوص واحد منهما قول، فيكون يف كلّ خيّرجون يف األخرىنقلون الّنص من إحدى املسألتني و بينهما فارق في

."قول خمرّج و 
استنباط حكم مسألة : "؛ لذا ميكن تعريفه بأنّهالفروعى إىل حقيقة ختريج الفروع علالصورة األوىل هي األقربُ و 

."وما جيري جمراها يف املذهب ،ا من مسائل فرعّية منصوص عليهافرعية غري منصوص عليه
:شرح التعريف

استخراج حلكم املسألة ستنباط هوهو األليق هنا؛ ألّن االهذا أحد معاين الّتخريج اليت سبق بياو : استنباط- 
.عليه اإلمام أو أصحابه وأتباعهممّا نّص عليه الشارع ، أو مما نصّ 

هذا اإلخراج ما و ،يبحث عن أحكام املسائل الفرعّية، و ليس األصوليةأي أّن الّتخريج: حكم مسألة فرعية-
.صول من الفروعيعرف بتخريج األ

وال أصحابه على ،إمام املذهباملسائل الفرعية اليت مل ينصّ موضوع هذا التخريج هو: غري منصوص عليها- 
.أحكامها يف كتبهم
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يكون يف املسائل الفرعّية اليت نّص ،أي أّن مصدر الّتخريج ومعرفة احلكم: عليها من مسائل فرعّية منصوص-
.عليها اإلمام أو أصحابه بالقياس ع

أو ما جيري جمراها من األفعال والتقريرات ،أي يكون مصدر الّتخريج إّما من نصوص اإلمام: راهاوما جيري جم-
.ا يعرف بتخريج الفروع على األصولهذا القيد إلخراج مو ، و غري ذلك

ذي فروع املذهب الّن جمتهد التخريج مقّيد بأصول و ؛ ألّن الّتخريج يكون مقّيدا باملذهبأي أ: يف املذهب-
.د يف إطار أصوله و قواعدهجيته

:مصطلحات مرادفة لتخريج الفروع على الفروع 
،"القياس يف املذهب"أو ،"خريج يف املذهبالتّ :"يج الفروع على الفروع ألقاب أخرى، مثل على ختر يطلق

على هذا القياسُ على قول مالك، و ، و القياسُ مسألة على مسألةقياسُ : يقال، ف"املسائل على املسائل قياسُ "و
.هو نوع من القياس،يد أّن ختريج الفروع على الفروعما أشبه ذلك من العبارات اليت تفالقول، و 

:التخريج الفقهي
؟ املراد منها ، فمين استعمال مصطلح التخريج الفقهيشاع عند املعاصر 

: إىل قسمني رئيسينيه ميكن تقسيمه ، فإنأنواعهتبع استعماالت مصطلح التخريج، وتقسيماته و ل تمن خال
قواعد ، فغايته األوىل البحث عن أصول و القواعد من الفروعريج األصول و موضوعه ختو :لتخريج األصوليا-أ

. "ختريج األصول من الفروع " ــــــــــيه ب؛ لذا يصطلح علاألئمة اليت بنوا اجتهادهم عليها
.و القواعد ، وكذا ختريج الفروع على الفروعالفروع على األصولموضوعه ختريج و :التخريج الفروعي -ب

، أئمة املذاهب على أحكامهامل ينصّ النوازل اليت جتهاد والبحث عن أحكام الوقائع و فهذا النوع قائم على اال
.وذلك بإحلاقها بأصوهلم وقواعدهم وفروعهم

،م بتخرجيها على أصول اإلمامن حكنازلة، و مل يكن هلا حكم يف املذهبفإذا وجدت
، أو خترجيها على و غريها من األدلّة) ستحساناالوالقياس وعمل أهل املدينة و السّنة  القرآن و (أي األدلّة اإلمجالية 

جيها على ، أو ختر وغريها من القواعد... ) ي، قاعدة العام و اخلاص ، قاعدة الّنهقاعدة األمر( القواعد األصولّية 
.ما جيري جمراها و أفعاله وتقريراته و نصوص اإلمام

نصوص ضوء أصول وقواعد و فهذا القسم من الّتخريج يبحث عن أحكام الفروع اليت ال حكم هلا يف املذهب يف
ن ، فكالمها ميكج الفروع على األصول، وختريج الفروع على الفروعختري: لنوعني من الّتخريجاملذهب، فهو شاملٌ 

.الّتخريج الفقهيأن يطّبق عليه 
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فإذا نزلت نازلة ومل يوجد ال يف الكتاب وال يف الّسّنة وال فيما أمجعت عليه األّمة ":يقول ابن رشد يف املقَدمات
وجد ذلك فيما استنبط منها أو فيما استنبط و بني الّنازلة، و ال وجد يف شيء من ذلك كّله عّلة جتمع بينها، و نصّ 

مل خيتلفوا فيه على مما اتّفق عليه مالك وأصحابه و اعلم أّن هذا املعىنو ،اس على ذلكتنبط  منها، وجب القيمما اس
" .إن خالف فيه خمالفون م من قياس املسائل بعضها على بعض، وهو صحيح يف املعىن و ما يوجد يف كتبه

إّمنا نبطة منه، و ياس عليه بعّلة أخرى مستإذا علم احلكم يف الفرع صار أصال جاز الق: " ويقول يف موضع آخر
كذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت ني األصلني مل يثبت له احلكم بعد، و يسّمى فرعا مادام مرتّددا ب

جاز القياس عليه إىل ما منه أيضا، فثبت احلكم فيه، صار أصال و أصال بثبوت احلكم فيه فرع آخر بعّلة مستنبطة
".

:ني مراحل ختريج الفروع على الفروع ، تتبمن خالل هذين الّنّصني
، و هذا ما يعرف ج أّوال على أصول و قواعد املذهبزلة و مل يعلم هلا حكم يف املذهبإذا وجدت نا- 

ة أو اإلمجاع أو عمل أهل املدينة، ، أو السنّ يتّم ذلك بالبحث عنها يف الكتاب، وللى األصو بتخريج الفروع ع
.األصول و القواعد غري ذلك من و 
.ل إىل البحث عنها يف نصوص املذهبهلا حكم يف أصول املذهب و قواعدهفإذا مل يوجد - 
، مل يوجد هلا حكم يف نصوص املذهبفإذا- 

.بتخريج الفروع على الفروعا يعرف، و هذا ميق القياس
:أمثلة من تخريج الفروع على الفروع عند المالكية 

الفول أو العدس و ما أشبه ذلك؟ الوضوء بالماء إذا خالطههل يصحّ 
م إّمنا املنصوص عنه حكاملاء إذا خالطه الفول و العدس وما أشبه ذلك ، و م الوضوء بال يوجد عند مالك حكْ 

قد سئل ابن القاسم عن هذه املسألة فخّرجها خالطه اخلبز؛ وهو عنده ال يصح الوضوء به، و الوضوء باملاء إذا 
.س على تلك و حكم فيها بنفس احلكمبالقيا

أي ابن -ما أشبه ذلك ؟ قال وله يف الفول و العدس و احلنطة و فما ق- أي سحنون - قلت ـ":جاء يف املدّونة
هذا كم اخلبز يف عدم صّحة الوضوء ، و ، أي أنّه يأخذ حذا مثل اخلبزو ه،إّمنا سألناه عن اخلبز: - قاسم ال

.ن العبادة يف املذهباحلكم عام يف كَل طاهر خالطه املاء و غّري لونه أو رحيه أو طعمه ، فإنّه يصلح للعادة دو 
:حكم غسل اإلناء من ولوغ الَسباع
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و األخرى إحدامها ال توجب الغسل: ا عنه روايتنيّال أّن أصحابه رووْ ، إعن مالك يف هذه املسألةجد نصّ ال يو 
.توجبه قياسا على الكلب

مالك أنّه يغسل سبعا،  روى مطرف عنناء من ولوغ اخلنزير فليس بواجب، و فأّما غسل اإل" :قال ابن القّصار
."كما قال يف ولوغ الكلب 

إذا قاس اخلنزير و : "اجلد يف املقّدمات، قال ابن رشدعلى الغسل من ولوغ الكلب بالقياسفالقول بالغسل خمرّجٌ 
أيضا فإّن ، و هي أمجيع الّسباع لوجود العّلة فيهاعلى الكلب فيلزمه ذلك يف
."الكلب اسم للجنس يدخل 

:اإلنتفاع بلبن األضحية قبل ذبحهاحكم 
نتفاع االالّصوف مثال، وكذلك حلبها و ، كجَز بشيء من منافع األضحية قبل ذحبهانتفاع أنّه ال جيوز االاألصلُ 

.حبليبها ، فهو غري جائز
أرى إن  :- أي ابن القاسم - ؟ قالأرأيت لنب األضحية ما يصنع به-أي سحنون -قلت " :جاء يف املدّونة

ق به، ولو أكله مل أر أن يكون ذلك مُ كانت األضحية ليس هلا ولد أن ال يأكله إّال 
، وز أن ينتفع به بعد ذحبها، و صوفها قد جيال جيّز صوفها: ألّن مالكا قال؛، و إّمنا رأيت أن يتصّدق بهعليه بأسا

".ال ينبغي له أن ينتفع به ،فكذلك لبنها عندي ما مل يذحبها،نتفاع بهاالذحبها  و فهو ال جيوز له جزّه قبل
، وف األضحية قبل الّذبح، أما حلبها فهو مسكوت عنهّحي أن جيّز صُ فاملنصوص عن مالك أنّه ال جيوز للمضَ 

يه على فرع ، و هذا ختريج فرع غري منصوص علحللب على جّز الصوف بالقياسفخرّج ابن القاسم عدم جواز ا
.منصوص عليه يف املذهب

.ريج الفروع على الفروع يف املذهب، يف الباب التطبيقيأمثلة أخرى من ختستأيت مناذج و و 
شأة التخريج الفقهي وأسباب ظهورهن

:نشأة التخريج و تطّوره: أوال
ونشأته يف املذهب الفقهي، يستحسن التعّرف على األدوارملعرفة تاريخ التخريج،

.ممّيزاتهطبيعة كل دور و و 
:ة، هيتطّور خالل أدوار ستّ و سالميمّر الفقه اإل:أدوار الفقه اإلسالمي

الفقه في عصر الّنبوة:ور األولالدّ 
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القرآن ينزل جوابا على الوقائع فكان ة النبويّة،من نصوص القرآن والسنّ االفقه يف هذا العصر كان مستنبط
يقوم بتبليغ األحكام وقليال ما تنزل األحكام مبتدأة، وكان رسول اهللا واملسائل اليت تقع و 

.و 
كان الرسول جيتهد يف الوقائع اليت مل ينزل فيها الوحي، غري اّن الوحي كان ينزل مقرّا لالجتهاد إذ أصاب، أو و 

.استنباطهاو ف على األحكامللتعرّ مصدرا مستقالّ االجتهادحا له إذ أخطأ، فلم يكن مصحّ 
.ا عمليا يتماشى مع الوقائع و األحداثصر كان واقعيّ العالفقه يف هذا و 

ة فلم يدون بكتابته، أما السنّ ور ومل يدّون من مصادر الفقه إال القرآن الكرمي الذي أمر الرسول وانتهى هذا الدّ 
.عن ذلك خشية اختالطها بالقرآنفيها شيء لنهي الرسول 

خذ ؤ ألّن األحكام كانت تُ مل يظهر يف هذا الّدور؛،)ختريج الفروع على الفروع(و هكذا فإن التخريج الفقهي
.مباشرة من القرآن الكرمي و الُسّنة النبوية، فلم تدُع احلاجة إىل التخريج

)ه41-ه11من سنة( الفقه في عصر الخالء الراشدين: الدور الثاني
ن وجدوه حكموا به، وإن مل ، فإاهللاحبثوا عن حكمها يف كتابإذا وقعت حادثة :الصحابةطريقة الفتيا عند 

ا مجع اخلليفة كبار الصحابة ة، فإن وجدوا األحكام أخذوا به، وإن مل جيدوا هلا نصّ لتمسوا حكمها من السنّ اجيدوا 
ذوا برأي األغلبية، وهذا يف فإن اتفقوا عل رأي صدر احلكم اجلماعي، وإن اختلفوا أخو شاورهم يف األمر،

املعامالت اليت ختص األشخاص، فإنه  ل الفردية املتعلقة بالعبادات  و أما املسائة اليت هلا صلة باحلكم،املسائل العامّ 
,كان يكتفي فيها باالجتهاد الفردي

:يف هذا العصر ظهر مصدر جديد للفقه، وهو استعمال الرأي، الذي هو نوعان
.على املشورة اجلماعية، وهذا هو اإلمجاعرأي مجاعي، قائم *
.رأي فردي، قائم على االجتهاد الفردي* 

.الذرائعو و العرف،االستحسان، و االستصالح،هذا العصر، كان شامال للقياس، و الرأي يفواستعمال 
يف نصوص ع الصحابة على كل املسائل، بل اختلفوا يف أكثرها،مِ يف هذا العصر مل جيُ و 

.ةالقرآن والسنّ 
ومل يفرتضوا أو لوقائع و األحداث إال بعد وقوعها،االصحابة يف تِ ا عمليا فلم يفْ ور واقعيّ كان الفقه يف هذا الدّ 

.زهم من اخلطأة حترّ ، وشدّ ذلك لضيق الوقت عندهم، ولغلبة الورعو مثّ يقّدروا هلا أحكامها،يتصّوروا الوقائع،
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فدعاهم ذلك إىل البحث عن أحكام حابة أنفسهموجد الصّ 
ينزل باملسلمني من جليّ و ة رسوله،تلك املسائل الطارئة يف كتاب اهللا و سنّ 

السنة رة يف الكتاب و الكلية املقرّ ووقائع،حوادث
ي استنباط أحكام الفروع ،أ"ختريج الفروع على األصول": ــــــــــبعلى هذه النوازل اجلزئية، وهذا ما ُعرف فيما بعد 

ح، االستصالو االستحسان، و القواعد األصولية، كقاعدة القياس، بتطبيق، ال السنةعليها القرآن و اليت مل ينصّ 
.إخل...الذرائع،سدّ و ،العرفو 

ينة، تهدين من الصحابة كان حمدودا، و تيّسر اإلمجاع يف هذا العصر؛
.سهالفكان اللقاء بينهم ميسورا و 

.يف هذا العصر ّمت مجع القرآن الكرمي على يد اخلليفة أيب بكر رضي اهللا عنه
وال فلم يكن الشخص ملزما باستفتاء شخص معنيَّ ولة يف هذا العصر،مكفُ كانت حريّة االجتهاد واالستفتاء- 

أصبح هلا أتباع زها عن بعضها، و متيّ إال بعد ظهور املذاهب الفقهية و قليدمل يوجد ذلك التّ و تقليد واحد بعينه،
.يسريون يف فلكها

عدم تدوينها هلم يدل حمفوظة عنهم، و ا و فتاوىضي اهللا عنهم فقها مدّونا، بل تركوا أحكامحابة ر مل يرتك الصّ 
.با وقد يكون خطأاأنه ال يلزم أحد بالتزام رأي معني، قد يكون صو لى مبلغ احرتامهم حلرية الرأي، و ع

يف األخذ به، وكان على رأس يكن الصحابة يف استعمال الرأي يف درجة واحدة، بل كان منهم من يتحرّجمل
، استعمال الرأي، وعلى رأس هؤالءومنهم من توّسع يفالزبري، والعباس،و ثابت،عبد اهللا بن عمر، وزيد بن هؤالء

لظهور مدرسيت الرأي هذا االختالف كان متهيدا و طالب،و عبد اهللا بن مسعود،أيبعمر بن اخلطاب،علي بن 
.احلديثو 
جديدة،مل ينصَ حيث ظهرت حوادث ووقائع ظهر يف  هذا العصر،اخلالصة أن ختريج الفروع على األصول،و 

بنوا بذلك الفروع على األصول، أما حابة على األصول والقواعد، و فخّرجها الصّ ة،على حكمها القرآن وال السنّ 
جتهاد، فلم يقّلد حابة كانوا يف مرتبة واحدة من االختريج الفروع على الفروع، فلم يظهر يف هذا العصر؛ ألّن الصّ 

السنة إن وجدت، األحكام مباشرة من نصوص القرآن و يستنبطون كانوااآلخر،و يه مل يُلزم أحد رأبعضهم بعضا، و 
جتهاد مقّيد  اعصر مل يتجزأ إىل اجتهاد مطلق و فاالجتهاد يف هذا الالتخريج  على القواعد،استعملوا الرأي و وإالّ 

.كما حدث يف عصر التقليد
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عصر -)ه130ئل القرن الثاني هجري أوا- ه40(التابعينالفقه في عصر صغار الصحابة و:ثالثالدور ال
:-األمويين

:حدثت أحداث كان هلا األثر على مسرية الفقه اإلسالمي، جنملها فيما يأيت
.خوارجة و شيعة و انقسام األمة إىل سنّ * 
ابتعادهم عن الفقهاء، فوقعت القطيعة بني الفريقني، ومل يعد للشورى اخللفاء األمويني إىل السياسة، و انصراف * 

.
واختالف العادات ى إىل االختالف يف الفتوى بسبب تباعد البلدان،تفرق العلماء يف األمصار، وهذا ما أدّ * 
حاديثهم، فكان للمصريني فتاوى، أشبثت أهل كل بلد بفتوى علمائهم و التقاليد، وكان من نتائج ذلك أن تو 
.للمدنيني فتاوىفتاوى،و للبصريني و اميني فتاوى، وللكوفيني فتاوى،للشّ و 

.ى إىل كثرة الوضع يف احلديثشيوع رواية احلديث مما أدَّ * 
فتوقفوا يف اإلفتاء إذا مل يوجد فأهل احلديث يقفون عند ظواهر النصوص،، مدرسيت الرأي و احلديثظهور* 

، فتوسعوا يف للغاياتلة، وشرعت أي رأوا أن أحكام القرآن والسنة معلَّ أهل الرّ و وكان مركزهم املدينة،نص،
.مركزهم العراقو استعمال الرأي،

روا هلا يقدِّ يث واقعيا، فلم يفرضوا املسائل و احلديث،كان الفقه يف مدرسة أهل احلدوبناء على ثنائية الرأي و 
الية،يولو كانت خفنتج عن ذلك كثرة تفريعهم للفروعتقديريا،و افرتاضياالرأيأحكامها، وكان الفقه يف مدرسة

.القليلم منه إالّ ة روايتهم للحديث باشرتاطهم شروطا يف قبوهلا مل يسلَ قلّ و 
وعلقمة بن قيس املدينة،يفنافع موىل عبد اهللا بن عمر،و سعد بن املسّيب،،أشهر املفتني يف هذا العصر

.احلسن البصري بالبصرةو إبراهيم النخعي بالكوفة،النخعي، و 
، فهي تشبه املرحلة السابقة ومل تتكون مذاهب معينةال من السنة النبوية،و الفقه،يء من شمل يدون يف هذا العصر 

.احلديثايز االجتهاد بني مدرسيت الرأي و متب اآلراء، و تشعّ و ختالفها بكثرة اخلالف،و من هذه الناحية،
:ظهور التخريج

أّن التخريج على أقوال الفقهاء ،"االختالفاإلنصاف يف بيان أسباب ": هلوي يف كتابهيرى اإلمام ويل اهللا الدّ 
كان  ما مجعوا أبواب الفقه أمجعها، و أمثاهلبراهيم النخعي و إان سعيد بن املسّيب و كو :" قولظهر يف هذا العصر،ي

إىل أّن أهل احلرمني أثبت أصحابة يذهبون لف، وكان سعيد بن املسيب و وها من السّ هلم يف كل باب أصول تلقَّ 
ابن عباس، و عائشة،وفتاوى عبد اهللا بن عمر و قضايامها،ثمان و عوأصل مذهبهم فتاوى عمر و ه،الناس يف الفق
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فما كان منها جممعا ّمث نظروا فيها نظرة اعتبارو تفتيش،فجمعوا من ذلك ما يّسره اهللا هلم،وقضايا قضاة املدينة،
ما كان فيه عليه بني علماء املدين

أو حنو أو ختريج صريح من الكتاب و السنة،أو ملوافقة قياس قوي،، إما لكثرة من ذهب إليه منهم،وأرجحها
، فحصل وا من كالمهم و تتبعوا اإليماء و االقتضاءخّرجُ وإذا مل جيدوا فيها حفظوا منهم جواب املسألة، ذلك،

بت أثأصحابه ابه يرون أن عبد اهللا بن مسعود و أصحوكان إبراهيم النخعي و .بابببالهم مسائل كثيرة في كل 
قضايا شريح وغريه من قضاة الكوفة،و فتاواه،و قضايا عليّ وأصل مذهبه عبد اهللا بن مسعود و الناس يف الفقه،

خّرج كما خّرجوا،و املدينة،املدينة يف آثار أهل ا صنع أهل ممث صنع يف آثارهم ك،ره اهللافجمع من ذلك ما يسَّ 
.ص له مسائل الفقه في كل باب بابفتلخّ 

يد م سعالرأي، حيث تزعَّ صر التابعني عند مدرسيت احلديث و الفتوى يف عبيان ملنهج االجتهاد و صّ يف هذا النّ 
يتلخص العراق، و ة الرأي ومركزها سم إبراهيم النخعي مدر عَّ تز و ،مركزها املدينةبن املسيب مدرسة أهل احلديث و 

:منهجهما يف الفتوى كما يلي
 -.
على كثرة من ذهب إليها منهم،أرجحها، بناءى األقوال و سإذا اختلف علمائهم يف م- 

.هذه هي املرجحاتو السنة،أو ختريج صريح من الكتاب و موافقة قياس قوي،أو 
التخريج من كالمهم، و يتتبعون يلجأون إىل إذا مل جيدوا للمسألة فيما حفظوا عن علمائهم جوابا،- 

.إيماءاتها و اقتضائها للوصول إلى الجواب
عليها على أي الفروع غري املنصوصعلى كالم العلماء و فتاويهم،هو ختريج الفروع على الفروع،بالتخريج املراد و 

ن هلا جواب مل يكو و .عليه العلماءما نصَّ 
.اتسعت دائرته يف هذا العصرعند علماء التابعني وفقهائهم، فنما بذلك الفقه و 

وهو ها من األصول والقواعد،ريج على نصوص الشارع من القرآن والسنة وغري خت: هكذا فإن التخريج قسمانو 
ختريج الفروع (ـــأقواهلم، وهو املعّرب عنه بوختريج على نصوص الفقهاء و ،)ختريج الفروع على األصول(ــــــاملعّرب عنه ب
.، وكال القسمني ال يقدر عليهما إال من بلغ درجة االجتهاد)على الفروع

بناء و مقّيد بأصوله وفروعه،و ، هو جمتهد داخل املذهب،جمجتهد التخريو 
مذهب، حيث على ذلك فإنّه ميكن اعتبار انقسام علماء التابعني إىل مدرسيت الرأي و احلديث بداية ظهور التّ 
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ء ففقهاوكان لكل مدرسة أتباع يلتزمون منهجها،الفتيا،ن األخرى بطريقتها يف االجتهاد و مدرسة عكلّ متايزتْ 
.و أقرانهأقرانه، وفقهاء العراق تبع إلبراهيم النخعياملدينة تبع لسعيد بن املسيب و 

ظهر يف هذا العصر بناء على ما ذكره وّيل -تخريج الفروع على الفروع-مجتهد التخريج
" .اإلنصاف يف بيان أسباب اخلالف"اهللا الدهلوي يف كتابه

ممن كتب يف تاريخ الفقه اإلسالمي،حيث يرون أّن ختريج اهللا الدهلوي مل يتابعه عليه أحدٌ أي لويلغري أّن هذا الرّ 
.مع الطبقة األوىل من تالميذهم،كما سيأيت بيانهالفروع على الفروع ظهر بعد عصر األئمة األربعة،

ظهور -)العباسيالعصر (يبتدئ من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري:الدور الرابع
):ه350-ه130(المذاهب األربعة

لقرآن، وعلوم ، بل يف سائر العلم، فظهرت علوم اي واسع، ليس يف دائرة الفقه فحسبور بنشاط علمز هذا الدّ متيّ 
.وغريهااألصول،وعلوم الفقه و التاريخ،علوم اللغة، واألدب و احلديث و التفسري، و 

فوا مذاهب فقهية انتشرت يف اآلفاق رأسهم األئمة األربعة، الذين خلَّ يف هذا العصر ظهر أئمة أعالم، على 
.بقيت إىل اآلنو 

:مميزات هذا الدور
وهو ما املتوقعة،لتعم الوقائع الواقعة و ع يف مادة الفقهالفقهاء، مما أدى إىل التوسّ و هعناية اخللفاء العباسيني بالفق* 

.التقديريعرف بالفقه االفرتاضي و 
ية الرأي املكفولة للعلماء يف هذا العصر، فكان الفقهاء اتساع الفقه، حرّ من أسباب انتشار و : الرأيية حرّ * 

.الوقائع من غري تضيق والحجرو األحكامعلىتعرف الجيتهدون يف 
أقوام جديدة يف اإلسالم، واختلط ودخلت أمم و اتسعت رقعة اإلسالم على عهد العباسيني،: كثرة الوقائع* 

فكان قتصادية،ية و سياسلعوا على ما لديهم من ثقافات وأعراف اجتماعية و بغريهم من الشعوب، فاطَّ العرب 
.ى إىل نشاط فقهي واسعمما أدّ ذلك دافعا للبحث عن أحكام تلك الوقائع اجلديدة،

األلفاظ اللغوية،وكان اجلدل دائرا حول معاين اخلالف يف هذا العصر أُشّده و مداه،بلغ اجلدل و :كثرة اجلدل*
غريها و عمل أهل املدينة،و ية خرب الواحد،حجو ، وعالقة الكتاب بالسنة،األصوليةوضبط املصطلحات الفقهية و 

.ثار حوهلا خالف واسع بني الفقهاءمن األصول اليت 
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املسند،وأُلفت ، واإلمام أمحد لنبوية، فدّون اإلمام مالك املوطأيف هذا العصر مت تدوين السنة ا:ةتدوين السنّ * 
،وسنن )ه275(وسنن أيب داود،)ه261(صحيح مسلمو ،)ه256(الستة، صحيح البخاريالكتب

).ه303(، وسنن النسائي)ه137(وسنن ابن ماجه،)ه297(الرتمذي
ة صحيح البخاري ؛قد حازت هذه الكتب الثقة العظمى عند املسلمنيو 
.صحيح مسلمو 

ة خرب يبعض األصول،كحجّ يفالنزاع بني العلماء يف هذا العصر اشتدَّ :زاع يف بعض األصول و القواعدالنّ * 
االستحسان، واملصلحة املرسلة، كما ظهر ية عمل أهل املدينة، و حجّ ية اإلمجاع وإمكانية وقوعه، و حجّ و الواحد،

غريها من وداللة العام و داللة النهي،ة األمر و ،اخلالف يف استنباط العديد من القواعد األصولية
.دل بني األئمةالقواعد اليت كانت مثار خالف و جّ 

أكرب عامل يف تدوين أصول أهل احلديثـ الذي كان اخلالف بني مدرسيت الرأي و اشتدّ : تدوين علم أصول الفقه*
.ل كتاب يف علم أصول الفقهالرسالة أوّ مبادئه على يد اإلمام الشافعي، فكان تأليفُ الفقه وضبط قواعده و 

يعمل جعل م خطاهم، و ة أعالما، يرتسّ ظهر يف هذا الدور جمتهدون اعتربهم اجلمهور أئمّ :ظهور األئمة األربعة* 
املنزلة، ال جيوز له أن يتعداها، والذي منحهم هذه املكانة و السنة،نه ليجعلها مبثابة نصوص القرآن و آرائهم، حىت إ

:التاليةاألسباب 
.  لهملف قبرا ألحد من السّ يكن ذلك متيسّ ملو أّن جمموع آرائهم دّون، وُحفظ،- 
أبو حنيفة بالكوفة، : هذا مل يكن ملن قبلهم،و هؤالء األئمة همو االنتصار هلا؛يذ هلم بنشر أقواهلم و قيام تالم- 

.أمحد بالعراقو الشافعي مبكة،و وممالك بن انس باملدينة،
:هذا الدورزات مميّ 

السيما عند الطبقة األوىل من و قليد فيه أثر،اجتهاد واسع، مل يكن للتّ خالصة الفقه يف هذا الدور، أنه كان دورُ و 
.التقليد فيها لألئمةتالميذ األئمة، أما الطبقات اليت تليها فقد بدأ

ور امتاز هذا الدّ كما ،أهل العراقة عنداستنباط أحكامها، خاصّ ع الفقهاء يف وضع املسائل و ور توسّ يف هذا الدّ و 
.ظر و االستداللالوقائع اليت احتاجت إىل النّ بكثرة النوازل و 
أملوها على حافال بتدوين كتب الفقه،ورُ كان هذا الدّ 

.تالميذهم
:التخريج في هذا الدور
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مسألة، إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعني في:"قوليف عصر األئمة، يالتخريج استمرّ يرى اإلمام الدهلوي أن 
أوعى لألصول و من السقيم،ألنه أعرف بصحيح أقاويلهمفاملختار عند كل عامل مذهب أهل بلده و شيوخه؛

.إىل فضلهم وتبحرهمهلا، وقلبه أميلُ املناسبة 
سعيد بن املسيب وعروة : أصحاوابن عباس وزيد بن ثابت و فمذهب عمر وعثمان وعائشة وابن عمر 

أمثاهلم من التابعني أحقّ بن سعيد و زيد بن سلم و ربيعة و الزهري و حيي،و .....وعطاء ابن يسارعكرمة،وسامل و 
...باألخذ من غريهم عند أهل املدينة

نخعي أحقّ لو الشعيب وفتاوى إبراهيم اشريح وأصحابه قضايا علي بن أيب طالب و ذهب عبد اهللا بن مسعود وم
.باألخذ عند أهل الكوفة من غريه

اختالف فيها ة اليت ال السنّ :"هو الذي يقول يف مثله مالكواجذ، و فإن اتفق أهل البلد على شيء أخذوا عليه بالنّ 
أو ختريج ملوافقته لقياس قوي،أو ، إما لكثرة القائلني به،أرجحهااختلفوا أخذوا بأقواها و ن إو " عندنا كذا و كذا

".هذا أحسن مما مسعت:"و هو الذي يقول يف مثله مالكالسنة،من الكتاب و 
.خّرجوا من كالمهم، و تتبعوا اإليماء واالقتضاء،فإن مل جيدوا فيما حفظوا منهم جواب املسألة

في التخريج كان عظيم الشأن اء اهللا، و ما شأقرانه، ال جياوزه إالّ لزمهم مبذهب إبراهيم النخعي و وكان أبو حنيفة أ
إن شئت أن تعلم حقيقة ما ، و دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبال على الفروع أتم إقبالعلى مذهبه،

مصنف أيب بكر بن أيب و الرزاق،دجامع عبن كتاب اآلثار حملمد بن احلسن، و ص أقوال إبراهيم مقلناه، فلخّ 
رية ال خيرج عما ذهب هو يف تلك السّ ة إال يف مواضع يسرية، و ال يفارق تلك احلجّ ه مبذهبه جتده مث قايسْ شيبة،

".إليه فقهاء الكوفة
، ظهرت يف عصر الصحابة كما سبق مايز املذهيب يف االجتهاد والفتوىأن بداية التّ الطويل يتبّني صّ من هذا النّ 

فظهرت مدرستا يف عصر كبار التابعني،ل الفتٍ ية بشكْ نائية املذهب، مث برزت هذه الثّ )ثنائية الرأي و األثر(بيانه
:وانقسم من بعدهم من الفقهاء تبعا لذلك ملذهبني بارزين مهافروعها،الرأي واحلديث، وتبانت أحواهلا و 

.أقرانهخعي و مذهب أيب حنيفة الذي كان ألزم مبذهب إبراهيم النّ * 
.أقرانهكان ألزم مبذهب سعيد بن املسيب و مذهب مالك الذي  * 

:اإلفتاء كما يليو يتلخص منهجهما يف االجتهاد و 
.إذا اتفق أهل املدينة أو أهل الكوفة على رأي يف مسألة ما أخذوا بفتواهم- 
.إذا اختلف أهل املدينة وأهل الكوفة يف تلك املسألة، أخذوا بأقواها و ارجحها- 
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.مهم بالقياسخّرجوا من كالمسألة جوابا عند التابعني إذا مل جيدوا لل- 
مالك، أبو حنيفة و : يف  عصر األئمةالذي ظهرت بدايته يف عصر التابعني استمرّ التخريج الفقهيوهذا يعين أنّ 

.حسب رواية الدهلوي
الشافعي يف أوائل ظهور نشأو ":يقواللدهلويحنيفة ومالك،أما اإلمام الشافعي، فإنه مل يسلك طريق أيب

مورا  كبحت أفنظر يف صيغ األوائل فوجد فيه ترتيب أصوهلما و فروعهما،و -أي مالك و أيب حنيفة-املذهبني
:ذلكعنانه عن اجلريان يف طريقهم، من

املنقطع، فيدخل فيها اخللل، فإنه إذا مجع طرق احلديث يظهر أنه كم من مرسل خذون باملرسل و أأنه وجدهم ي- 
هي مذكورة يف كتب باملرسل إال عند وجود الشروط، و ال يأخذأر فقرّ مرسل خيالف مسندا،أصل له، و كم منْ ال

.األصول
تكن عندهم قواعد اجلمع بني املختلفات مضبوطة عندهم، فكان يتطرق بذلك خللٌ مل- 

.الفقههذا أول تدوين كان يف أصول 
أن بعض األحاديث الصحيحة مل تبلغ علماء التابعني ممن وّسد إليهم الفتوى، فاجتهدوا بآرائهم أو اتبعوا - 

سنتهم،و االعموميات، مث ظهرت بعد ذلك يف الطبقة الثالثة فلم يعملو 
.                          قادح يف احلديث أو علة مسقطة لهاليت ال اختالف هلم فيها، و ذلك

خفي ذلك علىأهل الفقه، حىت ظهرت يف عصر ث مل تظهر عند علماء التابعني، و ومنها أن الكثري من األحادي- 
طلبا و كا لتابعني كانوا أشد الناس متسّ فبّني الشافعي أن العلماء من الصحابة و ا،حلديثااجلامعني لطرق احلفاظ

، فإذا مل جيدوا متسكوا بنوع آخر من االستدالل، مث إذا ظهر احلديث بعد رجعوا عن اجتهادهم إىل للحديث
مل يظهر يف عصر سعيد بن ، و تنيلّ احلديث ومثال ذلك حديث الق

أبو حنيفة، وعمل به عمل به مالك و و معاصريهم، فلم يال عند الفقهاء السبعةو ال يف عصر الزهري،املسيب و 
.الشافعي

رأى كثريا منها خيالف بت، و تشعّ بة مجعت يف عصر الشافعي،فتكثرت واختلفت و حامنها أن أقوال الصّ و - 
لف مل يزالوا يرجعون يف مثل ذلك إىل احلديث، فرتك التمسك رأى السّ و ديث الصحيح حيث مل يبلغهم،حلا

.حنن رجالرجال و هم:م مامل يتفقوا، وقالبأقواهل
زون واحدا منهما من رأى قوما من الفقهاء خيلطون الرأي الذي مل يسوغه الشرع بالقياس الذي أثبته فال مييّ و - 

.من استحسن فإنه أراد أن يكون شارعا: هذا النوع أمت ابطال، وقالفأبطل،ويسمونه تارة باالستحساناآلخر،
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ع الفروع،فرّ و س األصول،أخذ الفقه من الرأس فأسّ األوائل مثل هذه األمور،باجلملة فلما رأى الشافعي يف صيغ و 
خترجيا، مث تفرقوا يف وتصرفوا اقتصارا وشرحا واستدالال و اجتمع عليه الفقهاء،فأجاد وأفاد، و لكتب،وصنفا

."ي رمحه اهللا تعاىلعشاففكان هذا مذهب الالبلدان،
هموال التابعني وتابعييف اختاذ أقطريقه اإلمامني مالك وأيب حنيفةتستخلص من هذا الكالم أن الشافعي خالف

:ج أحكام الفروع، و بني أسباب ذلكيمصدرا لتخر 
.االحتجاج بالضعيف، وهو احلديث املرسل* 
.تقدمي عمل أهل املدينة على احلديث* 
.تقدمي أقوال الصحابة والتابعني و فتاواهم على احلديث* 
.االستحسان بالرأيو ،الشرعياخللط بني القياس* 

م، فلم جيعل من أقوال التابعني وتابعيهم مصدرا للتخريج وتفريع األحكام، كما لذا مل يسلك الشافعي مسلكه
القرآن :أي من األصول، وهي،هو أخذ الفقه من األساسبل سلك مسلكا آخر، و أبو حنيفة،صنع مالك و 

.قواعده الستنباط األحكامس علم أصول الفقه و ؛لذا أسَّ القياس الصحيحاإلمجاع و والسنة و 
تكميل -)ه656-ه350(و يمتد من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع: الدور الخامس

:-المذاهب
وجد لكل مذهب و متايزت عن بعضها،يف الدور السابق،-مذاهب األئمة األربعة- ملا تكونت املذاهب الفقهية

املذاهب، ودعوا الناس إىل أخذ الفقهاء يتبعون هذه ، و املطلقاالجتهادنتج عن ذلك أن توقف و ،أتباع يقلدونه
.مذهب إىل غريهدوا فتاوى متنع انتقال املقلد منأصو فوا كتبا يف مناقب األئمة،ألّ و االنتساب إليها و 

الكتاب و السنة،: مصادر الشريعة األوىلانصرف الناس عن و ،فسة بني أتباع املذاهب األربعةبذلك زادت املناو 
التفريع على أصوهلم و قواعدهم، حىت أصبحت الشريعة يف وما خّلفوه من فتاوى، و متهم،اشتغلوا بنقل كالم أئو 

.نظرهم هي أقوال أولئك الفقهاء
:أسباب التقليد

:يرجع انصراف الفقهاء عن االجتهاد إىل التقليد إىل أمور منها
فمالت نفوسهم إىل ما ميكن أن حيدث،فيها أحكام ما جّد من احلوادث و ذاهب مدونة كاملة- 

.الراحة و ترك االجتهاد
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يف مصر دولة لألخشيديني،و انقسامها إىل دويالت، ففي األندلس دولة األمويني،اسية، و ضعف الدولة العبّ - 
ى إىل انقسام هذا االنقسام أدّ .السالجقةاخلالفة دولة بين بويه و راق مقر ويف العويف مشال إفريقيا دولة للفاطميني،

ترك مما جعلهم مييلون إىل التقليد و الفقهاء،لة بني اخللفاء و الفقهاء بني هذه الدول، كما أدى إىل ضعف الصّ 
.االجتهاد

.من التبعية للدولةا حرّ عنه، خبالف العهود السابقة كان القضاء عدم اخلروج إلزام الفقهاء مبذهب معني و - 
.وهو مل يتأهل له،فنادى العلماء بغلق باب االجتهاد احتياطايّدعيه،هذا العصر ما يتبىن االجتهاد و ظهر يف- 

:التدرج في التقليد
ضل يف الدور سار مع الدولة اليت كان هلا الفو إمنا جاء تدرجييا مع الزمن،و هذا التقليد مل حيصل دفعة واحدة،إنّ 

قّلدوا أئمتهم، طلق،و انقسمت إىل دويالت، ترك الفقهاء االجتهاد املالسابق ومنو الفقه وازدهاره، فلما ضعفت و 
االجتهاد "ــــى بتهاد كلية، بل اجتهدوا يف حدود املذاهب اليت اعتنقوها، وهذا ما يسمَ دَ بيْ 

امتددت ،)ه656(ملا ضعفت الدولة العباسية،و قضي عليهاو ."املقّيد
.جذور التقليد يف نفوس الفقهاء حىت تركوا كل ألوان االجتهاد

:عمل الفقهاء في هذا الدور
صار يف هذا الدور يتلقى كتاب إمام معّني و يدرس بعد أن كان مريد الفقه يشتغل أوال بدراسة الكتاب و السنة،

.طريقته اليت اس
السنة، ئمة، أقاموا سدودا بني األئمة ونصوص الكتاب و ب ملذاهب األبسبب اإلفراط يف التعصّ ويف هذا الدور،  و 

صار مبلغ جهدهم أن يفهموا كالم األئمة، أو يُقعدوا على و أقواهلم،أصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء و و 
. قواعدهم، أما االجتهاد فقد تركوه

فتاويه، فقد كان هلم من تباع إمام معني يف قضاياه و األزموها روا على أنفسهم و لئن كان علماء هذا الدور قد حجَ و 
حوا رجّ تقليد احملض، بل مجعوا اآلثار، و ل

قواعدهم اليت بنوا عليها تهم و املسائل والفروع أصول أئمّ ل األحكام، واستخرجوا من شّىت لَ بني الروايات، وخّرجوا عِ 
من النظر يف بهلون ملذاهب أئمتهم مباقاموا، فهم مكمّ صّ تهم فيها نفتاويهم، وأفتوا يف مسائل كثرية مل يكن الئمّ 

و مقابلة بعض األقوال ،وإيضاح املشكلبناء الفروع على األصول،و ،التعليللك مسانبيه على والتّ رجيح األقوال،ت
.عيفمنها من الضّ ببعض، والنظر يف متييز القويّ 

:أن عمل الفقهاء احنصر يف األعمال اآلتيةيوجد يف هذا العصر جمتهد مستقل، و نه ملألُيعلم من هذا و 
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ور من أئمتهم  أحكاما كثرية ملسائل قّدروها و فرضوها قبل ى علماء هذا الدّ تلقّ : الفروع على الفروعتخريج - 
ّرف وجوه تعو طها، ورّد األشباه لبعضها بعضا،، فأخذوا بضبن املسائلاجتمع لديهم عدد ال ُحيصى مو أن تقع،

هذا ما يعرف و ،فيما مل يرد فيه نصّ عليهاهلم القياسيتسّىن ختريج مناط األحكام حّىت الفرق بني املختلفات، و 
.و القائم به جمتهد التخريج، "تخريج الفروع على الفروع"ـــــب
اجلدل اليت شاعت يف هذا العصر أن يستخلص كل ظر و دعتهم جمالس النّ :تخريج األصول على الفروع- 

عوا ليه من األحكام؛ ليدافإن ثنايا ما أفىت يه من الفروع، وما أشار مجاعة قواعد إمامهم اليت بىن عليها استنباطه م
فإن كثريا من ،

ري من باستقراء كثإمنا هي قواعد مستخرجة عيني، ومل تصح رواية عنهم، و عليها األئمة بالتَّ قواعد األصول مل ينصّ 
تباعه هذا اجلهد بوضعه رسالته يفقد كفى الشافعي أحلنفية واملالكية واحلنابلة، و على هذا أصول االفروع، و 

تخريج :"ـــــــــأتباع املذهب هو املعروف بهذا العمل الذي قام بهلربهان واحلجة، و آراءه بااألصول دّعم فيها أقواله و 
".األصول من الفروع

:هذا الرتجيح على نوعنيو ،الرتجيح بني اآلراء املختلفة يف املذهب الواحد: الرتجيح- 
.ترجيح من جهة الرواية *
.ترجيح من جهة الدراية*

، فنقل مذاهبهم أكثر من واحد، فمالك يف بعض املسائل عن أئمة املذاهبقل قد اختلفا األول فإن النّ أمّ 
الشافعي روى عنه الربيع بن و وغريهم،أسد بن الفرات،و ابن املاجشون،و ،وهبابنو روى عنه ابن القاسم، 

:اختالف النقل عن األئمة ناشئ عن أمورو .غريهمو لبويطي،اوحرملة، و املزين،و سليمان، 
األول، ال يعلم اآلخر، فريوي قوله فريوي قوله الثاين و يعلم البعض رجوعه،عنه، و علإلمام قول قد رجأن يكون * 

.فيقع االختالف
، حسان، فيسمع كل واحد أحد القولنياآلخر على وجه االستأحد القولني بناء على القياس، و أن يكون قال* 

.فيقع االختالففينقل الرواية اليت مسعها،
ياط، فينقل كل تلميذ عن إمامه جهة االحتومنة احلكم،هاجلواب يف مسألة على وجهني من جأن يكون * 
.مسعه، فيقع االختالفما
.كمال احلفظبط و الثقة و ت واحلفظ، فقام العلماء برتجيح رواية من اشتهر بالضّ واة خيتلفون يف التثبّ أن الرّ * 
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اية ابن القاسم ح املالكية رو رجّ لى غريه من األصحاب، و حوا روايات حممد بن احلسن عهكذا جند أن احلنفية  رجّ و 
.ةلحرميع بن سليمان على رواية املزين و ح الشافعية رواية الرب، ورجّ ابن وهبعلى رواية أشهب و 

لذا اختلفت، ؛يكون بني الروايات الثابتة عن األئمة أنفسهمدراية، و الّرتجيح فهو ترجيحاين من أما النوع الث
.ما قاله األصحاب املنتسبون إليهله اإلمام و بني ما قا
حون من األقوال ما يتفق فريجّ طرقهم يف االستنباط،الفقهاء العاملون بأصول أئمتهم و ا يقوم به وهذا الرتجيح إمن

القائم به القياس، و و السنة،و الكتاب،: إىل األدلة الّنقلية األصلية، وهيقربأول والقواعد، أو يكون تلك األصو 
"الترجيحمجتهد :"ــــــهو ما يعرف ب

:التخريج في هذا الدور

والتخريج لني ملذاهب أئمتهم مبا قاموا به من الرتجيح بني الروايات املختلفة،فقهاء هذا الدور يعتربون مكمّ إنّ 
صها أبرز مالمح هذا الدور نلخّ و أولئك األئمة بالقياس على تلك العلل، عنالفتوى فيما مل يرد فيه نصّ لعللها، و 
:فيما يلي

.د باملذهباالجتهاد املقيّ ه حملَّ حلَّ و توقف االجتهاد املطلق،- 
).جمتهد التخريج(نشطت حركة التخريج بني الروايات املختلفة داخل املذهب الواحد،- 
).ختريج الفروع من األصول(فروعهم،ريج  األصول والقواعد من فتاوى وأقوال األئمة و شطت حركة ختن- 
النوازل اليت مل لفروع، وذلك يف املسائل و وكذا ختريج الفروع على انشطت حركة ختريج الفروع على األصول، - 

هكذا ظهر و أقواهلم،على فروعهم و م، أو قواعدهتباع ببنائها على أصول األئمة و فقام األيكن لألئمة فيها نص،
.جمتهد التخريج يف هذا الدور

يج تخر تخريج األصول من الفروع و :ور املتميز بالتخريج جبميع أقسامهالدّ ور كان حبقّ اخلالصة أن هذا الدّ و 
.تخريج الفروع من الفروععلى األصول، و الفروع 

ين قاموا بإكمال املذاهب أصوال ور، تدل على ظهور جمتهدحركة التخريج الواسعة اليت ظهرت يف هذا الدّ و 
.تكميلها بالرتجيح و التخريجو فروعا، فهو دور تكميل املذاهب،و 

الدرجة «:الفقهيما قاموا به من االتخريجهذا الدور و الدهلوي واصفا فقهاءيقول 
سرعة  انتقال وكان عندهم من الفطانة واحلدس و ....شيء إىليلَ العليا من التّ 

دوا الفقه على فمهَّ جواب المسائل على أقوال أصحابهمتخريجالذهن من شيء إىل شيء ما يقدرون به على 
هم نظرا يف أصحّ أصحابه، وأعرفهم بأقوال القوم، و أحد كتاب من هو لسان ، وذلك أن حيفظ كلّ قاعدة التخريج
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، رأى فيما حيفظه من أواحتاج إىل شيءما سئل عن شيء ،ه احلكم، فكلّ ل يف كل مسألة وجْ التخريج، فيتأصّ 
ارة أو إىل إشورة،راه على هذه الصّ فأجْ إّال نظر إىل عموم كالمهم ابه، فإن وجد  اجلواب فيها، و أصحتصرحيات 

املقصود، ورمبا كان للمسألة املصرح الكالم إمياء أو اقتضاء يُفِهم رمبا كان لبعضو ضمنية لكالم فاستنبطه منها،
روا حكمة على فأداف،احلذْ و ْرب به بالتخريج، أو بالسَّ ة احلكم املصرّح رمبا نظروا يف علّ و ،

فهذا « :قال عقب ذلكمث» .حنو ذلكجني من فعل أئمّ رمبا استدل بعض املخرِّ و ... غري املصرح به
ل فالن، أو على قول على مذهب فالن، أو على أصْ : يقالالقول املخرّج لفالن كذا، و : لهيقالو هو التخريج،

ذهب، فوقع التخريج يف كل مذهب :فالن ج
.»كثرو 

.همالقاو الدور، هو دور التخريج بامتياز،أن هذايتبّني من خالل هذا النصّ 
ف رغم توقّ و ...االجتهاد املطلقاالجتهاد املقّيد حملَّ حلَّ «: ويققول مصطفى أمحد الزرقا واصفا هذا الدور

مث يف تعليل مسائلها، وختريج احلوادث 
.»األقوال املختلفة ضمن املذهبعلى أصوهلا، ويف ترجيح اآلراء و اجلديدة

يف الدور ":فقه اإلسالميدوار الأور من واصفا حالة الففه والفقهاء يف هذا الدّ د علي السايس يقول الشيخ حممو 
اخلاصة، فقد كان له اليد ة و فشا التقليد حىت مشل العامّ و سبيله إىل نفوس العلماء،كان أخذ الفتورُ نْ إاخلامس و 

" ماء جمهودا حمموداد بذل فيه العلفقاالجتهاد يف املذهب و املسائل،و والرتجيح،الطوىل يف التخريج،
)  العصر الحديث-هـــ  656(دور التقليد:الدور السادس

:إىل قسمنيينقسم ذكر الشيخ حممد على الّسايس أن هذا الدور 
والرملي،والسبكي،ينتهي بأوائل القرن العاشر، وقد ظهر فيه نوابغ العلماء، كالشيخ خليل املالكي،:األول

ة الفقهية و غريهم ممن كانت هلم القوّ والسيوطي و بن اهلمام،الكمالو ابن الرفعة،و 
التخريج، بل وجهوها يف التأليف و التحرير، وحنى أغلبهم يف كما فعل من قبلهم يف االجتهاد و ةيصرفوا هذه القوّ 

األلغاز، وتطلب الوقت الطويل لفهمها قة تشبه وع الكثرية يف عبارات ضيِّ حى االختصار، ومجع الفر ذلك منْ 
تكشف غرض املؤلف من و دها،عقَ حتلّ إىل وضع كتب أخرى تشرح مبهمها و احتاجتحّىت تعّرف مغزاها،و 

ت احلاجة إىل التعليق االختصار غالبة على أصحاب تلك الشروح أيضا، فمسَّ وكانت روح اإلدماج و ، وضعها
.هرهّب العلم وجوْ عن لُ اشتغل الناس باأللفاظو الرتاكيب،عبارات و العليها، وهكذا احنصرت اجلهود يف حلِّ 
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وأقفل باب االجتهاد واالختيار ه،ت روحُ ناشر إىل اآلن، فقد طغى التقليد ومتكّ من القرن العميتدّ :الثاني
شروح وحواشي مبا بني أيديهم من القناعة و احلكاية ألقوال من سبقهم،ومل يكن للعلماء إال نصيبُ ...الترجيحو 
.تقاريرو 

ولم يعد ترك االجتهاد،ه الفقهاء إىل تأليف الكتب، و فقد اجتّ « : وريقول الشيخ مصطفي شبلي واصفا هذا الدّ 
.»مكان إال يف القليل النادرللتخريج و االستنباط 

لحركة غاب النشاط الفقهيو بل أغلق بابه،ساد التقليد، وترك االجتهاد،«: ويقول مصطفى أمحد الزرقا
ألفاظها حلّ وعكف الناس على اختصار الكتب وشرحها و ، التخريج و الترجيح و التنظيم في فقه المذهب

.»رموزهاو 
:التخريج في هذا الدور

، وحلَّ أغلق باب االجتهادو ل،ف وتعطّ صوص يظهر أن التخريج يف هذا الدور توقَّ من خالل ما سبق من النّ 
.ةمكانه التقليد للمذاهب الفقهي
:حركة التجديد في هذا العصر

دين يدعون إىل هذا العصر من فقهاء جمدِّ مع التقليد الذي ظهر يف هذا الدور، وأغلق باب االجتهاد فلم خيلُ و 
والشوكاين والصنعاين، ابن قيم اجلوزية يف القرن الثامن للهجري،و ، ترك التقليد والعودة إىل االجتهاد،كابن تيمية

ل التناول،د يف هذا العصر صنف آخر من الكتب سهْ جِ ،كما وُ نبذ التقليدمن دعاة التجديد و والدهلوي، وغريهم
سبل السالم للصنعاين،و نيل األمصار للشوكاين،و موصول باألدلة،كأعالم املوقعني البن قيم اجلوزية،و 

وهي تعتمد على نصوص للفقه،النوازل، وهي متثل الناحية العملية و التطبيقية وغريها،كما ظهرت كتب الفتوى و 
والبزازية،اخلانية،، و الفتاوى الشارخانية: ومن أهم كتب الفتوىالوقائع،حلوادث و ااألئمة وفتاويهم عند التشابه في

.فتاوى املعيار املعرب للونشريسي، وغريهاو فتاوى ابن تيمية،و احلاوية، واهلندية،و 
ن الفقه اإلسالمي مل يقف أمامه ما ِجيّد من أعلى تب يدلّ وع من الكوهذا النّ « :يقول الشيخ مصطفى شبلي

ما ريق البحث فيما نقل عن األئمة، و إن كان عن طتأخرة، بل حاول إجياد احللول، و يف عصوره املحوادث، حّىت 
.»استنبطه الفقهاء خترجيا على قواعد أئمتهم

:باملراحل اآلتيةالتخريج الفقهي مرّ :الخالصة
احلديث، وأصبح ي و عندما ظهرت مدرستا الرأ- الثالثالدور -خريج يف عصر التابعنيظهرت بداية التّ :األولى

منهجها يف الفتوى منهما أتباع ملتزمني بطريقتها و اإلفتاء، وصار لكلمنهما طريقة خاصة يف االجتهاد و لكلّ 
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فتاوى ا جواب، فخّرجوا الكثري منها علىخريج يف املسائل اليت مل يكن للتابعني فيهواستنباط األحكام، وكان التّ 
.علمائهم

يثاحلدزت مدرستا الرأي و مالك بن أنس، بعد أن متيَّ يف عهد اإلمامني أيب حنيفة و ج وامتدَّ يالتخر استمرّ :الثانية
وكان التخريج قائما على  الفتوى،اع يسلكون مسلكهما يف االجتهاد و أصبح لكل منهما أتب، و فروعهاصوهلا و بأ

".الدور الرابع"أقوال التابعني أيضاكالم و 
ام أصحاب متايزت مذاهبهم، فقبعد ظهور األئمة األربعة و " اخلامس"التخريج يف هذا الدورنشطت حركةُ :الثالثة

د االجتهاد املقيّ االجتهاد املطلق حملّ لَّ حَ التخريج على أقوال أئمتهم، ويف هذا الدوراملذاهب حبركة واسعة في
.املذاهبداخل 
.حمله التقليدحلَّ و ل االجتهاد داخل املذهب يف هذا الدور السادس،ف حركة التخريج و تعطّ توقّ :الرابعة

قول مالك،متد يف عصر اإلمامني أيب حنيفة و اج الفقهي ظهر يف عصر التابعني، و القول بأن التخري:مالحظة
.التشريع اإلسالمير إليه ممن كتب يف تاريخ الفقه و انفرد به اإلمام الدهلوي، ومل أجد يف حدود علمي من أشا

:االجتهاد املنهج اآليتكون يف الفتوى و هذا القول يدلّ و 
.ة أو إمجاع أو قول صحايب أخذوا بهأو سنّ آنا شرعيا من قر إذا وجدوا يف املسالة نصّ * 
أقوال علمائهم، وهذا هو خيرّ ا أو إذا مل جيدوا للمسألة نصّ * 

:ذلك أن القياس نوعانوهو نوع من القياس،ختريج الفروع على الفروع،
.عليه مبا نص عليه الشارع يف القرآن او السنة أو اإلمجاعيقوم بإحلاق ما مل ينصّ و :القياس األصويل-
.عليه األئمة و العلماءعليه مبا نصّ و يقوم على إحلاق ما مل ينصّ :وعيف الفر سالقيا-

.هذا املسلك سلكه اإلمامان أبا حنيفة ومالك،كما ذكره الدهلوي سابقاو 
ما ملكان أن يف هذا احلكم هضْ ال شكّ و «: هلوي عن أيب حنيفة قائالعلى كالم الدّ وقد عّقب الشيخ أبو زهرة

.»حكم املقلّ يفأو جيعله مقلدا،...الفقهأيب حنيفة يف 
هو ألن التقليدمالك، ليس تقليدا؛عون، وكذا اإلمامان أبا حنيفة و ن التخريج الفقهي الذي قام به التابإ:أقول

االستنلك، فهو اجتهاد قائم على النظر و لذالتخريج خمالفٌ تباع قول الغري بال دليل، و ا
أي قياس الفروع مث التفريع عليها،بناء على التشابه يف املناط، فهو نوع من القياس،،عللهاو و 

.على الفروع
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ذلك أخذ برأيه، فهل يعدّ فيها مع أيب حنيفة، واتبعه و فإذا رأى مالك يف مسألة ما أن احلقّ ،من جهة أخرىو 
تقليدا؟األخذ بأقوال التابعني هل يعدّ كذلكو تقليدا؟
مالكا و قول بأن أبا حنيفةوهذا يتعارض مع الإن التخريج الفقهي هو اجتهاد داخل املذهب،: قائال يقولولعلّ 

.و التابعني كانوا يأخذون به؛
، ظهر بعد متايز مدرسيت الرأي مالكعهد أيب حنيفة و ك أن االجتهاد يف عهد التابعني وكذا يف اجلواب عن ذلو 
كن القول أن التخريج الفقهي  تفريع املسائل؛ لذا ميالفتوى واالستنباط والتعليل و وتباين منهجهما يفاحلديث،و 

دى اإلمامني كان يف أو ميكن القول أن التخريج الفقهي ل، أو املذهبني الكبريينيف إطار هاتني املدرستنيكان
أو أن التخريج الفقهي كان مالزما ملذهبهما، إال أنه كان يف بعض ، ية أمرمها، مث تركاه إىل االجتهاد املطلقبدا

.اهللا أعلمو ،املسائل، فيبقى االجتهاد املطلق هو الغالب يف مذاهبهما
وال ينايف  :" يقولد الغري،ن يقلّ أيذكر فيه أن احملتهد املستقل ميكنه - رمحه اهللا- وقد وجدت كالما البن القيم 

منه يف بعض األحكام، وقد قال د من هو أعلمُ وهو مقلّ إالّ أحدا من األئمةاجتهاده تقليده لغريه أحيانا، فال جتدُ 
"قلُته تقليدا لعطاء: يف موضع من احلج-رمحه اهللا-الشافعي 

بواعث ظهور الّتخريج الفقهي 
إىل ظهور هذا واعي اليت دعت الدّ اإلسالمي ميكن استخالص البواعث و 

:هو الّتخريج الفقهي ، و ميكن إمجاهلا فيما يأيت الّنوع من اإلجتهاد، و 
:المطلقاالجتهادف توقّ * 

بعد ظهور املذاهب جتهاد املستقلّ االهور الّتخريج الفقهي، انقطاع االجتهاد املطلق، أو لعّل من أكثر الّدواعي لظ
، األمر الذي جعل هؤالء األتباع يكتفون بأصول ل أصوهلا وقواعدها، وبروز أتباعها وأنصارهاتشكّ األربعة، و 

جتهاد لذلك ألزموا أنفسهم باالوازل، و النّ هم ونصوصهم، وجيتهدون وفقها معتقدين كماهلا وإحاطتها بالوقائع و تأئمّ 
و ملّا صار ":م ال يقدرون على اإلتيان مبثلها، يقول ابن خلدونعدم اخلروج عنها ظّنا وفق أصوهلا و 

احتاجوا إىل تنظري جتهاد والقياس، و يكن هلم سبيل إىل االملو ، ذهبهمذهب كّل إمام علما خمصوصا عند أهل م
صار كّل ذلك و صول املقّررة من مذهب إمامهم،ستناد إىل األتفريقها عند االشتباه بعد االائل يف اإلحلاق و املس

م فيما استطاعوا، تباع مذهب إمامهاّنوع من الّتنظري أو الّتفرقة و لكَ حيتاج إىل مَ 
تعد وملف االجتهاد، ففي اجلانب الفقهي توقّ : "سيقول علي الّسايو ".هذه امللكة هي علم الفقه هلذا العصر و 

م وى على تلّقي العلم من الكتاب والّسنة، و ّن العلماء أّن أقدارهم ال تقْ ظستقالل يف الّتفكري قائمة، و روح اال
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على فقه أيب حنيفة ومالك الةً ، فأصبحوا عَ ستنباط منها ، ورضوا ألنفسهم التقليداالو ليسوا أهال للّنظر فيها
نصرة ذلك املذهب من قّوة يف يبذل كّل ما أويتو ،منهم مذهبا معّينا ال يتعّداه، و التزم كلّ والشافعي وابن حنبل

."مجلة و تفصيال 
:جديدة ال نّص فيها إلمام المذهبظهور نوازل* 
، األمر الذي جعل أتباع املذاهب ه واتساعه بعد ظهور األئمة، كثرة الّنوازل والوقائعن دواعي الّتخريج الفقهي ومنوّ م

.ة من نصوصلول وأجوبة فيما تركه األئمّ يبحثون عن حُ 
لقضايا عصرهم، ، كما أن أجوبة األئمة كانت مالئمةزه عن غريهقضاياه اليت متيّ املعلوم أّن لكل عصر نوازله و ومن 

البحث يف القضايا ، كما أن توقف األئمة عنمن بعدهم إّال يف القليل الّنادرشاملة لقضايا ومل تكن عاّمة و 
أيضا فإّن نصوص و ،رف لدى األحناف، إّال ما عُ ة عنهااإلجاببني اخلوض فيها و فرتاضية حال بينهم و االاملتوقفة و 

أتباع املذاهب جعلي ، األمر الذومتناهية، ال تستجيب للّنوازل الطّارئة واحلادثةاألئمة و أجوبتهم كانت حمدودة
للّتخريج الفقهي القياس على نصوص األئّمة فيما مل يرد عنهم نّص ، فكان ذلك داعياجتهاد و آلة االيستعملون 

.و اّتساع نشاطه
: الخالف المذهبي * 

ّمث متايز يف عصر التابعني - رضي الّله عنهم–ه األوىل يف عصر الّصحابة بدأت نواتمن املعلوم أّن اخلالف املذهيب
اّتساعا ئمة األربعة ، ّمث زاداّتسع بعد ظهور األعهم بظهور مدرسيت الرأي و احلديث، ّمث تشّعب اخلالف و و أتبا

يف )ه350( نتصف القرن الرابع، فاشتّد الّنزاع بني أتباعها بعد مهور املذاهب األربعة و استقرارهاال بعد ظتشكّ و 
،قواعدهإطار املذهب وفق أصول اإلمام و العديد من املسائل الفرعّية ممّا دعاهم ذلك إىل البحث عن أجوبتها يف

نطاق الّتخريج لذلك اّتسعهلا جوابا قاسوا بالّتخريج عليها، و جيدوا فإن مل ،ما ترك من أجوبةأو وفق نصوصه و 
.الفقهي يف الفروع

اختالف آراء بتشّعب آراء املذاهب و - اخلامسالّدور- و امتاز هذا الّدور":يقول الشيخ مصطفى أمحد الزرقا
."جني فيه ألحكام احلوادث املخرِّ 

:الّتعصب المذهبي* 
عة األتباع أن األئمة األربملا أحسَّ ،لّدواعي لظهور الّتخريج الفقهي واتساع نشاطهااألسباب و لعّل هذا من أكثر 

لإلحاطة حباجات األمة عوه من الفروع كافٍ فرَّ لوه من األصول و أن ما أصَّ أعالم مل يأت الزمان بأمثاهلم، و 
كّبوا على تدوين الفروع، ومجع الروايات جتهاد، انبدال من مواصلة حلقة االمتهم، و ، فاكتفوا مبوروث أئوقضاياها
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وا على التأليف يف مناقب األئمة، كما انكبّ با ألقوال أئمتهمالتخريج عليها تعصّ 
لتخريج الفقهي وفق نصوص األئمة بذلك نشطت آلة او ،ف عندهمجتهاد توقَّ ، اعتقادا منهم أن االوفضائلهم

-اخلامس- دوريف هذا الو : "يقول حممد علي السايس،با لألئمةتعصُّ وص الكتاب والّسنةوفروعهم، وأغفلت نص
أصبحت الشريعة نصوص الكتاب والسنة، و ة و دودا بني األمّ ، أقاموا سُ ب ملذاهب األئمةالّتعصّ بسبب اإلفراط يفو 

، أما يقّعدوا على قواعدهمأو ، اجتهادهم أن يفهموا كالم األئمةصار مبلغالفقهاء وأقواهلم، و هي نصوصُ 
.جتهاد فقد تركوهاال

الفقهي فوائد الّتخريج
يف هذا الّتخريج من جتهاد املقّيد بأصول املذهب وفروعه، و الفروع قائم على االمن املعلوم أن ختريج الفروع على 

:ينكره أحد ومن هذه الفوائد نذكرالفوائد ما ال 
ختلفة على غريه قضاياه املال شّك أّن لكّل عصر ومصر نوازله و :والمستجّدةمعرفة أحكام الّنوازل الطّارئة * 

ملّا كانت نصوص اإلمام حمدودة، والوقائع غري و ،من العصور واألمصار، نظرا لتغّري األعراف والعادات والّتقاليد
ببنائها على فروع اإلمام وأقواله وقائع من الج الفقهي يكون ضرورة ملعرفة ماحيدّ ، فإّن التخريحمدودة وغري حمصورة

.وفتاويه
يزيد يف ب ملعرفة أحكام النوازل املستجدةجتهاد داخل املذهاالإّن التخريج الفقهي، و :ارهانتشلمذهب و نمو ا*

عدم انقراضه كما حصل للكثري من املذاهب ستمراريته و بذلك يضمن التخريج إو اآلفاق،انتشاره يفمنو املذهب و 
جيعل أقواهلم طريق التخريج وفق نصوص األئمة و جتهاد عن، فاالوغابت عن الّساحة العلميةاليت اندثرت 

.املذهب حيويا ومتجددا مع الزمن ومتجاوبا مع حاجات الناس ومصاحلهم وأعرافهم
فوقع التخريج يف كل مذهب وكثر، فأي مذهب كان أصحابه مشهورين، ُوسد إليهم القضاء :"يقول الدهلوي

كّل حني، وأّي درسا ظاهرا انتشر يف أقطار األرض، ومل يزل ينتشرُ درسوا لّناس و اشتهرت تصانيفهم يف او واإلفتاء،
.يرغب فيهم الناس اندرس بعد حنيٍ ملاملني، ومل يوّلوا القضاء واإلفتاء و مذهب كان أصحابه خَ 

ص اإلمام وأقواله :معرفة الراجح من أقوال اإلمام* 
عف، خمتلفة يف الظهور ة والضّ نصوص اإلمام متفاوتة يف القوّ ال شّك أنّ ذلك ممّا يبىن عليه الّتخريج، و ما أشبه و 

ييز بينها ملعرفة األقوى واألرجح التمجني إىل، مما يدفع املخرِّ الداللةالداللة واآلخر ظينّ واخلفاء، بعضها قطعيّ 
.فيقّدم على غريه
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جني ملكة لدى املخرِّ يرّيب اطهاتساع نشخريج الفقهي و إن التّ :جتهاد لدى المخرجينتربية ملكة اال*
غري ذلك من و ،لل واملعاين، واملقارنة بني األشباه والّنظائرالبحث عن العِ ستنباط، وقياس الفروع على الفروع، و اال

استخراج أحكام و ،يتها يف بناء الفروع على الفروعي من فاعلوِّ يقَ جتهاد و ي ملكة االهذا ما ينمِّ و ،الّتفكريألوان
.تهاد داخل املذهب قائما و مستمراجهذا ما جيعل االواملستجّدة، و وازل الطارئةالنّ 

هي حكم التخريج الفق
لذا لكل النوازل احلادثة والطارئة؛ال تتسع جدة، و الوقائع املست

كان هذا يها لإلمام على املسائل املنصوصة، و رأى أتباعه امللتزمون بأصول مذهبه قياس املسائل اليت ال نّص ف
؟فما حكمه عند أهل املذهب،يج الفروع على الفروع يف املذهبى بتخر القياس هو املسمَّ 

:"نثر الورود على مراقي الّسعود "يم الشنقيطي يف منظومته بن إبراهقال عبد اهللا 
هل يقيس ذو األصول إن عدم            نّص إمامه الذي له لزمو 

هم بنصه تعّلقاـــــــــقا            و بعضــــــــــــزام ما له أو مطلـــــــــــــــــــــــمع الت
فيه أهل املذهب على اختلف،إمامهارف لعلم األصول إذا علم يف مسألة نصّ د العيعين أن املقلِّ : جاء يف شرحه

: ثالثة أقوال
شافعي إذا كان خمالفا ألصول ، فال يقيس على أصل الس مع التزام ما إلمامه من األصولجيوز له القيا: قيل*

.، و المالك
على أصول غريه مع أي فال يلزمه التعلق بأصول إمامه، بل يقيس عليها و ، جيوز له أن يقيس مطلقا: وقيل*

تيارات خرج له اخ: ملداركوهذا قول اللخمي وفعله، و لذا قال عياض يف ا-أي وجود أصول إمامه -وجودها 
.بكثري منها عن املذهب

، -أي من إمامه -ال حيكم إّال بشيء مسعه منه ق بنصوص إمامه، فال يفيت و جيوز له ذلك بشرط التعلّ : وقيل*
.ظاهر نقل الباجي وهو نص ابن العريب و 
: ثالثة أقوالوا يف ختريج الفروع على الفروع علىأن فقهاء املذاهب اختلفمن هذا العرض يتبّني 

.مد بأصول اإلماالجواز المقيّ : األول
القياس فيما ال نّص ملقّلده فيه، بعد مراعاة أصول وقواعد إمامه، وهذا الرأي ذهب إليه ابن رشد دأي جيوز للمقلّ 

.التونسي وأكثر املالكّية واملازري و 
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فإن قوله يف تلك ،لكن يعرف له جواب يف نظريهايف املسألة، و معىن ذلك أنّه إذا مل يوجد ملالك قول أو جوابٌ و 
.ابه إحلاقا هلا عن طريق الّتخريج، أي الذي خّرجه أصحسألة هو قوله املخرّج يف نظريهاامل
:استدّل أصحاب هذا القول باألدلّة اآلتية و 

، ما قّرره من قواعدام املذهب علىعليه إمفتاويهم على بناء الفتوى فيما مل ينصّ إمجاع العلماء يف أجوبتهم و * 
.ا أفىت فيه إمام املذهبأو إحلاق املسكوت عنه مب

تثبت الشفعة يف : ّررة أّن الزم املذهب يعّد مذهبا، واألصل عدم الفارق كأن يقالاستدّلوا بأنّه من القواعد املقو * 
.قوله يف احلانوت كذلك: ر، فيقال قص من الّداالشِّ 
وتبقى من غري حلول شرعّية، وهذا ، إبقاء مسائل كثرية ال جواب عنهاإىلضييفْ ع من الّتخريجإّن القول باملنْ * 

.مقصد الّشارع من سّن اإلجتهاد وخلود الّشريعةخيالفيوقع الّناس يف احلرج، و 
.الجواز المطلق: الثاني

، سواء وافق أصول لإلمام من غري أن يتعّلق بأصولهأي جيوز للمخرّج أن خيرّج املسائل الطّارئة اليت ال نّص فيها
.هذا ما ذهب إليه الّلخمي وفعله يف خترجياتهخّرجها على أصول غريه من األئمة، و إمامه أو خالفها بأن

ا على إذا كان اجتهاده مبنيّ د من غري أن يتقّيد بأصول إمامهجيوز له اإلجتهاعمدة هذا القول أّن املخرّج جمتهدٌ و 
غريه الف أصول إمامه؛ و هلذا خالف ابن القاسم و لو خوتوفرت فيه األهلية الكاملة و ،اعد واألصول الّسليمةالقو 

.ا لدى الّلخميعً مل تكن هذه املخالفة بدْ مالكا يف العديد من املسائل، و اإلمام
قواعد املذهب فق أصول و ى هذا القول بأّن جمتهد الّتخريج، هو جمتهد داخل املذهب، ملزم باإلجتهاد و ُرّد علو - 

.ام فيهايف املسائل اليت ال نّص لإلم
.المنع المطلق: الثالث

عليه ك مبا نصَّ ، بل جيب التمسّ الّتخريج عليها فيما مل ينص عليهال جيوز القياس على نصوص اإلمام، و فال
يقضي إّال بشيء قد مسعه من ال 

.إمامه
ليس ذلك دليل على نا فقط، و تفنّ تفّقها و ، إمنا كان ذلكجني يف كتبهمإّن ما يذكره الفقهاء من أقوال املخرّ : قالواو 

.اجلواز
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قال ابن عبد .ملقرياوظاهر نقل الباجي ومّيارة الفاسي و ،ابن عبد السالمابن العريب و القول باملنع هو نصّ و 
" :120وقال املقري يف القاعدة ."ال ينصر القول املخرّج ال يقلده العامي و " :السالم 

. "ر الناصحون من أحاديث الفقهاء وحتميالت الشيوخ وخترجيات الفقهاء حذّ 
:وقال ابن عبد الربّ 

ئرول احلاكاجلهُ فرعا بفرعٍ قسْ أصوال ال تعلى األصول فقسْ و 
:القائلون باملنع بأدّلة منها احتجّ و 

:اإلسراء[﴾الفؤاد كّل أولئك كان عنه مسؤوال ف ما ليس لك به علم إّن الّسمع والبصر و ال تق﴿و : قوله تعاىل
إّن املفيت بالتقليد إذا خالف نّص الرواية يف نّص :قال علماؤنا":ابن العريب عند تفسريه هذه اآليةقال ، ]36

ألنه يقيس وجيتهد يف غري حمل اإلجتهاد، وإمنا اإلجتهاد يف قول اهللا ؛ه مذموم داخل يف اآليةالنازلة عّمن قّلده أنّ 
،ذامن قول مالك يف موضع كهذه املسألة ُخترّجُ :من قال من املقلدينوقول الرسول، ال يف قول بشر بعدمها، و 

,"فهو داخل يف اآلية
وأن اإلجتهاد والقياس ال يكون على ، اإلمام وجتاوزها أمر مذموميُفهم من هذا التفسري لآلية أن خمالفة نصوص
.لتخريج على نصوص اإلمام غري جائزمن مث فإن اة، و نصوص اإلمام، بل على نصوص القرآن والسنّ 

قال .احلطّابضوا عليه، كالشيخ خليل، وابن عرفة، والقرايف، و ه كثري من علماء املذهب واعرت هذا القول ردَّ و - 
".األقرب جوازه للمطلع على مدارك إمامه و ،فيه نظرو : " ا على ابن العريب ردّ "التوضيح"خليل يف كتابه 

؛ ألن الفرض عدم تعطيل األحكامألنه يؤدي إىل- أي ابن العريب- كالمه يردّ : قلت:" قال ابن عرفة و - 
ياس على قول م جيز للمقلد املوَىل القزلة غري منصوص عليه، و ، فإذا كان حكم الّناالمتناع تولية املقّلد مع وجوده

كابن ،مي أهل املذهبخالف عمل متقدّ - أي القول باملنع- و بأنّه ، مقلده يف نازلة أخرى، تعطلت األحكام
احد من غري و والباجي و ،التونسيو ،ابن رشدو ،متأخريهم كاللخميدّونة يف قياسه على أقوال مالك القاسم يف امل
".، بل من تأّمل كالم ابن رشد وجده يُعّد اختياراته بتخرجياته يف حتصيله األقوال أقواال أهل املذهب

حميط ،املقلد قسمان: قال العلماء":، قال"فإن قاس على قوله فهو متعد: "القرايف على قول ابن العريبردّ و - 
واعدها، وققواعده حبيث تكون نسبته إىل مذهبه كنسبة او بأصول مذهب مقلده

العامي ؛ ألنه كوغري حميط فال جيوز له التخريج، كما جاز للمجتهد املطلق،فهذا جيوز له التخريج والقياس بشرائط
فيتجه، وإال القسم الثاينعلى - أي قول ابن العريب - مل قوله فينبغي أن حيُ :مث قال.بالنسبة إىل محلة الشريعة

."فمشكل
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صوص على فيجوز له ختريج غري املن،تارة حييط بقواعد مذهبه: د له حاالتاملقلّ : " وقال القرايف يف موضع آخر
د املطلق إىل صاحب قواعده كنسبة ألن نسبته إىل إمامه و ؛ر الفرق، ومع إمكانه ُميتنعاملنصوص بشرط تعذُّ 

وتارة ال حييط ، فكذلك هذا املقلد،ميتنع عند الفارقاملطلق التخريج عند عدم الفارق و ، فكما للمجتهد الشريعة
ذهب ألوجب له ؛ الحتمال أنه لو اطلع على قواعد املبقواعد مذهبه، فال جيوز له التخريج وإن بـَُعَد الفارق

، فكما حيرم على املقلداملطلق إىل محلة الشريعة، و نسبته إىل مذهبهاإلطالع على الفرق
إن مل يظهر عليه أن ال يعمل إال بقول عامل و ، و جيب التخريج فيما ليس مذهبا للعلماء، و حيرم عليه اتباع األدلة

."، فكذلك هذا دليله لقصوره على رتبة اإلجتهادله
:الرأي الراجح 

ما ذهب إليه القائلون جبواز التخريج اقشتها، يتبني أن الرأي الراجح منيف مسألة التخريج و خالل األقوال من 
: ملا يلي؛د بأصول و قواعد املذهب، وهو ما عليه أكثر علماء املذهباملقيّ 
ة من غري حكم نوازل مستجدّ ف اإلجتهاد، وترك مسائل و ألنه يؤدي إىل توقّ ؛إن القول باملنع املطلق مردود* 
، مما يؤدّ رعيش

.،ناسنا من التخريج على نصوص األئمة لضاق احلال بالنعْ فلو م
عدم وجود نص يف الكتاب أو السنة، يكون عندواإلمجاع، و القياس يف الشرع جائز، دّل عليه الكتاب والسنة* 

، د بأصول وقواعد إمامه، والفرق بني القياسنيكذلك القياس على نصوص األئمة جائز للمجتهد يف املذهب املقيَّ و 
خبالف ، ئل على النصوص من القرآن و السنةأن القياس األصويل 

.ل غري املنصوص عليها على نظائرهاهو ما يفعله جمتهد املذهب من إخراج املسائالتخريج 
يج مل يبلغ ر ؛ ألن جمتهد التخد صاحبه بقواعد وأصول املذهب مردود أيضاإن القول باجلواز املطلق الذي ال يتقيّ * 

.
جها أصحاب اإلمام ده الوقائع الكثرية اليت خرَّ هو الذي تؤيّ د بأصول وقواعد املذهبإن القول باجلواز املقيّ * 

ياسه على ما فيها بقال أدل على ذلك من عمل ابن القاسم الذي خرّج العديد من املسائل اليت ال نصَّ مالك، و 
ال يف فإذا نزلت النازلة ومل توجد ال يف الكتاب و : "ماتعليه اإلمام مالك، ويف ذلك يقول ابن رشد يف املقدّ نصَّ 
وُوجد ذلك فيما ،بني النازلةة جتمع بينه و ، و ال ُوجد يف شيء من ذلك علّ ة نصاال فيما أمجعت عليه األمّ ة و السنّ 

هذا املعىن مما اتفق عليه مالك اعلم أن و .نبط منها، وجب القياس على ذلكمما استُ نبط ، أو فيما استُ استنبط منها
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م من قياس املسائل بعضها على بعض، و هو صحيح يف املعىن، مل خيتلفوا فيه على ما يوجد يف كتبهوأصحابه و 
."وإن خالف فيه خمالفون

مصادر التخريج الفقهي
خرّج ، فاملصالحيتها أو عدم صالحيتها لذلكبيان آراء العلماء يفو اول هنا مصادر ختريج آراء األئمة،سنتن

ليكون ؛الذي يقوم بعملية الّتخريج يبحث يف مصادر التخريج، وعليه أن يتعّرف على أحواهلا ومراتبها و 
.التخريج عليها صحيحا

:، هي لفقهي عند املالكية أربعةمصادر التخريج او 
.النص و ماجيري جمراه* 
.مفهوم النص* 
.أفعال األئمة* 
.تقريرات األئمة*

ما يجري مجراه اإلمام و التخريج على نصّ : أوال 

:تعريف الّنص

ترتفع ملن حيضر زفافها من الذي جتلس عليه حّىت هو الكرسيّ ة العروس، و من ذلك منصّ و ،الرفع:في اللغةالنصّ 
.وكل ما رفعته فقد أظهرته،والنص أيضا معناه الظهور.إىل قائلهاحلديث ينّصه إذا رفعهنصّ : قاليُ ساء ، و النّ 

:ذكر القرايف ثالث اصطالحات للنص، هي:النص في اإلصطالح 
".ما دّل على معىن قطعا، وال حيتمل غريه قطعا، كأمساء األعداد"- 
عا وحتتمل اجلمع قطْ أقلّ قطعا وإن احتمل غريه، كصيغ اجلموع يف العمومعلى معىنما دلّ "- 

."اإلستغراق 
".على معىن كيف ما كان، وهو غالب استعمال الفقهاء ما دلّ " - 

هو الذي جيعل النصّ و ، لوجود ارتفاع الداللة إىل غايتها؛عند األصولينيل أوىل مبعىن النصّ املعىن األوَّ و ": مث قال
، أو لنا يف مالك على كذانصَّ : غالب استعمال الفقهاء، يقولونفهو وأما املعىن األخري.مقابال للظاهر يف املعىن

فاقتلوا ﴿:أما املعىن الثاين، فكقوله تعاىل.رة بذلك، وهكذافاضنصوص الشريعة مت: يقولونو ،و املعىناملسألة النصّ 
."ملشركنييف ذلك مع احتماله لقتل مجيع ا، فهو نصّ ، فإنه يقتضي قتل اثنني جزما]5/ بة التو [ ﴾املشركني
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قوال سواء دّلت على معىن قطعي ، من أادرة عن إمام املذهبيغ اللفظية الصّ تلك الصّ : املراد بنصوص اإلمامف
اء كانت ال ، سو أقواله املنسوبة إليه، فنصوص اإلمام ّلت على معىن ظاهر حيتمل التأويل، أو دالحيتمل التأويل

.حتتمل إال معىن واحدا، أو احتملت عّدة معاين
الفقهاء ومن هنا فإّن األصوليني و 

عليه قول اإلمام بألفاظه صراحة، أي ما نطق به ما دلّ ":أو الشافعي،أو أبو حنيفة،عليه مالكنصّ ": تعبريهم
.ريحاملنطوق الصّ : ــــــــهو املعروف ب، و نطقا صرحيا

مام بألفاظ غري صرحية، أي ما نطق به نطقا غري عليه قول اإلفإن املراد منه ما دلّ ،"معىن النص"ـــــــتعبريهم با أمّ 
.ريحاملنطوق غري الصّ : ــــــــ، و هو املعروف بصريح

،من حيث كيفية داللتها على املعىنيف تقسيم األلفاظ -غري احلنفية -هذا هو اصطالح مجهور األصوليني و 
: وا داللة اللفظ على املعىن قسمني

.ظ على املعىن بطريق املنطوقداللة اللف: أحدمها
.اللفظ على املعىن بطريق املفهومداللة: الثاين 

.لة الثانية فهي داللة التزامّية، أما الداللة لفظية تؤخذ من عبارات املتكلمالداللة األوىل هي دالو 
:داللة المنطوق

.حروفم بصوت و ، أي تكلَّ مأخوذ من نطق ينطق منطقا:المنطوق في اللغة
."أو التزاما ،ناأو تضمّ ،هو داللة اللفظ على ثبوت حكم املذكور مطابقة":المنطوق في اإلصطالح

.أوباإللتزامن أو بالتضمّ ،قد تكون باملطابقةهي داللة اللفظ على املعىن، و :الداللة اللفظية
كداللة اللة اإلنسان على احليوان الناطق، و ، كدوضع لههي داللة اللفظ على متام املعىن الذي :داللة المطابقة*

.ف على غطاء البيتقْ السَّ 
اطقية، ، أو النّ للفظ على جزء املعىن الذي وضع له، كداللة اإلنسان على احليوانيةهي داللة ا:نداللة التضمّ *
.وجود مواد معينة تدخل يف تركيبهف علىقْ كداللة السّ و 

ف على احليطان قْ ، وداللة السّ لة اللفظ على معىن الزم، كداللة اإلنسان على قابل العلمهي دال:داللة اإللتزام*
.فٍ سقْ ر وجودُ تصوّ ؛ إذ ال يُ واجلدران

.صريح، وغري صريح: ينقسم املنطوق إىل قسمني:أقسام المنطوق
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من أي هو املعىن املفهوم، "ن أو بالتضمّ ،، فيدل عليه باملطابقةهو ما وضع له اللفظ":المنطوق الصريح * 
، أم مالهككأن يدل اللفظ على متام املعىن و ،  اللفظ بشكل صريح ال خفاء فيه، سواء كانت الداللة مطابقة

.يدل اللفظ على بعض املعىن وجزئه، كأنناتضمّ 
:المنطوق الصريح من كالم األئمةمنأمثلة 

كه جيب به عليه من ترك شيئا من نسُ كلّ : "بغري مكة؟ فقال، أيكون قال مالك حني سئل عن جزاء الصيد- 
، فإن مل الدم، و جزاء الصيد أيضا، فإن ذلك ال ينحر وال يذبح إال مبكة أو مبىن، وإن وقف به بعرفة حنر مبىن

مبكة أو ، فإنه ال ينحره إالمن ترتب عليه هديصريح يف أنّ فهذا النصّ . "حنر مبكة و من احللّ يقَ يوقف بعرفة سِ 
.مبىن
كل صالة واجبة أن يصليها متطهرا، وبعد الوقت ومستقبال القبلة، كان على املصلي يفو : " قال الشافعي - 

النص من الشافعي ورد صرحيا يف فهذا."ة من هذه اخلصال مل جتزه صالته ، فإن ترك واحد، و يكّرب وينويها بعينها
.بعض شروط الصالة اليت مل تصح إال ب

احلكم بطريق املطابقة أو التضمنة و ألفاظهم إذا وردت صرحية داّلة علىعليه فإن عبارات األئمّ و 
.عندهمصّ النّ 

:رى النصَ المراد بما جرى مجْ 
املنطوق ذا هو هو ،أو بالتضمن،ت عليه عبارات األئمة صراحة باملطابقةهو ما دلّ إذا كان املراد من النصّ 

، و القسم الثاين من أقسام املنطوقها يعّرب عنه باملنطوق غري الصريح، و هو مفإن ما جرى جمرى النصّ ،الصريح
فما هو معناه ؟ 

المطابقة ( المنطوق
)، التضمن ،االلتزام

)التضمن–المطابقة (الصریح 

)االلتزام(غیر الصریح

مقصود للمتكلم

غیر مقصود للمتكلم

داللة اإلقتضاء

داللة اإلیماء

داللة 
االشارة
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و احلكم املستفاد هفاملنطوق غري الصريح."لة اللفظ على حكم بطريق اإللتزامهو دال":المنطوق غير الصريح 
.د خرجت داللة املطابقة وداللة التضمناللفظ، ولكنه الزم ملعناهأي مل يوضع له ، بطريق اإللتزام

.داللة اإلقتضاء، داللة اإلمياء، وداللة اإلشارة: نطوق غري الصريح إىل ثالثة أقسامينقسم امل:أقسامه
":ر أن املنطوق غري الصريحوجه احلصْ و 

غري مقصودلمتكلم، أو الزما ا أن يكون الزما مقصودا لإمّ *
: ينقسم حبكم اإلستقراء إىل قسمنيالالزم املقصود*

.يسمى داللة اإلقتضاء ق الكالم أو صحته العقلّية أوالشرعية، و أن يتوقف عليه صدْ :أحدمها
ته العقلّية ال صحّ و ال يتوقف عليه صدق الكالم صف لو مل يكن للتعليل لكان بعيدا، و أن يقرتن اللفظ بو : الثاين
.داللة اإلمياء والتنبيه: ويسمى،الشرعّيةأو 
.ى داللة اإلشارة، فيسمّ وأما الالزم غري املقصود* 
.داللة اإلقتضاء، وداللة اإلمياء، وداللة اإلشارة: الت املنطوق غري الصريح ثالثة هياحلاصل أن دالو 

و ال يكون إال ،أو الشرعّيةم أو صحته العقلّية يتوقف عليه صدق الكالهو مضمر مقصود":داللة اإلقتضاء
."بطريق اإللتزام 

: يؤخذ من التعريف أن داللة اإلقتضاء ثالثة أنواع : أنواع اإلقتضاء
،"تكرهوا عليهاسمارفع عن أميت اخلطأ و النسيان و : "، كقوله ق املتكلمصدْ ه ضرورةَ ما جيب إضمارُ :األول

الكالم على ذلك، ولو مل تُقّدر املؤاخذة وحنوها لكان خمالفا ف صدق فالواجب إضمار اإلمث أو املؤاخذة؛ لتوقّ 
.للواقع؛ ألن اخلطأ والنسيان واقعان حقيقة ومل يُرفعا

فمن كان منكم مريضا أو على سفر ﴿:ف صحة الكالم شرعا، كقوله تعاىللتوقّ ه ضرورةً ما جيب تقديرُ :الثاني
وم على املسافر مبجّرد السفر، لكن هذا الظاهر غري لصّ قضاء ايفيد وجوبَ ، فظاهر النصّ ﴾فعّدة من أيام أخر

-أفطر- ، و هوفوجب تقدير ما يصح به النص شرعا،فر صح صومه وال قضاء عليه؛ ألن من صام يف السّ مراد
ء على ، أي جيب القضا﴾فعّدة من أيام أخر- فأفطر- فمن كان منكم مريضا أو على سفر﴿:فيكون معىن اآلية
.يستقيم شرعابذلك يصح معىن اآلية و يف السفر، و املسافر إذا أفطر 

، ﴾و سئل القرية اليت كنا فيها ﴿:قوله تعاىل:ة الكالم عليه عقال، حنوه لتوقف صحّ ما جيب إضمارُ :الثالث
ف الناس، فوجب عقالهذا ال يصحّ ية، وهي عبارة عن األبنية، و الظاهر أن املسؤول هو القر 

.﴾القرية اليت كنا فيها-أهل-و سئل﴿: أي -أهل -هو كلمة يصح به الكالم، و تقدير ما
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يدل عليه وإن لتعليل، و ، فُيفهم منه اكم لو مل يكن للتعليل لكان بعيداهو أن يقرتن الوصف حب: " داللة اإليماء
ف هو على أن ذلك الوصْ ، فهذا اإلقرتان إشارة غري صرحية ف مناسبأي إذا اقرتن احلكم بوصْ ."ح به مل يصرّ 

السارقة فاقطعوا ﴿والسارق و :قوله تعاىل: مثالهو .لكان اإلقرتان بعيدا عن الفائدة، إذ لو مل يكن كذلكعّلة احلكم
يومئ من غري تصريح مبنطوقه الصريح حكما، هو وجوب قطع يد السارق والسارقة، و ، يفيد هذا النصّ ﴾أيديهما

"بالوصف"القطع"، اقرتان احلكم ةالذي دّل على هذه العلَّ ، و "السرقة " ،اسبالقطع هو الوصف املنة إىل أن علّ 
الزانية و الزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴿: وكذلك يف قوله تعاىل."الفاء "عن طريق حرف "السرقة

".الفاء"رف حب"الزنا"الوصف و ،"اجللد"، دّل على ذلك اإلقرتان بني احلكم﴾، فالزنا هو عّلة اجللد
ة له على ال الصحّ دق و مل يتوقف الصّ للفظ على معىن غري مقصود للمتكلم، و هي داللة ا":داللة اإلشارة

مقصودة املعىن وتتوقف على ، لكن اإلقتضاء داللةلة التزامية مثل داللة اإلقتضاءفداللة اإلشارة دال."إضمار
فصاله ﴿ومحله و :قوله تعاىل: امثاهلو .وال تتوقف على إضمار، خبالف اإلشارة داللة غري مقصودة املعىن، إضمار

، استنبط العلماء من هاتني اآليتني بطريق اإلشارة أن أقلَّ ﴾فصاله يف عامني﴿و :مع قوله تعاىل، ﴾ثالثون شهرا 
لّتا لكن د، يكن مقصودا من اآليتنيملني، و ر صراحة يف النصَّ كَ ذْ ، غري أن هذا احلكم مل يُ ة أشهرحلمل ستّ ة مدَّ 

فتكون هي ،يت احلمل والفصال خيَلف ستة أشهرة الفصال من جمموع مدّ ألن طرح مدّ ؛عليه إشارة بطريق اإللتزام
اشربوا حىت يتبني كلوا و و ....ة الصيام الرفث إىل نسائكم أحل لكم ليل﴿:وحنو داللة قوله تعاىل.ة احلملمدّ أقلَّ 

؛ ن أصبح جنبا فصومه صحيح غري فاسد، دلت على أن م﴾جر لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الف
.ألنه لو كان فاسدا ملا أبيح اجلماع يف آخر جزء من الليل

من آرائهم يُعدُّ ،يدخل يف هذه األنواع من الداللةة من نصوص غري صرحية مما احلاصل أن ما ورد عن األئمّ و 
.اجلارية جمرى النصّ 

) المنطوق غير الصريح : (رى النصّ من كالم األئمة الجاري مجأمثلة 
وا إن شاؤوا صلّ :( قال- كسوف الشمس-ما رواه احلسن بن زياد عن أيب حنيفة يف شأن صالة الكسوف- 

لكن ، و بو حنيفة بكون صالة الكسوف نافلةح أمل يصرّ ، )إن شاؤوا أكثر من ذلكوا أربعا و إن شاؤوا صلركعتني و 
وافل الخيري يكون يف النّ التّ و ":احلنفي قال الكاساين، خيريألن كالمه يفيد التَّ ه بطريق اإلمياء؛ ف من نصّ رِ ذلك عُ 

".يف الواجبات
لة يف مجاعة إال يف قيام رمضان ال ُتصلى نافو : (احلسن احلنفي يف حكم صالة الكسوف، قالما ذكره حممد بن - 

و املستثىن من جنس املستثىن النافلةفاستثىن صالة الكسوف من الصلوات :(، قال الكاساين)وصالة الكسوف
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، لكن ح بكون صالة الكسوف نافلةالوارد عن حممد بن احلسن مل يصرّ فالنصّ ، )
.ف ذلك عن طريق اإلستثناء، وهذا من باب املنطوق غري الصريح، فهي من داللة اإلشارةُعرِ 
، قال أبو "شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يثبت نسخه"قول بأن ُنسب إىل اإلمام أمحد عن طريق اإلمياء الو - 

يف كتاب اهللا يف موضعني : "عة، فقالرْ قد سئل عن القُ أ إليه أمحد يف رواية األثرم وغريه، و مَ وأوْ (: اخلطاب احلنبلي
:آل عمران[﴾إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي﴿يف، و ]141:الصافات[﴾فساهم فكان من املدحضني﴿

لكن ومئ إىل مشروعية القرعة، و ففي هذه العبارة لإلمام أمحد ما يُ ". وهذا شرع يونس، و هذا شرع زكرياء،]44
شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يثبت "على أن هذا يدلّ و ،على مشروعيتهاه يدلّ ، غري أن إمياءَ ح بذلكمل يصرّ 
."نسخه

بإمجاع غري ال يعتدّ : (حابة، قال أبو اخلطابغري الصّ ب إىل اإلمام أمحد القول بعدم اإلعتداد بإمجاع ُنسِ و - 
وعن :اإلتباع أن يتبع ما جاء عن رسول اهللا :"، فقالمأ إليه أمحد يف رواية أيب داودقد أوْ ، و الصحابة

مأ إىل ، لكنه أوْ ية إمجاع غري الصحابةح بعدم حجّ فاإلمام أمحد مل يصرّ . )ُد يف التابعني خمّري عْ هو بَـ أصحابه، و 
.ملا كان اتباعهم على سبيل اخليار،ة واجبة اإلتباع ملن جاء بعدهم؛ ألن إمجاعهم لو كان حجّ ذلك

والقصاص أيضا يكون بني الرجال :( ، من قوله يف املوطأ"شرع من قبلنا"ـــب إىل اإلمام مالك القول بُنسِ و - 
يها أن النفس بالنفس والعني بالعني نا عليهم فو كتب﴿: اهللا تعاىل قال يف كتابه العزيزذلك أنوالنساء، و 

ة عند مالك، وأصل من أصوله، حجّ "شرع من قبلنا"أن ار من هذا النصّ أخذ ابن القصّ ،﴾اجلروح قصاص و ....
.ح بذلك، لكن احتجاجه باآلية يومئ إليهإن مل يصرّ و 
أرأيت لو أن ( :ل سحنونصراين، قار نفسه من النّ من ذلك ما ورد عن ابن القاسم حني سئل عن املسلم يؤجّ و - 

سئل مالك عن املسلم يأخذ من : ز هذه اإلجارة أم ال يف قول مالك؟ قال، أجتو دمهنصرانيا استأجر مسلما ليخ
اإلشارة أّن هذه اإلجارة مكروهة، وهذا من فهذا اجلواب يُفهم منه عن طريق).ا فكره ذلك لهراضً صراين ماال قِ النّ 

.ريحاملنطوق غري الصّ 
: ه وداللته على املراد، ينقسم إىل قسمنيإّن القول املنقول عن اإلمام من حيث وضوحُ :والخالصة

.ا ال حيتمل غري معناههو ما كان نصّ و :القول الصريح* 
.الظاهررَ ه غيْـ ، بل حيتمل أن يكون مرادُ ا، و ليس نصّ كالم اإلمامواملراد به ما هو ظاهرُ :القول غير الصريح*

.
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ح ما ثبت عنه بالنصّ ، فإنه يرجَّ إليه عن طريق اإلمياءصريح خيالف ما ُنسبفإنه إذا ورد عن اإلمام نصٌّ من هنا و 
.ل ما ثبت باإلمياء أو باإلشارة وغريها من الدالالت غري الصرحية، و يؤوَّ ريحالصّ 

:طرق معرفة نصوص األئمة
:يهم طريقانرة عنهم و املنسوبة إلة و أقواهلم الصادملعرفة نصوص األئمّ 

.ماليالكتب و الرسائل و األ: الطريق األول
بتها إليهم ثبتت نسأي ما كتبه األئمّ 

.هرة أو اإلستفاضةبالشّ 
اشتمل على رأي مالك ، فإنهند و املنتص بالسَّ حديث ممحّ إن كان كتابُ ومثال ذلك موطأ اإلمام مالك، فإنه و 

.ت نسبته إليهمصحّ غريها مما كتبه األئمة و و لفقهية، وككتاب األم للشافعي، يف العديد من املسائل ا
آراء يف مسائل اختلف فيها قوله واختار ، قد يكون رأيا مبتدأ أو خمتارا من جمموعة وما نُقل عن األئمة مكتوبا

.ت نسبتها إليهأقواله إذا صحَّ م و من نصوص اإلما، فكل هذا يُعدُّ آخرأو نُقل عنه الرجوع إىل رأي،أحد األقوال
ينقله أو ،دهيؤيّ وأما ما يذكره اإلمام يف كتبه ورسائله نقال عّمن سبقه من األئمة، فإما أن ينقله و يرّده، أو ينقله و 

و يسكت عنه ال باملوافقة وال بالرفض 
من هو ال يقتمل، و الثالث حمُ يُنسب إليه قطعا، و ل ال يُنسب إليه قطعا، والثاين فاألوّ 

.بحث عن رأيه و مذهبه فيما نقله وسكت عنهمن المث فال بدّ 
:الكتاب و السنة و أقوال الصحابةإجابات اإلمام بنصوص من

أنه ذكره ب إليه، و أنه يُنسيه، و من الكتاب، فهذا دليل على أنه رأأجاب عنها بنصّ إذا ذكر اإلمام مسألة و *
عان، حيث قال ملن رمى يف اللِّ الدليل على ذلك ما ورد عن النيبو .ه بيان موجب القضية املسؤول عنهاعلى أن

ءة اآلية مبّينا أن ذلك أمر بقراو الرسول دعاه، فلما أنزل اهللا آية اللعان، ]البّينة أو حٌد يف ظهرك[:زوجته بالزنا
فلما نزل قوله ،ذلك ما ورد يف قصّ كو .هو احلكم

.وقرأ عليهما اآلية، وغري ذلك من الشواهددعامها النيب ، ﴾قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها ﴿:تعاىل
ما نسبة نه تصحّ أي اإلمام، و أنه رأ، فهي أيضا دليل على ة النبويةأما إذا كان اجلواب عن املسألة بالسنّ و *

اليت أجاب عنها أخبار النيب وي من األجوبة الكثرية بأحاديث و ذلك ما ر ودليلُ .إىل اإلمامةنته السنّ تضمّ 
كوا بذلك، ة أن الصحابة متسّ بة ذلك إىل األئمّ ة نسْ الدليل على صحّ و .األئم

قيه إذا سئل عن حكم قد بينت أيضا أن الفو : (قال ابن حامد احلنبلي.نن، وأفتوا مبوجبهاوالسّ وتعلقوا باألخبار 
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، و ال ا ثبت هذا علمت بذلك صحة ما ذكره، فإذألنه مل يتبني عن احلكمم؛فأفىت باخلرب، فإنه إيذان ببيان احلك
).فا إال شيء شّذ به بعض املتأخرينأعلم يف هذا خال

على ، و هذا مبينّ وتصح نسبته إليه،فإنه يُعّد قوال ومذهبا لإلمام، حابةام عن املسألة بأقوال الصّ ا إجابة اإلمأمّ * 
.، و منهم مالكةجة عند مجيع األئمّ حايب حّ قول الصّ أن 

، مذهباقوال له و فإنه يُعدُّ ،أو قول صحايب،أو السنة،من القرآننصٍّ بأن إجابة اإلمام عن املسألة :والخالصة
.نسبته إليهتصحُّ 

.مة آلرائهم في المسائل المختلفةنقل أصحاب األئ: الطريق الثاني
و تالميذه الذين تلقوا عنه ل أقواله عن أصحابه أ، و يتم عن طريق نقْ لطريق الثاين ملعرفة نصوص اإلمامهذا هو ا

ما يصدر تدوينهممالزمتهم له و ملعرفة رأيه ونصوصه؛ ذلك أن فاتهمصنّ ،العلم
.نقوهلم طريقا صحيحا للتعرّ عن إمامهم من الفتاوى واألقوال، فيجعل روايتهم و 

قد أقّرهم أئمتهم على و ،لتْ قد ثبت أن كثريا من األئمة نُقِ و 
يه أو قوله دون علم األصحاب بذلك، ، خشية أن يرجع اإلمام عن رأاهية ذلكورد عن بعضهم كر إنْ ، و ذلك

.وهذه بعض آثارهم تدل على ذلك
؟ بالبكاء مينومن أحقُّ :دخلت على مالك فوجدته باكيا، فسألته فقال(:نقل القاضي عياض عن القعين قال- 

).، و ُمحلت إىل اآلفاق المال أتكلم بالكلمة إال ُكتبت باألق
وحيك يا يعقوب، أتكتب كل ( :لميذه أبا يوسف يكتب عنه ما يقول، فقال له وي عن أيب حنيفة أنه رأى ترُ و - 

).ما أقول؟ إين قد أرى رأيا اليوم، وأخالفه غدا، وقد أرى الرأي غدا وأخالفه بعد غد
).رأيه أو فتواهه أن يُكتب شيء من رأيت أبا عبد اهللا يكر ( :نبل بن إسحاق عن اإلمام أمحد قالروى حو - 

إلينا عن األئمة هو مع ذلك فإن معظم ما وصلَ دى ختّوف األئمة من الكتابة عنهم، و على مفهذه اآلثار تدلّ 
.

األول للحديث، و الثاين للمسائل، وكان يف : منيقد ُعرف عن اإلمام مالك أنه كان يقسم جملس درسه إىل قسو 
وما كتبه ،ال ينهاهم عن ذلك- رمحه اهللا -، و كان نون إجابتهكان تالميذه يدوّ لس املسائل ُيسأل فيجيب، و جم

هي أجوبة ما كان يُطرح عليه يف جملس املسائل منو ،"ماعاتالسَّ "أصحابه و تالميذه عنه، عرف فيما بعد باسم 
ا على هي قائمة يف معظمه، و "ة أو املستخرجة للعتيبالعتبي"، و"املدونة"من أهم كتب األمسعة الفتاوى الفقهية، و 

.ابن القاسم، وأشهب، وابن نافع: أمسعة ثالثة من أصحاب مالك
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الزم ، لرمحان ابن القاسمرواية اإلمام أبو عبد اذ الذين نقلوا مذهب مالك كتابة وحفظا ومساعا و من أشهر التالميو 
صار يُلقب باملفيت، لقبه الزمه مدة طويلة حىتّ عن مالك، و ى العلمتلقّ مالكا عشرين سنة، وعبد اهللا بن وهب

و مسع عبد اهللا، "إىل ابن وهب املفيت": مالك بذلك، فقد كان إذا راسله يكتب إليه
و أخذ أبو عبد اهللا زياد ،أفضت رئاسة املذهب بعد عصر أشهبوإليه ،بن عبد احلكم مالكا وتفقه على يديه

تاوى كتاب مساع معروف بسماع زياد، ، و له عنه يف الفب بشبطون املوطأ عن مالكبن عبد الرمحان القرطيب امللقّ 
علي بن زياد أبو احلسن ه، و 179ان لقاؤه ملالك سنة وفاته طوطأ، و من مالك املمسع،و حيىي بن حيىي الليثي
.مغريهبن الفرات مسع من مالك املوطأ و و أسد، روى عن مالك املوطأ و كتبا أخرى، والتونسي مسع من مالك

ثري من أقواله حفظوا الكم أكابر العلماء من أصحاب مالك وتالميذه الذين مسعوا عنه وأخذوا املوطأ و هؤالء ه
.وفتاويه ونشروها بعد ذلك

:حاالت المنقول من اقوال األئمة عند األصحاب
.إما أن يكون من املتفق عليه، أو املختلف فيه،تالميذهماملنقول عن األئمّ 

فإنه يصح نسبته إىل ،مل خيتلفوا فيما ينقلونهإذا نقل األصحاب كالم اإلمام واتفقوا عليه و :المنقول اتفاقا* 
.هبا لهيكون ذلك املنقول مذْ اإلمام، و 

، غري أن الطريق خيرج عما نقلوهختلف األصحاب يف النقل عن إمامهم، فإن مذهبه ال إن ا:المنقول اختالفا* 
.لراجح بني الروايات املنقولة عنهيف معرفة رأيه و مذهبه يعتمد على معرفة ا

:الك و رواه عن سحنون في المدّونةأمثلة مما نقله ابن القاسم عن م

ثالث؟ وقت فيه واحدة أو اثنتني أو ، أكان مالك يأرأيت الوضوء: مقلت لعبد الرمحان بن القاس:حنون قال س
.يكن مالك يوقت، و قد اختلفت اآلثار يف التوقيتملال، إال ما أسبغ و : قال

.فيه اخلبزال يتوضأ من املاء الذي يُبلّ : قال مالك: قال ابن القاسم
.ال بأس به:، فقالألت مالكا عن سؤر احلمار و البغلسو : قال ابن القاسم

:نقله ابن زياد و ابن وهب عن مالكأمثلة مما 
ال أرى عليه : ضأ مباء قد ولغ فيه الكلب مث صلى، قاليف الذي يتو قال علي بن زياد عن مالك: جاء يف املدونة

.ال غريهن علم يف الوقت و إو إعادة
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إذا كان و ال بأس به : بفضل الكلب إذا كان املاء قليال، قاالال يعجبين الضوءو : قال علي و ابن وهب عن مالك
.وضاملاء كثريا كهيئة احل

اإلمام مفهوم نصّ لىعالتخريجُ :ا ثاني
يج اليت تؤخذ منها آراء األئمة ومذاهبهم هي نصوصهم الصرحية وما جيري جمراها من خر رأينا أن مصادر التّ 

الصريح وغري ،تدخل حتت مسّمى املنطوق بقسميههذهالدالالت، كاإلقتضاء، واإلمياء، واإلشارة، والتنبيه، و 
.الصريح، و هي داللة لفظية

خريج، ، فهل يُعّد ذلك مصدرا من مصادر التّ لة غري لفظية بل داللة التزاميةهي دالابل املنطوق داللة املفهوم، و يقو 
؟أي اإلمام و مذهبه و يُنسب إليهطريقا للتعرف على ر و 

: معنى المفهوم 
.املعروف واملُدرك بالعقل:المفهوم في اللغة

أي هو داللة اللفظ على حكم مل يُذكر ،"النطق هو ما ُفهم من اللفظ يف غري حملِّ ":المفهوم عند األصوليين
.يُنطق بهملو يف النصّ 
.مفهوم موافقة، ومفهوم خمالفة: املفهوم قسمان:أقسامه

ويسمى فحوى اخلطاب، ، "للمنطوق يف احلكم نفيا و إثباتاعنه موافقا هو ما كان املسكوتُ ":مفهوم الموافقة
.وتنبيه اخلطاب

: والثاين،األول مفهوم األوىليمفهوم املوافقة إىل فحوى اخلطاب، وحلن اخلطاب، ويسمّ بعض العلماء يقسمو 
.املفهوم املساوي

م أوىل من احلكم الثابت معناه أن يكون احلكم الثابت عن طريق املفهو هو فحوى اخلطاب، و :مفهوم األولى* 
ف الثابت باملنطوق حيث يُفهم من حترمي التأفّ ،﴾ال تنهرمها و فال تقل هلما أفّ ﴿:ه قوله تعاىل مثالباملنطوق، و 
.هي من التأفيفالنّ من أنواع األذى أوىل بالتحرمي و غريهاتم و الشّ رب و أن حترمي الضّ 

اويا للحكم الثابت ملفهوم مسمعناه أن يكون احلكم الثابت عن طريق اهو حلن اخلطاب، و : المفهوم المساوي*
سيصلون سعريا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل﴿ :مثاله قوله تعاىلو ،باملنطوق

م  ف حمرَّ غري ذلك من أنواع التصرّ واستهالكه يف املركب وامللبس و ،ف مبال اليتيم، يُفهم من اآلية أن التصرّ ﴾
سواء كان باألكل املنصوص عليه أو ،نوع من أنواع التصرفحترمي إتالف مال اليتيم بأيِّ ؛ ألن املقصود كأكله

.صبغريه مما سكت عنه النّ 
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:في استنباط األحكام وآراء األئْمةية مفهوم الموافقةحجّ 
.خالفهموا به، وال يُلتفت إىل ، فلم يعتدّ اج مبفهوم املوافقة إال الظاهريةة اإلحتجاتفق العلماء على صحّ 

.فة على جمّرد فهم اللغةألن معرفة ما دّل عليه من أحكام متوقّ ؛به مبنزلة النصّ مفهوم املوافقة عند القائلني و 
حا ملعرفة طريقا صحيكذلك يعدّ ،ستنباط األحكام من نصوص القرآن والسنةبه يف اكما أن مفهوم املوافقة ُحيتجّ و 

.املنقول عنهم، وهذا باتفاق القائلني بههو مبثابة النصّ ف،آرائهم، ونسبتها إليهممذاهب األئمة و 
.عارف باللغة العربية، فهي مثل داللة املنطوقمفهوم املوافقة داللة لفظية يفهمها كلّ إىل أنذلكعويرج

هو ما يكون "، أو "النطق وكان حكمه خمالفا للمنطوقهو ما دّل عليه اللفظ يف غري حملّ ":مفهوم المخالفة
.ى دليل اخلطابو يسمّ ،"خمالفا ملدلوله يف حمل النطقاملسكوت مدلول اللفظ يف حملّ 

أخرجه أمحد يف املسند والنسائي وابن أيب ،]يف كّل إبل سائمة يف أربعني ابنة لبون[:ما ُفهم من قوله : ومثاله
على على الزكاة يف اإلبل ملا نصَّ ؛ ألنهأن اإلبل املعلوفة ال زكاة فيهاُفهم منهحيث،شيبة واحلاكم والدارمي

ا احلكم عن طريق ، فُعرف هذال زكاة فيها، أي خبالفها،ائمة، وهي املعلوفةالسَّ غريذلك على أن ، دلّ السائمة
.مفهوم املخالفة

.مفهوم املخالفة أصناف كثرية:أنواع مفهوم المخالفة
عن الناس هو الفاضل عهوصف املاء املنهي عن منْ حيث ، ]ال ُمينع فضل املاء:[قوله ومثاله، ،مفهوم الصفة*

قد ه، وهذا استدالل مبفهوم الصفة، و جيوز منعُ ملخالف لذلك أن املاء غري الفاضلفدّل املفهوم ا،
.به اإلمام مالكاحتجّ 

و ابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ﴿: تعاىل ولهقومثاله،،مفهوم الشرط*
فإذا ،بلوغ النكاح، و إيناس الرشد: ع املال إىل اليتيم مشروط بشرطنيت اآلية على أن دفنصَّ ، حيث ﴾أمواهلم 

.ف أحدمها مل يُدفع لليتيم ماله، وهذا استدالل مبفهوم الشرطختلَّ 
]230:البقرة [ ﴾فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه﴿: قوله تعاىلله، ومثا،مفهوم الغاية*

.ري زوجها األول الذي طلقها ثالثا، و هي زواجها من زوج آخر غبعد انتهاء الغايةطلقهاحتل ملاملطلقة ثالثا 
العدد على أن شهادة مادون دّل مفهوم حيث، ﴾فاجلدوهم مثانني جلدة﴿:قوله تعاىلومثاله، ،مفهوم العدد*

:املائدة[﴾ فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام ﴿:ذلك مفهوم العدد يف قوله تعاىلكال يُ األربعة مردودة، و 
89[.
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﴿:قوله تعاىل، ومثاله، مفهوم الزمان*
؛ تُذبح ليالالو ،إالّ ا ال تُذبححايا و اهلدايأخذ مالك من هذه اآلية أن الضّ ،]28:األنعام[﴾

.ليوم يُطلق على النهار دون الليل، وهو احتجاج مبفهوم الزمانألن ا
عدل من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الّنعم حيكم به ذوا و ﴿:ومثاله، قوله تعاىل،مفهوم المكان*

استدالال مبفهوم ذبح اهلدي ال يكون إال مبكة: ، قال مالك]95:املائدة[ ﴾منكم هديا بالغ الكعبة
استدالال مبفهوم يف املساجديرى مالك أن اإلعتكاف ال يكون إالّ و ، واملراد به مكة، ﴾بالغ الكعبة ﴿املكان

.]187:بقرة ال[ ﴾أنتم عاكفون يف املساجد﴿ و ال تباشروهن و :املكان يف قوله 
ع املفهوم، و هناك أنواع أخرى، كمفهوم احلصر، ومفهوم اإلستثناء، ومفهوم اللقب، وغريها من هذه بعض أنوا 

.املفاهيم
في استنباط األحكام حجية مفهوم المخالفة

:ة على قولنياختلف علماء األصول يف اإلحتجاج مبفهوم املخالفة من نصوص الكتاب و السنّ 
اإلحتجاج به يف استنباطنابلة إىل القول مبفهوم املخالفة، و احلذهب اجلمهور من املالكية والشافعية و :األول

.اختلفوا يف األخذ ببعض املفاهيم، كمفهوم اللقبإناألحكام من نصوص القرآن و السنة، و 
، ة يف كالم الشارعليس حجّ ة يف كالم الناس ويف كتب األئمة، و ة إىل أن مفهوم املخالفة حجّ ذهب احلنفي:الثاني

.األحكام من نصوص القرآن و السنةفال ُتستنبط به
.لفريقني أدّلة ليس املقام لذكرها، إمنا ُتطلب من كتب األصوللكال او 

: التخريج على مفهوم نصوص األئمة

:على مفهوم نصوص األئمة على قولنيخريج اختلف علماء األصول يف التّ 
، فهؤالء ذهبوا إىل أن مفهوم كالم األئمة احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلةن ور ماجلمهبه قال، و اجلواز: األول

.وهذه نصوصهم تشهد على ذلك. نسبته إليهمتصحّ و ،مذهبا هلميُعدُّ 
: التخريج بالمفهوم عند الحنفية

قال ، "رم عضوا و إّال تصدق جمجتب شاة إن طّيب : " قال عبد اهللا بن أمحد النسفي احلنفي يف كنز الدقائق - 
فابن جنيم ، "ه ال يلزمه شيء و إن كان مكروهاأنه لو شّم الطيب فإنمفهوم شرطهفُعلم منه أن " :ابن جنيم تعليقا

.واعتمده يف بيان هذه املسألةمبفهوم الشرطاستدّل 
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كر، فقد استدّل خبالف دم الشّ ،ابع البدنة ال يكفي يف هذا البإىل أن سبُ " شاة "وأشار بقوله : "وقال أيضا - 
.هنا مبفهوم اللقب، وهو أضعف املفاهيم، وخمتلف يف حجيته

إن مفاهيم الكتب حجة، خبالف أكثر :" دين احلصكيفي عن احلنفية قوهلم نقل حممد بن علي عالء الو - 
أن مما ذكر و .نقل عن األئمةايات ما يُ املقصود بالرو ، و "يف الروايات اتفاقا فهوم معّرب ، و إن املمفاهيم النصوص

ال ؛ ألن ماال ما ال يُدرك بالرأي،، لكن ينبغي تقييده مبا يُدرك بالرأيحابة، أقوال الصّ يعترب مفهوم كالمه اتفاقا
و.حيتجون باملفهوم يف نصوص الشارعاحلنفية ال، و شرعي، و املرفوع نصّ يُدرك بالرأي يف حكم املرفوع

احتجاج منهم هذا كان ذلك إقرارا منه باملائة، و ،"علّي أكثر من مائة كَ مالَ ":علماؤهم، أنه لو قالذكرو - 
ال من هو يلزم إذا زاد يف صالته فعْ أن السَّ ":ر أبو احلسن القدوري يف الكتابذكو . مبفهوم العدد يف كالم الناس

أن أخذ بعض احلنفية من هذا النصّ ، "ا جيهر ر اإلمام فيما خيافت، أو خافت فيمأو جهَ ... جنسها ليس منها 
د يف حاليت اجلهر فيما خيافت فيه، أو اإلخفاء هو عن املنفر ، ينفي السَّ هو يف اجلهر واإلخفات باإلمامتقييد السّ 

."فيما جيهر فيه 
:التخريج بالمفهوم عند المالكية

وهو مذهب ابن القاسم يف املدونة، وابن رشد اجلد، ،خريج باملفهومذهب أكثر املالكية إىل القول بالتّ 
.هذه بع، و واللخمي، والتونسي والباجي، وغريهم من علماء املذهب

خرّج األصحاب اهية الدعاء بعد الصالة قائما، و جاء يف املعيار املعرب للونشريسي أن اإلمام مالكا يرى كر - 
.عاء جالساية الدّ باملفهوم عدم كراه

ا، فهلك بعضه قبل أن يعمل راضً قال مالك يف رجل دفع إىل رجل ماال قِ : وذكر الزرقاين يف شرحه على املوطأ- 
ال يُقبل " :نه قبل أن يعمل فيه، قال، فأراد أن جيعل رأس املال بقية املال بعد الذي هلك مفيه، مث عمل فيه فربح

عمل مل يكن رأس املال إال مفهومه لو صّح التلف قبل الشروع يف الو : قال الزرقاين،"قوله وجيرب رأس املال من رحبه
."له ابن حبيب عن أصحاب مالك كلهم، وهو ما نقما بقي

ال يلزمه النكاح، مث قال يف : قد بلغ، فقاليف الذي زّوج ابنه الذي " :من املدونة، من قولهوأخذ الرجراجي-
ب أو أنه إذا مل ميلك أمره أن لألومفهومه: ، قال الرجراجي"ك نفسه أّمرهُ قد ملَ إذا كان اإلبن : آخر املسألة

"الوصي أن جيربه على النكاح
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ه ، الظن غالبا جيريه يف وجوه داللته على وجو كالم ابن القاسم ومالك يف األمهات العلمية: "ن عرفةقال اب- 
العمل و ...ذ باملفهوم منه واضح البيان واهللا أعلم ذا ثبت هذا فاألخوإقواعد استنباط األحكام الشرعية، 

."ة هو املعهود من طريقة ابن رشد وغريه من الشيوخ باملفهومات املدّون
يُقضى بأيها إن استوت، وإال أقواال يف املذهب يُعمل ويُفىت و م منها ...":قال عليشو - 

."هذا هو الغالب يها منصوصة ألهل املذهب أم ال؟ و لعسواء وافقت أقوال سابقةفالراجح أو األرجح، و 
: ال أحاديث صحيحة، فكيف تستنبط األحكام منها؟ قيلنة ليست قرآنا و املدو : فإن قيل: "أيضاو قال 
دهم ة على من قلَّ ، فمدلول كالمهم حجّ جمتهدين عاملني بقواعد الشريعة والعربية ُمبينني لألحكام الشرعيةأئمة 
."قا كان أو مفهوما، صرحيا كان أو إشارة منطو 

: التخريج بالمفهوم عند الحنابلة 
، يفعله يف طريق املسلمني ففعلهكّل من مل يكن له شيء"اإلمام أمحد يف رواية إسحاق بن منصور أّن نصَّ - 

ينشأ عن الفعل الضمان مبا أن املفهوم منه يدل على انتفاء أخذوا من هذا النصّ ".فأصاب شيئا فهو ضامن
.املباح

، أو فّ سجد إمامه قبل دخوله يف الصّ أنه لو رفع و ،"يسجد صّحتملو إن رفعَ و :"جاء يف اإلنصاف للمرداويو - 
.ه، أن صالته ال تصح، وهو الصحيح، وهو املذهب، وهذا استدالل باملفهوم املخالفقبل وقوف آخر مع

أو بلع "، مفهوم قوله "ُغرم ذلك من تركته،أو بلع مال غريه ": اإلنصاف بشأن عدم نبش قرب امليتجاء يفو - 
.هبهو املذحيح، و هو الصّ و ،ه لو بلع مال نفسه أنه ال يُنبش، أن"مال غريه 

:حجة القائلين بمفهوم كالم األئمة

وإال  أو حنو ذلك من القيود، ال بّد أن يكون له فائدة،،أو غاية،أو شرط،وا بأن ختصيص احلكم بصفةاحتجّ - 
ورا على املنطوق دون املسكوت ال فائدة إال كون احلكم مقصال ُحيمل عليه كالم األئمة، و العبثُ ثا، و كان عبَ 

يأتون بكلمة من حيث غريه من العلماء الو مع هذا فقد ثبت  تقّرر أن إمامنا و ": حامد من احلنابلةقال ابن .عنه
اء به الفقيه من الشرط أيضا عدم الشرط سواء كان ما جبالشرط و التقييدُ الشرط إال وبذلك فائدة، فلو كانت 

."بعيد أن ينسب إىل أحد من العلماهذالغوا، و 
يُعرض عليهم من إن الكثري من نصوص األئمة ال خيلو من قيود أو شروط  ملا يصدرونه من فتاوى فيما- 

هذا  م خمتلفة ملا مل يتحقق فيه القيد، و ء أحكان إعطااحلوادث اجلزئية، فشرح تلك النصوص و 
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، و رمبا اإن مل يثبت هلم عن طريق املفهوم كثري جدّ : فإذا نسبنا ذلك إىل األئمة قلنا،كثري وشائع يف كتب الفقه
.فاق عدد ما ُيسند إليهم عن طريق النصّ 

جية المفهوم في كالم األئمةدم حّ القائلون بع
نسبته إليهم، وال يكون مذهبا هلم، و هو قول املقّري من املالكية، وابن أيب بكر عبد ، ال تصحّ مفهوم كالم األئمة

.أيب إسحاق الشريازي من الشافعية، ون احلنابلةمالعزيز 
الناس يف القول فقد اختلف،إياك ومفهومات املدونة« :التلمساين يف كتابه القواعدقال أبو عبد اهللا املقري- 

مفهوم املخالفة يف اجلملة إياك و بإال أن يكون من باب املساواة، و ، ك بكالم الناسالسنة، فما ظنّ مبفهوم الكتاب و 
غري كالم صاحب الشرع، وما عليك من مفهوم املوافقة فيه، ويف كالم من ال خيفى عنه وجه اخلطاب من 

.»األئمة
عليه مبا أو دلّ عليه،قول اإلنسان ما نصّ « : يف شرح اللمعالشريازي الشافعي يف التبصرة، و قال أبو إسحاقو - 

.»ال ينسب إىل ساكت قول: أن يضاف إليه، وهلذا قال الشافعيما مل يدل عليه، فال حيلُّ ، و جيري جمرى النصّ 
فال ينسب شاملة،ال أن عباراته عامة و إعلى كالم اإلمام، حيمل على ما قيسَ ناوهذا الكالم من الشريازي وإن ك

.ت عنه باملنطوق أو املفهوم أو القياسلإلمام ما ثب
:احتُجوا مبا يلي: أدلتهم

ا بواقعة معينة، أو يكون حلالة د خاصّ ي ما عداه، فقد يكون القيْ على نفْ إن القيد بالفقه او بالشرط ال يدلّ - 
ذلك  من ، أو إلمكان الغفلة، أو لوجود الفارق،أو الرجوع عن األصل، أو غري خرج الكالم فيها خمرج الغالب

.األمور
غريها، ال ميكن اجلزم بأن اإلمام أرادو الشرط،أي ان القيود اليت يقيد اإلمام - 

.نبين على ذلك، فال تصح نسبة مفهوم تلك القيود لإلمامينفي الكالم املسكوت عنه، و 
.اكت قولب للسّ نسَ ال يُ عنه،و ينفي ما عداها؛ ألنه مسكوت التقييد بالقيود ال إن - 

:الرأي الراجــــــــــح
أن يكون مذهبا هلم،أن مفهوم كالم األئمة ال يصحّ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، وعياض السلميذهب 

غريها من القيود مل د بالصفة والشرط و على أن القيْ قرائن تدلّ قامت عالمات و ال يثبت إليهم بإطالق، لكن إنْ و 
.نسبته إىل اإلمام و يعد مذهبا لهالتخريج عليه،و تصحّ ي احلكم عما عداه، فإنه يصحّ قائمة إال نفْ تكن له
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لكن ال يبعد فهذا هو الغالب،لفائدة،أو الغاية ال يكون إالَّ ،أو الشرط،ن ختصيص احلكم بالوصفأأما القول ب
حنن إمنا و ال ضرورة تلجئ إىل ذلك،ال حاجة  و ه يف بيان املذهب؛ إذليعه على غري العموم، فال يعتمدُ خالفُ 

.ة مطلقاألنه خطاب حجّ اعتمدنا املفهوم يف خطاب الشارع؛
التخريج على أفعال األئمة: ثالثا

ذلك الفعل أو الرتك مذهبا ّد مثل عَ فهل يُـ ه،عِ على جوازه أو منْ عنه ما يدلّ مل يردْ و تركه،، أوإذا فعل اإلمام فعالً 
إليه؟بُ له ينس

عند الشافعية واحلنابلة، واختاره ا أحد القولنيوهذه إليه،نسبتُ تصحّ و مذهبا له،دُّ عَ ه يُـ لَ إن فعْ :القول األول
.من احلنايلةابن حامد وابن تيميةورّجَحه اطيب من املالكية الشّ 
، فلما  ل املفيتوأما فعْ «:قالمث اإلقرار، و ،الفعلو ،من جهة القولإن الفتوى من املفيت حتصل:قال الشاطيب- 

نائب و ن املفيت قائم مقام النيب هو أذكر من قبل، و ثبت مايف بيان األحكام كأقواله، و يب كانت أفعال النّ 
اإلعالم أم ال، فاحلكم واحد، وهو أن لإلقتداء أيضالزم من ذلك أن أفعاله حملّ ،عنه

.»لإلقتداء أيضاأفعاله حملّ 
كل ذلك و ارتضاه لتأدية عبادته،ه يف نفسه، و أيب عبد اهللا أنه فعلَ ل ما نقل عن كو « : حلنبليقال ابن حامد او - 

.»ب إليه مبثابة جوابه و فتواه ينسَ 
.»حيح من املذهب ن ذلك هو الصّ إ« :وقال املرداوي احلنبلي- 
بل يؤخذ :الثاين.....اإلمام أمحد هل يؤخذ منه مذهبه على وجهنياختلف أصحابنا يف فعل «:قال ابن تيميةو - 

.»مه فيكون الظاهر فيما عمله أنه مذهبهن عمله موافق لعلْ الغالب أو الظاهرو ...منه مذهبه،
جيوز ه أنه الن أصحاب الشافعي ملا رأوا نصّ إ:ه عند الشافعية، قالعلى أن هذا القول وجْ نقل ابن تيمية ما يدلّ و 

وقد ذكروا مثل هذا . على وجهنياختلفوا هل خيرج له يف ذلك مذهب،لبقالء األخضر، مث اشرتاه يف مرضه،بيع ا
ون أن الشافعي حني قدم بغداد وجدهم يصلّ :ووجه االستدالل.يف إقامة مجعتني يف مكان واحد ملا دخل بغداد

أخوذة من كونه يصلي اجلمعة يف واحد داللة الفعل ملعلَّ و ينكر عليهم ذلك،ملو اجلمعة يف أكثر من مسجد،
.ى يف غريهمن تلك املساجد،و مل ينكر على من صلّ 

:أدلـــــــــــــــة هذا القول
إّن العلماء و رثة األنبياء، و إّن األنبياء مل يورثوا « :يف األمة بدليل قوله يب * 

ووجه االستدالل من هذا احلديث .  أخرجه أبو داود و ابن ماجه و الدارمي،»و ال درمها، وإمنا ورثوا العلم دينارا
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تباع يقتضي أن تكون أفعاله متفقة مع الالم و التبليغ واهلداية و يف الععلى املطلوب،
.مصدرا بوة، وإذا كانت أفعال النيب مرياث النّ 

إذ ال جيوز لعامل أن ؛ ماء مبثابة مقامات صاحب الشريعةقد ثبت و تقرر أن مقامات العل«:قال ابن حامد-
عن أيب عبد وجب أن يكون مانُقلاملبني، فإذا ثبت هذاشقيق احلقّ يأيت يف علمه كله  شيئا إال من حيث الدليل

.» أن ذلك مذهبه باليقنيعباداتهاهللا يف 
إما مستنبط من الشريعة إما منقول عن صاحبها، و ألن ما يبلغه منه؛من وجْ إن املفيت شارعٌ « :قال الشاطيبو - 

اجتهاده، فهو مه يف إنشاء األحكام حبسب نظره و الثاين يكون فيه قائما مقاو غا،فاألول يكون فيه مبلّ املنقول،
.»شارع 

يقول ،عاهلم كأقواهلم يف معرفة مذاهبهمجعلوا أف، حيث - رضي اهللا عنهم-حابة العلماء بأفعال الصّ استدالل * 
تباع الااألحدية و ن كان مستحقّ إو ، يب حابة مبثابة فعل النّ ومن أدّل األشياء أنّا وجدنا أفعال الصّ ":ابن حامد

".يف املذهب ساملاا كان ما ذكرناه فإذا ثبت هذته أو نقله،ففي صحّ ،مع االختالف
ال يقدرون على مركوز يف طباع البشرحيبونه أمرٌ مه الناس و يعظّ اإلقتداء بأفعال منْ ي و إن التأسّ :"يقول الشاطيب* 

على تنأثري الفعل ما اليت ذكرها الشاطيبمن الشواهد و ، "سيما مع االعتياد والتكرارالاالنفكاك عنه حبال،تركه و 
:يلي
عليه آباؤهم من عبادة األصنام كوا مبا كانإىل اإلميان، فلم يستجيبوا  لقوله، بل متسّ ركنياملشدعا النيب -

.ملو حنو ذلك،واألوثان و 
.، أي متّسكوا بفعلهالوصال يف الصوم، فلم ينتهوا، واحتجوا بأنه يواصلالصحابة عنى النيب - 
ه رأوا فعلّ و حلقأن يذحبوا هديهم وحيلقوا رؤوسهم، فلم يفعلوا، حىت يف صلح احلديبية أمرهم النيب و - 

.فاستجابوا
هلم أنه مل حيلّ م يفعل هو ذلك، فامتنعوا حىت بّني وجيعلوها عمرة، و وا إحرامهمة الوداع أمرهم أن حيلّ يف حجّ و - 

.إحرامه ألنه ساق اهلدي
دِ تأثريه، فمن املستبعد أن يقْ الفعل بالطباع و النفوس، وإذا كان هكذا شأن الفعل و تأثري و 

.ال يكون ذلك الفعل مذهبا لهفيه، و املقتدى به على فعل يرى أن الناس يقلدونه 
:القول الثاني
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لقول أحد الوجهني هذا او املسألة، وال يعّد مذهبا له، وال تصح نسبته إليه، إنّ 
.احلنابلةو عند الشافعية

:استدلوا مبا يلي:تهمأدلـــ
هو والغفلة والنسيان، وقد يستمر يف ليسس معصوما عن السَّ معصوما من اخلطأ يف االجتهاد، و * 

و االقتداء به، دون هلذا جاز االستدالل بفعل النيب و ك، وال يقرّه على اخلطأ،هه إىل ذلال جيد من ينبّ خطئه، و 
.

نظر فيها فتعارضت عنده األدلة، * 
ال عن تقليدٍ واستداللٍ عن نظرٍ يقولهو د ال ينسب له،ما يفعله املقلِّ و 
.اتباع للغريو 

:رجيحالتّ اقشة و المنـ
لقائلين بأن فعل المجتهد مذهب لهمناقشة أدلة ا:أوال
أن األحكام و ،أفعال الرسول على التَّ ]العلماء ورثة األنبياء:[إّن استدالهلم باحلديث* 

 ،،فاملقصود بالوراثة يف فهذه الدعوى غري صحيحة
ال يدل احلديث على أن العلماء يقومون مقام و ،هي درايتهم بأحكام الشرع املأخوذة عن النيب احلديث

إن املفيت ":من أقواهلم وأفعاهلم،كما ذكر الشاطيب يف  قولهخذ ؤ وأن التشريع ي
كما ذهب إليه ابن حامد يف ،سوية بني أفعال النيب وال يراد من احلديث التّ ،"شارع من وجه

ن اهللا غ عإمنا الرسول مبلّ و فالتشريع حق اهللا وحده،."إن مقامات العلماء مبثابة مقامات صاحب الشريعة": قوله
أو ،السنة ملعرفة ما نزل عليه من أحكام بالنصّ دلة من الكتاب و ظر يف األو فعله،بقوله و 

.قواعدهقياس و غريه من أصول االستنباط و بال
على أن ما فعله مذهب له؛ ألن ما مل تقم قرائن تدلّ ، االستدالل بأفعال الصحابة، فهذا ليس على إطالقهاأم* 

فقد يفعلون ماال أفعاهلم،ال يريد به التعليم و اليبان، وال يوجد تالزم بني نظر األفراد و حايب قد يفعل الفعلالصّ 
مع ذلك يتعامل بالفعل من خالل القروض مة الربا، و ة، فقد يرى بعض الناس حرْ يؤمنون به، فاجلهة بينهما منفكَّ 

.الربوية
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إّن أفعال رسول اهللا :ول ابن حامدقأما * 

هذا و ،به الوحياالستمرار على اخلطأ دون أن يصوّ د اإلمث، و ألنه معصوم يف تعمّ و 
.قياس مع الفارقاملعىن غري متحقّ 

نب، أو الرتكابه الذ،الحتمال سهوهالشاطيب على من يعتمد على عمل العامل دون أن يسأله؛وقد أنكر * 
ة حىت يتثبت فيه و يسأل عن حكمه؛ إذ لعلّ البتّ نسان ال ينبغي له أن يعتمد على عمل أحدإن اإلو :"فقال

: قالواعمل العامل و لكن سله يصُدقك،و التنظر إىل: لذلك قيلو املعتمد على عمله يعمل على خالف السنة،
".لعله فعل ساهياوي رأى فالنا يعمل فيعمل مثله، و ضعف الرواية أن يكون الرا

مثل ما يفعل د أن يفعللكان فرض املقلّ م به،ألو صحَّ * 
مل، و ]43: النحل[﴾فَاْسأَُلواأَْهَاللذِّْكرِِإْنُكْنُتْمَالتـَْعَلُموَن ﴿:اهللا تعاىل يقولمن غري أن يسأله عن احلكم، و 

.نظروا إىل أفعال علمائكم، فافعلوا ما يفعلونا:يقل
أيضا أن يكون أفعاهلم، فهذا ال يصحّ بلوا عليهم من تقليد العلماء يفما جُ بعادة الناس و الشاطيبأما استدالل* 

هل يكفي هذا ألن و " :عبد اهللا درّاز على قوله، فقالقد عّلقو ،ليل على مذهبه
."ليال على شرعية التأسي باملفيت ولو مل يقصد البيانيكون د

باحة، فكيف يصحّ دب أو اإلالنّ وجوب و التفيدُ هلْ ل أفعال الرسولُ كان العلماء اختلفوا يف محْ نْ وإ*
.وم

عين من كون فعل المجتهد مذهبا لهمناقشة أدلة المان: ثانيا
لكونه غري ؛ فكما أن ،أقواله ال يصحّ إن التّ * 

إن أقواله طريق صحيح لنقل مذهبه دون :مع ذلك قلتمو ق إليها االحتمال نفسه،أقواله يتطرّ معصوم،كذلك 
ب أفعاله حجة للمستفيت، فليعترب مثله يف نصب أقواله، ن اعترب هذا االحتمال يف نصْ إ" :أفعاله، يقول الشاطيب

ا مل يكن ذلك معتربا يف األقوال مل الكذب عمدا و سهوا؛ ألنه ليس مبعصوم، و ملإنه ميكن فيها اخلطأ والنسيان و ف
."األفعاليكن معتربا يف

فإن اجلواب عن ذلك أن االحتمال يف أفعال النيب أأما قوهلم ب* 

يف االحتمال لتفتسو بع،يتَّ 
".؛ إذ مع االحتمال ال خيرجها أن تكون دينالك ال يؤثر شيئاإن ذ:"يف هذا يقول ابن حامدالواقع فيها، و 

:الرأي الراجـــــــــــــــــــــح
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الفعل أما إذا احتفَّ و يُنسب إليهعن القرائن ال يكفي ألن يكون مذهبا له يُعتد به،أالراجحُ 
:من هذه القرائنو على أنه مذهبه، فإن ذلك جائز وممكن،بقرائن تدلّ 

بيان جزءا من رأسه يقصد تعليم الناس و أن ميسح أمام الناس :ومثالهالبيان،أن يكون فعله على جهة التعليم و - 
.لرأس باملسحإّن مذهبه عدم وجوب تعميم ا: فنقولأنه ال جيب تعميم كل الرأس يف املسح أثناء الوضوء،

ة مرات، حبيث يغلب على الظن أنه ال يتعمد يتكرر منه الفعل عدّ و - 
ينفي احتمال النسيان أو ألن تكرار الفعل أنه مذهبه؛نسبة الفعل إليه و ترك الواجب أو فعل احلرام، فهنا يصحّ 

.تعمد اإلمث من تكرار الفعلكذلك ورعه و تقواه ال حيمله علىاخلطأ، و 
.ة إذا كان القول خمالفا للفعلما على  الفعل، خاصَّ حرتازات يبقى القول مقدَّ االومع هذه القيود و 

:أمثلة للتخريج عن طريق أفعال األئمة
:عند المالكية

من ظاهر قدمه،ني، فوضع يده اليمىن على أطراف أصابعهوأرانا مالك املسح على اخلفّ «:قال ابن القاسم-
فأمّرمها إىل بلغ اليسرى حّىت أمّرها و ه، ففّ ووضع اليسرى من حتت أطراف أصابعه من باطن خُ 
جبالء  هي تبّني لكيفية ابن القاسم يف املدونة، و ذكر هذه ا، »موضع الوضوء،و ذلك أصل الساق حذو الكعبني

قد قامت القرينة على أن مالكا أراد من هذه عن طريق الفعل، و ملروية عن مالكح على اخلفني اكيفية املسْ 
.الكيفية التعليم و البيان

:، قال ابن القاسم»ول تكبريةي يف الصالة على اجلنائز إال يف أال نرفع األيد«:جاء يف املدونة، قال مالك-
في هذين النصني دليل على ف.»ل تكبريةفما رأيته يرفع يرفع يديه إال يف أو ،ة يصلي على اجلنائزوحضرته غري مرّ «

مما يدل ر منه ذلك يف صلوات عديدة،قد تكرَّ و أن مالكا ال يرفع يديه يف صالة اجلنازة إال يف التكبرية األوىل،
.على أنه مذهبه، فيصح نسبته إليه

أصحابه قبل أن يأيت ق يف مالك متحلِّ ام يوم اجلمعة على املنرب قاعد و رأيت مالكا و اإلم«:قال ابن القاسم- 
أصحابه على حديثهم كما هم حىت يقبل هو و ، و ال يصرف وجهه إىل األماميتحدث وال يقطع حديثه، و اإلمام

.»إىل اإلمام فاستقبلوه بوجوههم مجيع أصحابهو وفإذا سكت املؤذن وقام اإلمام للخطبة حتول هيسكت املؤذن،
.على املنرب قبل اخلطبة يوم اجلمعةبفعل مالك على جواز الكالم و اإلمام استدلّ 

لّحا، فدّل هذا على أن رأيت مالكا إذا صلى الصبح يدعو و حيرِّ « : قال ابن القاسم- 
.»مذهب مالك حتريك السبابة يف التشهد
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و قد رأيت مالكا « :قال، مث ال بأس عند مالك يف بيع بعر الغنم و اإلبل و خثاء البقر:قال ابن القاسم- 
.»ُيشرتى له بعر اإلبل

فمذهب مالك ال جيلس مث ينهض،و وىل و «: قال أشهب- 
.»ترك جلسة االسرتاحة يف الصالة 

الكا يعطي رأيت م:ال بأس أن يعطي قرابته من زكاته إن مل يعط من يعول، مث قالو ": قال مطّرف عن مالك-
. "قرابته من الزكاة
:عند الحنابلة

من أفعال اإلمام أمحد اليت نسبت إليه، ما نقله أبو داود السجستائي يف مسائل اإلمام أمحد يف باب ركعيت -
إمنا كان خيرج فيقعد يف املسجد حىت هللا أمحد ركعهما يف املسجد قط، و ما رأيت أبا عبد ا: الفجر؟ أين ُيصلى؟قال

.الصالةتقام 
مل يذكر يف هذا الباب رأيت أمحد غري مرة يسجد يف التطوع سجدتا السهو، و :هو يف التطوعقال يف باب السّ و - 

.عن أمحد غري ذلك الفعل
.رأيت أمحد يرفع يديه يف القنوت:  قالو - 
.أنه غسل حليته حىت وصل املاء إىل أصول شعرهي عن أمحد يف طهارته،دوروى املرو - 

ومن من حتت ذقنه،:ل األصابع،وقالفأراين من حتت حليته، فخلّ سألت أمحد عن التخليل؟: يعقوبقال -
إن شاء :أمحدقال:و قال أبو احلارثخيلل جانيب حليته مجيعا باملاء، وميسح جانبيهما و باطنهما،أسفل الذقن

نسبتها يصح و متثل مذهب اإلمام أمحد،ورة لتخليل اللحية فهذه الصّ .إن شاء إذا مسح رأسهلها مع وجهه، و خلّ 
.جوابا عن سؤالإليه؛ألنه فعلها تعليما و 

، من ذلك ما خّرجوه من استحباب أن يفتح املصلي عند اجللوس أصابع و -
رجله اليتفقدت أبا عبد اهللا، فرأيته يفتح أصابع": أخذوا هذه الصفة من رواية األشرم، قال

."القبلة
يف كرأيت أبا عبد اهللا يتورّ " :ك يف الصالة، روى األشرم عن أمحدمن ذلك ما خّرجوه عن أمحد يف صفة التورّ و - 

وينصب اليمىن، ويفتح فيدخل رجله اليسرى حتت ساقه األمين، وال يقعد على شيء منها،الرابعة يف التشهد،
."وركبته اليمىن على األرض ملزقةيستقبل بأصابعه اليمىن القبلة،أصابعه، ويُنحي عجزه كله، و 
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فهذه األفعال املخرجة عن األئمة، ميكن إجياد شواهد و أمثلة كثرية هلا يف تراث األئمة خاصة إذا كان من قبيل 
.مل يثبت تراجع اإلمام عنها، فتكون مذهبا لهرت يف حاالت كثرية، و تكرّ و التعليم و البيان،

)سكوت اإلمام(التخريج على تقريرات األئمة: بعارا
دم عسكوته ذلك و 

؟ة تلك الفتوى عندهصحّ إنكاره على جواز ذلك الفعل، و 
:العلماء يف هذه املسألة على قولنياختلفَ 

:القول األول
وبه قال الشاطيب من نسبتها إليه،تصحّ مذهبا له و الفتاوى تعدُّ ه من األفعال و سكتَ ما

.ابن حامد من احلنابلةاملالكية، و 
ال كّف املفيت عن اإلنكار إذا رأى فعو املعىن إىل الفعل؛ ألن الكّف فعل،وأما اإلقرار فراجع يف":قال الشاطيب- 

، فكذلك يكون بالنسبة قد أثبت األصوليون ذلك دليال شرعيا بالنسبة إىل النيب جبوازه، و من األفعال كتصرحيه 
."للمنتصب للفتوى

ترمجة هذا الباب و "عارضة ومل ينكره عند املباحثة باب البيان عن مذهبه ملا سكت عنه امل:"قال ابن حامدو - 
سكت ش فيها اإلمام أو اعُرتض عليه، و نوقفما ذكره ابن حامد خمصوص باملسائل اليت" من مسألتنا هذهأخصّ 

.م السكوته مطلق سواء فيما نوقش فيه أإذ إن عن اإلباحة، خبالف ما حنن فيه،
:أدلة هذا القول

من أصحابه ملا يُفعل حبضرته أو يسمعه، فكما أن إقرار النيب :القياس* 
فكذلكهي مصدر من مصادر التشريع،و ،ة التقريريةاملعروف عند األصوليني بالسنّ هو دليل على مشروعيته، و 

.هذا الدليل ذكره الشاطيبياء كما ثبت يف احلديث الصحيح، و 
دّل ذلك على إنكار،يف مسألة ما، وسكت البعض فيهم من غري كان الصحابة إذا اجتهدوا  :حابةعمل الصّ * 

يصحّ و فيعملونبه،أن نتيجة االجتهاد مشروعة،
ل فعال ال يراه اآلخرون مشروعا ينكرون على بعضهم إذا قال أحدهم قول، أو فعبعضهم البعض، و يعارضون

.صواباو 
إنكار ابن عباس على زيد بن ثابت توريث اإلخوة بن أرقم بيع العينة، و ة على زيد إنكار عائش:ومن أمثلة ذلك

.إنكاره على عثمان حجب األم عن الثلث باثنني من اإلخوةو ،مع اجلدّ 
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إذا كان أو يسمعه من غريه إالّ ،أو يقال أمامه،ت عما يُفعل حبضرته* 
سكوته على ملُ ال يسكت عنه، ومن مث حيُ كر فإنه ال يرتضيه و ، أما إذا كان من املنْ ذلك من املعروف فريتضيه

.نسبته إليهو تصحّ مذهبا له،أن ما سكت عنه مشروع، فيعدُّ و الرضا و املوافقة،
ن أنّا و جدنا الفقيه السيما إذا كا،ليل على ما ذكرناه من اجلواز لنسبة املذهب بذلكالدّ و : "يقول ابن حامد- 

إال و يستحق عليه املبادرة ،و يسمع قوال فاسداأ،أو يشاهد باطال،ن يرى منكراأإماما يف نفسه عاملا يف مقامه 
".فإذا ثبت هذا وجب أن يكون إذا مل يكن من العامل نكري أن ينسب إليه الرضى بهإىل النكري على من أتى به،

:القول الثاني
و مسعوا به وعلموه، وال تصح نسبته أه  و أتقريرا ملا ر عدّ يُ عدم إنكارهم ال سكوت األئمة و إنّ 

على محل املسكوت على ؛ لرفضه األخذ باإلمجاع السكويت املبينّ مذهب الشافعيو أكثر احلنابلة،لهو قو إليهم، و 
"ال ينسب لساكت قول":ه انه قالل عنملا نقِ الوفاق، و 

:باألدلة التاليةاستدلوا: ــــتهمأدلـــــــ
عدم الرضا ألسباب  وقد حيتمل املخالفة و ضا، فقد حيتمل ذلك دائما على الرّ الفقيه ال يدلّ * 

:كثرية منها
يستكمل نفيؤجل النظر إىل أ،السنة و اإلمجاعالكتاب و ، رد يف املسألة من األدلة السمعيةأن ال حيضره ما و -

.البحث
.عالمهإيث ال تبقى حاجة تدعو إلظهاره و ، حبيه يف تلك املسألة معلوما مشهوران يكون رأأ- 
رأيه لن يرجح عن قوله أو عن فعله، إذا اعرتض عليه ،ما خيالف مذهبهعلهو فأأن يعلم أن املفيت خبالف قوله - 

.و فعلهأمن األئمة املشهورين فيما قاله د إلمامله وجه احلق يف املسألة؛ ألنه مقلِّ و بّني 
.؛منها أن يكون سكتو - 
.ال يصح أن ينسب إليهو ووفاقه،غريها، ال ميكن عدُّ ذه االحتماالت و ألجل هو 

مع اعتقادهم أن إن العادة قد جرت بني العلماء عدم إنكارهم على بعضهم فيما يفتون أو * 
ال تصح أن يعد ما سكتَ كوت عنه خطأ،و إذا كان ذلك كذلك، فال يصحّ ذلك املسْ 
.نسبته إليه

:الترجيحالمنــــاقشــــة و 
.ولمناقشةأدلة القول األ: أوال
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 * قياس مع الفارق، فإقرار النيب إمنا كان حجة؛ لكونه معصوما من اخلطأ
.

إذا كان املسكوت عنه من املعروف، فهو ال يعدو أن يكون احتماال * 
هلذا ال يصلح أن يكون ما سكت ها الفريق الثاين، و ذكر العتبارات  أخرىمن بني مجلة احتماالت، فقد يسكتُ 

.عنه مذهبا له
مع أن رأي ردا، فقد سكتوا يف مسائل كثرية من غري إنكار،مطَّ فإنه ليس أما االستدالل بعمل الصحابة* 

قالل يف زمن عمر رضي اهللا عنهما،الساكتني كان خمالفا لآلخرين،كسكوت ابن عباس يف مسألة العوْ 
اهللا عنهم، وهو ابن مسعود رضيقول أكثر الصحابة عمر وعثمان وعلي و ل يففاحلكم يف العوْ :"السرخسي

و ملا تويف عمر بن اخلطاب ظهر ،"ل يف الفرائض أصالكان ابن عباس رضي اهللا عنه ينكر العوْ مذهب الفقهاء، و 
.خالف ابن عباسو فيها اخلالف، 

القول الثانيمناقشة أدلة: ثانيا
الرضا، كوت املوافقة و ألن الظاهر من السّ * 

.عدم املوافقةه، أي املعارضة و يرد دليل على احتمال ضدّ 
ت، فال يرجح عليها أجيب عن هذا بأن  احتمال رضاه مبا سكتت عنه ليس له ميزة على غريه من االحتماالو 
نه أون ال يدل على مشروعية السكوت و عدم إنكارهم على بعضهم فيما يقولون أو يفعلكوت الفقهاء و إن سُ * 

،وقد فرق ابن حامد بني أتباع اإلمام امللتزم مبذهبه،بل إّن ذلك خيتلف من حال إىل حال،مذهب ملن سكت
فإذا سكت عن اإلنكار،،عنهموال جيب السكوتُ ،خيالف املذهبعليهم إذا فعلوا ما فهؤالء جيب عليه اإلنكارُ 

فإنه ال يلزم اإلمام ،أما من ال يلتزم مبذهب اإلمام، فإذا عملوا ما خيالف مذهبه،نسبة ذلك املذهب إليهصحّ 
إىل الرضا ،وال يصح نسبة ماسكت عنه من القول أو الفعلمث فسكوته ال يدل على املوافقة و اإلنكار عليهم ومن 

. مذهبه
مذهبا له إذا سكت دّ وإمنا يعَ 

.عن أتباع مذهبه فقط
:القول الراجــــــــــــــــــــح

فإنه يعد إقرارا تصلت به شواهد وقرائن تدل على موافقته،ا، أما إذا كوتإن السّ 
.
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:مالحظة

كويت الذي قد ختتلط على البعض هذه املسألة باإلمجاع الس:الفرق بين سكوت المجتهد واإلجماع السكوتي
ألن ا غري صحيح للفارق بينهما؛وهذ،، وقد يستدلون به على حجّ يتهيرى بعض العلماء حجّ 

ومل يُنقل عنهم سكت الباقون،و واحدا ميته بسبب أنّ تثبت حجّ كويت السّ اإلمجاع
ن املسألة أل.،يف املسألة شيء

بل قد تكون مسألة ،الباقونمل يفت فيها لبعض وسكت و 
.خالفية بني العلماء

كلمة اإلمام الدهلوي في مصادر التخريج وطرقه
ذلك أن حيفظ كل أحد كتاب من هو لسان و دوا  الفقه على قاعدة التخريج،فمهّ ":"افـــــــــــــاإلنص"قال يف كتابه

ل يف كل مسألة وجه احلكم، فكلما سئل عن فيتأصّ هم نظرا يف الرتجيح،أصحّ و أصحابه، وأعرفهم بأقوال القوم،
نظر إىل إالّ وجد فيها اجلواب فبها، و ، فإنْ شيء، أو احتاج إىل شيء رأى فيما حيفظه من تصرحيات أصحابه

رمبا كان لبعض الكالم إمياء أو نية  لكالم فاستنبط منها، و ورة، أو إشارة ضمْ عموم كالمهم فأجراه على هذه الصّ 
ة احلكم املصرح به رمبا نظروا يف علّ رمبا كان للمسالة املقصود، و يفهماقتضاء 

جني من فعل ورمبا استدل بعض املخرّ ،....احلذف، فأداروا حكمه على غري املصرّح بهرب و أو بالسَّ بالتخريج،
على مذهب فالن،: يقالو خرّج لفالن كذا،القول املُ : يقال لهو التخريج،فهذا هو ئمتهم و أ

.": يقال هلؤالءو كذا،جواب املسألة كذا و أو على أصل فالن، أو على قول فالن،
:سنذكره الحقا، فذكر من مصادر التخريجه الكلمة جامعة ملصادر التخريج وأهم طرقه مما ذكرناه سابقا و فهذ

و داللة االقتضاء، داللة اإلشارة، داللة اإلمياء، و الكالم،عموم القول الصريح، و 
.القياس على العلةرق التخريج،كالقياس على النظري و ذكر بعض طو 

طرق التخريج الفقهي

الطرق واملسائل ، جيدر بنا أن نتعرف علىاألئمة، وهي أقوال وأفعال وتقريراتبعدما تعرفنا على مصادر التخريج
فالطّرق هي . ي إىل التعّرف على رأي اإلمام ومذهبه يف مسألة ما مل يكن له فيها قول أو فعل أو تقريراليت تؤدّ 

ومعلوم أن استنباط احلكم الشرعي . ذهب ملعرفة رأي إمام يف الّنازلة
، وهي املعروفة بالقواعد األصولية اليت تساعد إىل طرق ومناهج ضبطها األصوليونجة حيتا يف نصوص القرآن والسنّ 
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أهي واجبة أو مندوبة، أو مباحة، حمرمة  أو مكروهة، عاّمة أو ،على معرفة احلكم الشرعي للمسألة
من نصوص القرآن فإذا عرف هذه القواعد وطرق استعماهلا تيّسر له استنباط احلكم . دة، مطلقة أو مقيّ خاصة
ة من نصوص إمامه  وما جرى . ةوالسنّ 

.، وتقريراتهجمراها، ومن أفعاله
.، والزم مذهب اإلمامخريجقل والتّ التخريج بطريق القياس، والنّ : وأهم هذه الطرق 

الّتخريج بطريق القياس: أوال
، وكذلك يعّد من أهم الطرق يف باط احلكم من نصوص القرآن والسنةيعّد القياس من أهم الطرق يف استن

، وال أدّل على ذلك أن أكثر خترجياستنباط حكم النازلة من 
اهيم العلوي يقول عبد اهللا بن إبر . املسائل يف املدونة، فقد أكثر منه ابن القاسم وخرّج به الكثري من بطريق القياس

إذ هو أصل الرأي - أي القياس- من أهم أصول الفقه: قال القهري" : يف شرحه نثر الورود على مراقي  الّسعود
ّققني ، فإن اعتقاد احملوبه تعلم األحكام والو ،ب الفروع وعلم اخلالف، ومنه تتشعّ وينبوع الفقه

"، ومواقع النصوص واإلمجاع حمصورةأنه الختلو واقعة من حكم 
:تعريف القياس

فالن : قاس الّثوب باملرت، إذا قّدر طوله وعرضه، ويقال: يف اللغة التقدير والّتسوية، يقالالقياس:القياس في اللغة
.ال يقاس بفالن أي اليساويه يف املنزلة

مساواة فرع :تاره اآلمدي وابن احلاجب من أنه تعريفه مبا اخاألوىل":الّشنقيطيقال:في االصطالحالقياس 
."ألصل يف عّلة حكمه

، وطريق معرفة ذلك  األئمة األربعةو شريعي وطريق ملعرفة احلكم الشرعي، وحّجة عند اجلمهوروالقياس منهج ت
، فما يف نصوص الشرع من القرآن والسنةوإذا كان األئمة األربعة متفقني على القول بالقياس. كتب األصول

، وهل يصح نسبة ما ثبت بطريق القياس اط أحكام النوازل من نصوص األئمةموقفهم من القياس كطريق االستنب
و يشرتك معها يف علة مسألة مث وجد أصحابه ما يشبه تلك املسألة أإليهم ؟ أي إذا نصّ 

م تلك املسألة املستنبطة بطريق القياس؟، فهل يصح أن ينسب لإلمااحلكم
، ويف نها تطابق وانعدام الفارق بينهمايكون بني املسألة املنصوص عليها واملسكوت عقد:الخالفمحلّ رتخري

قة ، إذا قطعنا باملطابوجواز القياسكوت عنه باملنصوص لإلمامهذه احلالة ال خالفا بني العلماء يف إحلاق املسْ 
.، أو بني املخرّج واملخرّج عليهىل احتاد احلكم املسكوت واملنصوص، مما يؤدي إبني املسألتنيوانتقاء الفارق
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،جلوازها يف البستان؛عة يف الّداراملساواة بني جواز الشف: ومثاله
، فإنه جيوز إحلاق ما سكت عنه ك احلكم يف كل مسألوكذل. فعةوهو جواز الشّ ،فاحتد احلكم فيهما

.اإلمام مبا نص عليه خترجيا بالقياس
، فاخلالف قائم يف جواز القياس من عدمه املنصوص عليها، واملسكوت عنهاأما إذا أمكن الفرق بني املسألتني

.بني العلماء
أن يعلم أنه الفرق ومنها : "وجه اليت تّدل على مذهب ، وهو يتحّدث عن األالبصرينييقول أبو احلس_ 

الشفعة : لاأن يق،حكم األخرى عنده ذلك احلكم، حنو، فيعلم أن بني املسألتني، وينص على حكم إحدامها
."إذ قد علمنا أنه ال يفّرق بني الّدار والدّكان؛جلار الدّكان، فيعلم أن الشفعة جلار الّدار

العقار؛ ألن طريقة اجلمع ه يف الّدار قوله يف سائر ما ذكرمت من لا قو إمنا جعلن":ويقول أبو إسحاق الشريازي_ 
ميكن الفرق ، وكالمنا يف مسألتنيفجوابه يف بعضها جوابه يف اجلميع، الفرق بني الّدار وغريها ال ميكن، و متساوية

."، فال جيوز أن جيعل ذلك قوله يف األخرىإحدامها جبواببينهما، فأجاب يف
، أما إذا ع فيه بنفي الفارق بني املسألتنيبني املنصوص عليه واملسكوت عنه فيما قطلقياس جائزٌ اأنواحلاصل- 

:أقوالفقد اختلف العلماء يف القياس بني املسألتني على ثالثة،وجد الفرق بينهما
مأ إليها، أم على عّلة احلكم أو أوْ ، سواء نصَّ اس على ما نّص عليه اإلمام مطلقاجيوز التخريج بالقي:القول األول

، وهذا القول هو مذهب مجهور أتباع ال جبواز ختصيص العّلة أو مل يقل، وسواء قمل ينّص عليها، ومل يوصي إليها
.املذاهب األربعة

، فلينسب إليه إنه حرام:جواب اإلمام أمحد يف املسكر: "ل احلسن بن حامد، وجعل من أمثلتهواختار هذا القو - 
."مجيع أنواعه

ل احلكم بعّلة توجد يف ومنها أن يعلّ :األدّلة على مذهب اإلمام ، قالوجعل أبو احلسني البصري ذلك من- 
ومّثل أبو ، "، سواء قال بتخصيص العّلة أم مل يقلهبه مشول ذلك احلكم لتلك املسائل، فيعلم أن مذعدة مسائل

، فإنه يعلم من ذلك أنه ة واجبة يف التيّمم؛ ألن طهارة عن حدثالّني: إلمام احلسني البصري لذلك مبا لو قال ا
.ل حكمها لكّل ما وجدت فيه العّلة، ومبا أن العّلة شاملة فإنه يعلم مشو ة ألجل هذه العّلةاعتقد أن وجوب النيّ 

".ه أو مشلته عّلته اليت، أو نبّ مانّص عليه"إن مذهب اإلمام هو : أبو اخلطاب احلنبلي وقالهواختار - 
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اختاره ابن قدامة يف روضة الناظر، وابن محدان يف صفة الفتوى، وابن تيمية يف املسّودة، سواء قيل بتخصيص و - 
ص فأشبه ، ومل ينقل نت كالمه خمصّ فإمنا يصار إليه بدليل"قيل بتخصيص العّلة، وعّلل ذلك بأنه وإن العّلة أو ال

".العام الوارد من الشارع
إنه : املرداوي يف اإلنصاف، والطويف يف شرح خمتصر الروضة، والفتوحي يف شرح الكوكب املنري، وقالواختاره- 

.األصح
: وإبن الّصالح، وقال، إمام احلرمنيمن الشافعيةمطلقاوممن اختار القول باجلواز إثبات املذهب بطريق القياس- 
."من مدد مديدة، وإليه مفزع املفتني هذا هو الصحيح الذي عليه العمل"
، وممّا يدّل على جوازه  شارة إىل اخلالف يف حكم التخريج، كما سبقت اإلاختار هذا القول مجهور املالكيةوّممن- 

ج به الفروع والنوازل ابن ، وّممن قاس يف املذهب وخرّ نة وغريها من  مصنفات املذهبكثرة الّتخريج به يف املّدو 
.كثرب، وغريهم  ، واللخمي، والّتونسي، والباجيالقاسم، وابن رشد اجلّد، واملازري

اإلمام إالّ ، غري أنه ال ينسب إىلريج على قول اإلمام بطريق القياسونقل ابن عابدين عن شيوخ احلنفية التخ- 
ل أن ماخالف فيه صواحلا: "مقتضى مذهبه، يقول ابن عابدين: فيما روي عنه صرحيا، وماعدا ذلك فإنه يقال

على ألن ما قالوه إمنا هو مبينّ ... األعظم الخيرج عن مذهبه إذا رّجحه املشايخ املعتربون األصحاب إمامهم
قال أبو حنفية كذا، إّال فيما روي عنه صرحيا، وإمنا : لكن ال ينبغي أن يقال،فهو مقتضى مذهبه،قواعده أيضا

و بالقياس على ، أاألحكام من قواعدهت املشايخ بعض ، ومثله خترجيامقتضى مذهب أيب حنفية كذا: يقال فيه
، أو بو حنفية، نعم يصّح أن يسّمى مذهبه، مبعىن أنه قول أهل مذهبهقال أ: ال يقال فيهفهذا كله .... قوله 

."مقتضى مذهبه
ال ينسبون ذلك ريج على قول اإلمام بطريق القياسواخلالصة من هذا النّص أن احلنفية جييزون التخ_ 

، وبني خترجيات يف املسألة، وذلك للتفريق بني قول اإلمام ونّصه مام تصرحيا، بل هو مقتضى مذهبهإىل اإل
.أصحاب بالقياس عليها

:استدل القائلون جبواز الّتخريج عن طريق القياس بأدلة ، هي :أدلة هذا القول 
يف اجتهاده وفتواه، فإذا افىت يف مسألة تهد االطّراد : راداالطّ * 

فإذا غلب على ،ن األمر كذلك لنسب إىل الّتناقضإذ لو مل يك؛سألة مثلها يف احلكمفالظاّهر أّن نظائر تلك امل
ه إىل ، كما إذا غلب على الظن أن هذا احلديث صحيح جازت نسبتُ ظن أن هذا مذهبه جازت نسبته إليهال

.وحكايته عنه_الرسول 
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تبعه من نجهة طريق فهمه واستنباط أحكامها، فما اإلمام ينّزل منزلة نصوص الشارع يفإن نصّ : القياس+
ومن طرق معرفة أحكام ، سائل يف معرفة وادراك حكم الشارعم

.، فكذلك احلال يف معرفة مذهقياس مامل ينص عليه على املنصوصالشرع
ذهب على ما قّرره من عليه إمام املإمجاع العلماء يف أجوبتهم وفتاويهم على بناء الفتوى فيما مل ينصّ : إلمجاعا* 

وت عنه مبا أفىت فيه إمام أو على إحلاق املسك،ختريج الفروع على األصول: ـــــــــ، وهو املسّمى بقواعد وأصول
.ختريج الفروع على الفروع ، والقياس أحد طرق الّتخريج: ــــــــــوهو املسمى ب،املذهب

من النوازل والوقائع من غري جواب، ، يرتك العديد م القول بالتخريج عن طريق القياسإن عد:حلاجة والضرورةا* 
، نصوص حمدودة والوقائع غري حمدودة، ومعلوم أن ال﴾فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴿:واهللا تعاىل يقول

.فكانت احلاجة ماّسة الستعمال القياس كطريق من طرق معرفة أحكام النوازل بالتخريج على نصوص اإلمام
يه بني املسألة  عليه اإلمام ، إّال أن يكون ممّا ال فرق فال جيوز التخريج بطريق القياس فيما مل ينصّ :القول الثاني 

.، وبني املنصوص عليهااليت ال نص فيها
عبد العزيز املعروف بغالم اخلالل، وأبو علي ، وغالمه أبو بكر لقول من احلنابلة أبو بكر اخلاللواختار هذا ا- 

."إنه مذهب أكثر أصحابنا":الشيباين، وإبراهيم احلريب، وابن حامد وقال
ام مع جتويزه الفتوى إىل اإلم؛ ألنه صّحح عدم نسبته إسحاق الشريازي واإلمام الّنوويواختاره من الشافعية أبو- 
ويقصد عدم نسبته  لإلمام الشافعي إمام ،"إن الّصحيح الذي قاله احملّققون أنه ال ينتسب:"حيث قال،به

.املذهب
، فهؤالء مينعون ذا القول من املالكية ابن العريب، وظاهر ما نقل عن الباجي، واملقّري التلمساينواختار ه- 

، وأنه ال ختريج إال على نصوص القرآن والسنة طريق القياس وغريه من الطرقطلق بالّتخريج على نصوص اإلمام م
.وإمجاعات الّصحابة

: استدلوا باألدلة اآلتية:أدلة هذا القول 
ووجه االستدالل أن القياس على من نصّ ﴾وال تقف ماليس لك به علم﴿: قوله تعاىل*

.ال يف اآلية، فيكون منهيا عنه و داخته وال يقطع اتباع ما ال يعلم صمّ 
، فكان ذلك كمن نسبه ليس بنطق ّممن نسبت إليه نتيجته، والقياس على القولإّن قول اإلنسان هو ما نطق به*

.ال ينسب إىل ساكت قول: الّساكت قوال ما قاله وال نطق به، وقد قال الشافعيإىل 



75

ال غريه من العلماء بالقياس، وأن نعّدها جلاز أن تنسب إليه أقو ،قول بالقياسأن ينسب إىل اإلماملو جاز *
.، وهذا باطلمذهبا له

عّلة ممّا مل يفت فيه من :القول الثالث
وص عليها ما يشبهها من املسائل شبها قد خيفى مثله ، وإن مل ينص على العّلة مل نلحق باملسألة املنصاملسائل

.على العلماء
: (.... ، حيث قال يف بيان األوجه اتار هذا القول أبو احلسني البصريواخ- 

تخصيص ومنها أن يعّلل احلكم بّعلة توجد يف عدة مسائل فيعلم أن مذهبه مشول احلكم لتلك املسائل سواء قال ب
جيوز أن فأما إذا نّص العامل يف مسألة على حكم وكانت املسألة تشبه مسألة أخرى شبها.... العلة أو مل يقل

".سألة هو قوله يف املسألة األخرىقوله يف هذه امل: 
: قلت":ى، حيث قالوابن محدان يف صفة الفتو ،واختار هذا القول أبو اخلطاب، وابن قدامة يف روضة الناظر- 
، إّال أن تشهد أقواله وأفعاله وأحواله للعّلة اإلمام على عّلته، أو أومأ إليها كانت مذهبا له، وإّال فالنصّ إنْ 

، أي ال "انت مستنبطة فال نقل وال ختريج إن ك: قلت: "وقال يف الرعاية الصغرى."املستنبطة بالّصحة والتعيني
.حكم املسألة إىل  ما يشبهها وال يستخرج للمسكوت عنها حكم املسألة املنصوص عليهاينقل

:استدلوا باألدلة اآلتية :أدلّة هذا القول 
، وص على عّلته مبنزلة النّص العامالقياس على املنصإن:)عموم العّلة( س املنصوص على علته مبنزلة العامالقيا* 

، شاملة وعاّمة كانت كاللفظ العام، أي أن العلة ملا كانتبالّنصتهد كما يثبت 
ق سواء كان اإلمام ّممن يقول بتخصيص وهذا متحقّ . عام يدّل على مذهبه فكذلك تعليلهفكما أن كالم اإلمام ال

فإن ذلككان يقول ب، وإنْ موليقول بتخصيصها فهو يعتقد الشّ كان الالعّلة أو ّممن ال يقول بتخصيصها، فإن
على عمومه مامل يدل على فإنه يبقى ال يكون إّال إذا دّل عليه دليل، كما هو احلال يف العمومختصيصها

.الّتخصيص
لفارق يقطع بنفي اوكذا القياس على املنصوص عّلته،على العّلةإن النصّ :لنص على العّلة يقطع بنفي الفارقا* 

، وهو حتمال عند القائلني بعدم القياس، ممّا يؤّدي إىل نفي شبهة االنصوص عليهاواملبني املسألة املسكوت عنها
،احتمال ظهور الفرق بني املسألتني

.املقيس عليها



76

أن نصّ إنْ : عدماالنّص على العّلة دليل على أن احلكم تابع هلا وجودا و * 
قت ، ومن هنا لزم أن يكون حكم ما حتقّ مل يكن األمر كذلك ملا عّلل حكمه، ولو احلكم تابع للعلة وجودا وعدما
.، وأن يكون ذلك مذهبهفيه العّلة كحكم ما نّص عليه

المناقشة والترجيح
كان ، وجواز نسبتها إىل األئمة سواءاألقوال عن طريق القياسختريجتلك هي وجهات نظر العلماء بشأن 

.، وإليك ما طرح من اعرتاضات على تلك األقوال وأّدلتهامنصوص العّلة أو ليس منصوصا
)أصحاب القول األّول(الّرد على أدلة المجيزين مطلقا : أوال 

"ال اإلمام االطّراد وعدم التناقصالظاهر من ح": قوهلم * 
، وتنّبهه إىل فرق عن التشابه بني املسألتني ممكنة، وغفلتههذا القول مسّلم به، ولكن التناقص عليه جائزإن - 

.؛ ألن املسألة مقروضة فيما ال تقطع فيه بانتقاء الفرقتبه له جمتهد التخريج حمتمل أيضادقيق بني املسألتني مل ين
"إن هذا مثل ما غلب على الّظن نسبة احلديث إىل الرسول ": وقوهلم - 

، وأيضا فنحن متعّبدون مصدرها الّنقل ال القياس، فإن نسبة احلديث إىل الرسول شّتان بني املقامني: اجلواب
.، فليس ألحد فيها حّجة على أحدنا صمته من نصوص الشرع، خبالف مذاهب األئمةباتّباع ما يغلب على ظنّ 

"...الشارع من حيث طريقة فهمه نصّ اإلمام ينّزل منزلة نصّ ": قوهلم * 
، عّبدنا إليه بفهمه والقياس عليه والعمل به، وعدم خمالفته، فإن نص الشارع قد تهذا قياس مع الفارق: اجلواب
ون عاجزين عن فهم كالم إّال أن تك،دنا بالقياس عليه وال العمل به، ومل يتعبّ ونصّ 

ا عاجز غالبا عن فهم  والعاجز عن فهم كالم اهللا وكالم رسوله والقياس عليهم. والقياس عليهاهللا وكالم رسوله 
.كالم األئمة

، وإن سّلمناعليهم هذا اإلمجاع لو انعقد وصحّ فى ؛ ألن املخالفني ال خياع فباطلةوأما دعوى اإلمج*
.قول األئمة بالقياس

)أصحاب القول الثاني(الّرد على المانعين من القياس على قول المجتهد مطلقا : ثانيا
.﴾تقف ما ليس لك به علموال ﴿: : قوهلم* 

، أّما املنصوص على عّلته فإنه بالقياس الذي مل ينّص على عّلتهإن هذا حممول على إثبات املذهب: اجلواب
.حيصل به العلم ؛ ألنه مبنزلة الّنص الّصريح

.، وال ينسب لساكت قولسكوت عنه، بل هو يف امل: قوهلم * 



77

هو ما نّص ري مبجرى النص الّصريح على احلكمجيإن تعليل احلكم، والّنص على عّلته: اجلواب
.، والقياس على املنصوص على عّلته مما جيري جمرى النصّ عليه أو جرى جمرى نّصه

.يلزم منه نسبة مجيع أقوال األئمة الباقية إليه: أما قوهلم * 
، وإن خالفها فال يصّح أن ني إن وافقها نسبنا إليه ما قالهألن أقوال األئمة الباق؛ فهذا ظاهر الّضع: اجلواب

.سب إليه ما صرّح بضّده أو خبالفهتن
:القول الراجح 

ني مطلقا على التفصيل أن الرّاجح من األقوال الثالثةوهكذا يبني
: اآليت

أمكن إحلاقها ،ة يف غري املسألة املنصوص عليها، فوجدت تلك العلّ عليها، ونصّ تهد حكمه بعلةعلَّ إنْ - 
أّما إذا مل ينّص .، سواء عرفنا أنه جيّوز ختصيص العّلة أم ال جيّوزهايها بعد اجلزم بوجود العّلة فيهاباملنصوص عل

ا بانتقاء الفارق على عّلة متحققة فيه إّال إذا قطعن، فال يصّح أن ننسب إليه ما مل يقله ومل ينّص احلكمعلى عّلة 
.، أو مقتضى مذهبه كذا ، وال جنزم بأنه مذهبهقياس مذهبه كذا: ميتنع أن نقولولكن ال،بني املسألتني

ألن ؛ء قال جبواز ختصيص العّلة أم ال، سواتهد- 
كما أن العموم يّصح ،مينع تعدية عّلته اليت نص عليها، وهذا ال صيص العّلة ال جييزه إالّ بدليلالذي يقول جبواز خت

.العمل به مع أنه ميكن ختصيصه
؛ ألن القياس هناك ياس العّلةوهو خالف ق،جائز من غري خالف كما سبق بيانهينفي الفارق القياس:مالحظة

.، بل نّبه إىل عدم الفارق بينهماعة بني املقيس واملقيس عليه، ومل يعّينه هناة جامعّني له علّ 
أمثلة مخّرجة بطريق القياس عند المالكية

:، نذكر القاسم يف املدونة بطريق القياسجها ابنمن املسائل اليت خرَّ 
يف الفول والعدس واحلنطة وما أشبه ذلك؟-أي مالك - فما قوله: أي سحنون: قلت: "جاء يف املدونة- 

يتوضأ باملاء الذي ورد النّص عن اإلمام مالك أنه ال". إمنا سألناه عن اخلبز، وهذا مثل اخلبز:ابن القاسمقال 
سألة اليت فقاس ابن القاسم هذه امل،ا خالطه الفول والعدس أو احلنطة، وال يوجد عنه نّص يف املاء إذخالطه اخلبز

.فكّل منهما ال جيوز الوضوء به عند مالك،فيها على تلكال نصّ 
وأرى ،ال أحفظ عن مالك فيه شيئا:امرأته مستقبل القبلة؟ قالأن جيامعلرجللهل:قلت: "جاء يف املدونة- 

ورد النّص عن مالك ."، وإن كانت مستقبلة القبلةسا باملراحيض يف املدائن  والقرىألنه اليرى بأ؛أنه ال بأس به
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، فقاسّص يف استقبال القبلة عند اجلماع، ومل يرد عند نعند قضاء احلاجة يف املدن والقرىجبواز استقبال القبلة 
.، فأجاز اجلماع ألنه واقع داخل البيتابن القاسم هذه املسألة على تلك

م نعم يتيمّ : م أم ال؟ قال ه ماء أيتيمّ م وليس معلِ أن يسْ -أي النصراين- فإن أراد : قلت ":جاء يف املدونة- 
، فإن ، فإذا أسلم اغتسل أو تيممجنبوالّنصراين عندي ،ال، ولكن هذا رأيي: أحتفظ عن مالك ؟ قال: قلت

، ومل يرد عنده يف إذ فقد املاء انتقل إىل التيّممورد النص عن مالك يف اجلنب".تيّمم مث أدرك املاء فعليه الغسل
ابن القاسم هذه املسألة على تلك، واعترب النصراين مثل ، فقاسم وال جيد ماء يتطّهر بهلِ سْ يُ مسألة النصراين 

.، جيوز له التيمم عند فقد املاءاجلنب
.فهذه املسائل وغريها كثري مما ورد عن ابن القاسم يف خترجيه عن طريق القياس

،ال يف مكان واحد يعاجلان ويعمالنهل جتوز شراكة األطباء يشرتك رجالن على أن يعم:قلت":جاء يف املدونة- 
على أن ما رزق اهللا سألت مالكا عن املعّلمني يشرتكان يف تعليم الصبيان : فما رزق اهللا بينهما نصفني؟ قال

: قال.خري يف ذلكوان تفرقا يف جملس فال : ان كان يف جملس واحد فال بأس به، قال:بينهما نصفني، قال
هنا ."، إذا كان ما يشرتيانه من األدوية إن كان له رأس مال يكون بينهما مجيعا بالّسويةوكذلك األطباء عندي
.وهذا التخريج عن طريق القياس،ألدوية على الشراكة يف الّتعليمختريج الشراكة يف بيع ا

على : من جذاذ الثمرة يف قول مالك؟ قاللى أرأيت إن أخذت حائط  مسافات ع:قلت": جاء يف املدونة- 
سألت مالكا عن مسافات الزيتون : وإذا أخذت زرعا مسافات، على من حصاده ودراسه؟ قال: العامل، قلت

، ك، إن كان شرط العصر على العامل يف احلائط فال بأس بذلهو على ما اشرتطها عليه: قال.  على من عصره
ومل أمسع يف مالك يف : قال. زيتون حّبا فال بأس بذلك، ورأي مالك هذا كله واسعاقامسه الإن كان امنا اشرتط أن ي

حصاد الزرع و ، فأرى أن يكون ره يف النخل أن جذاذه على العاملإّال أّىن أرى أنه مثل الذي ذك،الزرع شيئا
القاسم جذاذ الثمر يف هنا قاس ابن" .سموه إّال بعد دراسه كيالّ ؛دراسه  على العامل

.املسافات على العامل كما هي يف املسافات يف الزرع ، وهو ختريج عن طريق القياس
طريق الّنقل والّتخريج:ثانيا

.: أو
مسألة أخرى تشبهها على حكم ، وينّص يف أن ينصّ :صورة هذا المسلك

، ويكون الف ما نّص عليه يف تلك املسألة، مث يأيت علماء املذهب فيّخرجون له يف كل من املسألتني قوال خيخمالف



79

لمجتهد يف  ، وبذلك يكون لى وإعطاؤها حكما مثل حكم شبيهتهامستندهم قياس كل من املسألتني على األخر 
.صوص، واآلخر خمرّج بطريق القياسأحدمها من:كل يف املسألتني قوالن

: ن لدينا يف املسألة األوىل حكمانأي يكو 
وكذلك .، نقله املخرج إىل األوىل بطريق القياساملنصوص عليه يف املسألة الثانية، وهو يف األصل احلكم املنصوص

، واحلكم الفرعي اخلرّج بطريق القياس على احلكم األصلي املنصوص: انية، يكون فيها حكماناحلال يف املسألة الث
.احلكم املنصوص يف املسألة األوىل

)ب(املسألة الثانية شبيهة باألوىل)                                 أ(املسألة األوىل 

)أ(حكم منصوص خمالف ل حكم منصوص              

نقل احلكم من األوىل إىل الثانية، وبالعكس، أي نقل ، واملراد بالّنقل هو )الّنقل والتخريج(ــــــــومسّيت هذه الّصورة ب
.، وأّما التخريج فألن احلكم املنقول يف كّل واحدة إىل األخرى مث عن طريق القياسحكم الثانية إىل األوىل

أنه صرّح ، معهاء اكتفى بإطالقه التخريج عليها، وبعض الفق)الّنقل والتخريج: (وعرفت هذه الّصورة مبصطلح
.، وكأنه اكتفى مبا هو األساس الذي بين عليه الّنقلا نقال وخترجيابأن فيه

ومل ،والّتخريج أن جييب الشافعي حبك: "الشربيين من الشافعيةقال اخلطيب_ 
منهما حاب جوابه يف كل صورة إىل األخرى، فيحصل يف كّل صورة فينقل األص،يظهر ما يصلح للفرق بينهما

: تلك هو املخرّج يف هذه، فيقال، واملنصوص يفملنصوص يف هذه هو املخرّج يف تلك، امنصوص وخمرّج: قوالن
".فيهما قوالن بالّنقل والتخريج"
: اعلم أن التخريج على ثالثة أنواع: "، فقالد ذكر أنواع التخريجوقد أشار ابن فرحون إىل هذه الّصورة وهو حيدِّ - 

... من مسألة منصوصألة ليس فيها حكم منصوصاستخراج حكم مس
... أن يكون يف املسألة حكم منصوص فيخرّج فيها من مسألة أخرى قول خبالفه: النوع الثاين

)أ(حكم مخرج بالقیاس على)ب(حكم مخرج بالقیاس على 

حكم مخرج )+ب(حكم منصوص
)أ(بالقیاس على حكم )+أ(حكم منصوص

)ب(مخرج بالقیاس على 
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ويوجد نص يف مثلها على ذلك احلكم، ومل يوجد ، جد للمصّنف نّص يف مسألة على حكمأن يو : النوع الثالث
، فيكون يف كّل واحدة منهما قول منصوص دى املسألتني وخيّرجون يف األخرىإحمن ، فينقلون الّنصّ بينهما فارق
."وقول خمرّج
فينقلون الّنص من إحدى املسألتني وخيّرجون يف ": الثالث هو املتفق مع هذه الّصورة، وذلك يف قولهفالنوع 

.الّنقل والتخريج:صطلحوهذا هو املراد مب. "األخرى ، فيكون يف كل واحدة منهما قول منصوص وقول خمرّج
:يف نثر الورود، فقالوقد أشار إىل هذه الّصورة عبد اهللا الشنقيطي - 

من الفها ينشأ اخت: ، أييعين أن الطرق":قال يف شرحها
، يف املسألة على شيئ، نّصني للمجتهد متعارضني

، فمن أهل املذهب من يقّرر ري ويف نظ
، منصوصا وخمّرجا: فيحكي يف كّل قولني،يف األخرىنهم من خيرّج نّص كّل ، ومالّنصني يف حملهما ويفّرق بينهما

ويف األخرى املخرّج ، ويذكر ما يرجحه على ،رّجح يف كّل نّصها ويقّرق بينهما، وتارة يرّجح يف أحديهمافتارة ي
."نّصها

أمثلة عن التخريج بطريق الّنقل
ونص على أّن من صلى .اإلعادةلعدم وجود أن عليهالنجس؛اإلمام أمحد على أن من صّلى يف الثوب نصّ - 

.، أنه ال إعادة عليهج منهيف مكان جنس ال يستطيع اخلرو 
.، والصالة يف مكان جنسالصالة يف ثوب جنس:فهذان حك

األخرى املسألتني مأخوذا يف احلكم الذي نّص عليه يف املسألةمن وخرّج له بعض األصحاب قوال آخر يف كل - 
:ب النجس ملن مل جيد غريه روايتنيحىت أصبحوا ينسبون إليه يف مسألة الّصالة يف الثو 

، وهذه هي املنقولة نّصاأّن عليه اإلعادة: إحدامها
.، وهذه خمّرجة بطريق القياس على مسألة الّصالة يف املكان النجسأنه ال إعادة عليه: ثانيةال

:الّصالة يف املكان النجس روايتنيوكذلك ينسبون إليه يف مسألة 
.أنه ال إعادة عليه ، وهذه هي املنقولة نّصا: إحدامها
.، وهذه خمّرجة بطريق القياس على مسألة الّصالة يف الثوب النجسأّن عليه اإلعادة: واألخرى

:وإليك الصورة اآلتية للتوضيح
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الّصالة يف املكان النجس : 2املسألة)     تشابه(الّصالة يف الثوب النج:1ألةاملس

منصوص1احلكم )حكم خمالف(ال إعادة عليه عليه اإلعادة:منصوص1احلكم

بالتخريج بالقياس2احلكماإلعادةعليهال إعادة عليه:القياسج ببالتخري2احلكم

:الثوب النجسحكم الّصالة يف 
.قول منصوص أنّه عليه اإلعادة منقول عن اإلمام: فيه قوالن 

.، وأنه عليه اإلعادةياس على الّصالة يف املكان النجسقول خمرّج بالق
:حكم الصالة يف املكان النجس

.قول منصوص أنه ال إعادة عليه منقول عن اإلمام: فيه قوالن 
.أنه عليه اإلعادةلقياس على الصالة يف الثوب النجس، و اج بقول خمرّ 
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حكم الصالة يف الثوب النجس/ 1
فيه قوالن بالنقل و التخريج

حكم الصالة يف املكان النجس / 2
فيه قوالن بالنقل و التخريج 

في هذه الصورة وأدلتهمأقوال العلماء
البّد من التذكري إىل أن املانعني من التخريج بطري- 

،سكت عنه بالقياس على ما أفىت فيهاملسلك، أي بالّنقل والتخريج
.فمن باب أوىل أن مينعوا إثبات مذهب له بالقياس الذي خيالف ما نّص عليه

الّنقل والتخريج على ثالثة ، فقد اختلفوا يف جواز بات املذهب وخترجيه بطريق القياسوأما الذين جيّوزون إث- 
: أقوال

، ، والآلمديطاب، وابن قدامةوأيب اخل، عدم اجلواز، وهو إختيار ابن حامد، وأيب احلسني البصري:القول األّول 
؛وهو مقتضى مذهب احلنفية،كما أشار إليه الشنقيطي،وهو قول بعض املالكية

لواحدة إىل ، ومينعون نسبة القولني املختلفني يف املسألة اناقص؛ ملا يف ذلك من التّ ال فرق بينهما،يف املسألة قوالن
يف ، ويلزم من ااإلمام إذا نص عليهم

.، فألن مينعوا ذلك فيما مل ينص عليه أوىلاملسألة الواحدة إىل اإلمام
:استدّلوا بأّدلة أمهها:أدلّة هذا القول

ألن الظاهر أن ؛ومل يدل عليه، بل نّص على خالفهإىل اإلمام مل ينّص هذا النوع من التخريج نسبة قولإّن يف* 
.مذهبه يف كل منهما غري مذهبه يف األخرى

، ونّص يفكم، فإنه ال خالف بني العلماء يف أنه إذا نّص الشارع يف مسألة على حالقياس على نصص الشارع* 
أن ال جيوز ذلك يف نصوص ، فينبغيجيز نقل حكم إحدامها إىل األخرى، ملمسألة تشبهها على حكم خمالف هلا

، ومن هنا فإنه ال ونص على التفريق يف صوم املتمّتع،قرآن على الّتتابع يف صوم الظهارنّص ال:ومثاله.
.جيوز أن يلحق إحدامها باألخرى

علیھ اإلعادة

ال إعادة علیھ

ال إعادة علیھ

علیھ اإلعادة
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ى ، أن مذهبه يف إحدامها غري مذهبه يف األخر على حكمني خمتلفني يف املسألتني* 
.فالّتسوية بينهما يف احلكم خمالفة ملا يظهر من نّصه ، فال جيوز

، فال ريهمل ينته إليه غا* 
.جيوز إحلاق إحدامها باألخرى خترجيا ونقال

، عليه اإلمام، بل نّص على خالفهة إحداث جواب جديد مل ينصّ مبثابإن نقل اجلواب من مسألة إىل أخرى* 
.وهذا ال جيوز
، وهذا قول امعة، وإن مل تكن هناك عّلة جاجلواز يشرط أن ال جيد :القول الثاني

الطويف إذا كان بعد البحث ، واختاره نابلة، ومجاعة من احلاملالكية كما أشار إليه الشنقيطيبعض الشافعية وبعض 
تفق اأو رفع ما ،التخريج إذا أفضى إىل خرق إمجاعوذكر ابن محدان أن الّنقل و . واجلّد ّممن هو أهل للنظر والبحث

.عليه اجلمع الغفري من العلماء ، أو عارضه نص كتاب أو سنة مل جيز
استدلوا بأدلّة أمهها : أدلة أصحاب هذا القول

،القتل على إميان الرقبة املعتقةهد على نصوص الشارع ، فكما أنه ملّا نّص الشارع يف كّفارة  * 
، كذلك إذا نصَّ كّفارة الظهار على كّفارة القتل، واشرتطنا يف الرقبة اإلمياننا، قسْ وأطلق يف كّفارة الظهار

، نقلنا حكم كّل من املسألتني إىل آخر خمتلفتشبهها على حكم يف األخرى اليت ، ونصَّ على حكم يف مسألة
.األخرى

ذا نقل حكم مسألة ، فهالشفعة ثبتت جلار الّدر : * 
وإذا جاز هذا جاز الّنقل من مسألة منصوص عليها إىل شبيهتها. ، وقد جّوزه كثري من العلماءإىل مسألة أخرى
.املنصوص عليها

تأخرهم على جواز الّنقل متقدمهم و مكثري من األصحاب : قلت: "كثرة وقوعه يف كالم الفقهاء، قال املرداوي* 
"، وفيه دليل على اجلوازكالمهم يف املختصرات واملطّوالت، وهو كثري يفوالتخريج

، أي أنه جيب النظر إىل حالة القرب بينهماه يفه يف حالة البعد الزمين بني املسألتني ومنعُ جوازُ :القول الثالث
الزمن مل يصّح الّنقل ، فإن تقارنا يفألوىل وفتواه يف املسألة الثانية

:، وإن تباعدا ففيه التفضيل اآليت والتخريج
.رة من املسألتني أوالفإّما أن تعلم املتأخّ - 
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نا أن يكون ، وال ينقل حكم األوىل إىل الثانية إّال إذا أجزْ جاز نقل حكم الثانية إىل األوىلرةفإن علمت املتأخّ - 
.، فحينئذ جيوز نقل حكم كّل منهما إىل األخرىواحدة قوال له مع معرفة الّتاريخأّول قوليه يف املسألة ال

ة واإلمجاع وقواعد اإلمام األخرى، لّسناملتأخرة من املسألتنيوإن جهلت- 
، فحينئذ جيوز نقل لواحدة قوال له مع معرفة التاريخ، إّال إذا أجرنا أن يكون أّول قوليه يف املسألة اوال جيوز العكس

.حكم منهما إىل األخرى
"صفة الفتوى"هذا التفصيل ذكره ابن محدان يف كتابه 

:دليل هذا القول 
وىل لفتواه األكرٌ ا ؛  ألن غالب الظّن أنه ذن بني الفتوى األوىل والثانية، فال يصّح الّنقل والتخريجلزمب اأّما إذا قرُ *

، فكيف جيمع بينهما الظهور ما يوجب الّتفريق عنده، وأنه ما فّرق بينهما يف احلكم إالّ حني أفىت يف املسألة الثانية
، وحيتمل ألتني عنده سواء، فإنه حيتمل أن حكم املساألوىل والثانيةلزمن بني الفتوى ادَ عُ بإذا أما يف احلكم حينئذ؟

لألوىل رجوعا رأيهر االجتهاد فتغريَّ ، فكرَّ فتواه يف املسألة األوىلأنه نسي
مسألة واحدة مع ني للمجتهد يف، فال تنسب إليه األوىل حينئذ إّال على القول جبواز نسبته قولعن فتواه يف األوىل

.معرفة الّتاريخ
:المناقشة والترجيح

قتضي منْ يرّجحوا القول األول الذيبعد استعراض
طع القول بالّنقل والّتخريح إذا مل نقفالرّاجح منعُ .، وضعف أّدلة املخالفني هلمالطريق؛ نظر لقّوة أدلة أصحابه

، إن الثانية رجوعا عن احلكم األّول، فيكون حكمه يفبانتقاء الفارق بني املسألتني، أّما إذا قطعنا بانتقاء الفارق
.فهما كقولني يف مسألة واحدة ال يعلم أيّهما املتقدموإن جهل التاريخ،رف التاريخ بني املسألتنيعُ 

:ة القول الثاني الّرد على أدلّ 
، ألن أرادوا القياس عليه ليس كمسألتنا؛ ألن األصل الذي ذكروه و حمل الّنزاعيفا دا الّدليل األّول فليس وار أمّ - 

املسألة الثانية : ويف مسألتنا.، وليس منصوصا على عدم اشرتاطهاان يف كّفارة الظهار مسكوت عنهاصفة اإلمي
.، فظهر الفارق بني مسألتنا ومسألتهمبأنه خمالف حلكم املسألة األوىلمنصوص على حكمها

ألن الذين أثبتوا الشفعة جلار الدّكان خترجيا من ؛أّما الّدليل الثاين، فهو مثل األّول، ليس يف حمّل الّنزاع أيضا- 
ونظري مسألتنا ،لة سكت عنهاجوا حكما ملسأ، بل خرَّ اإلمام على خالفه
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، وال ال ينقل حكم  األوىل إىل الثانية، وحينئذ الشفعة جلار والّدار، وال شفعة جلار الدّكان: 
.العكس

وهو كثري : "، مث إن قول املرداوي ين فهو استدالل بفعل بعض الفقهاء، وهو يف ذاته ليس حّجةأّما الّدليل الثا- 
به االستدالل على صّحة املذهب بليقصد ال،"، وفيه دليل على اجلوازالتاملختصرات واملطوّ يف كالمهم يف

، وجعله دليال على ه يف كتب الفقهاء دليال على صحتهورودكون، وفرق بني  على صّحة نسبته إىل مذهب احلنابلة
.أنه مذهبهم

:الّرد على أّدلة القول الثاني 

، وإذا جيعل فتواه الثانية رافعة لألوىل، فإنه د الزمن بينهمارف املتقدم واملتأخر وبعُ على أنه إذا عُ هذا القول مبينّ 
، وجيعل ينقل حكمها إىل األخرى دون العكسعل األقرب إىل الّدليل والقواعد هي مذهبه و جنهل التاريخ جُ 

.ا على نسبة القولني للمجتهد يف مسألة واحدةالعكس مبنيّ 
نصّ يفكيف ،بالقياس، والقياس ال ينسخ الّنص؛ ألنه نسخ للنصّ قول ضعيف أيضاوهذا ال- 

.ألجل أنه نّص على مسألة أخرى تشبهها خبالف حكمه فيهاه ، مث نبطل نصّ املسألة
؛ ألنه ما من القطع غالباولكن ال سبيل إىل،فهما كقولني يف مسألة واحدة،الفارق بينهمابنفي أّما إذا قطعنا - 

أمجع العلماء على أن حكمها واحد ، ممّا ا يوجه ما إّال يف القليل النادرمسألة تشبه أخرى إّال أمكن التفريق بينهم
. : سألة ذات عالقة مبسألة أخرى وهيوممّا تقدم يتضح أن امل- 

ّوز نقل ومن مل يصّححه ال ميكنه أن جي،ز الفمن صّحح ذلك أمكنه أن جيوّ 
تواه فيها رجوعا عن فتواه األوىل، وهذا إذا ، بل قد ينقل حكم الثانية إىل األوىل ويعّد فحكم األوىل إىل الثانية

، وجعله ألقرب إىل األّدلة والقواعد إليه، أو نسبة افلتوقوأّما إذا جهلت فإّما ا. مة منهما من املتأخرةت املتقدّ ملع
.هو مذهبه يف املسألتني

)الّنقل والتخريج:(رأي المالكية في هذه الصورة 
، حيث أشار ن فرحون عند ذكره ألنواع التخريج، وهذا ما أشار إليه ابقول باجلواز، وقول باملنع: للمالكية قوالن

.أشار الشنقيطي إىل اخلالف يف املسألة عند املالكية، كما قل والتخريجيف النوع الثاين إىل النّ 
:ثمرة الخالف 

:ل والتخريج وبني املانعني ما يليمثرة اخلالف بني القائلني بالّنق
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، ومن مل جيزه يعّد القول املخرّج وجها ج جعل القول املخرّج قوال لإلمام، أو رواية خمّرجةمن أجاز الّنقل والتخري- 
.منسوبا ملن خّرجه

، ومن منعه سلم من عليهم بغري دليلة ما صّرحوا بضّده  وهو تّقولٌ من أجاز الّنقل والتخريج نسب إىل األئمّ - 
.هذا

نماذج من الّنقل والتخريج بين المسألتين المنصوص عليها في كتب الفقهاء
إزالته ال يرجع بل يتبعها مع ، وإذا رأى منكرا ال يقدر على أنه يرى أن املاشي وراء اجلنازةنقل عن اإلمام أمحد- 

.ي إىل وليمة ورأى فيها منكرا ال يقدر على إزالته وجب أن ينصرفعِ ونقل عنه أنه إذا دُ . وجود هذا املنكر
له يف كّل من املسألتني قول وخرّج،فرق بني املسألتني فسّوى بينهماوملا رأى بعض املتأّخرين ذلك ظّن أنه ال

: ، ومها روايتنيوجعل يف كّل منهما ، آخر
.عدم املشي خلف اجلنازة اليت فيها املنكر قياسا على عدم حضور الوليمة اليت فيها املنكر*

.جواز حضور الوليمة اليت فيها املنكر قياسا على جواز املشي خلف اجلنازة اليت فيها املنكر*
.كّل مسألة نقل وختريجيف  قضى ف

)نص(عدم حضور الوليمة مع املنكر) نص(نكرجواز املشي خلف اجلنازة مع امل
)قياس(جواز احلضور للوليمة مع املنكر) قياس(عدم جواز املشي خلف اجلنازة مع املنكر

.حكم خمرّج بالقياس+ حكم منصوص عن اإلمام : خلف اجلنازة مع املنكرقصر املشي
.حكم خمرّج بالقياس+ حكم منصوص عن اإلمام : ويف حضور الوليمة مع املنكر

ألجل املعصية ت فال يرتكه ، وهو أن اتباع اجلنازة حّق امليّ لماء يرون أن بني املسألتني فرقاولكن احملّققني من الع
.، فإذا مل يزل املنكر سقط حقهالّصالة من األحياء، وأما احلّق يف احلضور للوليمة فهو لصاحب الّدار

، ونقل املرداوي عن أيب اخلطاب أنه ينقض الوضوء بلمسه ولو كان بشهوةالاألمردمام أمحد على أن نّص اإل- 
.، وهذه الّرواية خمّرجة بالقياس على ملس املرأةرّج رواية بالّنقص إذا كان بشهوةخ

)نصّ (ينتقض الوضوء بلمس املرأة بشهوة ) نصّ (ال ينتقض الوضوء بلمس األمرد بشهوة 

)قياس(بلمس األمرد بشهوة ينتقض الوضوء 
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، وقول خمرّج بالقياس بشهوهمحد بعدم انتقاض الوضوء بلمس األمردقول منصوص عن اإلمام أ: يف املسألة قوالن
.على انتقاضه على ملس املرأة بشهوه

ه يلزم، وهلاحتاج إليهأن يأكل من مال املوىل عليه يقدر عمله إذا أن للويلّ ذكر ابن قدامة يف باب  احلجر - 
مع ج رواية بوجوب الرّد إذا أيسر أي خيرّ ،وكذلك خيرّج يف الناظر يف الوقف،عوض ذلك إذا أيسر؟ على روايتني

، فال رّد عليه إذن؛ ألن الّرّد يكون قدر عملهبلوقف يأكل من غري حاجة أن املنقول عن اإلمام أمحد أن ناظر ا
.على من أخذ مال يستحق أن يتمّلكه حلاجته إليه

حيب الرّد على املويل إذا أكل من مال املوىل عليه ) نص(.)نص(رّد على ناظر الوقف إذا أكل من املال املوقف ال
)قياس(حيب الرّد على ناظر الوقف إذا أكل من املال املوقف 

املويل بالقياس على، وقول خمرّج رّد على الواقفقول منصوص عن اإلمام أمحد بعدم ال: يف املسألة قوالن خمتلفان
.، فيجب الّردّ إذا أكل مال املوىل عليه

ت ، ونّص يف احلائض إذا أدركسافر يف أّول الوقت يقصر الّصالةومن ذلك أن اإلمام الشافعي نّص على أن امل- 
.ض، وخرّج له قول بأّن املسافر يلزمه اإلمتام يف أول الوقت قياسا على احلائأّول الوقت أنه تلزمها الّصالة

)نص(يلزم احلائض الصالة يف أول الوقت)  نص(ال يلزم املسافر اإلمتام يف أّول الوقت 
)قياس(يلزم املسافر اإلمتام يف أول الوقت 

، وقول ى املسافر يف أول الوقت، بعدم لزوم اإلمتام علقول منصوص عليه من اإلمام: ففي املسألة قوالن خمتلفان
.احلائض بلزوم اإلمتام يف أّول الوقتج علىخمرّ 
، ونّص فيمن جلس يف موضع جنس فصّلى عليهد إالّ ثوبا جنسا صّلى فيه وأعاد، نصَّ إن مل جي:ويف فقه احلنابلة- 
ارة الثوب واملكان شرط يف ذلك ألن طه": قال شارحه الطويف.، ذكره يف احملررج فيها روايتان ه ال يعيد، فيخرَّ أن

ج ، ويتخرَّ فينقل حكمه إىل املكان،يف الثوب النجس أنه يعيدوقد نصَّ ،وهذا وجه الشبه بني املسألتنيالصالة، 
، فال جزم قبلهج فيه ، فينقل حكمه إىل الثوب النجس فيتخرَّ يف املوضع النجس على أنه ال يعيد، ونّص فيه قبله

."رى بالنقلإحدامها بالنص واألخ: صار يف كل واحدة من املسألتني روايتان 
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).وختريجنقل (منصوص عن اإلمام ، وخمرج بالقياس : يف كل مسألة قوالن

التخريج عن طريق الزم المذهب:ثالثا

خريج، اختلف العلماء يف اعتماده و العمل به، فما هي حقيقته و املراد منه؟ و ما هذا طريق آخر من طرق التّ 
هي صوره و أشكاله؟و ما رأي العلماء يف التخريج به؟

:معنى اللزوم في اللغة واالصطالح
لزاما،والزمه مالزمة و لزوما،لزم الشيء لزوما، ويلزمه لزما و :، تقول)لزم(من الفعل الثالثيمشتقّ :اللزوم في اللغة

نشأ عنه : ولزم كذا من كذاأي ثبت ودام،: لزم الشيء يلزم لزاماو يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائما،
.حصل منهو 

.جلدار على وجوه مكوناته من اآلجرالالزم ما مينع انفكاكه عن الشيء، كداللة ا:اللزوم في االصطالح
كون احلكم مقتضيا حلكم آخر، أي أن احلكم األول إذا وقع فإنه يقتضي وقوع احلكم الثاين : ُعرف اللزوم بأنهو 

.ضرورة
، كداللة اإلنسان على قابل "داللة اللفظ على الزم معناه"رف عند األهي ما يعْ : وداللة االلتزام

وهي إحدى األقسام الثالثة لداللة .داللة البيع على ثبوت امللكاجلدران، و و وداللة السقف على األعمدة العلم،
.داللة االلتزامو داللة التضمن،و داللةاملطابقة،:اللفظ كما سبق بيانه

:الزم المذهب في االصطالح

لزوم اإلعادة على من صلى في الثوب 
)نص(النجس

ال إعادة على من صلى في مكان 
)نص(نجس

لزوم اإلعادة على من صلى في مكان 
)قیاس(نجس

الإعادة على من صلى في 
)قیاس(الثوب النجس
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د عن هذا اخلالف من الزم فهل يلزمه ماتولَّ «:بقوله"بكر أبو زيد"فه عرّ 
فيكون مبثابة ما حكم يلزمه على اثر قوله،حكم ماقاله و : حكمان يف مسألتنيفيكون لهمثرة خالفه،و قوله،
.»قاله

ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقال أو شرعا أو : املقصود بالزم القول«:بقوله"بن نامي السلميةعياض"عرفه و 
.»ومل يذكر يف الكالملغة، 

.اصعد السطح، فإنه يدل على وجود السلم بطريق االلتزام:مثال ما يقتضيه الكالم عقال، قول القائلو - 
.الصغرى و الكربى: مثال ما يقتضيه الكالم شرعا، األمر بالصالة،فإنه يدل على حتصيل الطهارتني و -
.الكرمعلى اجلود و ) خامت(ا، داللة لفظ مثال ما يقتضيه الكالم عرفو -

، أو هو ما يقتضيه قولهومل يصرح به إمنا استنبط من قول،فالزم القول هو ما مل يقله اإلمام
.مل يصرح بهأو عرفا و 
:الزم المذهبأمثلة من

بعد طلقتني سابقتني، فإنه من قال من الفقهاء بأن اخللع ليس بطالق، فإنه يلزم منه أن الرجل إذا خالع زوجته - 
كذلك إذا خالعها ثالث مرات يف جملس واحد أو يف جمالس و ميكن أن يتزوج املخالعة قبل أن تنكح زوجا غريه،

أما من قال بأن اخللع طالق، فإنه ال جيوز له يف ر، و متفرقة، فأنه ميكنه أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا آخ
.بعد أن تتزوج زوجا آخر غريهالإورتني السابقتني أن يتزوجها الصّ 

هل فسخ أو بيع؟اختلف الفقهاء يف اإلقالة - 
.هو رواية عن امحدو *

.تعاقدين، وهو رواية عن أمحد* 
.بيع يف حق ثالثاملتعاقدين، و وعند أيب حني* 

.الفسخ لوازم خمتلفة، متثل مثرة اخلالفوتكييفها بني البيع و وقد ترتب على هذا اخلالف يف اإلقالة
عدم استحقاق الشفعة جوازها قبل القبض وبعده، و :دة، منها: فمن قال-

.عد النداء يوم اجلمعةصحتها ب
ل القبض فيما يعترب فيه القبض، وأن ال حيوز ذلك قب: ته أحكام متعددة منها: ومن قال- 

.عدم صحتها بعد النداء لصالة اجلمعة
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هل يرتفع احلدث عن كل عضو مت غسله دون : هيو وقد اختلف علماء املالكية يف مسألة من مسائل الوضوء،- 
إكمال الوضوء، وأن احلدث ال يرتفع إال بإكمال الوضوء لسائر األعضاء

هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه، كما خترج منه اخلطايا أو : اختلف املالكية يف احلدث: قال املقري يف قواعده
اإلكمال؟ب

املصحف ملن غسل ن كل عضو يطهر على انفراد، جواز مسّ إ:ن قالو ترتب على هذا اخلالف أن ألزموا م-
.تفريق النية على األعضاءو وجهه و يديه،

:تحرير محل النزاع
مل ينكر التزام ما يلزم منن قوله، فهل يصح أن ومل يصرح هو بالتزامه، و آخر،إذ

سواء كان لزومها عقليا أو شرعيا أو عاديا؟،لهينسب إليه تلك اللوازم لتكون مذهبا
:هياختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال،

هذا القول نسبه ابن تيمية لألثرم و تصح نسبته إليه،و مذهبا لإلمام،ن الزم املذهب يعدُّ إ:القول األول
على هذا املعتقدات الفاسدة أكثره مبينّ و وتكفري أهل البدع .واخلرقي من احلنابلة، وذكره الزركشي من الشافعية

من ذلك، كالقول به يف الفروع أن القائل بالتكفري بالزم املذهب بقول بالالزم فيها هو أدىنال شكَّ و القول،
.الفقهياتو 

عيه مدار أكثر و ...ب إليه كثرييسمى التكفري باإللزام، فقد ذهالتكفري مبآل املذهب، و « :قال ابن الوزير
.»التكفري

:أدلة أصحاب هذا القول
.الشارع، فكما يؤخذ بالزم نص الشارعقياس الزم نصّ * 
طراد يف و نا، لزمه أن يلتزم الزمه بالضرورة،ن من يلتزم مذهبا معيّ إ* 

عدم التناقض،فيعمل بذلك الظاهر، ما مل يصرح بإنكاره أو يدل دليل على رجوعه، كما أن وفتاواه و أقواله وأفعاله 
نه التناقض هويدرأبني الفروع و األصول،ول بالزم املذهب حيقق االنسجام والتوافق داخل فروع املذهب، و الق
.االختالفو 

معىن أنه ليس مبذهب أنه ال حيكم به مبجرد إلمام، و مذهبا، وال تصح نسبته لالزم املذهب ال يعدّ :القول الثاني
.يرتتب ليه حكمه الالئق بهو اعتقده فهو مذهبه،فإنلزومه،

.حكاه القرايف و الشاطيب عن البجائيني و املغاربينيو ابن تيمية، وابن القيم،و
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هل هو مذهب أم ال، إال أن شيوخنا اختلف األصوليون فيه،ان الزم املذهب و و « : قال القرايف املالكي- 
.»يروى أنه رأي احملققني أيضا، و إن الزم املذهب ليس مبذهب: البجائيني و املغربيني كانوا يقولون

فال جيوز أن ينسب إىل مذهب من يصرّح ، ....الزم املذهب ليس مذهب«:عبد السالمقال العز بن و - 
.»خبالفه

ليس مبذهب له إذا مل يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكرهاإلنسانفالصواب أن الزم مذهب «:يميةبن توقال ا- 
.»نفاه كانت إضافته إليه كذبا عليهو 
إلمكان إللزام بطريق املفهوم أو غريه إىل غري املعصوم عند احملققني؛اال جيوز نسبة التخريج و «: املقريقال و - 

.»...أو الرجوع عن األصل عند اإللزام، أو التقّيد مبا ينفيه،أو الفارق،الغفلة
ن الزم أيضا أقني والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون واملغربيون ويرون انه رأي احملقّ «: وقال الشاطيب- 

.»املذهب ليس مبذهب 
:صحاب هذا القولأدلة أ

فالغفلة على لوازم القول نكره، و أأح خبالفه نبه إليه لصرَّ و ، ورمبا لن الزم اإ* 
ومن ":ن تيمية ، ويف هدا يقول ابملعموم جائز وواقع يف كالم الناسي من غري اناقض يف الرأكنة من العباد، والتّ مم

و ال يلتزمها، بل يرجع لتزمها أن يللزومها ، ولو تفطن لكان إما أن يلزم قوله لوازم ال يتفطن سوى األنبياء جيوز أ
."امللزوم، أو ال يرجع عنه ويعتقد أعن 
ن بعض اللوازم مما مل يتفق ا اخلطأ والوهم، فضال عن أن يتبع فيهن حتديد لوازم القول من األمور اليت جيوز أإ* 

.
ن الصفات و غريه مأمن العلماء، كتكفري من قال عن االستواء ىل تكفري كثرير إمى األننا لو التزمنا بذلك ألدَّ إ* 
.نه الزم هذا القول يستلزم التعطيلنه جماز وليس حقيقة، ألإ

ه ال أنعلم من حاله إذاسَ والالزم الباطل، فينالتفريق بني الالزم احلقّ :القول الثالث
ه يلتزمه بعد ظهوره، وهذا أنذا عرف من حاله إب إليه الزم قوله الباطل إالّ وال ينسَ من التزامه بعد ظهوره، ميتنع 

.القول اختاره ابن تيمية
: هذا القول أصحابأدلة
ما الالزم الباطل فلو يف ذلك، أال ضرر يلحقه إذ؛إضافتهإىل، فال ميتنع الزم القول الصحيح حقّ نإ* 

ر، وهذا باطل فيبطل قواال الزمها كفْ أمة الذين قالوااألللزم تكفري كثري من علماء ت نسبته إصحّ 
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ن الصفات انه و غريه مللزم تكفري من قال عن االستواء أولو كان الزم املذهب مذهبا": يقول ابن تيميةملزومه،
."ته حقيقةو صفاالقول يقتضي أن ال يكون شيء من أمسائه أن الزم هذاإجماز ليس حبقيقة، ف

يكاد يسلم منه احد من الفقهاء، وإذا مرا مستبعدا، بل ال وليس أـ،ن التناقض ليس مستحيال علإ* 
ليه؟ال يقول بالزم قوله، فكيف ينسب إثبت ذلك احتمل أ

، فينسبُ التفريق بني الالزم البّني و الالزم اخلفيّ :القول الرابع
والدردير ومن املالكية علي العدوي، و الدسوقي،و اخلفي،

.وغريهمالشيخ عليش،، و عليهاوي يف حاشيتهالصّ و يف الشرح الصغري، 
.مبذهب فمحمول على الالزم اخلفيأما قوهلم الزم املذهب ليس و :قال الدسوقي- 
.ناي يستلزمه لزوما بيّ أو فعل يتضمنه أ... مسلم بصريح الرّدة كفر: وقال الدردير يف باب الرّدة- 

نه يف أل؛الزم املذهب ليس مبذهب: قوهلموال يرد علينا : حاشيته تعليقا على قول الدرديرقال الصاوي يف-
.الالزم اخلفي

. »ليس مبذهبن الزم املذهب غري البّني وتقرر أ«: وقال الشيخ عليش- 
:صحاب هذا القولدليل أ
ليه، ، فلذلك يضاف إوهو حاضر يف ذهنهال، إال خيفى على العامل، فال يقول القولبان الالزم البنيِّ ااستدلو 

.ليه، فال يضاف إقد يغفل عنهإنهفي فخبالف الالزم اخل
:يحجر المناقشة والت

قواال هلا وهو تكفري العلماء الذين قالوا أ،مر خطريم املذهب مذهب للمجتهد، قد يؤدي إىل أن الز أن القول بإ- 
.طالقهفال يصح العمل بالزم القول على إ، ومن هنالوازم باطلة، يكفر معتقدها

ربعة من استنباط مذاهب األء املذاهب ن الزم املذهب ليس مذهبا يتعارض مع ما صنعه علماأالقول بكما أنّ - 
.عنهابه وما سكتو أفتوااملتهم من الفتاوى والفروع عن طريق التالزم بني ما 

الزم القول أنأي، وما قاله شيوخ املالكية ومن معهمامللفق بني اختيار ابن تيمية الرأين الراجح هو إمن هنا ف- 
علم من انه يقبله إذا، إليهفيصح نسبته ، عادةنا اليغفظاهرا بيِّ ا و كان حقّ إذامذهبا للمجتهد يعدّ 

وكذا إذا كان الزم القول حقا .ذا كان قوال باطال، فال يكون قوله الزما، وال ينسب للمجتهدأما إ.بعد ظهوره
.إليهأن، ميكن خفيّ هلكن

:مثلة عن التخريج بطريق الزم المذهبأ
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:إال ثوبا جنسا وحريراذا مل جيدإاملصلي 
ألن سرت العورة مقدم ؛ى به، وال يصلي عرياناروي عن ابن القاسم أن املصلي إذا مل جيد إال ثوبا جنسا، صلّ - 

.على طهارة اخلبث
سرت ريانا؛ ألّن لبس احلرير معصية، و جيد إال ثوبا من حرير، فإنه يصلي عوروي عنه أيضا أّن املصلي إذا مل - 
.احلرير؛ألنه أخف ضررا و مفسدة و إمثاة فقط، فيقدم التعري على  لبسعورة سنّ ال

هو حالة اجتماع الثوب النجس مع احلرير، فأيّهما نقّدم؟ن القاسم قول الزم عنها، و ومن هاتني املسألتني ُخرّج الب
ُقّدم يف املسألة الثانية التعري على احلرير، لزم ي، و أنه ملّا قدم يف املسألة األوىل الثوب النجس على التعرّ اجلوابو - 

.املقّدم على املقّدم مقّدم كما تقول القاعدة الرياضيةذلك تقدمي النجس على احلرير؛ألنّ من 

ملا نّص عليه ابن القاسم، فاملنصوص عنه أنه يقّدم احلرير وهذا احلكم املخرّج البن القاسم بطريق اللزوم خمالفٌ 
يصلي : يصلي؟ قالحتب أنفأيهمافإن كان معه ثوب حرير و ثوب جنس :قلت: جس، ففي املدّونةعلى النّ 

.باحلرير أحّب إّيل، و يعيد إن وجد غريه مادام يف الوقت
ويسترت العريان بالنجس وباحلرير على املشهور، ونّص ابن القاسم « :ابن احلاجب يف جامع األمهاتقالو 
أصبغ بالنجس، فُخرّج يف اجلميع و أشهب يف احلرير ُيصلي عريانا، فإن اجتمعا فاملشهور البن القاسم باحلريرو 

.»قوالن
:الوجه و الكفان ليسا من عورة املرأة

ليس بذلك : هل تأكل املرأة مع غري ذي حمرم أو مع غالمها؟ فقال مالك: اإلمام مالكا ُسئلجاء يف املوطأ أّن - 
و قد تأكل املرأة مع زوجها، أو مع : ه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، قالبأس، إذا كان ذلك على وجْ 

.ل ليس بينه و بينها حرمةغريه ممن يؤاكله، أو مع أخيها،على مثل ذلك، و يكره للمرأة أن ختلو مع الرج
قول جبواز إبداء ) يؤاكلهو قد تأكل املرأة مع زوجها أو مع غريه ممن (: استنبط شراح املوطأ من قول مالك- 

فيه إبداء املرأة وجهها و يديها لألجنيب «القصار هذا استنباط من الزم قول مالك ذلك، قال ابن وجهها وكفيها؛ و 

الثوب النجس
مقّدم

التعري

التعّري
ُمقّدم

الحریر
الثوب النجس

مقّدم
الحریر

لزم
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يقتضي أن نظر الرجل إىل وجه ...) وقد تأكل املرأة(:عند قول مالك، وقال الباجي»هكذار األكل إال إذ ال يتصوّ 
.املرأة و كفيها مباح؛  ألن ذلك يبدو عند مؤاكلتها

كفيها ليسا من العورة؛ ألن أكل الرجال األجانب معها يستلزم أة و فمن قول مالك استنبطوا باللزوم أن وجه املر 
.النظر إليها و نظرها إليهم

:قال مالك:أرأيت عروض الزواج، هل يباع ذلك يف النفقة على املرأة يف قول مالك؟ قال:قلت: قال سحنون- 
.يلزم الزوج النفقة، فإذا كان ذلك يلزمه، فال بد من أن يباع فيه ماله

عنه، فإن مل مل يرجع إن استحّل شيئا من ذلك، و يقتل كفرا ساّب النيب و :قال ابن ناجي يف شرح الرسالة- 
.مرياثهويتخرّج عليها غسله والصالة عليه ودفنه و ال تقبل توبته على املشهور فيها،و ،ايستحله ورجع عنه قتل حدّ 

ال يدفن يف مقابر املسلمني،ه، و ال ُيصلى عليذلك، أن ال يُغّسل و أي أنه يلزم على القول بقتله كفرا إن استحلّ 
يدفن يف مقابر املسلمني ، أن يُغسل وُيصلى عليه، و بقتله حدا إن مل يستحل ذلكيلزم بالقول ومرياثه للمسلمني، و 

.و مرياثه لورثته من املسلمني
من أباح نكاح الكتابية، ومن لوازم ذلك مضاجعتها، و الراجح طهارة عرق النصراين؛ ألن اهللاو : قال ابن مرزوق- 

.مل يُؤمرسده من ذلك، و جنسا ألمر بغسل جالزم ذلك عرق املضاجع، فلو كان العرق
ما أشبهها؟ والذئاب و واألسد،بيع السباع أحياء، النمور و الفهود،- أي مالك-أفيجيز: قلت: قال سحنون- 

إذا : لكن إذا كانت تشرتى و تذكى جللودها، فال أرى بأسا؛ ألن مالكا قالفيها شيئا، و من مالك مل أمسع: قال
يت جللودها، مل يكن إذا ذكّ و :ال بلبسها بأسا، قال ابن القاسمجلودها و ع، فال أرى بالصالة على يت السبا ذكّ 

.ببيه جلودها بأس
اليعقد يف رأيي، : ، هل يعقد النكاح على بناته األبكار يف قول مالك؟ قالأرأيت املرتدّ :قلت: قال سحنون- 

مسلمة، مل جيز أن يعقد نكاحها، أال ترى أن ذبيحته ال تأكل، وأنه على غري اإلسالم،و لو كان أبوها ذميا، وهي
ال من غريهم عند مالك، فهذا يذلك على أن رتد ال يرثه ورثته من املسلمني و ، أال ترى أن املال جيوز أيضافاملرتدّ 

.ال يرثه ورثته من املسلمني و ال يرثهم:واليته قد انقطعت حني قال
املعىن كما هو مذهب اجلمهور، أم هو املعىن و أهو اللفظ: أيب حنيفة يف القرآناختلف احلنفية يف مذهب - 

فقط؟ فخرّج بعض احلنفية من قول أيب حنيفة جبواز قراءة املصلي للقرآن بالفارسية مع قدرته على القراءة بالعربية 
عليه، و لكنهم استنبطوه من فتواه؛ألنه يلزم من جتويزه أنه يرى أن القرآن اسم للمعىن فقط، و هذا القول مل ينصّ 

.اءة القرآن بغري العربية للقادر عليهاقر 
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إن جزاء قتل الصيد يف احلرم كفارة كاإلمام مالك، يرتتب عليه أنه لو قتل :إن من قال:جاء يف قواعد املقري- 
ني باحلرم، فإنه جيب على كل واحد منهم جزاء كامل، أي أو احلرم أو من احمللّ مجاعة من احملرمني صيدا يف احللّ 

إن جزاء قتل الصيد قيمته، كما :أما من قالو .ون حكمه هنا كحكمه يف أيّة كفارةرأيه هذا أن يكيلزم على 
.نسب إىل الشافعية، فيلزم أن يكون الواجب يف ذلك جزاء واحد على اجلميع، كما هو الشأن يف الضمان

زاء خبالف الشافعية اجلزاء د اجلفاختلف احلكم هنا حسب اختالف التخريج على الزم املذهب، فعند املالكية يتعدّ 
.واحد

مجتهد التخريج مرتبة وشروط 
رها لتكون عملية طرقه، جيدر بنا أن نتعرف على الشروط الالزم توفبعد أن تعرفنا على حكم التخريج ومصادره و 

.قة ألغراضها و أهدافهاحمقّ التخريج صحيحة و 
املخرّج الذي يباشر التخريج، فقد وضع هلا  العلماء شروطا هو ها ما يتعلق بالقائم بالتخريج، و وشروط التخريج من

.
ما هي شروط عملية التخريج؟فما هي شروط التخريج؟ و 

أو مطلق،من بيان مرتبة املخرّج من االجتهاد، هل هو جمتهدف على شروط املخرّج، البدّ حىت يتسىن التعرّ و 
باملذهب؟منتسب، أو مقّيد

مرتبة مجتهد التخريج
للوقوف على مرتبة املخرّج، هل هو جمتهد مستقل أم مقّيد؟ ال بد من التعّرف على طبقات ا

:موهم إىل طبقات و مراتب أمههاقد ألف العلماء يف ذلك و قسّ و 
):ه643(تقسيم و ترتيب ابن الصالح

الصالح يف كتابه أدب املفيت و بن م اقسّ 
قسم املفيت غري املستقل إىل أربع مراتب أو طبقات، فكان و ، ، و املفيت غري املستقلّ املفيت املستقلّ : رئيسيني مها

:
هذا األحكام الشرعية من غري تقليد وال تقييد مبذهب أحد، و الذي يستقل بإدراكهو و :المفتي المستقل: أوال

.قواعده يف االستنباطتهد املطلق الذي استقل بأصوله و 
:ينقسم إىل أربع طبقات،  هيو :المفتي غير المستقل: ثانيا
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األئمة دينتسب إىل أحالسنة، لكنه املطلق من الكتاب و هو من بلغ درجة االجتهاد:المجتهد المنتسب*
,منهجه يف االجتهاد، وإن خالفه يف الفروعتباع طريقته و إ

دا به، فهو يقرر مذهبه بالدليل، لكنه ال مقيّ يف مذهب إمامه و اهو من كان جمتهد:دقيّ المجتهد الم* 
حيث قال يف ، كما أشار ابن الصالح،"التخريججمتهد "يطلق عليهو .يتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده

عاين، املا مبسالك األقيسة و أن يكون عاملا بالفقه،خبريا بأصول الفقه، عارفا بأدلة األحكام تفصيال، بصري (:صفاته
ليه يف مذهب إمامه بأصول مذهبه االستنباط، قّيما بإحلاق ما ليس مبنصوص عتام االرتياض يف التخريج و 

).قواعدهو 
يطلق عليهم ، و )جمتهد التخريج(و مسّاه السيوطي)جمتهد املذهب: (هذه الطبقة اسميأطلق على جمتهدوقد

).أصحاب الوجوه و الطرق(أيضا
يستنبطون من جون على أصوله، و بني إىل مذهبه، فيخرّ سعند الشافعية هو قول أصحاب اإلمام املن:الوجهو 

.قواعده
اإلمام، واألوجه هي أقوال احلنابلة، فالوجه عندهم ما مل يأخذ من نصّ هذا االصطالح هو نفسه عند و 

اإلمام، بل من قواعده، أو إميائه، أو دليله، أو تعليله، أو سياق  األصحاب و 
.كالمه
ألة قوالن هي اختالف األصحاب يف حكاية املذهب، كأن حيكي يف املسهي من اصطالح الشافعية، و :الطرق

.أو أكثر
صور يُ وبنصرته،عارفا بأدلته، قائما بتقريرها،هو من كان فقيه النفس، حافظا ملذهب إمامه،:رجيحمجتهد الت*

االستنباط  السابقة، ومل يرتض يف التخريج و ح، فهو مل بيلغ علماء الطبقاتيرجّ ويزيف و يقررد و ميهّ وحيرر و 
.كارتياضه

لكنه يتسم فهمهوصفته من يقوم حبفظ املذهب، ونقله، و :مجتهد الفتيا*
ما ال جيده منقوال ليس على ما ينقله من نصوص األئمة، و حترير األقيسة، ففتواه تعتمددلة، و بالضعف يف تقرير األ

.له أن يفيت فيه إال إذا وجد يف املذهب نصا يف معناه
وا بأصوهلم و قواعدهم، لّ هذه هي طبقات املف- 

األربعة ومن يف منزلتهم و أئمة املذاهب
د بأصول وقواعد إمامه، مقيّ داخل املذهب و التخريج فهو جمتهد أما جمتهد أصحاب األئمة و تالميذهم،وميثلهم
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عليه إمامه على ما نص عليه، أما جمتهد الرتجيح و جمتهد الفتيا فال قدرة هلم هو املتمكن من ختريج ما مل ينصّ و 
.على ممارسة التخريج و االستنباط

طبقات المفتين عند المالكية
ومؤهالت كل طبقة، بينوا شروط، و تقسيمات املفتني، و القرايف،تناول علماء املذهب املالكي،كابن رشد اجلدّ 

.باب اإلفتاءوما جيوز هلم وما ال جيوز يف
:قّسم املفتني إىل ثالث طبقات، هي: طبقات المفتين عند ابن رشد الجد: أوال

أقوال أصحابهفأخذت نفسها حبفظ جمرد أقواله و ة مذهب مالك تقليدا بغري دليل،طبقة اعتقدت صحّ :األولى
.قيمحيح  من السّ ز الصّ يف الفقه، دون أن نتفقه يف معانيها، فتميّ 

إذ ال علم عندها أو قول أحد من أصحابه؛ما حفظته من قول مالك،يصح هلا الفتوى مبا علمته و وهذه ال- 
جتد ها يف خاصتها إن ملألّن الفتوى ال تصح مبجرد التقليد من غري علم، لكن  يصحّ و ة شيء من ذلك،بصحّ 

لم من نزلت به نازلة عأن تُ أصحابه فيما حفظته من أقواهلم، و د مالكا أو غريه من من يصح هلا أن تستفتيه أن تقلّ 
حكاه له ده فيما فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلّ أو قول غريه من أصحابه،،مبا حفظته فيها من قول مالك

ذلك أيضا إذا مل جيد يف عصره كم يستفتيه يف نازلته وله فيها، و لد مالكا يف األخذ بقيقمن قول مالك يف نازلة، و 
.فيقلده فيها

خذت حبفظ جمرد أقواله، ه اليت بناه عليها، فأة مذهبه مبا بان هلا من صحة أصولطائفة اعتقدت صحّ :ةالثاني
أصوله من السقيم حيح منها اجلاري على هت يف معانيها، فعلمت الصّ تفقّ وأقوال أصحابه يف مسائل الفقه، و 

.ملعرفة قياس الفروع على األصول،اخلارج عنها
أو قول غريه من أصحابه، إذا كانت قد بانت ،ن تفيت مبا علمته من قول مالكهلا إذا استفتيت أوهذه يصحّ - 

ال يصح هلا أن تفيت باالجتهاد فيما ال ألخذ بقوله إذا بانت هلا صحته، و اته، كما جيوز هلا يف خاصتهاهلا صحّ 
آالت قد بانت هلا صحته؛ إذ ليست ممن كُمل هلاأو قول غريه من أصحابه و ا من قول مالك،تعلم فيه نصَّ 

.الفروع على األصولهلا قياساالجتهاد اليت يصحّ 
أصحابهوأقوالأقوالهخذت حبفظ جمرد ة أصوله، وأة مذهبه مبا بان هلا أيضا من صحّ ة اعتقدت صحّ طائف:الثالثة

، صوله من السقيم اخلارج عنهاحيح منها اجلاري على أ، فعلمت الصّ هت يف معانيها يف مسائل الفقه، مث تفقّ 
، عارفة بالناسخ منها من نآحكام القر أصولتحقيق مبعرفة قياس الفروع على األوبلغت درجة ال

بني صحيحها من ، مميزةحكام، عاملة بالسنن الواردة يف األام، واخلاص من العملامل
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و اختلفوا اتفقوا عليه أوما مصاروالتابعني ومن بعدهم من فقهاء األقوال العلماء من الصحابة معلوهلا، عاملة بأ
.بوضع األدلة يف مواضعها ، عارفة عاين الكالم، بصرية بوجوه القياسفيه، عاملة من علم اللسان ما تفهم به م

األمةوإمجاعصول اليت هي الكتاب والسنة عموما باالجتهاد والقياس على األهلا الفتوىوهذه هي اليت يصحّ - 
، أو على ما قيس على ما قيس يس عليها أن عدم القياس عليهاو على ما ق، أاجلامع بينها وبني النازلةىن باملع

.لى ما قيس عليهاالقياس عليها وععدمنّ عليها أ
.ىل ثالث مراتبقسم املفتني إ: قاله ابن رشدخالصة ما

فتي المقلد من غير دليلمال:األولى
، وهذا ، والتمييز بني صحيحها وضعيفهامعانيهاإدراكعاجز عن الاملذهب من غري الدليل، ألقوالوهو احلافظ 

.علم منهنفسه إذا مل جيد من هو أال يف خاصةاإلفتاء إيصح لهال
المفتي المقيد بنصوص المذهب:ةالثاني

، وهذا لضعيفاحيح و ه يف معانيها، والتمييز بني الصّ أصوله، وكذا التفقّ املذهب مع معرفة ألقوالوهو احلافظ 
ال يقدر أي، األصول، لكن ال يستطيع ختريج الفروع على وى يف حفظه وعلمه من نصوص املذهبله الفتيصحّ 

.على التخريج
مجتهد التخريج: لثةالثا

، القادر على التمييز بني بأصول وقواعد املذهب، العامل يف معانيهاتفقهألقوال ونصوص املذهب، املوهو احلافظ 
الفروع على ، وكذا ختريج األصولن من ختريج الفروع على ، وهذا هو املتمكّ األقوالالصحيح والضعيف من 

.الفروع
، وال الفروع على الفروع، أما األصولال يتمكنان من ختريج الفروع على وىل والثانيةأن الطبقتني األ:النتيجة

.خرية فهي املتمكّ الطبقة األ
: طبقات المفتين عند القرافي 

:حوالاعلم أن طالب العلم له أ: محه اهللا يف كتابه الفروققال ر 
، وعمومات خمصصة يف ن يشتغل مبختصر من خمتصرات مذهبه، فيه مطلقات مقيدة يف غريهأ:الحالة األولى

ال يف ، وان أجاده حفظا وفهما إمبا فيهن يفيت عني حفظه وفهمه كذلك، حرم عليه أغريه، ومىت كان الكتاب امل
ن ينقلها ملن آخر من كتاب آخر فيجوز له أتوعبة التقييدسالة يقطع فيها أم

خترج ، ال أعني الواقعة املسؤول عنهاتكون هي، و وجهها من غري زيادة وال نقصانحيتاجها على 
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فتيا و تقييد مينع من الصيص أو خت، أمن اإلحلاقنه قد يكون هناك فروق متنع عليها، بل هي حرفا حبرف أل
.باحملفوظ فيجب الوقف

ت، واملطوالت على تقييد ، حبيث يطلع من تفاصيل الشروحان يتسع حتصيله يف املذهبأ:الحالة الثانية
فروعه، ضبطا متفقا، بل مسعها من مامه ومستنداته يف العمومات، ولكنه مل يضبط مدارك إ، وختصيص املطلقات

بشروط تباعا ملشهور ذلك املذهبيف مذهبه إن يفيت جبميع ما بنقله وحيفظهايخ، فهذا جيوز له أفواه الطلبة واملشأ
تشبه املسألة ، وال يقول هذه املسالة ذا وقعت له واقعة ليست يف حفظه ال خيرجها على حمفوظاتهالفتيا، ولكنه إ

.علله اليت اعتمد عليها مفصلةممن أحاط مبدارك إمامه وأدلته وأقيسته و الفالنية؛ ألن ذلك إمنا يصحّ 
اليتحقق ذلك إال فتوى اليت منها معرفة التخريج، و أن يصري طالب العلم إىل حتصيل شروط ال:الحالة الثالثة

ما ال ن يكون معارضا و ما يصلح أو شروط القواعد، تفاصيل أحوال األقيسة، والعلل، ورتب املصاحل، و بإذراك 
الصفة، وحصل هذا املقام، .يصلح، وهذا ال يعرفه إال من يعرف أصول الفقه معرفة متينة

، أنواع األقيسة و تفاصيلهاو صفح تلك القواعد، وتلك املصاحل،بذل اجلهد يف تعّني عليه مقام آخر، وهو النظر و ت
يروم ووجد ما جيوز أن يعتربه إمامه فارقا أو مانعا أو شرطا، وهو ليس يف احلادثة اليت ،فيما يعرفهفإذا بذل جهده 

فهذا جيوز له .إن مل جيد شيئا بعد بذل اجلهد ومتام املعرفة، جاز له التخريج حينئذو التخريج،خترجيها، حُرم عليه
.أن يُفيت يف مذهبه نقال و خترجيا

:قسم املفيت إىل ثالث مراتب:خالصة ماذكرهالقرافي
.الناقل للفتوى من مختصر فقهي:األولى

هذا حترم عليه و . معرفة شروحه، وال إدراك أصول وقواعد إمامهه املذهيب من غري هو املطلع على خمتصر يف الفقو 
.الفتوى بالتخريج، لكن إذا ُسئل عن واقعة

:المفتي بمشهور المذهب: الثاني
يتوصل إىل إدراك أصول إمامه مل لكنه هو املطلع على فروع املذهب من خالل املتون و الشروح يف املطّوالت،و 
تباع املشهور من اذا توفرت فيه شروطها مبا ينقله وحيفظه من الفروع بشرط أدلته يف الفروع، وهذا جتوز له الفتيا إو 

.ال جيوز له التخريج فيما مل ينص عليه أئمة املذهبلكنهاألقوال،
.مجتهد التخريج: الثالثة

االختالف بني املتمكن من معرفة أوجه التشابه و قواعده، أصول إمامه و وط الفتوى، العارف بوهو احملصل لشر 
.الوقائع اجلديدة اليت ال نص فيها، فهذا هو الذي جيوز له التخريجسائل املنصوص عليها يف املذهب، و امل
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:طبقات المجتهدين في المذهب
ذكر هذه الطبقات الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم الشنقيطي يف شرحه على مراقي السعود، حيث قسمها إىل أربعة 

: أقسام، هي
.المجتهد المطلق: األولى

.أمحدافعي وأيب حنيفة و هو القادر على النظر يف األدلة الشرعية من غري التزام مذهب معني،كمالك و الشو 
.المجتهد المقيد: الثاني

ه
.قد عيب عليه ذلك، فإنه ُخيرّج على قواعد غريه، و خميإىل نصوص غريه على املشهور خالفا للّ اهايتعدّ 

.جمتهد املذهب و جمتهد الفتيا: و 
.وهو من له القدرة على ختريج الوجوه على نصوص إمامه، امللتزم أصوله: مجتهد المذهب* 
ومعىن ختريج الوجوه على النصوص استنباطها منها،كأن .هي األحكام اليت يبديها على نصوص إمامه:الوجوهو 

إمامه على ذلك عليه فيما سكت عنه، سواء نصّ عليه لوجود معىن ما نصّ يقيس ما سكت عنه على ما نصّ 
كأن يستخرج حكم املسكوت عنه من دخوله حتت عموم ذكره، أو قاعدة و املعىن أو استنبطه هو من كالمه،

على طريقة إمامه يف منها باجلريلكن يتقّيد يف استنباطه وقد يستنبط صاحب الوجوه من نصوص الشارع،.قررها
ال مبراعاة لق، فإنه ال يتقيد مبذهب غربه، و و .االستدالل، ومراعاة قواعده و شروطه فيه

.و شروطه فيهقواعده
ن من ترجيح قول له على آخر أطلقها ذلك اإلمام بأن مل وهو املتبّحر يف مذهب إمامه، املتمكّ : مجتهد الفتيا* 

على قول آخر املتمكن من ترجيح قول أصحاب ذلك اإلمام ى ترجيح واحد منهما على اآلخر، و ينص عل
.أطلقومها
.حافظ المذهب: الثالث

شيء، وهو أن يقوم حبفظ املذهب، وفهمه يف الواضحات واملشكالت، و هذه مرتبة رابعة ليست من االجتهاد يف 
فهذا يُعتمد .حترير أقيسته جبهله باألصول، لكن عنده ضعف يف تقرير أدلته و مقيدهومطلقه و خاصه،معرفة عامه و 

فيما حيكيه من مسطورات مذهبه، وما ال جيده منقوال إن وجد يف املنقول معناه، حبيث يدرك بغري كبري فتواه نقله و 
ذلك جيب  إمساكه عن وما ليس ك، قاعدة من قواعد مذهبهحتتاندراجهما يعلمو كذا فكر أنه ال فرق،
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أن يكون شديد الفهم، ذا حظ كبري ويشرتط يف صاحب هذه املرتبة الرابعة .ال جيوز ألحد العمل بهالفتوى به، و 
.مقيدهاط فيه أن يكون حافظا الروايات واألقوال، وعلم عامها وخاصها، ومطلقها و يف الفقه، كما يشرت 

:الخالصــــــــــــــــــــة
:

وهو املستقل بأصوله وقواعده، وال يلتزم مذهبا معينا، كمالك والشافعي وأيب حنيفة :المجتهد المطلق: األول
.أمحدو 

):مجتهد التخريج(مجتهد المذهب:الثاني
.األصول، والفروع على الفروع

هد املقيد امللتزم مبذهب معني، القادر على الرتجيح بني األقوال و ):مجتهد الترجيح(مجتهد الفتيا:الثالث
.و الروايات

كنه عاجز عن إدراكك أصول إمامه لجمتهدا، بل هو حافظ ألقوال املذهب،وال يعدّ :حافظ المذهب: الرابع
يف الوقائع املنصوص ال الرتجيح، لكنه جيوز ان يفيت مما حيفظه من اقوال املذهب وهذا ال ميكنه التخريج و قواعده،و 

.عليها يف الكتب
مجتهد التخريجوصفات شروط 

ج، هو جمتهد مقيد بأصول املذهب املفتني أن جمتهد التخريالعرض السّ لمن خالتبّني 
.ختريج الفروع على الفروععلى ختريج الفروع على األصول، و قادرقواعده،و 
ج من ملا كان املخرّ و 

.
:الشروط العامة

.فال يعتد باجتهاد الكافر يف األحكام الشرعية مهما بلغ من العلم:اإلسالم
.و فال يعتد بكالم غري املكلف كالصيب،:التكليف

.فال تقبل فتوى الفاسق، و :العدالة
.أي لفطنة و امللكة اليت تؤهله لالجتهاد والفتوى:جودة القرحية

:الشروط الخاصة
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عه، وهذا الفقه أي عاملا بفقه إمامه و مذهبه؛ ألن املخرّج مقيد به يف أصوله و فرو :أن يكون عالما بالفقه*
املنصوص عليها من الشارع غريإمامه وطرق تصرفاته ففي إحلاق ملعرفة الشاملة مبسائل أقيسةااإلحاطة و يكسبه 

قواعد مذهب إمامه، فال يعسر عليه بعد ذلك يف على أصول و باملنصوص عليه، فتتكون لديه ملكة االستنباط 
.إجياد احللول يف الواقعات و النوازل وفق مذهب إمامه

فرعا أو نازلة يتعني على من ال يشتغل بأصول الفقه أن ال ُخيرّج«:يقول القرايف: بأصول الفقهأن يكون عالما* 
وظاته لنصوص السريعة من ، كما أن إمامه لو كثرت حمف...منقوالته، وإن كثرت منقوالته جداعلى أصول مذهبه و 

التخريج على املنصوصات من  القياس و ا بأصول الفقه حرم عليه السنة وأقضية الصحابة، ومل يكن عاملالكتاب و 
،فهذا ...الفقه؛ ألن االستنباط فرع معرفة أصول قبل صاحب الشرع، بل حيرم عليه االستنباط من نصوص الشرع

املقلدون سواء يف امتناع التخريج، بل يفيت كل مقلد وصل إىل هذه احلالة اليت هي ضبط 
من غري ختريج إذا فاته شرط التخريج،  عمومات مذهب مبنقوالت مذهبه خاصةضبط و مطلقات إمامه بالتقييد،

استوعبها  يصري حمدثا ناقال فقط، ال إماما جمتهدان  إمامه لو فاته شرط أصول الفقه وحفظ النصوص و كما أن
.»...كذلك هو املقلد

-ألن ذلك«: ، فقالال فيهوقد أوضح القرايف هذا الشرط مفص:المعانيأن يكون بصيرا بمسالك األقيسة و * 
ومعرفة رتب له اليت اعتمد عليها مفصلة،دلته، و أقيسته و علَ أممن أحاط مبدارك إمامه، و إمنا يصحّ - أي التخريج

هل هي ورية أو احلاجية أو التتميمية، و هل هي من باب املصاحل الضر تلك العلل، ونسبتها إىل املصاحل الشرعية، و 
، أو جنسه من جنس احلكم، وهل هي من باب ملصلحة اعترب نوعه من نوع احلكممن باب املناسب الذي 

إىل غري ذلك من تفاصيل ...املرسلة اليت هي أدىن رتب املصاحل، أو من قبيل ما شهدت له أصول الشرع باالعتبار
بتفاصيل أحوال فال جيوز التخريج حينئذ إال من هو عامل ... األقيسة و 

»...األقيسة و العلل و رتب املصاحل
برتب املصاحل و الفروق قد تضمن ما ذكره القرايف الشرط السابق من العلم:أن يكون عالما بمقاصد الشريعة* 

ستنباط من ن تعلق باالإاالجتهاد ":يف هذا يقول الشاطيبورة العلم مبقاصد الشريعة مجلة وتفصيال، و بينهما ضر 
ن تعلق باملعاين من املصاحل و املفاسد جمردة عن اقتضاء النصوص إبد من اشرتاط العلم بالعربية، و النصوص فال 

هلا، أو مسلمة من صاحب االجتهاد يف النصوص، فال يلزم من ذلك العلم بالعربية، و إمنا يلزم العلم مبقاصد 
اظ ملعرفة درجات احلكم اد إذا تعلق باالستنباط من األلفأي أن االجته، "الشرع يف الشريعة مجلة و تفصيال

مقيده، فال بد من العلم باللغة العربية، أما لو مومه وخصوصه، ومطلقه و عالشرعي، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، و 
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قاصد ملفال بد للمجتهد أن يكون مدركااملضار،علق االجتهاد باستنباط املعاين وإدراك احلكم واملصاحل، واملنافع و ت
.مقاصد املكلفني، وغري ذلك مما يتعلق باملعاينو الشريعة، ومقاصد التكليف،

أشار ابن محدان :أن يكون قّيما بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه و قواعده* 
الفروع باألصول اليت إحلاقأن يكون قادرا على التخريج واالستنباط و «:إىل هذا الشرط يف املخرّج، فقال

أن تكون له ملكة االقتدار على استنباط أحكام الفروع املتجددة اليت ال نقل « :قال ابن أمري احلاج، و »إلمامه
، وهذا الشرط ال يتمكن منه املخرّج إال »دها صاحب املذهبمن األصول اليت مهّ فيها عن صاحب املذهب

فيها على ما نص رتياض ال جيد صعوبة يف ختريج الفروع اليت ال نصّ االباملمارسة لعملية التخريج حىت يصبح تامّ 
.عليه اإلمام من أصول أو فروع

اعلم ": هذا الشرط السيوطي بقولهىلأشار إ:ن يكون متمكنا من الفرق و الجمع و المناظرة فيما يخرجهأ* 
، ويتمّهر يف فهمه سرارهحقائق الفكر ومداركه، ومآخذه وأبه يطلع علىشباه والنظائر فن عظيم،األأن فنّ 

رة، واحلوادث والوقائع اليت حكام املسائل اليت ليست مبسطو ويقتدر على اإلحلاق والتخريج، ومعرفة أواستحضاره،
".قضي على مر الزمانال تن

نه إن كان جمتهدا يف أواملختار ":يف التخريجوقال اآل
."كان له الفتوى يف ذلك،يف ذلك واملناظرة ،النظرو ،اجلمعو ،متمكنا من الفرقأن  يكوزن ...املذهب
مخرج حىت يتمكن من ممارسة للعلم األشباه و النظائر والقواعد الفقهية والفروق الفقهية  يدل على أمهية وهذا

هل فيها ما يوجب للمفيت أن ميعن النظر يف القواعد اإلمجالية و املذهبية،ينبغي «: القرايفليقو .عملية التخريج
.»إنقداح فرق بني الصورة املخرجة و األصل املخرج أم ال؟ فمهما توهم الفرق امتنع عن التخريج

.التخريج على أصول املذهب و فروعههذه أهم الشروط اخلاصة الواجب توفرها فيمن يقوم ب
قتحمون على الفتيا يف دين يو « : الشروط للقائم بعملية التخريجمشددا على ضرورة استحضار هذهيقول القرايف 

ال و اهللا و 
أن املفيت خمرب ما علموا أمده،فسوق ممن يتعوذلك لعب يف دين اهللا تعاىل و من منقوالت إمامه بالتخصيصات 

اىل مبنزلة فهو عند اهللا تعكذب على اهللا تعاىل أو أخرب عنه مع عدم ضبط ذلك اخلرب،أن منعن اهللا تعاىل، و 
.»وال يقدم على قول أو فعل بغري شرطهالكاذب على اهللا، فليتق اهللا تعاىل امرأ يف نفسه،
وغري حميط فال جيوز له «: من مل يستكمل شروطه، فقالىوذهب احلطاب املالكي إىل حترمي التخريج عل

.»إىل مجلة الشريعةألنه كالعامي بالنسبة التخريج؛
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عملية التخريجكيفية

لكي تتم عملية التخريج و حتقق أهدافها و أغراضها يف الوصول إىل حكم الواقعة أو النازلة،البدمن توفر الشروط 
.التخريج من اخلطأاملالئمة لذلك؛ لتسلم عملية 

.طرق التعرف على حكم النازلة: أوال
:للتعرف على احلكم الشرعي ألي نازلة

إذ ال هنا ال يسع الباحث إال اإلتباع؛إخل، و ...أو إمجاعن أو سنةشرعي من قرآن للنازلة الواقعة نصّ أن يكو * 
: ـــــإال يف فهمه و تنزيله والعمل به، وهذا حيتاج إىل نوع آخر من االجتهاد، مساه الشاطيب باجتهاد مع وجود النصّ 

، )أن يثبت احلكم مبدركه الشرعي لكن يبقى النظر يف تعيني حمله:(حتقيق املناط و معناه عنده
.عن تطبيق حكم النص على الوقائع اليت تدخل حتته

د قو فيها يف القرآن وال يف السنة وال إمجاع فيها،قعة من املسائل االجتهادية اليت ال نصّ تلك الواأن تكون* 
يكون منصوصا عليه يف كتب الفروع املعتمدة يف لتخريج على أصل من أصول املذهباجتهد فيها العلماء با

تاوى و ال مانع من األخذ بتلك األجوبة والفهنا أو يف كتب النوازل و الفتاوى، و املذهب،
، أصول اإلمامأو كان التخريج خمالفا لقواعد و صادرة من أهلها، إال إذا كان ذلك االجتهاد صادرا من غري أهله،

.فإنه ميكن للمجتهد أن خيرّج املسألة، و يعيد النظر فيها
ال يوجد وال يف اإلمجاعات،و ا حكم سابق يف النصوص الشرعية، ليس هلتكون الواقعة غري منصوص عليها، و أن * 

فروعه عن عن حكمها داخل أصول املذهب و 
.طريق التخريج

لنازلة و مل توجد ال يف الكتاب وال يف السنة، وال فيما أمجعت عليه فإذا نزلت ا«:ويف هذا يقول ابن رشد اجلد
استنبط منها، أو فيما بني النازلة، ووجد ذلك فيمانه و ة جتمع بيد يف شيء من ذلك كله علّ ال ُوجاألمة نصا، و 

خيتلفوا فيه على ما ملوأصحابه و اعلم أن هذا املعىن مما اتفق عليه مالك على ذلك، و استنبط منها، وجب القياس
.»لف فيه خمالفونإن خاوهو صحيح يف املعىن و وجد يف كتبهم من قياس املسائل بعضها على بعض،

الفرع المخّرج: ثانيا
:ج هو الواقعة أو النازلة املراد معرفة حكمها يف املذهب،و يشرتط فيه مايليالفرع املخرّ 
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فإذا وجد للواقعة حكم منصوص يف : و في اإلجماع، أعلشر انصوص أال يكون له حكم منصوص في * 
الواقعة إال من حيث يفبطل التخريج، وال حمل لالجتهاد العلماء،أو يف إمجاع الصحابة و الكتاب أويف السنة 

.النظر يف تنزيلها على الواقع اجلديد
ال من إإنه ال يسوغ التخريج ففإذا وجد للواقعة جواب عند إمام املذهب،:أال يكون للفرع نص عند اإلمام* 

ويتخذ " :للمجتهد كنصوص الشارع، يقول ابن الصالحالنسبةألن نصوص اإلمام ب؛والتنزيلجهة الفهم والتفسري
به احلكم وقد ذكره إمامه نصوص إمامه أصوال يستنبط منها حنو ما يفعله املستقل بنصوص الشارع ، ورمبا مرّ 

".بدليله، فيلتقي بذلك فيه
ج للواقعة املخرّ أي أال يكون هناك فرق بني الفرع :عدم الفارق بين الفرع المخرج والفرع المخرج عليه* 

فارقا أو مانعا أو شرطا امتنع التخريج ، ويف هذا ج عليه املنصوص عليه، فإذا وجد ما يصلح أن يكون والفرع املخرّ 
."والتخريج مع قيام الفارق باطل إمجاعا": يقول القرايف

ج عليه يف فرع املخرّ الة أو املعىن املستنبط من أي أن حتقق العلّ :ة او المعنى في الفرع المخرجتحقق العلّ * 
يعد من أقوى على علته اإلمام اإلحلاق والتخريج، ومن املعلوم أن التخريج على ما نصّ ، حىت يتحققّ جالفرع املخرّ 

على التعليل ختريج التعليل باحمللّ فلذلك حسن من اإلمام : "يقول القرايف، .وأحكم وأسلم أنواع التخريج وصنوفه
".بالعلة القاصرة، لو كان شيئا واحدا مل حيسن التخريج وال التفريع

.الفرع المخّرج عليه: ثالثا
:يراد به األصل الذي يستند إليه املخرّج يف ختريج الواقعة أو النازلة،و يشرتط فيه ما يليو 

أنه من كالم نسبة الفرع املخرج عليه، و ةعلى املخرّج أن يتحقق من صحّ ال بدّ :التحقق من نسبته إلى اإلمام* 
.عدم اخللط بينهما أثناء التخريجكالم اإلمام و كالم األصحاب، و ال بد من التمييز بنيو اإلمام قطعا،

من التعارض مع كالم آخر ق من سالمة الفرع املخرج عليهال بد من التحقّ :عدم التعارض مع نص آخر* 
.ص بكالم آخر يف موضع آخرد أو خمصّ لإلمام، أو أنه رجع عنه يف آخر حياته، أو أنه مقيّ 

ق أن الفرع املخرج عليه ال يتعارض مع البد من التحقّ :اإلجماعاتعدم التعارض مع النصوص الشرعية و * 
ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن :"لدهلويإال بطل التخريج، قال او نص من قرآن أو سنة أو إمجاع ثابت،

".من القول برأيه فيما فيه حديث أو أثر بقدر الطاقةبه من خمالفة التخريج الصحيح، و حيصل من السنن ما حيرتز
ال و أي على املخرّج أن يفهم كالم اإلمام فهما ال خيتلط مع غريه من الكالم،:فهم كالم اإلمام المخّرج عليه* 

ج قوال ال ج أن خيرّ ال ينبغي ملخرّ و ":ال يثري اختالفا عند العلماء، يقول الدهلويللغة، و اإلشكال عند علماء ايثري 
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يكون بناء على ختريج مناط أو محل نظري يفيده نفس كالم أصحابه، وال يفهمه منه أهل العرف والعلماء باللغة، و 
لو أن أصحابه ُسئلوا عن تلك املسألة رمبا  مل ه اآلراء، و يها مما خيتلف فيه أهل الوجوه، وتتعارض فياملسألة عل

يف احلقيقة من تقليد و رمبا ذكروا علة غري ما خرجه هو،ملوا النظري على النظري ملانع، و حي
).ال يتم إال فيما يفهم كالمه

.مصادر التخريج و طرقه: رابعا
:هي،جعليها املخرّ مصادر التخريج اليت يعتمد 

.املراد به قول اإلمام الصريح، أي ما نطق به صراحةو :نص اإلمام* 
قتضاء، أو إمياء،نطوق غري الصريح؛ سواء دّل عليه ااملوأي مامل يصرح به اإلمام، وه:ما يجري مجرى النص* 

.أو إشارة
.الصريح، و ينسب إىل اإلمام و يعد مذهبا لهوهو مبنزلة النصّ : القياس الجلي أو مفهوم الموافقة*

ت بالقيد من صفة، أو شرط، أو غاية، الراجح أن التخريج باملفهوم ال يتحقق إال إذا احتفّ و :مفهوم قول اإلمام* 
.ا يدل على إنتفاء أي فائدة تقييد املعىن أو احلكمممعدد، وأ

تدل على أن ، أما مع القرائن اليتالراجح أن التخريج بفعل اإلمام و :أفعال اإلمام* 
.ينسب إىل اإلمامو نه جيوز ذلك، إه البيان و التعليم و التشريع، فالفعل يقصد  ب

قرار يقصد ال ينسب لساكت قول، إال إذا شهدت الدالئل على أن اإلوهو كالفعل، و : سكوتهإقرار اإلمام و * 
.التشريعبه التعليم و البيان و 

:طرق التخريج
:ج، فهياليت يعتمد عليها املخرّ أما طرق النخريج

ة احلكم اإلمام على علّ و : القياس على نص اإلمام* 
.أو معناه، سواء من القائلني بتخصيص العلة أوال

.ر بعدمهخقوالن، قول باجلواز وآلكية فيه و للما:النقل و التخريج* 
ال يغفل ،ناظاهرا بيّ ،اإذا كان حقّ إالّ جيوز التخريج عليهال لإلمام، و مذهبايعدّ ال الراجح أنه و :الزم المذهب* 

.

إىل هنا تنتهي هذه احملاضرات، واحلمد هللا رب العاملني
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