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بسم اهللا الرحمن الرحيم

من اتبعهم من يب املصطفى وعلى آله وأصحابه أويل النهى، وعلىالم على النّ الة والسّ احلمد اهللا وكفى والصّ 
قدمها لطلبيت األعزاء، سائال ضرات يف ختريج األصول من الفروع أفهذه سلسلة من احملا:أصحاب التقى، وبعد

معدودة؛ لكون هذا النوع من التخريج من والفائدة منها، وقد مجعتها من كتب ورسائل جامعيةهلم النفع 
ي يف اإلملام داملواضيع اجلديدة اليت مل يبحث فيها ومل يكتب، فاملراجع فيه قليلة وشحيحة، وقد بذلت جه

.مبفردات املقياس وحمتواه

خري الفاحتنيواهللا أسأل أن ينفعنا مبا علمنا وأن يفتح علينا وهو 

األستاذ الدكتور عبد الكرمي حامدي
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مقدمة 

دها هنا من باب نُعي، و أقسامهداسي األول، تعريف التخريج و لقد مّر معنا يف احملاضرات الّسابقة من السّ 
.التمهيد للموضوع

تعريف التخريج في اللغة و االصطالح 
، )فّعل(مشّدد حرف الرّاء، أي مّضعف على وزن "َخرَّج"هو مشتق من الفعل الرباعي: التخريج في اللغة/ 1

.خرّج خيرّج إخراًجا، و هو فعل متعّدي، لئال جيعل اخلروج ذاتًيا: يقال
:معنيان أساسيان مها) َخرَّج(فعل و لل
.الّنفاذ من الشيء و الظهور، و هو ّضد الّدخولأ ـ 

.اختالف اللوننيب ـ 
.هذين األصلنياللغة ال خترج عن و معاين التخريج يف

:ومن األصل األّول، الذي معناه الّنفاذ من الشيء، نذكر املعاين اآلتية~ 
تلميذه، إذا مُ يف العلم و الّصناعة، أي دربّه و عّلمه، و َخرََّج املَعلِّ هُ جَ رَّ خَ :التعليم و التأديُب و التقومي، يقالـ 

َله، أدَّبه وعّلمه .قـَوََّمها وجعل عليها َخرَاًجا: َج األرضَ َخرَّ ها، و س: وَخرََّج َخيـْ
.استْخرجه، إذا طلب إليه أن ُخيرِّجهُ : يقال له: طلُب الشيءـ 
.استخرْجُت األرض، أي أصلحُتها للّزراعة والِغراسة: االستصالحـ 
.ااستْنبطه مَن النصِّ ذإخرََّج اُحلْكم واملسألة، :االستنباطـ 

:للتّخريج، الذي معناُه اختالُف اللَّونني، تأيت املعاين اآلتيةومن معاين األصل الثاين ~ 
.عليها كانتْ عمَّ : َخرجت السماُء خروًجاـ 

إذا اختلف ، كبش أْخرج: و النصفاآلخر بلوٍن آخر خمتلف، و يقال،ها أبيضهي اليت نصفُ : َشاٌة َخْرَجاءُ 
.لوناهُ 

.ب بعضهدأي أخصب بعضه و أج: عامُ َخرََج الـ 
.ف اللونني أو احلالني أو الوضعنيففي هذه األمثلة جاء التخريج مبعىن اختال

يقتصر ، فلملتخريج يف االصطالح دالالت عديدة، ختتلف باعتبار العلومل: التخريج في االصطالح/ 2
، كما هو احلال عند النحويني العلومّدى استعماله يف طائفة من، بل تعفقهاءالاستعماله على األصوليني و 

.)راجع املذكرة الفائتة(حلديث وأهل ا
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: ُتعمل للداللة على ثالثة معان هي، حيث اسا هو معىن التخريج عند الفقهاء واألصولينينا هنالذي يهمّ و 
ختريج :"يُعربَّ عنه بوهو َما،ليت بّنوا عليها فروعهم الفقهيةقواعدهم الّكلية االتوّصُل إىل أصول األئمة و أ ـ 

عُله َحيُكم بنسبة تلك األصول والقواعد إىل تتّبع تلك الفروع مبا جي، وذلك باستقراء و "الفروعمناألصول 
.عند احلنفية" تأسيس النظر"ا فعل اإلمام الدبوسي يف كتابه ، مثلماإلمام
ختريج الفروع على "حوية، وهو َما يُعّرب عنه ب الفقهية أو النّ الفقهية إىل القواعد األصولية أوَردُّ اخلالفات ب ـ 

ختريج الفروع :"ه، كما فعل الزجناين يف كتابصت له كتُب التخريج بالّدراسة والتأليفهذا الذي ُخصّ و " األصول
يف الشر ومها شافعيان، و " الفروع على األصولالتمهيد يف ختريج"إلسنوي يف كتابه ا، و "على األصول

تابه ابن اللحام احلنبلي يف كو " وصول إىل بناء الفروع على األصولمفتاح ال"كتابه التلمساين املالكي يف
."القواعد والفوائد األصولية"

.لفقهية وكذا النحويةاتلف فيها على القواعد األصولية و فهؤالء األئمة ُخيّرجون الفروع على الفقهية املخ
ذلك عن طريق إحلاقها مبا و ،م يف مسألة مل يْرد له فيها نصٌّ ايُطلق الّتخريج على التوصُّل إىل معرفة رأي اإلمج ـ 

،أو عن طعية اليت ورد فيها نّص عن اإلماميشبهها يف املسائل الفر 
:، وقد عرّفه عدد من العلماء منهم"ختريج الفروع على الفروع "هو ما يُعّرب عنه ب و 
"إىل ما يشبهها والّتسوية بينهماالتخريج هو نقل مسألة : "قالتعريف ابن تيميةـ 
"تنباط حكم مسألة من مسألة منصوصةالتخريج اس: "تعريف ابن فرحون املالكيـ 
يها من خالل آراء ما يتوّصل إلحكام الشرعية العملية و التخريج هو استنباط األ: "تعريف مسفر القحطاينـ 

."أئمة املذاهب وقواعدهم
:قة بين المعنى اللغوي واالصطالحي للّتخريجالعال

التخريج من التعريفني الّسابقني، هو الّتعريف األّول، وهو الّنفاذ إن التعريف اللغوي للّتخريج املناسب ملوضوع
فيا فيه إظهاٌر له بعد أْن كان خمْ و ، خريج عملية إنفاذ للفرع من دليلهذلك ألن التمن الشيء والظهور، و 

.القاعدة األصوليةبواسطة 
أنواع الّتخريج

:لنا أن التخريج على ثالثة أقسام، يظهرعند تعريف التخريج عند الفقهاء واألصولينيممّا سبق 
.ختريج الفروع على األصول/ 1
.ختريج األصول من الفروع/ 2
. ختريج الفروع على الفروع/ 3
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ختريج "الباحثني َمْن أضاف نوًعا رابعا، هو أن هناك من،إالّ ها معظم الذين صّنفوا يف التخريجهذه األنواع ذكر 
دراسة حتليلية مؤّصلة "يف رسالته " غاجربيل بن املهدي مي"، حيث أضاف الدكتور "األصول من األصول
، كما ذكره أتى على بيان أنواع التخريجا، هذا النوع مل"األصول عند األصوليني و الفقهاءلتخريج الفروع على

هو استنباط قاعدة :"، وعرفه بقوله"ختريج األصول من الفروع"يف رسالته الرسيينتاذ عبد الوهاب أيضا األس
ل هو استنباط أصول األئمة الفقهية من أصو : "، أو"صولية أخرى أو أصل من أصول الدينأصولية من قاعدة أ

."فقهية مثلها أو من أصوٍل عقدية
.راسةآخر هذه الدّ عن هذا النوع يف سيأيت مزيد من البيان و 

تخريج األصول من الفروع
:تعريفه

األئمة من خالل فروعهم الفقهية ه العلم الذي يكشف عن أصول و قواعد إنّ :"عرّفه يعقوب الباحسني بقوله
".

الفقهية تبع الفروع تأي هو العلم الذي يُتوّصل به إىل معرفة أصول األئمة وقواعدهم من خالل استقراء و ـ 
.بينها من عالقاتما املروية عنهم، واكتشاف ِعللها و 

.جنس يشمل املعّرف وغريه) العلم(ف ـ 
يكشف عن األحكام الفرعية ، كالفقه الذي قيد أخرج به ما ليس كذلك...) ول الذي يكشف عن أص(ـ 

.الّتخريجالعملية، وكاألصول اليت هي القواعد نفسها، و اليت تـَُعدُّ مثرًة ونتيجًة هلذا 
قْيٌد ثَاٍن َأْخرََج األصول امل...) من خالل تتبع فروعهم (ـ 

.ا هي من املنصوص عليه من ِقَبلهمإمنّ ُخمَرَّجة، و 
:مالحظات 

،  غري أن " ألصول من الفروع ختريج ا" ، يفهم منه أنّه جعل ) هو العلم ( قوله عن التخريج ـ 
املذكور لَْيَس عْلما أن التخريج باملعىنواحلق ّ : "، استدرك على هذا التعريف، فقال"يعقوب الباحسني"دكتور ال

ًدا رَة الشَّيء ، ألن مثكما أنه ليس علم أصول الفقه نفسه،  هي أصول الفقه و قواعُده الكّلية، و لكن مثرتُه حمدَّ
."ماهيتهخارجٌة عن حقيقته و 

الطرق للّتعرف ، بل هو طريق من ليس علًما مستقًال قائًما بذاتهلّعل الّصواب أن ختريج األصول من الفروعو ـ 
.هم من خالل تتّبع فروعهم الفقهيةقواعدعلى أصول األئمة و 
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أن ، معالتعّرف على أصول أئّمة املذاهباملفهوم منه اقتصار التخريج على: )أصول و قواعد األئّمة(قوله ـ 
الّتابُعون من به النّيب صلى اهللا عليه وسلم والّصحابة و ،حيث يشمل ما نطقالتخريج قد يكون أعّم من ذلك

.قواعدهم األصوليةئل الفرعية للتعّرف على آرائهم و أحكام يف املسا
ميكن تعريف ختريج األصول من الفروع و ملا كان التخريج معناه االستنباط فانه : التعريف المختار

".ماستنباط أصول األئّمة و قواعدهم من خالل فُرو :"بأنه
استنباط هذه األصول و أي استخراج و ـ 

.الوجوداستنباطها واستخراجها وإظهارها للواقع و 
: ج من الفروع املأثورة عن األئّمة، وهي على نوعنيالقواعد تستخر ل و وهذه األصو ـ 
فروع ف) 1

.وأحكام منسوبة لألئمة
وقائع ونوازل مستجدة ا نسبإمنوع فقهية مل ينّص عليها األئمة ومل تُنقل عنهم، و فر ) 2

.، فاجتهد األتباع فيحدثت بعد األئمة
يف ذلك العلم ما يبحث يُعّد املّميز له عن سائر العلوم، واملراد مبوضوع ، كل علموضوعن بيان مإ:موضوعه

،حث فيه عن أحواله من حيث الصحة واملرض، فإنه يبلعلم الطباإلنسان ، كبدن العلم عن عوارضه الّذاتية
.له من حيث اإلعراب والبناءاو حلعلم الّنحو، فإنه يبحث فيه عن أكالكلمة و 

، من حيث داللتها ـ 
على األخذ مبا أخذوا على األسباب الباعثة لألئمةما جيمعها من عالقات، و ابطة فيما بينها، و على املعاين الر 

.به من آراء
:يستمد ختريج األصول من الفروع، من املصادر اآلتية: استمداده و مصادره

.هم، أو ممّا ُخرِّج عنلفروع الفقهية املروية عن األئمة، سواء كانت ممّا نّصوا عليها/ 1
.أفعال األئمة/ 2
.  تقريرات األئمة/ 3

.م نص اإلمام، أو فعله، أو تقريرهقد يكون على نص اإلمام، أو مفهو فالتخريج 
أو اءأو اإلشارة،قتضاألصحاب من طريق اإلهُ مَ هِ الذي دّل عليه بلفظ صريح أو فَ هو احلكم: نص اإلمام/ 1
.بيه، أو اإلمياءنالت
.مفهوم املوافقة، مفهوم املخالفة: انهو نوعغري حمّل الَنطق، و ظ يف هو َما ُفهم من اللف: مفهوم نّص اإلمام/ 2
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در منه نٌص يُفيد اجلواز أو هو إحداث شيء من عمل أو غريه، كرتك العمل دون أن يص:فعل اإلمام/3
.عدمه

منه شيء ، فال يصدر عن الغري، من غري إنكار من اإلمامصدر تصرفهو الّسكوت عن: تقرير اإلمام/ 4
.املنعنكار و ى اإليدل عل

فقه يف بعض فوائده املرتتبة عليه، كما أن له فوائد يلتقي ختريج األصول من الفروع مع أصول ال: غايتهفائدته و 
:أخر، ومن هذه الفوائد

ها، عن طريق قّوة اختيار أقواميّكن العامل من ترجيح األقوال و قواعدهم إن الكشف عن أصول األئمة و / 1
.القاعدة ومتانتها

لفروع املروية بط ار ممّا ميّكن الباحث من الّتعليل و ، قات القائمة بني الفروع الفقهيةيساعد على معرفة العال/ 2
.عن األئمة بأصوهلا

ن جيد هلا الفروع غري املنصوص عليها وفق تلك القواعد املخّرجة أو أّكن الباحث من ختريج املسائل و ميُ / 3
.وْجها أوىل

.جة اختالفهم يف القواعد األصوليةة أسباب اختالف الفقهاء نتيميّكن الباحث من معرف/ 4
.صول أقل بكثري ممّا هو منسوب هلم، إذ املنطوق به من األمن صّحة األصول املنسوبة لألئمةالتأكدّ / 5
.التّعرف على كوناألصل متفًقا عليه أو خمتلفا فيه/ 6
.عن اختالفات يف التخريجليت نشأتالتعرف على كثري من اخلالفات يف األصول ا/ 7
.القواعدستجّدة على تلك األصول و املسائل املختريج النوازل و / 8

وم بعد أن استّقر على أصول الفقه، ، ال فائدة فيه اليإن ختريج األصول من الفروع: قد يقول قائل:مالحظة
.فيهممّا اتفقوا عليه أو اختلفوا ُعرفت آراء األئمة مباحثه، و و هواعدُدّونت قو 
لك آراء األئمة يف تلك القواعد واألصول،  علم بذ، و علم أصول الفقه ُدّونت قواعده ومباحثهاجلواب أنو ـ 
، ألن غالب ، هم نسبة اآلراأمٌر يف غاية الفائدة واألمهية، لكن َما يغيب يف كتب األصولهذاو 

اآلراء خليط ، كما أن هذه ن تعيني صاحب الرأيلكتب هو نسبة اآلراء إىل املذاهب، دو ما يُذكر يف هذه ا
، كما أن هذه الكتب تفتقد إىل الّسند الذي من آراء اإلمام نفسه، وآراء تالميذه، وآراء املّخرِجني من بعدهم

حيح نسبة هذه ، األمر الذي ال يساعد على تصبُنيت عليه القواعد اليت مل
.مامن خطأ يف نسبة تلك األصول لإلقد يظهر البحث املستفيض واالستقراء عم، و القواعد إىل اإلما

.مليةتعزيٌز له باجلوانب التطبيقية العٌء لعلم األصول باألمثلة اجلزئية، و كما أن يف هذا البحث إثراـ  
:أمثلة لبعض األصول المخّرجة
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.مة لتوضيح هذا الّنوع من التخريجاألئنذكر هنا مناذج وأمثلة من األصول املخّرجة من الفروع عند 
ـ رمحه اهللا ـ مقتضى األمر املطلق غري املقيد، مل يرد  فيه عن مالك / 1

.وا له قْوالً على أنه يفيد الفور، لكن العلماء خرَّجصراحةً 
يف ذلك نّص، ـرمحه اهللاـ ليس عن مالك ):"ه398ت " (عيون األدلة"يف مقدمته لكتابه قال ابن القّصارـ 
لو 

".األمراقتضاهُ 
، أن داللة األمر على الفور "التلخيص"، أنه ذكر يف كتابه )ه422ت (َل عن القاضي عبد الوهاب ونُقِ ـ 

.من قول مالك بتعجيل احلّج، وَمْنِعِه من تفريق الوضوء، ومن مسائل أُخرالكية أخذها امل
ّصرح بذلك، ولكّنهم َخّرُجوُه ممّا أفىت ، الذي مل ي)ه179ت (ّرجوه قوًال لألمام مالك ، خأقل اجلمع ثالثة/ 2

ّي ُعهوُد عل: وبه أجاب عّمن قال:"عن اإلمام مالك أنه قال) ه422ت (به، فقد نقل القاضي عبد الوهاب 
".

مالك دعن:"، يقول ابن القّصارن القرائن عند مالك تقتضي الوجوب/ 3
، "املقدمات"ذلك قال ابن رشد اجلد يف كتابه ب، و "الوجوب إذا وردت من مفروض الطاعةأن األوامر على 

وأقام عليه " إحكام الفصول"نصره الباجي يف ، و "ة أصحابهكافّ مالك و ه قولإنّ :"وقال القاضي عبد الوهاب
: منها،ن عدة فروعخرجوا له هذا القول مو ؛األدلة والشواهد

َأْسِكُنوُهنَّ ِمْنَحْيُث ﴿: ، استدالال بقوله تعاىل ة البائن غري احلامل خالل الّعدةققوله بوجوب الّسكن للمطلّ ـ 
]06الطالق [﴾ َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ 

أخذوا يفيد أن األمر يقتضي الّرتاخي، و ، قوالً )ه189ت (خّرجوا حملمد بن احلسن احلنفي بعض العلماء/ 4
م شهرًا له  لو نذر أن يصو كف شهرا له أن يعتكف أّي شهر شاء، و لو َنَذر أن يعت: من قوله يف اجلامعذلك

.كاة، وصدقة الفطر، والُعُشرالز بتأخري أداءه ال يصري مفرِّطًا أنأن يصوم أّي شهر شاء، و 
من ،ن بعض الفروع املنقولة عن أئمتهم، خّرجه علماء احلنفية ألئمتهم مالقول بعدم حجية مفهوم املخالفة/5

ِيت َهاَجْرَن َمَعَك ﴿:إن قوله تعاىل:أن أبا يوسف قالذلك ، )50األحزاب(﴾َوبـََناِت َخاِلَك َوبـََناِت َخاَالِتَك الالَّ
.صلى اهللا عليه وسلمعليه ال داللة فيه على أن الّاليت مل يهاجرن معه حمّرماتٍ 

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد أَْرَبَع ﴿:قال يف قوله تعاىلحكى أبو احلسن الكرخي عن أيب يوسف أنه و  َويَْدَرُأ َعنـْ
.، أنّه ال)08النور (﴾َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبَني 



10

ا من بعض ، أخذوه خترجيً جمازهواحد يف حالة واحدة على حقيقته و قول احلنفية بأنه ال جيوز محل اللفظ ال/ 6
سقط اعتبار من مثَ و ،"الوقاع"، أن املراد منها﴾أَْو َالَمْسُتُم النَِّساءَ ﴿ية املالمسة ، كقوهلم أن آاملسائل الفرعية
.إرادة املّس باليد

ائهم فال تدخل األجداد يف األمان، لو استأمن أهل احلرب على آب: "السري الكبري"احلسن يف بنمدوقوحملـ 
املصابة ، فال تدخلإذا أوصى ألبكار بين فالنيثبت األمان يف حّق اجلّدات، و فالو 

.بالفجور يف حكم الوّصية
علماء احلنابلة خرّجوا لإلمام أمحد قولني يف مسألة اقتضاء األمر الفور أو الرتاخي؟و / 7
.ا على قوله بوجوب احلج على الفور، بناءالفور وهو ظاهر قول اإلمام أمحدأنه على : أحدمهاـ 
ٌة ِمْن أَيَّاٍم ﴿:نعم، قال اهللا تعاىل: قد سئل أمحد عن قضاء رمضان يفّرق؟ فقال، فأنه على الرتاخي: الثاينـ  َفِعدَّ

.ى الفور، ملنع من تفريق القضاء، ألنه لو محله عل، فلم حيمل األمر هنا على الفور]184البقرة [﴾أَُخرَ 
ظاهر مذهب : "القول بعدم حجية القراءة الشاذة، يقوللإلمام الشافعي" الربهان"ج اإلمام اجلويين يف خرّ و / 8

خلرب الذي ينقلُه آحاد ة اال تنزل منزلءة الشاذة اليت مل الشافعي أن القرا
ون الحتجاج مبا نقله الناقلاأليام الثالثة يف كفارة اليمني، ومل ير صيام اهلذا نفى التتابع واشرتاطه فيالثقات، و 

".فصيام ثالثة أيام متتابعات:"من قراءة ابن مسعود يف قوله 
الل ما ورد خيّرجه من خمام مالك، وهو جواز القياس يف احلدود والكّفارات، و لإلأصالارذكر ابن القصّ / 9

ضي اهللا ر قبول عمر، و حّد شرب اخلمر على حّد القذف، كقياس علي رضي اهللا عنهعن الصحابة من الفروع
.الّصحابة ذلكمنمنه ذلك، وعدم إنكار أحدعنه 

األدوار التي مّر بها علم األصول

اكتماله على أيدي أتباع املذاهب، لذلك ُيستحسن، قبللم أصول الفقه مّر مبراحل خمتلفةال شك أن عـ 
.ظهر فيها ختريج األصول من الفروعالوقوف على هذه املراحل للتعرف على املرحلة اليت 

.مرحلة ما بعد التّدوينمرحلة ما قبل الّتدوين، و : واملتتّبع لعلم أصول الفقه، يرى أنه مّر مبرحلتني أساسيتنيـ 
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علم األصول قبل  الّتدوين
عصر و رضي اهللا عنهم، - بةعصر الصحاو ،، هي عصر النيب األصول قبل الّتدوين بأربع مراحلمّر علم 
.عصر تابعي التابعنيو التابعني، 

علم األصول في عصر النبي

الناس ما اشتمل عليه من أحكام وآداب ، ليعّلمالكرميأنزل عليه القرآن بعث اهللا تعاىل نبّيه حممًدا اّ ملـ 
عند يرجع إليه يف احلكم والفتوى فكان الرسول، فكان القرآن املصدر األّول للتشريع يف عهده وشرائع

ِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن َيْسأَُلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّا﴿:السؤال، قال تعاىل
ٌر َوِإْن ُختَاِلطُوُهْم فَِإْخَوانُُكمْ ﴾،﴿نـَْفِعِهَما َوَيْسأَلُوَنَك َعِن ﴾،﴿َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصَالٌح َهلُْم َخيـْ

جاءت يف القرآن جوابًا الفتاوى اليت، إىل غري ذلك من ﴾اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف اْلَمِحيضِ 
.عن سؤال

ا وقعت واقعة ومل يكن عنده جواب، انتظر جميء الوحي ونزول القرآن، سواء جاء اجلواب إذكان الّرسولو ـ 
َقْد ﴿: عن سؤاهلاجوابا حيث نزل قوله تعاىلـ بنت ثعلبةخولةـ ،على الفور

يٌع بَ مسََِع اللَّهُ  ، ]01[﴾ِصريٌ قـَْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَىل اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َحتَاُورَُكَما ِإنَّ اللََّه مسَِ
رضي اهللا عنها بعض املنافقني أم املؤمنني عائشةم كما هو احلال يف قصة اإلفك عندما،  أو تأخر اجلواب

.ه أولئكحيث تأخر 
األول للتشريع هو القرآن األصل: يهىل من قواعد األصول يف هذا العصر، و من هنا ميكن تقرير القاعدة األو و 

الّرجوع إليها يف معرفة األحكام، ، وأنه أصل األصول اليت جيبهذا األصلقد أكّد النيبالكرمي، و 
إين :"، وقال"كتاب اهللا، وسّنة رسوله: تركت فيك:"، قالواستنباطها

."أهل بييترتيت كتاب اهللا وع:كم ما إن أخذمت به لن تضلوا بعديتركت في
: والقضاء والفتوى، وكانت السّنة بأنواعها الثالثةشريعالسّنة املصدر الثاين للتوجبانب القرآن كانتـ 

نسخ  وتفسري جممله، و تقييد مطلقه،بتخصيص عمومه، و ،التقريرية، بيانًا للقرآن الكرميو الفعلية، و القولية،
املسح على اخلفني، و كاة الفطر، وز مرياث اجلّدة، ، كأحكام جديدة مستقلة عن القرآنأو بيان أحكامه،عض ب

كام اليت سكت عنها القرآن، وهكذا  من األحغري ذلك وحرمة اجلمع بني املرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتها، و 
.كانت السنة بيانًا عملًيا وتطبيقيا ألحكام القرآن

عليكم ":، قالأكّد على وجوب التمّسك به والعمل مبقتضاهو أمهية هذا األصل، وقد بنيَّ النيبـ
، أخرجه أمحد يف املسند"عّضوا عليها بالنواجذو فاء الراشدين املهديني من بعدي، لسنة اخلو بسّنتي
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أخرجه أمحد يف املسند، وأبو "مثله معهإّين أوتيُت الكتاب و أال:"قالرمي، و االدو والرتمذي، وابن ماجه، 
.داود يف سننه

غري ممّا جعل الّصحابة رضي اهللا عنهم،مشافهةً يُؤاخذان من النيبالتشريعيان كانهذان املصدران او ـ 
كان خيربهم بالناسخ ه ة ألننظم استنباط األحكام من األدلّ الضوابط اليت تُ القواعد و حمتاجني إىل تعّلم 

صاحبة لألحكام ، فكانت هذه القواعد األصولية ماملقّيدو والعام واخلاص، واملطلق ،، و واملنسوخ
.التشريعية الفرعية

صر النبوة، أصل آخر من األصول، وهو ، فقد برز يف ع)الكتاب والسنة(جانب هذين األصلني إىلـ 
م ، مبّينا بذلك مشروعية االجتهاد يف استنباط األحكاّص فيهجيتهد فيما ال ن، حيث كان النيبّ االجتهاد

احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد إذا حكم :"، قالعند عدم ورود النّص يف الواقعة
برتتيب األصول يف حديث معاذ ما يّدل على املنهج الّسديد يف استنباط األحكام ، و "مث أخطأ فله أجر

كيف تقضي إذا ُعرض لك :"، عندما بعثه قاضيا لليمنالقرآن، السنة، االجتهاد، حيث سأله النيبّ : الثالثة
جتد يف فإن مل :قالاهللا فبسّنة رسول: فإن مل جتد يف كتاب اهللا؟ قال: أقضي بكتاب اهللا، قال:قضاٌء؟ قال

احلمد هللا الذي وّفق رسولَ : اجتهد رأيي وال آلوا، فضرب رسول اهللا على صدره، وقال: سنة رسول اهللا ؟ قال
.أمحد، وأبو داود، والرتمذيأخرجه". رُسوِل اهللا ملا يرضي رسول اهللا

د من تنبط العديحيث اس، حي"القياس"ومن أبرز مظاهر االجتهاد ـ 
: أحكام النوازل بطريق القياس، ومن ذلك

يا رسول :فقالإىل النيبية امرأة ـ يف رواو ـ جاء رجل: أنه قالرضي اهللا عنه ما روُي عن ابن عباس/ 1
نعم، : لو كان على أّمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ قال: ؟ قاله عنهاي، أفأقضاهللا، إّن أمي ماتت وعليها صوم

.أخرجه البخاري، ومسلم" ىفدين اهللا أحق أن يُقضَ : قال
.على حقوق العباد يف وجوب القضاءقاس حقوق اهللا تعاىلفالنيبـ 
يا رسول اهللا، : أنا صائم، فقلتفَقّبلت و هششتُ : أنه قالرضي اهللا عنهما ُروي عن عمر بن اخلطاب/ 2

أخرجه أمحد، ". أرأيَت لو متضمضَت من املاء وأنت صائم: أنا صائم، قالو صَنعُت اليوم أمرًا عظيما، فقّبلُت 
.رمي، وأبو داود، واحلاكماوالد

.قاس قُبلة الّصافالنيب
فال :"نعم، قال: قالوا" أينقص الّرطب إذا يَِبس؟: "، فقالره سئل عن بيع الّرطب بالتمأنّ ما ُروي عنه/3

.داود، والرتمذي، وابن ماجهأبولك، و أخرجه ما". ِإَذْن 
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منع بيع الّتمر بالتمر سبًبا يف منع هذا البيع قياًسا علىـ طبإذا جّف الرّ ـ جعل الّتفاضل املرتتبفالنيبّ ـ 
.ه من ربا الفضل الحتاد اجلنس، ألنّ متفاضالً 

.الوقائع اليت ال نّص فيهاتدل على حجية هذا األصل يف االجتهاد يف فهذه األقيسة من النيبـ 
، وكانت مقّررة يف أذهان الّصحابة، وإن هرت يف عصر الّنيباالستنباط ظإّن قواعد االستدالل و : الخالصة

متمكنني من قواعد اللغة العربية، ل مل يكونوا يف حاجة إىل تدوينها، بمل تكن معروفة اصطالًحا
لتدوين تلك القواعد، كّل ذلك جعلهم غري حمتاجني الرسولكذا بيان ، و مراميهوأسرار الّتشريع و 

.
.علم األصول في عصر الصحابة

فة يف السنة احلادية عشرة للخالاهللا عنهيبتدئ عصر الّصحابة من بداية توّيل اخلليفة أيب بكر الّصديق رضي
كان يربز بشكل أكثر متيّـزًا ووضوًحا، و بدأ شهد أصول الفقه تطّورًا ملحوظًا، و يف هذا العصرللهجرة، و 

.ُمدّونًاطون األحكام وفق منهج أصويل واضح، وإن مل يكن مكتوبًا و الّصحابة رضوان اهللا عليهم يستنب
: مصادر التشريع

، فإن فكانوا ينظرون يف القرآنعصر النّيب ر يفكانت مصادر التشريع يف عصر الصحابة هي ذات املصادـ  
، إضافة إىل مل 

.أحكام
كيفية استنباط ، تنظم هلم  حاجة إىل قواعد أصولية مّدونة وأصول فقهية مكتوبةمل يكن الّصحابة يفو ـ

العلم التاّم مبقاصد التشريع و ك ما امتازوا به من سالمة اللسان، يُغنيهم عن ذلاناألحكام من األدلة، بل ك
، نظرًا ملصاحبتهم الّرسول صلى اهللا عليوأسراره

.واالستنباط من الّنصوص
، فأحلقوا روالّنظائباهحابة للّنازلة حكما يف القرآن وال يف الّسنة، اجتهدوا بالبحث عن األشا مل جيد الصّ إذو ـ 

قواعدها العاّمة، قال ما بالنظر يف أصول الشريعة و النظري بنظريه، فإذا مل جيدوا هلا َنظريا استخرجوا للنازلة حك
ويقيسون بعض األحكام على لواز نسلم جيتهدون يف العليه و كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا: (ابن القيم

.)بعض ويعتربون النظري بنظريه
:أمثلة عن اجتهاد الّصحابة

أخذ برأي القّلة الذين رأوا حابة يف قتال مانعي الزكاة، و ه استشار الصّ ضي اهللا عنه أنّ ر ما روي عن أيب بكر/1
قد قال حق املال، و فإن الزكاة الزكاة ألقاتلَن َمْن فّرق بني الصالة و اهللا و ":قتاهلم بناًء على االجتهاد، حيث قال

."هعِ منْ لقاتلتهم علىكانوا يؤّدونه لرسول اهللا عقال بعري  لو منعوينواهللا ، "إالّ عقها"رسول اهللا
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وجوب القتال من قاَس الزكاةَ على الصالة يفبكر الصديق رضي اهللا عنهااالجتهاد يف هذه الّنازلة، أن أبجهوو 
.امتنع عن أدائها

كان هذا يف مجع املصحف، و رضي اهللا عنهه أخذ برأي عمرأنّ رضي اهللا عنهما روي عن أيب بكر الصديق/2
ه خشي أن يقلَّ عدُد الُقرّاء، بعد قتل كثري منهم يف معركة اليمامة، الرأُي مْبنيًا على االجتهاد املصلحي، ألنّ 

.القرآن، فهذا االجتهاد قائم على الّنظر املصلحيفيذهب بذلك كثري من 
قد خالفه ده، و اخلراج  باجتهاو فيءه سّوى بني املسلمني يف الأنّ ما ُروي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه/3

على مراتب حبسب تقّدم بعد توليه اخلالفة، فلم ُيّسِو بينهم، بل جعلهمرضي اهللا عنه،عمر بن اخلطاب
.هذا االجتهاد قائم على النظر املصلحي، و نتهم من النيبمكاو سالمهم إ

كان كما  سمتها  عدم قي املفُتوحة و ه حكَم بوقِف األراضأنّ رضي اهللا عنهما ُروي عن عمر بن اخلطاب/4
.كان ُحكمه مْبنيا على االجتهاد املْصلحي، و رضي اهللا عنهوأيب بكراحلال يف عهد النيب 

زوج بامرأة معّتدة من زوج ه كان يرى حترمي النكاح على األبد فيمن تأنّ اهللا عنهرضي ما ُروي عن عمر/5
رضي اهللا عنهخالفه يف ذلك علي

وسّد الذريعة، قائما على قاعدة الزجر والتأديب رضي اهللا عنهر األّول أُبِيحت للثاين، فكان اجتهاد عم
.هي القول بعدم التحرمي لعدم وجود نص بالتحرميقائم على األصول العاّمة، و رضي اهللا عنهاجتهاد عليو 
مل يرد فيها نٌص رضي اهللا عنهم، يف النوازل اليتالوقائع اليت تدل على اجتهاد الّصحابةهذه بعض األمثلة و ـ 

.من قرآن وسَنة
االجتهاد يف باإلضافة إىل الكتاب، والسنة و رضي اهللا عنهممتيز عصر الّصحابة:تشريعية جديدةمصادرـ 

: الشرعية، ظهور مصادر جديدة، هياستنباط األحكام
من و ،ستنباط األصولية بعد وفاة النيباالظهر اإلمجاع كدليل مستقل من أدّلة االجتهاد و : اإلجماع/ 1

: ذكرة الوقائع اليت قامت على اإلمجاع، نأمثل
.رضي اهللا عنهإمجاعهم على خالفة أيب بكرـ 
.ع املصحفإمجاعهم على مجـ 
.الزكاةإمجاعهم على قتال مانعيـ 
.اعهم على حّد الشرب مثانني جلدةإمجـ 
احلوادث املستجدة عن ، حيث كانوا يبحثون يفاس ظهورا بارزًا يف عصر الّصحابةكان للقي: القياس/ 2

: وإحلاق حكم النظري بنظريه، ومن أمثله ذلك، راألشباه والنظائ
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مث الفهم " :األشعري، كتابا جاء فيهموسىه كتب إىل أيب أنّ رضي اهللا عنهما روي عن عمر بن اخلطاب أ ـ 
، مث ا أدىل إليك ممّا ليس فيه قرآن وال سنة، مث قايس األمور عند ذلك، واعرف األمثال واألشباهالفهم فيم

."اهللا فيما ترى وأشبهها باحلّق د إىل أحبها إىلأعم
.توجيه من عمر إىل أيب موسى األشعري لألخذ بالقياس عند عدم الّنصص إرشاد و ففي هذا النّ 

إذا شرب سكر، وإذا :"القذف، حيث قالحّد اخلمر على حدِّ أنه قاسَ رضي اهللا عنه ي عن عليوِ مارُ ب ـ 
". ا هذى افرتى، فُيجلد جلد املفرتيإذسكر هذى، و 

ها من باب ، فأبو بكر ورّثَ "ا على اجلّدة ألمّ ة ألب قياسً أنه ورَّث اجلدَّ "ما روي عن أيب بكر رضي اهللا عنهأـ
ماتت مل يرث منها ألن اجلّدة ألب لو ماتت لورث منها ابن اال؛ قياس األْوىل

.ابن البنت، فكانت اجلّدة ألب أوىل باملرياث
أو خري أو شّر، من صالحٍ نْ مِ .ذلك باالعتماد على ما فعل من منافع أو مّضارو : المصالح المرسلة/ 3

: ناد إىل املصاحل املرسلةتسبة باالالنوازل اليت أفىت فيها الّصحا، ومن أشهرفسادٍ 
.رضي اهللا عنهصحف يف عهد أيب بكرمجع املـ 
.استخالف أيب بكر لعمر قبل وفاتهـ 
.تدوين عمر للّدواوينـ 
.لألذان يوم اجلمعةرضي اهللا عنهزيادة عثمانـ 
ول، هو العدول يف حكم مسألة عن نظائرها إىل حكم آخر ِلوْجٍه أقوى يقتضي ذلك العدُ و : االستحسان/ 4
: حابة باالستحسانمن أبرز الشواهد على عمل الصّ و 
، ألن يف ذلك مفسدة أكرب؛ل عن إقامة احلدّ دَ حيث عَ ؛رضي اهللا عنهإسقاط عمرـ 
ا ، فكان حفظ النفس مقدمً اجلوعفلم يقم احلّد حفظًا لألرواح و األنفس منَ ؛اسِ موُت النّ اع األرواح و هو ضيَ و 

.على حفظ املال
: ، من ذلكز هذا األصل يف فتاوى الّصحابة وأقضيتهمبر : سّد الذرائع/ 5
شبيب مجيًال حينما مسع تكان شابًا عن مّكة، و حجاجى نصر بن أنه نفَ رضي اهللا عنهي عن عمروِ ما رُ / أ

.ساء بهالنّ 
قوبة اجلديدة فكانت الع؛/ ب

. من باب سّد الذريعة
.للذريعةاً سد،بإمضاء الطالق الثالثضي اهللا عنهر إفتاء عمر/ ج
.لقصاص لعدم التماثل بني الواحد واجلماعةهي ترك االواحد، سّد للذريعة، و قتل اجلماعة ب/ د
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من ظهور قواعدمل خيلُ هأدلة جديدة، فإنّ إذا كان عصر الصحابة، شهد ظهور:قواعد أصولية جديدةظهور
:أصولية بارزة يف اجتهادهم، منها

: المتأخر ينسخ المتقّدمقاعدة/ 1
أنه كان يرى أن ِعّدة احلامل رضي اهللا عنهذه القاعدة، ما روي عن ابن مسعودـ وممّ 

َأْن َيَضْعَن َوأُوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ ﴿:احلمل مستدًال بقوله تعاىلاملتوىف عنها زوجها تنتهي بوضع
أوالت األمحال و : " القصرىاليت يف سورة النساءهذه اآليةمن شاء باهلُته أن:"فكان يقول]قالطال[﴾َمحَْلُهنَّ 

َة َأْشُهٍر َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن بَِأنـُْفِسِهنَّ أَْربـَعَ ﴿ :بعد اآلية اليت يف سورة البقرةتنزل.." 
.َوَعْشرًا ﴾

: النهي يقتضي التحريمقاعدة/ 2
بالنهي يف قولهًال حترمي إقامة احلدود يف املساجد استدَال : احتجوا يف الكثـ 
" : ُرمياالدو أخرجه أمحد، والرتمذي، وابن ماجه، " يف املساجدقام احلدودُ ال ت.

من ورود النهي عنها يف األحاديث، كتحرمي بيع الغرر، وحترمي االكثري من العقود انطالقً احتجوا على فسادـ 
.بيع احلصاة، وحترمي بيع النجش

عن بيع : يب هريرة قالأب أن الرسولعن سعيد بن املسيّ ـ 
أن تعطيه جش النّ و : جش، قال مالكالرسولن احلصاة وعن بيع الغرر، وعن عبد اهللا بن عمر أ

.ها، فيقتدي بك غريكرتاؤُ ليس يف نفسك اشبسلعته أكثر من مثنها و 
لنهي عن كا: الكراهة، يف بعض املسائلحرمي أوحابة اختالفهم يف محل النهي على التر عن الصّ ثِ كما أُ ـ  

.استقبال القبلة بالبول والغائط
: التخصيصعلى عمومه حتى يرد دليلم باقالعاقاعدة/ 3
:و 
كيف : "قتال مانعي الزكاة بقولهبكر يفأنه احتج على أيبرضي اهللا عنهما روي عن عمر بن اخلطاب/ أ
عصموا قالوها فقد ذا إله إّال اهللا، فإحىت يشهدوا أن الأمرت أن أقاتل الناسَ : "قد قال النيبقاتلهم و ت

إىل لدَ حابة احتجاجَ من الصّ ر أحدٌ مَ مل يُنكر على عُ و ، "أمواهلم و مين دمائهم
يف )الناس(شيخني رضي اهللا عنهما عموم لفظ فقد جرى فهم ال. "إّال حبّقها: "التعليق باالستثناء يف قوله

بعده، وكذا عموم اجلمع عموم ضمريه يف عدم جواز القتال و ) ال إله إال اهللا(بل أن يقولوا وجوب قتاهلم ق
.املضاف وهو الّدماء واألموال
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كفدالنيب يف عدم توريثها منعلى أيب بكر رضي اهللا عنهمنها احتجاج فاطمة رضي اهللا عنهاو / ب
اسم جنس يفيد )األوالد(ذ، إ﴾َأْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ يُوِصيُكُم اللَُّه ِيف ﴿: تعاىله قولبوالعوايل، 
إىل دليل التخصيص يف رضي اهللا عنه، بل َعَدل أبو بكرعليها أحد من الّصحابة هذا الفهممل ينكر العموم، و 

ّصص خماآلية كم بأن عموم، فحمتفق عليه" األنبياء ال نورث ما تركناه صدقةحنن معاشر ":قوله 
.باحلديث

ا نزل قوله ملكان ضريرًا لرسول اهللا و رضي اهللا عنهومن ذلك مراجعة ابن أم مكتوم /ج
من املؤمنني؟ فنزل كيف مبن ال يستطيع اجلهاد و ، يا رسول اهللا: ، فقال﴾َيْسَتِوياْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ َال ﴿:تعاىل

ُر أُوِيل ﴿: قوله تعاىل .، الذي خّصص عموم اآلية﴾الضََّررِ َغيـْ
ومن "،"والسارقةارقوالسّ "،"الزاينالزانية و :"ية يف اآليات اآلتيةبصورة إمجالمن ذلك إجراء الّصحابة للعمومو / د

هُ حَ ومن ألقى سال"،"اال على خالتهال تنكح املرأة على عمتها و "،"ال وصية لوارث:"قوله ، و "قتل مظلوما 
."األئمة من قريش"وقوله " فهو آمنٌ 

: داللة االقتران/ 4
ل عليه الواحد منها التوفيق بني الدليلني الستخراج مدلول من جمموعها ال يدّ وهي داللة تتمثل يف اجلمع و 

:ةلمن األمثبانفراده، و 
ضي اهللا عنهر يف قصة املرأة اليت أمر عمر األثر املروي عن علي رضي اهللا عنهـ 

َواْلَواِلَداُت ﴿:وقال﴾ َوَمحُْلُه َوِفَصالُُه َثَالثُوَن َشْهرًا﴿:إن اهللا يقول: عنه بقوله، فرد عليه علي رضي اهللاأشهر
، ا معا أن أقل احلمل ستة أشهرم، فيؤخذ منه﴾يُِتمَّ الرََّضاَعةَ يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن 

بّصحة نسب املولود مَ كَ إىل أن أقل مدة احلمل ستة أشهر، وحَ من العمل باآليتنيفتوصل علي رضي اهللا عنه
.ومل ترجم املرأة

:من القرآن على خبر الواحد الظنتقديم العام القطعي/ 5

: ّصص عموم القرآن القطعي، ومن األمثلة على ذلكالواحد الظين ال خيكان من منهج الّصحابة أن خرب
نفقًة وال قصة فاطمة بنت قيس اليت شهدت عند عمر رضي اهللا عنهـ 

ـ ) جوهن ال ختر (أي قوله تعاىل ـ ال نرتك كتاب ربّنا : "فّرد عمر ، سكىن
.، أخرجه مسلم"قول امرأة ال ندرى أحفظت أم نسيت، هلا النفقة والّسكىنل

: تقديم القول على الفعلقاعدة /6
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األرض ُمزارعًة على عهد يِ حيث روي عنه أنه كان َيْكر رضي اهللا عنهتظهر هذه القاعدة يف قصة ابن عمر
حّىت بلغه يف آخر رضي اهللا عنهمخالفة معاويةعثمان وصدًرا منأيب بكر وعمر و عهدو رسول اهللا 

كان رسول : "وسأله فقال، ، فدخل عليه ابن عمرع بن خديج ّحيدث فيها بنهي النيبخالفة معاوية أن راف
.بعد مساعه هذا احلديث، فرتكها ابن عمر "ينهى عن كراء املزارعاهللا
: تخصيص القرآن بخبر الواحدقاعدة/ 7

، يف حني كان يرى ، كما سبق بيانهالقطعي من القرآن على خرب الواحدكان بعض الّصحابة يرى تقدمي العام 
: ز ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد، ومن األمثلة على ذلكالبعض جوا

يسلو زوجها بأن عليها االسترباء حبيضة،أنه حكم يف املرأة املختلعة من ما روي عن عثمان رضي اهللا عنهـ 
ألنه كان يرى أن ؛ق، ختصيًصا هلا من عموم األدلة الواردة يف عّدة الطال)ثالث حيضات(عليها الّعدة كاملة 

يف املختلعة اليت كانت حتت ثابت بن قيس يستند يف ذلك إىل قضاء النيباخللع فسخ وليس طالقًا، و 
.شيبة يف كتاب الطالق، وابن أيب ه ـأخرجه ابن ماجـ ضى هلا بأن تستربأ حبيضةحيث ق

.ى جواز ختصيص القرآن خبرب الواحدكان ير رضي اهللا عنهفهذا األثر يدل على أن عثمان
: ةــــــــــــــــــالخالص

ام، قائم على النظر يف القرآن، استنباط األحكاالستدالل و يتبني ممّا سبق أن الّصحابة كان هلم منهج خاص يف 
غريها من الستصالح، وسّد الذرائع، و ااالجتهاد بالنظر والرأي، باستخدام القياس، و والسنة، واإلمجاع، مث

.لقواعد األصولية أثناء االستنباطون اّكممصاد
طرق معرفة ضوابطها و إىل ، كعلم مستقل، والوالقواعدتدوين تلك األصولالّصحابة مل يكونوا حمتاجني إىل و ـ 

وسالمة األلسن، واملعرفة بأسرار التشريع، وكذا جمالستهم ،ملا امتازوا به من صفاء الّذهناالستدالل منها، نظًرا 
.     ل واالستنباطمنهًجا يف االستدالاليت أكسبتهم معرفًة وعلًما و مالزمتهم للنيبو 

علم األصول في عصر التابعين
، وأخذوا بنفس االجتهادوقد سلكوا نفس املسلك يف رضي اهللا عنه، حابةاد لعصر الصّ التابعني هو امتدعصر 

.حابة
إّيل كتبتَ «:تابا إىل أحد القضاة جاء فيهـ وممّا يؤّكد هذا املنهج ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب ك

ـ صلى اهللا ، مث القضاء بسّنة رسول اهللاما يف كتاب اهللاإتباع، وإن رأس القضاء عن القضاء بني الناسِ تسأُلِين 
.»ة اهلدى، مث استشارُة ذوي العلم والرّأيكم أئمّ عليه وسلم ـ مث حت
: وإجماع أهل المدينةمذهب الّصحابي
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يف ، حيث ظهر بشكل بارز"حايبمذهب الصّ "، هوليل من أدلة التشريعدظهور ، وممّا يالحظ يف هذا العصر
رضي اهللا حيث ُروي عن عمر ،حابةإْن كانت بداية ظهوره يف عصر الصّ ، و القضاء والفتوى عند التابعني

ْن كان ؟ فإهل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء: سألأن جيد احلكم يف الكتاب والسّنة، أنه كان إذا أعياهعنهم
من األصول ه االصطالحي كأصلٍ يأخذ شكلَ مذهب الصحابيـ مل ليل، لكن هذا الدّ أليب بكر قضاء َقَضى به

.والقياسنوا يُقدّمونه على الرأي، حيث كاإالّ يف عصر الّتابعني
عند ظهور الذي برز بشكل جليّ " املدينةإمجاع أهل "هذا العصر ومن املصادر التشريعية اليت ظهرت يف 

.املنورةاإلمام مالك يف املدينة 
: ها، ويعود ذلك لعّدة عوامل أمهواختالف مناهجهم فيهجتهاد، دائرة االهد عصر التابعني توسيُع ـ كما ش

ا الّصحابة من ليت مل يعهدهاجلديدة اوالوقائعحلوادث ا، وكثرة حابة يف األمصار، وتفّرق الصّ اتساع الفتوحات
األحكام املعروفة بعضعلماُء التابعني إىل َختْرجيها على، فاضطرَّ حكُمها يف القرآن وال يف السّنة، ومل يأتقبلُ 

.خترجيها بالقياس على ما نّص عليه، أو املنصوص عليها
كان تلميذا لعبد اهللا بن عمر، ب الذي  سعيد بن املسيّ : ـ ومن أبرز التابعني الذين اشتهروا باالجتهاد والفتوى 

رباح يف مكة، وطاووس يدي عبد اهللا بن مسعود يف الكوفة، وعطاء بن أيب تتلمذ على خعي الذيالنّ براهيم وإ
ة يف عسبالوالفقهاء ،ساناوعطاء يف خر ، يف الشاميف اليمن، واحلسن البصري يف البصرة، ومكحول

بو بكر بن عبد الرمحن بن ـ خارجة بن زيدـ أالقاسم بن حممدو وعروه بن الزبري،ب،سعيد بن املسيّ (املدينة
.)بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعودُعبيد اهللاحارث سليمان بن يسار،  و 

نظرا ملا امتازوا به من األدلّة،ـ ومل يكن التابعون يف حاجة إىل عْلم ُمَدّون يُنظم هلم قواعد استنباط األحكام من 
التشريع، وذلك لقرب عهدهم من ومقاصداأللفاظ،ومعرفة دالالت العربية،كالعلم باللغة الفطرية،امللكات 
.أيديهمالزموهم وتعّلموا على الذينالّصحابة،

:الحديثظهوُر مدرستي الرأي وَ 

وظهر نتيجة ذلك طريقتان العصر؛لظروف وأسباب خاّصة أفرزها ذلك وتغايرت اقد اختلفت طرق االجتهاد و 
:واألسلوب،مهايف االجتهاد ختتلفان يف املنهج 

.طريقة أهل احلديث ـ طريقة أهل الرأي 
:الحديثطريقة أهل / أّوال

وكان منهج هذه الطريقة يقوم ،ن املسّيب تلميذ عبد اهللا بن عمر، وتزّعمها سعيد باملدينة املنّورةكان مقّرها 
.صوص، َوالّتقليل من األخذ بالقياسعلى التمّسك بظواهر النّ 

:هيللظهور،األسباب اليت دعت هذه الطريقة أهم:هذه الطريقةأسباب ظهور 
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حابة الذين حيرصون على الوقوف وكان من فقهاء الصّ ،"عمرعبد اهللا بن "/ 1
.قليالوَال يأخذون بالقياس إالّ الّنصوص،عند ظواهر 

هم يف املدينة املنّورة مهبط وكذا تواجدُ الّصحابة،وعن ،ثار املأثورة عن الرسولكثرة ما عندهم من اآل/ 2
.النبويةاآلثار يث و ومكان رواية األحادالوحي،

.واحلياةلبساطة العيش املدينة؛وازل اليت كانت حتدث يف قّلة الوقائع والنّ / 3
:اَخلصائص،أّمههامتيزت هذه الطريقة مبجموعة من : َخصائص طريقة أهل الحديث

.، وفتاوى الّصحابة االعتناء حبفظ األحاديث/ 1
.الّضرورةوالَ يتوّسعون يف الرأي والقياس إالّ عند َغالبا،الوقوُف يف الفتوى واالجتهاد عند الّرواية / 2
.الَغالبالوقوُف عند ظواهر النصوص من غري َحبْث عن ِعللها يف / 3
.روايتهمد من كانوا َال يقبلون َمْرويات غريهم من األحاديث إذا انفردوا بروايتها ما مل يكن هلم مؤيّ / 4
.مل َتقع بـَْعدُ االفرتاضية اليت، وكراهيتهم السؤال عن املسائلقّلة تفريعهم للفروع/ 5

:طريقة أهل الرأي/ ثانيا
الفقه على يد عبد اهللا بن ، الذي تلقىخعيتزعّمها إبراهيم الّنخعي تلميذ َعلقمة النّ ، ها العراقكان مقرّ 

.مسعود
يع األحكام شرعت ملصاحل     مجن، وأمعقولة املعىنأصحاب هذه الطريقة أن أكثر األحكام الشرعية يرى 

األحاديث ض ، ورمبا رّدوا بعوعدماً األحكام وجوداً ويقيسون عليها األحكام،فكانوا يبحثون عن علل العباد،
.وضعوهاملخالفتها لتلك الضوابط والشروط اليت 

:اب اليت أّدت هذه الطريقة للظهورأهم األسب:أسباب ظهور هذه الطريقة
.ي والقياسأْ ود الذي كان يتوّسع يف األخذ بالر مسعوأبرزهم عبد اهللا بن،تأثرهم بطريقة شيوخهم/ 1
وأبو موسى األشعري ،سعد بن أيب وقاص: من الّصحابة الذين عاشوا بالعراق، مثلتأثّرهم بفتاوى الكثري / 2

.يأخذون عنهم الفتوى واحلديث، دون غريهمانوا ، فكوأنس بن مالك
اهبهم، مما الذين وضعوا الكثري من األحاديث نْصرة ملذواخلوارج،كالشيعة وامللل،الكثري من الفرق ظهور / 3

.، و احلديث الذي يرويه العراقيونبولجعل هؤالء األئّمة يتحّرزون يف ق
توّسع يف ، ممّا حَدا بعلماء العراق إىل اليت مل ينّص عليها القرآن واحلديثوالّنوازل يف العراق الكثرة احلوادث / 4

.التعليل والرأي والقياس
: متيزت طريقتهم خبصائص كثرية، أمهها:يقة أهل الرأيخصائص طر 

.ئع املتوقعة اليت مل تنزل بـَْعدُ وفرضهم للوقا، كثرة تفريعهم للفروع/ 1
ض األحاديث قيود والشروط اليت وضعوها لقبولهكثرة الل؛اعتمادهم على احلديثقلة / 2

.
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.واملقاصد الشرعيةشباه والنظائرعنايتهم بالبحث عن العلل واأل/ 3
: زة يف األصولتابعني حتّوالت متميّ شهد عصر ال:الخالصة

.، وإمجاع أهل املدينةحايبمذهب الصّ : مهاـ ظهور مصادر تشريعية جديدة
.وازل خاصة يف العراق، بسبب كثرة الوقائع والنّ ظهور فتاوى أقضية كثريةـ 
ع دائرة اخلالف يف الرأي واستنباط األحكام ، حيث كان هلما األثر يف توسّ ظهور مدرسيت الرأي وأهل احلديثـ 

.على اختالف أصول كل طريقة ومدرسةبناء 
.الرأي، خاّصة لدى مدرسة أهل الرأي و القياس و التعليلتوّسع يف ـ ال

.وهكذا اّتسعت دائرة األصول يف هذا العْصر 
ألصول في عصر تابعي التابعينعلم ا

وساُروا على ، عنهم ثروة أصولية وفقهية معتربة، حيث ورثوالتابعني امتداداً لعصر التابعنيَ كان عصر تابعي اـ  
، مث وى قائما على الّرجوع إىل الكتاب، وكان منهُجهم يف الفتالتابعني يف االجتهاد واالستنباطَسَلِفهم من 

.الّصحابة، مث الرأي مبفهومه الواسع، مث أقوالةالسنّ 
حنيفة،ُسفيان بن ُعيينة، ابن أيب ليلى يف الكوفة، وابن جريج يف مّكة، ومالك، أبو : رـ وأشهر علماء هذا العص

.، وسوار بالبصرة، واألوزاعي بالشام والّليث مبصرالَبّيت ، وعثمانن يف املدينةوابن املاجشو 
م مبنهج خاص يف االجتهاد واحد منه، واستقالل كل ّ ة املذاهب األربعةوأهّم ما مّيز هذا العصر ظهورُ أئمّ ـ 

.والفتوى
.ومالك بن أنس، حنيفةأبو : اإلمامان اجلليالن: ة الذين ظهروا يف هذا العصرـ ومن أوائل األئمّ 

:أبو حنيفة ومنهجه في الفتوى
، أما ه150ه، وتويف 80أهل الرأي يف االجتهاد والَفتوى، ُولد سنة ـ هو أّول األئّمة األربعة الذي تبّىن طريقة

واآلثار ـسول اهللا،فما مل أْجده فيه أخذُت بسّنة ر آخذ بكتاب اهللا إذا وجدتُه«:فقد حّدده بقولهمنهجهُ 
أخذت بقول كتاب اهللا وال سّنة رسول اهللالّصحاح عند اليت فشت يف أيدي الثقات، فإذا مل أجد يف

إبراهيم، فإذا انتهى األمر إىلال أخرج من قوهلم إىل قول غريهم، مثأصحابه من شئُت، وأدَُع قوَل َمن شئتُ 
جاًال قد اجتهدوا ـ فلي أن أجتهد كما وعّد ر ب ـ ، وسعيد بن املسيّ خعي، والشعيب، واحلسن، وابن سرينالنّ 

.»اجتهدوا
.حايب، اإلمجاع، القياس، االستحسان، قول الصّ ة، السنّ الكتاب:حنيفةأبي أصول ـ 

:فتاءمالك بن أنس ومنهجه في اإل
، تبَـّىن طريقة )ه197ه،177ـه93. (إمام دار اهلجرة، وهو ة األربعة ظهورا يف هذا العصرـ هو ثاين األئمّ 

: بقوله، وكان له منهج خاص يف اإلفتاء واستنباط األحكام ّخلصه ُ ديث اليت أّسسها سعيد بن املسّيبأهل احل
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ما يف كتاب اهللا، أو أحكمته السّنُة، فذلك احلكم الواجب لك : كم الذي حيكم به بني الناس حكماناحل«
.»فلعّله يُوّفقُ أيه، ه العامل بر ، واحلكم الذي جيتهد فيالّصواب

:ة عشرينبىن اإلمام مالك ـ رمحه اهللا ـ مذهبه على أدلّ :ل مذهبهو أص
، وتْنبيُهه ـ وهو ـ وهو مفهوم املوافقةـه، ومفهومُ ـهـ وهو مفهوم املخالفة، ودليلُ ـهـ وهو العموم، وظاهرُ ـ نص الكتاب

ـ ) فإنه رْجس أو فسقا:(كقوله،  على العّلةنبيهُ التّ 
.ة، فهذه عشرة أدلّ ة أيضا مثل هذه اخلمسةومن السنّ ـ 

قول : عمل أهل املدينة، والرابع عشر: القياس، والثالث عشر: اإلمجاع، والثاين عشر: ـ واحلادي عشر
مراعاة اخلالف، والثامن : عشر، والسابعسّد الذرائع: االستحسان، والسادس عشر: حايب، واخلامس عشرالصّ 

.شرع من قبلنا: املصاحل املرسلة، والعشرون:االستصحاب، والتاسع عشر: عشر
هار اخلالف يف عّدة قضايا يز عصر األئّمة باشتمت:ألصول المختلف فيها في هذا العصرأهم قضايا ا
:أصولية، أّمهها

الواحد على حكم تقدمي خرب، و االحتجاج خبرب الواحد، واحلديث املرسليف اختلفوا: ما يتعلق بالسّنة/ 1
.القياس

.بعمل أهل املدينة، االحتجاجحابةحكم اإلمجاع بعد عصر الصّ اختلفوا يف :اإلمجاع/ 2
، جيعلونه من أصوهلمفكان احلنفية،واشتد اخلالف فيه،هذا الّدليل يف هذا العصراشتهر : االستحسان/ 3
.يف االحتجاج به، بني موّسع ومضّيقأهل احلديثاختلف و 
يرون ، وأهل احلديث على احلديثيقدمونه أحيانا اوكانو ، اخلالف فيه، فأخذ به أهل الرأياشتهر: القياس/ 4

.قابله، ويرتكون القياس يف مخبرب الواحد مطلقااالحتجاج 
، اشتهر اخلالف يف هاتني : على الوجوب ، والنهي على التحرميداللة األمر / 5

.اخلالف يف كثري من الفروعى إىل ممّا أدّ 
األربعة، ومن إىل عصر األئّمة من عصر النيبهذه رؤية خمتصرة يف تطور علم األصول بدءا ً :الخالصة

: خالهلا نستخلص ما يلي
؛ ألن الّصحابة والتابعني وتابعيهم مل يكونوا يف حاجة إىل قائم بذاتهمستقلكعلم علم األصول  مل يتمحضـ 

، بل كان يغنيهم عن ذلك ما امتازوا مناهج االستنباط وطرائق االجتهادتبني هلم أصول مدّونة وقواعد مكتوبة 
.ومقاصدهالتشريع ، وذكاء العقل، وسالمة الّلسان، وعلمهم بأسرارمن صفاء الفطرةبه 
ألّولية يف بعض قضايا علم يف هذه الفرتة ال يـَْعِدُم بعض اإلشارات والكتابات االباحث ومع ذلك فإن ـ 

.ىل لَتدوين هذا العلم بشكل مستقل، وهذه تُعترب النواة األو األصول
.اآلثار األصولية قبل رسالة اإلمام الشافعي

:صولية في الرسائل المتبادلة بين العلماءاآلثار األ
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:ـرضي اهللا عنهماـ رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري :أوال
شتمل على كثري من  األحكام البصرة، كتاباً اكتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري حني وّاله قضاء

صول الفقه، والقواعد املهّمة اليت تعني املفيتّم احلاكم 
، ومن أبرز القضايا األصولية اليت احتوى عليها هذا ةالّصحيح الستنباط األحكام من األدلّ وترسم له الطريق

:الكتاب نذكر
.الكتاُب والسّنة: تعود إىل مصدرين اثنني، مهاأصول التشريع ومصادره األساسية/ 1

أي أن ما حيكم به ،"فريضٌة حمكمة وُسنٌَّة متبعةٌ ُء القضا": يتجّلى هذا واضحًا يف قول عمر يف هذا الكتاب
:احلاكم نوعان

. أحكمها اهللاُ يف كتابهفرض حمَكم َغُري منسوخ، كاألحكام الكّلية اليت : أحدمها
.صلى اهللا عليه وسلمحكام سّنها النيبّ أ: ثانيها
يتجّلى هذا:السنة أو اإلمجاعالقياس أصل من أصول الشريعة فيما مل يرد فيه نّص يف الكتاب أو يف / 2

الفهم فيما أدىل إليك مما ورَد عليك ممّا ليس يف قرآن وال ُسّنة، مث قَاِيس ّمث الفهم ": واضحا يف قول عمر
."األموَر عند ذلك، واعرف األمثال، مث اعمْد فيما ترى إىل أحبِّها إىل اهللا وأشَبِهها باحلقِّ 

هذا كتاُب عمر إىل أيب موسى : ون يف الشريعة، وقالواياساعتمد عليه القيّ حُد ما هذا أ": يقول ابن القيم
من الّصحابة، بل كانوا متفقني على القول بالقياس، وهو أحد أصول الشريعة، وَال ينكره أحد األشعري، ومل 

."يستَـْغِين عنه فقيه 
واملسلمون ُعُدوٌل بعضهم ": ، يشري إليها عمر، يف قولهاألصوليةالقاعدةُ هذه : استصحاُب الرباءة األصلية/ 3

، فالظاهر من هذه العبارات يشري إىل مسألة فقهية "...على بعض إّال جمربا عليه شهادة زور أو جملود يف حدٍّ 
ادة املسلمني الّسالمُة والعدالُة، وأن اَجلرح ورّد الشهلشهادة، لكن يشري إىل أن األصل يفيف تنظيم القضاء وا

."صلية الرباءة األ"أمور طارئة على هذا األصل، وهذه إشارة إىل قاعدة 
وَال ": شار إليها عمر، بقولهولية، أصهذه القاعدُة األ:تغري احلكم املبين على االجتهاد بتغري االجتهاد/ 4

ال و فيه احلّق، فإن احلَق قدمي مينُعك قضاٌء قضِيَت به اليوَم فراجعَت فيه رأَيك وُهديَت فيه إىل رشدك أْن تُراجَع 
."يُبطله شيٌء، ومراجعة احلّق َخٌري من التمادي يف الباطل 

ن خرى، فال مينعك االجتهاد األول ميريد أنك إذا اجتهدت يف حكومٍة مث وقعت لك مرّة أ": مابن القيّ يقول 
."العمل بالثاين، إذا ظهر أنه احلقّ إعادته، فإّن االجتهاد قد يتغُري، وال يكون االجتهاد األّول مانعاً من 

:إن االجتهاد الّصحيح هو االجتهاد القائم على الفهم، والفهم املطلوب يف االجتهاد نوعان/ 5
.فهم الواقع والفْقه فيه، وذلك يتم باالستعانة بالقرائن واألمارات والعالماتـ

كم به يف كتابه أو يف سنة رسوله يف الواقعة حكم اهللا تعاىل الذي حفهمفهم احلكم الواجب يف الواقع، أيـ 
.
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أن هذا الكتاب يـَُعّد أوُل الكتب والرسائل اليت تضمنت قواعد ومسائل أصولية، ومل يزل العلماء :واخلالصة
.تهاد واستنباط األحكامقدميا وحديثا يعتمدون عليها يف تقرير العديد من األصول والقواعد يف االج

:الرسائل المتبادلة بين اإلمام مالك والليث بن سعد-:ثانيا
وهي منوذج آخر لبداية الكتابة والّتدوين يف علم األصول، فقد تبادل اإلمام مالك والليث بن سعد املصري  

:مكاتبات ورسائل تشتمل على قواعد ومسائل أصولية، نذكر منها
نزل القرآن ـأي املدينة ـ ":ب والسنة، يتضح هذا يف قول مالكاألساسية هي الكتاإن مصادر التشريع / 1

يف هذا ا، وقد وافق الليث بن سعد اإلمام مالك"وَيُسنُّ هلم فيّتبعونه ": ، وقوله"وأُِحّل احلالل وُحرِّم احلرام 
.فيما ذكرهأناألصل، وبّني احلقّ 

ع عند عدم وجود نصٍّ من كتاب أو سّنة، وهذا األصل يظهر جليا من أن أقوال الصحابة حّجٌة يف الشر / 2
.خالل ثناء اإلمام مالك على الّصحابة، وقد وافق الليث مالًكا يف هذا األصل

مث أخذوا ": االجتهاد مشروع عند عدم وجود نص يف الكتاب ويف السنة، يتضح هذا من قول مالك/ 3
وجيتهدون برأيهم فيما مل يُفّسره هلم القرآن والسّنة ": ، وقول الليث"بأقوى ما وَجُدوا يف ذلك يف اجتهادهم 

".
قوله واجتهاده، يتضح هذا / 4

."و قال أمراً غْريه أْقوى منه أوىل، تـََرَك قوله وَعمل بغريه وإْن خالفهم خمالٌف أ": قول مالكاألصل من
آخُذ بُِفتياُهم وال ":اإلمجاع ُحّجة شرعية واجبة القبول والعمل، يتضح هذا األصل من قول الليث بن سعد/ 5

.، وهو حّجة أيضا عند اإلمام مالك"فيما اتّفُقوا عليه ِمّين 
من أصول اإلمام : عمل أهل املدينة/ 6

فإذا كان األمر باملدينة ظاهراً معموًال به مل أَر ألحد خالَفه للذي يف أيديهم من ": رسالته إىل الليث بن سعد
.هذا األصل، وقد خالف الليث بن سعد مالكاً يف "تلك الِوراثة اليت ال جيوز ألحٍد انتحاُهلا وال اّدعاؤها 

:اآلثار األصولية في موطأ اإلمام مالك-:ثالثا
َال يَعدم الكثري من اآلراء األصولية اليت بَىن ـ وهو من كتب احلديث والفقه ـ إن الباحث يف موطأ اإلمام مالك 

:عليها فقَهُه ومذهَبه، وتكشف منهجه يف االجتهاد واالستنباط، ومن أبرز هذه األصول نذكر
يظهر هذا األصل جليا من خالل كثرة االستدالل بُنصوص القرآن :بالكتاب، والعمل بظاهرهاالحتجاج/ 1

.ونسبة احلكم الشرعي إىل ظواهرها مباشرة
األصل ظاهر يف املوطأ، وهو الغاية يف تأليفه، فقد احتوى على الكثري من هذا:االحتجاج بالسنة النبوية/ 2

َمَضت السنة اليت ال ": ة بقولهفقهية، وُيصرّح اإلمام مالك حبّجية السنّ األحاديث النبوية يف خمتلف األبواب ال
من منزله قدر ما يبلغ مصالُه وقد حّلت خيرجُ وقت الفطر واألضحى أن اإلمام اختالف فيها عندنا يف 

".الّصالةُ 
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األمر "و،"عليه عندنا":مثل، ُيشري اإلمام مالك إىل هذا األصل بعبارات: االحتجاج باإلمجاع/ 3
"الذي ال اختالف فيه عندنا 

.بوضوح على أن اإلمجاع أصٌل من أصوله
: العمل بأقوال الّصحابة/ 4

.بن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـالذين اشتهروا بالفتوى، كعمر بن اخلطاب، وابنه عبد اهللاوخاصة
وهذا ": هذا األصل تفرد به اإلمام مالك، وأشار إليه يف املوطأ بعبارات كثرية، مثل: عمل أهل املدينة/ 5

إذا قرأ السجدة ينزل اإلمامليس العمل على أن ":، وقوله"األمر الذي أدركُت عليه الناَس وأهل العلم ببلدنا 
."على املنرب فسجد

.وهي اليت مل يشهد هلا الشرع باالعتبار أو اإللغاء:  العمل باملصاحل املرسلة/ 6
ا تنتظر أربع سنني، واملطّلقة إذا ارتفع : ومن املسائل اليت حّكم فيها هذا األصل

.ا تعتّد تسع
دم النّص، فقال عندما نّص مالك يف املوطأ على مشروعية االجتهاد عند ع: االجتهاد عند عدم النصّ / 7

."ليس يف ذلك إال االجتهاد":العنيـ وحجاب ـ وحجاجسرت العني سئل عن عقل
احتج مالك : العمل بالقياس/ 8

.
عن السفر بالقرآن إىل أرض العدّو، كما أنه يشري إىل العلل اليت من أجلها ُشرَع احلكم، كتعليله لنهي النيب

."له العدوّ وإمنا ذلك خمافة أن ينا": بقوله
رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن ﴿:كاحتجاجه بأن آية الوصية للوالدين، يف قوله:القول حبجية النسخ ووقوعه/ 9 ِإْن تـََرَك َخيـْ

اْألُنـْثـَيَـْنيِ ﴿يُوِصيُكُم اللَُّه ِيف أَْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ : ، منسوخة بآية املواريث]180/ البقرة[ ،َواْألَقْـَرِبَني﴾
ُهَما السُُّدُس فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فـَْوَق اثـَْنتَـْنيِ فـََلُهنَّ ثـُُلثَا َما تـََرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها النِّْصُف َوِألَبـََوْيهِ  ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ

].11/ النساء[ ،ِممَّا تـََرَك ِإْن َكاَن َلُه َوَلٌد﴾
إنكارُه على احلنفية الذين يزعمون أن القضاء باليمني مع : مثل: فع التعارض بينهمااجلمع بني األدلة ود/ 10

أن ، فقد بّني ]282/ البقرة [ ،﴿َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم﴾:الشاهد الواحد، يتعارض مع قوله تعاىل
.ال تعارض بينهما وأنه ميكن اجلمع بينهما

على بعضها البعض، يشري يف املوطأ إىل ترجيح األقوالماَ كثرياً : ي األقوى دليالالرتجيُح واختيار الرأ/ 11
، وهذه )أحّب إيلّ (، أو)حسن ما مسعتأ(،)أحّب ما مسعت إيلّ (: ار أقواها، ويعرب عن ذلك بقولهواختي

.العبارات حممولة على الرأي الراجح عنده
األمر، النهي، العام، اخلاص، : إىل ذلك مباحث األلفاظهذه أبرز اآلثار األصولية عند مالك يف املوطأ، أضف

.املنطوق، املفهوم، فهي موجودة يف كتابه، تركتها خشية التطويل
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.اآلثار األصولية في كتب الفقه

.احلنفية؛ لذا سأذكر ما تضمنته بعض كتبهم يف هذه اآلثارالفروع، وخاصة لدى 
:اآلثار األصولية يف مؤلفات القاضي أيب يوسف احلنفي:أوال

: ، ومما جاء فيهما)اآلثار(، و )اخلراج(لقواعد األصولية، كتابه من أهم كتبه اليت أشارت إىل بعض ا
يظهر ذلك من كثرة استشهاده باآليات : سواهاهره، وتقدميُه على ما االحتجاج بالكتاب، والعمُل بظ/ 1

.الكرمية
: ، كقوله)اخلراج، واآلثار(األصل بارز بشكل واضح يف كتابيه وهذا: االحتجاج بالسّنة، والعمُل بظاهرها/ 2
العشر، فما جاءت به اآلثار والسنُة العشر، من ذلك ما عشر والصدقة يف الثمار واحلرث من أرض إمنا ال"

."لعشر على ما سقي بالغرب والسانيةصف اسقي سيحا، ون
شرب اخلمر قليال أو  والذي أمجع عليه أصحابنا أنه ُيضرب من ":ومن ذلك قوله:باإلمجاعاالحتجاجُ / 3

."ه اختالف بني العلماء فيما علمتُ ليس في":، وقال يف عقد املضاربة"نكثريا مثانو 
رضي اهللا عنهما ـ بأقوال أيب بكر وعمر بن اخلطاب ـ ج أكثر من االحتجا :  مبذهب الّصحايباالحتجاجُ / 4

.يف الكثري من املسائل
قسم لّلرجل أكثر أن يرىولسُت أ":عنه أبو يوسف يف كتابه اخلراج، بقولهعّرب : عند عدم النصّ االجتهادُ / 5

."من فرسني
اية املساجني، وتأمني ،ورععلى ذلك قولُه بتنظيم الّسجونومن األمثلة :باملصاحل املرسلةالعمل / 6

.
."تحسن أن ألزَمه قيمتها وال أحّدهولو فجر بَأَمٍة فقتلها، فإين أس":لهكقو : العمل باالستحسان/ 7
": كقوله:االستصحاب/ 8

."ا على حاهل
، َوآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه﴾﴿:خعي أنه قال يف قولهحيث روي عن إبراهيم النّ : األخذ بالنسخ/ 9
.، كان هذا قبل أن يسّن العشر ونصف العشر، فلما سن العشر ونصف العشر ترك]144/نعاماأل[

القياس أنه ال مرياث للزوج  و ": قال يف حكم مرياث الزوج من زوجته إذا ارتّدت: االحتجاج بالقياس/ 10
بيع الّسمك يف املاء ألنه ال جيوز ": ، كما يشري إىل العلل، كقوله"رّدة منها يف املرض أو يف الصّحةكانت ال

."غرر
."وهو أحسن ما مسعنا يف ذلك"، "فكان أحسن ما رأينا يف ذلك": كقوله: الرتجيح عند التعارض/ 11

.يوسف احلنفي، كاخلراج واآلثارأيبهذه أبرز اإلشارات األصولية يف كتب
:اآلثار األصولية يف كتب حممد بن احلسن الشيباين:ثانيا
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املبسوط، اجلامع الكبري، اجلامع الصغري، الّسري : اآلثار األصوليةلفاته اليت حوت الكثري من من أشهر مؤ 
.حممد بن احلسنالكبري، الّسري الصغري، احلجة على أهل املدينة، األمايل، املوطأ برواية 

:هذه املؤلفات اشتملت على بعض اآلثار والقواعد األصولية عند اإلمام حممد بن احلسن، وأّمهها
.االحتجاج بالكتاب وتقدميه على ما سواه، والعمل بظاهره/ 1
عمل بظاهرها، وقد نّص على حجية خرب اآلحاد، حيث قال بعد أن ذكر قبول النيبلاالحتجاج بالسنة وا/ 2
جائزةينفهو يدل على أن شهادة الواحد يف أمر الدّ ": هادة األعرايب يف رؤية هالل رمضانلش".

.وأشار إىل وجوب تقدمي السنة على القياس، وعدم اعتباره إذا خالفهاـ 
.وأشار إىل عدم حجية خري اآلحاد إذا خالف األصولـ 
."العربة مبا روى الرّاوي ال مبا رأى ": وأشار إىل قاعدةـ 
، "وذلك ثابت باإلمجاع": ، وقوله"وهذ": كقوله: االحتجاج باإلمجاع/ 3

."والذي ال اختالف فيه عندنا ": وقوله
عباس، وغريهم وهذا الذي بّينت يف هذا الكتاب قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن ":كقوله:عمل الصحابة/ 4

."اهللا عليه وسلم ى صلمن أصحاب رسول اهللا 
.،كابن عمر وأيب هريرةول من خالفهمسعود على قمتقدمي أقوال أكابر الصحابة كعمر وعلي وابن ـ 
.تقدمي قول الّصحايب على القياسـ 
.عدم اعتبار قول الّصحايب إذا خالف الّسنةـ 
له كتابًا مساه ه عقد ، بل إن)االستحسان(لة اعتماًدا عند حممد بن احلسن من أكثر األد: االستحسان/ 5
.، وكان كثريا ما يبني احلكم مستنًدا إىل القياس، مث يرتكه بناء على االستحسان)كتاب االستحسان(
."الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ ": وبىن عليه العديد من األحكام، ونصّ ،أشار إليه: العرف/ 6
.والوقائعبىن عليها العديد من النوازل : املصلحة املرسلة/ 7
.اعتمد عليه كثريا فيما ال نّص فيه: القياس/ 8
.ذكر العديد من القواعد األصولية املتعلقة مبباحث اللفظ: القواعد األصولية/ 9
"فرض عني وفرض كفاية : الفرض نوعان": قاعدةـ
"ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب": قاعدةـ 
"ض إال به يكون فرضاما ال يتَوّصل إىل إقامة الفر ": قاعدةـ 
"ما يتطرق إليه بارتكاب احلرام يكون حراما": قاعدةـ
"كان تناول هذه الّنعم رخصة واالمتناع عنها عزمية": قاعدةـ 
"األصل محل خطاب الشرع على احلقيقة وأنه ال ": قاعدةـ 
"يقتضي الوجوب": قاعدةـ 
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"األمر بعد النهي يقتضي اإلباحة": قاعدةـ 
"ال يدّل على الوجوب مامل يقارنه قولفعل الرسول : قاعدةـ 
"فاملراد منه أُمُتهاخلطاب وإن كان لرسول اهللا": قاعدةـ 
"االستثناء من التحرمي إباحة": قاعدةـ 
"محل اللفظ املطلق على إطالقه إذا مل يرد ما يقّيده ": قاعدةـ 
"محل املطلق على املقّيدإذا اّحتَدا يف احلكم والّسبب": قاعدةـ 
"الدليل املتأخر ينسخ الدليل املتقدم سواء كان كتاباً أو سنة": قاعدةـ 

.يف كتبه الفقهيةـ رمحه اهللا ـ هذه بعض اآلثار األصولية يف كتب حممد بن احلسن الشيباين احلنفي 
أصول الفقه في عصر التدوين

، ففيه ازدهرت احلركة الفكرية والعلمية يف العامل اإلسالمي ـ يعترب القرن الثاين اهلجري ميالد عصر العلم واملعرفة
كاإلمام أيب حنيفة، ومالك، : واملغرب، ممّا أّدى إىل ظهور علماء أجّالء يف الفقه واألصوليف املشرق 

. والشافعي، وأمحد وغريهم
تهاد، حيث ظهر لكل إمام منهُجه 

التساع الدولة اإلسالمية، وتَفرق العلماء يف األصولية يف االستدالل، وكان ذلك نتيجة حتمية وطريقته 
.وكثرة احلوادث واملستجدات، وحاجة الناس إىل بيان أحكامهااألمصار، وصعوبة االتصال بينهم، 

.طريقة أهل الرأي، وطريقة أهل األثر: ـ ولعّل أبرز اليت ظهرت ومتايزت
زيز الّدعوة خمتلف العلوم، حيث تبَـّىن عمر بن عبد العز هذا العصر بانتشار حركة التدوين والتأليف يف ـ كما متيّ 

ن أول من أّلف فيها حممد بن شهاب الزهري، مث تالُه اإلمام مالك فأّلف املوطأ، كما إىل تدوين السنة، وكا
، وهو أّول كتاب يؤّلف يف علم الكالم، مث تاله صاحباه أبو يوسف و )الفقه األكرب(أّلف أبو حنيفة كتابه 

.  احلسن يف تدوين علم الفقه، فكان هلم قصب الّسبق يف ذلكحممد بن 
حيث " الرسالة"على يد اإلمام الشافعي يف كتابه الفقهأصولد هذا العصر بداية التدوين الفعلي لعلم ـ وشه

هذا هو نظر اجلمهور من الفقهاء يف : "م األصول، يقول الشيخ أبو زهرةيعترب أّول كتاب مسَتقل يف عل
."األسبقية للشافعي يف تدوين ذلك العلم، وال أَحَد منهم خيالف يف ذلكتقريرهم 

:هناك مجلة من األسباب اليت دعت الشافعي إىل تأليف الرسالة أمهها:األسباب الّدافعة إلى تأليف الرسالة
درس اإلمام مالك، وفقه أهل الرأي عندماقه أهل احلديث، عندما درس على / 1

وقوع على فقهاء العراق، ومعلوم أن لكل مدرسة منهجها اخلاص يف االستنباط واالستدالل، ممّا أّدى إىل 
الستنباط ليضع كتاباً ينظم فيه قواعد افعي خطورة ذلك اخلالف، ممّا دفعه أدرك الشااخلالف بينها، و 

.الفتوىواالستدالل واالجتهاد و 
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الشرع، والقياس الذي شرعه، فكان الفقهاء يف عصره القياس الذي ذّمهلشافعي اخللط بني شاع يف عصر ا/2
يتخبطون يف هذه املسألة، فأراد من تأليف الرسالة ضبط مفهوم الرأي والقياس والفرق بني القياس الصحيح 

. والفاسد، وذلك وفق ما أراده الشارع وليس على وفق اهلوى
غري العرب يف اإلسالم، واختالط اللغة العربية باللغات ظهور اللحن بني العرب نتيجة الداخلني من/ 3

ليقة، وضعف املدارك عن فهم اللحن، وفساد السّ إىل َضعف اللسان العريب، وشيوع األعجمية، مما أدى
.مقاصد الشريعة، فكان ذلك أحد األسباب من وراء تأليف الرسالة

ن أمري املؤمنني يف احلديث عبد الرمحن بن ، وهو أوهناك سبب خاص دفع الشافعي إىل تأليف الرسالة/ 4
ـ أن يضع له كتاب فيه معاين القرآن، وجيمع قبول األخبار فيه، وحجة شابّ مهدي، كتب إىل الشافعي ـ وهو

. القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالةالناسخ واملنسوخ من اإلمجاع، وبيان
:ـ موضوعات الرسالة

باب اجلهاد/ 5موضوعات الكتاب            / 1
ستحسانباب اال/ 6موضوعات السنة       / 2
باب االختالف/ 7باب اإلمجاع                                  / 3
أقوال الصحابة / 8باب القياس                                   / 4

.صوليةهذه رؤية إمجالية ملوضوعات الرسالة األ
م األصول، ويرجع لف املنظم لعال :مكانة الرسالةـ 
: اهتمام العلماء بالرسالة خصوصاقي سر يهالب

جيازواإليف املسائل مع مراعاة األصول ـ االختصارُ ـ ذكر احلجج حسن الرتتيب والنظم
فكانوا عالًة عليها، يقول كان للرسالة أثر كبري يف علم األصول عند الّالحقني،:ـ أثر الرسالة فيما بعدها

ألنه هو الشافعي فيه؛ والناُس وإن أطنبوا بعد ذلك يف علم األصول الفقه إّال أن كلهم عيال : "ازيالرّ الفخر 
."الذي فتح هذا الباب والسّبُق ملن سبق

، والنسخ كاحلديث عن البيانـ و علماء التفسري وجدوا أحكام القرآن وأصوله مفصلة يف الرسالة،  
.حجيتهاوأقسامها و يف الرسالة من خالل احلديث عن السنة ضالتهمـ و علماء السنة وجدوا 

.ـ و علماء الفقه وضع هلم الشافعي طرائق االستنباط وقواعده من الّنصوص
الرسالة على الكثري من األحكام الفرعية واجلزئية يف القرآن والسنة والقياس واإلمجاع، حيث عقد ـ كما احتوت 

.حمّرمات النساء، وحمّرمات الطعام، وغريهاو زكاة، واحلج، والِعدد، أبواباً مستقلة يف ال
الّرسالةأصول الفقه بعد 

فنهضوا لدراستها وشرحها، وناقشوه يف بعض ،ًما كبريًا من العلماء بعد وفاتهـ لقيت رسالة الشافعي اهتما
.مسائلها، وزادوا عليه أدّلة أخرى
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ـ فاحلنفيُة زادوا االستحسان والُعرف، واملالكية زادوا إمجاع أهل املدينة الذي أخذوه عن مالك وأنكره عليه 
كما زادوا عليه التوّسع الشافعي، واالستحسان، واملصاحل املرسلة، ومها األمران اللذان حاول الشافعي إبطاهلما،

.يف باب الذرائع، واحلنابلة أقرب ما يكون إىل املالكية من حيث مصادر ومراجع الفقه
ربعة مل خيالفوا الشافعي يف األدلّة اليت قّررها، وهي الكتاُب والّسنة واإلمجاع فقهاء املذاهب األـ واملالحظ أن 

َنُه وبني أْكثرِهموالقياس، إذ هذه األصول جممع عليها بينهم، أّما .الزائد عليها فهو املختلف فيه بـَيـْ
دارس األصوليةمظُهوُر ال

أخذ املؤلّفون يَؤلّفون يف ُأصول الفقه يف كلّ مذهب من املذاهب األربعة، ن تُويف الشافعي ـ رمحه اهللا ـ و بعد أ
بدأت تظهر عليهم نزعات حتّوَلْت بعد ذلك إىل اجتاهات ومدارس، كان بعضهم يسلك يف تأليفه مسلكاً 

سلكاً نظريًا من غري أن يلتفَت إىل الُفروع اليت تَنبثق عن هذه القواعد واألصول، وكان البعض اآلخر يسلك م
عن أئمتهم، وُعرِفت املدرسة األوىل بطريقة املتكلمني، واملدرسة الثانية بطريقة اليت نُِقلتعمليًا متأثرًا بالفروع 

.الفقهاء
)منهج الجمهور(طريقة المتكلمين 

: ُمسمياتُها

ل َمْن َصّنَف وأوّ ، وذلك ألن الشافعي هو الواضع له، "منهج الشافعية"ـ ُتسّمى هذه الطريقة أو املنهج ب 
؛ ألن البحث فيه يتم على طريقة علم الكالم، وألن كثريا من )منهج املتكلمني(َعَلى ِوْفِقه، ويسمى كذلك ب 

.علماء الكالم هلم حبوث يف األصول على هذا املنهج النظري
ية واملالكية واحلنابلة والشيعة ـ وقد سار على هذا املنهج والطريقة علماء املذاهب الفقهية املختلفة من الشافع

"طريقة اجلمهور"أو " منهج اجلمهور"اإلمامية، والزيدية، واإلباظية، ولذلك مسيْت ب 
يقوم هذا املنهج على تقعيد القواعد وتنقيحها من غري اعتبار َمْذهيب، واهلدُف األساسي :طريقُة أصحابه

قيقاً منطقيا نظريا، من دون أن يتعّصبوا ملذهب، أو ينطلقوا حتقيقها حتو ألربابه هو العناية باملسائل األصولية، 
.العكسعلى من فُروعه، فاملذهُب عندهم َمْبّين على األدّلة وليس

ذهب إليه، ، َال ألجل أّن صاحبُه قاَل به و إمنا جيُب أن يـَُقاَل بِاملذهب ألن الّدليل دّل عليه: "ـ يقول الباقالين
"األدلة، َال األدلة عليهافيجب لذلك بناء املذاهُب على

، وَال يلتزم الذّب عن مسلك واحد، ولكن ُجيري ويل أّال يـَُعرِّج على مذهبٍ حقُّ األص: "ـ يقول إمام احلرمني
"مسلك القطع َغري ملتفٍت إىل مذاهب الفقهاء يف الفروع

يَتعّرض فيها بل طريق ضرب املثال، علىإال يتعّرض فيها إلحدى املسائل وأما األصول فال : "ـ ويقول الغزايل
ة، إما من حيث صيغتها أو مفهوم كتاب، والّسنة، ولشرائط صّحتها و ألصل ال

"لفظها، أو معقول لفظها، وهو القياُس، من غري أْن يَتعّرض فيها ملسألة خاصة
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:أو اجلمهور جبملة من اخلصائص أبرزُهامتّيز منهج املتكلمني :خصائص هذه الطريقة و المنهج
:العناية بتحقيق القاعدة وتنقيحها اعتماداً على الّنظر واالستدالل/ 1

يف النظر هذه اخلاصية جعلت علماء الكالم يصّنفون يف هذا العلم؛ ألن يتفُق مع ميوهلم العقلية، وحمّبتهم
.ها، واالستدالل عليهاواالستدالل؛ لذلك أبدعوا يف حتقيق قواعد األصول، وحترير 

هذه الطريقة على اجلانب املوضوعي لعلم األصول، ممّا أّدى إىل كزتر :الّرتكيز على الّناحية املوُضوعية/ 2
: والنقاشلتنشيط حركة اجلدال والنقد، وأهم القَضايا اليت كانت مثاراً للجد

خل ا...والنواهي، ومعاين احلروف مر، يمقتضدالالت األلفاظ و ـ أ
القضايا العقلية والكالمية ذات الّصلة بعلم األصول، كالتحسني والتقبيح، هل جيب على اهللا فْعل ب ـ 

. األصلح، وغري ذلك
القضايا املنطقية اليت تُعّد ِمْن مَقدمات علم األصول، كالعلم، والنظر، وداللة األلفاظ على املعاين، ج ـ 

.والربهانواحلدود، 
املرسلة، والنسخ، وحجية القياس، واالستحسان، وشرع ـ القضايا الشرعية، كحجية خرب اآلحاد، واألحاديثد 

.د الرسول صلى اهللا عليه وسلم من قبلنا، واجتها
.ـ تْعريف املصطلحات األصولية، ومناقشة تعريفات اآلخرينه 
املناقشة، وإطالة إلْسهاب والتوّسع يف االستدالل و الطريقة بامتيزت هذه :اإلسهاب يف االستدالل واملناقشة/ 3

ي؛ وليس لمنظرية َال أثر هلا يف الواقع العالنقاش أموراً عقلية موضوع وخاصة إذا كان اجلدل بصورة ممّلة أحياناً،
قالين بشكل واضٍح يف كتايب الباله، وهذه السِّمة تْظهر التعّصب من هدٍف ِسَوى االنتصاُر للرأي و هلا 

.القاضي عبد اجلبار املعتزيلو 
اتسمْت هذه الطريقُة بعدم ذكر الفروع الفقهية إال على سبيل التمثيل للقاعدة :عدُم االهتمام بِالُفروع/ 4

: "األصولية فحسب، يقول إمام احلرمني
على أنّا يف مسالك األصول ال نلتقت إىل : "، ويقول أيضا"مذاهب أصحاب الفروعاألصويل أّال يلتِفَت إىل

."مسائل الفقه، فالفرُع ُيَصحَُّح على األْصِل َال َعَلى الفرع
واملتكلمون جيّردون ُصور تلك املسائل على الفقه، :"ـ ويؤكد بن خلدون هذه اخلاصية لدى املتكلمني، بقوله

".هلعْقِلي ما أمكن؛ ألنومييلون إىل االستدالل ا
ـ وال يـَْعِين هذا أن أصحاَب هذا املنهج يرون إمكانية حتصيل األصول من دون معرفة الفروع، َبْل ُهْم يفرتضون 
يف َدارِِسه أن يكون مسَتوعبا لفروع مذهبه قبل ذلك؛ لتكون هذه الفروع عْونا لُه على التعّرف على مدارك

.
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بتقرير القاعدة األصولية وحتقيقها سواء وافقت املْذهب متتاُز هذه الطريقة :عدم التَعّصب ملذهب معّني / 5
فحٌق على األصويل أالّ يلَتفت إىل مذاهب أصحاب الفروع، وَال يلتزم مذهباً :"الفقهي أو خالفته؛ يقول اجلويين

."الشرعية، فهذا غاية ما أرْدنا يف هذا الفنخمصوصاً يف املسائل 
ـ ومن آثار ذلك أنه قد خيالف بعض األصوليني إماَمُه يف أصوله، وإْن كان مّتبًعا له يف الفروع، ومن ذلك ما 

.فعله اآلمدي حني رّجح حّجية اإلمجاع الّسكويت، مع أن الشافعي الَ يُقول بِه
كثريا ما يستدل أصحاب هذه الطريقة لقواعدهم مبْدلوالت األلفاظ :داالعتماد على اللغة يف تأصيل القواع/ 6

واألساليب يف اللغة العربية؛ لذا اعتنوا عناية خاصة باملباحث اللغوية، ووّسعوا البحث فيها حىت فَاُقوا علماَءَها 
. يف بعض اجلوانب

صول، يهتم بتعريف الفقه، متّيزت هذه الطريقة بكتابة مدخل عام يف األ:االعتناُء ببعض املقدمات/ 7
واألصول، واحلّد، والعلم، والعقل، وأقسام العلوم، وطرائق حتصيلها، ووجوب النظر، وغريها من املسائل املتعّلقة 

.
:أبرز الكتب المؤَلفة على منهج المتكلمين في القرن الرابع

ب الباقالين الفقيه بكر حممد بن الطيّ مؤلفه القاضي أبو: واإلرشاد يف ترتيب طرق االجتهادالتقريب / 1
).ه403ت (املالكي املتكّلم األصويل

).ه478ت (مؤلفه إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك اجلويين: الُربهان/ 2
).ه415ت (مؤلُفه القاضي عبد اجلبار بن أمحد املعتزيل: الُعُمد/ 3
).ه436ت (مؤلفه أبو احلسني حممد بن الطيب البصري: املعَتمد/ 4
).ه505ت (مؤلفه حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد الغزايل: املستصفى/ 5

)منهج الحنفية(طريقة الفقهاء 
، كما أن "منهج احلنفية"تسمى هذه الطريقة ب:مسمياتها

.علماَءهم ُهْم أّول من صنف َعَلى وفقها
."طريقة الفقهاء"كذلك بُتسمىو ـ 

يعتمد احلنفية يف هذه الطريقة على تأسيس القواعد األصولية بناًء على َما نُِقَل عن أَئمتهم :طريقُة أصحابه
.هلا، وليست حاكمًة عليهاُمَقرِّرةٌ ألصوُل عندهم مبنية على الفروع و من الفروع الفقهية، فا

مث كتب فقهاء احلنفية فيه ـ أي علم األصول ـ وحققوا تلك القواعد، وأوسعوا القول فيه، :"يقول ابن خلدون
ق بالفروع، لكثرة األمثلة فيها وكتب املتكلمون أيضا كذلك، إّال أن كتابَة الفقهاء فيه أمّس بالفقه، وأْلي

."لى الّنكت الفقهيةالشواهد، وبناء املسائل فيها عو 
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وَسَبُب سلوك ُعلماء احلنفية هذه الطريقة، هو عدُم وجود ُأصول مدوَّنة أليب حنيفة على ِغرَار كتاب الرسالة ~ 
األصول اليت انطلقوا منها، األحكام، واستْنباط املعاين وَ لذا مجعوا فروع أئّمتهم، تـََلمّسوا ِعَللَ للشافعي، 

صاحبيه تـَُعدُّ من هذا القبيل، كما نّص على ذلك األصول املنسوبة أليب حنيفة و ثر والّتخريج عليها، وأك
ّص ُمبنيَّ وال يلحقه البيان، وأن الزيادة وعندي أن املسألة القائلة بأن اخلا:"الّدهلوي وغريُه، يقول الّدهلوي

ديث غري الفقيه إذا اْنسدَّ ال جيب العمل حبهأنو أن العام قطعي كاخلاص، وأن ال ترجيح بكثرة الّرواية، نسخ، و 
أمثال ذلك، وجوُب البْتة، و أّن موجَب األمر هو الو أْن ال عربة مبفهوم الشرط والوصف أْصًال، و باب الرأي، 

"....
عن أصول الشافعية، يف أن أصول الشافعية كانت منهجا :"ـويقول أبو زهرة

لالستنباط، وكانت حاكمًة عليه، أما طريقُة احلنفية فقد كانت غري حاكمة على الفروع بـَْعد أْن دّوَنْت، أي 
".

: خصائص هذه الطريقة

فإن احلنفية على الّنظر واالستداللنوا بتحقيق القواعد بناءإذا كان املتكّلمون اعت: بناء القواعد على الفروع/ 1

.املقاييس
اتسمت هذه الطريقة يف التأليف باإلكثار مَن الُفروع والشواهد والّتطبيقات، : كثرة الفروع واملسائل الفقهية/ 2

حيث كان أكثرُهم يذكر القاعدة 
.يف الفقه واألصول مًعا

مل يهتم احلنفية مبا اهتم به املتكلمون من البدء باملقدمات : مْن دون ُمَقدماتالبدُء باألدلّة اإلمجالية/ 3
اللغوية واملنطقية والكالمية ذات الّصلة بعلم األصول، وإمنا كان منهُجهم يف الغالب البدء بدراسة األدلّة 

.ّشاشي، واجلّصاصالكتاب، السنة، اإلمجاع، القياس، كما هو واضح يف كتايب ال: اإلمجالية مرتبة كاآليت
كان من نتائج الرتكيز على اجلانب الفقهي يف كتب احلنفية، ُخلوُّها من املصطلحات : ة املصطلحاتقلّ / 4

وهذه اخلاّصية أكسبْت كتب احلنفية سالسة يف . الفلسفية و املنطقية و 
.كتب املتكلمنياألسلوب، وسهولة يف العبارة، على خالف  

: أهم الكتب المؤلفة على طريقة الفقهاء
)ه333ت (أبو منصور حممد بن حممد املاتريدياإلماممؤلفه: مآخذ الشرائع/ 1
)ه340ت (مؤلفها أبو احلسن عبيد اهللا بن احلسن الكرخي: رسالة الكرخي/ 2
)ه370ت (اصمؤلفه اإلمام أبو بكر أمحد بن علي الرّازي اجلصّ : اصأصول اجلصّ / 3
)ه430ت (مؤلفه أبو زيد عبد اهللا بن عمر بن عيسى البزدوي: تقومي األدلة/4
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)ه483ت (الّسرخسيسهلمؤلفه أبو بكر حممد بن أمحد بن : أصول الّسرخسي/5
:فوائد هذا المنهج وهذه الطريقة

إن هذه الدراسة :" األصول، أمهها قولهكر الشيخ ذ 

واستخراج أحكام ملسائل قد تُعرض ومل تقع يف عصر األئمة، حبيث تكون األحكام غري خارجة على مذهبهم؛ 
وال شك أن بذلك ينمو املذهب يّتسع رحابه، وال يقف العلماُء 

".عند مجلة األحكام املروية عن أئمة املذهب، بل يوّسعون ويقضون فيما َجيدُّ من أحداٍث على طريقتهم
:الجمع بين طريقتي الفقهاء والمتكلمين

كل طريقة خبصائص ومنهجية ال سبق متايز طريقيت الفقهاء واملتكلمني، حبيث انفردت  ـ اتضح من خالل ما
فاملتكلمون يعرضون القواعد جمردة عن الفروع، والفقهاء يعرضون القواعد مستوحاة من عند األخرى،تتوّفر

.الفروع
وهذا ـ ومهما حتدث الناقدون عن الطريقتني، فإن مما ال شك فيه أن لكل طريقة فوائد ال توجد عند األخرى،

ُه إليها مْن امعة بني فضائل كل الطريقتني، وتَ َما دَعا بعض املؤلفني إىل التفكري يف طريقة ج تجّنب ما كان يوجَّ
.نـَْقدٍ 

:ـ أهم الكتب الجامعة بين طريقتي الفقهاء والمتكلمين
املعروفبابن مؤلفه أمحد بن علي البعلبكي احلنفي :م اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكامبديع الّنظا/ 1

)ه694ت (الّساعايت
)ه747ت (مؤلفه صدر الشريعة عبيد اهللا بن مسعود احلنفي: التنقيح/ 2
)ه711ت (تاج الدين الّسبكي الشافعي: مجع اجلوامع/ 3
)ه861ت (مؤلفه كمال الدين حممد بن عبد الواحد ابن اهلمام احلنفي: التحرير/ 4
)ه1119ت (الشكور احلنفيحمّب الدين بن عبد : مسّلم الثبوت/ 5

ختريج الفروع على (هذه أهم املناهج و الطرق يف التأليف يف علم األصول، مع اإلشارة إىل منهج آخر وهو 
.، وقد حتدثنا عنه يف الّسداسي املاضي)األصول

نشأة تخريج األصول من الفروع
صول الفقه، فهو إحدى حلقاته، ، ال خيرج عن تاريخ علم أاألصول على الفروعإن احلديث عن نشأة ختريج 

هذا العلم وتطوره إىل أن اكتمل يف عصر التدوين؛ لكن يبقى السؤال شأة وقد مت بيان األدوار التارخيية لن
ختريج األصول من الفروع؟: مىت ظهرت هذه احللقة من تاريخ هذا العلم، وهي: املطروح

:األسباب والدوافع
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القرن الثالث، وتنصيُصه على أصوله فيها حافزاً لعلماء املذاهب األخرى يف ـ كان وضع الشافعي للرسالة يف 1
.القرن الرابع ليْحُذوا َحْذوه، فيقوموا بضبط أصول أئّمتهم، وْمجعها، ووضع املؤلفات هلذه الغاية

ـ وقد ظهر بشكل خاص يف هذا اجلانب علماء احلنفية، حيث عكفوا على مجع أقوال أئّمتهم وأحكامهم، 
.تلمُّس ِعَلَلها، واستنباِط األصول اليت انطلقوا منهافحاولوا 

ـ فكان عمُلهم هذا بدايًة لظهور منهج جديد يف األصول، خيتلف فكرًا وطريقًة عن مذهب املتكلمني 
الّسابق له، فكانت هذه الّنواة األوىل النطالق هذا النوع من التدوين والتأسيس لعلم األصول عن طريق مجع 

ختريج األصول من : ع املذهب واستخراج األصول منها، فكان بذلك بداية ظهور هذا الفن أو املصطلحفرو 
.الفروع

قيام وظهور هذا النوع من التدوين يف علم األصول ظهور اخلالف ـ ومن األسباب اليت ساعدت على 2
الكثري من هذه األصول والقواعد واملناظرات اجلدلية بني أرباب املذاهب يف القرن الرابع اهلجري، حيث كانت 

.استنباط الكثري من األصول والقواعد َوَصْقلها وجتليتها انطالقا من الُفروع
واجلمود الذي ساَد يف مْنتصف القرن الرابع، أثٌر كبري يف نشاط ـ كما كان لِتوقُّف حركة االجتهاد، والرُّكود3

عكف أتباع املذاهب على احلركة اُألصولية خاّصة املتعلقة باستخراج القواعد األصولية لألئمة، حيث 
.استخراجها وتأصيلها والتحقيق فيها واالستدالل عليها

الّروايات، وَخّرجوا ِعَلَل األحكام، واستخرجوا من فجمعوا اآلثار، ورّجحوا بني:"ـ يقول حممد علي الّسايس
... ناظرة شىت املسائل والفروع أصول أئّمتهم، وقواعدهم اليت بنوا عليها فتاويهم، وخاضوا َمَعاِمَع احلجاج وامل

...".وألّفوا كتب اخلالفيات، مجعوا فيها أحكام األئّمة وأدلّتهم
قبل األئّمة من مصادر ختريج األصول من الفروع، حيث بدأوا ـ وهكذا كان البحث عن علل األحكام من

هذه العلل للتعرف على مناطات يبحثون عن تعليالت األئّمة لألحكام، والنظر يف وجوه التشابه والفروق بني 
.األئّمة وأدلّتهم القائمة على القياس واالستصالح واالستحسان، وغريها

م مل يُنصُّوا عليها صراحًة، وإمنا استخرجها األتباُع بعدهم، يقول ـ والكثُري من قواعد األئّمة وأصوهل4
أي أتباع األئّمة ـ مواقف النظر وجمالُس اجلدل اليت شاعت يف ذلك العصر ـ القرن الرابع ـ ودعْتهم ـ :"سالسايّ 

ع، وما أشار إليه يف أن يستخلص كل مجاعة قواعَد إمامهم اليت بىن عليها استنباطه ِمْن ثنايا ما أْفىت به من فُرو 
روايًة فإن كثريا من قواعد األصول مل ينّص عليها األئّمة بالتعيني، ومل تصح عنهم ... الكالم على األحكام؛

عنهم، وإمنا هي قواعد مستخرجة باستقراء كثري من الفروع، وعلى هذا أصول البزدوي يف مذهب احلنفية، 
".وما ألّفه غريهم يف هذا الشأنوقواعد القرايف وعياض وغريمها يف مذهب مالك،

يبدو أن التخريج باملعىن الّسابق ـ أي ختريج األصول من الفروع ـ ظهر حني نشأة :"ـ يقول الباحسني
،أصبح )ه204ت(والتقليد، فمنذ ظهرت رسالة اإلمام الشافعي ـ رمحه اهللا ـ اإلتباعاملذاهب، وبروز ظاهرة 
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لية يُؤّرق تالميذ املذاهب األخرى، سْعًيا إىل الكشف عّما عند أئّمتهم من البحُث عن األدلّة والقواعد األصو 
ريهم يف أحكامهم وتدوين ذلك يف ت اليت دعْتهم إىل خمالفة غز املربّراابر إىل إقواعد يف استنبا

"رسائل أو كتب، كانت نواَة التأليف األصويل يف املذاهب املختلفة
على أننا نُنّبُه إىل أن ختريج أصول وقواعد املذاهب :"ـ مث يقول

نفسها؛ ألن القواعد املذكورة البّد أن تكوَن أقدم من الفروع الفقهية؛ إْذ ِمَن املستبـَْعد أن تتصّور أن األئّمة قد 
هي املناهج ة هلم، وَعَرفوا ما ُيستدلُّ وما ال ُيستدلُّ به، ومااجتهدوا دون أن تكون معامل طريقتهم واضح

"
:"ـ مث يتابع قائال

."نباط تلك األصول من الفروعالشأن يف رسالة اإلمام الشافعي ـ قام األتباع والتالميذ باست
:"ـ مث يقول

كثريين، وبعد ذلك انتظمت يف كتب أصولية مذهبية، متدّرجة يف التْنظيم والتّـْنسيق والرتتيب حبسب التدرّج 
."الزمين

إن هذا املنهج االستقرائي هو الظاهرة الطبيعية يف نشأة كثري من العلوم، سواء كانت :"قائالختم ذلك ـ مث 
."يف اللغة أو غريها، وهو الطريق الّسليم إىل اكتشاف الروابط واألُسس بني قضايا العلوم املتناثرة واجلزئية

؟من الفروعأْي تخريج اُألصولِ : هل انفرَد الحنفيُة بهذه الطريقة
ى كثٌري من الباحثني أن أصول الفقه احلنفي قامت على هذا املنهج والطريقة، واحلقيقة مل يكن علماُء ـ ير 

احلنفية وحدهم الذين انتهجوا هذا املنهج، بل كان لعلماء املذهب املالكي واحلنبلي جهوٌد ملموسة يف ضبط 
ابن القّصار، الذي وضع : املالكيةأصول أئّمتهم، وبيان مآخذهم، ومن أبرز َمْن صّنف يف هذا اجلانب من 

، ذكر فيه ""ابن حامد الذي صّنف كتابا مساه: مقدَّمة يف أصول فقه اإلمام مالك، ومن احلنابلة
.بعض أصول اإلمام أمحد

عهم وإن مل يكن ـ من هنا فإن أتباع املذاهب األخرى غري احلنفية قاموا بضبط أصول أئمتهم باستقرائها من فرو 
ا الطبيعية يف نشأة أغلب العلوم، فاحلنفية اشتهرو ةهذا منهُجهم األصيل؛ ذلك أن املنهج االستقرائي هو الظاهر 

الفروع ـ يف تاريخ تدوين األصول وإن كانت املذاهب األخرى شاركتهم يف 
.ذلك مع التفاوت من مذهب إىل آخر

أين وجدُت أكثرهم يزعمون أن بناء اخلالف بني أيب حنيفة و الشافعي ـ رمحهما اهللا ـ واعلم :"ـ يقول الدهلوي
وعندي أن املسألة . على هذه األصول املذكورة يف كتاب البزدوي وحنوه، وإمنا احلّق أن أكثرها ُخمَرَّجة على قوهلم

قطعي كاخلاّص، وأن ال ترجيح بكثرة القائلة بأن اخلاّص مبّني وال يلحُقه البيان، وأن الزيادة نسخ، وأن العام
أن ال عربة مبفهوم الشرط أو الوصف و واة، وأنه ال جيب العمل حبديث غري الفقيه، إذا انسّد باب الرأي، الرّ 
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وأنّه ال تصحُّ رواية أصًال، وأن موجب األمر هو الوجوب البّتة، وأمثال ذلك أصول ُخمَرَّجٌة على كالم األئّمة، 
."حبيهعن أيب حنيفة وصا

أمسعت : رخسي ما يشهد لذلك، فقد ذُِكر عن حممد بن احلسن ـ رمحه اهللا ـ وقد سأله بعضهمـ ويف أصول السّ 
.ال، وإمنا أخذنا ذلك مذاكرةً :أمسعَت من أيب يوسف؟ فقال: فقال. ال: هذا كله عن أيب حنيفة؟ فقال

ـ ومثل ذلك ُميكُن أن يقال عن أصول اإلمام مالك ـ رمحه اهللا ـ فما يف كتب املالكية من أصول منسوبة إىل هذا 
اإلمام ليست كلها ممّا صرّح به، بل إن منها ممّا خرّج من مسائله الفقهية، وهكذا القوُل عن اإلمام أمحد ـ رمحه 

لبعض آي القرآن مما صرَّح به، ومن فتاواه الفقهية وتفاسريه ت أصولُهفإنه مل يدّون أصوًال، وإمنا ُمجعاهللا ـ 
.وغري ذلكيه وسلم صلى اهللا علوأحاديث الرسول 

رْد عنه فيها شيٌء، قال الّزركشيعن علماء الشافعية ختريج ُأُصوٍل إلمامهم، ممّا َمل يـ َبْل إنُه َوَردَ 
إن : من الفقه مذهب الشافعي يف أصول الفقه، كقولهْستَـْنتجُ لم أن إمام احلرمني كثريًا َما يواع):"ه794ت(

."الشافعي يرى أن القراءة الشاّذة ليست حبّجة، أخذاً من عدم إجيابه التتابع يف كّفارة اليمني
أبرز المؤلفات في تخريج األصول على الفروع

هذه الطريقة، أينصيٌب من التدوين والتأليف يف علم األصول وفقـ كان لكل مذهب من املذاهب األربعة 
.ختريج األصول على الفروع، واشتهر يف التأليف عدٌد من العلماء يف كل مذهب

اختذ علماء احلنفية طريقة ختريج األصول من الفروع مسلكًا رائداً، فأكثروا منه، ومل يعتمدوا على :الحنفية

هلا مبا يُنقل بأقوال أئّمتهم، مث يستدّلون
.عنهم من فتاوى وأْقضية

:ـ ومن أبرز كتب احلنفية املؤلفة يف ختريج األصول من الفروع
حيث اشتمل على العديد من القواعد األصولية املخرجة على فروع أئمة احلنفية: أصول الكرخي/ 1
للدبوسي:  تقومي األدلة/ 2
يللبزدو : عرفة األصولكنز الوصول إىل م/ 3
احلنفيرخسيمام السّ لإل: صول الّسرخسي أ/4

دم هذه األصول يف آثاره خاّصة عْ أصوًال مدونة ومكتوبة، لكن َالنَـ مام مالك أن ترك إلايعرف عن مل: المالكية
بيُه إىلنه يف استنباط األحكام، وكذا التيف رسالته إىل الليث بن سعد، وكتابه املوطأ، حيث أشار إىل منهج

.من األصولالعديد

:استنبطوها خترجيا من فروعه وفتاويه، ومن أهم املؤلفات يف التخريج عند املالكية نذكر
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"عيون األدلة"الفقهي وهي مقدمة أصولية لكتابه : ارمقّدمة بن القصّ / 1
د الوهاب البغدادي حيث احتوى على ثروة من األصول املخرجة على بع: امللّخص يف أصول الفقه/ 2

.الفروع
اإلمام الباجي، حيث اهتم بتخرج الكثري من أصول مالك انطالقا : أحكام األصوليف إحكام الفصول / 3

.يف املوطأ ويف املدونةتهوأقضيمن أقواله
.ابن العريب،حيث ضمن شرح موطأ اإلمام مالك الكثري من خترجيات األصول على الفروع: سبالق/ 4
املازري، حيث حقق الكثري من أصول اإلمام مالك بالّنقد والّتمحيص : إيضاح احملصول من برهان األصول/ 5

.اليت مجعت أقواله وفتاويهوالّتدقيق بالرجوع إىل فروع اإلمام مالك يف املوطأ ويف املدونة وغريها من املصنفات 
إذا كان الشافعية هلم حٌظ وفري يف تدوين أصوهلم على يد اإلمام الشافعي، فإن هذا مل مينع أتباَعُه يف :الشافعية

.
ما كان واعلم أن إمام احلرمني كثريًا: "الشافعية ورائدهم يف هذا العمل إمام احلرمني، يقول الزركشيـ وكان إمام 

إن الشافعي يرى أن القراءة الشاذة ليست حّجة : يستنتج من الفقه مذهب الشافعي يف أصول الفقه، كقوله
"أخذا من عدم إجياب التتابع يف الكفارة

تفرُّع و ميكن : "التكرارتخريج اإلمام الشريازي، حيث قال يف مسألة اقتضاء األمرـ ومن الذين أولوا العناية بال
أنت طالق طالق، ومل يكن لديه نية : يفي الفروع، وهذا إذا قال لزوجتههذين الوجهني من قول الشافع

أن : القول الثاينة، و نيتقع بالكلمة الثانية طلقة ثا:، أحدمهامنصوصاناستئناف يف الكلمة الثانية، ففيه قوالن
"رَِّجا من هذين القولنيتقع طلقة واحدة،وتؤّكد الكلمة بالثانية فيشتبه أن يكون الوجهان خُ 

ركشي، فقد حوى للزّ " البحر احمليط"ـ ومن أهم املصنفات يف ختريج األصول من الفروع عند الشافعية كتاب 
.مبنية على فروع الشافعيةخترجيات أصولية كثرية

:الحنابلة
مما تركه ا

.من آثار يف الفتوى واألجوبة واملسائل اليت خلفها اإلمام أمحد
ك ختريج األصول من الفروع؛ إلن اإلمام أمحد مل لمبساالعتناءـ واحلنابلة يأتون يف املرتبة الثانية بعد احلنفية يف 

.يرتك أصوًال مدونة كما ذكرنا، فلم يكن أمام األتباع خيار إال البحث يف الفروع الستخراج األصول منها
اضي أبو يعلى، فقد نسب إليه القول بأن األمر بالشيء عناية بتخريج األصول من الفروع، القئمةـ وأكثر األ

إذا وطئها وهي : وأْومأ إليه اإلمام أمحد يف رواية صاحل: "ال يتَناول املكروه،خمّرجا إياه من فرٍع واحٍد، فقال
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اْلَمِحيِض َوَال تـَْقَربُوُهنَّ فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف ﴿: هلاحائض مل حيلّ 
".يض ملا كان منهًيا عنه مل يدخل حتت الوطء املأمور به لإلباحة، وظاهره أن الوطء يف حال احل﴾ُهْرنَ َيطْ َحىتَّ 

".الُعدَّة"ـ وخرّج له الكثري من األصول يف كتابه 
روضة "كتابه ابن قدامة املقدسي يف، و "التمهيد يف أصول الفقه"ـ وكذلك فعل أبو اخلطاب الكلوذاين يف كتابه 

ففي هذه الكتب األصولية الكثري من اآلراء األصولية " املسوّدة"، وكذا آل تيمية يف كتابه "رظناالّناظر وُجّنة امل
.لإلمام أمحد املخّرجة وفق فروعه

.البن النجار" شرح الكوكب املنري"البن عقيل، و" الواضح"ـ وكذلك كتاب 
: الخالصة

نشأة علم األصول ظهر مبّكرا قبل عصر الّتدوين، حيث ظهرت بوادرُه يف عصر النبّوة، وتطّور يف عصر ـ إن 
.الّصحابة والتابعني وَمن بعدهم إىل أن اكتمل على يد اإلمام الشافعي

ا جيتهد يف الوقائع والنوازل وفق أصول وقواعد مضبوطة وإن مل ينِطقْ ـ وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ويصرّح، وكذلك عند الّصحابة رضي اهللا عنهم

بالفطرة والبديهَة والّسليقة، وملعرفتهم بالنصوص وإملامهم بالكّليات واجلزئيات، وإدراكهم أسرار ومقاصد 
.وينها وكتابتها

.اعد واألصولبـَْعُد، حىت أن الشافعي مل يدّون كل القو 
ـ وبقي األمر على هذا احلال إىل القرن الرابع، حيث استقّرت املذاهب، فاحتاج أتباع كل مذهب إىل البحث 
عن أصول إمامهم والكشف عنها، والتأكد من صّحة ِنْسبتها لإلمام، واالنتصار هلا، وغري ذلك من األغراض، 

وهنا ظهر ختريُج األصول على الفروع على أيدي احلنفي
.فيما بينهم

ـ وجلأ أرباب املذاهب إىل فُروع أئمتهم مْن خالل ما أُثر عنهم يف باب العقائد، وتفسري القرآن، وشرح 
ليها احلديث، والفتاوى، ونظروا يف املعاين والعلل ومناطات األحكام، الستخراج القواعد األصولية اليت بىن ع

.أئمتهم تلك األحكام

.والغاية، إىل أْن دوِّنْت يف كتب األصول، وبذلك ُعرِفت أصول األئّمة يف كل مذهب
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موقف العلماء مْن تخريج األصول من الفروع
األصول من الفروع، من األعمال االجتهادية لألتباع يف كل مذهب، يقوم على استقراء فروع ـ يعترب ختريج 

األئّمة، واستقصائها، والنظر يف العلل والنظائر واألشباه، بُغية الوصول إىل قاعدة أو أصل لإلمام يـُْنَسُب إليه؛ 
ما كتبه الشافعي يف رسالته، مع أنّه مل 

.مينع ذلك أتباعه من الكشف وختريج أصول له مل يذكرها
َيْسلم منها ـ إّن هذا اجلهد القائم على التّتبع واالستقراء للفروع تكتنفه صعوبات مجّة، وتعرتضه مزالق وزّالت َال 

. الّتخريج من األخطاء يف الوصول إىل احلقيقة
ـ هذا ما جعل العلماء خيتلفون يف مشروعية استخراج األصول من الفروع بني جمُِيٍز وَمانع لذلك؛ ملا يعرتض 

: هذا العمل من صعوبات ومزالق أّمهها
إذا كان االستقراء هو املنهج الطبيعي والّسليم للوصول إىل حقائق العلوم، فإن الفقهاء : ضعف االستقراء/ 1

.قواعد أئّمتهم وأصوهلماستخدموه للوصول إىل 
،"حبكمها على أْمٍر يشمل تلك اجلزئياتتصّفح أمور جزئية ليحكم"قيقته هوواالستقراء يف ح

ـ وهذا التعريف من الغزايل املراد منه أن استقراء منهج قائم على التّتبع لألمور اجلزئية الفرعية من أجل استنباط 
. قواعد كّلية

. خريج، حيث يتتبع فروع إمامه للوصول إىل استنباط قاعدة كّلية أو أصل إمجايلـ وهذا ما يقوم به جمتهد الت

. ة للعلم أو الظن الغالبفإن التخريج يكون ساملاً يف الغالب من األوهام واألخطاء، وتكون نتائجه مفيد
ـ وإن كان االستقراء املعتمد يف التخريج ناقصا، أي َأّن املخرّج َال يتتبع كل الفروع واجلزئيات، بل يكتفي 
ببعضها، وُخيرِّج القاعدة األصولية بناًء على ذلك، فإن هذا التخريج يكون ُمعرًِّضا صاحُبه للخطأ يف الّنتائج، 

علوم أن ختريج أصول األئّمة كان معتمداً على مثل هذا االستقراء الّناقص، بل والبالغ ومن امل:" يقول الباحسني

."
ن اخلطأ يف التخريج آتيًا من استقراء فُروع َال صَلة هلا بالقاعدة األصولية؛ وهنا يكون اخلطأ فادحاً، ـ وقد يكو 

إذ يُنسُب لإلمام ما ال صّحة َلُه وال أساساً؛ وقد يَقع هذا عندما ال جيُد املخرّج لإلمام فروعاً يف املوضوع الذي 
.فروع أخرى ال تنطبق على تلك القواعديبحث فيه، ويريد أن يُقعِّد له القواعد، فيلجأ إىل
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إن طائفة من القواعد الكّلية يف الفقه وأصوله اكُتِفَي «":االستقراء"ـ ويف هذا يقول الطيب السنوسي يف كتابه 
فيها باحلدس املبين على مقدمات غري كافية، ومل يدخلها اختبار وتأييد واضح من األدلة الصحيحة، فكان هذا 

.»يهامن مداخل الغلط ف
ومعظم الزّلل يأيت أصحاب املذاهب ِمْن َسْبِقِهْم إىل َمْعًىن صحيٍح، لكنهم َال «:ـ ويقول إمام احلرمني أيضا

.»...َيْسِربُونَُه حّق َسْربِِه ليتبيَّنوا باالستقراء أّن موجَبه عام شامل، أو مفّصل
)بني الفرع و األصل املخرَّج عليهأن ال تكون عالقة (:الخالف بين الفرع و محل النزاع في القاعدة/ 2

ـ واملراد أن يكون األصُل املخرُّج من الفرع واقعا يف صورة خالف، فيْعمد املَخرّج إىل خترجيه من فروع ال تطابق 
صورة حمل اخلالف والّنزاع، فيقع بذلك املخرّج يف اخلطأ؛ لُبعد الفرع عن حمل الّنزاع يف األصل، والشتباه الفرع 

.يه بعّدة أصولاملخرّج عل
بيع "يف قوله جبواز" "ـ ومثاله أن ُخيرّج لإلمام مالك قاعدة 

من ابتاع مّصراة فهو خبري النظرين؛ إن شاء أمسكها وإن شاء «:، الوارد يف قوله صلى اهللا عليه وسلم "املّصراة
ـ البخاري  ومسلم ـ »رّدها وصاعاً من متر

ـ أبو داود وابن ماجه والنسائي ـ "اخلراج بالضمان"فهو حديث خاص عارضه حديث عام، وهو
ـ فصورُة الفرع يف هذه املسألة َال تنطبق على هذه القاعدة أو األصل، وإمنا حمّل الّنزاع هو يف مسألة تعارض 

.خرب الواحد مع القياس
من " ختصيص العام الوارد على سبب خاص:"لإلمام مالك قاعدة مفادها" ندادابن خويز م"ومثاله أيضا ختريجـ

قول مالك بتخصيص َغْسل اآلنية اليت ولغ فيها الكلب بآنية املاء دون آنية الطعام، حيث رأى أن احلديث 
البخاري »إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله َسْبعاً «لى اهللا عليه وسلم صَرد فيه وخرّج عليه، وهو قوله وَ 

.ومسلم
.ـ لكن احلديث مل يرد على هذا الّسبب اخلاص، وهو وُلوُغ الكلب يف آنية املاء

) ى سبب خاصختصيص العام الوارد عل(منداد، اشتبه عليه هذا األصُل إىل أن ابن خويز ـ وسبُب ذلك يرجع 
لكية ختصيص اإلمام مالك ، حيث عّلل املا)العام بالعادة القائمة وقت اخلطابختصيص (بأصٍل آخر وهو 

.نادٌر وعزيُز الُوجود الَ َتصُل إليه الكالبُ 
بب ـ فاألصل املالحظ هنا هو ختصيص العام بالعرف وقت اخلطاب، وليس ختصيص العام الوارد على س

.خاص فالفرع هنا مل يتوافق مع حمل الّنزاع يف هذه املسألة
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االعتماُد على فهم المخّرج للّنص دون الّنظر في القرائن واألمارات الّدالة على األصل المخّرج / 3
:والمؤيدة له

وجه اظه يعتمد املخرّج على فهمه للنص وحلمن األخطاء اليت تقع يف ختريج القواعد واألصول من الفروع، أن 
ارك اإلمام يف الفرع الفقهي موضوع الّداللة فيه، فهو يعتمد على اجتهاده ونظره اخلاص يف التعرف على مد

القاعدة أو األصل؛ فال يبحث عن األمارات والقرائن اليت تسّدد اجتهاده، وتّصوُب نظره الستخراج القاعدة 
.من الفرع؛ أي أن املخرّج َال يستفرغ اجلهد الواسع يف االقرتاب من القاعدة األصولية
ة، واستدراك بعضهم على ـ وممّا يدل على وقوع املخّرجني يف هذا املزلق، اختالفهم يف بعض األصول املخّرج

بعض، ويف كثري من األحيان َال نظفر يف مراجع املذاهب َما يؤيد ختريج مثل تلك األصول أو القواعد لألئّمة، 
.وقد ال تكون ُمرادًة هلم، ولعّلهم كانوا يوّجهون آراءهم بعلٍل وأسباب أَخر

بشأن الفروع املندرجة يف األصول املذكورة، ال ـ وكذلك عند الّرجوع إىل املصادر الفقهية املشهورة يف املذاهب 
.جند تعليل الكثري منها باألصل املذكور، بل إن الفقهاء يذكرون علالً وأسباب أخرى غري تلك األصول

:تخريج اختالف قول اإلمام في بعض األصول من اختالف قوله في فرع فقهي/ 4
م، قد اختلف فيه هو، ِمَن اختالف رأيه يف الفرع يسلك بعض املخّرجني يف ختريج أصٍل َما من أصول إمامه

.الذي خيرّج منه هذا االختالف األصويل
َقُل عنه روايات خمتلفة  وهذا مسلك بعيٌد عن الّصواب، وسَبُبه أن اختالف اإلمام يف فرع ِمْن فُروعه، حيث تـُنـْ

صويل عنده، فال تالزم بني هذا يف ذلك الفرع؛ ال يكون َمردُّه أو سَبُبه لالختالف يف املأخذ وامللحظ األ
وذلك، وإّال ألّدى ذلك إىل عدم الرّكون ألصل من أصول أئّمة املذاهب، وذلك أن ما وقع منهم من اختالف 
يف الفروع كثري جّداً، فلو لزم من ذلك بناء هذا اخلالف يف الفروع على خالف أصويل وختريج أصٍل يف حمّل 

عدم االهتداء بأّي طريق ألّي منها، بل قد يكون مّرد اخلالف لدليل أقوى يف النزّاع، لََلزم هدم كّل األصول و 
املسألة، أو لعلمه بوجود حديث وغري ذلك يف تلك املسألة، وذلك كمن يرتك القياس يف مسألة فقهية بناها 

.على نصٍّ عنده، ال جيوز القول أنّه ترك القياس، وأنّه ليس أصالً من أصوله
:ع متشابهة تتنازعها مدارك عديدةالتخريج من فرو / 5

ومن األخطاء اليت يقع فيها املخّرجون، أن خيرّج أحدهم إلمام أصًال أو قاعدة من فروع تتنازعها مدارك 
ومآخذ للنظر عديدة وخمتلفة، كأن تتشابه األصول اليت يُظّن أن اإلمام الحظها يف فتواه، فيشتبُه على املخرّج 

لتخريج، وسبب ذلك يعود إىل أن الصّورة الظاهرة للفرع، جتعلها صاحلة لاللتحاق بأيها أخذ يف الفرع حمّل ا
.بعدة أصول ال أْصٍل واحد
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ـ وجيُدر التنبيه أنّه قد يكون لإلمام مسالك عّدة للنظر يف الفرع الذي أفىت به، ذلك أن هناك أصوًال متقاربة، 
سّد الذرائع، وغريها، ممّا يؤدي إىل االشتباه عند يكون الَفرُق بينها دقيًقا، كاالستحسان، واالستصالح، و 

.التخريج بأّي األصول أخذ اإلمام يف هذه املسألة
لعلماء من تخريج األصول من الفروعموقف ا

بناًء على ما سبق من الّصعوبات واألخطاء اليت يقع فيها املخّرجون ألصول أئمتهم من فروعهم، فقد اختلفوا 
:الفروع على قولنييف جواز بناء األصول على

زيني: المجيزون: األول
. والّسابقون يف هذا العمل األصويل، حىت اشتهروا به على َمْن سواهم

.األصول من الفروعـ واحتجوا بأن االستقراء طريٌق طبيعي لتأسيس الكّليات من اّجلزئيات، وبناء 

.
ومن املؤيّدين لتخريج األصول من الفروع فقهاء املذاهب األخرى، حيث انتشرت هذه الطريقة واملنهج عند 

.اقي األصولينيب
ـ فاجلّصاص احلنفي يبني أنّه من املمكن أن تْعرف آراء الناس من خالل فروعهم، وأنّه يكفي يف ذلك مجلة 
تفيد غلبة الظّن وال يشرتط االستقصاء؛ أي يكفي يف التّعرف على أصل من أصول اإلمام البحث يف مجلة من 

وال يشرتط االستقراء التام لكل فروع وجزئيات تلك فروعه حىت يغُلب على الظن أن ذلك األصل هو مراُده،
. املسألة األصولية؛ أي يكفي يف ذلك االستقراء الّناقص

رأيت أن أُقدم لكم بني يدي :"ـ وكذلك سار على هذا املنهج ابن القّصار املالكي يف مقّدمته، حيث قال
، ولذلك جتُده يذكر أّن "وما يليق به مذهبهاملسائل ُمجلة من األصول اليت وقفت عليها من مذهبه ـ أي مالك ـ 

.أصل مالك كذا، ويأيت بالفرع الّدال على ذلك
اعة، وأنت تتبني ذلك ـ أي الّصحابة ـ يستعملون قّوة هذه الّصنكانوا:"ـ ويقول ابن رشد احلفيد

ناعة إمنا ُصحِّحت باالستقراء من بل كثري من املعاين الكّلية املوضوعة يف هذه الصّ نه رضي اهللا عمن فتواهم 
".فتواهم يف مسألة مسألة

.أي أن الكثري من القواعد األصولية اليت بىن عليها الّصحابة فتاويهم، إمنا ُعرِفت باالستقراء
مذهب الشافعي كذا، وإمنا استنبطوا ذلك : :"ـ ويقول ابن الّسبكي

".خالفهري اطالع على نّصه، و منهم من يُنسُب إليه القول املخرّج مع كونه نّص على من قواعده من غ
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، وأْوسعوا القول فيها، أصول الفقه ـ وحّققوا تلك القواعدمث كتب فقهاء احلنفية فيه، ـ: "ـ ويقول ابن خلدون
لفروع لكثرة األمثلة منها وكتب املتكلمون أيضا كذلك، إالَّ أن كتابة الفقهاء فيها أمّس بالفقه وأليق با

..".فكان لفقهاء احلنفية فيها اليُد الطوىل..والشواهد، 
خالف ما ذهب إليه الفريق األول، حيث يرى املْنع وعدم ويرى فريق آخر من األصوليني: المانُِعون: الثاني

.جواز ختريج األصول من الفروع، وهؤالء ينتمون إىل طريقة املتكلمني
: "ـ يقول اجلويين مبيناً طريقته يف تقعيد األصول

فحقّ األصويل أّال يلتفت إىل مذاهب أصحاب الفروع وّال يلتزم مذهبًا خمصصًا يف املسائل املظنونة الشرعية، 
"  فهذا غايُة ما أردناه يف هذا الّفن

الذب عْن مسلك واحٍد، ولكن جيري يُعرَّج على مذهب، وَال يلتزم وحّق األصويل أالّ : "ل يف موضع آخرـ ويقو 
".مسلك القطع غري ملتفت إىل مذاهب الفقهاء يف الفروع

وهذا قول َمْن يتَلّقى احلقائق يف األصول من خياالت : "ـ ويف رّده ـ اجلويين ـ على فرْع ناَقَضُه به املخالف، يقول
".لظنون املتعّلقة بالفروعا

وغرضنا التنبيُه على املنازل، فإن استقام للخصم وْجٌه : "ـ ويف موضع آخر يُبنيِّ درجات الشبه باألمثلة مث يقول
".من الّشبه، فاألصويل َال يـَُعرِّج على مذاهب أصحاب الفروع

ختريج األصول من الفروع ـ فإّن وهذا خطأ يف نقل املذاهب ـ أي : "ـ ومن املانعني ابن برهان، حيث يقول
".الفروع تـُبـَْىن على األصول، وال تـُبـَْىن األصول على الفروع

وأّما األصول فال يتعّرض فيها إلحدى املسائل إّال على طريق َضْرب املثال، بل يتعّرض فيها : "ـ ويقول الغزايل
ن يتعرض فيها ملسألة خاصة، فبهذا فَارَق من غري أ...

".أصول الفقه فروعه
إن احملققني من أهل األصول عابُوا أخذ األصول من الفروع، واْعتَـلُّوا يف ذلك : "ـ ويقول ابن عقيل احلنبلي

ء إن الفروع حيسن أن تـُبـَْىن عليها األصول، قال ُحيسن بنا: بتحقيق واقع يوقع إجياب القبول منهم، فقالوا
".ىن على غريه، واألصل ما انـْبَـَىن عليه غريهملا قد استقر مّن أن الفرع ما يباألصول على هذه الفروع

على أن قياس األصول على الفروع وأخذ : "ـ ويقول يف معرض الّرد على املخالف املستدّل بفرع متفق عليه
".أحكامها فيما خيالف الوضع، وإمنا ُيستقى حكم الفرع من األصل

واعلموا ـ وفقكم اهللا ـ أنه إمنا جيب أن يقال باملذهب ألن الدليل : "ويقول القاضي أبو بكر الباقالين املالكيـ 
".قد دّل عليه، ال ألجل أن صاحبه قال به وذهب إليه، وجيب لذلك بناء املذاهب على األدلّة ال األدلة عليها

:مالحظات
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منا مرّده إىل تلك احملاذير والّصعوبات اليت تعرتض الطريق حنو ـ هذا املنع من التخريج األصول على الفروع إ
.التخريج الّسليم ألصول األئّمة من خالل فروعهم

.يف نسبة الفرع إليهالتفصيلي الذي اعتمد عليه اإلمام، أو أن يشّك 

.احلنفي

.صل من خالل فروع املذهباألصل متفق عليه، ال لالستدالل على ّصحة األ

، وكذلك ابن "واعلم أن إمام احلرمني كثريًا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعي يف أصول الفقه: "الزركشي
.يج، فإنّه خرّج لإلمام أمحد الكثري من األصول من فروعهعقيل الذي نقل عنه املنع من التخرّ 

ـ ومن هنا فإن املنع من ختريج األصول على الفروع مل يكن على إطالقه، وإمنا يرجع لفروع ال تدل على األصل 
إطالقا، أو أن فيها من الغموض ما يعسر استنباط األصل منها؛ وِمن مث فإن التخريج ال مانع منه إذا انتفت 

.املوانعهذه
ضوابط تخريج األصول من الفروع

إذا قلنا جبواز ختريج األصول من الفروع، فإنه يكون صحيحًا ومقبوًال إذا َخَال من تلك األخطاء واملزالق 
الّسابقة الذكر، و عليه البّد من ذكْر جمموعة من الضوابط اليت حتفظ عملية التخريج من الزلل، خلصتها ممّا 

:الباحثني، وهيذكره بعض 
أن يكون املخرُّج متمّكنا من اُألصول والفروع معاً، وَال يكفي متّكنه من أحد الفّنني، فاملتمّكن من الفروع / 1

دون األصول، قد يضبط الفروع وأدلتها التفصيلية، لكن قد يفوته األصل الذي يلزم استخدامه مع الدليل 
املتمّكن من األصول قد تفوته بعض الفروع اليت قد تؤثر فيما التفصيلي حىت ُخيرِّج هذا الفرع، وكذلك فإن

.ُخيرجه من أصول
أن يقصد بالتخرّيج التعّرف على رأي غريه، ال االستدالل به على صّحة أصله هو، إالَّ مْن باب االستئناس / 2

من الكتاب، أو بكونه موافقا إلمام املذهب أو أحد أتباعه أو املذهب، لكن يذكر دليًال على صّحة قوله 
السّنة، أو املعقول، أو لغة العرب، وهذا ما فعله كثري من املخّرجني من التعّرف على رأي غريهم و االستئناس 

.به، مث يذكرون أدّلة ما يرّجحونه من الكتاب أو السّنة أو املعقول أو لغة العرب
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قول حته، ييغلب على الظن ثبوت الفرع وصاستيفاء العملية االستقرائية، بأن تكون تاّمًة أو أغلبيًة، حىت/ 3
". يكفي يف معرفة آراء الناس من فروعهم مجلة تفيد غلبة الظن، وَال يشرتط االستقصاء: "اجلّصاص احلنفي

لو أن املخّرجني سلكوا طريق االستقراء، فأكثروا املسائل الفقهية من أبواب : "ويقول عبد الرزاق بن عفيفي
أصولية، كما فعل ذلك الشاطيب أحياناً يف كتاب املوافقات، وقصدوا بذلك الشرح شّىت على أن جتمعها وحدة

واإليضاح واإلرشاد إىل ما بينها من معىن يقتضي اشرتاكها يف احلكم دون تقّيد مبذهب معّني ليخلصوا إىل 
بيعيا تألفه الِفَطر القاعدة األصولية، وأتبعوا ذلك ما يؤيّد االستقراء من أدّلة العقل و النقل، لكان طريقا ط

...".السليمة، وتعتمده عقول الباحثني املنصفني 
اخللّو من التعسف والتكلف، ويكون التخرّيج املبين على االستقراء طبيعيا وسليما إذا خال ِمْن َيلِّ هذه / 4

ب التخرجيات، وحماولة تدّخل املخرّج وتوجيهها ليوافق ما يرّجحه من أصل، وكل ذلك من باب التعصّ 
واالنتصار للمذهب، فالبّد أن يكون التعامل مع فروع اإلمام خاليا من التكّلف والتّعسف يف التأويل والتوجيه 

.لتسلم عملية التخريج
:أن يسلك املخرّج عند بدء عملية التخريج ألصل أو قاعدة ما، اخلطوات اآلتية/ 5

.أ ـ مجع الفروع اليت هي حمّل ختريج األصل منها
.د من عدم فوات فروع قد تؤثر على عملية التخريجب ـ التأكّ 

ج ـ حتليل الفروع، والنظر يف وجه داللتها على مستندها ودليلها، وأال تكون غريبًة من كّل الوجوه أو من 
.أغلبها عن األصل أو القاعدة املراد خترجيها منها

فيه، وأن َيْسِربَ الفرع مبْسَباِر كل املدارك و ـ البحث عن أّدلة الفرع ومستنده واملنزع الذي ارتكز عليه اإلمام 
.واألصول اليت يغلب على ظّنه أن اإلمام الحظها، حىت يستخلص ويرّجح َمْدرَكُه منها

وقد جيد املخرّج أن الفرع ال يتخرج إّال على مدرٍك واحد، وهنا حيكم بأنّه هو أصل اإلمام قطعا ومستنده، وإن 
.خرّج من خالل حتليله للفرع، فيكون أمام احتمالنيتعّددت أصول اإلمام يف نظر امل

تساوي هذه األصول يف االحتمال من قبل اإلمام وأنه أّسس عليها مجيعا هذه الفتوى أو هذا الفرع :األول
بأوىل من ختريج أصل آخر مادامت  من هذا الفرع؛ إذ ليس ختريج أصلٍ الفقهي، وهنا يسقط ختريج األصل

.ية يف االحتمالكلها يف مرتبٍة متساو 
أال تتساوى هذه األصول يف االحتمال، بل يكون البعض منها أقرب من اآلخر، وهنا يأخذ بالقريب :الثاني

.ويستبعد البعيد، ويكون التخريج مفيداً للظن يف نسبة األصل املخرَّج لإلمام
ذي ُبِين عليه الفرع من غريه من حترير صورة الّنزاع يف األصل املراد خترجيه من الفرع، حىت يتضح األصل ال/ 6

صور النزّاع، فال جيوز أن يُنسب لإلمام فرٌع على أصل خاطئ مل يظهر ومل يَتبَّني أن اإلمام أخذ به؛ مث النظر 
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إذا كان هناك خالٌف وارٌد حول هذا األصل، و النظر يف خمتلف اآلراء و سْربها و حتليلها الستخالص الرأي 
.املراد لدى إمامه

:تأّكد من صّحة ما نسب لإلمام من فرع، وذلك بتتبع اخلطوات اآلتيةال/ 7
.ـ التأكّد من ثبوت الفرع لإلمام، ومن صّحة نسبته إليه بالّدليل والربهان، ال مبجرّد الظن، أو االفرتاض والتّوقع

قط التخريج وأصبح ـ التأكد من الّدليل التفصيلي للفرع؛ ألنّه إذا ثبت أن الّدليل تفصيلي غري ما ذكر فقد س
.الغياً 

آخر غري الذي اعتمد ا جعلته يُوهم بداللته على أصلٍ ـ التأكد من عدم وجود أدّلة خارجية أثّرت يف الفرع، ممّ 
.عليه اإلمام صاحب الفرع

النظر يف الفرع املخرَّج عليه، إن كان من نظائر ما يصلح خترجيه على األصل املخرَّج، فهو صاحل، ألن / 8
ًال لتخريج األصل، وكيفيته أن ُخيَرََّج األصل من الفرع، مث يقوم املخرِّج بتخريج فروع مستجّدة من يكون حم

وقائع ونوازل على هذا األصل املخرَّج لإلمام، ممّا يـُّقوي الظن أن هذا األصل هو مبىن وأساس هذه الفروع، 
.لى صّحة األصل املخرّجوأنّه هو مدرك اإلمام، فيدلّ  ذلك على سالمة عملية التخريج، وع

.على األصل املخرّج بغرض التأكد وإزالة االحتمال والوصول إىل اليقني أو الظن الغالب
وله، بل البّد من التفصيل، فإن كانت عملية التخريج أنه ال حيكم مبنع التخريج على اإلطالق أو قب:واخلالصة

.منضبطة بضوابطها فهي مقبولة وإن مل تكن مضبوطة رُفضت ومل تُقبل
مسالك التعّرف على أصول األئمة

تهم والتعّرف عليها من هي الطرق اليت سلكها علماء املذاهب وأتباعهم الستخراج أصول وقواعد أئمّ :تعريف
.فروعهمخالل البحث يف 

ة مل يدوّ 
ة خالل إشارات قليلة؛ لذا قام األتباع بالبحث عن هذه األصول والّتنقيب عليها من خالل أقوال األئمّ 

.مجعوها يف الكتب واملّصنفاتوفتاويهم َوَما َخّلُفوا من فروع، فاستخرجوها و 
:أهمية معرفة هذه المسالك

ة، وميكن إمجال فوائد معرفة املسالك يف إن ملعرفة هذه املسالك أمهّية بالغة يف التعّرف على أصول وقواعد األئمّ 
: النقط اآلتية

: التعرف على أصول األئمة/ 1
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واالستنباط اليت هي أدوات ملعرفة البحث على علم األصول معناه إدراك األصول وقواعد االستداللإن
مل تدّون من فراغ، إمنا جاءت بعد ُجْهد احلكم الشرعي، وهذه األصول والقواعد املدّونة اليوم يف كتب األصول 
هو اإلمام الوحيد الذي دّون أصوله، من وعمل قام به علماء املذاهب وأتباُعهم، خاّصة إذا علمنا أن الشافعي 

تهم، هنا ندرك اجلهد الواسع الذي قام به علماء األصول يف كل مذهب، حيث استقروا أقوال وفروع أئمّ 
واهلّني خاّصة يف ظل هلومل يكن هذا باألمر السّ . ونّقحوها، وهّذبوها، وَنظموها يف صورة قواعد وأصول

ذاهب املختلفة،حيث اْنربى أتباع كل مذهب لنصرة آراء اإلمام وأقواله واجتاهه التنافس الذي كان قائمًا بني امل
والّدفاع عن ُوُجوده، ممّا زاد من مشّقة البحث واجلهد واحلجاج واجلدال بُغية احلفاظ على املذهب وإقامة 

.املتمثل يف قواعد وأصول الفقهبنيانهأصول 
:نسبة األصل لإلمامالتحقق من / 2

حيحة ة صَ هذه املسالك تعُني الباحثني والدارسني على التحقق والتأكد من كون األصول املنسوبة إىل األئمّ إنّ 
إمنا تعّرف عليها األتباع من خالل ومل ُيّصرحوا منها إّال القليل؛ ة مل يُنّصوا على أصوهلمودقيقة، ذلك أن األئمّ 

يف ة متفاوتةمن هنا كانت األصول املنسوبة لألئمّ . خريج
الّدرجة،حيث يكثر فيها اخلالف َوالّرتدد، فأقواها وأْعالها َما َنّص عليه اإلمام من غري احتمال، ويليها ظواهر 

كثر الّنصوص اليت حتتمل أكثر من َوْجٍه، ويليها املْسَتنبُط من أقواله واستدالالته، وأخريا التخريج حيث ي
.االحتمال وَتضعف النسبة أكثر

لى الفروع ـ بـَْعَد أن ختريج األصول عا العلم مل تـَُعْد له فائدة ـ أي إن هذ: قد يقول قائل:" ـ يقول الباحسني
و من لُ العلماء واختالأصول الفقه، وُدّونت قواعُده، وُعرِفت آراءُ استقّر علم

هو ِنْسَبة فتقُده يف كتب األصول،ي نَ إن األمر الذ. اقيقة كّلها، وإمنا ميثل جانبا منهميثل احلوجاهة، ولكنه ال 

ني الذين جاُؤوا فيما جتالميذه، ومن آراء املخرّ ومن آراء الرأي بَعْيِنه، وهذه اآلراء خليٌط من آراء اإلمام نفسه، 
كما نَ . بعد

الذي ال ُيساعد على تصحيح نسبة هذه القواعد إىل اإلمام، وقد يكشف البحث املستفيض واالستقراء اجلّيد 
".لف َما ُنِسب إليهعن رأي خيا

: ندرك قيمة معرفة األصول املنسوبة لإلمام من خالل التحقيق والّتمحيص ألسباب أمههامن هذا النصّ ~
.غالب َما يُنسُب يف كتب األصول ليس لإلمام، إمنا ُهو للمذهب/ أ

جني، فال بّد من رّ تالميذه، وآراء املخاآلراء األصولية يف كتب األصول َخليط من آراء اإلمام، وآراء/ ب
.الفصل بينها والتمييز بني رتبها ودر 
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تفتقد كتب األصول إىل الّسند الذي بُنيت عليه تلك األصول والقواعد؛ فهي أقوال منسوبة من غري ذكر / ج
.للّسند املوصل إىل اإلمام أو أتباعه، ممّا يزرع الشك والرتّدد يف صحة نسبتها إىل اإلمام

:ختريج الفروع على أصول اإلمام وقواعدهة سالمة وصحّ / 3
، وذلك باّختاذها دليال ومنهاجاً عليهاالشك أن أعظم فائدة من معرفة أصول اإلمام وقواعده، التخريج

وقضاياه اليت الستنباط أحكام الفروع املستجّدة يف كل عصر، خاّصة إذا علمنا أن لكل عصر نوازلُه ومسائُله
، كالقضايَا الطبية واالقتصادية والّسياسية وغريها ممّا ُيستَجد يف كّل وْقٍت وحني، والَ حتتاج إىل أجوبة وُحُلولٍ 

.لنياألوّ َتْستوِعُبُه إجاباتُ 
ة والوصول إليها منهاجًا ودليًال لتخريج تلك الفروع املستجّدة عليها، ـ من هنا كان التعّرف على أصول األئمّ 
ج بالّضرورة، وإذا َضُعفت ِنسبتها كان الّتخريُج عليها ضعيفا؛ لذا  التخريفإذا صّحت نسبة تلك األصول صّح 

.كان التحقق من نسبة األصول لإلمام يف غاية األمهّية واخلطورة؛ فال يـُْنسُب َلُه إالّ َما َصّح ودّل الّدليل عليه
أصول مذهبه وَمنقوالته، ج فرعًا أو نازلًة علىيتعني على من ال يشتغل بأصول الفقه أن ال ُخيرّ " ـ يقول القرايف

ة وأقضية 
معرفة باط فرْعُ الّصحابة، ومل يكن عاملًا بأصول الفقه، َحُرم عليه االستنباُط من نصوص الشرع، ألّن االستنْ 

".أصول الفقه
فال جيوز له بأصول إمامه، اهالً جَ إذا كان املخرّجُ خريج على أصول اإلمام، الكالم خطورة التّ ـ يؤخذ من هذا 

لإلمام، فإن فعل ذلك ارتكب أن خيرَّج حكما لفرع أو نازلة على أصوٍل َجيَْهُلها، أو ال يتحّقُق من ِنْسبتها
.حراماً وإْمثاً 

عرفة أصول اإلمام، والتحقق من صحتها وأّدلتها، على األصول، ممن شروط ختريج الفروع ـ من هنا كانَ 
.والتأكد من ِنْسبتها لإلمام

ُمتّكن نَتيجُته العاِمل من ختريج :" وقد أشار الباحسني إىل هذه الفائدة من معرفة األصول والَتخريج عليها، قال
".ها أْوَىل املسائل والفروع غري املنصوص عليها، وفق تلك القواعد املخّرجة أو أن جيد هلا وجْ 

:الّرتجيح بني أصول اإلمام عند التعارض واالختالف/ 4
داخل املذهب الواحد واقعا وحاصًال يف الفروع،حيث جند يف املسألة الواحدة أقواال إذا كان التعارض واخلالف 

يستدعي البحثا متعّددة، فكذلك يف األصول حيث جند يـُْنسُب لإلمام عدة أقوال متضاربة ومتعارضة،ممّ 
.والنظر يف الرّاجح منها واألقوى َدليًال العتماده كأصل لإلمام

: وَمَردُّ اخلالف يف األصول املنسوبة لإلمام يعود إىل عدة أسباب منها~
.االختالفإىل ميذ واألتباع يف الّنقل مما يؤّديأـ ُوُجود أكثر من رواية مْنصوصة عن اإلمام، فيختلف التال
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ي اإلمام يف األصل أو القاعدة من تالميذه وأتباعه، نظرا الختالف أنظارهم فيما ب ـاخلالف يف استنباط رأ
.تركه اإلمام من استدالالت َفرعية، مما يؤّدي إىل اخلالف يف استنباط األصل

.، ممّا يؤّدي إىل اخلالف يف استخراج األصل املراد من اإلماميف التخريج من فروع اإلمام وفتاويهج ـ اخلالف 
املتضاربة وهذا يتطّلب البحث يف هذه األصول زماً عند اختالف األصل املنسوب لإلمام َال جيحُ الرتّ فكان ~

:متبعا اخلطوات اآلتية
.انقطاعهأو ب إىل اإلمام، وذلك بالتحقق من اتصالهسِ ونُ به األصلُ بحث يف الّسند والطريق الذي ُرِويأ ـ ال

.ثبُّت مْن نـُُقوهلم وّصحة أقواهلمب ـ البحث عن الّناقلني هلذا األصل، والتَّ 
.ة بنسبة األصل لإلمام، ممّا يقطُع بّصحتها أو ُضْعفهاالبحث عن األّدلة والقرائن احملتفّ ج ـ

.
لإلمام، وكانت هناك أصول متعارضة وحتقق من صحة نسبة األصلوإذا تأكّد الباحث من سالمة الطريق،~

:يليومتضاربة، فإنه يلجأ إىل دفع التعارض كما
سب إىل اإلمام ما أمكن ذلك دفعًا للتعارض، وذلك بتفسري آراء اإلمام وتأويلها وتوجيهها أ ـ اجلمُع بني ما نُ 
.حىت يزول التعارض

.وأّصحها بالّنظر إىل الدليلب ـ الّرتجيح بينها باختيار أقواها
إن كشف هذا العلم ـ ختريج األصول على الفروع ـ عن قواعد األئّمة، ميّكن العاِمل من :" ـ يقول الباحسني

".ترجيح األقوال واختيار أقواها، عن طريق قّوة القاعدة ومتانتها
تبعاد الضعيف منها وتقدمي القوي، وترك ـ وهكذا نُعيُد النظر فيما ورثناه من أصول األئّمة متحيصا وتدقيقا باس

.املرجوح منها للرّاجح، وتقدمي القطعي على الّظين
:مسالك التعّرف على أصول األئّمة

واآلن بعد أن عرفنا أمهية هذه املسالك يف معرفة أصول األئّمة، والتحقق من سالمتها ونسبتها إليهم، والرتجيح 
سالك؟بينها عند التعارض، نتساءل عن هذه امل
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)نصوص اإلمام(الّنص من اإلمام: المسلك األول
ال خيتلف تّلفظ اإلمام باألصل الذي يعمل به بألفاظ ال احتمال فيها، حبيث تُفيد القطع الذي ـ ومعناه أن ي

.فيه اثنان
بعبارات 

.صرحية قاطعة
صوص اإلمامظواهر نُ : المسلك الثاني

يتلفظ اإلمام باألصل الذي يعمل به بألفاظ حمتملة، يُفيد ظاهرها ذلك األصل مع احتمال ملعىن ـ ومعناه أنْ 
.آخر مرجوح

الزٌم ما مل يّدل لـ ويأيت هذا املسلك يف املرتبة الثانية بعد الذي قبله، إذ يفيد الّظن، لكن العمل بظاهر األصْ 
.دليل على معناه املرجوح

ـ والّتفريق بني املسلكني يَعتمد على النظر يف عبارات اإلمام وحتليلها للّتمييز بني األصل القاطع الذي ال 
.دليلٍ ل إال بِ عن الظاهر إىل املؤوّ دلُ عْ يُـ احتمال فيه، واألصل الظّاهر احملتَمل، والَ 

: هرمصادر معرفة الّنصوص والظوا~
:ذلك بإحدى الطريقتنيعرفُ يُ 

واليت كالّرسالة لإلمام الشافعي، حيث نّص وقّعد الكثري من األصول والقواعد، : مصّنفات األئّمة األصولية/ 1
.ميكن من خالهلا معرفة والتمييز بني القطعي والظين من هذه األصول

الفروع على التحقيق، إّال كتابا يف العقيدة وعلم الكالم ـ أّما أبو حنيفة فإنه مل يرتك كتابًا يف األصول وال يف 
إليه من األصول ليس من كالمه، بل هو من استنباطات تسب، ومن ّمث فما نُ "الفقه األكرب"املسمى ب 

.أصحابه وَتالميذه
ا حجية عمل ـ أما اإلمام مالك فإنه مل يّدون كتابا يف األصول، ما عدا رسالته إىل الّليث بن سعد اليت ذكر فيه

أهل املدينة والشواهد على ذلك؛ فهذه الرسالة تكلم فيها مالك بصراحة على هذا األصل الذي انفرد به عن 
".املوطأ"وكذلك أشار إىل هذا األصل بعبارات واضحة يف كتابه سائر األئّمة واألصوليني، 

.ـ وكذلك القول بالنسبة لإلمام أمحد، فإنه مل يرتك أصوًال مّدونة
:ة وأتباعهمَمرويات َتالميذ األئمّ / 2

ـ واملراد ما نُِقل عن األصحاب والتالميذ من الّروايات ِحْفظًا ومساعًا وكتابًة، فالكثري من أصول اإلمام نُِقلت 
دّونه اإلمام من أصول قليلة مقارنًة مبا ُرِوَي 

.َعْنهُ 
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.قَاَل اإلماُم، أو ُروي عن اإلمام: ـ وتكوُن بصيغة
ـ وُيشرتط يف هذا الطريق أن يكوَن الّناقُل والرّاوي عن اإلمام ضابطا ثبتاً أميناً فيما يـَْروي وينـُْقل ويـُْنِسُب لإلمام 

.من أصول وقواعد
وتلقيناً،  األصول حفظًا ومساعًا وإمالءً ذوا هذه أخَ ـ وجند هذه املرويات فيما أّلفه التالميذ واألصحاُب الِذينَ 

كمدّونة سحنون عن ابن القاسم مثال، وكذا املّدونات األخرى، كاملستخرجة، والُعتبية، اليت حوت الكثري من 
الّسماعات عن اإلمام مالك، وكذا مقدمة ابن القّصار الذي دّون فيها الكثري من األصول املنسوبة لإلمام 

.مالك
:المنصوصة عن مالكأمثلة من األصول

فإذا كان األمُر باملدينة ظاهرا :" ـ نص مالك على حجية أهل املدينة، حيث جاء يف رسالته إىل الّليث بن سعد
، أي إذا كان عمل أهل املدينة ظاهراً معموالً به فال جيوز تركه وخمالفُته إىل غريه، بل "معموال به، ْمل أر خالفهُ 

.جيب التمّسك به والعمل به
من معلوٌم :" ومن األصول املنقولة عن مالك تقدمي عمل أهل املدينة على خرب اآلحاد؛ قال ابن رشد اجلدّ ـ

).17/604(البيان والتحصيل". مذهب مالك أن العمل املّتصل باملدينة مقدم على أخبار اآلحاد العدول
ـ ومن األصول املنسوبة ملالك ما ذكره ابن أيب زيد يف النوادر والزيادات عن حممد بن سحنون عن مالك 

إذا صحبته يكن فيه فبما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيكم مبا يف كتاب اهللا، فإذا مل :"قال
عن أصحابه إن اجتمعوا، فإن اختلفوا فبما أتاه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األعمال، فإن مل جيد ذلك

َحَكم ملن صحبت األعماُل قوَله عنده، وال خيالفهم مجيعا ويبتدئ شيئا من رأيه وقاس مبا أتاه عنهم، مث يقضي 
".مبا اجتمع عليه رأيُه

إمجاع ـ ففي هذا الّنص بيان من اإلمام مالك ألصوله مرتّبة، حيث قّدم الكتاب، ّمث الّسنة املعّضدة بالعمل، مثّ 
.الّصحابة، مثّ أقوال الّصحابة، مثّ الرأي والقياس

وقواعد أو ما روي عنهم مساعاً قليٌل جداً،إذا ما استثنينا ـ وجتدُر اإلشارة إىل أّن ما نّص عليه األئّمة من أصول
.أصول الشافعي اليت خّصها بالّتدوين

االستنباط من األدلّة الجزئية: ثالمسلك الثال
""به ـ واملراد 

فاإلمام ال ينّص على األصل أو القاعدة، لكن تُعرف عنه ويُهتدى إليها من خالل حتليل مسائله اليت استدل 
.عليها بأدلّة ُجزئية من الكتاب، أو الّسنة، أو اإلمجاع، أو القياس
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ة خاّصة؛ تتضمن القاعدة أو األصل الذي يُوّجه الّدليل ـ ومعلوم أن االستدالل الفقهي يكون َمبنيًا على أدلّ 
أن يستنبط القاعدة األصولية اليت وّجهت االستدالل 

.الفقهي
بني الرجال والنساء، وذلك أن اهللا تبارك وتعاىل قال يف  والقصاُص أيضا يكون :" قول مالك يف املوطأ: ومثاله

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْنيَ بِاْلَعْنيِ َواْألَْنَف بِاْألَْنِف َواْألُُذَن بِاْألُذُ َو ﴿:كتابه العزيز ِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َكَتبـْ
".أن الّنفس بالّنفس، فنفس املرأة احلرّة بنفس الّرجل احلّر، وُجرُحها ُجبْرحه: ﴾، فذكر اهللا تعاىلَواْجلُُروَح ِقَصاصٌ 

حّجة عند مالك وأصٌل من ه
.أصوله ما مل تْنَسْخه شريعتنا

رسلة من خالل قوله بتضمني الّصناع، جاء يف ـ وكذلك استنبط األئّمة أن مالكا يقول باملصلحة امل
مسعت مالكاً يقول يف الّصّباغ يُدفع إليه الثوُب ُخيْطئ به فيدفُعه إىل رجل آخر حىت يلبسه الذي أعطاُه :"املوطأ

لك وذ:"ّمث قال مالك مستدال على قوله..." إيّاه، أنه َال ُغْرم على الذي َلِبَسُه، ويـُْغرم الغّساُل لًصاحب الثوب 

...".ضمن األكرياء الطعام خاّصة للمصلحة، وما أدركُت العلماء إالّ وهم يضمنون الّصناع 
من أصوله؛ ألنه استدل على 

.تضمني الصّناع، ومنع تلقي الركبان، وبيع البادي للحاضر، باملصلحة
.ـ وهنا صرَّح مالك بالّدليل الذي احتج به، وهذا قريب من املسلك األّول يف الّظهور والوضوح والّداللة

حيتج بالقياس ويستدل به يف مسألة احلائض تطهر وال جتد ماًء، فشبهها ـ وكذلك استنبط العلماء أّن مالكاً 
فهنا قاس احلائض على "فإّن مثلها مثل اجلنب إذا مل جتد ماًء تتيّمم:"باجلنب يف جواز التيمم، حيث قال عنها

.اجلنب يف مشروعية التيمم عند انعدام املاء
:مالحظات

ر، حىت َال يطة واحلذَ ول وقواعد اإلمام أن يسلك مسلك احلِ / أ
به اإلمام، لذا البّد من التحليل العميق للنصوص اجلزئية واألدّلة الفرعية، وبيان وجه ال يقولُ أصالً يستنبط

.االستدالل للوقوف على القاعدة أو األصل
.حىت ال يُنسَب إليه َما مل يستدّل بهوالبّد من التأكّد من صّحة نسبة الفرع أو الدليل لإلمام، / ب
أو املسألة الواحدة عن طريق االستقراء وكذلك على املسَتِدل أن جيمع كّل األدّلة يف الفرع الواحد، / ج

.واالستقصاء، مث املقارنة بينها واملوازنة للوصول إىل األصل املقصود من اإلمام
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تتنازعها أصوٌل متعددة، وهناك فروع ال يتنازعُها إّال أصٌل واحد، كذلك البّد من مالحظة أن ُهناَك فُروعاً / د
.فالبّد من التمييز بني تلك األحوال املختلفة

يصعب التمييز بينها من خالل استدالالت اإلمام، كالقياس وأيضا هناك أصوًال متداخلة ومتقاربة / ه
...واالستحسان واالستصالح 

لفروع تخريج األصول من ا: المسلك الرابع
".استنباط أصول وقواعد األئّمة من خالل استقراء فروعهم الفقهية :" املراد بهو 

م لألحكام أجوبة ومسائل، و ة وما روي عنهم من فتاوى و أي البحث والتنقيب يف فروع األئمّ 
.الستخراج تلك األصول والقواعد

و أ، يقوم على استنباط األصل ة اجلزئيةاالستنباط من األدلّ ، أنَّ مسلكـ والفرق بني هذه املسلك وَسابِِقهِ 
.به اإلمام، وتوجيه ذلك االستدالل، ملعرفة األصلالقاعدة من الدليل الذي استدلّ 

.الستخراج األصل أو القاعدة، هو النظر يف فروع اإلمام الفقهية، وفتاويه وتعليالته لألحكامأما التخريج فـ 
:مصادر هذا املسلك 

:، مما يلي، وهو ختريج األصول من الفروعهذا املسلكستمدّ ي
.ا عليه، أو ممَّا ُخرَّج هلم، سواء كانت ممَّا نصُّو ةالفروع الفقهية املروية عن األئمّ / 1
.ة على نظرهم بااللتزامة الدالّ أفعال األئمّ / 2
.ة الدالة على نظرهم بااللتزامتقريرات األئمّ / 3
، حبيث تستخدم كمصادر يف ختريج كل ما يُروى عن اإلمام، من أقوال وأفعال وتقريراتسلك شامل لفهذا املـ 

.ف عليهاأصوله والتعرّ 
طُرق تخريج اُألصول من الفروع

:، هي، أشار إليها الباحسنيطرقاعتمد علماء التخريج على ثالث
النظر، مثّ ّدالة على وجهة نظرهم بااللتزام، الأي : االستقراء/ 1

أهم طرق ختريج األصول يُعدُّ هذا الطريق منيف معانيها وأوُجِه الشبه بينها، للوصول إىل األصل أو القاعدة، و 
.من الفروع

، ركهمة ومدامآخذ األئمّ وَسْربِها، واملقارنة بينها، للتوصل إىل إدراك معاين املصادر املعتمدة يف التخريج/ 2
واحٍد أو نصوص حمدودة ، ورمبا استند التخريج إىل َنصٍّ ا إليها فيما ذهبوا إليه من أحكاموِعَلِلهم اليت استندو 

.ِوْفَق هذا الطريق
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اليت تدرك بطريق التالزم العقلي،ق باستخراج األصول، السيما فيما يتعلّ الجتهاد القائم على النظر العقليا/ 3
ضا بالشيء رّ أن الد أضداده، و النهي عن شيء أمر بأحَ ه و ء يقتضي النهي عن ضدّ مر بالشيدراك أن األكإ

.د منه واعرتاف بصحتهرضا مبا يتولّ 
:منها األصولةالمستخرجالفروع

:الفروع اليت تستخرج منها أصول وقواعد األئّمة على ثالثة أقسام
.، كاملوطأ عند مالكالفقهيةعليها األئمّ الفروع الفقهية اليت نصّ / 1
، حيث يروى ابن عن التالميذ، كمسائل املدونةماعوالسّ ية اليت نسبت لألئّمة بالّرواية والّنقل الفروع الفقه/ 2

.اء واألجوبة والسماعات عن مالكالقاسم الكثري من اآلر 
هنا عبارة عن يلصو األ، فيكون التخريجُ مة وَمْرِوية عنهرََّجة على فـُُروع منقولة عن األئمّ خَ الفروع الفقهية امل/ 3

.ختريج ِمْن ختريج
من الفروعأمثلة لبعض األصول المخّرجة

:عند المالكية
، لكن ـ مقتضى األمر املطلق الذي مل يتقّيد بقرينة تدل على أنه للفور أو الرتاخي، مل يرد فيه عن مالك نصٌّ

ولكن مذهبُه يدل ليس عن مالك يف ذلك نّص، :" العلماء خّرجوا له قوًال أنه يقتضي للفور، قال ابن القّصار
".ك كذلك إالّ ألن األمر اقتضاه

ـ أقل اجلمع ثالثة، مل يرد فيه عن مالك نّص صريح، لكنهم خرجوه له ممّا أفىت به، حيث نقل القاضي عبد 
".: أجاب مالك عمن قال:" الوهاب عن مالك أنه قال

األمر بالفعل إذا جتّرد هل :" اإلمام، يقول ابن القّصارـ األمر املطلق يقتضي التكرار، مل يرد يف ذلك نص عن 
، ولكن مذهبه عندي يدل على التكرار  يقتضي التكرار أم ال يقتضي ذلك إّال بدليل؟ ليس عن مالك فيه نصٌّ

.، ويَرى بعضهم أن ذلك خرّجوه لإلمام مالك من فتواه بإعادة التيّمم لكّل صالة"إالّ أن يقوم دليل
املرسلة، مل يرد يف ذلك عن مالك نّص صريح، ولكن خرج له ذلك من قوله بعدم باملصلحةـ ختصيص العموم

" تغريب الزانية البكر خوفاً عليها من الفساد وضياعها بالنفي، وهذا ختصيص لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 
".البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
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:عند الحنفية
مل ينص عليه أبو حنيفة وال صاحباه، وإمنا خرّج حملمد بن احلسن الشيباين، من : اخيـ األمر املطلق يقتضي الرت 

لو نذر أن يعتكف شهراً له أن يعتكف أي شهر شاء، ولو نذر أن يصوم شهراً، له أن يصوم أي شهر : قوله
.شاء، وأنه ال يصري مفرطا بتأخري أداء الزكاة وصدقة الفطر والعشر

احلنفية أصال أليب حنيفة من ترجيحه قوله ـ صلى اهللا جخرّ ص يف العمل عند التعارض، ـ ترجيح العام على اخلا
" ، وهو عام، على اخلاص الوارد يف قوله صلى اهللا عليه وسلم "ما أخرجت األرض ففيه العشر:" عليه وسلم ـ

من قوله ، و "ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة:" وقوله صلى اهللا عليه وسلم" ليس يف اخلضروات صدقة
بنجاسة بول ما يؤكل حلمه، حيث جعل احلديث اخلاص بقّصة الَعرنيني الذي أمرهم الرسول صلى اهللا عليه 

استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القرب " وسلم بشرب أبوال اإلبل، قرتكوه لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم
".منه

ة هلا النفقة والّسكىن يب حنيفة، ُخمرّج من قوله بأن املبتوتـ مفهوم املخالفة ال حجة له يف كالم الشرع، أصل أل
﴾ فال يفهم من َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ َمحٍْل فَأَْنِفُقواَوِإْن ُكنَّ أُوَالتِ ﴿:حائال، لقوله تعاىلحامًال أو 

.املنطوق أن النفقة خاصة باحلامل، فتخرج احلائل باملفهوم
أن املرتّد إذا أسلم ال يلزُمه قضاء : خماطبني بفروع الشريعة، أصل أليب حنيفة خرّج على قولهـ الكفار ليسوا 

.كافر خالل رّدته، والكفار ليسوا خماطبني بالفروعالّصالة والَ قضاء الصوم أثناء الّردة، ألّن املرتد
حكم نسبة األصول المّخرجة إلى األئمة

يُنّصوا صراحًة على أصوهلم، وإّمنا ُنِسَبت إليهم خترجيًا على فروعهم املروية ـ تبّني ممّا سبق أّن أغلب األئمة مل
عنهم من خالل اجتهاد املّخرجني، بناًءا على فهمهم لنصوص األئمة وإدراكهم بعللها، واملعاين الرابطة بينها 

.هادعند تعدّ 
ـ من هنا فإن نسبة اخلطأ يف ختريج األصول والقواعد وارٌد وحممل، وال

.خاّصًة تلك األصول املخّرجة على فروع جزئية قليلة، أو املّخرجة على استقراء ضعيٍف نَاقصٍ 
نسبة األصول املّخرجة إىل األئمة، جيُدر بنا أن نذكر اختالف حكمـ وقبل التّعرف على آراء العلماء يف

.من أصول األئمة، كأمثلة إليضاح هذه املسألةالعلماء حول ّصحة ختريج عددٍ 
: ، ختريج أصٍل لإلمام أمحد، مفاده)ه458ت(ذكر القاضي أبو يعلى / 1

.قبل الشرع اإلباحةُ 
بأس به ملال: ـ وقد ُخرج له هذا األصل من إمياء أمحد يف رواية أيب طالب، وقد سأله عن قطع النخل؟ فقال

.نسمع يف قطع النخل شيئاً 
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.ـ واحلّجة يف ذلك أن اإلمام أمحد أسند اإلباحة يف قطع الّنخل، لعدم ُورود الشرع حبظره
ذه مبا ذكر، أخـ وتعّقب ابُن تيمية هذا التخريج من هذه الرواية، وبّني أّن قول اإلمام أمحد بعدم الَبْأس ال يعين 

الّشرعية، وجيوز أن يكون مأخوذًا ممّا سكت عنه الشرع فيكون عفواً، فقد يكون ذلك مأخوذًا ِمَن الُعمومات 
.وجيوز أن يكون استصحابا لعدم التحرمي، وجيوز أن يكون راجعاً إىل أن األصل هو اإلباحة العقلية

.عيانـ مث إن ما جاء يف الّرواية عن أمحد، من إباحة القطع هو من األحكام املتعّلقة باألفعال، ال املتعّلقة باأل
أن : وكذلك اختالف علماء احلنفية يف مسألة خماطبة الكفار بالشرائع، وخترجيهم رأيًا ملشاخيهم مفاده/ 2

.
على أّن املرتد الذي هو  ـ بعضهم َخرََّج ذلك من قوهلم أّن املرتّد إذا أسلم ال يلزمه قضاء صالة الرّدة، فدلّ 

.كافر غري خماطب بالّصالة
ـ وبعُضهم خرّج ذلك من أن املّكلف إذا صّلى يف أول الوقت مث ارتدَّ، مث أسلم والوقت باٍق، فإن عليه األداء؛ 

.وكذا لو حّج مث ارتّد مث أسلمَ 
يكونون خماطبني بأداء الشرائع إّن الشرائع ليست من اإلميان عند احلنفية، فال: ـ وبعُضهم خرّج ذلك من قوهلم

.املبنية على اإلميان
وقد أجابوا عنها مبا يدلُّ , وهذه خترجياٌت مرُفوضة أو ضعيفة عند احملّققني من علماء احلنفية:"يقول الباحسني

."على أن علمائهم مل يقولوا باألحكام املذكورة بسبب عّدهم الكّفار غري خماطبني بالشرائع، بل ألسَباب أخرَ 
إّن من نذر : ـ وصّحح الّسرخسي وتابعه صدر الشريعة أن القول بعدم خماطبة الكّفار بالشرائع، يُؤخذ من قوهلم

.أن يصوم شهراً مث ارتّد، مث أسلم، مل جيب عليه شيء
فُعرف أن الّردة تُبطل ُوجوب أداء كل عبادة، فيكون هذا شبه التنصيص عن أصحابنا أن :"ـ قال الّسرخسي

".بأداء الشرائع اليت حتتمل الّسقوط ال يتناوهلم ما مل يؤمنوااخلطاب 
وال شك أن مثل هذا االختالف يف التخرجيات، ومثل هذه االعرتاضات املوّجهة إليها يُعّزز :"ـ يقول الباحسني

"وجهة الّنظر القائلة بكثرة احتماالت اخلطأ يف التّخريج بصورة واضحة
األخذ بقاعدة ّسد : الشافعي، أصًال لإلمام الشافعي وهو) ه710ت(ومثل ذلك ختريج ابن الرفعة/ 3

الذرائع، أخذه من َنّصه يف باب إحياء املوات يف كتاب األم، إذ قال بعد ذكر الّنهي عن بيع املاء ليمنع به 
.حّرم اهللالكأل، وأنه ُحيتمل أّن ما كان ذريعة إىل منع ما أحّل اهللا مل َحيل، وكذا ما كان ذريعًة إىل إحالل ما

وإن كان هذا هكذا، ففي هذا ما يثبت أن الّذرائع إىل احلالل واحلرام تشبه معاين احلالل :"ـ قال ابن الرفعة
إّمنا أراد الشافعي حترمي :"لكن تقي الدين الّسبكي نازع يف هذا التخريج، وقال: يقول الباحسني". واحلرام
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وّسل إليه، ومن هذا النوع املاء، فإنّه ُمستلزٌم عادًة ملنع الكأل الذي الوسائل ال سّد الذرائع، والوسائل تستلزم املت
".هو حرام، وحنن ال ننازع فيما يستلزم الوسائل

، من أنّه يقدم القياس على خرب الواحد، فقد ذكر )ه179(ومن ذلك أيضا ما نسب إىل اإلمام مالك / 4
:عدد من علماء املالكية، منهم

إذا اجتمع خرب الواحد مع القياس ومل ميكن استعماهلما مجيعا ُقّدم :"قال،)ه398ت(ار صّ قابن ال~ 
".القياس

وكذلك القياس عنده ـ أي مالك ـ مقدم على خرب الواحد، إذا مل ):"ه595ت(وقال ابن رشد احلفيد ~ 
".ميكن اجلمع بينهما

".الكوهو ـ أي القياس ـ فقّدم على خرب الواحد عند م):"ه684ت(وقال القرايف ~ 
".ملالك، فإن القياس عنده مقدم على خرب اآلحاداخالفً ):"ه1330ت(وقال الواليت ~ 

، )ه489ت(ـ وقد اشتهرت هذه النسبة ملالك من غري املالكية، ومع اشتهارها، فقد أنكر ذلك ابن السمعاين 
قول، وليس يُدَرى ثبوت وهذا القول بإطالقه مسج مستقبح عظيم، وأنا أِجلُّ منزلة مالك عن مثل هذا ال:"قال

".هذا عنه
:األسباب التي أّدت إلى هذه االنتقادات 

: انتقاد التخريج، أي ختريج األصول من الفروع، يرجع إىلإن 
ضعف االستقراء الذي بنيت عليه تلك األصول والقواعد، ومعلوم أن ختريج أصول األئمة كان معتمدا / 1

النقصان، حيث ُخرِّجت الكثري من القواعد واألصول من فروع قليلة، ال على استقراءات ناقصة، بل بالغة 
.تتجاوز أصابع اليد، وأحيانا من فرٍع أو فرعني، مما جيعل هذه التخرجيات ضعيفة

إن الكثري من األصول والقواعد املخّرجة، كانت تعتمد على فهم املخرّج نفسه للنص، فهو ال يعدو أن / 2
احتمال اخلطأ يف هي موضوع التخريج، وحينئذ فإّن ف على مدرك اإلمام يف الفرع الفقيكون جمتهدا يف التعرّ 

.معرفة مدرك اإلمام وارٌد، وهذا مالحظ من خالل التعارض يف خترجيات أصول كثرية
:آراء العلماء في نسبة األصول المخّرجة إلى األئمة

:اختلفت آراء العلماء يف ذلك على قولني
:نسبة األصل املخرّج لإلمام، ويرجع ذلك إىل األسباب اآلتيةعدم جواز : األول

1
.األصول، و العكس هو الصّحيح، فإن األصول هي احلاكمة و املوّجهة للفروع
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.ند ختريج األصول من الفروع، بسبب ضعف االستقراء، كما سبق بيانهـ وأيضا فأن احتمال اخلطأ وارد ع2
ـ وأيضاً، اختالف املخّرجني يف ختريج العديد من األصول، بسبب اختالفهم يف الفهم واالجتهاد 3

.واالستنباط
ى األصول وهذا خطأ يف نقل املذاهب، فإن الفروع تُبىن عل": "الوصول إىل األصول"يقول ابن بُرهان يف كتابه ـ 

وال تُبىن األصول على الفروع، فلعّل صاحب املقالة مل يْنبِ فروع مسائله على هذا األصل، ولكن بناها على 
".أدلة خاصة، وهو أصل يعتمد عليه يف كثري من املسائل

يُنكر هذه الطريقة يف التّعرف على أصول األئمة مجلة وتفصيال، ولذلك رّد ما ): ه518ت(ـ فابن برهان 
.اقتضاء األمر الفورية أو عدمها: إىل أيب حنيفة والشافعي من أصول تتعلق مبسألةنسب

ورمبا كان ما ذكره ابن برهان من احتمال اخلطأ، هو الّدافع لكثري من العلماء على جعل :"ـ يقول الباحسني
".عليها من ِقَبِلهالتّخريج على أصول وقواعد اإلمام، يأيت بعد مرتبة التخريج من الفروع الفقهية املنصوص

فأّما ما خيّرجه أصحابنا على قوله ـ أي الشافعي ـ فال ":"شرح اللمع يف أصول الفقه"ـ ويقول الشريازي يف كتابه 
جيوز أن ينسب إليه وُجيَعَل قوًال له، والّدليل عليه أن قول اإلنسان ما نّص عليه أو دّل عليه مبا جيري جمرى 

".وال يـُْنَسُب إىل ساكٍت قولٌ :وهلذا قال الشافعي...الّنص 
.جواز نسبة األصول والقواعد املّخرجة إىل األئمة:ثانيا

وهذا قول أكثر األصوليني :"وهذا قول أكثر األصوليني والفقهاء، كما ذكر الطيب السنوسي، حيث قال
أنه مل يـَُقلها، وإن كان والفقهاء بدليل صنيعهم يف كتبهم، إذ كلُّهم يـُْنِسُب تلك القواعد إىل إمامه مع ِعلمه 

."
.وقواعدهمـ و عمدة هؤالء أن آثار األئمة وفروعهم الفقهية مبثابة الّدليل على أصوهلم 

اعلم أن مذهب اإلنسان هو اعتقاده، فمىت ظنّنا اعتقاد اإلنسان :"ـ يقول ابن السمعاين يف كتابه قواطع األدلة
".ظن ذلك ومل نعلمه مل نقل إنه مذهبهفّصل، قلنا إنّه مذهبه، ومىت مل نأو عرفناه ضرورة أو بدليل جممل أو م

ضرورٍة، أو دليٍل، وهذه أو اعتقاده، ما، بناًء على ظّن مذهٍب لشخصٍ ـ فابن السمعاين يرى جواز ِنْسبة
عتقادية، وكذا األصول الفقهية، وكذا الفروع الفقهية، فمىت وصل بنا الظنُّ بدليٍل أو الالنسبة عاّمة يف األصول ا

.ضرورٍة إىل إمكانية نسبة القول أو الرأي لصاحبه، فإنه ال مانع من ذلك
:الرأي الراجح
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جبواز نسبة األصول لألئمة هو الرّاجح إذا ما راعينا ضوابط التخريج اليت ذكرناها سابقا لتجاوز تلك ـ إنَّ القول
االنتقادات املوّجهة لتخريج األصول من الفروع، والتقليل من اخلطأ يف التخريج قدر اإلمكان، وذلك باالعتماد 

.على االستقراء التام أو الواسع
تخريج مبنيا على االستقراء التام أو الواسع النطاق، باستقصاء كل ما ورد عن ولو كان ال:" ـ يقول الباحسني

...".اإلمام، فإّن ذلك يصلح طريقا إىل التأصيل، وحيّقق غلبة ظّن مبآخذهم وما استندوا إليه يف التفريع
نماذج من أصول األئمة المخّرجة على فروعهم

: محل املطلق على املقيد عند أيب حنيفة/ 1
بوسي أّن املذهب عند احلنفية أن املطلق و املقيد عند احتاد السّبب واختالف احلكم، األدلة للدّ يف تقوميجاء 
.طلق ال حيمل على املقّيدفإن امل

:الفرع املأخوذ منه األصل 
استئناف يستلزم منها وطٌء، ممّامذكر فرًعا واحًدا، يف كّفارة الظهار، وهو فساد العتق و الّصوم فيها، إذا ختلله

فيمن كّفر عن :"قال أبو حنيفةعتق وصوم جديدين، وعدم فساد اإلطعام بالوطء من املظاهر ليال، حيث 
َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم ُمثَّ ﴿: لقوله تعاىلاستقبل الصيام،: ظهاره بالّصيام وجامع اليت ظاهر منها ليالً 

َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ ِمْن قـَْبِل َأْن ﴿:وقال﴾َرقـََبٍة ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّايـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فـََتْحرِيُر 
ر فأطعم ثالثني مسكينا مث جامعها مث أطعم ثالثني مسكينا أجزأه؛ألن اهللا لو كفّ : ، مث قال أبو حنيفة﴾يـََتَماسَّا

﴾قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّاِمن ﴿:، فأطلق اإلطعام ومل يُقيده بقوله﴾ْع فَِإْطَعاُم ِستَِّني ِمْسِكيًناَفَمْن ملَْ َيْسَتطِ ﴿:تعاىل قال
.د يف حترير الرقبة والصّيامُحيَمُل مطلق اإلطعام على املقيّ فال
:مقتضى األمر املطلق من ناحية الفورية وعدمها/ 2

.األمر املطلق على الفورأن : ذكر اجلّصاص أن الكرخي نسب أصالً للمذهب، هو
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:الفرع املأخوذ منه األصل
ـ هو مسألة احلج، وأن الكرخي استّدل على هذا األصل، بقوهلم يف فرض احلّج أنّه على الفور على من 

.استطاع إليه سبيًال، وأنّه ال يسُعه الّتأخري
املنقول عن أيب يوسف أن احلج على ـ واملسألة خمتلف فيها عند احلنفية، فالّرواية املشهورة عن أيب حنيفة و 

الفور، وعليها أكثر علماء املذهب، والّرواية األخرى عن أيب حنيفة واملنقولة عن حممد بن احلسن أن احلج على 
.الّرتاخي

:حكم اخلرب إذا رّد األصل رواية الفرع/ 3
ل رواية الفرع، واملقصود من رّد اخلرب فيما إذا أنكر األص: وسي أصًال أليب حنيفة وأيب يوسف هونسب الّدب

.اإلنكار أنّه ال يتذكر اخلرب، ال أنّه يكّذب الفرع
.رواية الفرععدم رّد اخلرب بإنكار األصل : هووسي أصًال حملمد بن احلسن ـ ونسب الّدب

.ـ فاملسألة خمتلف فيها عند احلنفية
:الفرع املأخوذ منه األصل

سى عن ذلك مل يعمل أبو حنيفة وأبو يوسف حبديث سليمان بن مو وك:" ح بال ويل، حيث قال الّدبوسيالنكا 
أميا امرأة نكحت بغري :" أنّه قالالزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: قال ابن جريج... سائي، وابن ماجه أخرجه أبو داود يف سننه، والن". إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل 
.قيت الّزهري فسألته فأنكره، فّضعفوا هذا احلديث من أجل هذامث ل
:الفرق بني الفرض والواجب/ 4

كون الفرض ما ثبت الّتفريق بني الفرض والواجب ب: هوـ نسب الّدبوسي أصًال  أليب حنيفة وحممد بن احلسن 
زم بالواجب العمل دون بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظّين، حبيث يلزم بالفرض العلم والعمل، ويل

.العلم
:الفرع املأخوذ منه األصل

وكذلك قال أبو حنيفة فيمن ترك الفجر مث صلى الظهر وهو ذاكٌر :" الرتتيب بني الفائتة والوقتية، قال الّدبوسي
ملا عليه، إّن ظُهره فاسد وعليه القضاء، فإن مل يقض حىت كثرت الفوائت فال قضاء عليه؛ ألنا أُمرنا بقضاء 
الظهر خبرب الواحد؛ ألن الرتتيب مل جيب بالكتاب، فظهر يف حق العمل دون العلم، والعمل بالرتتيب خبرب 
الواحد ثابت عندنا ما دامت الّصلوات الفوائت قليلة، وإذا كثرت الفوائت فال ترتيب، فال جيب بعد الكثرة 

".عمالً باخلرب، وإمنا جيب لوقوعها فاسدةً 
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:من ناحية القطعية والظنية يف الداللةفيما يفيد العام / 5
واملذهب :"قال.أن العام غري املخّصص قطعي الّداللة على أفراده: ـ نسب الّسرخسي أصًال للمذهب هو

أن العام موجٌب للحكم فيما يتناوله مبنزلة اخلاّص موجب للحكم فيما يتناوله، يستوي يف ذلك األمر : عندنا
.."والنهي واخلرب
.العام قبل التخّصيص قطعية كداللة اخلاصّ أي أن داللة 

:األصلاالفروع املأخوذ منه
ما أخرجت األرض :"ورجح العام بقوله صلى اهللا عليه وسلم : قال: املزّكىأ ـ زكاة اخلضروات وحتديد مقدار 

ن ليس يف اخلضروات صدقة، وليس فيما دو :"رد بقوله صلى اهللا عليه وسلم على اخلاّص الوا" ففيه العشر
".مخسة أوسق صدقة

أن :" نسخ اخلاص بالعام، حيث جعل اخلاّص يف حديث العرنيني، وفيه:" قال: ب ـ حكم بول املأكول اللحم
بلقاح وأمرهم أن خيرجوا فيشربوا من أبواهلا قدموا املدينة، فأمر هلم النيب رهطًا من عكل أو قال عرينة، 

استنزهوا عن البول فإن عامة "وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم ، جعل هذا اخلاص منسوخا بالعام،"
".عذاب القرب منه

وأكثر مشاخينا يقولون إن العام الذي مل يثبت خصوصه بدليل ال جيوز :" قال: ج ـ حكم قراءة الفاحتة
ال يكون " ال صالة إّال بفاحتة الكتاب:"الواحد وال بالقياس، فإن قوله صلى اهللا عليه وسلم ختصيصه خبرب

.حىت ال تتعّني قراءة الفاحتة فرًضا﴾فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرآنِ ﴿:موجبا ختصيص العموم يف قوله تعاىل
َوَال تَْأُكُلوا ِممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اللَِّه ﴿:وكذلك قوله تعاىل: قال: د ـ حكم األكل من ذبيحة التارك التسمية عمداً 

عام مل يثبت خصوصه، فإن الّناسي ُجعل ذاكراً حكما بطريقة إقامة ِمّلته مقام التسمية ختفيفا عنه، فال ﴾َعَلْيهِ 
.جيوز ختصيصُه خبرب الواحد وال بالقياس

:اشرتاط الّنقل املتواتر يف القرآن/ 6
إلثبات كون واتر املتاشرتاط الّنقل  : نسب الّسرخسي هذا األصل لنفسه بناء على فرع جممع عليه، واألصل هو

.املنقول من القرآن
املكتوب يف دفات القرآن املّنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :اعلم أن الكتاب هو:" ـ قال الّسرخسي

املصاحف، املنقول إلينا على األحرف السبعة املشهورة نقال متواتراً؛ ألن ما دون املتواتر ال يبلغ درجة العيان وال 
".لقرآن مطلقايثبت مبثله ا

:الفرع املستدل به على األصل
لمات وهلذا قالت األمة لو صّلى بك:" حيث قالحكم الصال

".صالته؛ ألنّه مل يوجد فيه النقل املتواتر
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:ه ظنيةالعام إذا خّص منه شيء فهو حّجة يف الباقي وداللت/ 7
والصّحيح عندي أن املذهب عند علمائنا يف العام إذا حلقه خصوص، يبقى حجة فيما وراء :" يقول الّسرخسي

".املخصوص سواء كان املخصوص جمهوًال أو معلوماً، إالَّ أن فيه شبهة حىت ال يكون موجباً قطعا ويقيناً 
:الفرع املستدل به على األصل

ى فساد البيع بالشرط بنهي النيب  أن أبا حنيفة استّدل عل: أن املذهب هذاوالدليل على :"يقول الّسرخسي
د بيع العقار قبل القبض، بنهيه صلى اهللا عن بيٍع وشرط، وهذا عاٌم دخله خصوٌص واستدل حممد على فسا

عن بيع ما مل يقبض، وهو عام حلقه خصوص، وأبو حنيفة خّص هذا العام بالقياس، فعرفنا أنّهعليه وسلم 
".حّجة للعمل يف غري أن يكون موجباً قطعاً؛ ألّن القياس ال يكون موجباً قطعاً 

:الزيادة على النّص نسخ/ 8
وهذا :" نسب اجلّصاص إىل املذهب، القول بأن الزيادة نسٌخ، حيث قال يف معرض حديثه عن تأخري البيان

خًا إذا وردت لزيادة يف النص نس
".وّ مرتاخية عنه، وال جي

:الفروع املخرجة هلذا األصل
.إجياب الّنفي مع اجللد، وشرط اإلميان يف رقبة الظهار، والنّية يف الّطهارة: مثل
:القول بنفي مفهوم املخالف/ 9

:من فروع كثرية، منهاألئمتهماحلنفيةهذا األصل خرجه علماء
ِيت َهاَجْرَن َمَعكَ ﴿:إن قوله تعاىل: ـ أن أبا يوسف قال ، ال داللة فيه على ﴾َوبـََناِت َخاِلَك َوبـََناِت َخاَالِتَك الالَّ

.أن الّاليت مل يهاجرن معه حمّرمات عليه
َها اْلَعَذاَب َأْن :ـ وعن أيب يوسف قال يف قوله تعاىل ، أن ال داللة فيه ﴾َتْشَهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَّهِ ﴿ َويَْدَرأُ َعنـْ

.
َوِإْن ُكنَّ ﴿:كن حامًال كانت أو غري حامل، لقوله تعاىلأن املبتوتة هلا النفقة والسّ : ـ ومن ذلك قول أيب حنيفة

ونكاح األمة الكتابية جائز عندنا، وعند :"، يقول الّدبوسيَضْعَن َمحَْلُهنَّ﴾أُوَالِت َمحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ يَ 
يشرتط الّسوم نّه خّص األمة املؤمنة، وكذلك ال؛ أل﴾﴿ ِمْن فـَتَـَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناتِ :ال جيوز، لقوله تعاىل: الشافعي

".يف سائمة الغنم زكاة:"زكاة الغنم الوارد يف احلديثيف
.ل اللفظ الواحد يف حالٍة واحدٍة على حقيقته وجمازهال جيوز مح/ 10

.
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:خرجوا هذا األصل من بعض الفروع الفقهية منها
.الوقاع، سقط اعتبار إرادة املّس باليد﴾النَِّساءَ َالَمْسُتُم ﴿أَوْ أنّه ملا أريد من آية املالمسة : قوهلم

أعتقهم وملواليه مواٍل أعتقوهم، كانت الوصية ملواليه دون ـ وقول حممد بن احلسن أنّه إذا أوصى ملواليه وله مولٍ 
.موايل مواليه

استأمنوا على ال تدخل األجداد يف األمان، ولو ئهملو استأمن أهل احلرب على آبا: بريـ وقوله يف السري الك

ال ينكح : الوصية، ولو أوصى لبين فالن وله بنون وبنو بنيه، كانت الوصية لبنيه دون بين بنيه، ولو حلف
.فالنة، وهي أجنبية،  

نماذج من األصول المّخرجة من فروع اإلمام مالك
خرّج أصحاب مالك العديد من أصول إمامهم من خالل موطئه، وكذا من خالل املدونة، وغريها ممّا مجعه 

.
:ت الشاّذة القراءة بالقراءا/ 1

.ـ املشهور عن مالك أنّه يرى عدم جواز القراءة بالقراءات الشاّذة
).1/84(نة املدوّ " همن صّلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج وليرتك:"ـ وقال ـ رمحه اهللا ـ 

نعهم أن يقرؤوا به نع من بيعه، ويضرُب من قرأ به، ميأرى أن ميُ :"ـ وقال يف املصحف اليت فيه القراءة الشاّذة
).9/374(البيان والتحصيل " ويُظِهروه

أجيزئ أن يقرأ مبا : قيل ملالك:" ـ ونقل عن مالك قول آخر جبواز القراءة بالقراءات الشاّذة، فقد قال ابن وهب
).12/111(املعيار املعرب " ذلك جائز: ؟، قال)فامضوا إىل ذكر اهللا(قرأ به عمر بن اخلطاب 

اجلواز هو املشهور عن مالك، وقد أّول ابن عبد الّرب رواية اجلواز بأن يقرأ بالقراءة الشاّذة يف غري ـ والقول بعدم
.الّصالة

: قراءة البسملة  يف الّصالة/ 2
وال من غريها من السور، وال يوجد له نّص ـ نسب الكثري من املالكية ملالك أن البسملة ليست آية من الفاحتة 

ال يقرأ يف الّصالة :" كن رأيه يف قراءة البسملة يف الّصالة يُؤيد ما نسب إليه، حيث قالصريح يف املسألة، ل
وقد أشار مالك إىل حجته يف ذلك حيث " يف املكتوبة ال سرًا يف نفسه وال جهرًا) بسم اهللا الرمحان الرحيم(ب
).1/68(املدونة " وهي الّسنة، وعليها أدركت الناس:"قال

ويف النافلة إْن أحبَّ فعل، وإْن أحبَّ ترك ذلك :"اءة البسملة يف النافلة، حيث قالـ ويرى مالك جواز قر 
).1/68(املدونة " واسع
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: نسخ القرآن بالقرآن/ 3
ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم ﴿ليس لإلمام يف ذلك نّص، لكن ُنسب إليه القول به، حيث قال عن آية 

رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواْألَقْـَرِبَني بِاْلَمْعُروفِ اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك  نسخها ما نزل من قسمة الفرائض يف  :"، قال﴾َخيـْ
).2/725(املوطأ . ، ويريد بذلك آية املواريث"كتاب اهللا عز وجل

:نسخ القرآن باخلرب املتواتر/ 4
ملالك ، لكن القاضي أبا الفرج، نسب "ا نصٌّ ليس يُعرف عن مالك ـ رمحه اهللا ـ يف هذ:" ـ قال ابن القّصار

صلى اهللا عليه ما تواتر عن رسول اهللا ) والدينالوصية لل(نسخت :" جواز ذلك، فقد حكى عنه أنّه قال
".ال وصية لوارث:"وسلم

ـ والصّحيح أن آية الوصية نسختها آية املواريث؛ ألن ذلك هو املّصرح به يف املوطأ، وما نقله ابن الفرج إما أن 
ال (املواريث وحديث يكون غري صّحيح، أو يكون مؤّوال، وتأويله أن الناسخ آلية الوصية للوالدين، هو آية 

إن اهللا قد أعطى كّل ذي حّق حّقه :"ليه وسلم من قوله صلى اهللا عبّني الناسخ، وهذا ظاهر) وصية لوارث
".فال وصية لوارث

5 /:
عند مالك أن األوامر على :" ار

:ثر عن مالك من فروع، منها، وقد ُخرجت هذه القاعدة ممّا أ"ذا وردت من مفروض الطاعةالوجوب، إ
ـ أن مالكاً يرى وجوب إمتام نوافل األعمال اليت يدخل فيها العبد، كالّصالة والّصيام واحلّج والعمرة والطواف، 

وقوله يف سكن ﴿ َوأَِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة لِلَِّه ﴾:، وقوله﴿ ُمثَّ أَِمتُّوا الصَِّياَم ِإَىل اللَّْيِل﴾:واحتج على ذلك بقوله
﴿ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم :

.ِمْن ُوْجدُِكْم﴾
:نّه حيمل على ما ّدلت عليهاقرتن األمر بقرينة فإذاإ/ 6

َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما ملَْ َمتَسُّوُهنَّ أَْو تـَْفرُِضوا َال ُجَناحَ ﴿:ومن األمثلة على ذلك عند مالك، قوله تعاىل
، اْلُمْحِسِنَني﴾

َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاعٌ ﴿:وقوله
إّمنا خفف عندي يف املتعة، ومل جيرب عليها املطّلق يف :"، إنّه حممول على الّندب، )ومتعوهن(ـ قال مالك يف 

" )حّقا على احملسنني(و) حّقا على املتقني:(القضاء يف رأي، ألنّه أمسع اهللا يقول
).2/229(املدونة 

ـ أي أن األمر باملتعة حممول على الّندب للقرينة الّصارفة له عن الوجوب، وهي ربط األمر بالتقوى واإلحسان، 
ولو كانت واجبة ألطلقها على اخللق أمجعني، فتعليقها باإلحسان وليس بواجب، وبالتقوى، وهو معىن خفي، 

.رآن
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:الفوراألمراقتضاء/7
:" قال ابن القّصار

".عنده على الفور، ومل يكن كذلك إالّ ألن األمر اقتضاه
غاربة يرونه للرتاخي، قال القاضي ـ وقد اختلف املالكية يف هذه املسألة، فالبغداديون يرون أن األمر للفور، وامل

الذي ينصره أصحابنا أنّه على الفور، وأخذ من قول مالك من أمره بتعجيل احلج، :" عبد الوهاب يف امللخص
".ومنعه من تفريق الوضوء، وعّدة مسائل من مذهبه

:محل املطلق على املقيد عند احتاد احلكم واختالف السبب/8
وتقييدها باإلميان يف  ﴾َّفـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا﴿:كّفارة الظهار يف قوله تعاىلإطالق الرقبة يف  : ومثاله

.﴾فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنةٍ َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ ﴿:كفارة القتل اخلطأ، يف قوله تعاىل
.الّسبب، وهو الظهار، والقتلوهو عتق الرقبة، واختلف يففاحتد املطلق واملقيد يف احلكم 

ي، عن مالك ـ رمحه اهللا ـ هو احلمل الذي حكاه املازر :" قال ابن عاشورـ ويرى مالك محل املطلق على املقيد، 
يف هذا القسم، كأكثر الشافعية، وال أحسب من أصحاب مالك من خيالفه، وفروع املذهب شاهدة حبمل 

ال باشرتاط اإلميان يف رقبة الظهار، وباشرتاط العدالة يف احلكمني بني املطلق على املقّيد يف هذا القسم، فقد ق
محًال على احلكمني يف ، ﴾فَابـَْعثُوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها﴿: الزوجني مع أنه مطلق يف قوله تعاىل

.﴾َحيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ ﴿، وهو مقّيد يف قوله جزاء الصيد
:القول بالعموم/9

من مذهب مالك ـ رمحه اهللا ـ القول بالعموم، :" ـ يرى مالك القول بالعموم، نّص على ذلك ابن القّصار، قال
وقد نّص عليه يف كتبه يف مسائله، حيث يقول حمتّجا إلجياب الّلعان بني كّل زوجني، لعموم إجياب اهللا تعاىل 

، فهو شامل للنصرانية واليهودية ـ وكذلك قال ﴾لَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهمْ َوا﴿: ذلك بني األزواج ـ لعموم قوله تعاىل
إىل قوله ﴾َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا﴿:وقد سئل عن عّدة الصغرية من الوفاة، واحتج بقوله تعاىل

ملساجد سواء كان جامًعا أو غريه، لقوله إن االعتكاف ال يكون إّال يف ا: ، وقد احتج لقوله﴾َوَعْشرًا﴿
فعّم اهللا سبحانه املساجد كّلها، ومل خيص مسجدًا من : ، قال مالك﴾َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجدِ ﴿:تعاىل

".مسجد
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفسِ ﴿:ـ ومن الشواهد على العموم عند مالك، احتجاجه بقوله تعاىل ،  ﴾وََكَتبـْ

".نفس املرأة احلرّة بنفس الرجل احلرّ :" ه عام يشمل القصاص بني الرجل واملرأة واحلر والعبد، قال مالكبأنّ 
ين أوتوا الكتاب اليت ، عام يشمل ذبائح الذ﴾َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكمْ ﴿:ـ وأيضا قوله تعاىل

.ذحبوها، إالّ ما ذحبوه ألعيادهم وكنائسهم، فإن مالكاً كان يكره ذلك، كما ذكر ذلك عنه ابن القاسم
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:ختصيص العام بالعرف والعادة/ 10
ذات القدر والشرف، جاء ﴾َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ﴿: خّص مالك من عموم قوله تعاىل

نعم على ما أحّبت أو  : وسألت مالكًا عن املرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ولدها؟ فقال: قال:"يف املدونة
.كرهت، إالّ أن تكون ّممن ال تكّلف ذلك

ومن اليت ال تكّلف ذلك؟: فقلت ملالك: قال
تعاجل الصبيان، فأرى ذلك على أبيه وإن كان املرأة ذات الشرف واليسار الكثري اليت ليس مثلها ترضع و : فقال

".هلا لنب
إّال أن مالًكا دون فقهاء ...األصل أن كّل أّم يلزمها رضاع ولدها، كما أخرب اهللا عز وجل :" ـ قال القرطيب

ال يلزمها رضاعة، فأخرجها من اآلية، وخّصصها بأصل من أصول الفقه،وهو : األمصار استثىن احلسيبة، فقال
".لعادة، وهذا أصل مل يتفطن له إالّ مالكالعمل با

:االستثناء إذا تعّقب مجلة من اخلطاب/ 11
هل يكون : عند مالك ـ رمحه اهللا ـ االستثناء والشرط إذا ذكر عقب مجلة من اخلطاب:" ـ قال ابن القّصار

رجوعها إىل ما تّقدم، أو يكونان راجعني إىل أقرب املذكورين، وهو الذي يليها؟
".دل عليه مذهب مالك، أن يكون االستثناء راجعاً إىل مجيع ما تقدم، إالّ أن تقوم داللة على املنع منهالذي ي

شهادة القاذف مقبولة مىت تاب، لقوله : وذلك أنه قال:" ّمث بّني ابن القّصار مأخذ مذهب مالك، فقال
، فجعل االستثناء راجًعا إىل ﴾الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بـَْعِد َذِلكَ ِإالَّ ﴿إىل قوله أََبًدا﴾َوَال تـَْقبَـُلوا َهلُْم َشَهاَدةً ﴿:عزوجل 

).2/136(واملدونة ) 2/721(ـ انظر املوطأ ". مجيع ما تقدم من الفسق وقبول الشهادة
َا َجزَاءُ :ـ وممّا يشهد ملذهب مالك يف هذه القاعدة، رأيه يف االستثناء الوارد يف آية احلرابة، يف قوله تعاىل ﴿ ِإمنَّ

َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َأْن يـَُقتـَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تـَُقطَّ 
نـَْيا َوَهلُْم ِيف اْآلِخرَ  َفْوا ِمَن اْألَْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن ) 33(ِة َعَذاٌب َعِظيٌم ِخَالٍف أَْو يـُنـْ

.﴾قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
ـ فإن مالًكا يرى أن االستثناء الوارد فيها يرجع لكل ما تقّدم، إال ما كان من حقوق اآلدميني، جاء يف 

تابوا من قبل أن يقدر عليهم، وقد كانوا أخافوا الّسبيل، وأخذوا األموال، وجرحوا أرأيت إن : قلت:" املدونة
الناس؟

يوضع عنهم كّل شيء، إّال أن يكونوا قتلوا فيدفعون إىل أولياء القتلى، وإن أخذوا املال أُْغرِموا : ـ قال مالك
".املال
: العام الوارد على سبب خاصّ / 12

وارد على سبب خاص، هل حيمل على عمومه أو يقتصر على سببه؟ـ اختلف العلماء يف العام ال
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ـ وحمّل اخلالف إذا َخَال النّص من قرينة تدل على عمومه، ومن قرينة تدل على قصره على سببه، فإن وجدت 
قرينة تدل على عمومه ُمحّل على عمومه، وإن وجدت قرينة تدل على قصره على سببه، فال خالف يف 

.ختصيصه بالّسبب
.والّصحيح من مذهب مالك أن العام حيمل على عمومه وال يقصر على سببه، وهو املشهورـ

.ـ ويف الفروع املأثورة عن مالك ما يشهد لصحة هذا القول
ُهْم َعَذابًا أَلِيًما﴿:ـ قال تعاىل بـَْنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ أنّه لو : ومعناها، هذه اآلية نزلت يف أهل مّكة، ﴾َلْو تـََزيـَُّلوا َلَعذَّ

شركي مّكة لعّذب اهللا الذين كفروا عذابا أليماً، بأيدي املؤمنني أو غري متّيز املؤمنون واملؤمنات الذين بّني مُ 
.ذلك

مسعت مالًكا، وسئل :" ـ ومع أن اآلية نزلت يف سبب خاص، إالّ أن مالًكا أخذ بعمومها حيث جاء يف املدونة
سارى من املسلمني، فأدركهم أهل اإلسالم، فأرادوا أن مراكبهم أخذوا أركني يف البحر يفعن قوم من املش

. حيرقوهم ومراكبهم بالّنار، ومعهم األسارى يف مراكبهم
يقول اهللا تعاىل يف كتابه ألهل : :قال مالك: قال

بـَْنا الَّ ﴿:مّكة  ُهْم َعَذابًا أَلِيًماَلْو تـََزيـَُّلوا َلَعذَّ ، أي إّمنا صرف النيب عن أهل مّكة ملا كان فيهم من ﴾ِذيَن َكَفُروا ِمنـْ
". املسلمني، ولو تزّيل الكفار عن املسلمني لعذب الذين كفروا

، هذه اآلية ﴾ِه َولُِيْخزَِي اْلَفاِسِقنيَ َما َقطَْعُتْم ِمْن لِيَنٍة َأْو تـَرَْكُتُموَها قَائَِمًة َعَلى ُأُصوِهلَا فَِبِإْذِن اللَّ ﴿:ـ وقال تعاىل
ري، فهي نازلة على سبب خاص، ومع ذلك ا نازلة يف قطع شجر يهود بين النضتفيد جواز قطع الشجر، ولكنه
.أخذ مالك ـ رمحه اهللا ـ بعمومها

هم أفضل من ترك: قلت:" جاء يف املدونة
َما َقطَْعُتْم ِمْن لِيَنٍة أَْو ﴿:ال بأس بذلك، وكان يتأّول هذه اآلية: ي، ولكين مسعته يقولال أدر : ذلك؟ قال

، ويتأّول هذه اآلية إذا ذكر قطع الشجر وخراب ﴾ِه َولُِيْخزَِي اْلَفاِسِقنيَ تـَرَْكُتُموَها قَائَِمًة َعَلى ُأُصوِهلَا فَِبِإْذِن اللَّ 
.بالدهم

:العموم باملصلحةختصيص/ 13
.ـ يرى مالك أن النّ 

يف ـ ومن فروع مالك  الّدالة على ذلك، قوله بعدم تغريب الزانية البكر، حيث خّصص عموم الّنص الوارد
قال ابن رشد " عامالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب :"ة منه يف قوله صلى اهللا عليه وسلم التغريب، وأخرج املرأ

".وال تغريب على النساء وال على العبيد يف قول مالك ومجيع أصحابه:" اجلدّ 
وألنّه خيشى فساد األنثى وضياعها بالّنفي، فهذه :" ـ ويعّلل الزرقاين إخراج مالك للنساء من التغريب، بقوله

ومن جهة املعىن أن املرأة :" الباجي، ويقول "هي املصلحة، احلفاظ على املرأة من فساد أعظم يلحقها مكّررًا
".عورٌة ويف تغريبها تعريض هلا لزوال الّسرت عنها
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:حجية املرسل عند مالك/ 14
به العمل كما جيب باملسند أصل مذهب مالك أن مرسل الثقة جتب به احلّجة ويلزم :" قال ابن عبد الربـ 

"سواء
وال يرّدن إّال حبّجة تأويل أو عمل مستفيض أو غري ذلك واملرسل جيب العمل به كاملسند سواء :" ـ وقال أيضا

".مما يرّدون به املسند نفسه، وال فرق يف ذلك بينهما
".مرسالت مالك إسناد: مرسالت مالك صحاح، وكان أصحابنا يقولون:" ـ وقال حيي بن سعيد
".مل يكن حيّدث مالك إالّ عن ثقة:" ـ وقال علي بن املدين
".بلغين، فهو إسناد: إذا قال مالك:" ينهـ وقال سفيان بن عي

:ومن الفروع اليت احتج مالك فيها باملرسل، نذكر
:قضاء صوم التطوع/ 1

: ـ ذهب مالك إىل أن من صام تطوعاً فأفطر، وجب عليه القضاء يوم مكانه، واحتج لذلك مبا رواه مرسًال قال
سلم أصبحتا صائمتني متطوعتني فأهدي هلما عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النيب صلى اهللا عليه و 

قالت حفصة وبادرتين بالكالم، وكانت بنت : قالت عائشةعليه، فدخل عليها رسول اهللا اطعام، فأفطرت
ام فأفطرنا عليه، فقال رسول يا رسول اهللا إين أصبحت أنا وعائشة صائمتني متطوعتني، فأهدي إلينا طع: أبيها
)1/306(املوطأ".أقضيا مكان يوًما آخر:" ـصلى اهللا عليه وسلماهللا ـ 

:رجوع البائع إىل عني ماله عند تعّذر الثمن بالفلس أو املوت / 2
ماله يف ـ إذا باع البائع عيًنا بثمن يف ذّمة املشرتي، مث أفلس املشرتي أو مات وهو مفلس، ووجد البائع عْنيَ 

ني ماله يف الفلس فقط، وأما يف املوت فيكون أسوًة فإن مذهب مالك أنّه يؤخذ عمال املشرتي أو تركته، 
.بالغرماء

هشام أن رسول يب بكر عبد الرمحان بن احلارث بن عن ابن شهاب عن أ: ـ واحتج لذلك  مبا رواه ُمرسًال، قال
فهو ينهعه بي باعه من مثنه شيًئا فوجدلس الذي ابتاعه منه، ومل يقبض الذأّميا رجل باع متاًعا فأف:" قالاهللا 

".وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب املتاع فيه أسوة بالغرماءأحّق به، 

س للغرماء تثرى حاله فيتبعه غرماُؤُه مبا بقي عليه، وذلك غري متّصور يف املوت، ألن املوت خرّبت ذّمته، فلي
.حمّل يرجعون إليه

:ما تقع فيه الشفعة/ 3
روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وعن أيب سلمة ابن عبد الرمحان بن عوف أن رسول اهللا 

.قضى بالشفعة فيما مل يقسم بني الشركاء، فإذا وقعت احلدود بينهم فال شفعة فيه 
.مالك أكثر الرواة للموطأ وغريه مرسالً هكذا روى هذا احلديث عن: قال ابن عبد الرب
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:حجية اإلمجاع العام عند مالك/ 15
.اإلمجاع العام، وإمجاع أهل املدينة: من أصول مالك االحتجاج باإلمجاع، وهو على ضربني

لعّل مالك رضي اهللا عنه أكثر األئمة األربعة ذكًرا لإلمجاع واحتجاجًا به، فإنك تفتح املوطأ:" قال أبو زهرة

".يُفيت به
الذي اجتمعت عليه األئمة يف القدمي، األمر ":" ـ ويعّرب مالك عن اإلمجاع العام بقوله

".األمر الذي ال اختالف فيه:" وقوله" واحلديث
:ـ 
:مرياث اجلّدة مع األم/ 1

:" قال مالك
".أم األم، ال ترث مع األم شيًئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض هلا الّسدس فريضة

:النهي عن بيع الطعام قبل قبضه/2
:" قال مالك

كلها : ذرة أو دخنا أو شيئا من احلبوب القطنية أو شيًئا ممّا يشبه القطنية ممّا جتب فيه الزكاة أو شيًئا من األُُدم ِ
والسمن والعسل واخلّل واجلنب والِشبـَْرق والّلنب، وما أشبه ذلك من األدم، فإن املبتاع ال يبيع شيئا من الزيت

".ذلك حّىت يقبضه ويستوفيه
.

:الوصية للوارث/ 3
رثُة امليت، نا اليت ال اختالف فيها أنّه ال جتوز وصية لوارث إّال أن جييز له ذلك و السّنة الثابتة عند:" قال مالك

".هم وأىب بعض جاز له حق من أجاز منهم، ومن أىب أخذ حّصته من ذلكوأنّه إن أجاز له بعض
:حجية القياس عند مالك/ 16

ص املوطأ حيث يكثر من ومن أصول مالك القول بالقياس فيما ال نّص فيه، يتجلى ذلك بوضوح يف نصو 
.استعمال القياس والرأي، حىت نسبه بعض املؤّرخني إىل مدرسة الرأي

:ـ ومن مسائل القياس عند مالك نذكر
:حكم احلائض تطهر فال جتد املاء/ 1

وسئل مالك عن احلائض :" 
".نعم تتيّمم، فإنه مثلها مثل اجلنب إذا مل جيد ماًء تيّمم: جتد ماًء هل تتيّمم؟ قالتطهر فال 
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:أقل الّصداق/ 2
، أي أن أقل الّصداق "ال أرى أن تنكح املرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدىن ما جيب فيه القطع:"قال مالك

.الّسرقة، وهو ربع الديناريف يساوي أقل ما جيب فيه القطع 
جبامع أن كّل عض:" قال الزرقاينـ 

".مجيع أصحابه إالّ ابن وهب
:ما يقتل احملرم من الّدواب/ 3

مخس من الّدواب، ويف رواية مخس فواسق، ليس على احملرِم يف :" ـ روى مالك عن عبد اهللا بن عمر حديث
".الغراب، واحلدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور: تلّهن جناحق

ـ قال مالك أن كل ما عقر الناس وعاد عليهم وأخافهم مثل األسد والنمر والفهد والذئب فهو كالكلب العقور
عّلة إىل  هذه العقر، فعدّ ال: ـ هنا أخذ مالك بالقياس، وأحلق به ما مل ينّص عليه احلديث، واعترب عّلة القياس

.كّل حملٍّ ُوجدت فيه
:" ـ قال عياض

".منهم إىل اإلضرار  واألذى
يباح 

.قتلها
:قطع النّباش/ 4

ومن املسائل اليت أخذ فيها مالك القياس، قطع يد النّباش ـ سارق أكفان املوتى ـ قياًسا على السارق، قال 
واألمر عندنا، يف الذي ينبش القبور، أنّه إذا بلغ ما أخرج من القرب ما جيب فيه القطع فعليه فيه :" مالك

".يه، كما أن البيوت حرز ملا فيهاالقطع، وذلك أن القرب حرز ملا ف
.ـ فعّلل هذا القياس بأن القرب حرز ألكفان املوتى كالبيوت حرز ملا فيها من املتاع

:عمل أهل املدينة عند مالك/ 17
أكثر األصول اليت اعتمد عليها يف استنباط الكثري من األحكام، وقد ل أهل املدينة حجة عند مالك، وهوعم

.ذكرنا رسالته إىل الليث بن سعد يف هذا املوضوع
:ستطيع تقسيمها إىل أربعة أقسامري عنه يف املوطأ بعّدة عبارات، نوقد وقع التعب
واتفقوا عليه دون خالف، ووقع عبارات تدّل بوضوح على أن هذا العمل أمجع عليه أهل املدينة : القسم األول

:التعبري عن هذا القسم يف املوطأ بثالث عبارات
":" األوىل
"األمر الذي ال اختالف فيه:" الثانية
"السّنة اليت ال اختالف فيها:" الثالثة
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).(ـ ومن مسائل العبارة األوىل 
.ة العبيد وخراجهم، وكراء املساكن حىت حيول عليها احلولـ ال زكاة يف إجار 1
.ـ ال ُخيرص إالّ النخيل واألعناب2
.ـ ال خيرص النخيل إذا طاب وحّل بيعه وتؤخذ صدقته متراً 3
.ـ ال يرث املسلم الكافر4
.ـ ال جيوز عتاقة رجل عليه دين حييط مباله5

).اختالف فيهاألمر الذي ال:(ـ ومن مسائل العبارة الثانية
.ـ ال زكاة يف الّدين حىت يقبضه صاحبه1
.ـ زكاة ما ال خيرص من  الثمار كاحلبوب اليت حتصد وال تؤكل رطبا2
.ـ ال جيهر اإلمام بالقرآن يف ظُهر يوم عرفة إذا خطب الناس فيها3
.ال يتوارثون4
5.

).الّسّنة اليت ال اختالف فيها:(ـ ومن مسائل العبارة الثالثة
.ـ ترك األذان واإلقامة لصالة العيد1
.ـ جتب الزكاة يف عشرين دينارًا عيًنا كما جتب يف مائيت درهم2
.ه حىت حيول عليه احلولـ ال جيب على وارث زكاة يف مال ورث3
.ـ املتالعنان ال يتناكحان أبًدا، وإن أكذب نفسه ال ترجع إليه4

وهو ما ذكر فيه جمّرد وقوع العمل دون الّتصريح باإلمجاع عليه، أو نقل االتفاق عليه، وقد عّرب : القسم الثاين
، وهذه بعض عناوين املسائل "ناالذي عليه الناس عند"، "األمر عندنا:"عن هذا القسم بعبارات كثرية منها

:املندرجة حتت هذا القسم
.ـ عدد تكبريات العيد1
.ـ زكاة الّدين ملن عنده عروض2
.ـ هالك الزكاة قبل أدائها3
.ـ مانع الزكاة يقاتل حىت تؤخذ منه4
.ـ من أصاب الّصيد وهو حمرِم5

" األمر الذي مل يزل عليه أهل العلم ببلدنا"و" ناسمل يزل هذا من أمر ال:"وتارة يُعّرب عن العمل بعبارات مثل
".الّسّنة عندنا"و" أدركت أهلل العلم ومن أرضى"، و"مل يزل الناس عندنا جييزونه بينهم"و

:وهذه مناذج من املسائل املندرجة حتت هذا النوع من العبارات
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كان يف الوقت أمت الّصالة، وإن ذهب ـ إذا أّخر املسافر الّصالة ساهيا أو ناسيا حّىت قدم على أهله، إذا1
.الوقت صّلى صالة املسافر؛ ألنّه يقضي ما فاته

.ـ عدم تثنية اإلقامة يف الصالة2
.ـ تقسيم أموال الزكاة مرتوك الجتهاد الوايل على حسب ما تقتضي املصلحة3
.ـ النهي عن صيام يوم الشك إذا نوى به صيام رمضان4
.ـ الّرمل يف الطواف5
عبارات تّدل أن املسألة خمتلف فيها بني أهل العلم،  واستحسن اإلمام مالك منها قوًال : لقسم الثالثا

ما أدرك عليه بعض أهل العلم :" ورّجحهن وهذا من قبيل العمل االستداليل، ويعّرب عنه بألفاظ خمتلفة، مثل
اسم من رّجحه من الشيوخ،  وأحيانا ُيّصرح ب" أحسن ما مسعت إّيل يف ذلك"، و"فاستحسنه من قوهلم

".وقول ابن شهاب أحبُّ ما مسعت إيلَّ يف ذلك:"كقوله
:أن ينقل عبارات تدّل على نفي العمل عندهم، وينقسم إىل قسمني: القسم الرابع

: ، ومثاله"ليس عليه العمل:"أ ـ أن يعّرب فيه بصريح اللفظ على نفي العمل، كقوله
".وليس على هذا العمل عندنا:"كـ اإليتار بركعة واحدة، قال مال1
"ليس العمل على أن ينزل اإلمام:"ـ نزول اإلمام من املنرب يوم اجلمعة للسجود إذا قرأ آية السجدة، قال2
:"ـ قتل املسلم إذا اغتال الكافر بأن يؤّمنه مث يغدر به، قال مالك3

".العمل
.، ليس هلذا عندنا حّد معروف وال أمر معمول به فيه"املتبايعان باخليار:"ـ قال عن حديث 4

مل يكن يف الزمان :"ب ـ أن يذكر عبارات تدل على نفي العمل، لكنها ليس نّصا يف نفيه باإلمجاع، كقوله
:، وهذه األمثلة"األّول

تسليم املؤذن على اإلمام ودعاؤه إيّاه : ومراده ،"مل يبلغين أن الّتسليم كان يف الزمان األّول:" ـ قال مالك
.للّصالة

:
.ـ صيام يوم الشك ـ عن مالك أنّه مسع أهل العلم ينهون عنه1
.أن أهل العلم يكرهون ذلك وخيافون بدعته: ـ صيام ست من شوال ـ قال2
.مل أمسع أحداً من أهل العلم يكره ذلك وال ينهى عنه: للصائم ـ قالـ الّسواك 3
.مل أمسع أحداً من أهل العلم والفقه وَمن يقتدى به ينهى عن صيام يوم اجلمعة: ـ صوم يوم اجلمعة ـ قال4

:
ه رأى أهل العلم يستحّبون أن خيرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا ـ عن مالك أنّ 1

.إىل املصّلى
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. مل أر أحداً من أهل العلم يكره أن يصلَّى على ولد الزّنا وأّمه: ـ قال مالك2
.وال يف آخرهـ عن مالك أنه مسع أهل العلم ال يكرهون الّسواك للّصائم يف رمضان يف أول النهار 3
.مسعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صالة وعلى شرف من األرض: ـ قال مالك4

هذه نبذة من املسائل املتعلقة بعمل أهل املدينة، وهو أصٌل انفرد به اإلمام مالك ـ رمحه اهللا ـ
: حجية قول الّصحايب/ 18

.الفروع، قول الصحايبمن أصول مالك وقواعده اليت كان هلا األثر الواسع يف 
".هو من لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك"ـ والّصحايب

﴿َوالسَّابُِقوَن :وقول الّصحايب حجة عند اإلمام مالك، يقدم على القياس، وُخيصّص العموم، لقوله تعاىل
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه﴾اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّ  .بَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعنـْ

.فإذا أمجع الّصحابة على قول أو رأي أخذ به اإلمام مالك، وإن اختلفوا ختّري من أقواهلم األقوى واألرجح
:

هب مالك يف املوطأ أن من نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض ذ: ـ الوضوء من النوم مضطجعا1
إذا نام أحدكم مضطجعا :"وضوؤه، واستدل مبا ذكره مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن اخلطاب قال

".فليتوضأ
يرى مالك أن وقت اجلمعة بعد الزوال، واحتج مبا رواه عن عّمه أيب  سهيل بن مالك عن : ـ وقت اجلمعة2

فَِإَذا َغِشَي . ُتْطرَُح ِإَىل ِجَداِر اْلَمْسِجِد اْلَغْرِيبِّ ْنِفَسًة لعقيل بن أيب طالب يوم اجلمعة طِ كنت أرى :"أنه قالأبيه
."الطِّْنِفَسَة ُكلََّها ِظلُّ اجلَِْداِر، َخرََج ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب، َفَصلَّى اجلُُْمَعةَ 

.أو دوم، عرُضه ذراعبساط صغري، وقيل حصري من سعف: ـ الطنفسة
.فاحتج مالك بفعل عمر بن اخلطاب، الذي كان ال يصّلي اجلمعة إالّ بعد الزوال

ذهب مالك إىل أن سجود التالوة ّسّنة، واستدل بعمل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مبا : ـ سجود التالوة3
رضي اهللا عنه قرأ سجدة وهو على رواه مالك عنه يف املوطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن اخلطاب 

:" املنرب يوم اجلمعة، فنزل وسجد، وسجد الناس معه، مث قرأها يوم اجلمعة األخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال
َناِإالَّ َأْن َنَشاءَ ،َرْسِلُكمْ على  َها َعَليـْ ".فـََلْم َيْسُجدْ ،ِإنَّ اَهللا َملْ َيْكُتبـْ

مالك إىل وجوب الزكاة يف مال الصيب، واستدل مبا رواه عن عمر بن اخلطاب ذهب : ـ الزكاة يف مال الصيب4
"اّجتروا يف أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة:"رضي اهللا عنه قال

أثر عمر على وجوب إخراج الزكاة يف أموال اليتامى، والذي خيرجها عنهم هو الوّصي، وقد روى مالك فدلّ 
كانت عائشة تليين وأخًا يل يتيمني يف حجرها، فكانت :" أبيه أنه قالأيضا عن عبد الرمحان بن القاسم عن

".خترج من أموالنا الزكاة
:حجية املصاحل املرسلة/ 19
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.ـ وهي اليت مل يشهد هلا الشرع بنّص نفياً وال إثباتاً 
:ـ وهي حجة عند اإلمام مالك بشروط

ال تنايف أصًال من أصول الشريعة وال دليًال من أن تكون مالئمة ملقصود الشرع الضرورية واحلاجية، حبيث/ 1
.أدلتها القطعية

2 /.
يِن :/ 3 .ِمْن َحرٍَج﴾﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

:ذكرذ ومن الفروع اليت أخ
:ـ حتليف املّدعى عليه إذا مل يكن بينه وبني املّدعي خمالطة1

ذهب مالك إىل أنّه إذا كانت الّدعوى يف األموال، فال حيلف املّدعى عليه ما مل تثبت ِخلطة بني املّدعي 
لك املصلحة املرسلة، كي ال يتوصل الناس إىل تعنيت بعضهم بعضا، ولئال يبتذل واملّدعى عليه، وحجته يف ذ

.أهل الّسفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً يف اليوم الواحد
:ـ شهادة الصبيان يف اجلراح2

ذهب مالك إىل قبول شهادة الصبيان يف اجلراح بعضهم على بعض، إذا شهدوا قبل أ يتفرّقوا أو يعّلموا، قال 
نَـُهْم ِمَن اِجلرَاِح َوْحَدَها:"املوطأيف  َا َجتُوُز َشَهاَدتـُُهْم ِفيَما بـَيـْ ِإَذا َكانـََقْبَل َأْن يـَتَـَفرَُّقوا، َأْو ،َالَجتُوُز ِيف َغْريِذِلكَ ،و َوِإمنَّ

".فَِإِن افْـتَـَرُقوا َفالَ َشَهاَدَة َهلُمْ ، ُخيَبَُّبوا، أَْو يـَُعلَُّموا
ـ ودليل مالك يف ذلك، املص

".هو من باب إجازته قياس املصلحة:"يف اجتماعهم عدم حضور الكبار معهم؛ قال ابن رشد
:ـ عّدة املفقود3

تظر أربع 
.سنني، مث ترفه أمرها للحاكم ليطلقها، مث تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، مث تتزوج

.ـ وحجة مالك يف ذلك املصلحة املرسلة؛ وهو دفع  الّضرر الواقع عليها
أين أميا امرأة فقدت زوجها فلم تدر :"ـ وقّوى مالك مذهبه مبا نقله عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال

."
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:ـ االشرتاك يف القتل4
ـ إذا اشرتك يف القتل اثنان، كبري متعمد وصغري غري مكّلف، فإن اإلمام مالكا يرى أن على الكبري القصاص 

.وعلى الصغري نصف الّدية
الكبري والصغري إذا قتال رجال عمداً، أن على الكبري أن يقتل وعلى يف:"ـ وحتتج يف ذلك باملصلحة املرسلة، قال

".الصغري نصف الّدية
ـ وكذلك لو اشرتك رجالن يف القتل، أحدمها باشر القتل واآلخر خمطئ مل يقصد القتل، فإن على املتعمد 

فيموت يف الرجل ميسك الرجل للّرجل فيضربه :"القصاص، وعلى اآلخر الّضرب واحلبس، قال مالك
يعاً مكانه، َلُه قُِتالَ بِِه مجَِ ،أَنَُّه، ِإْن أَْمَسَكُه، َوُهَو يـَُرى أَنَُّه يُرِيُد قـَتـْ

َا يُرِيُد الضَّْرَب ِممَّا ُيْضَرُب ِبِه النَّاُس، َال يـَُرى أَنَُّه َعَمَد لِقَ  اِتُل، َتِلِه، فَِإنَُّه يـُْقَتُل اْلقَ َوِإْن أَْمَسَكُه َوُهَو يـَُرى أَنَُّه ِإمنَّ
."َوالَ َيُكوُن َعَلْيِه اْلَقْتلُ ، َويـَُعاَقُب اْلُمْمِسُك َأَشدَّ اْلُعُقوبَِة، َوُيْسَجُن َسَنًةِألَنَُّه أَْمَسَكهُ 

.ـ وحجة مالك يف ذلك املصلحة املرسلة
:حجية االستحسان عند اإلمام مالك/ 20

بنّص معني باالعتبار أو اإللغاء، وإّمنا شهدت ـ سبق القول بأن املصلحة املرسلة هي ما مل يشهد هلا الشرع 
.النّصوص جلنسها، كحفظ الدين، وحفظ النفس، وغري ذلك

.ـ أما االستحسان فهو العمل مبصلحة يف مقابل عموم أو قياس، أي هو استثناء من العموم أو القياس
:وقد قسم ابن العريب االستحسان إىل أربعة أقسام

رّد األميان للعرف، فلو حلف ال يدخل بيتاً، فإنه حينث يف دخوله كّل بيت : الهومث: ـ ترك العموم للعرف1
ولو مسجداً، إّال أن مالًكا استحسن ختصيص العموم بالعرف والعادة يف االستعمال، فقال بعدم احلنث 

.بدخول املسجد ألنّه ال يسمى بيتاَ يف عرف التخاطب
.املشرتك لفساد الذّمم وغلب التعّدي و اخليانة من الّناستضمني األجري: مثل: ـ ترك الدليل للمصلحة2
ـ ترك الدليل لإلمجاع، كإجياب القيمة على من أتلف مال غريه جزئيا، فإنه يضمن القيمة كلها إذا كان 3

.صاحب هذا املال ترك استعماله لنقصه بسبب التعّدي، كالُغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي
كرتك مقتضى الّدليل يف التافه اليسري رفعًا للمشقة وإيثارًا للتوسعة على اخللق،  : احلرجـ تركه لقاعدة رفع 4

.كاستعمال املاء ملن دخل احلمام من غري تقدير لألجرة
:

يكّلفون بإقامة البّينة كان الّصناع ال يضمنون ما بأيديهم من سلع إذا اّدعوا تلفها، وال: تضمني الّصناع/ 1
.على عدم التعّدي أو التهاون والتقصري؛ ألنه كان الغالب يف وقتهم األمانة والورع و التقوى

ـ وملا قصرت اهلمم، وضعفت الّذمم، وأصبح الغالب عليهم التهاون والتعّدي والتفريط يف حفظ األمانات، 
".ال يصلح الناس إالّ ذاك:"اهللا عنه قضى الّصحابة بتضمني الّصناع للمصلحة، فقال علّي رضي
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ـ من هنا ذهب مالك أن الصانع لو اّدعى اهلالك أو الّسرقة فإنّه يضمن حّىت يقيم الدليل على أن هذا اهلالك 
مسعت مالكاً يقول يف الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إىل رجل :"مل يكن بسبب منه، قال يف املوطأ

".أعطاه إياّه، إنه ال ُغرم على الذي لبسه ويغرم الغّسال لصاحب الثوبآخر حّىت يلبسه الذي
ـ ودليل مالك هنا االستحسان القائم على النظر املصلحي، وهي خبالف الدليل؛ ألن األصل أن الّصانع ال 

يضمن إالّ ال يضمن إالّ إذا أثبت صاحب الّسلعة تعّدى الّصانع أو تقصريه؛ وألن يد الّصانع يُد أمانٍة، واألمني 
".البّينة على املّدعي واليمني على من أنكر: " ّتعدي وإقامة البّينة، حلديثبال
:بيع العرايا خبرصها متراً / 2

هي بيع التمر يف : ـ ذهب مالك إىل جواز بيع العرايا خبرصها متراً، استحسانا من أصل النهي عن بيع املزابنة، و املزابنة
.مثل كيله خرصاً رؤوس النخل بتمر جمذوذ، 

.ـ ووجه االستحسان الرفق و التوسعة على احملتاجني

، حيث خّصص "ًا بيدٍ التمر بالتمر و احلنطة باحلنطة والشعري بالشعري وامللح بامللح مثال مبثل يدّ :"الواردة يف حديث
,عموم هذا النص باملصلحة، استحساناً 

:قبول الشهادة بالتسامح/ 3
ـ األصل عدم قبول الشهادة إّال باملعاينة والرؤية، لكن أجاز مالك قبوهلا بالّتسامح يف الّنسب والنكاح والّدخول فيه، 

.وإن مل يعاين الشهود ذلك استحساناً 
؛ ألنه لو اشرتطت املعاينة لرتتب على ذلك ضرر، وملا يف ذلك من رفع املشقة ـ ووجه ذلك املصلحة ودفع الضرر

احلاصلة بالرؤية يف مثل هذه األمور، فقد ال حيضر الوالدة إّال امرأة واحدة، وقد ال حيضر الّدخول ليلة النكاح إالّ 
.القليل من الناس؛ وقد ميوت املعاين للنكاح أو الّدخول

:رض املوتتوريث املطّلقة يف م/ 4
ثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء البتة وهو مريض، فورّ ـ جاء يف املوطأ عن عبد الرمحان بن عوف أنّه طلق امرأته 

.
".:"ـ وعن ابن شهاب

ّال بعد أن تنكح زوجا غريه، وال توارث بينهما إذا فاألصل أن املطّلقة ثالثا تبني من زوجها بينونة كربى، فال حتل له إ
.مات أحدمها

.وتركه ملصلحة خاّصة، استحساناً 
.يف الغالب" طأاملو "هذه بعض األصول املّخرجة من فروع اإلمام مالك من كتابه 

ة علمية تغين يف هذا املوضوع ويف األخري أعتذر عن الكتابة يف ختريج األصول على األصول؛ ألين مل أجد مادّ 
.الذي مازال بكرا



78

إىل هنا تنتهي هذه احملاضرات، واحلمد هللا رب العاملني

األستاذ الدكتور عبد الكرمي حامدي


