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 اآلياث انخي خرس فيٓا انكالو خمرس انغانب ٔحطبيماحٓا انفمٓيت 

 "جمع ودراسة"

 محمد عبدالرازق خضر.
  .مصر، جامعة أسيوط، كمية اآلداب ،قسم الدراسات اإلسبلمية

 abdelrzek05570@gmail.com البريد اإللكتروني:

 : ادلهخص

مخرج الغالب، وتكمن ىذا بحث يتعمق باآليات التي خرج فييا الكبلم 
مشكمتو في الفيم الخاطئ لبعض اآليات، وتنزيميا في غير محميا؛ لعدم 
ضبطيا بيذه القاعدة، واقتضت طبيعة البحث تقسيمو إلى مقدمة وتمييد 
وسبعة مباحث وخاتمة؛ شممت المقدمة األىمية والمنيج والخطة، واحتوى 

كمم المبحث األول عن التمييد عمى المنطوق والمفيوم وشروط المفيوم، وت
اآليات التي خرجت مخرج الغالب ذواتا وأشخاصا والثاني أحواال، والثالث 
مكانا، والرابع زمانا، والخامس أجناسا، والسادس مآال، والسابع اآليات التي 
خرجت مخرج الغالب ما كان خطابا، وأما أىم النتائج فمنيا: إن قاعدة إذا 

وم لو من األىمية بمكان؛ فيي تدفع كثيرا خرج الكبلم مخرج الغالب ال مفي
من الشبو والمفاىيم الخاطئة التي تتكرر إثارتيا من حين آلخر، كما أن 
اآليات التي خرج الكبلم فييا مخرج الغالب في النصف األول من القرآن أكثر 

 من اآليات الواردة في النصف الثاني.

 المنطوق. ، يومالمف ، الغالب،  مخرج ،آيات : الكلمات المفتاحية
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Verses in which the speech is directed to the dominant 

and their jurisprudential applications  
 Mohamed Abdel-Razek Khidr 
Department of Islamic Studies, Faculty of Arts Asyut 
university, Egypt . 
Email: abdelrzek05570@gmail.com 

Abstract : 
This is a research related to the verses in which the 

speech is directed to the dominant. The problem of this 
research lies in the misunderstanding of some verses and 
applying them to the wrong position as a result of not 
mastering this rule.The nature of the research required it to 
be divided into an introduction, a preamble, seven topics 
and a conclusion  . The introduction included the importance, 
approach and plan. The preamble contained the pure 
meaning of the word, the concept and terms of the 
concept.The first topic talked about the verses which were 
directed to the dominant selves and persons. The second is 
relating to conditions. The third is relating to a place. The 
fourth is relating to time. The fifth is relating to races. The 
sixth is relating to consequences. The seventh is relating to 
verses in which the speech has directed to the dominant. As 
for the most important results are the rule, that if the speech 
is directed to the dominant is incomprehensible,  is 
very important as it dismisses many suspicions and 
misconceptions that are raised repeatedly from time to time. 
In addition, the verses, in which the speech is directed to the 
dominant, in the first half of the Qur'an are more than the 
verses contained in the second half  .  
Kaywords: Verses- Directed – Dominant- Meaning of the 
word- The Concept 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 يمذيت 
خيددر  ىوالصددبلة والسددبلم األتمددان األكمددبلن عمدد ،الحمددد  رب العددالمين

واقتفدى أثدره إلدى  ،وعمى كل من اىتددى ىديدو واسدتن سدنتو ،خمق ا أجمعين
 ،،،أما بعد ،يوم الدين

التددي بيددا تسددتنبط مددن  ،فدد ن عمددم أصددول الفقددو مددن أىددم العمددوم الشددرعية
وترفدع  ،األدلة األحكام، ويعرف الحبلل والحرام، وبمعرفة قواعده تضبط األفيدام

النصوص فيما صدحيحا، وتندزل فدي نصدابيا ليعدرف وتفيم  ،األخطاء واألوىام
)إذا : صوابيا، ومن ىذه القواعد الميمة لضدبط الفيدم لددى المجتيددين قاعددة

والذي دعاني إلدى كتابدة ىدذا البحدث  ،خرج الكبلم مخرج الغالب فبل مفيوم لو(
 أسباب من أىميا:

النصدوص إن معرفة ىذه القاعدة ضرورة لكل مجتيد، وبيا يستقيم فيدم  :أوًل 
نْ  ﴿ :القرآنية واألحاديث النبوية، فمو قدرأ قدارئ قولدو تعدالى  َسدَفرٍ  َعَمدى ُكْندُتمْ  َواِ 

ظن أن الرىن جائز فدي السدفر فقدط، وال ل (ٔ)﴾ َمْقُبوَضةٌ  َفرَِىانٌ  َكاِتًبا َتِجُدوا َوَلمْ 
 ،طريدددددددددق المفيدددددددددوم عدددددددددنيجدددددددددوز فدددددددددي اإلقامدددددددددة، واسدددددددددتنبط ذلدددددددددك 

 تبدين لدو "؛ فدبل مفيدوم لدو ،اآليدة مخدرج الغالدبف ذا عمم أن الكبلم خرج في " 
  .أن الرىن جائز في السفر واإلقامة وطريق المفيوم ساقط في مثل ىذا

إن ىذه القاعدة تدفع كثيدرًا مدن الشدبو التدي تثدار حدول كتداب ا وسدنة  :ثانًيا
 .-  -رسولو 

                                                           

 .(ٖٕٛمن اآلية ) سورة البقرة (ٔ)
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 يإن كثيددرا مددن األصددوليين والفقيدداء والمفسددرين ذكددروا ىددذه القاعدددة فدد :ثالثااا
لدم أقدف عمدى مدن جمدع  يلكنند ،وذكروا أمثمة عمييا من القدرآن الكدريم ،كتبيم
راء العممداء فدى كونيدا آن وبي   ،خرج الكبلم فييا مخرج الغالب ييات التىذه اآل

المبنيددددة عمييددددا وكددددذلك التطبيقددددات الفقييددددة  ،خرجددددت مخددددرج الغالددددب أم ال
 .والمستنبطة منيا

فيهاا الالا م  )اآليات التي خار لذا وقع اختياري عمى ىذا البحث وعنواندو 

نتيجدت فيدو المدنيج أوقدد  ،"جماع ودراساةوتطبيقاتها الفقهياة  " مخر  الغالب
التحميمي، ف نني إذا وجددت فدي اآليدة خبلًفدا ذكدرت أقدوال كدل فريدق  ياالستقرائ
ن لم يكن فييا خبلف نوىدت  ،يترجح بعد التتبع والنظر ثم ذكرت ما ،وأدلتيم وا 

وقدد قسدمت البحدث إلدى مقدمدة وتمييدد  ،واكتفيدت بدوعمى اإلجمداع فدي اآليدة 
 وسبعة مباحث وخاتمة.

 .والخطة ،والمنيج ،جاء في المقدمة الكبلم عمى أسباب اختيار البحث
 المنطوق والمفيوم التعريف والشروط واحتوى عمى :بعنوان التمييد وجاء

  :ثبلثة مطالب
  .تعريف المنطوق والمفيوم :المطمب األول
 .ليس لكل منطوق مفيوم :المطمب الثاني
 :مفيوم المخالفة ويحتوي عمى :المطمب الثالث

  .حجيتو :أوال
 .شروطو :ثانًيا

ذواتددددا مخدددرج الغالددددب  فييدددا الكددددبلم اآليددددات التدددي خددددرج المبحدددث األول:
 .  وأشخاصا
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 مخرج الغالب أحواال. فييا الكبلم المبحث الثاني: اآليات التي خرج
 مخرج الغالب مكانا. فيو الكبلم خرج ييات التاآل المبحث الثالث:
 مخرج الغالب زمانا. فييا الكبلم خرج ييات التاآل المبحث الرابع:

 مخرج الغالب أجناسا. فييا الكبلم خرج ييات التاآل المبحث الخامس:
 مخرج الغالب مآال. فييا الكبلم خرج ييات التاآل المبحث السادس:
 يمخرج الغالب خطابدا لمنبد فييا الكبلم خرج ييات التاآل المبحث السابع:

-  -. 
  .احتوت عمى أىم النتائج والتوصياتقد الخاتمة: و 

 ،وأن أكدون لمخيدر قانصدا ،ىذا وا أسأل أن يجعل ىذا البحث لو خالصدا
 فيو خير مسئول وباإلجابة جدير. 
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 متٓيذ
 ادلُطٕق ٔادلفٕٓو انخعريف ٔانشرٔط

 ادلُطٕق ٔادلفٕٓو: ادلطهب األٔل
  :تعريف المنطوق لغة واصط حا :أول

ويددراد بددو  ،فيددو اسددم مفعددول مددن نطددق ،مددأخوذ مددن نطددق :المنطااوق لغااة - أ
 ،المفعدددول، أي: المنطدددوقوالنطدددق مصددددر بمعندددى اسدددم  ،المنطدددوق بدددو

وقددال  ،(1)والمنطددوق ىددو المفددظ ألنددو ينطددق بددو الشددتمالو عمددى الحددروف
 .(2)"ما يفيم من المفظ في محل النطق"السيوطي: 

 ،اختمفددت عبددارات األصددوليين فددي تعريددف المنطددوق :المنطااوق اصااط حا - ب
 .وىي متقاربة في المعنى مع اختبلف األلفاظ

أي يكددون حكمددا  ،المفددظ فددي محددل النطددقوقددد عرفددوه بأنددو مددا دل عميددو 
﴿ تعدالى:  كحكم تحريم التأفيف الدال عميو قولدو ،(ٖ)لممذكور وحاال من أحوالو

دل  عميدو المفدظ  - وىدو تحدريم التدأفيف - فيدذا الحكدم (ٗ)﴾ َفبَل َتُقدْل َلُيَمدا ُأف  
 المنطوق بو، بوضعو المغوي، دون الحاجة إلى قرينة خارجية.

  

                                                           

 (.ن ط ق) ٛٛٙ/ٔ: الصحاحمختار  (ٔ)
 ،تيذيب المغة :وينظر ،ٓٗ/ٔ: معجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم لمسيوطي (ٕ)

 مادة )ن ط ق(.
 .ٜٔ٘/ٕ: إرشاد الفحول لمشوكاني (ٖ)
 (.ٖٕية )من اآلسورة اإلسراء  (ٗ)
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 تعريف المفهوم لغة واصط حا: :ثانًيا

وىدو اسدم لكدل مدا فيدم مدن  ،المفيوم اسم مفعول من الفيدم المفهوم لغة: - أ
 .(2)، وقيل: ما يستفاد من المفظ(1)نطق وغيره

أي يكون حكما  ،محل النطق يما دل عميو المفظ ال ف :المفهوم اصط حا - ب
 .(ٖ)لغير المذكور وحاال من أحوالو

  

                                                           

 (.ق ن ط) ٓٛ/ٔ: القاموس المحيط (ٔ)

 .(مادة )ف ه م ،ٜ٘ٗ/ٕٔ :العربلسان  ،(مادة )ف ه م ،تيذيب المغةينظر:  (ٕ)
  .ٜٔ٘/ٕ: إرشاد الفحول لمشوكاني (ٖ)



 الجزء األول - مٕٕٔٓالعدد التاسع والثبلثون /  بأسيوط مجمة كمية أصول الدين والدعوة 

  

    

     

خرج فيها الكالم مخرج الغالب  اآليات التي

 "جمع ودراسة" وتطبيقاتها الفقهية

ٜٙٗ 

 يُطٕق يفٕٓو نيص نكم: ادلطهب انزاَي
بدل ىنداك  ،ينبغي أن يعمم أن كل منطوق ليس شرطا أن يكون لو مفيدوم

قولو عند كبلمو عن  – / -وقد أشار إلى ذلك القرطبي  ،منطوق ال مفيوم لو
ْن ِخْفدُتْم َأال  ُتْقِسدُطوا ِفدي اْلَيتَداَمى ﴿ تعالى: اتفدق كدل مدن يعداني العمدوم  (ٔ)﴾ َواِ 

ْن ِخْفُتْم َأال  ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيتَاَمى ﴿عمى أن قولو تعالى:  لديس لدو مفيدوم،  ﴾ َواِ 
فدي اليتدامى لدو أن يدنكح  إذ قد أجمع المسممون عمى أن من لدم يخدف القسدط
فدل عمدى أن اآليدة نزلدت  ،أكثر من واحدة: اثنتين أو ثبلثا أو أربعا كمن خاف

 ومندددددو قولدددددو ،(ٕ)جوابدددددا لمدددددن خددددداف ذلدددددك، وأن حكميدددددا أعدددددم مدددددن ذلدددددك
-  -: ]يجوز أن يكدون األعمدى " :قال ابن دقيق العيد (ٖ)]بل الرفيق األعمى

نحددو  يكمددا فدد ،لدديس ليددا مفيددوم يخددالف المنطددوق يمددن الصددفات البلزمددة التدد
ولديس ثمدة  (ٗ)﴾ َلدُو بدو ُبْرَىدانَ  اَل  آَخدرَ  ِإَلًيدا الم دوِ  َمعَ  َيْدعُ  َوَمنْ ﴿  قولو تعالى:

 (٘)﴾ َحدق   ِبَغْيدرِ  الن ِبيٍّدينَ  َوَيْقُتمُدونَ ﴿ وكدذلك قولدو:  ،داع إليا آخر لو بو برىدان
فيكددون الرفيددق لددم يطمددق إال عمددى الددذي  ،وال يكددون قتددل النبيددين إال بغيددر حددق

 .(ٙ)"اختص بو الرفيق

                                                           

 .(ٗ)ية من اآلالنساء سورة  (ٔ)
 .ٖٔ/٘ :الجامع ألحكام القرآن (ٕ)
 ،ومسمم، ٜٖٙٙبرقم  ،ٖٔ/ٙ: ووفاتو -  -مرض النبي  :باب ،رواه البخاري (ٖ)

 .ٜٕٔٔبرقم  ،ٕٔٚٔ/ٗ: استحباب رقية المريض :باب
 (.ٚٔٔية )من اآلسورة المؤمنون  (ٗ)
 (.ٕٔية )من اآلسورة آل عمران  (٘)
 .ٗٔٔص  ،إحكام األحكام البن دقيق (ٙ)
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 حعريفّ ٔشرٔطّ ،يفٕٓو ادلخانفت :ادلطهب انزانذ
 :ه وحجيتهتعريف – أول

 التعريف: - أ

 ،وكميدا متقاربدة ،تعريدف مفيدوم المخالفدةاختمفت عبارات األصوليين فدي 
 . (ٔ)الخطاب بدليل عنو عبر من ومنيم ،المخالفة مفيوم عميو أطمق من منيمف

دليددل  :المقصددود بددو مفيددوم المخالفددة الددذي يسددمى"عرفددو القرافددي فقددال: و 
 .(ٕ)"الخطاب، وىو: إثبات نقيض حكم المنطوق بو لممسكوت عنو

المسددكوت عنددو مخالفددا لممددذكور فددي وىددو حيددث يكددون " :وقددال الشددوكاني
الحكم، إثباتا ونفيا، فيثبت لممسكوت عندو نقديض حكدم المنطدوق بدو، ويسدمى 

 .(ٖ)"دليل الخطاب؛ ألن دليمو من جنس الخطاب، أو ألن الخطاب دال عميو
 :حجية مفهوم المخالفة - ب

بحجيددة مفيددوم  إلددى القددول ،(٘)خبلفددا لمحنفيددة ،(ٗ)ذىددب جميددور العممدداء
 منيا: أقواالأن فييا  المسألة وخبلصة ،المخالفة

 القول األول:

، (ٚ)والشددافعية ،(ٙ)ن مفيددوم المخالفددة حجددة عنددد الجميددور مددن المالكيددةإ

                                                           

 .ٕٕٗ - ٖٕٕ/ٕ: كشف األسرار لعبد العزيز البخاريينظر:  (ٔ)
 .ٖ٘ص  ،شرح التنقيح لمقرافي (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٕ: إرشاد الفحول لمشوكاني (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٕ: إرشاد الفحول لمشوكانيينظر:  (ٗ)
 .ٔٗٔ/ٔ: التوضيح صدر الشريعةينظر:  (٘)

 .ٜٗ ص ،ومفتاح الوصول لمتممساني ،ٗٔ٘ ص ،أحكام الفصول لمباجيينظر:  (ٙ)
 . ٖٔٗ/ٔ: نياية السول لؤلسنويينظر:  (ٚ)
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ٙ٘ٔ 

 . (ٔ)والحنابمة
  :القول الثاني

وىددددو قددددول ،(ٕ)وينسددددب إلددددى أبددددي حنيفددددة وأصددددحابو ،نددددو لدددديس بحجددددةإ
 . (ٖ)الظاىرية

 القول الثالث:

رفيم وأمددا فددي مصددطمح الندداس وُعددنددو لدديس بحجددة فددي خطابددات الشددرع، إ
 .(ٗ)فيو حجة، حكاه شمس األئمة السرخسي من الحنفية

 القول الرابع: 

ندددو حجدددة فدددي كدددبلم ا ورسدددولو، ولددديس بحجدددة فدددي كدددبلم المصدددنفين إ
بعددض المتددأخرين مددن الشددافعية، كددذا  وقددد قددال ،وىددو عكددس سددابقيو ،وغيددرىم

 .(٘)حكاه الزركشي
بأدلددة منيددا قولددو  ،مفيددوم المخالفددة حجددةوقددد اسددتدل الجميددور عمددى أن 

َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمدْنُكْم َطدْواًل َأْن َيدنِكَح اْلُمْحَصدَناِت اْلُمْؤِمَنداِت َفِمدْن َمدا ﴿ تعالى: 
 . (ٙ)﴾ َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن َفَتَياِتُكْم اْلُمْؤِمَناتِ 

يصدددح زواج ال  (اأَلمدددة) أن –كمدددا ىدددو إجمددداع الفقيددداء  -دل بمنطوقدددو 
الفقيددداء إباحدددة األمدددة  عددددو  ،الرجدددل منيدددا إذا كاندددت ىنددداك حدددرة فدددي عصدددمتو

                                                           

 .ٕٕٛ ص ،روضة الناظر البن قدامةينظر:  (ٔ)
 .ٕٕٗ - ٖٕٕ/ٕ: كشف األسرار لعبد العزيز البخاريينظر:  (ٕ)

 .ٕٕٗ - ٖٕٕ/ٔ: اإلحكام البن حزمينظر:  (ٖ)

 .ٕٚ٘ ص ،شرح السير الكبير لمسرخسيينظر:  (ٗ)
 .٘ٔ ،ٗٔ/ٗ :البحر المحيط لمزركشيينظر:  (٘)

 .(ٕ٘) سورة النساء اآلية ٙ) )
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ٕٙ٘ 

مشروطة بعدم القدرة عمى الحرة، أخذًا من اآليدة الكريمدة، وال يمكدن أن يكدون 
وىددو أن  ؛ن طريددق مفيددوم المخالفددة، واسددتدلوا كددذلك بدددليل عقمدديعددذلددك إال 

 ،ذلدك إلدى خمدو التخصديص بالوصدف ىألد مفيدوم المخالفدة لدو لدم يكدن حجدة
وغيره عدن الفائددة التدي يسدتدعييا التخصديص، وىدو أمدر ال يجدوز فدي عدرف 

 .مظانيا يإلى غيرىا من األدلة المبسوطة ف ،االستعمال
أن :فقددد اسددتدلوا بأدلددة منيددا ،وأمدا القددائمون بعدددم حجيددة مفيددوم المخالفددة

ما أن يعرف ذلك بالعقل أو تقييد الحكم بالصفة لو دل عمى نفيو عند نفييا، ف 
النقل، والعقدل ال مجدال لدو فدي المغدات، والنقدل إمدا متدواتر أو آحداد، وال سدبيل 
إلى التدواتر، واآلحداد ال يفيدد غيدر الظدن، وىدو غيدر معتبدر فدي إثبدات المغدات، 

 ورسدددددولو –تعدددددالى  - ألندددددو الحكدددددم عمدددددى لغدددددة يتندددددزل عمييدددددا كدددددبلم ا
-  - والغمط عميو يكون ممتنعاً  ،أبقول اآلحاد، مع جواز الخط(ٔ).  

أن القددائمين بجددواز  ،والددذي يظيددر بعددد التتبددع والنظددر فددي أقددوال العممدداء
 .... وا أعمم ىو األقرب لمصواببمفيوم المخالفة االستدالل 

  :شروط الحتجا  بمفهوم المخالفة :ثانيا

ذكددر العممدداء الددذين يددرون االحتجدداج بمفيددوم المخالفددة شددروطا لصددحة 
 منيا: ،االحتجاج بو
  الشرط األول:

أال يعارضددو مددا ىددو أرجددح منددو، مددن منطددوق أو مفيددوم موافقددة، أمددا إذا 
عارضددو قيدداس، فمددم يجددوز القاضددي أبددو بكددر البدداقبلني تددرك المفيددوم بددو، مددع 

                                                           

مصطفى سعيد  /ينظر: أثر االختبلف في القواعد األصولية في اختبلف الفقياء أ.د (ٔ)
 .ٕٛٔ ص ،الخن
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ٖٙ٘ 

 .(ٔ)تجويزه ترك العموم بالقياس، كذا قال
وال شك أن القياس المعمدول بدو يخصدص عمدوم المفيدوم، كمدا يخصدص 
ذا تعارضددا عمددى وجددو ال يمكددن الجمددع بينيمددا، وكددان كددل  عمددوم المنطددوق، وا 
واحد منيما معموال بو، فالمجتيد ال يخفى عميدو الدراجح منيمدا مدن المرجدوح، 
وذلك يختمدف بداختبلف المقامدات، وبمدا يصداحب كدل واحدد منيمدا مدن القدرائن 

 .(ٕ)المقوية لو
دليددل الخطدداب إنمددا يكددون حجددة إذا لددم  كمددا جدداء فددي إرشدداد الفحددول: "أن

ن  يعارضو ما ىو أقوى مندو، كدالنص والتنبيدو، فد ن عارضدو أحددىما سدقط، وا 
ن عارضددو  عارضددو عمددوم صددح التعمددق بعمددوم دليددل الخطدداب عمددى األصددح، وا 

الخطداب،  دليل قدم كالنطق حجة جعمناه ف ن الخفي، وأما القياس، قدم جمي قياس
ن جعمناه كالقياس ف  .(ٖ)"القياس في كتب الخبلف دميق العمماء من  ن منوا 

 الشرط الثاني:

ِلتَدْأُكُموا ِمْندُو َلْحًمدا  ﴿ يكون المدذكور قصدد بدو االمتندان، كقولدو تعدالى: أال
 .(٘)ف نو ال يدل عمى منع أكل ما ليس بطري (ٗ)﴾َطِريًّا 

  الشرط الثالث:
حادثدة  وال خداص، بحكدم متعمدق سدؤال عدن جوابدا خرج المنطوق يكون أال

خاصة بالمذكور، ىكذا قيل، وال وجو لذلك، ف نو ال اعتبار بخصدوص السدبب، 
                                                           

 .ٓٗ/ٕ :األصول عمم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد (ٔ)
 ٓٗ/ٕ المرجع السابق: (ٕ)
 .ٔٗ/ٕ المرجع السابق: (ٖ)
 .(ٗٔ)سورة النحل من اآلية  (ٗ)
 .ٕٕ/ٗ :البحر المحيط (٘)
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 . (ٕ)في ذلك احتمالين يوقد حكى القاضي أبو يعم ،(ٔ)وال بخصوص السؤال
 - يعندي بدين عمدوم المفدظ وعمدوم المفيدوم -ولعل الفرق"قال الزركشي: 

 .(ٖ)"تسقط بأدنى قرينة بخبلف المفظ العام ،أن داللة المفيوم ضعيفة
وىددذا فددرق قددوي، لكنددو إنمددا يددتم فددي المفدداىيم التددي داللتيددا ضددعيفة، أمددا 

 .(ٗ)المفاىيم التي داللتيا قوية قوة تمحقيا بالدالالت المفظية فبل
  الشرط الرابع:

: ]ال -  - وتأكيددد الحددال، كقولددو أال يكددون المددذكور قصددد بددو التفخدديم
إال عمى زوجيدا أربعدة  ،فوق ثبلث تؤمن با واليوم اآلخر أن تحد المرأةيحل 

نمددا ذكددر لتفخددديم  ،(٘)[أشددير وعشددرا فدد ن التقييددد "باإليمدددان" ال مفيددوم لددو، وا 
 .(ٙ)األمر

 الشرط الخامس:

فدبل مفيدوم لدو،  أن يذكر مستقبل، فمو ذكر عمى وجو التبعية لشديء آخدر
فدد ن قولددو  (ٚ)﴾َواَل ُتَباِشددُروُىن  َوَأْنددُتْم َعدداِكُفوَن ِفددي اْلَمَسدداِجِد  ﴿كقولددو تعددالى: 

ال مفيددوم لددو؛ ألن المعتكددف ممنددوع مددن المباشددرة  ﴾ ِفددي اْلَمَسدداِجدِ  ﴿تعددالى: 

                                                           

 .ٕٕٙ/ٗ :اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي (ٔ)
 .ٔٙص  ،األحكام السمطانية ألبي يعمى الفراء (ٕ)

 .ٗٓٔ/ٖ :لمزركشيالبحر المحيط  (ٖ)
 .ٔٗ/ٕ :إرشاد الفحول لمشوكاني (ٗ)
صحيح  ،ٕٕٕٔ برقم ،ٕٕٔ/ٖ :حد المرأة عمى غير زوجيا :باب ،صحيح البخاري (٘)

 .ٜٖٛٚ ، برقمٕٕٓ/ٗ :وجوب اإلحداد في عدة الوفاة ، باب:مسمم
 . ٔٗ/ٕ :إرشاد الفحول (ٙ)
 .(ٖٓٔ)سورة آل عمران من اآلية  (ٚ)
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ٙ٘٘ 

 .(ٔ)مطمقا
 الشرط السادس:

 يظيددر مددن السددياق قصددد التعمدديم، فدد ن ظيددر فددبل مفيددوم لددو، كقولددو أال
قدادر  - سدبحانو –، لمعمدم بدأن ا (ٕ)﴾ ُكدلٍّ َشدْيٍء َقدِديرٌ َوالم دُو َعَمدى  ﴿ :ىتعال

﴿ َعَمدى ُكدلٍّ عمى المعدوم والممكن وليس بشيء، ف ن المقصود بقولدو تعدالى: 
 .(ٖ)التعميم َشْيٍء ﴾

 الشرط السابع:

أال يعود عمى أصمو الدذي ىدو المنطدوق باإلبطدال، أمدا لدو كدان كدذلك فدبل 
  .(ٗ)يعمل بو

 :الشرط الثامن

مفيدوم  فدبل الغالدب مخدرج الكدبلم خدرج فد ذا ،الغالب مخرج الكبلم يخرج أال
ذا  ،ف نددو إن لددم يخددرج مخددرج الغالددب كددان حجددة عنددد القددائمين بددالمفيوم ،لددو وا 

وضدابطو أن يكدون الوصدف الدذي  ،خرج مخرج الغالدب ال يكدون حجدة إجماعدا
فد ذا  ،وموجودا معيا في أكثدر صدورىا ،وقع بو التقييد غالبا عمى تمك الحقيقة
 .(٘)فيو المفيوم الذي ىو حجة؛ لم يكن موجودا معيا في أكثر صورىا

                                                           

 .ٔٗ/ٕ: إرشاد الفحول (ٔ)
 .(ٕٗٛ)سورة البقرة من اآلية  (ٕ)
 .٘ٓٔ/ٖ: البحر المحيط لمزركشي (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٖ: البحر المحيط لمزركشيينظر: و  ،ٔٗ/ٕ: إرشاد الفحول (ٗ)
شرح مختصر ينظر: و  ،ٕٖ/ٕ: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي (٘)

  .ٕ٘ٚ/ٕ: الروضة لمطوفي
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ٙ٘ٙ 

وقدد قدال العممداء  ،فالمفيوم متى خرج مخرج الغالب فميس بحجة إجماعداً 
نتفداء اوال دااًل عمى  ،إن مفيوم الصفة إذا خرجت مخرج الغالب ال يكون حجة

اول نددوىددذا الشدرط ىددو محددل الدراسدة وسددوف نت، (ٔ)الحكدم عددن المسدكوت عنددو
  .وتطبيقاتيا الفقيية اآليات التي خرج فييا الكبلم مخرج الغالب

                                                           

 .ٖٚٔ/ٔ: النجارشرح الكوكب المنير ابن  (ٔ)
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 ادلبحذ األٔل
 خمرس انغانب أشخاصًا  فيٓا انكالو اآلياث انخي خرس

 اخلهك  أصُافخرس خمرس انغانب يف  يا :ادلطهب األٔل
ْوَجْيِن الذ َكَر َواأْلُْنَثىَفَجَعَل ِمْنُو ﴿  قال ا تعالى:  .(ٔ)﴾ الز 

؛ دلددت اآليددة عمددى تقسدديم الندداس إلددى ذكددر وأنثددى، ولددم يددذكر فييددا الخنثددى
قددرره القرطبددي فقددال: أي  مددا ومثددل ذلددك ،ألنددو نددادر دخددل تحددت عمددوم الغالددب

وقدد احدتج بيدذا مددن رأى إسدقاط الخنثدى وقدد مضدى فدي سددورة  ،الرجدل والمدرأة
 .(ٕ) اآلية وقرينتيا إنما خرجتا مخرج الغالبأن ىذه  "الشورى"

ظداىر القدرآن ال ينفدي وجدود الخنثدى، "و  قال القاضي أبو بكر بن العربدي:
 َيَشاءُ  َما َيْخُمقُ  َبْيَنُيَما َوَما َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ  ُمْمكُ  َوِلم وِ  ﴿ألن ا تعالى قال: 

وقد بين ذلك  ،تقتضيو القدرةفيذا عموم مدح فبل يجوز تخصيصو، ألن  ،(ٖ)﴾
 ِلَمدنْ  َيَيبُ  َيَشاءُ  َما َيْخُمقُ  َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ  ُمْمكُ  ِلم وِ ﴿ :أيضا عند قولو تعالى

ُجُيمْ  َأوْ  * الددُذُكورَ  َيَشدداءُ  ِلَمددنْ  َوَيَيددبُ  ِإَناثًددا َيَشدداءُ  َناثًددا ُذْكرَاًنددا ُيددَزوٍّ  َمددنْ  َوَيْجَعددلُ  َواِ 

                                                           

 .(ٜٖ) اآلية سورة القيامة (ٔ)
بشيء من  - / - وقد تكمم القرطبي ،ٚٔٔ/ٜٔ: الجامع ألحكام القرآن لمقرطبي (ٕ)

َيَيُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناثًا َوَيَيُب ِلَمْن َيَشاُء  ﴿التفصيل عن ىذا األمر عند قولو تعالى: 
َناثًا َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإن ُو َعِميٌم َقِديرٌ  *الُذُكوَر  ُجُيْم ُذْكَراًنا َواِ  ]سورة  ﴾ َأْو ُيَزوٍّ

وينظر: السراج المنير  ،ٕ٘/ٙٔ( فمينظر ىنالك: ٓ٘، ٜٗ)اآليتان الشورى 
 .ٙٗٗ/ٗلمشربيني: 

 (.ٚٔمن اآلية ) المائدةسورة  (ٖ)
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ٙ٘ٛ 

فيددذا إخبددار عددن الغالددب فددي الموجددودات،  (ٔ)﴾ َقددِديرٌ  َعِمدديمٌ  ِإن ددوُ  َعِقيًمددا َيَشدداءُ 
ت عددن ذكددر النددادر لدخولددو تحددت عمددوم الكددبلم األول، والوجددود يشدديد و وسددك
 .(ٕ)"لو

  

                                                           

 (.ٓ٘، ٜٗ) اآليتان الشورىسورة   (ٔ)
 .ٜٚ/ٗ: أحكام القرآن البن العربي (ٕ)
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ٜٙ٘ 

 ادلؤيُاثشؤٌ يا خرس خمرس انغانب يف  :ادلطانب انزاَي
 :ويشتمل عمى ما يأتي

 :الغاف ت المحصنات ما خر  مخر  الغالب في حرمة قذف المؤمنات :أوًل 

ال ِذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغاِفبلِت اْلُمْؤِمناِت ُلِعُندوا  ﴿: - تعالى –قال ا 
 .(ٔ)﴾ عظيمِفي الُدْنيا َواآْلِخَرِة َوَلُيْم َعذاٌب 
لمدذين يرمدون المحصدنات المؤمندات  - تعدالى – ىذا وعيد شدديد مدن ا

العفيفدددات خدددرج مخدددرج الغالدددب، ويشدددمل أيًضدددا مدددن رمدددى المحصدددن المدددؤمن 
وفي قولو: المؤمنات حيث تشمل اآليدة أميدات المدؤمنين مدن بداب  ،(ٕ)العفيف

 .من جيتينأولى فالكبلم خرج مخرج الغالب 
نات لمدذين يرمدون المحصد - تعدالى - وىذا وعيدد مدن ا"قال ابن كثير: 

محصدنة،  كدل من ىذا في بالدخول أولى المؤمنين فأميات المؤمنات، العفيفات
 .(ٖ)"- م - سيما التي كانت سبب النزول، وىي عائشة بنت الصديق وال

والددذي يظيددر مدددن كددبلم ابدددن كثيددر أّن اآليدددة خرجددت مخدددرج الغالددب فدددي 
داخدبلت المحصنات، فالمحصنين داخمين في الخطاب وكذلك أميات المدؤمنين 

ن الكددبلم خددرج مخددرج الغالددب فددي حددق إوحاصددل القددول  ،فددي الخطدداب أيضددا
 ،ة ىي التي ترمى بالفاحشةأألن الغالب في عادات الناس أن المر  ؛المحصنات

ال فالحكم في من رمى  ة بالقذف كمن رمى رجبل بالقدذف أيضدا وىمدا فدي أمر اوا 

                                                           

 .(ٕٙ) اآلية سورة النور (ٔ)
 .ٔٗٚٔ/ٕ: التفسير الوسيط لمزحيمي (ٕ)
 .ٜٕ/ٙ: تفسير ابن كثير (ٖ)
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ن كنت أرى أنو ال يوجد ما يخرج أميات ال ،الحكم سيان مؤمنات حتى يحمل وا 
 فدخولين في الخطاب ضرورة فيو من باب أولى. ؛الكبلم فييا عمى الغالب

 الادخول قبال تطلايقهن ثام المؤمناات زوا  حالام في الغالب مخر  خر  ما :ثانًيا

 :بهن

َياَأُيَيدددا ال دددِذيَن آَمُندددوا ِإَذا َنَكْحدددُتُم اْلُمْؤِمَنددداِت ثُدددم   ﴿: - تعدددالى –قدددال ا 
َطم ْقُتُموُىن  ِمْن َقْبِل َأْن َتَمُسدوُىن  َفَمدا َلُكدْم َعَمدْيِين  ِمدْن ِعدد ٍة َتْعتَدُدوَنَيا َفَمتٍُّعدوُىن  

 . (ٔ)﴾ َوَسرٍُّحوُىن  َسرَاًحا َجِميبًل 

منين إذا تزوجدوا مدن المؤمندات ؤ في ىذه اآلية المد - تعالى – ا خاطب
بدل  ،يدخموا بين فميس عمديين عددة يعتددونياىن بعد ذلك من قبل أن و ثم طمق

فدالكبلم عمدى النسداء المؤمندات  ،جمديبل اسدراح ويسرحوىن ىنو يمتععمييم أن 
تي يجوز الزواج منيّن لين مثل بل الكتابيات الالنساء  ألن ؛خرج مخرج الغالب

بدل الكدبلم  ،الكتابيدات دون حكم المؤمنات، إذ ال يقتصر الحكم عمدى المؤمندات
 .الغالب في المؤمنات فبل مفيوم لوخرج مخرج 

ِإذا َنَكْحددُتُم اْلُمْؤِمندداِت ثُددم  َطم ْقُتُمددوُىن  ﴿ : - تعددالى –قولددو " :قددال القاسددمي
 ،قبددل الدددخول بيددا فييددا داللددة إلباحددة طددبلق المددرأة ﴾ ِمددْن َقْبددِل َأْن َتَمُسددوُىن  

إذ ال فدددرق فدددي الحكدددم بدددين  ،خدددرج مخدددرج الغالدددب ،وقولدددو تعدددالى: اْلُمْؤِمنددداتِ 
 .(ٕ)"المؤمنة والكتابية في ذلك، باالتفاق

  

                                                           

 .(ٜٗاآلية ) األحزابسورة  (ٔ)
 .ٙٛٔ/ٙ: تفسير ابن كثيرينظر: و  ،ٕٜ/ٛ: محاسن التأويل لمقاسمي (ٕ)
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 خرس خمرس انغانب يف انظٓار يا :ادلطهب انزانذ
ال ِذيَن ُيَظاِىُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِيْم َما ُىن  ُأم َياِتِيْم  ﴿: - تعالى – قال ا

ن  الم دَو  ن ُيْم َلَيُقولُدوَن ُمْنَكدرًا ِمدَن اْلَقدْوِل َوُزورًا َواِ  ِئي َوَلْدَنُيْم َواِ  ِإْن ُأم َياُتُيْم ِإال  البل 
 .(ٔ)﴾َلَعُفوٌّ َغُفوٌر 

﴿ ال ددِذيَن ُيَظدداِىُروَن ِمددْنُكْم ِمددْن لى: قولددو تعدداباختمددف العممدداء فددي المددراد 
فذىب جمع إلى أن اآلية خاصة بالمسممين وأن القيد فييا معتبر،  ،ِنَساِئِيْم ﴾

تشدمل المسدممين وغيدرىم  يوذىب قوم إلى أن اآلية خرجت مخرج الغالب، فيد
وانبنى عمى ذلك الخبلف بين العمماء فدي  ،فيما يترتب عمى ظيارىم من أحكام

أم ال ا  يددارسدبلم شددرط فدي صددحة الظظيدار الكددافر ىدل يصددح أم ال ا وىددل اإل
فدبل  ،لصدحة الظيدار أن يكدون المظداىر مسدمًما (ٖ)والمالكية (ٕ)فاشترط الحنفية

 مْ ال ِذيَن ُيَظاِىُروَن ِمْنُكْم ِمدْن ِنَسداِئيِ ﴿ يصح ظيار الذمي عندىم؛ لقولو تعالى: 
، وألن حكم الظيار حرمة مؤقتة بالكفارة بتحرير رقبة يخمفو الصدوم والكدافر ﴾

 (٘)وذىددب الشددافعية ،(ٗ)لدديس مددن أىددل ىددذا الحكددم فددبل يكددون مددن أىددل الظيددار
إلدى أن اإِلسدبلم لديس شدرًطا لصدحة الظيدار فيصدح عنددىم ظيدار  (ٙ)والحنابمة

                                                           

 .(ٕاآلية ) سورة المجادلة (ٔ)
 .ٖ/ٚٙ، المباب: ٖ/ٕٕ٘القدير: فتح  (ٕ)
 .ٜٜ٘/ٔ وما بعدىا، المقدمات المميدات: ٖٗٙ/ٕ الشرح الصغير: (ٖ)
 :وبداية المجتيد ونياية المقتصد، ٘ٚٔ/ٖ :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ٗ)

ٖ/ٕٜٔ. 
 .ٖٗ٘ ،ٕٖ٘/ٖ مغني المحتاج: (٘)
 .ٕ٘ٗ/٘ كشاف القناع: (ٙ)
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ٕٙٙ 

، إذ لددم ﴾ ِمددْن ِنَسدداِئِيمْ مددنكم  ُيَظدداِىُرونَ ال ددِذيَن ﴿ الكددافر؛ لعمددوم قولددو تعددالى: 
 يفرق بين المسمم والكافر، وألن الكافر يصح طبلقو فصح ظياره.

وقد استدل اإلمام مالدك عمدى أن الكدافر ال يددخل فدي ىدذه " :قال ابن كثير
فالخطاب لممؤمنين، وأجاب الجميور بأن ىذا خرج مخرج  (منكم)اآلية بقولو: 

وأن اإلسددبلم  ،والدذي يظيدر أن ظيدار الكدافر يصدح (ٔ)" الغالدب، فدبل مفيدوم لدو
ع ظياره بما أسمفناه بأن طبلقو واقدع والزم والظيدار يقداس و في وق اليس شرط

 بينيما فيو نظر وكذلك فد ن جميدور األصدولين قدالوا بدأن عميو، ووجو التفرقة
 .(ٕ)الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

  

                                                           

  .العممية :ط ،ٓٚ/ٛ: كثير ابن تفسير (ٔ)
 .ٖٗ ص ،الشنقيطي المذكرة (ٕ)
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ٖٙٙ 

 نهرجال نهخطبت انخعريض جٕاز يف انغانب خمرس خرس يا انرابع: ادلطهب
َواَل ُجَندداَح َعَمددْيُكْم ِفيَمددا َعر ْضددُتْم ِبددِو ِمددْن ِخْطَبددِة النٍَّسدداِء َأْو  ﴿: قددال تعددالى

َسدَتْذُكُروَنُين  َوَلِكدْن اَل ُتَواِعدُدوُىن  ِسددرًّا ِإال  َأْن َأْكَنْندُتْم ِفدي َأْنُفِسدُكْم َعِمدَم الم ددُو َأن ُكدْم 
  .(ٔ)﴾ َتُقوُلوا َقْواًل َمْعُروًفا

 ،وعمددى الحكددم بتعددريض الرجددل لممددرأة ألنددو األغمددب" :(ٕ)قددال ابددن عرفددة
 ،واألكثددر وجددودا أن الرجددال يخطبددون الّنسدداء فيددو مفيددوم خددرج مخددرج الغالددب

 .(ٖ)"قياسا عميوفيستفاد منو جواز العكس 
والمددراد أن التعددريض بالخطبددة فددي وقددت العدددة لممطمقددة ثبلثددا أو المتددوفى 

ن اختصدت بالرجدال -جدائز لمرجدال ولمنسداء، ولكدن اآليدة (ٗ)عنيا زوجيا  - وا 
ويحدرم التعدريض بالخطبدة  ،فقد خرجت مخرج الغالب فيدخل فييا النساء أيضا

 .(٘)لمن طمقت طبلقا رجعيا
  

                                                           

 .(ٖٕ٘) اآلية البقرةسورة  (ٔ)
محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، إمام تونس وخطيبيا ومفتييا وعالميا الكبير من  (ٕ)

األعبلم  ى.ٓٓٛ)الحدود( توفي سنة ختصر الكبير( في فقو المالكية، وكتبو )الم
 .ٖٗ/ٚ :لمزركمي

 .ٛٚٙ/ٕ :تفسير ابن عرفة (ٖ)

 .ٓٓٔ/ٓٔ: شرح صحيح مسمم لمنوويينظر:  (ٗ)
 .ٕٓٚص  ،األشباه والنظائر لمسيوطيينظر:  (٘)
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 خمرس انغانب أحٕاًًل  فيٓا انكالو اآلياث انخي خرس: ادلبحذ انزاَي
 يا خرس خمرس انغانب حال اخلٕف :ادلطهب األٔل

 :ما خر  مخر  الغالب في جواز قصر الص ة في السفر حال الخوف :أولً 

َذا َضددَرْبُتْم ِفددي اأْلَْرِض َفَمددْيَس َعَمددْيُكْم ُجَندداٌح َأْن ﴿ : - تعددالى –قددال ا  َواِ 
ددبَلِة ِإْن ِخْفددُتْم َأْن َيْفِتددَنُكُم ال ددِذيَن َكَفددُروا ِإن  اْلَكدداِفِريَن َكدداُنوا َلُكددْم  َتْقُصددُروا ِمددَن الص 

  .(ٔ)﴾ َعُدوًّا ُمِبيًنا
جددواز قصددر الصددبلة فددي السددفر، إذا  ةفددي ىددذه اآليدد - تعددالى –ذكددر ا 

والتقيدد بدالخوف خدرج مخدرج الغالدب،  ،خاف المؤمنون أن يفتنيم الذين كفدروا
ف نو يجوز القصر في السفر في حالة الخدوف واألمدن وىدذا مدا عميدو جمداىير 

 العمماء.
فقددد  ﴾ ِإْن ِخْفددُتْم َأْن َيْفِتددَنُكُم ال ددِذيَن َكَفددُروا﴿  :وأمددا قولددو" :قددال ابددن كثيددر

م بعدد يكون ىذا خرج مخرج الغالب حال نزول ىذه اآلية، ف ن في مبددأ اإلسدبل
اليجرة كان غالب أسفارىم مخوفة، بل ما كانوا ينيضون إال إلى غزو عدام أو 

والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو عمى حادثة فدبل مفيدوم  في سرية خاصة،
 .(ٕ)" لو

 -ومفيوم الشرط ال يقوى عمى معارضة مدا تدواتر عندو " :قال الشوكانيو 
 - وقدد قيدل: إن ىدذا الشدرط خدرج مخدرج الغالدب،  ،(ٖ)من القصر مع األمن

                                                           

 .(ٔٓٔاآلية ) النساءسورة  (ٔ)
ينظر: و  ،ٖٕ٘/ٔ :لمشنقيطي البيان أضواء ينظر:و  ،ٜٖٗ/ٕ :العظيم القرآن تفسير (ٕ)

 .ٜٗ/ٜ :والمغني البن قدامة، ٖٗٔ/٘: البحر المحيط في أصول الفقو لمزركشي
 .ٖٕٖٖ ، برقمٖ٘ٗ/٘: اإلمام أحمد مسند (ٖ)
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 ."(ٔ)ألن الغالب عمى المسممين إذ ذاك القصر لمخوف في األسفار
في قصر الصبلة  - رحميم ا تعالى - وقد جرى الخبلف بين العمماء

ىل يشترط فيو وجود الخوف أم أن القصر جائز في األمن  ،في السفر
يجوز القصر في السفر حال الخوف ا فالجميور عمى أّنو  والخوف سواء

 .(ٕ)ن اآلية خرجت مخرج الغالب أو التعميمأواألمن و 
وذىب جماعة إلى أن القصر يكون في السفر حال الخوف فقط وينسب 

واستدلوا بأدلة منيا إتمام عثمان  ،(ٖ)إلى عائشة وعثمان كما نقمو القرطبي
 كانت أنيا - ك - عائشة عن وقد استدلوا أيًضا بما روي (ٗ)الصبلة في منى

 يقصر، كان -  - ا رسول إن: فقالوا صبلتكم، أتموا: السفر في تقول
 .(٘)تخافونا أنتم وىل يخاف، وكان حرب في كان إنو: فقالت

 بنا وسعد عائشة -  - ا رسول أصحاب من يتم "كان: عطاء وقال
 . (ٙ)عثمان" وأتم وقاص أبي

ولو  ،بما رواه مسمم من طِريق يعمى بن أمية وااستدلوأما الجميور فقد 
نو سأل رسول إ "فقال: ،أنو سَأل عمر عن قصر الصبلة في السفر ،صحبة

                                                           

 .ٙٛ٘/ٔ: فتح القدير لمشوكاني (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕ :فتح الباري (ٕ)

 .ٕٖٙ/٘ :الجامع ألحكام القرآن (ٖ)

 ،ٕٛٓٔرقم  ،صبلة المسافر :باب ،الصبلة :كتاب ،البخاريالحديث بطولو أخرجو  (ٗ)
 .ٜٗٙرقم  ،قصر الصبلة بمنى :باب ،وأخرجو مسمم في صبلة المسافرين وقصرىا

 .ٕٛٔ/ٜ :ذكره ابن جرير في تفسيره (٘)
 .ٕٖٙ/٘ :القرطبي تفسير (ٙ)
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ٙٙٙ 

 . (ٔ)صدَقة تصدق الم و بيا عميكم " :فقال ،عن ذلك -  - الم و
سددألت ابددن عمددر عددن  :قددال ،عددن أبددي حنظمددة يواسددتدلوا أيضددا بمددا رو 

 ،"إن خفددتم" قددال: -  -إن ا  :فقمددت ،فقددال: ركعتددان ،الصددبلة فددي السددفر
 .(ٕ)-  - سنة النبي :فقال ،ونحن آمنون

ال فددي  ،ىددذا ظدداىر أن الصددحابة فيمددوا قصددر الصددبلة فددي السددفر مطمددقو 
 .حالة الخوف فقط

وأجاب الجميور عن أدلة القائمين بقصر الصبلة في السفر حال الخوف 
فأما إتمام عثمان فقد  ،بأن ما ذكروه من إتمام عثمان وعائشة معمل ،فقط
 اتخذىا أنو أو ،الحج بعد اإلقامة عمى أجمع أنو منيا: كثيرة بأجوبة عنو أجيب
أن  أجل وأحسنيا أنو فعل ذلك من ،(ٖ)والجوابان السابقان ضعيفان ،وطنا

 ،(ٗ)أربع الصبلة أن أربعا ليعمميم بالناس فصمى ،عامئذ كثروا األعراب
 فميس عائشة إتمام في التأويبلت عبد البر: وأماوأما إتمام عائشة فقال ابن 

نما عنيا، يروى شيء منيا  ،(٘)دليل يصحبيا ال وتأويبلت ظنون ىي وا 
                                                           

 .ٙٛٙبرقم  ،ٖٗٔ/ٕ: صبلة المسافر :باب ،الصبلة :كتاب ،أخرجو مسمم (ٔ)
، ٚٗٗ/ٕ :من كان يقصر الصبلة ،الصموات :كتاب ،رواه ابن أبي شيبة في مصنفو (ٕ)

رواه  ذكره ابن حجر في إتحاف الميرة وقال: ،ٜٔ٘/ٕ :وذكره ابن عبد الرزاق بنحوه
 وعن الفضل ،أحمد: عن وكيع، ويزيد، ويحيى، عن إسماعيل، عنو بو

َرَواُه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة ِبَسَنٍد  ،بن مالك بن مغول، عن أبي حنظمة، بمعناها
.   .ٕٔٗ/ٜ :إتحاف الميرة َضِعيٍف ِلَجَياَلِة الت اِبِعيٍّ

 .ٖ ،ٕ/ٔ :ضعف الروايتين األلباني في ضعيف سنن أبي داود (ٖ)

 .ٗ/ٔ :داود أبي سنن وضعيف صحيح ينظر: .األلباني وحسنو ،سننو في داود أبو ذكره (ٗ)
 .ٔٚٔ/ٔٔ :التمييد البن عبدالبر (٘)
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ٙٙٚ 

تماميا قصرىا وأحسن ما قيل في الجواب عن إتماميا ما ذكره القرطبي في  وا 
ن حرج فيو ليس اإلتمام أن الناس لُتريَ  ا، برخصة أخذت أنيا  غيره كان وا 

 . (ٔ)أفضل
 ،أجدوبتيم قويدة ألن ؛وقول الجميور ىو القول المعتمد في ىذه المسدألة

 رضت بو ال يقوى عمى مجابيتيا.و وما ع
 :خر  مخر  الغالب في جواز الخلع حال خوف الشقاق ما :ثانًيا

ْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِيَما َفداْبَعُثوا َحَكًمدا ِمدْن َأْىِمدِو َوَحَكًمدا ﴿ قال ا تعالى:  َواِ 
 .(ٕ)﴾ ِمْن َأْىِمَيا ِإْن ُيِريَدا ِإْصبَلًحا ُيَوفٍِّق الم ُو َبْيَنُيَما ِإن  الم َو َكاَن َعِميًما َخِبيرًا

ومثدل بيدا عمدى أن الكدبلم  ،ذكر صاحب شرح مختصر الروضة ىذه اآلية
 ،(ٖ)إذا خدرج مخددرج الغالددب ال مفيددوم لددو، إذ خددوف الشددقاق غالددب حددال الخمددع

 ،وليس معنى ذلك أن الخمع مدن غيدر شدقاق ال يجدوز بدل الكدبلم ال مفيدوم لدو
ونقدل ابدن العربدي االتفداق  (٘)واآلمددي (ٗ)وىذا ما قرره الغزالي فدي المستصدفى

وكاندت الحكمدة فدي ذكدر الشدقاق مدع  :قدالوا ،نو جائز مع األلفدةإ ":عميو وقال
جواز الخمع مع عدمو أنو الغالب من أحوالو فجرى الكدبلم عمدى الغالدب وألحدق 

 .(ٙ)"بو النادر، ألنو مثمو في توقع التقصير عن إقامة حدود ا تعالى

                                                           

 . ٖٛ٘/٘: الجامع ألحكام القرآن (ٔ)
 .(ٖ٘) اآلية النساءسورة  (ٕ)
 .٘ٚٚ/ٕ: لمطوفيشرح مختصر الروضة  (ٖ)
 .ٖٕٚ ، صالمستصفى لمغزالي (ٗ)

 .ٓٓٔ/ٖ :األحكام في أصول األحكام (٘)
 .ٙٓٔ ، صالمحصول البن العربي (ٙ)
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ٙٙٛ 

وأن  ،وبددين ابددن حجددر أن الجميددور ال يشددترطون الشددقاق بوجددود الخمددع
 .(ٔ)اآلية خرجت مخرج الغالب
الخمع جائز فدي حدال الشدقاق وغيدره، دلدت عمدى ذلدك  ومما سبق يتبين أن

حيددث كددان الخمددع بغيددر  ،فددي قصددة امددرأة ثابددت بددن قدديس -  - سددنة النبددي
 . (ٕ)فقد قالت: ما أعتب عميو في خمق وال دين ،شقاق

  

                                                           

 .ٜٖٙ/ٜ: فتح الباري البن حجر (ٔ)
 .ٙٗ/ٚ: الخمع وكيفية الطبلق :الخمع، باب :كتاب ،رواه البخاري (ٕ)
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ٜٙٙ 

 لخم احملرو انصيذ عًذا خرس خمرس انغانب حال يا :ادلطهب انزاَي
ددْيَد َوَأْنددُتْم ُحددُرٌم َوَمددْن َيددا  ﴿ :قددال ا تعددالى َأُيَيددا ال ددِذيَن آَمُنددوا اَل َتْقُتمُددوا الص 

ًدا َفَجزَاٌء ِمْثُل َمدا َقَتدَل ِمدَن الدن َعِم َيْحُكدُم ِبدِو َذَوا َعدْدٍل ِمدْنُكْم َىدْدًيا  َقَتَمُو ِمْنُكْم ُمَتَعمٍّ
 .(ٔ)﴾ َباِلَغ اْلَكْعَبةِ 

الكفدددارة المخطدددئ والناسدددي كمدددا تمدددزم إن يدددا تمدددزم  وقيدددل"قدددال الشدددوكاني: 
وىدو  ،وىذا قول الجميور ،(ٕ)"ا مخرج الغالبالمتعمد، وجعموا قيد التعمد خارجً 

 .(ٖ)المعتمد عند أئمة المذاىب
وذكدر أبدو حيدان  ،وذىب جماعة إلى إيجاب الضمان في حالة العمدد فقدط

وىددو أحددد قددولي الحسددن  ،مددروي عددن ابددن عبدداس وجماعددة مددن التددابعين أنددو
 .(ٗ)البصري

بددأن اآليددة  ،ا وقتمددو خطددأواسددتدل مددن قددال بالتفرقددة بددين قتددل الصدديد عمدددً 
يو ضددأن ىددذا مددا يقت واورأ ،لددم تخددرج مخددرج الغالددب اوأنيدد ،لةأمسددالنددص فددي 

 .(٘)االقياس أيضً 
عدم التفرقة في قتل المحدرم لمصديد عمددا  أواوقد استدل الجميور الذين ر 

 قال صاحب شرح مختصدر الروضدة: ،كان أو خطأ بأن فيو تغميب حق اآلدمي

                                                           

 .(ٜ٘من اآلية )المائدة سورة  (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕ: تفسير ابن عرفةينظر: و  ،ٛٛ/ٕ: فتح القدير (ٕ)
 ،ٜٖٗ/ٚ :والمجموع ،ٗٚ/ٕ :والشرح الكبير ،ٜٕ٘ ،ٕٛ٘/ٕ :اليدايةينظر:  (ٖ)

 .ٔٓ٘و  ٙٓٙ ،٘ٓ٘/ٖ :. والمغنيٖٓ٘

 .(بتصرف) ٖٔ/ٗ: البحر المحيط في التفسير ألبي حيان (ٗ)
 .ٕٚٚ/ٖ :شرح مختصر الروضة (٘)
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ٙٚٓ 

ومنيم من سوى بينيما في وجوب الضمان تغميبا لمعندى إتدبلف حدق اآلدمدي "
فيو، وذلك ال فدرق فيدو بدين العمدد والخطدأ إقامدة لرسدم العددل، وذلدك ألن قتدل 
الصيد متردد بين حق ا تعالى، وحق اآلدمي، فمن حيث إن قتمو ارتكاب لما 

روف ، ومدن حيدث إن جدزاءه مصد-  -عندو ىدو حدق لدو  - -نيى ا 
إلدددى اآلدمدددي ىدددو حدددق لدددو، وىدددذا ىدددو المأخدددذ فدددي الفدددرق والجمدددع فدددي قتدددل 

 .(ٔ)"الصيد
فقدال وأجابوا عن استدالليم بالقياس في عددم التفرقدة بدين الخطدأ والعمدد 

ن الشدارع أإن القياس في الشرع قد يأتي عمدى غيدر مدذاق العقدل و " :الجميور
كدالجمع بدين الدردة والزندا فدي  ،قد فرق بين المتماثبلت وجمدع بدين المختمفدات

إيجددداب القتدددل، والجمدددع بدددين القاتدددل والمظددداىر والمفطدددر عمددددا فدددي إيجددداب 
 .(ٕ)"الرقبة

القول بخروج اآلية مخدرج  ،والذي يترجح بعد سياق األدلة والتتبع والنظر
ن كددل منيمددا أو  ،فددي قتددل المحددرم الصدديد أب والتسددوية بددين العمددد والخطددلددالغا

 يوجب الضمان.
  

                                                           

 .ٕٚٚ/ٖ :شرح مختصر الروضة (ٔ)
 .ٛ/ٗ :األحكام في أصول األحكام لآلمديينظر: و ، ٖٕٚ/ٖ األسرار:كشف  (ٕ)
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ٙٚٔ 

 خرس خمرس انغانب يا :ادلطهب انزانذ
 انعبيذ حال عهى اخلري فيٓى احبتيف يك

َوْلَيْسَتْعِفِف ال ِذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحت ى ُيْغِنَيُيُم الم ُو ِمْن ﴿  :قال ا تعالى
 َفَكاِتُبوُىْم ِإْن َعِمْمدُتْم ِفديِيْم َخْيدرًاَفْضِمِو َوال ِذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكتَاَب ِمم ا َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم 

﴾(ٔ).  
أمر ا تعدالى بمكاتبدة العبيدد وقيددىا بعمدم الخيدر فدييم، وقدد قدرر بعدض 

ال  ،العممددداء أن التقييدددد بعمدددم الخيدددر فدددي العبيدددد شدددرط خدددرج مخدددرج الغالدددب وا 
ومنيم من ذىب إلى اشتراط  ،فالمكاتبة جائزة سواء عمم الخير في العبيد أم ال

عمدددم الخيدددر فدددي جدددواز المكاتبدددة وأندددو قيدددد الزم وىدددذا الدددذي ذىدددب إليدددو فخدددر 
لبتدة، اإن انتفداء الحكدم عندد انتفداء الشدرط الزم : "حيث قدال – / - (ٕ)اإلسبلم

ال لكان التقييد بالشرط لغدوا ن لم يكن مدلول المفظ وا  بدالخير فدي المدراد و  ،(ٖ)"وا 
 .(ٗ)اْلُقو ُة َعَمى اْلَكْسِب َواْلَوَفاُء ِبَما َوَقَعِت اْلِكتَاَبُة َعَمْيوِ  اآلية

فكرىدو ابدن  ،لى كراىية مكاتبة من ليس لو قدرة عمى الكسدبإوذىب قوم 
سدحاق (٘)عمر وسدممان الفارسدي واألوزاعدي وذىدب الجميدور إلدى  (ٙ)وأحمدد وا 

                                                           

 .(ٖٖ) اآلية سورة النور (ٔ)
عمي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو الحسن فخر اإلسبلم البزدوي: فقيو  (ٕ)

: ألعبلم لمزركميا .ىٕٛٗ وفي سنةأصولي، لو أصول البزدوي، وغيره كثير، ت
ٗ/ٖٕٕٛ. 

 .ٕٓٙ/ٕ: عمى التوضيح التفتازانيشرح التمويح  (ٖ)
 .ٚٛٔ/٘ :فتح الباري البن حجر (ٗ)

 .ٕٙٗ/ٕٔ :الجامع ألحكام القرآن (٘)

 .ٖٙٙ/ٓٔ :المغني (ٙ)
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ٕٙٚ 

فرخصوا فدي المكاتبدة بغيدر  ،أن التقييد بالخير من قبيل االستحباب ال الوجوب
بريدرة  قالدت: دخمدت عمديّ  - ك –روى األئمة عن عائشة  واستدلوا بما ،كراىة

فقالددت: إن أىمددي كدداتبوني عمددى تسددع أواق فددي تسددع سددنين، كددل سددنة أوقيددة، 
. فيددذا دليددل عمددى أن لمسدديد أن يكاتددب عبددده وىددو ال (ٔ).. الحددديث. فددأعينيني

معو، أال ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرىا بأنيا كاتبت أىميا وسألتيا  يءش
 .(ٕ)أن تعينيا، وذلك كان في أول كتابتيا قبل أن تؤدي منيا شيئا

ومددن رأى أن اآليددة دليددل عمددى أن يشددترط مددن أجددل صددحة المكاتبددة قدددرة 
ن األمدر فدي اآليدة جداء مقيددا أو  ،مسديدالمكاتب عمى استحضار المدال وجمبدو ل

وقدد أجداب الجميدور عدن  ،بدد مدن حممدو عمدى الوجدوب فدبل ،بشرط عمم الخير
قد تجوز "قال القرطبي:  ،ذلك بأن األمر مصروف عن الوجوب إلى االستحباب

ن لدددم يعمدددم أن فدددي العبدددد خيدددرا، ولكدددن الخطددداب ورد فدددي الترغيدددب  الكتابدددة وا 
نمدددددا يسدددددتحب كتابدددددة مدددددن فيدددددو خيدددددر  ابدددددن حجدددددر، ونقدددددل واالسدددددتحباب، وا 

القريندددة الصددارفة لؤلمدددر فددي ىدددذا عدددن ": قددال (ٖ)سددعيد اإلصدددطخري يأبدددعددن 
 ف ندددو وكدددل االجتيددداد فدددي ،فدددي قولدددو: إن عممدددتم فدددييم خيدددرا الوجدددوب الشدددرط

                                                           

برقم  ،ٖٚ/ٖ :إذا اشترط شروطا في البيع ال تحل :باب ،البيوع :كتاب ،البخاري (ٔ)
 .ٗٓ٘ٔ برقم ،مسمم، و ٕٛٙٔ

 .ٕٙٗ/ٕٔ :الجامع ألحكام القرآن (ٕ)
اْلَحَسن بن َأْحَمَد ْبِن يزيد بن ِعيَسى بن الفضل َأُبو سعيد المعروف باإلصطخري  (ٖ)

وكان ورعا زاىدا  ،قاضي وىو أحد األئمة المذكورين، ومن شيوخ الفقياء الشافعيين
: تاريخ بغداد ،سنة ثمان وعشرين وثبلث مائة ،متقمبل ِفي سنة أربع وأربعين ومائتين

ٛ/ٕٓٙ. 
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ٖٙٚ 

ومقتضاه أنو إذا رأى عدمو لم يجبر عميو فدل عمى أنو غير  ،ذلك إلى المولى
 .(ٔ)"واجب

 بعضديمكما قدال بدو  ،والظاىر أن الشرط في اآلية لم يخرج مخرج الغالب
نما ىو محل ندب واستحباب لما أسمفناه من األدلة لمقرائن  ،يجابا  ال إلزام و  ،وا 

 الصارفة عن اإليجاب.
  

                                                           

 .ٚٛٔ/٘ :فتح الباري (ٔ)
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ٙٚٗ 

 يا خرس خمرس انغانب: ادلطهب انرابع
 دحٍٓ انخحصٍايف حريت إكراِ انفخياث عهى انبغاء حال إر

ِلَتْبَتُغدوا  َتَحُصدًنا َأَرْدنَ  ِإنْ  اْلِبَغداءِ  َعَمدى َفَتَيداِتُكمْ  ُتْكرُِىدوا َواَل  ﴿ تعدالى: ا قال
 .(ٔ)﴾ َرِحيمٌ  َغُفورٌ  ِإْكرَاِىِين   َبْعدِ  ِمنْ  الم وَ  َفِ ن   ُيْكرِْىُين   َوَمنْ  الُدْنَيا اْلَحَياةِ  َعَرَض 

في ىذه اآلية تحريم إكدراه الفتيدات عمدى البغداء وقيدد  - تعالى – ذكر ا
كدانوا  مدن عدادة عمدى الغالدب مخدرج خدرج التقييدد وىدذا ،حصاناإل ب رادتين ذلك

 ،ناإلحصدا أردن إذا البغداء عمدى ياتتالف كراهإ عندىم الغالب فكان ،ذلك يفعمون
 حصان أماإل أردن سواء عميو الفتيات إكراه يجوز بلف الشريعة في محرم فالبغاء

فخددرج " الجددوزي: ابددن قددال ،والسددنة الكتدداب نصددوص صددريح ذلددك عمددى دل ،ال
ن السبب صفة عمى النيي  .(ٕ)"التحصن يردن كن ألنين فيو، شرطا يكن لم واِ 
باعتبدددار مدددا كدددانوا عميدددو، فددد نيم كدددانوا  ىدددذا الشدددرط"قدددال الشدددوكاني: و 

ص النيدددي بصدددورة إرادتيدددن ييكرىدددونين وىدددن يدددردن التعفدددف، ولددديس لتخصددد
وقيددل: إن ىددذا الشددرط خددرج مخددرج الغالددب، ألن الغالددب أن اإلكددراه ال  ،التعفددف

يكدددون إال عندددد إرادة التحصدددن، فدددبل يمدددزم مندددو جدددواز اإلكدددراه عندددد عددددم إرادة 
وكددون التتقييددد بدد رادة اإلحصددان  ،(ٖ)التحصددن، وىددذا الوجددو أقددوى ىددذه الوجددوه

العمم وىدو  ىذا ما عميو عامة أىل،عمال لممفيوم فيوإفبل  ،خرج مخرج الغالب
 .(ٗ)ةجماع األما  ضيو نصوص الشريعة و تاألليق بسياق اآلية وما تق

  

                                                           

 .(ٖٖ) اآلية سورة النور (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ: كشف المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزي (ٕ)

 .ٖٓٛ/ٔ: اإلبياج ،ٙ٘/ٙ: تفسير ابن كثير ،ٖ٘/ٗ: فتح القدير (ٖ)
 .ٕٚٔ/ٕ: والمحصول لمرازى ،ٜٔ/ٖ :األحكام لؤلمديينظر:  (ٗ)
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ٙٚ٘ 

 انغانب يف حريت إرد انُطاء كرْا خرس خمرس يا :ادلطهب اخلايص
َيدا ال دِذيَن آَمُندوا اَل َيِحدُل َلُكدْم َأْن َتِرثُدوا النٍَّسداَء َكْرًىدا يا أي ﴿ :قال ا تعالى

 .(ٔ)﴾َواَل َتْعُضُموُىن  ِلَتْذَىُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُىن  ِإال  َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبيٍَّنٍة 
نيدوا أن يرثدوا  ،والخطداب عمدى ىدذا لؤلوليداء" :قال صاحب البحر المحديط

والمدراد نفدي الوراثدة فدي حدال  ،النساء المخمفات عن المدوتى كمدا يدورث المدال
باآليددة، فخددرج ىددذا الكددره  الطددوع والكراىددة، ال جوازىددا فددي حددال الطددوع اسددتدالالً 

 ،كرىا مكان طوعا أأيجوز أن يورث النساء سواء  أي أنو ال ؛(ٕ)مخرج الغالب"
 .وىذا مما ال خبلف فيوب مخرج الغالب وجاء ذكر الكره في اآلية من با

  

                                                           

 .(ٜٔ) اآلية النساءسورة  (ٔ)
 :الدددددر المصددددون لمسددددمين الحمبدددديينظدددر: و  ،ٚٙ٘/ٖ :البحدددر المحدددديط ألبددددي حيددددان (ٕ)

ٖ/ٕٙٛ. 
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 يا خرس خمرس انغانب:ادلطهب انطادش
 يف حريت لخم األًٔلد حال اإليالق

ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َمدا َحدر َم َرُبُكدْم َعَمدْيُكْم َأال  ُتْشدِرُكوا ِبدِو َشدْيًئا  ﴿ :قال ا تعالى
ي اُىمْ َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َواَل َتْقُتُموا    .(ٔ)﴾ ...َأْواَلَدُكْم ِمْن ِإْمبَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َواِ 

عدن قتدل األوالد ألجدل الفاقدة، ألن العدرب كدانوا  يإن مدا نيد" قال ابن جزي:
يفعمددون ذلددك، فخدددرج مخددرج الغالددب فدددبل يفيددم منددو إباحدددة قددتميم بغيددر ذلدددك 

ولدذلك  ،أو لكدونيم فقدراءوالمراد النيي عن قتل األوالد بسبب الفقر  ،(ٕ)"الوجو
ي اُىمْ ﴿ قال ا:  وفي سورة اإلسراء قال تعالى:  ،فبدأ باآلباء ﴾ َنْحُن َنْرُزُقُكْم َواِ 

ي داُكمْ  َندْرُزُقُيمْ  َنْحنُ  ِإْمبَلقٍ  َخْشَيةَ  َأْواَلَدُكمْ  َتْقُتُموا َواَل ﴿  فبددأ باألبنداء قبدل  ،(ٖ)﴾ َواِ 
ومجموع اآليتدين أندو ال يجدوز قتدل األوالد حدال وجدود الفقدر أو خشدية  ،اآلباء
تفداق اوىذا محل  ،وىذا خرج مخرج الغالب فبل يجوز قتل األوالد بحال ،وقوعو

فدي تحدريم  وىو ما تقتضيو صحيح النصوص من الكتاب والسنة ،بين العمماء
 .قتل األوالد مطمقا

  

                                                           

 .(ٔ٘ٔ) اآلية األنعامسورة  (ٔ)
  ٕٓٛ/ٔ: التسييل لعموم التنزيل البن جزي (ٕ)
 (.ٖٔ) اآلية اإلسراءسورة  (ٖ)
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ٙٚٚ 

 يا خرس خمرس انغانب :ادلطهب انطابع
 نذيٍ حال انكرباحريت عمٕق انٕيف 
ددا ﴿  :قددال ا تعددالى َوَقَضددى َرُبددَك َأال  َتْعُبددُدوا ِإال  ِإي دداُه َوِباْلَواِلددَدْيِن ِإْحَسدداًنا ِإم 

َيْبُمَغن  ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُىَما َأْو ِكبَلُىَما َفبَل َتُقدْل َلُيَمدا ُأف  َواَل َتْنَيْرُىَمدا َوُقدْل َلُيَمدا 
 .(ٔ)﴾ ْواًل َكِريًماقَ 

مدن أن الولدد إنمدا  ،والتقييد بيذا الشرط خرج مخدرج الغالدب" :العمماءقال 
ال فددبل يخدتص بددالكبيرين، والمعنددى ال تقددل لواحددد  يتيداون بوالديددو عنددد الكبددر وا 

 .(ٕ)"نفراد، وليس المراد حالة االجتماع فقطمنيما في حالتي االجتماع واال 
الغالب في حال الكبدر وحدال اجتمداع الوالددين فدبل فقد خرجت اآلية مخرج 

 .إذ ال يجوز التأفيف في غير ىذين الحالين ،إعمال لمفيوم المخالفة
نصددوص  وىددو مددا دلددت عميددو ،وىددذا ممددا ال خددبلف فيددو بددين أىددل العمددم

وقددد تددواترت األدلددة عمددى وجددوب بددر الوالدددين وعدددم  ،السددنةصددحيح الكتدداب و 
وعممداء األصدول يمثمدون بيدذا المثدال لقيداس  ،عقوقيما في حال الكبدر وغيدره

 األولى أو مفيوم الموافقة.
  

                                                           

 .(ٖٕ) اآلية اإلسراءسورة  (ٔ)
 . ٖ٘ٚ/ٚ :فتح البيان لصديق خان (ٕ)
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ٙٚٛ 

ا: ادلبحذ انزانذ
ً
 اآلياث انخي خرجج خمرس انغانب يكاَ

 خمرس انغانب يف جٕاز انرٍْ ضفرا خرس يا: ادلطهب األٔل
ْن ُكْنُتْم َعَمى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفرَِىٌن  ﴿: قال تعالى   .(ٔ)﴾ َمْقُبوَضةٌ َواِ 

قال جميور من العمماء: الرىن فدي السدفر بدنص التنزيدل، ": قال القرطبي
 . (ٖ)"، وىذا صحيح(ٕ)-  - وفي الحضر ثابت بسنة الرسول

وقد بينا جوازه في الحضر مدن اآليدة بدالمعنى، إذا قدد تترتدب األعدذار فدي 
، (ٗ)وداود الحضر، ولم يرو عن أحد منعو في الحضر سدوى مجاىدد والضدحاك

ن كدان خدرج مخدرج الشدرط  ،متمسكين باآلية وال حجة فييا، ألن ىدذا الكدبلم وا 
فالمراد بو غالب األحوال وليس كون الرىن في اآلية في السفر مما يحظر في 

 .(٘) غيره

 - َ  - ألن النبددي ،مفيددوم اآليددة ممغددي بددنص السددنة"وقددال ابددن عرفددة: 

                                                           

 .(ٖٕٛ) اآلية البقرةسورة  (ٔ)
الدليل عمى جواز الرىن في السفر من السنة ما جاء في الصحيحين وغيرىما عن  (ٕ)

اشترى من ييودى طعاما إلى أجل ورىنو درعا لو من  -  -عائشة أن النبي 
 ،ومسمم، ٖٖٕٔ ، برقمٖٚٛ/ٕ: الكفيل في السمم :رواه البخاري في باب حديد.
  .ٕٓٓٗ، برقم ٘٘/٘: الرىن وجوازه في السفر والحضر :باب

،  --ُتُوفٍَّي َرُسوُل الم ِو » :روى البخاري عن عائشة (ٖ) َوِدْرُعُو َمْرُىوَنٌة ِعْنَد َيُيوِدي 
. رواه أحمد عن ابن عباس بسند ٜٕٙٔ رقم ،ٔٗ/ٗ :«ِبَثبَلِثيَن َصاًعا ِمْن َشِعيرٍ 

 .ٜٖٓٗ رقم ،ٖٛٛ/٘: مسند أحمد .صحيح رجالو ثقات

 .ٜ٘/ٙ: جامع البيان (ٗ)
 .ٚٓٗ/ٖ: الجامع ألحكام القرآن (٘)



 الجزء األول - مٕٕٔٓالعدد التاسع والثبلثون /  بأسيوط مجمة كمية أصول الدين والدعوة 

  

    

     

خرج فيها الكالم مخرج الغالب  اآليات التي

 "جمع ودراسة" وتطبيقاتها الفقهية

ٜٙٚ 

ألن السدفر  ،وأيضا فيدو مفيدوم خدرج مخدرج الغالدب ،(ٔ)رىن درعو في الحضر
 . "(ٕ)مظنة لعدم وجدان الكاتب بخبلف الحضر

واآلية دالدة عمدى مشدروعية الدرىن فدي " (:التحرير والتنوير)وقال صاحب 
فددؤلن تعميقدو ىنددا عمددى  ؛وأمدا مشددروعية الدرىن فددي الحضدر ،السدفر بصددريحيا

حال السفر ليس تعميقا بمعنى التقييد بدل ىدو تعميدق بمعندى الفدرض والتقددير، 
إذا لدم يوجددد الشدداىد فددي السددفر، فددبل مفيددوم لمشددرط لددوروده مددورد بيددان حالددة 

مفاىيم القيدود إال إذا سديقت مسداق االحتدراز، ولدذا  دخاصة ال لبلحتراز، وال تع
وال مفيوم لو في االنتقال عن الشيادة  ،ج الغالبلم يعتدوا بيا إذا خرجت مخر 

أيضددا إذ قددد عمددم مددن اآليددة أن الددرىن معاممددة ليددم، فمددذلك أحيمددوا عمييددا عنددد 
 .(ٖ)"الضرورة عمى معنى اإلرشاد والتنبيو

والتقييدد بالسدفر خدرج  ،وجواز الرىن في الحضر محل إجماع بين العمماء
مخددرج الغالددب، ومددا نقددل عددن مجاىددد وغيددره فددي عدددم الجددواز قددول مددع وجددود 

 فبل اجتياد مع النص. -  -النص الثابت من سنة النبي 
  

                                                           

 .يظير ذلك من خبلل األحاديث السابقة وغيرىا الواردة في ىذا الباب (ٔ)
 .ٜٚٚ/ٕ :تفسير ابن عرفة (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٖ: التحرير والتنوير (ٖ)
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ٙٛٓ 

 خرس خمرس انغانب يا :ادلطهب انزاَي
 ضرٔا يكاٌ انمطًتحإرا يٍ انرتكت  يف إعطاء ادلطاكني

َذا َحَضددَر  ﴿قددال ا تعددالى:  اْلِقْسددَمَة ُأولُددو اْلُقْرَبددى َواْلَيتَدداَمى َواْلَمَسدداِكيُن َواِ 
 .(ٔ)﴾ َفاْرُزُقوُىْم ِمْنُو َوُقوُلوا َلُيْم َقْواًل َمْعُروًفا

اختمددف المتددأولون فدديمن خوطددب بيددذه اآليددة عمددى قددولين: أحدددىما أنيددا 
مخاطبة لمدوارثين، والمعندى: إذا حضدر قسدمتكم لمدال مدوروثكم ىدذه األصدناف 

فارزقوىم مندو، ثدم اختمدف  - يعني أولي القربى واليتامى والمساكين - الثبلثة
وكانت ىذه قسمة  ،فمنيم من قال " نسخ ذلك بآية المواريث ،ىذا القولا قائمو 

قبل المواريث، فأعطى ا بعد ذلك كدل ذي حدق حقدو، وجعمدت الوصدية لمدذين 
كمددا جددزم بددو  ،نسددخذلددك محكددم لددم ي :ومددنيم مددن قددال ... يحزنددون وال يرثددون

وأولددى األقددوال فددي ذلددك بالصددحة، "قددال أبددو جعفددر:  والطبددري حيددث (ٕ)القرطبددي
 .(ٖ)""ىذه اآلية محكمة غير منسوخة :قول من قال

 ،والوجدوب الفدرض جيدة عمدى ذلدك فرقدة: فقالت ب حكاميا، القائمون واختمف
 وقيدل ذلدك عمدى الورثدة ليدذه األصدناف مدا تفدو وطابدت بدو نفوسديم يأن يعط

واألمدر فييدا لمنددب ".. قال ابدن حجدر: . جية الندب، فمن تركو فبل حرج عميو
ومشاركة  ،ألنو لو كان عمى الوجوب القتضى استحقاقا في التركة ؛ال لموجوب

 .(ٗ)"إلى التنازع والتقاطع يفي الميراث بجية مجيولة فيفض
                                                           

 .(ٛ) آليةا النساءسورة  (ٔ)
 .ٛٗ/٘الجامع ألحكام القرآن:  (ٕ)
 .ٕٔ/ٚ: جامع البيان (ٖ)
 .ٛٗٗ/ٕٔ :حجرفتح الباري البن  (ٗ)
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ٙٛٔ 

بالوصية، ن الخطاب لممحتضرين الذين يقسمون أمواليم إ والقول الثاني:
فدددالمعنى: إذا حضدددركم المدددوت أييدددا المؤمندددون، وقسدددمتم أمدددوالكم بالوصدددية، 
وحضدددركم مدددن ال يدددرث مدددن ذي القرابدددة واليتدددامى فدددارزقوىم مندددو... ومعندددى 

شيد، إال أن الصدفة بالضدعف واليدتم والمسدكنة تقضدي أن ذلدك ىدو «: حضر»
ن لم يحضروا القسمة.  عمة الرزق، فحيث وجدت رزقوا وا 

 مواليتم والمسكنة موجب لؤلمدر بد رزاقيم سدواء حضدروا أ" :ةرفقال ابن ع
 .(ٔ)"واآلية محكمة ،فيو مفيوم خرج مخرج الغالب ،غابوا

إعطدداء األصددناف المددذكورين فددي اآليددة غيددر متقيددد  وممااا ساابق يتبااين أن
 إنما خرج ذلك مخرج الغالب. ،بحضورىم مكان القسمة

  

                                                           

 .ٛ/ٕ :تفسير ابن عرفة (ٔ)
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ٕٙٛ 

 خرس خمرس انغانب يا :ادلطهب انزانذ
 خّ انخي يف حجرِبحريت زٔاس انرجم بربييف 
داُتُكْم َوَخدااَلُتُكْم  ﴿ قال تعالى: ُحرٍَّمْت َعَمْيُكْم ُأم َياُتُكْم َوَبَنداُتُكْم َوَأَخدَواُتُكْم َوَعم 

ِتددي َأْرَضددْعَنُكْم َوَأَخددَواُتُكْم ِمددَن  َيدداُتُكُم البل  الر َضدداَعِة َوَبَندداُت اأْلَِخ َوَبَندداُت اأْلُْخددِت َوُأم 
ِتدي َدَخْمدُتْم ِبِيدن   ِتدي ِفدي ُحُجدوِرُكْم ِمدْن ِنَسداِئُكُم البل  َوُأم َياُت ِنَساِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم البل 

 . (ٔ)اآلية ﴾ ... َفِ ْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْمُتْم ِبِين  َفبَل ُجَناَح َعَمْيُكمْ 
خدرج الكدبلم مخدرج  إذا" :استدل عامة األصوليين بيدذه اآليدة عمدى قاعددة

يحدرم  (ٖ)والمراد أن الربيبة وىي بنت الزوجة من غيره (ٕ)"الغالب فبل مفيوم لو
وأن القيد بالحجر خرج  ،ال مكانت في حجره أأعمى الرجل أن يتزوج بيا سواء 
عمددى أن الربيبددة حددرام "قددال ابددن كثيددر واألئمددة:  ،مخددرج الغالددب فددبل مفيددوم لددو

لدم تكدن فدي حجدره، قدالوا: وىدذا الخطداب خدرج  مكانت في حجر الرجل أأسواء 
  .(ٗ)"مخرج الغالب

عمدى تحدريم الربيبدة  فالجميور ،والمسألة جرى فييا خبلف بين أىل العمم
جمدداع وا   ،(ٙ)ونقددل القرطبددي أنددو محددل اتفدداق ،(٘)ال مكانددت فددي حجددره أأسددواء 

                                                           

  (.ٖٕ) اآلية النساءسورة  (ٔ)
التقرير والتحبير ينظر: و  ،ٔٗٔ/٘ :في أصول الفقو لمزركشي البحر المحيطينظر:  (ٕ)

  .ٙٛ/ٖ: الفروقينظر: و  ،٘ٔٔ/ٔ: البن أمير حاج
  .ٛٙٗ/ٕ: تاج العروس الزبيدي (ٖ)
  .ٔٗٙ/ٖ :الدر المصون لمسمين الحمبيينظر: و  ،ٕٔ٘/ٕ :تفسير القرآن العظيم (ٗ)
 .ٓٚٗ/ٚ: المغني البن قدامة (٘)
 .ٕٔٔ/٘: الجامع ألحكام القرآن (ٙ)
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ٖٙٛ 

نيدددا خرجدددت مخدددرج إواسدددتدلوا بيدددذه اآليدددة وقدددالوا:  ،عممددداء األمصدددار عميدددو
 ال تعرضدن عمدي بنداتكن" :ألم حبييدة -  - وكذلك اسدتدلوا بقولدو ،(ٔ)الغالب

وعمدي جدواز  عمدر عدن ونقدل ،(ٖ)عامدا فكدان بدالحجر يقيدده ولدم (ٕ)"أخواتكن وال
 شيخنا لي حكى واستغربو ابن كثير وقال: ،زواج الربيبة إن لم تكن في الحجر

 ابدن الددين تقدي اإلمام الشيخ عمى ىذا عرض أنو الذىبي ا عبد أبو الحافظ
وىددو قددول داود واختدداره ابددن ، (ٗ)ذلددك فددي وتوقددف فاستشددكمو، - / - تيميددة
واسدتدلوا بدأن اآليدة خرجدت مخدرج الشدرط وأن تحدريم الربيبدة مشدروط  ،(٘)حزم

فدد ذا عدددم أحددد الشددرطين  ،وأن يدددخل بأميددا ،أن تكددون فددي الحجددر :بشددرطين
لددم تكددن ربيبتددي فددي حجددري مددا : "لددو -  -انتفددى التحددريم واحتجددوا بقولددو 

 .فشرط الحجر (ٙ)حمت لي إنيا ابنة أخي من الرضاعة"
كدن بدو  يبدأن التحدريم "إنمدا ىدو عمدى التحدريم بالسدبب الدذ :وأجيب عناه

                                                           

 .ٕٗ/ٕ :إرشاد الفحول (ٔ)
 ،ومسمم، ٖٔٛٗ برقم ،ٜٔٙٔ/٘: وأمياتكم البلتي أرضعنكم :باب ،رواه البخاري (ٕ)

 .ٜٗٗٔ ، برقم٘ٙٔ/ٗ: تحريم الربيبة وأخت الزوجة :باب
 .ٕٔٔ/٘: تفسير القرطبي (ٖ)
 وصحح ،ٕٜٔ/ٖ :محققا – حاتم أبي ابن تفسيرتفسير ابن أبي حاتم ينظر:  (ٗ)

 غريب قول وىو مسمم، شرط عمى ابن كثير إسناده إلى عمي وقال إسناد قوي ثابت
وتعجب ممن أنكر  ،ٛ٘ٔ/ٜ :وكذلك صححو ابن حجر في الفتح ،ٕٛ٘/ٔ :جدا
  .ثبوتو

 .ٕٚ٘/ٜ :المحمى (٘)
 ،٘ٚٓ٘، برقم ٕٗ٘ٓ/ٗ: المرضعات من الموالي وغيرىن :باب ،رواه البخاري (ٙ)

 .ٜٗٗٔ، برقم ٘ٙٔ/ٗ: تحريم الربيبة وأخت الزوجة :باب ،ومسمم
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ٙٛٗ 

ربائب، ووصفين باإلضافة إلى الحجور؛ ألنو األغمب مما تكون عميو الربائب 
 مع أزواج أمياتين.

يكددون التحددريم بشدديئين إال لكددل واحددد قددال: والقيدداس يوجددب ىددذا؛ ألنددو ال 
صرن بدو  يمنيما إذا انفرد حكم، فمذلك جعمنا التحريم في الربائب بالسبب الذ

 ربائب ال بما سواه.
 يالتحريم وال فد يوحجة الجماعة أنو ال تأثير لمحجر ف"قال ابن القصار: 

م بدين اإلباحة، بدليل أن األخت والعمة والخالة لما حرمن عميو لم يفترق الحكد
حجدره أم ال، ولدو كدان الحجدر شدرًطا فدي التحدريم لوجدب إذا ارتفدع  يف نأن يك

أن يرتفددع التحددريم، فممددا رأينددا التحددريم قائًمددا، وقددد زال الحجددر بمددوت أميددا أو 
حجدره  يطبلقيا، عممنا أال اعتبار بالحجر، أال ترى أن بنت أم سممة لم تكن فد

ويشدديد ليددذا أنددو لددو  ،أم سددممة، وال ربيددت فيددو قبددل نكاحددو بدد-عميددو السددبلم-
حجددره أم ال،  يكانددت فددألحرمددت عميددو البنددت، سددواء  ؛وطددئ األم بممددك اليمددين

 .(ٔ)"وكل امرأة حرمت عميك فابنتيا حرام عميك
 مدا دل عميدومن كون اآلية خرجت مخرج الغالدب و  ويجاب أيضا بما سبق
والقدددول بدددالتحريم أولدددى  ،فيدددو عدددام نعمدددي بنددداتك نالحدددديث بقولدددو: ال تعرضددد
  .(ٕ)جماع فيو وندرة المخالفحكاية اإلل ؛بالترجيح الموافق لؤلدلة

                                                           

 .ٖٕٔ/ٚ :شرح ابن بطال (ٔ)
 .ٛٗٗ/ٕٔ :فتح الباري البن حجر (ٕ)
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ٙٛ٘ 

ا فيٓا انكالو اآلياث انخي خرس: ادلبحذ انرابع
ً
 خمرس انغانب زياَ

 يا خرس خمرس انغانب :ادلطهب األٔل
 سٔجت يٍ ٔفاة زٔجٓا يٍ ٔلج انعهىعذة اناعخبار يف 

ُيَتَوف ددْوَن ِمددْنُكْم َوَيددَذُروَن َأْزَواًجددا َيَتَرب ْصددَن ِبَأْنُفِسددِين  َوال ددِذيَن  ﴿ :قددال تعددالى
َأْرَبَعَة َأْشُيٍر َوَعْشرًا َفِ َذا َبَمْغَن َأَجَمُين  َفبَل ُجَناَح َعَمدْيُكْم ِفيَمدا َفَعْمدَن ِفدي َأْنُفِسدِين  

 .(ٔ)﴾ ِباْلَمْعُروِف َوالم ُو ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيرٌ 
يقتضدي القصدد لمتدربص، فيمدزم إذا مدات الدزوج ولدم  ﴾ َيَتَرب ْصدنَ  ﴿قولدو: 

 .(ٕ)تعمم أن ال تمزميا العدة إال من حين العمم؛ ألنو خرج مخرج الغالب
وىذا القول نقل اإلجماع عميو غير واحد مدن أىدل العمدم وىدو المنصدوص 

 .(ٖ)عميو في المذاىب األربعة
فِ ذا حكم باعتبداره  ،تعمم حياتو من مماتوالمراد أن من انقطع خبره، ولم و 

 ميتا فقد أجمع العمماء عمى َأن زوجتو تعتد عدة وفاة من حين الحكم.
  

                                                           

 .(ٖٕٗ) اآلية البقرةسورة  (ٔ)
 .ٖٛٔ/ٔ :تقييد الكبير لمبسيمى (ٕ)
 :وشرح روضة الطالبين، ٛٚٗ/ٕ :والشرح الكبير ،ٖٓٓ/ٕ :الينديةالفتاوى  (ٖ)

 .ٕٔٛ/ٖ :والمقنع في فقو الحنابمة البن قدامة ،ٓٓٗ/ٖ
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ٙٛٙ 

 ادلطهب انزاَي: يا خرس خمرس انغانب
 ٓي عٍ ظهى انُفص يف األشٓر احلرويف انُ

ِكتَداِب الم دِو  ِإن  ِعد َة الُشُيوِر ِعْندَد الم دِو اْثَندا َعَشدَر َشدْيرًا ِفدي﴿  قال تعالى:
ذلك الدين القيم فدبل تظممدوا فديين  َيْوَم َخَمَق الس َمَواِت َواأَلْرَض ِمْنَيا َأْرَبَعٌة ُحُرمٌ 

 .(ٔ)﴾ أنفسكم
ناىيدا ليدم عدن ظمدم أنفسديم فدي  ،ذكر ا فدي ىدذه اآليدة مخاطبدا عبداده

 ،ىدذا جدواز ظمدم أنفسديم فدي غيدر األشدير الحدرم ىوليس معند ،األشير الحرم
ن إإذ  ،(ٕ)شدير الحدرم فقدطاألفظمم النفس حرام في جميع العام وليس خاصة ب

 .(ٖ)المفيوم ساقط ألن الكبلم في اآلية خرج مخرج الغالب
عدددن ظمدددم الدددنفس فدددي اآليدددة لدددم يخدددرج مخدددرج  يوالدددذي يظيدددر أن النيددد

إنما جاء التقييد باألشير الحرم لبيدان عظدم الدذنب فييدا فد ن كدان ظمدم ،الغالب
وقددد دلددت  ،فددي جميددع العددام ففددي األشددير الحددرم أشددد تحريمددا امحرمددالددنفس 

 .(ٗ)النصوص من الكتاب والسنة عمى أن الذنب يعظم بعظم المكان والزمان
  

                                                           

 .(ٖٙ) اآلية سورة التوبة (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٔ :أصول السرخسيينظر:  (ٕ)
 .ٜٚ/ٖ: كشير البحر المحيط لمز ينظر:  (ٖ)

 .ٚٗٔ/ٙ :لمشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ينظر:  (ٗ)



 الجزء األول - مٕٕٔٓالعدد التاسع والثبلثون /  بأسيوط مجمة كمية أصول الدين والدعوة 

  

    

     

خرج فيها الكالم مخرج الغالب  اآليات التي

 "جمع ودراسة" وتطبيقاتها الفقهية

ٙٛٚ 

ا فيٓا انكالو اآلياث انخي خرس: دلبحذ اخلايصا
ً
 خمرس انغانب أجُاض

 يا خرس خمرس انغانب: ادلطهب األٔل
ا يضاعفت

ً
 يف حريت أكم انربا أضعاف

َبدا َأْضدَعاًفا ُمَضداَعَفًة َوات قُدوا  ﴿ قال تعالى: َيا َأُيَيا ال دِذيَن آَمُندوا اَل تَدْأُكُموا الرٍّ
 .(ٔ)﴾ الم َو َلَعم ُكْم ُتْفِمُحونَ 

يقدددول تعدددالى ناىيدددا عبددداده المدددؤمنين عدددن تعددداطي الربدددا وأكمدددو أضدددعاًفا 
 ىِإمدا َأن يقضدمضاعفة، كما كانوا يقولدون فدي الجاىميدة إذا حدل أجدل الددين: 

ما َأن يرب ال زاده في المدة وزاده اآلخر في القددر، وىكدذا كدل ىواِ  ، فِ ن قضاه واِ 
وأمددر تعددالى عبدداده  ،عددام، فربمددا تضدداعف القميددل حتددى يصددير كثيددرًا مضدداعًفا

 .(ٕ)بالتقوى لعميم يفمحون في األولى واألخرى ثم توعدىم بالنار وحذرىم منيا
كدانوا يدأكمون الربدا أضدعافا فقدد  ،الجاىميدةعدادة أىدل واآلية خرجدت عمدى 

فدبل يقدال إن اآليدة يفيدم منيدا أن مدن  ،فخرجت اآلية مخرج الغالدب ،مضاعفة
سدواء  ،فيذا مباح لدو بدل كدل الربدا محدرم ،أكل الربا أقل من أضعاف مضاعفة

 ،(ٗ)اآليدة ىذه يف ساقط المخالفة فمفيوم ،(ٖ)ذلك من أقل مأ مضاعفة أضعافا كانأ
أو خرجت  ،(٘)لكونيا خرجت مخرج التشنيع ؛سقط مفيوم المخالفةأومنيم من 

                                                           

 (.ٖٓٔ) اآلية آل عمرانسورة  (ٔ)
 .ٚٔٔ/ٕ :تفسير القرآن العظيم (ٕ)

 .ٜٕٙ/ٔ :بكر الرازي يالفصول فى األصول ألبينظر:  (ٖ)
 .ٛٙٗ/ٕ :العدة في أصول الفقة ألبي يعمىينظر:  (ٗ)
 .ٖٛٔ/ٕ :روضة الناظر البن قدامةينظر:  (٘)
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ٙٛٛ 

ولديس فدي اآليدة  ،(ٔ)لتصوير الواقع أو لتأكيد األمر فييدا ال الختصداص الحكدم
مضداعفة فمدا كدان  ادليل لمن زعم أن الربا ال يصدير حرامدا إال إذا كدان أضدعاف

وىدذا كدبلم  ،إال إذا بمدغ ىدذا الحدد ،أقل من ذلك وجرى فيو التفاضل فميس بربدا
َبددا َلددْيَس َأْوَلددى ِمددْن َكثِ  فيددو نظددر ومددن  ،(ٕ)"يددرِهِ "أَلن  الن ْيددَي، َعددْن َأْكددِل َقِميددِل الرٍّ

 آَمُندوا ال دِذينَ  َياَأُيَيدا ﴿ :العمماء مدن ذىدب إلدى أن اآليدة منسدوخة بقولدو تعدالى
َبددا ِمددنَ  َبِقدديَ  َمددا َوَذُروا الم ددوَ  ات قُددوا ورجددح بعضدديم أن ، (ٖ)﴾ ُمددْؤِمِنينَ  ُكْنددُتمْ  ِإنْ  الرٍّ

والذي يظير أن اآلية خرجدت مخدرج الغالدب  ،ىذا من قبيل التدرج في التشريع
 .عمى تعامبلتيم في الجاىمية

  

                                                           

 .ٕٓٓ/ٔ :فتح الباري البن حجر (ٔ)
 .ٙٛ/ٖ :األحكام في أصول األحكام (ٕ)

 .(ٕٚٚاآلية ) البقرةسورة  (ٖ)
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ٜٙٛ 

 يا خرس خمرس انغانب :ادلطهب انزاَي
 انعطم فيّ شفاء نهُاش كٌٕيف 

 ِلمن داسِ  ِشدَفاءٌ  ِفيدوِ  أَْلَواُندوُ  ُمْخَتِمدفٌ  َشرَابٌ  ُبُطوِنَيا ِمنْ  َيْخُرجُ  ﴿قولو تعالى: 
﴾(ٔ). 

وبيدان أن العسدل ال يكدون شدفاء  ،عند كبلمدو عدن اآليدة قال ابن الجوزي
 ،وابددن األنبدداري السددديمبينددا أن الكددبلم خددرج مخددرج الغالددب نقددبل عددن  ،مطمقددا
قدال ابدن األنبداري:  ،والصدحيح أن ذلدك خدرج مخدرج الغالدب"قال السددي:  قال:

الغالب عمى العسل أنو يعمدل فدي األدواء، ويددخل فدي األدويدة، فد ذا لدم يوافدق 
المددداء حيددداة كدددل )آحدداَد المرضدددى، فقدددد وافدددق األكثدددرين، وىددذا كقدددول العدددرب: 

نما الكبلم عمى األغمب(ٕ)(شيء   .(ٖ)"، وقد نرى من يقتمو الماء، واِ 
حتدى  ،ينظر إلييا نظدرة كميدةويضاف إلى ذلك أن نصوص القرآن والسنة 

 –فقد ذكدر ا  ،وتفيم النصوص فيما صحيحا ،تؤصل المفاىيم تأصيبل دقيقا
 تعدالى – وىذا يدخل تحت شمولية قولدو ،أن العسل فيو شفاء لمناس - تعالى
فد ن اإلسدراف فدي  (ٗ)﴾ اْلُمْسدِرِفينَ  ُيِحدبُ  اَل  ِإن وُ  ُتْسِرُفوا َواَل  َواْشَرُبوا َوُكُموا﴿ : -

أكددل العسددل وشددربو يضددر وال يكددون شددفاء؛ ألن العسددل يجددري عميددو مددا يجددري 
 عمى جميع األطعمة واألشربة. 

  
                                                           

 .(ٓٚ) اآلية النحلسورة  (ٔ)
 .ٗٛٔ/ٕ :صيد األفكار في األدب واألخبلق والحكم واألمثال (ٕ)
 .ٓٚ٘/ٕ :زاد المسير (ٖ)

 (.ٖٔ) اآلية األعرافسورة  (ٗ)
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ٜٙٓ 

 خمرس انغانب يآًلً  فيٓا انكالو اآلياث انخي خرس :ادلبحذ انطادش
 يا خرس خمرس انغانب :ادلطهب األٔل

 ل يٍ يماحم يف ضبيم اهللآيف ي
َفْمُيَقاِتددْل ِفددي َسددِبيِل الم ددِو ال ددِذيَن َيْشددُروَن اْلَحَيدداَة الددُدْنَيا ﴿  :قددال ا تعددالى

 ْوَف ُنْؤِتيدِو َأْجدرًا َعِظيًمدادِبيِل الم دِو َفُيْقَتدْل َأْو َيْغِمدْب َفَسددِباآْلِخَرِة َوَمْن ُيَقاِتْل ِفي َسد
﴾(ٔ). 

وأن  -  -ذكر ا تعالى في ىذه اآلية مدآل مدن يقاتدل فدي سدبيل ا 
ومددن  ،إلددى الشدديادة مكددان مآلددو إلددى النصددر أأسددواء  ،اعظيمدد اكبيددر  الددو أجددر 

 اومع ذلك ف نو يأخذ أجدرً  ،المسممين من يقاتل في سبيل ا وال يغمب وال يقتل
 الغالدددددب، قدددددال مدددددىفجددددداء التقييدددددد بالغمبدددددة أو القتدددددل خروًجدددددا ع ؛عظيًمدددددا

خرج مخرج الغالب، وقدد يثداب  ﴾ َفُيْقَتْل َأْو َيْغِمبْ ﴿  :قولو تعالى" :ابن الجوزي
 .(ٕ)"من لم َيغِمب وَلم ُيقتل

  

                                                           

 .(ٗٚ) اآلية النساءسورة  (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ :ابن الجوزيزاد المسير في عمم التفسير  (ٕ)
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ٜٙٔ 

 خرس خمرس انغانب يا :ادلطهب انزاَي
 ل ادلؤيُنيآي كٌٕ انغهبت يف

ن  ُجْنَدَنا َلُيُم اْلَغاِلُبوَن ﴿ ل ا تعالى: اق  .(ٔ)﴾َواِ 
ال ينافيدو انيدزاميم فددي  ،ىدذا الوعددد ليدم بالنصدر والغمبددةقدال الشدوكاني: "

بعض المواطن، وغمبة الكفدار ليدم، فد ن الغالدب فدي كدل مدوطن ىدو انتصدارىم 
عمددى األعددداء، وغمبددتيم ليددم، فخددرج الكددبلم مخددرج الغالددب، عمددى أن العاقبددة 

َواْلَعاِقَبددُة  ﴿كمدا قددال سدبحانو:  ،المحمدودة ليدم عمددى كدل حددال وفدي كدل مددوطن
 .(ٖ)"(ٕ)﴾ ِلْمُمت ِقينَ 

إذا فد ن المددؤمنين  ،يظيددر أن اآليدة ليسددت مدن بدداب مخدرج الغالددبوالدذي 
تأمدل فدي ىدزائم المدؤمنين يجدد موال ،-  -أتوا بمقومات النصر نصرىم ا 

أو  ،(حددأُ )كفعل الرمداة فدي  ،أنيا ما وقعت بيم إال بسبب مخالفة ا ورسولو
فمتدى  ،اإلسدبلميفدي التداريخ كمدا ىدو وغير ذلك  ،(حنين) االغترار بالكثرة في

 ِإْن َتْنُصُروا الم دَو َيْنُصدْرُكم﴿ : قال تعالى ،-  -نصرت أمة ربيا نصرىا ا 
 ف ن تحقق الشرط تحقق الجزاء. ،(ٗ)﴾

  

                                                           

 .(ٖٚٔ) اآلية سورة الصافات (ٔ)
 .(ٖٛاآلية ) سورة القصص (ٕ)
 .ٚٚٗ/ٗ :فتح القدير لمشوكاني (ٖ)
 .(ٚ) اآلية سورة محمد (ٗ)
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ٜٕٙ 

 خرس خمرس انغانب يا :ادلطهب انزانذ
 ًٔلد خشيت انفمر يف حريت لخم األ

ي داُكْم ِإن  َواَل َتْقُتُموا َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة ﴿ قال ا تعالى:  ِإْمدبَلٍق َنْحدُن َندْرُزُقُيْم َواِ 
 .(ٔ)﴾ َقْتَمُيْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيرًا

آثددرت ذكددر اآليددة فددي ىددذا المطمددب ألنيددا تتعمددق بقتددل األوالد خوفددا ممددا 
 ،ومعنى اآلية أنو ال يحدل لكدم قتدل أوالدكدم خدوف الفقدر ،يؤلون إليو من الفقر

لددذا  ،وجدداء التقييددد بخشددية الفقددر الددذي يؤلددون إليددو ألنددو كددان الغالددب عمددييم
ومفيومو أنكم إذا لدم تخشدوا قال القرافي:" ،فالمفيوم ىا ىنا ممغي وغير معتبر

وىدو مفيدوم ممغدي إجماعدا بسدبب أندو قدد غمدب  ،اإلمبلق ال يحرم عميكم القتل
األبدوة  عاطفدةر قاىر؛ ألن في العادة أن اإلنسان ال يقتل ولده إال لضرورة وأم

الغالدب ىدو مانعة من قتمو فتقييد القتل بخشية اإلمبلق تقييد لو بوصدف كدان 
 .(ٕ) عمييم في القتل في ذلك الوقت

فبل يفيم منو جواز قتميم من دون خشية الفقر؛ ألندو إذا حدرم قدتميم مدع 
والعجدز عدن نفقداتيم فتحدريم قدتميم مدع القددرة عمدى نفقداتيم  مدآال خوف الفقر

وآيدة اإلسدراء  ،فآية األنعدام نيدت عدن قتدل األوالد لكدون اآلبداء فقدراء ،(ٖ)أولى
ن كدان اآلبداء أغنيداء مخافدة أن يصدابوا بدالفقر فآيدة  ،نيت عدن قتدل األوالد وا 

يتدين يحدرم قتدل وبمجمدوع اآل ،وآية اإلسراء تتعمق بالمآل األنعام تتعمق بالحال
                                                           

 .(ٖٔ) اآلية اإلسراءسورة  (ٔ)
 .٘ٚٚ/ٕ: شرح مختصر الروضة لمطوفيينظر: و  ،ٓٗ/ٕ: الفروق لمقرافي (ٕ)
 ،َيَسُع الَفِقيِو َجيَمُو لعياض بن نامي بن عوض السمميأُصوُل اِلفقِو الذي ال  (ٖ)

  .ٖٙٛص 
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ٜٖٙ 

 األوالد حال الفقر وخوفو.
ي اُىمْ  َنْرُزُقُكمْ  َنْحنُ ﴿ ومن ببلغة القرآن أنو قال:  فبدأ باآلباء وفي  ،(ٔ)﴾ َواِ 

ي اُكْم ﴾  :آية اإلسراء قال  توكدبل اآليتدين خرجد ،فبددأ باألبنداء﴿ َنْحُن َنْرُزُقُيْم َواِ 
 مخرج الغالب.

  

                                                           

 .(ٔ٘ٔ) ألنعام من اآليةاسورة  (ٔ)
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ٜٙٗ 

 فيٓا انكالو اآلياث انخي خرس: ادلبحذ انطابع
ا نهُبي 

ً
 -  -خمرس انغانب خطاب

 يا خرس خمرس انغانب :ٔلادلطهب األ
 -  -ٔانكخابت عٍ انُبي  اءةيف َفي انمر

َوَما ُكْنَت َتْتُمو ِمْن َقْبِمِو ِمْن ِكتَاٍب َواَل َتُخُطدُو ِبَيِميِندَك ِإًذا ﴿ قال ا تعالى: 
  .(ٔ)﴾ اَلْرتَاَب اْلُمْبِطُمونَ 

فدبل يعمدل فييدا  (وال تخطدو بيميندك):قولدو ياآلية مخدرج الغالدب فدخرجت 
بدل لكدون الغالدب فدي عدادات النداس  ،مفيوم المخالفة أنو كدان يخطدو بشدمالو

وكدذلك  ،في الكتابة أن يكتبوا باليمين فخرج الكبلم مخرج الغالب فبل مفيوم لو
من ال يعرف الخدط والكتابدة بداليمين فمدن بداب أولدى ال يعدرف الخدط بالشدمال؛ 

 :قدال ابدن كثيدر ،ألن الخط باليمين أيسر في غالب عدادات النداس فدي الكتابدة
أي تقدرأ مدن قبمدو مدن كتداب لتأكيدد النفدي  ﴾ َوَما ُكْنَت َتْتُمو﴿ قال ا تعالى: "

 .(ٕ)"مخرج الغالبوال تخطو بيمينك، تأكيد أيضا، وخرج 
  

                                                           

 .(ٛٗ) اآلية سورة العنكبوت (ٔ)
 .ٕٙٛ/ٙ :تفسير ابن كثير (ٕ)
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 يا خرس خمرس انغانب :ادلطهب انزاَي
 بانفيء -  -يف إحالل يهك انيًني نهُبي 

ِتي آَتْيَت ُأُجوَرُىن   ﴿قال ا تعالى:  َياَأُيَيا الن ِبُي ِإن ا َأْحَمْمَنا َلَك َأْزَواَجَك البل 
 .(ٔ)﴾َوَما َمَمَكْت َيِميُنَك ِمم ا َأَفاَء الم ُو َعَمْيَك 

كدان  مدنومدنين  ،ذكر ا في ىدذه اآليدة مدا أحمدو ا لنبيدو مدن النسداء
وليس المراد قصدر ممدك  ،يمن السبفاء ا عميو أمما  -  -ممك يمين لو 

ممك يمين عن طريدق اليبدة  -  - لمنبي بل لو كان ،اليمين عمى ىذا النوع
 بلخددرج مخددرج الغالددب فدد ةوالكددبلم فددي اآليدد ،جمدداع أو الشددراء فيددو حددبلل لددو ب

ِمم دآ َأَفدآَء ﴿ وقولدو:  ﴾ َوَمدا َمَمَكدْت َيِميُندكَ ﴿ وقولو " :قال النعماني ،مفيوم لو
رد عميددك مددن الكفددار بددأن َتْسددِبي فتممددك، وىددذا بيددان لمددا ممكددت،  ﴾ َعَمْيددكَ ا 

ن ما خدرج َمْخدَرج  ،وليس ىذا قيداً  بل لو ممكت يمينو بالشراء كان الحكم كذا، واِ 
 .(ٕ)"الغالب

  

                                                           

 .(ٓ٘) اآلية األحزابسورة  (ٔ)
 .ٚٙ٘/٘ٔ :المباب في عموم الكتاب (ٕ)
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ٜٙٙ 

 خامتت
الدذي ال ينضدب  -  - بعد ىذه الرحمة المشرقة الشائقة مدع كتداب ا

تتقاصدر عندو كوكب فيو صفو ال تكدرىا الدالء، و  ؛وال تنقضي عجائبو ،معينو
ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو، وفي نياية ىذا البحث قدد  ،األنواء

 بين لي:ت
مدددن األىميدددة  "قاعددددة إذا خدددرج الكدددبلم مخدددرج الغالدددب ال مفيدددوم لدددو" :نإ -ٔ

ئة التدي تتكدرر إثارتيدا فيي تدفع كثيرا من الشبو والمفاىيم الخاط ؛بمكان
التددي تددوىم تعددارض القددرآن مددع القددرآن أو القددرآن مددع و  ،مددن حددين آلخددر

 السنة.
فددي النصددف األول مددن  التددي خددرج الكددبلم فييددا مخددرج الغالددبن اآليددات إ -ٕ

 أكثر من اآليات الواردة في النصف الثاني. ،القرآن
ما كان أحواال ثدم أشخاصدا ثدم  ،إن أكثر اآليات التي خرجت مخرج الغالب -ٖ

 .-  - مكانا ثم زمانا ومآال وأجناسا وخطابا لمنبي
؛ دراسدددة مفائددددةل ةً ومدددن أىدددم التوصددديات التدددي يوصدددي بيدددا الباحدددث تتمددد

التطبيقات الفقيية المبنية عمى خروج الكبلم مخرج الغالب سواء أكان قرآنا أم 
 ،لؤلئمددة مددن خددبلل كتددب الفقددوسددنة أم آثددارا لمصددحابة أو التددابعين أم كبلمددا 

 ووضع قواعد فقيية كمية تجمع فروع ىذه المسائل وتطبيقاتيا الفقيية.
والمدرء  ،كدون مندو عمدى قدربأبدل أرجدو أن  ،نني بمغت الصدوابأال أزعم و 
مدن خمدق  ئيخطد وكيدف ال ،والخطدأ فدي أصدل الطبيعدة كدامن ،بو  صَ ويُ  ئيخط

وصددمى ا  ،ينددوب فعميددو أعتمددد ومددا ،سددتمدأومددن ا العظدديم  ،ظمومددا جيددوال
 وسمم عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.
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ٜٙٚ 

 ؤْى ادلصادر ٔادلراجعربج ب
 لعمي األصول عمم إلي الوصول منياج عمى المنياج شرح في اإلبياج .ٔ

 ىٗٓٗٔ لبنان - ببيروت العممية المكتبةط:  ،السبكي عبدالكافي بنا
 .مٜٗٛٔ

 احمد :تحقيق. السنة مكتبة - العيد دقيق بنا الدين لتقي األحكام إحكام .ٕ
 .شاكر محمد

 محمد بن عمى الحسن أبي الدين لسيف األحكام أصول في اإلحكام .ٖ
 .مٜٔٛٔ ىٔٓٗٔ الفضبلء أحد حققيا ،األولى: ط اآلمدي،

 عمى بن محمد لمحافظ األصول عمم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد .ٗ
 دار، ط: إسماعيل محمد شعبان وتعميق: تحقيق ،الشوكاني محمد بنا

 .مٜٕٓٓ ىٖٓٗٔ الثالثة ، ط: السبلم
 .مٖٜٗٔ سنة ليدن بمدينة : الثالثة،ط ،الزركمي الدين لخير األعبلم .٘
 عبدا بن محمد الدين بدر ا عبد أبو ،الفقو أصول في المحيط البحر .ٙ

 م.ٜٜٗٔ ىٗٔٗٔ األولى، ط: الكتبي دار، ط: الزركشي بيادر بنا
 عمي بن يوسف بن محمد حيان ألبي التفسير في المحيط البحر .ٚ

، جميل محمد صدقي :تحقيق ،األندلسي الدين أثير حيان بن يوسف بنا
 .ىٕٓٗٔ بيروت - الفكر دارط: 

 .بيروت ،الحياة مكتبة دار ط: ،لمزبيدي القاموس جواىر من العروس تاج .ٛ
 عمي الحسن أبو الدين عبلء ،الفقو أصول في التحرير شرح التحبير .ٜ

 عبدالرحمن /د :تحقيق ،الحنبمي الصالحي الدمشقي المرداوي سميمان بنا
 .مٕٓٓٓ ىٕٔٗٔ األولىط:  ،الجبرين
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ٜٙٛ 

، عاشور بن الطاىر محمد بن محمد بن الطاىر لمحمد والتنوير التحرير .ٓٔ
 .ىٜٗٛٔ لمنشر التونسية الدارط: 

 العممية، الكتب دار، ط: عرفة بن محمد بن لمحمد عرفة ابن تفسير .ٔٔ
 لبنان. - بيروت

 .والتوزيع لمنشر طيبة دار ط: ،كثير بن الفداء ألبي العظيم القرآن تفسير .ٕٔ
 محمد بن محمد بن محمد الدين شمس ا، عبد أبو ،والتحبير التقرير .ٖٔ

 الكتب دار، ط: الحنفي الموقت ابن :لو ويقال حاج أمير بابن المعروف
 .مٖٜٛٔ ىٖٓٗٔ الثانية، ط: العممية

 محمد بن أحمد العباس ألبو المجيد ا كتاب تفسير في الكبير التقييد .ٗٔ
 اإلمام جامعة الدين، أصول كمية: الناشر ،التونسي البسيمي أحمد ابن

  السعودية. العربية المممكة - الرياض - اإلسبلمية سعود بن محمد
 ،التفتازاني مسعود بن الدين لسعد التنقيح حقائق كشف إلي التمويح .٘ٔ

 .التوفيقية صبيح عمي محمدط:  ،البارودي زكي عماد تحقيق:
 :ط، الطبري جرير بن محمد جعفر ألبي القرآن تفسير في البيان جامع .ٙٔ

 .مٜٚٛٔ ىٚٓٗٔ القاىرة ،الحديث دار
 ،النيسابوري القشيري الحجاح بن مسمم الحسين ألبي الصحيح الجامع .ٚٔ

 .تاريخ بدون ،القاىرة ،اإليمان مكتبةط: 
 المكتبةط:  ،البخاري إسماعيل بن محمد ا عبد ألبي الصحيح الجامع .ٛٔ

 .تركيا - أسطنبول ،اإلسبلمية
 ،القرطبي األنصاري أحمد بن محمد ا عبد ألبي القرآن ألحكام الجامع .ٜٔ

براىيم البردوني أحمد: تحقيق  - المصرية الكتب دار: الناشر ،أطفيش وا 
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ٜٜٙ 

  .مٜٗٙٔ ىٖٗٛٔ الثانية: ط ،القاىرة
 أحمد الدين، شياب العباس، ألبي المكنون الكتاب عموم في المصون الدر .ٕٓ

 .دمشق القمم، دار ط: ،الحمبي بالسمين المعروف عبدالدائم بن يوسف بنا
ط:  ،شاكر أحمد تحقيق:، الشافعي إدريس بن محمد لئلمام الرسالة .ٕٔ

 .مٖٜٛٔ ىٖٛ٘ٔ القاىرة ،الحمبية المكتبة
 ،قدامة بن أحمد بن ا عبد الدين لموفق المناظر وجنة الناظر روضة .ٕٕ

 م.ٕٗٓٓ ىٕ٘ٗٔ : الرابعةط ،الرياض والحكم العموم دارط: 
 عبدالرحمن الفرج أبو الدين جمال :تأليف ،التفسير عمم في المسير زاد .ٖٕ

 .ىٕٕٗٔ بيروت ،الجوزي محمد بن عمي بنا
 الريان دارط:  ،عمي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد ألبي النسائي سنن .ٕٗ

 .مٜٚٛٔ ىٚٓٗٔ القاىرة الحديثط:  ،لمتراث
 محمد ، تحقيق:القزويني يزيد بن محمد ا عبد أبو ماجة ابن سنن .ٕ٘

 .تاريخ بدون ،القاىرة ،لمتراث الريان دارط:  ،الباقي عبد فؤاد
/ د.أ ، تحقيق:السجستاني األشعث بن سميمان لمحافظ داوود أبي سنن .ٕٙ

  .مٜٜٜٔ ىٕٓٗٔ القاىرة ،الحديث دارط:  ،سيد محمد السيد
 : الرابعةط ،الكتب عالمط:  ،قطني الدار عمر بن عمي قطني الدار سنن .ٕٚ

 .مٜٙٛٔ ىٙٓٗٔ
 ،الفكر دارط:  ،المحمى الدين لجبلل الجوامع جمع عمى المحمى شرح .ٕٛ

 .تاريخ بدون
 ،القرافي إدريس بن أحمد الدين شياب العباس ألبي الفصول تنقيح شرح .ٜٕ

 .مٖٜٚٔ ىٖٜٖٔ األزىرية المطابعط: 
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ٚٓٓ 

 بنا القوي عبد بن سميمان الربيع أبي الدين لنجم الروضة مختصر شرح .ٖٓ
 الحسن عبد بن ا عبد/ د.أ :تحقيق ،الطوفي سعيد بن الكريم عبد

 .مٜٚٛٔ ىٚٓٗٔ األولي ، ط:الرسالة مؤسسةط:  ،التركي
 الطباعة شركةط:  األعظمي، محمد/ د تحقيق:، خزيمة ابن صحيح .ٖٔ

  .ىٔٓٗٔ السعودية ،العربية
 الفراء الحسن بن محمد يعمي أبي لمقاضي الفقو أصول في العدة .ٕٖ

 ط: ،المباركي سير عمي بن أحمد/ الدكتور بتحقيق ،الحنبمي البغدادي
 .مٜٜٓٔ ىٓٔٗٔ الثانية

 دارط:  ،العسقبلني حجر بن عمي بن ألحمد البخاري صحيح الباري فتح .ٖٖ
 .مٜٜٛٔ ىٜٔٗٔ القاىرة الحديث

  .ىٖٖٛٔ الحمبي البابي مصطفى ط: ،الشوكاني عمي بن لمحمد القدير فتح .ٖٗ
 الدين شياب العباس أبو ،الفروق أنواء في البروق أنوار=  الفروق .ٖ٘

 السبلم دار :ط، بالقرافي الشيير المالكي عبدالرحمن بن إدريس بن أحمد
 بدون ،واالقتصادية الفقييو الدراسات مركز :تحقيق ،والنشر لمطباعة
 .تاريخ

 العزيز عبد الدين لعبلء البزدوي اإلسبلم فخر أصول عن األسرار كشف .ٖٙ
 .باكستان – ببمشركراتش الصدف :الناشر ،البخاري أحمد ابن

، عبدالباقي فؤاد محمود ، تحقيق:القاسمي الدين لجمال التأويل محاسن .ٖٚ
 .مٜٚ٘ٔ ىٖٙٚٔ القاىرة ،العربي الكتاب دارط: 

، العربي بن عبدا بن محمد بكر أبي لمقاضي الفقو أصول في المحصول .ٖٛ
 لبنان ،البيارق دارط:  ،فوده سعيد/ د.أ البدري، عمي حسين تحقيق:
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ٚٓٔ 

 .مٜٜٜٔ ىٕٓٗٔ
 دار، ط: الرازي عمر بن محمد الدين لفخر األصول عمم في المحصول .ٜٖ

 .بيروت ،العممية الكتب
 القاىرة ،الجندي دارط:  ،الغزالي حامد ألبي الفقو أصول في المستصفى .ٓٗ

 .(ب.د)
 البصري الطيب عمي بن محمد الحسين ألبي الفقو أصول في المعتمد .ٔٗ

 ببيروت العممية الكتب دار مطبعة، الميس خميل الشيخ :بضبط ،المعتزلي
 .مٖٜٙٔ ىٖٓٗٔ األولي، ط: لبنان –
 بكر، أبي بن عبدالرحمن :تاليف ،والرسوم الحدود في العموم مقاليد معجم .ٕٗ

 .عبادة إبراىيم محمد /د.أ :تحقيق ،(ىٜٔٔ :ت) السيوطي الدين جبلل
 موسى بن إبراىيم الشاطبي إسحاق ألبي الشريعة أصول في الموافقات .ٖٗ

 ىٖٕٗٔ القاىرة ،التوفيقية المكتبةط:  ،المالكي الغرناطي المخمي
  .مٖٕٓٓ

 الحسن الرحيم عبد الدين لجمال الوصول منياج شرح في السول نياية .ٗٗ
 .تاريخ بدون ،الكتب عالم األسنوي،

 


