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]خالد الحربي.[د

Interpretation of Concepts from Secondary Issues Based
on the Hanbali School of Thought and its Applications
Dr. Khalid Al-Harbi,
Assistant Professor, College of Sharia and Law
At Al-Jouf University, kingdom of Saudi Arabia
ksalharbi@ju.edu.sa
Abstract:
This study dealt with the interpretation of concepts from secondary issues
based on the Hanbali school of thought and its applications. The researcher
examined details related to the truth of science, its pillars, the sciences similar
to it, its origin, the conditions for graduation by the jurist and the branche
issued based on it, and he mentioned Hanbali terms and methods of
graduation with contemporary applications.
The researcher found the appropriate meaning for graduating the branches
on the branches, determining the year of the emergence of the graduation
science, stating the most famous types, and the methods of referencingg and
interpretation agreed upon and disputed, and standing on the conditions of
graduation for the jurist and the issue based on it, and illustrative models.
Keywords :Graduating, branch, Hanbali jurisprudential graduation
applications, Interpretation, Conceptsm, Secondary Issues, Hanbali School,
Thought, Applications.
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[د.خالد الحربي]

ختريج الفروع عىل الفروع الفقهية عند احلنابلة وتطبيقاته املعارصة
د .خالد احلربـــــي
أستاذ مساعد – كلية الرشيعة والقانون بجامعة اجلوف
ksalharbi@ju.edu.sa

امللخص:

تناولت هذه الدراسة ختريج الفروع عىل الفروع عند احلنابلة وتطبيقاته ،ووقف الباحث
ٍ
تفصيالت تتعلق بحقيقة العلم ،وأركانه ،والعلوم املشاهبة له ،ونشأته ،ورشوط
عىل
التخريج عند املُخَ ِّرجِ واملسألة املُخَ َّرجِ عليها ،وذكر مصطلحات وطرق احلنابلة يف التخريج

مع تطبيقات معارصة.

وظهر للباحث املعنى املناسب لتخريج الفروع عىل الفروع ،وحتديد سنة ظهور علم
التخريج ،وبيان أشهر أنواعه ،وطرق التخريج املتفق واملختلف عليها ،والوقوف عىل
واملس َأ َل ِة املُخَ َّر َج ِة عليها ،ونامذج توضيحية.
للمخَ ِّرج ْ
رشوط التخريج ُ
الكلامت املفتاحية( :التخريج  ،الفرع ،املذهب احلنبيل ،تطبيقات التخريج الفقهي
احلنابلة).
املقدمة:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،وعىل آله وصحبه وسلم.
فإن "الفقه أرشف العلوم قدر ًا ،وأعظمها أجر ًا ،وأمتها عائدة ،وأعمها فائدة ،وأعالها مرتبة،
وأسناها منقبة ،يمأل العيون نور ًا ،والقلوب رسور ًا ،والصدور انرشاح ًا ،ويفيد األمور اتساع ًا
عرف احلالل من احلرام ،والتمييز بني اجلائز والفاسد يف وجوه األحكام"(.)1
وانفتاح ًا ،به ُي َ
( )1ابن مكي :أمحد بن حممد ،غمز عيون البصائر ،ط ،1الكتب العلمية ،بريوت.368/1 ،
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ إبريل ]2021
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ويكفي طالب الفقه رشف ًا إرادة اهلل لصاحبه اخلري يف الدارين ،فعن محيد بن عبد الرمحن
بن عوف أنه سمع معاوية ريض اهلل عنه خطيب ًا يقول :سمعت النبي  يقول« :من يرد اهلل
به خري ًا يفقهه يف الدين ،)2(»...وملا كان الفقه هبذه املكانة ،عكف أهل العلم عىل دراسة
أبوابه ومسائله ،وفروعه وجزئياته ،فنتج عن ذلك علوم أخرى ساندت الفقه وزادته
رسوخ ًا وثبات ًا ،وبيان ًا وإيضاح ًا ،ومن هذه العلوم؛ علم التخريج الفقهي بأنواعه الثالثة،
ومنها علم ختريج الفروع عىل الفروع الذي من خالله يستطيع الفقيه ربط املسائل الفقهية
بمثيالهتا من خالل استنباط األحكام من فروع األئمة املنسوبة إليهم ،وقد نال علم التخريج
عناية واهتامم ًا عند أصحاب األئمة يف املذاهب الفقهية األربعة داخل مؤلفاهتم الفقهية
غالب ًا ،إال أنه مل يأخذ حقه من التأليف والتصنيف منفرد ًا ،والحظت قلة الكتابة فيه ،وال
يزال يكتنفه الغموض عند بعض الباحثني ،وقد حيدث التداخل بأنواعه أحيان ًا ،وكذا وقفت
عىل كتب ختريج الفروع عىل الفروع للمذاهب الفقهية الثالثة ،احلنفية واملالكية والشافعية،
ورأيت ق َّلة الكتابة يف ختريج الفروع عىل الفروع يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -رمحه اهلل-
وهذا ما شجعني عىل الكتابة ،حيث جاء هذا البحث ليتناول هذا املوضوع حتت عنوان:
ختريج الفروع عىل الفروع عند احلنابلة وتطبيقاته.
أمهية املوضوع:
أوالً :أن علم التخريج الفقهي جيمع بني الفروع واألصول ،وبه تربط األحكام بأصوهلا.
ِ
التمييز بني آراء اإلما ِم أمحدَ املنصوصة
الناظر
ثاني ًا :أن علم التخريج ُي َس ِّه ُل عىل
َ
واملخرجة.
َّ
ثالث ًا :أنه يعني الباحث عىل تنزيل املستجدات املعارصة وتكييفها عىل مثيالهتا من كتب
( )2البخاري ،صحيح اجلامع ،كتاب العلم ،باب من يرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين ،حديث رقم ،25/1 ،71
ومسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب النهي عن املسألة ،حديث رقم .718/2 ،100
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الفقهاء.
رابع ًا :يدرك الباحث االتصال الكبري بني الفقه وأصوله من خالل التطبيقات يف الفروع
الفقهية.
أسباب االختيار:
أوالً :مل أقف-حسب علمي -عىل من أفرد ملذهب احلنابلة يف ختريج الفروع عىل الفروع
يف املذهب(.)3
ثاني ًا :أحببت االضطالع واالستزادة يف التخريج ومسائله وفروعه الفقهية عند علامء
احلنابلة.
ثالث ًا :احلاجة لدراسة التخريج بأنواعه الثالثة وفق قواعد اإلمام أمحد وأصوله وفروعه.
رابع ًا :أنني  -وبعون اهلل وتوفيقه -أروم هبذا البحث حماول َة اإلضافة للمكتبة احلنبلية.
أهداف البحث وغاياته:
أوالً :معرفة طرائق الفقهاء يف التعليالت للمسائل الفقهية احلادثة.
ثاني ًا :تسهيل عملية االستنتاج الفقهي عن طريق ربط املسائل احلادثة بمثيالهتا.
ثالث ًا :إجياد الفروق الفقهية بني املسائل املتشاهبة يف الصور املختلفة يف احلكم.
رابع ًا :االجتهاد يف إعطاء احلكم الرشعي للمسائل املستجدة من خالل اإلملام بالتخريج
الفقهي.

( )3هـناك رسالة ماجستري بعنوان ختريج الفروع عىل الفروع وأثره يف النوازل الفقهـية ،لسعود العواد ،من
جامعة امللك سعود ،وذكر الدكتور عبد اهلل بن مبارك السيف أن مافيهـا هـو ختريج الفروع عىل األصول.
تأصيل ختريج الفروع عىل الفروع عند احلنابلة وتطبيقاته ،)9( ،والبحث منشور عىل شبكة األلوكة.
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ إبريل ]2021
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الدراسات السابقة:
مما ساعدين عىل كتابة البحث ،بعض املؤلفات الفقهية املعارصة التي كتبت يف التخريج
الفقهي عىل املذاهب الفقهية ،فلهم السبق والفضل ،وأجزل اهلل هلم الثواب واألجر ،ومن
أهم هذه املؤلفات:
أوالا :التخريج عند الفقهاء واألصوليني ،دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية ،لألستاذ
الدكتور :يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ،األستاذ املشارك بقسم أصول الفقه بجامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
كتاب مطبوع ،سنة 1414هـ ،بدار الرشد ،باململكة العربية السعودية ،وقد
ف
واملؤ َّل ُ
ٌ
تناول املؤ ِّلف يف كتابه تعريف التخريج بأنواعه الثالثة عند األئمة األربعة ،ونشأة التخريج،
املؤ َّل َفة بالتخريج قدي ًام ،وقد ر َّكز
مع نامذج تطبيقية عليها ،والتعريج بدراسة بعض الكتب َ
عىل النوع الثالث منها ،وهو ختريج الفروع عىل الفروع.
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف توضيح ما يشكل من أنواع التخريج الفقهي
بأنواعه ،ومصطلحاته وطرقه ،وبخاصة ختريج الفروع من الفروع ،و ُي ْل َحظ عىل الدراسة
اإلسهاب الكبري فيها ،مما يكتنف القارىء الغموض يف بعض مواطن البحث ،إضاف ًة لقلة

ذكر األدلة يف املسائل اخلالفية.
ثاني اا :نظرية التخريج يف الفقه اإلسالمي ،للدكتور :نوار بن ِّ
الشِّل ،األستاذ املساعد بكلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر.
واملُ َؤ َّلف مطبوع ،وهو رسالة علمية نال هبا الباحث درجة املاجستري ،من شعبة
الدراسات اإلسالمية ،بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بجامعة حممد اخلامس ،بالرباط
سنة 1998م ،طبع بدار البشائر اإلسالمية ببريوت.
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وقد حتدث الباحث عن مفهوم التخريج الفقهي ،وأحكامه ورشوطه ومصادره وطرقه.
وهذه الدراسة حتدثت عن التخريج الفقهي يف املذاهب الفقهية األربعة ،وركزت عىل
املذهب املالكي ،إضافة إىل أنه مل يفصل أنواع التخريج ك ً
ال عىل حدة ،بل جاءت متداخلة
مع بعضها.
وتأيت هذه الدراسة لتسلط الضوء عىل أحد أنواع التخريج الفقهي يف املذهب احلنبِّل،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فقهية متنوعة.
أبواب
فرعية من
تطبيقية
وهو ختريج الفروع عىل الفروع  ،وذكر نامذج
ثالث اا :ختريج الفروع عىل األصول ،دراسة تارخيية ومنهجية وتطبيقية ،للدكتور :عثامن بن
حممد األخرض شوشان.
واملؤ َّلف مطبوع ،وهو رسالة علمية نال هبا الباحث درجة املاجستري ،من قسم أصول
َ
الفقه بكلية الرشيعة بالرياض ،سنة 1419هـ ،طبع بدار طيبة للنرش والتوزيع باململكة
العربية السعودية.
وقد اشتملت الرسالة عىل متهيد يف التعريفات ،وثالثة أبواب :تاريخية  -منهجية -
تطبيقية ،فالتاريخية من بداية ظهور علم التخريج الفقهي يف العصور األوىل حتى استقراره
عند أتباع املذاهب الفقهية األربعة ،وحركة التأليف ،واملنهجية يف املُ َخ َّرج واألصل املُ َخ َّرج

عليه ،والفرع املُ َخ َّرج عىل األصل ،وكيفية التخريج ،والتطبيقية يف نامذج من الفروع
َ
املخ َّرجة عىل بعض القواعد األصولية املختصة باألدلة املتفق واملختلف عليها وببعض
مباحث األلفاظ والدالالت.

رابع اا :نظرية ختريج الفروع عىل األصول وتطبيقاهتا املعارصة يف الفقه اإلسالمي،
للدكتور :خالد قادري.
واملؤلف عبارة عن أطروحة دكتوراه ،نال هبا الباحث الدرجة من جامعة احلاج خلرض،
كلية العلوم اإلسالمية ،قسم الرشيعة ،عام 1439هـ.
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ إبريل ]2021
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وحتدث الباحث عن مفهوم التخريج ،ومبادئه ،وتاريخه ،وتدوينه ،وأركانه ،وطرقه،
خمرجة عىل
ومصادره ،ومفهوم ختريج الفروع عىل األصول ،وتطبيقات معارصة لفروع َّ

أصول بمباحث احلكم الرشعي ،وعىل األدلة املتفق ،واملختلف عليها ،ودالالت األلفاظ،
والتعارض ،والرتجيح ،واالجتهاد ،والفتوى.

واملالحظ عىل هاتني الدراستني أهنام جاءات مركزتني عىل نوع واحد من أنواع التخريج،
وهو ختريج الفروع عىل األصول ،بينام هذه الدراسة سرتكز عىل ختريج الفروع عىل الفروع
يف مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل.
خامس اا :ختريج الفروع عىل الفروع عند املالكية " ،املعيار املعرب أنموذج اا" ،للباحث
األستاذ :عيل حممد نجم.
واملؤلف مطبوع ،وقد حتدث الباحث عن االجتهاد ،وختريج الفروع عىل الفروع،
ومسالكه ورشوطه ،وتطبيقات عىل كتاب املعيار املعرب.
والدراسة نافعة يف موضوعها ،وهي خمتصة بمذهب اإلمام مالك ،وهي تطبيقية عىل
أحد كتب املالكية ،والبحث خمتص بمذهب اإلمام أمحد ،ومن كتب احلنابلة.
سادس اا :تأصيل علم ختريج الفروع عىل الفروع عند احلنابلة وتطبيقاته ،لألستاذ الدكتور:
عبد اهلل بن مبارك السيف ،أستاذ الفقه بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية بالرياض.
وحتدث الدكتور عن حقيقة ختريج الفروع عىل الفروع ،واملعاين االصطالحية التي يراد
هلا عند العلامء ،والفرق بني ختريج الفروع عىل الفروع وما يشاهبه من العلوم ،ونامذج تطبيقية
لعلم ختريج الفروع عىل الفروع من القرآن والسنة ،واستعامالت العلامء ملصطلح ختريج
الفروع عىل الفروع ،وأنواع املسائل الفقهية ،وتطبيقات فقهية عىل أبواب الطهارة ،ثم
عرض مباحث ألبواب الفقه كامالً ،ثم عرض ملشاريع كبرية لعلم ختريج الفروع عىل
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الفروع من حيث األئمة األربعة وكتبهم وتالميذهم...الخ
وقد استفدت من الدراسة يف بحثي ،وهي أقرب الدراسات إىل البحث ،وركز الدكتور
فيها عىل تأصيل لعلم جديد ،يستحق أن تقوم عليه مشاريع علمية كبرية ،والدراسة مل
تتطرق لطرق التخريج ،وخلت من النامذج التطبيقية املعارصة.
منهج البحث:
سلكت يف بحثي هذا املنهج الوصفي التحليِّل ،فقمت بتحديد أهداف الدراسة
ووضعت خطتها ،ثم مجعت املادة العلمية من مصادرها األصلية والبديلة ،وقمت
بتحليلها ،واستخال ص النتائج والتوصيات ،واتبعت اإلجراءات اآلتية:
أوالً ً :عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها يف القرآن الكريم ،مع ذكر اسم السورة ورقم
اآلية.
ثاني ًا :عزو األحاديث النبوية إىل مصادرها ،واحلكم عليها :فإن كان يف الصحيحني ،أو
يف أحدمها؛ اكتفي بذلك ،وإن مل يكن فيهام ،أو يف أحدمها؛ فأخرجه من كتب السنة األخرى،
وأبني درجة احلديث.
ثالث ًا :يف املسائل الفقهية:
أ -أحرر املسألة الفقهية أوالً قبل عرض الروايات فيها.
ب -أذكر الروايات الواردة عن اإلمام أمحد يف املسألة مع القائلني هبا من أئمة املذهب
غالب ًا.
ت -أعرض أبرز األدلة مع مناقشتها وبيان الراجح منها غالب ًا.
ث -يف املسائل التطبيقية أضيف تصوير املسألة ،وبيان ثمرة التخريج فيها.
رابع ًا :أرشح األلفاظ الغريبة ،واملصطلحات العلمية.
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خطة البحث:
تكونت لدي خطة البحث يف مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،وذلك كام يِّل:
املبحث األول :يف التعريف بالتخريج والفروع واألركان والعلوم املشاهبة والنشأه ،وفيه
مخسة مطالب:
املطلب األول :تعريف التخريج لغة واصطالح ًا.
املطلب الثاين :تعريف الفروع لغة واصطالح ًا.
املطلب الثالث :أركان علم التخريج.
املطلب الرابع :العلوم املشاهبة لعلم التخريج الفقهي.
املطلب اخلامس :نشأة علم التخريج الفقهي.
املبحث الثاين :رشوط التخريج ،ومصطلحات وطرق التخريج عند احلنابلة ،وتطبيقات
معارصة ،وحتته أربعة مطالب:
املطلب األول :رشوط التخريج.
املطلب الثاين :مصطلحات احلنابلة يف املذهب.
املطلب الثالث :طرق التخريج عند احلنابلة.
املطلب الرابع :تطبيقات معارصة لتخريج الفروع عىل الفروع.
وختام ًا :أسأل اهلل التوفيق والصواب.
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???????? ????????? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ????? Al-Harbi:

[د.خالد الحربي]

املبحث األول:
التعريف بالتخريج والفروع وأركان التخريج،
والعلوم املشاهبة والنشأة
نال علم التخريج الفقهي أمهي ًة كربى ،وعناي ًة فائق ًة لدى فقهاء املذاهب األربعة،
ومنهم فقهاء احلنابلة ،وألمهية هذا العلم يف حتديد معامله وأبعاده وأركانه ،والعلوم املشاهبة،
وذكر مراحل نشأته وظهوره عقدت هذا املبحث.

املطلب األول :التعريف بالتخريج لغة واصطالح اا
الت ْ
جي ًا ،عىل وزن َف َّعل يف ِّعل تفعيالً،
َّخ ِر ْي ُج لغة :مصدر مشتق من الفعل َخ َّر َج ُيخ َِّر ُج َخت ِْر ْ َ
فتخرجَ ،
يض الدُّ ُخول(.)4
وج :ن َِق ُ
وخ َّر َج :متعدي َخ َر َج َيخ ُْرج ،واخلُ ُر ُ
خرجه َّ
ويقالَّ :

الرا ُء َو ِْ
قال ابن فارسْ " :
الَّش ِء.
اجل ُ
اخلَا ُء َو َّ
يم َأ ْصالن ،فاألول :النَّ َفا ُذ َع ِن َّ ْ
ِ
ف َل ْون ْ ِ
والثاينْ :
يج ُف َال ٍن ،إِ َذا
اختِ َال ُ
وجاُ ،ف َال ٌن خ ِّر ُ
َني .فأما األول ،فقولناَ :خ َر َج َيخ ُْر ُج ُخ ُر ً
َان ي َتع َّلم ِمنْه (.)5
ك َ َ َ ُ ُ
ٍ
ٍ
عض
يج ،إِذا ُأ ْن َب َت ب ُ
و َأ ْر ٌض خمُ َ َّر َج ٌة ،إِذا كان َن ْبتها يف مكان دون مكان ،ويقال :عا ٌم فيه َخت ِْر ٌ

( )4الفراهـيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني( ،حتقيق :مهـدي املخزومي وإبراهـيم السامرائي) ،مكتبة اهلـالل،
بريوت ،)158/4( ،البعِّل :حممد بن أيب الفتح (1423هـ) ،املطلع عىل ألفاظ املقنع( ،حتقيق :حممود
األرناؤوط وياسني اخلطيب) ،ط ،1مكتبة السوادي ،جدة ،)12( ،عمر ،أمحد خمتار ،معجم اللغة العربية
املعارصة ،ط ،1عامل الكتب.)626( ،
( )5ابن فارس :أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة( ،حتقيق :عبد السالم حممد هـارون) ،الفكر ،بريوت،
(.)175/2
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املَْو ِ
اض ِع َو َمل ْ ُينْبِ ْت َب ْع ٌض( ،)6والتخريج مناسب للمعنى األول ،إذ إ َّن مادة التخريج مشتق ٌة
َ
من خروج الَّشء ونفاذه ،وا ُمل َخ ِّرج قد َّ
استل احلكم من القاعدة أو الفرع الفقهي وبناه عىل
فرع
فقهي آخر(.)7
ٍّ
والتخريج اصطالح ًا ،يختلف تعريفه بحسب العلم املضاف إليه ،فيستعمله املحدثون
معنى يخصه.
والنحاة والفقهاء واألصوليون ،ولكل منهم ً
فهو عند املحدثني يذكر بعد إيراد احلديث ،فيقال :أخرجه فالن ،وقد عرف التخريج
ون ْاألَج َز ِاء وا َْمل ْشي َخ ِ
ِ
ِ
يث ِمن ب ُط ِ
ات
َ َ
ْ
اج املُْ َحدِّ ث ْاألَ َحاد َ ْ ُ
اإلمام السخاوي بقوله :بأنه" :إِ ْخ َر ُ
ِِ
ِ ِ
ُب ونَح ِوها ،و ِسيا ُقها ِمن مر ِوي ِ
ات َن ْف ِس ِه َأ ْو َب ْع ِ
َح ِو َذلِ َك،
ض ُش ُيوخه َأ ْو َأ ْق َرانه َأ ْو ن ْ
َوا ْل ُكت ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ
ين مع بي ِ
اب ا ْل ُكت ِ
َوا ْلك ََال ُم َع َل ْي َها َو َع ْز ُو َها َملِ ْن َر َو َاها ِم ْن َأ ْص َح ِ
ان ا ْل َبدَ ِل
ُب َوالدَّ َو ِاو ِ َ َ َ َ
َواملُْ َوا َف َق ِة"(.)8
فالتخريج احلديثي هيتم بمصادر احلديث ،وإسناده ،ومتنه ،ودرجته بحسب احلاجة(.)9
ويستعمل النحاة التخريج ،بمعنى :حسن التأويل وبراعة استخراج الوجوه إلظهار
صحة املسألة( ،)10كقوهلم :مل يتمش هذا التخريج إال عىل رأي األخفش(.)11
ّ
والتخريج عند الفقهاء واألصوليني يدور حول العناية بالقواعد واألصول والفروع
الفقهية من حيث البناء واالستنباط والتعليل ،وهلم يف التخريج ثالث طرق:

( )6ابن منظور :حممد بن مكرم ،لسان العرب ،ط ،3صادر ،بريوت.)253/2( ،
( )7الباحسني :يعقوب بن عبد الوهـاب ،التخريج عند الفقهـاء واألصوليني.)9( ،
( )8السخاوي :فتح املغيث (.)317/3
( )9اللحيدان :طرق التخريج بحسب الراوي األعىل ،اجلامعة اإلسالمية1422 ،هـ ،املدينة (.)98
( )10أمحد عمر وآخرون :معجم اللغة العربية املعارصة (.)627/1
( )11اخلفاجي :رشح درة الغواص (.)222
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???????? ????????? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ????? Al-Harbi:

[د.خالد الحربي]

الطريقة األوىل :ختريج األصول من الفروع ،وهو :التوصل إىل أصول األئمة وقواعدهم
من خالل استقراء وتتبع الفروع الفقهية ،واكتشاف عللها(.)12
وعليه عمل األصوليون ،مثل :تقويم األدلة ،وأصول الرسخيس(.)13
الطريقة الثانية :ختريج الفروع عىل األصول ،وهو :ر ُّد االختالفات الفقهية إىل أصوهلا
التي انبنت عليها اآلراء(.)14
وعليه عمل الفقهاء ،مثل" :ختريج الفروع عىل األصول" للزنجاين ،والتمهيد يف ختريج
الفروع عىل األصول لألسنوي" ،والقواعد والفوائد األصولية" البن اللحام(.)15
النوع الثالث :ختريج الفروع عىل الفروع ،وهو :استنباط األحكام من فروع األئمة
املنسوبة إليهم ،سواء كانت من أقواهلم أو أفعاهلم أو تقريراهتم(.)16
وعليه عمل الفقهاء ،وينترش يف الكتب الفقهية األربعة ،كاملبسوط ،واملجموع
واملغني(.)17
وهذا النوع الثالث :هو مدار البحث هنا لكنه مقيد بمذهب احلنابلة عىل ما سيأيت الحق ًا.

( )12الباحسني :التخريج عند الفقهـاء واألصوليني .19
( )13الباحسني :التخريج عند الفقهـاء واألصوليني .35 - 34
( )14املصدر نفسه (.)49
( )15املصدر السابق ( ،)12أبو زيد :بكر بن عبد اهلل ،املدخل املفصل ملذهـب اإلمام أمحد وخترجيات
األصحاب .ط .1 :جدة .العاصمة1417 .هـ (.)268/1
( )16الباحسني :التخريج عند الفقهـاء واألصوليني (.)168
( )17وقد زاد الدكتور الباحسني نوع ًا رابع ًا :وهـو إطالق التخريج عىل التعليل ،أو توجيه اآلراء املنقولة عن
األئمة وبيان مآخذهم ،عن طريق استنباط العلة وإضافة احلكم إليهـا ،ثم ذكر أن هـذا املعنى يف حقيقته راجع
إىل املعاين الثالثة السابقة التخريج (.)12
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املطلب الثاين:
تعريف الفروع لغة واصطالح اا
الفرع لغة :قال ابن فارس :الفاء والراء والعني أصل صحيح يدل عىل علو وارتفاع
وسمو وسبوغ(.)18
واجلمع :الفروع ،والفرع من كل يشء :أعاله ،وهو ما يتفرع من أصله ،فيقال :فرعت
ُ
من هذا األصل مسائل فتفرعت ،أي استخرجت فخرجت(.)19
والفرع اصطالح اا :يطلق عىل عدة معان:
 -1ماثبت حكمه بغريه(.)20
ٍ
بأصل ُأخذ حكمه منه(.)21
 -2ما أحلق
 -3املحل املش َّبه(.)22
 -4األحكام الرشعية املتعلقة بأفعال املكلفني(.)23
ومن جمموع التعريفات يمكن القول بأن الفروع هي :املسائل االجتهادية التي ثبت
ٍ
بأصل تستند عليه مما يتعلق بأفعال املكلفني.
حكمها
( )18ابن فارس :مقاييس اللغة (.)491/4
( )19الفيومي ،أمحد بن حممد :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ط :بدون .بريوت .املكتبة
العلمية.)469/2(.
( )20أبو يعىل :العدة ،)175/1( ،الشريازي :اللمع (.)102
( )21السمعاين :قواطع األدلة ،حتقيق :حممد الشافعي ،الكتب العلمية ،ط1418 ،1 :هـ ،بريوت ()139/2
( )22ابن النجار :حممد بن أمحد :خمترص التحرير رشح الكوكب املنري( .حتقيق :حممد الزحيِّل ونزيه محاد) ،ط:
 .2الرياض .العبيكان1997 .م (.)15/4
( )23الشثري :األصول والفروع حقيقتهام والفرق بينهام ،اشبيليا ،ط1426 ،1 :هـ ،الرياض (.)85
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???????? ????????? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ????? Al-Harbi:

[د.خالد الحربي]

ويمكن تعريف ختريج الفروع عىل الفروع عند احلنابلة بأنه :علم يختص بمع ِ
رفة احلك ِم
ُّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
احلنبِّل،
وطرق املذهب
مصطلحات
فق
الرشعي للفرو ِع
الفقهية التي مل يرد هبا نصِ ،و َ
ِّ
ِّ
ٍ
املخرج والفر ِع املُ َخ َّرج عليه.
ورشوط يف ِّ
حمرتزات التعريف املختار:
علم يختص ،وهو اإلدراك الذي يتناول اليقني والظن.
قويلٌ :
وقويل :علم باحلكم :يخرج العلم بالذوات والصفات واألفعال.
والرشعي :لبيان نوع احلكم ،وأنه رشعيَ ،ف َي ْخ ُر ُج احلكم العقِّل أو احليس أو اللغوي.
وقويل :للفروع الفقهية التي مل يرد هبا نص :لبيان أن هذا العلم خمتص بفروع الفقه غري
املنصوصة عن اإلمامَ ،ف َي ْخ ُرج الفروع الفقهية التي ورد هبا نص ،فال يسمى احلكم فيها

خترجي ًا بل حك ًام بالنص.

خرج منه املذاهب الفقهية األخرى.
وقويل :املذهب احلنبِّل :الختصاصه هبذا املذهبَ ،ف َي ُ
وقويل :املُ َخ ِّرج :وهو الفقيه املجتهد يف املذهب احلنبِّل.
وقويل :الفرع املخرج عليه :هي املسألة املُ َخ َّر ِج عليها.

املطلب الثالث:

أركان علم التخريج
يقوم التخريج عىل ثالثة أركان ،وهي:
 -1املُ َخ ِّرج وهو العامل باملذهب ،ويكون من جمتهدي املذهب.
 -2املسألة املُ َخ َّرج عليها ،وتكون وفق أصول مذهب اإلمام أمحد ،ويسميها البعض

األصل.
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 -3واملسألة املُ َخ ّرجة :وتكون من استنباطات األصحاب "األوجه" ،وتسمى الفرع.
ويزيد بعضهم ركن ًا رابع ًا ،وهو :عملية التخريج نفسها(.)24
وهناك رشوط بسطتها يف املطلب األول يف املبحث الثاين من هذا البحث(.)25
ويرى بعض الباحثني أن التخريج يشابه القياس يف األركان ،فيكون فيه األصل والفرع
والعلة واحلكم(.)26

املطلب الرابع:
العلوم املشاهبة لعلم التخريج الفقهي
هناك علوم أخرى مشاهبة لعلم التخريج الفقهي ،وصلتها هبا مبارشة ،ومنها:
 -1علم أصول الفقه :وهو ا ْلعلم بالقواعد ا َّل ِذي يت ََو َّصل َهبا إِ َىل استنباط ْاألَ ْحكَام
الرش ِع َّية الفرعية من أدلتها التفصيلية(.)27
َّ ْ
فعلم أصول الفقه سابق لعلم التخريج ،والتخريج كاشف للقواعد األصولية من خالل
الفروع الفقهية املنقولة عن األئمة(.)28
 -2علم الفقه ،وهو العلم باألحكام الرشعية العملية الفرع ّية من أد ّلتها التَّفصيل َّية
( )24قادري :نظرية ختريج الفروع عىل األصول وتطبيقاهتـا الفقهـية ،)134( ،احلطاب :املدخل إىل علم
ختريج الفروع إىل األصول ،منشور عىل موقع األلوكة رابط املوضوع:
( )25انظر  ص (.)20

https://www.alukah.net/sharia/0/131979/#ixzz6URcYpnUL

( )26عِّل نجم :ختريج الفروع عىل الفروع عند املالكية (.)780
( )27ابن بدران :عبد القادر بن أمحد( ،ت ،)1346 :املدخل إىل مذهـب اإلمام أمحد بن حنبل ( ،حتقيق :عبد
اهلل الرتكي) ،ط :بدون .بريوت .الرسالة1401 .هـ.)144( .
( )28قادري :نظرية ختريج الفروع عىل األصول وتطبيقاهتـا الفقهـية (.)25
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باالستدالل(.)29
فعلم الفقه هيتم بذكر األحكام الرشعية للفروع واملسائل ،وأحيان ًا ال تكون األحكام
منصوصة أو معللة ،بل جمردة ،وهي يف الغالب املأخوذة من نصو ص األئمة ،فاحتيج لعلم
التخريج لرد تلك الفروع إىل أصوهلا(.)30
 -3علم القواعد الفقهية :وهو حكم كِّل ينطبق عىل مجيع جزئياته ،أو أكثرها لتعرف
أحكامها منه(.)31
فالقواعد الفقهية تقوم عىل مجع فروع فقهية متعددة ونظمها يف قاعدة كلية ترجع إليها،
والتخريج برد الفروع الفقهية إىل أصوهلا ،والقاعدة الفقهية غالب ًا ما تكون حمل اتفاق
ومستندة لنص أو إمجاع  ،والفروع الفقهية فيدخل فيها اخلالف داخل املذهب(.)32

املطلب اخلامس :نشأة التخريج الفقهي
ذكر الشيخ الدهلوي مر ًة أن بداية التخريج كان مصاحب ًا ألول املذاهب الفقهية انتشار ًا،
وهو املذهب احلنفيَّ ،
ويخر ُج عىل مذهبه،
وأن أبا حنيفة كان مقلد ًا للتابعي إبراهيم الن ََّخعيِّ ،
َ
وهاك أقوا َله يف ذلك ،قال رمحه اهلل( :ك َ
َان
ومر ًة جيعل التخريج بعد ظهور املذاهب الفقهية،
ِ
ِ
جي ِ
اوز ُه إِ َّال َما َشا َء اهللَ ،وك َ
َان
َأ ُبو حني َفة َريض اهلل َعن ُه ألزمهم بِمذهب إِ ْب َراهيم وأقرانهَ ،ال ُ َ
َّخ ِريج عىل ْ
الش ْأن ِيف الت ْ
مذهبهَ ،د ِقيق النّظر ِيف ُو ُجوه التخرجيات ُمقب ً
َعظِيم َّ
ال عىل ا ْل ُف ُروع أتم
إقبال) ،وليبني هذه احلقيقة ويثبتها قال أيض ًا( :وإن شئت َأن تعلم حقي َقة ما ُقلنَاهِّ ،
فلخص

( )29ابن املفلح :إبراهـيم بن حممد ،املبدع يف رشح املقنع.)17/1( ،
( )30قادري :نظرية ختريج الفروع عىل األصول وتطبيقاهتـا الفقهـية (.)26
( )31ابن نجيم :األشباه والنظائر (.)10
( )32قادري :نظرية ختريج الفروع عىل األصول وتطبيقاهتـا الفقهـية ( ،)27آل سيف :تأصيل علم ختريج
الفروع عىل الفروع وتطبيقاته عند احلنابلة (.)13
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َأ َ
الر َّزاق ،ومصنف أيب بكر
قوال إبراهيم من كتاب اآلثار ملحمد  -رمحه اهلل  -وجامع عبد َّ
ثم قايسه بمذهبه؛ جتده ال يفارق تلك املحجة إال يف مواضع يسرية)( ،)33وقوله
بن أيب شي َبةَّ ،

هذا :نابع من تتبع هذه الكتب ،غري أن هذه الكتب نفسها؛ فيها نقل عن فقه مكة من طريق
عطاء وابن عباس ،ناهيك عن قول أيب حنيفة عن نفسه مبين ًا مآخذه باالستدالل قائ ً
ال:
"آخذ بكتاب اهلل ،فإن مل أجد ،فبسنة رسول اهلل  ،فإن مل أجد فيهام ،أخذت بقول
الصحابة ،أخذت من شئت منهم ،وأدع من شئت منهم ...فأما إذا انتهى األمر إىل إبراهيم
والشعبي وابن سريين ...وعدد رجاالً ،فهم قو ٌم اجتهدوا ،فأجتهد كام اجتهدوا(،")34
وكثرة موافقة أيب حنيفة للنخعي ال تلغي عنه صفة االجتهاد(.)35

فهذا نص من اإلمام أيب حنيفة بنفسه يبني فيه أنه ال يتبع أحد ًا يف مذهبه ،وعد بعض ًا من
ٍ
بمقلد له ،بل جمتهد مطلق يف مذهبه(.)36
الفقهاء ،منهم إبراهيم النخعي مما يدل عىل أنه ليس
وقال يف اإلنصاف ( :فوقع التخريج يف كل مذهب ،وبعد القرنني حدث فيهم يشء من
التخريج)( ،)37وذكر الدكتور :الباحسني ،أن نشأة املذاهب الفقهية؛ برز عنه ظاهرة اال ِّت َباعِ،
( )33الدهـلوي :أمحد بن عبد الرحيم1426( ،هـ) ،حجة اهلل البالغة( ،حتقيق :السيد سابق) ،ط ،1اجليل،
1426هـ ،بريوت.)260/1( ،
( )34ابن حزم :عِّل بن أمحد ،اإلحكام يف أصول األحكام( ،حتقيق :أمحد شاكر) ،اآلفاق اجلديدة،)188/4( ،
الصيمري :احلسني بن عِّل ،أخبار أيب حنيفة وصاحبه ،ط ،2عامل الكتب ،الرياض ،)24( ،البغدادي :أمحد بن
عِّل1422( ،هــ) ،تاريخ بغداد( ،حتقيق :بشار عواد) ،ط ،1الغرب اإلسالمي ،)365/13( ،الذهـبي :حممد
بن أمحد1408( ،هــ) ،مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه( ،حتقيق :حممد الكوثري ،أبو الوفاء األفغاين) ،ط،3
إحياء املعارف النعامنية ،اهلـند.)34( ،
( )35الشِّل :نوار ،نظرية التخريج يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري ،جامعة حممد اخلامس ،الرباط.)17( ،
( )36املصدر نفسه.
( )37الدهـلوي :أمحد بن عبد الرحيم1404( ،هـ) ،اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف( ،حتقيق :عبد الفتاح
أبو غدة) ،ط ،2النفائس ،بريوت ،)39( ،وحجة اهلل البالغة (.)260/1
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ثم التقليد ،ونتج عن ذلك ؛ النظر يف أصول األئمة وقواعدهم ،فظهر علم التخريج(.)38
فالذي يظهر يل من خالل تتبع أقوال العلامء والباحثني يف شأن التخريج ،وباستصحاب
تعريفات التخريج املتقدمة؛ أنه يمكن القول يف نشأة التخريج ،أنه يتنوع بحسب كل اعتبار:
فمن اعترب التخريج بأنه :القياس فقد وسع دائرته ،وجعل التخريج مصاحب ًا لبداية القياس،
وعليه؛ فيكون التخريج نشأ متقدم ًا منذ زمن النبوة( ،)39وزمن الصحابة ريض اهلل عنهم(.)40
ومن اعترب التخريج بـأنه :استنباط واستخراج وتتبع ألصول وقواعد األئمة ،جعل نشأة
التخريج بعد عرص األئمة األربعة ،وعرص االنتصار للمذاهب ،وهذا هو موطن البحث.

املبحث الثاين:
رشوط التخريج ،ومصطلحات
وطرق التخريج عند احلنابلة وتطبيقات معارصة للتخريج
املطلب األول :رشوط التخريج

مما ينبغي التنبيه عليه؛ أن الفقيه ال يلجأ للتخريج إال عند فقدان النص ،الذي يبني حكم
الواقعة يف نظره ،أ َّما مع وجود النص فال قيمة للتخريج مطلق ًا ،وعليه فيمكن تقسيم رشوط

التخريج باعتبارين:

( )38الباحسني :التخريج عند الفقهـاء واألصوليني ( ،)24بترصف يسري.
( )39يشهـد هلـذا األحاديث الواردة عن النبي عليه الصالة والسالم وهـي كثرية جد ًا ،وتدل عىل استعامل
القياس ،ومنهـا ماورد عن ابن عباس ريض اهلل عنهـام أن امرأة من جهـينة جاءت إىل النبي  فقالت :إن أمي
نذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت ،أفأحج عنهـا ؟ قال " :نعم حجي عنهـا ،أرأيت لو كان عىل أمك دين
أكنت قاضيته ؟ اقضوا اهلل ،فاهلل أحق بالقضاء" ،البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب احلج والنذور عن امليت،
حديث رقم .)18/3( ،1852
( )40شوشان :عثامن بن حممد ،ختريج الفروع عىل األصول ،رسالة ماجستري ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،الرياض.)128 -101/1( ،
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االعتبار األول :رشوط خمتص ٌة باملُ َخ ِّرج ،وهو الفقيه املجتهد اجتهاد ًا مطلق ًا أو اجتهاد ًا

بمذهب معني ،فيشرتط فيه ما يشرتط يف االجتهاد ،وهي:

الرشط األول :أن يكون عامل ًا باألدلة السمعية مفصل ًة)41(.

َّ

الرشط الثاين :أن يكون عامل ًا بالناسخ واملنسوخ(.)42
الرشط الثالث :أن يكون عامل ًا بصحة احلديث من ضعفه(.)43
الرشط الرابع :أن يكون عامل ًا بالنحو واللغة(.)44
الرشط اخلامس :أن يكون عامل ًا بدالالت األلفاظ.
الرشط السادس :أن يكون عامل ًا باملجمع عليه ،واملختلف فيه ،حتى ال يخرق اإلمجاع(.)45
الرشط السابع :أن يكون عامل ًا بأسباب النزول(.)46

( )41أي عامل ًا بالكتاب والسنة ،واملراد آيات األحكام وقد عدهـا بعضهـم بخمسامئة آية استحضار ًا هلـا
الحفظهـا ،ابن النجار :خمترص التحرير.460/4 ،
( )42ابن عقيل :عِّل بن عقيل1420( ،هـ) ،الواضح يف أصول الفقه( ،حتقيق :عبد اهلل الرتكي) ،ط،1
الرسالة ،بريوت ،207/5 ،املوفق ابن قدامه  :عبد اهلل بن أمحد1421( ،هـ) ،املقنع( ،حتقيق :حممود
األرناؤوط وياسني اخلطيب) ،ط ،1السوادي ،جدة ،477 ،ابن النجار :خمترص التحرير -461-460/4
 ،464-463-462ابن بدران :املدخل .373
( )43املصادر السابقة.
( )44املصادر السابقة.
( )45ابن عقيل :الواضح يف أصول الفقه ( ،)207/5املوفق ابن قدامه  :املقنع ( ،)477ابن النجار :خمترص
التحرير ،)464-463-462-461-460/4( ،ابن بدران :املدخل (.)373
( )46املصادر السابقة.
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الرشط الثامن :أن يكون عامل ًا بمعرفة اهلل بصفاته الواجبة.

(.)48()47

االعتبار الثاين :رشوط خمُ ْت ََّصة باملسألة الفقهية املُ َخ َّرج عليها ،ومما ينبغي التنبيه عليه هنا؛
بأن الفقهاء اختلفوا يف القول بالتخريج يف كثري من املسائل الفقهية ،تبع ًا الختالفهم يف
إمكان الفرق( )49من عدمه ،لكنهم وضعوا رشوط ًا أخرى ،يلجأ إليها املُ َخ ِّرج عند النظر يف
الواقعة ،وبياهنا كاآليت :الرشط األول :أن ال يكون التخريج قاب ً
ال لتقرير النصني(.)50
الرشط الثاين :عدم وجود الفارق املؤثر بني املسألتني(.)51
الرشط الثالث :أن ال يكون اإلمام َّفرق بينهام.
الرشط الرابع :أن ال يكون زمن القولني قريب ًا(.)52
وهناك رشطان احرتازيان ،ومها:
( )47املصادر السابقة.
( )48السيوطي :عبد الرمحن بن أيب بكر1403( ،هـ) ،تقرير االستناد يف تفسري االجتهـاد( ،حتقيق :فؤاد
أمحد) ،ط ،1الدعوة ،االسكندرية ،)49-48-47( ،الصنعاين :حممد إسامعيل1405( ،هـ) ،إرشاد النقاد إىل
تيسري االجتهـاد( ،حتقيق :صالح الدين أمحد) ،ط ،1السلفية ،الكويت.)10-9-8( ،
يفرق
( )49ال َف ْرق لغة :بالفتح وسكون الراء هـو :ما يميز بني شيئني ،وعند األصوليني وأهـل النظر :هـو أن ّ
يختص بأحدهـام ّ
لئال يصح القياس ،ويقابله اجلمع ،ابن فارس :مقاييس
املعرتض بني األصل والفرع بإبداء ما ّ
اللغة ،)493/4( ،التهـانوي :كشاف اصطالح األصوليني.)1269/2( ،
( )50آل تيمية ،عبد السالم بن تيمية :املسودة يف أصول الفقه( ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد) .ط:
بدون .دمشق .الكتاب العريب ،)548( ،ابن محدان :أمحد بن محدان ،صفة الفتوى ،ط ،4املكتب اإلسالمي،
بريوت ،21 ،الطويف ،سليامن بن عبد القوي :رشح خمترص الروضة ،حتقيق :عبد اهلل الرتكي .ط .1 :بريوت.
الرسالة1407 .هـ.)644/3( ،
( )51املصادر السابقة.
( )52آل تيمية :املسودة ،)548( ،ابن محدان :صفة الفتوى ،)21( ،الطويف :رشح خمترص الروضة،
(.)644/3
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الرشط األول :عدم احلاجة لوجود ع َّلة جامعة.
الرشط الثاين :عند عدم وجود الفرق بني املسألتني ،ال جيوز التخريج عىل األصح ،إذ
الواجب تقرير النصني عىل ظاهرمها للفارق واملؤثر(.)53
مثاله " :إحلاق ْاألمة بِا ْلع ِ
بد ِيف التقويم يف ا ْلعتْق( ،)54فقد جاء من حديث َع ْب ِد اهلل ْب ِن ُع َم َر
َ
ٍ
ِ
ِ
رشكًا له يف ع ْبد ،فك َ
ان له َم ٌال ُ
يبلغ َثم َن
يض اهلل َعن ُْه َامَ :أ َّن رسول اهلل  قالَ « :م ْن َأ ْعت ََق ْ
َر َ
ِ
ٍ
رشكَا َء ُه حصصهم ،وعتَق عليه العبدّ ،
وإال فقد
العبد ُق ِّوم العبدُ عليه قيم َة عَدْ ل ،فأعطى ُ َ

َعت ََق منه ما عتق»(.)55

ووجه الداللة من احلديث :أن لفظ العبودية هنا شامل للذكور واإلناث من العبيد
واإلماء عىل حدً سواء ،فال فرق مؤ ِّثر ًا يف احلكم بني تقويم العبد أو األمة.
مثال آخر :قول أيب هريرة ريض اهلل عنه يف الرجل الذي جيء به إليه وقد أفلس ،هذا
ٍ
رجل مات أو أفلس فصاحب املتاع أحق بمتاعه إذا وجده
الذي قىض فيه النبي " :أ ُّيام
بعينه"(.)56
ِ
احل ْك ِم بِنَص َأو إِ ْمجَاعٍ ،وسمي مؤَ ِّثرا ،ل ِ ُظهـ ِ ِ
ِ
احل ْك ِم،
ٍّ ْ
ور ت َْأث ِري ا ْل َو ْصف ِيف ْ ُ
َ ُ ِّ َ ُ ً
( )53املُْؤَ ِّث ُرَ :وهـ َو َما َظهـ َر ت َْأث ُريه ِيف ْ ُ
وزارة األوقاف الكويتية :املوسوعة الفقهـية الكويتية ،السالسل ،الصفوة.)62-61/39( ،

( )54آل تيمية :املسودة ( ،)548النووي ،حييى بن رشف1408( ،هـ) ،آداب الفتوى( ،حتقيق :بسام اجلايب)،
ط ،1الفكر ،)29( ،ابن محدان :صفة الفتوى ،)21( ،الطويف :رشح خمترص الروضة.)644/3( ،
( )55البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب العتق ،باب إذا أعتق عبد ًا بني اثنني ،أو أمة بني الرشكاء ،حديث رقم
 ،144/3 ،2522ومسلم ،صحيح مسلم ،كتاب األيامن ،باب العتق ،حديث رقم .)1286/3( ،1501
( )56ابن ماجة ،السنن ،كتاب األحكام ،باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ،حديث رقم ،2360
 ،790/2الدار قطني ،السنن ،كتاب البيوع ،باب بدون ،حديث رقم  ،)430/3( ،2901والشافعي ،مسند
الشافعي ،كتاب الرهـن والقراض واحلجر والتفليس ،باب التفليس ،حديث رقم  ،)219/3( ،1485وابن
اجلارود ،املنتقى ،كتاب البيوع والتجارات ،أبواب القضاء يف البيوع ،حديث رقم  ،160 ،634واحلاكم،
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ووجه الداللة :مساواة املرأة للرجل يف احلكم عند وجود اإلفالس(.)57
ومن األمثلة املعارصة :جيوز تصفح ورق املصحف االلكرتوين للمحدث ،ألن شاشات
األجهزة واملرآة تعترب حائ ً
ال بني املحدث وبني املصحف.
ٍ
بعود ونحوه( ،)58لوجود
وأجاز احلنابلة تصفح املصحف للمحدث عن طريق ك ُِّمه أو

احلائل.

فال فرق بني املسألتني يف احلكم مع وجود احلائل.

املطلب الثاين:
مصطلحات احلنابلة يف املذهب
أوالً :الرواية :وهي األقوال املنسوبة لإلمام أمحد الرصحية من عبارته ،مثل عبارة" :عنه"
نص عليه" أو "املنصو ص عنه"(.)59
أو " َّ
مثاله :قول ابن رجب" :لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فالن نفشت فيه ً
ليال ،ووجد
يف الزرع أثر غنمه؛ قيض بالضامن عىل صاحب الغنم" ،نص عليه يف رواية ابن منصور(.)60
حديث ٍ
ٌ
عال صحيح اإلسناد ،ومل
املستدرك عىل الصحيحني ،حديث رقم  ،)58/2( ،2314وقال عنه :هـذا
يخرجاه هبـذا اللفظ ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ،حرف امليم ،حديث رقم .)1038/2( ،5996
( )57املوفق ابن قدامة :روضة الناظر ،)183/2( ،ابن النجار :حممد بن أمحد1418( ،هـ) ،خمترص التحرير،
(حتقيق :حممد الزحيِّل ،نزيه محاد) ،ط ،2العبيكان.)208/4( ،
( )58أبو يعىل :املسائل الفقهـية من كتاب الروايتني والوجهـني ( ،)79ابن مفلح :الفروع،)242/1( ،
اخلثالن :السلسبيل (.)307/1
( )59آل تيمية :املسودة ،)532( ،الرتكي ،عبد اهلل بن عبد املحسن :أصول مذهـب اإلمام أمحد .ط.4 :
الرسالة .بريوت1998 .م.)820-819( ،
( )60ابن رجب :عبد الرمحن بن أمحد ،القواعد ،الكتب العلمية ،بريوت.)105/1( ،
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ثاني ًا  :التنبيهات ،وهي :األقوال التي فهمت عن اإلمام مما أومأت إليه عبارته ،مما يفهم
من كالمه ،ولذا :فهي ال تنسب لإلمام رصاح ًة يف العبارة ،كمثل عبارة "أومأ" أو "أشار"
أو " َّ
دل عليه كالمه"(.)61
مثاله" :األعيان املنتفع هبا قبل الرشع مباح ٌة" ،اختاره القايض ،وقال :وقد أومأ إليه أمحد
يف رواية أيب طالب(.)62
ثالث ًا :األوجه ،وهي :أقوال األصحاب املجتهدين وخترجياهتم يف املذهب ،إن كانت
مأخوذ ًة من قواعد اإلمام أو إيامئه أو دليله أو تعليله ،أو سياق كالمه ،فإن كانت األوجه
مأخوذ ًة من نصو ص اإلمام ؛ فتسمى روايات خمُ َ َّرج ٌة له ،أو منقول ٌة من نصوصه إىل ما

مذهب له ،وإذا قلنا :ما قيس عىل كالمه
يشاهبها من املسائل؛ إذا قلنا :ما قيس عىل كالمه هو
ٌ
خرج هذا الوجه من األصحاب(.)63
ليس مذهب ًا لإلمام؛ فهو وجه ملن ّ
مثاله" :لو دفع الوديعة إىل من يظنه صاحبها ،ثم تبني اخلطأ؛ فقال األصحاب :يضمن
لتفريطه" ،ويتخرج فيه وجه آخر :أن الضامن عىل املتلف وحده(.)64

ٍ
ٍ
ٍ
مساو له إذا فهم
مرجوح بالنسبة إىل ما خالفه أو لدليل
لدليل
رابع ًا :االحتامل ،ويكون
صالح
تبيني َأ َّن ذلك
املعنى ،وهو يف معنى الوجهَّ ،إال َأن الوجه جمزو ٌم بالفتيا به ،واالحتاملٌ :
ٌ

لكونه وجه ًا(.)65

مثاله" :هل جيرب الصبي املميز عىل النكاح" ،قال أبو يعىل الصغري :حيتمل أنه
( )61املصادر نفسهـا.
( )62ابن اللحام :القواعد والفوائد األصولية.)148( ،
( )63آل تيمية :املسودة ،)532( ،الرتكي :أصول مذهـب اإلمام أمحد.)820-819( ،
( )64ابن رجب :القواعد.)366/2( ،
( )65آل تيمية :املسودة ،)533( ،املرداوي ،عِّل بن سليامن :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 30.مج.
ط .2 :إحياء الرتاث العريب ،)6/1( .أبو زيد :املدخل املفصل.)280/1( ،
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كالبنت(.)66
خامس ًا :التخريج ،وهو :نقل حكم إِحدى املسألتني املتشاهبتني إىل األُخرى ما مل يفرق
بينهامَ ،أو يقرب الزمن ،وهو يف معنى االحتامل(.)67
مثاله" :إذا خفيت عليه القبلة يف السفر فإنه يتحرى وال تلزم اإلعادة إذا بان له اخلطأ"،
وخرج ابن عقيل رواية :باإلعادة من إحدى الروايتني(.)68
سادس ًا :النقل والتخريج ،ويقع يف كالم الفقهاء كثري ًا ،قوهلم :يف هذه املسألة قوالن:
وتتخر ُج هذه املسألة عىل مسألة
يتخر ُج َأن يكون كذا،
بالنقل والتخريج ،ويقولون َأ ً
َّ
يضاَّ :
يج.
كذا ،أو يف هذه املسألة َخت ِْر ٌ
السكران ،و َتت َ
صحتُه ،بِنَا ًء عىل طالقه(.)69
َخ َّر ُج َّ
مثاله :وال ُّ
يصح إقرار َّ
والفرق بينهام هو أن الت ْ
الرشعِ ،أو العقل،
يج يكون من القواعد الك ِّل َّية لإلمامَ ،أو َّ
َّخ ِر َ
ٍ
ٍ
ّ
عم من " ،النقل والتخريج " ،أما
ألن حاصل ُه َأ َّن ُه بنا ُء َف ْر ٍع عىل
أصل بجام ٍع مشرتك ،فهو َأ ُّ
النَّقل َوالت ْ
خمتص بنصو ص اإلمام ،إذ النقل والتخريج بناء فرع له فيه نص عىل
يجَ ،ف ُه َو ٌّ
َّخ ِر ُ
فرع آخر؛ ليخرج ِلإلمام فيه حكامن :حكم بالنص ،وحكم بطريق النقل والتخريج(.)70
سابع ًا :التوقف ،وهو :ترك العمل باألول والثاين ،والنفي واإلثبات إن مل يكن فيها قول،

( )66ابن رجب :القواعد.)45/1( ،
( )67املصادر السابقة.
( )68ابن اللحام :القواعد والفوائد األصولية.)126( ،
( )69املرداوي :اإلنصاف.)150/ 30( ،
( )70الطويف :رشح خمترص الروضة ،)645/3( ،أبو زيد :املدخل املفصل ،)280/1( ،الرتكي :املذهـب
احلنبيل.)196/1( ،
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لتعارض األدلة وتعادهلا عنده ،فله حكم ما قبل الرشع من حظر وإباحة ووقف)71(.

وبفصه آلخر ،بلفظ ال يقتيض انفراد كل واحد منهام بام
مثاله" :لو وىص لزيد بخاتم
ِّ
وىص به له رصحي ًا ،قال ابن رجب :واملنصو ص عن أمحد هاهنا التوقف(.)72

املطلب الثالث:

طرق ختريج الفروع عىل الفروع عند احلنابلة
طرق التخريج عند احلنابلة مأخوذة من املسائل التي عرضت عىل اإلمام أمحد ،إما من
نص كالمه أو مفهومه ،أو أفعاله وتقريراته ،ويف بعضها خالف يف نسبتها لإلمام وبياهنا
كاآليت:
الفرع األول :نص اإلمام رصاح ًة أو لزوم ًا ،فالرصاح ُة :مثل نص اإلمام أمحد يف الشاب
الذي له أبوان يأمرانه بالتزويجَ ،قال َأمحدْ ( :
إن خاف العنت َأ َم ْرتُه َي َتز ّوج ،وإِ ْن َأ َم َره والداه
يتزو ُج)(.)73
َأ َم ْرتُه َّ
يتز َّوج ،أو كان
قال يف رواية صالح وأيب داود ( :إن كان له والدان يأمرانه بالتَّزويج َأ َم ْرتُه أن َ
مرتُه أن يت ََز َّوج ،فجعل أمر ْاألبوين له بذلك بمنزلة خوفه عىل
شا ًبا
ُ
يخاف عىل نفسه ال َعن ََت َأ ْ

نفسه ا ْل َعن ََت)( ،)74واللزوم :مثل ما نسب لإلمام أمحد من عدم اعتداده بإمجاع غري الصحابة.

( )71آل تيمية :املسودة ،)533/1( ،اآلدمي :أمحد بن حممد1424( ،هـ) ،املنور يف راجح املحرر( ،حتقيق:
وليد املنيس) ،ط ،1البشائر ،بريوت ،)100( ،مقدمة رشح املنتهـى ،)7/1( ،مقدمة اإلنصاف ،)6/1( ،أبو
زيد :املدخل املفصل.)279/1( ،
( )72ابن رجب :القواعد.)544/2( ،
( )73ابن مفلح :حممد بن مفلح ،الفروع( ،حتقيق :عبد اهلل الرتكي) ،ط ،1الرسالة ،بريوت.)176/8( ،
( )74السجستاين ،سليامن بن األشعث :مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين .حتقيق :طارق بن حممد.
ط .1 :مرص .ابن تيمية1999 .م ،)235/1( ،املرداوي :اإلنصاف ،)14/8( ،تقي الدين ابن تيمية :رشح
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قال أبو اخلطاب  -حني ذكر قول داود ومجاعة من الظاهرية؛ أهنم ال يعتدون بإمجاع غري
الصحابة  -قال ( :وقد أومأ إليه أمحد يف رواية أيب داود :االتباع أن يتبع ماجاء عن رسول
خمري)(.)75
اهلل  وعن أصحابه ،وهو بعدُ يف التابعني َّ
ٍ
موافقة ،أو مفهوم
الفرع الثاين :مفهوم نص اإلمام ،وهذا املفهوم :إ َّما أن يكون مفهوم
ٍ
ٍ
موافقة ؛ فال إشكال يف كون هذا الطريق مذهب ًا لإلمام،
خمالفة( ،)76فإن كان املفهو ُم مفهوم
ٍ
خمالفة فعند احلنابلة فيه وجهان(:)77
وإن كان املفهو ُم مفهوم
الوجه األول :اعتبار مفهوم املخالفة ،قال ابن محدان ( :ومفهوم كالم مذهبه يف أحد
ئمة إنَّام
الوجهني ،واختاره اخلرقي وابن حامد وإبراهيم احلريب؛ ألن التَّخصيص من ْاأل َّ
ٍ
لفائدة وليس هنا سوى اختصا ص حمل النُّطق باحلكم املنطوق به َّ
وإال كان ختصيصه
يكون

بِ ِه عبث ًا ولغو ًا)(.)78

ٍ
لكلمة
وقال ابن حامد ( :ومع هذا؛ فقد ثبت وتقرر أن إمامنا وغريه من العلامء ال يأتون
من حيث الرشط إال ولذلك فائدة ،فلو كانت القضية بالرشط وعدم الرشط سواء ،كان ما

العمدة ،)156/1( ،الرباط ،خالد ،ومشاركون :اجلامع لعلوم اإلمام أمحد ،ط .1 :الفيوم .الفالح 2009 .م،
(.)315/11
( )75أبو اخلطاب :حمفوظ بن حممد1406( ،هـ) ،التمهـيد( ،حتقيق :مفيد أبو عمشه وحممد إبراهيم)،
ط،1جامعة أم القرى ،مكة.)256/3( ،
( )76قال ابن مفلح يف تعريف مفهـوم املوافقة :أن يكون املسكوت موافق ًا يف احلكم -ويسمى :فحوى
اخلطاب وحلن اخلطاب ،ومفهـوم املخالفة :أن يكون املسكوت خمالف ًا للمنطوق يف احلكم ،ابن مفلح :أصول
الفقه ،)1065-1059/3( ،أبو يعىل :حممد بن احلسني1410( ،هـ) ،العدة( ،حتقيق :أمحد املباركي) ،ط،2
الرياض.)152/1( ،
( )77ابن محدان :صفة الفتوى.)102( ،
( )78ابن محدان :صفة الفتوى ،)102( ،الباحسني :التخريج عند الفقهـاء واألصوليني.)217( ،
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ إبريل ]2021

27

609

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 9

[تخريج الفروع ىلع الفروع الفقهية عند الحنابلة وتطبيقاته املعاصرة]

جاء به الفقيه من الرشط أيض ًا لغو ًا ،وهذا بعيد ،)79().قال املرداوي يف التحبري( :وهو
الصحيح من املذهب)(.)80
الوجه الثاين :عدم اعتبار مفهوم املخالفة ،واختار هذا الرأي أبو بكر بن جعفر ،ألن
ٍ
حالة خرج الكالم هلا خمرج الغالب ؛ فال يكون
اصا بسؤال سائلَ ،أو
كالمه قد يكون َخ ّ
مفهومه بخالفه(.)81
مثاله :ما نص عليه اإلمام أمحد بقوله ( :كل من مل يكن له يش ٌء يفعله يف طريق املسلمني
ففعله ،فأصاب شيئ ًا فهو ضامنَّ ،
فإن املفهوم منه انتفاء الضامن أيام ينشأ عن الفعل املباح)(.)82
الفرع الثالث :أفعال اإلمام ،فقد اختلف العلامء فيام يفعله اإلمام أو يرتكه إن مل يقرتن ما
ُ
ُ
الرتك املجرد تصح نسبته لإلمام ؟ بحيث
الفعل أو
يدل عىل اجلواز أو عدمه ،فهل هذا
ينسب لإلمام اجلواز أوالً؟ فيه وجهان(:)83
( )79ابن حامد :احلسن بن حامد1408( ،هـ) ،هتـذيب األجوبة( ،حتقيق :السامرائي) ،ط ،1عامل الكتب،
الرياض ،)192( ،الباحسني :التخريج عند الفقهـاء واألصوليني.)217( ،
( )80املرداوي ،عِّل بن سليامن :التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه .حتقيق :عبد الرمحن اجلربين وعوض
القرين وأمحد الرساح .ط .1 :الرياض .الرشد1421 .هـ (.)3964/8
( )81واختار الدكتور يعقوب الباحسني( :أنه نوع من املجازفة ،وحيتمل الصواب؛ إن دلت القرائن أن القيد
ليس له فائدة إال نفي احلكم عام عداه ،فيصح التخريج وتصح النسبة) الباحسني :التخريج عند الفقهـاء
واألصوليني.)217( ،
( )82الكوسج :مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهـويه ،رواية إسحاق بن منصور ،اجلامعة اإلسالمية،
1425هـ ،املدينة ( ،)3711/7ابن اللحام :القواعد والفوائد األصولية ،)112( ،الرباط :اجلامع لعلوم اإلمام
أمحد.)100/12( ،
( )83تقي الدين ابن تيمية :أمحد بن عبد احلليم1416( ،هـ) ،جمموع الفتاوى( ،حتقيق :عبد الرمحن بن قاسم)،
جممع امللك فهـد لطباعة املصحف الرشيف ،)153/19( ،ابن النجار :خمترص التحرير ،)497/4( ،ابن
حامد :هتـذيب األجوبة.)45( ،
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الوجه األول :فعل اإلمام املجرد يعد مذهب ًا له وينسب إليه ،والدليل :ما عرف عن اإلمام
أمحد من تقوى وورع وزهد يبعد عنه تعمد الذنب ،قال ابن تيميه ( :وأيب عبد اهلل من أتقى
األمة وأعمهم زهد ًا وورع ًا) ( ،)84قال يف رشح خمترص التحرير( :ومفهوم كالمه وجهان
لألصحاب ،أحدمها :أن ك ً
ال من فعله ومفهوم كالمه مذهب له) ،وقال يف رشح التحرير:
(وهو الصحيح من املذهب)( ،)85قال ابن حامد يف هتذيب األجوبة( :عامة أصحابنا
ائم
يقولون :إن فعله
ٌ
مذهب له)( ،)86وانترص هلذا الوجه الشاطبي ،فقال( :ثبت للمفتي أنه ق ٌ
ونائب منابه لزم من ذلك أن أفعاله ٌ
حمل لالقتداء)(.)87
مقام النبي
ٌ
الوجه الثاين :فعل اإلمام املجرد يعد مذهب ًا لإلمام ،واستدلوا باآليت:
أوالً :جواز الذنب عليه.
ثاني ًا :أنه قد يعمل بخالف معتقده.
ثالث ًا :يكون عمله سهو ًا أو عاد ًة أو تقليد ًا ،أو لسبب غري االعتقاد الذي يفتي فيه(،)88
ومثاله ،قول ابن قدامه( :واختلفت الرواية عن أمحد يف حلق الرأس ،فعنه ،أنه :مكروه،
وعنه :ال يكره ؛ لكن تركه أفضل ،قال حنبل :كنت أنا وأيب نحلق رؤوسنا يف حياة أيب عبد
جل َل َمني( )89وال حيفيه ويأخذه
اهلل ،فريانا ونحن نحلق فال ينهانا ،وكان هو يأخذ رأسه با َ
( )84تقي الدين ابن تيمية :جمموع الفتاوى.)153/19( ،
( )85ابن النجار :خمترص التحرير.)497/4( ،
( )86ابن حامد :هتـذيب األجوبة ،)45( ،ابن النجار :خمترص التحرير.)497/4( ،
( )87الشاطبي :إبراهـيم بن موسى1417( ،هـ) ،املوافقات( ،حتقيق :مشهـور آل سلامن) ،ط ،1ابن عفان،
(.)262/5
( )88املصدر السابق.
جل َل َم ْ ِ
ني :املقراضني ،مفرده َج َل ُم :وهـو املقراض ،ابن منظور :لسان العرب ،)102/12( ،الفيومي:
( )89ا َ
املصباح املنري.)106/1( ،
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وسط ًا)(.)90
الفرع الرابع :تقريرات اإلمام ،أي إذا ُف ِع َل َأما َم ِاإلمام يشء وبحرضته وهو يشاهد فلم
َت ،فهل يعد هذا السكوت إقرار ًا منه ،وبالتايل:
ينكر ،أو َأفتى بحكم فا ْع ُ ِرت َض عليه ،فسك ْ
نعد سكوته مذهب ًا له أم ال؟  ،وهنا صورتان هلذا اإلقرار:
الصورة األوىل :إقرار اإلمام عام يقع أمامه من غري نكري.
الصورة الثانية :سكوته بعد االعرتاض عىل فتواه ،فنجد للحنابلة يف السكوت هنا
وجهان :الوجه األول :أن اإلقرار يعد مذهب ًا لإلمام ،وعليه فيصح نسبة القول إليه ،وهذا
الشاطبي ( ،)91واستدلوا باآليت:
الوجه اختاره ابن حامد ،وتبناه
ّ
أوالً :قياس املفتي عىل النبي  ،فإن النبي  إذا سكت عن يشء كان ظاهره اجلواز،
فكذا املفتي.
ثاني ًا  :شواهد من أفعال الصحابة ريض اهلل عنهم عىل عدم سكوهتم عن احلق إذا ظهر
واستبان(.)92
والوجه الثاين :أن اإلقرار ال يعد مذهب ًا لإلمام ،وقد ذهب هلذا الرأي أكثر احلنابلة(،)93
ودليلهم:
( )90املوفق ابن قدامة :املغني.)67/1( ،
( )91ابن حامد :هتـذيب األجوبة ،)51( ،آل تيمية :املسودة ،)531( ،الشاطبي :املوافقات ،)251/4( ،أبو
زيد :املدخل املفصل.)260-295/1( ،
( )92مثاله :قتال أيب بكر ملانعي الزكاة ،ومرياث اجلدة أم األب ،وعمر يف مرياث اجلد ،وحماورة عائشة مع زيد
بن أرقم يف مسألة العينة ،وابن عباس وأبو هـريرة يف الوضوء مما مست النار ،انظر :ابن حامد :هتـذيب
األجوبة.)53( ،
( )93ابن حامد :هتـذيب األجوبة ،)51( ،آل تيمية :املسودة ،)531( ،الشاطبي :املوافقات ،)251/4( ،أبو
زيد :املدخل املفصل.)260-295/1( ،
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أن السكوت هنا ال حيمل عىل الرضا؛ الحتامالت متعددة ،منها :تعارض األدلة ،أو عدم
تبني املسألة لإلمام ،أو يف مهلة النظر يف املسألة ،أو غريها من الدواعي( ،)94ومثاله :ما
القايض من " َّ
أن امل َّطلقة قبل الدخول إن مل يفرض هلا؛ فإن املتعة يف حقها نصف مهر
املثل"(.)95
قال القايض :وظاهر هذا :أهنا غري مقدرة ،وأهنا معترب ٌة بيساره وإعساره ،وقد حكى
مذهب له)(.)96
اإلمام أمحد قول غريه أنه قدرها :بنصف مهر املثل ،ومل ينكره ،فظاهر هذا :أنه
ٌ
الفرع اخلامس :الرواية املنقولة عن اإلمام املخالف ُة ملقتىض احلديث الصحيح ،هل ينسب
احلديث الصحيح لإلمام وتكون مذهب ًا له؟ أم ال ينسب له؟
ال ريب أن من أصول مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -رمحه اهلل -االستدالل باألحاديث
مذهب له بال إشكال،
الثابتة عن النبي  ،وإذا كان قول اإلمام موافق ًا للحديث الثابت فهو
ٌ
يقول ابن القيم رمحه اهلل -يف ذلكُّ " :
األئمة يذهبون إىل احلديث ومتى صح فهو
كل
َّ

مذه ُبهم"( ،)97ونقل ابن تيمية رمحه اهلل قول اإلمام أمحد":ال تق ِّلدوين وال تق ّلدوا مالكًا وال
َّ
وري وتع َّلموا كام تع ّلمنا"( ،)98لكن املراد هنا :هو أنه إذا نقلت عن اإلمام
افعي وال ال َّث ّ
الش ّ

رواية ،فكانت هذه الرواية خمالفة ملقتىض احلديث ،فهل تصح نسبة احلديث الصحيح
لإلمام ،وتكون مذهب ًا له ،أم ال تصح نسبته له؟ وقد ذهب احلنابلة يف ذلك إىل ثالثة أقوال:
القول األول :تصح نسبة مقتىض احلديث الصحيح الذي خالفته الرواية املنقولة عن

( )94ابن حامد :هتـذيب األجوبة ،)51( ،الطويف :رشح خمترص الروضة ،)78/3( ،أبو زيد :املدخل املفصل،
(.)260-95/1
( )95أبو يعىل :العدة ،)1457/5( ،املوفق ابن قدامه  :املغني.)243/7( ،
( )96املصادر السابقة.
( )97ابن القيم :إعالم املوقعني.)179/4( ،
( )98تقي الدين ابن تيمية :جمموع الفتاوى.)211/2( ،
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اإلمام ،وتكون مذهب ًا له ،وهذا أحد الوجهني عند احلنابلة ،واختار هذا الوجه ابنا اإلمام
أمحد ،واملروذي ،واألثرم( ،)99واستدلوا باآليت:
أوالا :أن اإلمام ال يفتي بخالف ما صح عن النبي .)100(
وهذا صحيح فيام إذا وافقت الرواية احلديث الصحيح ،لكن الرواية هنا خالفت
احلديث الصحيح ،فهذه املخالفة ناشئة عن دليل آخر ،أو وجود احتامل.
ِ
ثاني ااْ :األَصل عدم املْعارض حتَّى ي َتبني ،وإِن أفتى بِ ِ
خ َالفِ ِه ّ
جيوز ترك
دل عىل ظفره بِدَ ليل ِّ
َ َّ َ
َ
َ
ْ
َْ
اخل ََب بِ ِه.
ٍ
معارض
ويرد عليه :أن خمالفة الرواية املنقولة عن اإلمام للحديث الصحيح كان لوجود
أو ناسخ ونحوه.
القول الثاين :ال تصح نسبة مقتىض احلديث الصحيح الذي خالفته الرواية املنقولة عن
اإلمام ،وهو قول أكثر العلامء ،واستدلوا باآليت:
أوالً :ألن األصل أنه ال ينسب إىل ساكت قول(.)101
ثاني ًا :قد يكون اإلمام عىل علم بصحة احلديث ،لكن مل يأخذ به لوجود ٍ
علة عنده :إما:
ٍ
ٌ
تأويل خمتلف(.)102
معارض له ،أو منسوخ ًا أو له
احتامل وجود
ومثاله :حديث سهل بن سعد ريض اهلل عنه ،قال :كنا عند النبي  جلوس ًا ،فجاءتُه
ور َف َعه ،فلم يردها ،فقال ٌ
رجل من أصحابه
امر َأ ٌة تعرض نفسها عليه ،فخ َّفض فيها النظر َ
( )99ابن محدان :صفة الفتوى.)97( ،
( )100املصدر السابق.
( )101ابن عقيل :الواضح يف أصول الفقه ،)201/5( ،ابن مكي  :غمز عيون البصائر.)438/1( ،
( )102املصدر السابق.
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زوجنيها يارسول اهلل ...احلديث ،وفيه" :اذهب فقد زوجتكها باممعك من القرآن"(،)103
هذا احلديث صححه اإلمام أمحد ،لكنه ليس مذهبه يف األشهر(.)104
القول الثالث :أنه يقدم اخلرب عىل الفتوى ،فيقدِّ م ما رواه عىل ما رآه يف حق غريه ،وكذا
يف حقه(.)105
ويرد عليه :أنه قدم احلديث الصحيح عىل الرواية املنقولة دون النظر لسبب املعارضة.
ولعل القول الثاين أقرهبا للصواب؛ لوجود االحتامالت املتعددة ،ومع وجود
مذهب له.
االحتامالت يصعب نسبة احلديث الصحيح املخالف للرواية عن اإلمام أنه
ٌ

املطلب الرابع:
تطبيقات فقهية معارصة عىل ختريج الفروع عىل الفروع
يف هذا املطلب سأتناول ثالث مسائل للنوازل العرصية ،وأبني عمل التخريج فيها -
بحول اهلل وقوته ، -وهي:
النازلة األوىل :تنظيف املالبس النجسة باجلاف.
صورة املسألة :تقوم بعض املغاسل يف زماننا بتنظيف املالبس التي أصابتها النجاسة
بوضع مواد معقمة ،بمسميات متعددة ،ثم كي تلك املالبس بالبخار ،دون غسل املالبس
( )103البخاري ،اجلامع الصحيح ،كتاب النكاح ،باب إذا كان الويل هـو اخلاطب ،حديث رقم ،5132
(.)17/7
( )104قال ابن النجار ( :وإن أصدقهـا تعليم يشء من القرآن ،ولو معين ًا مل يصح ) ،ابن النجار ،حممد بن
أمحد :منتهـى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات( .حتقيق :عبد اهلل الرتكي) .ط .1 :بريوت.
1419هـ ،)134/4( .البهـويت ،منصور بن يونس :كشاف القناع عن متن اإلقناع .ط :بدون .بريوت .دار
الكتب العلمية (.)131/5
( )105ابن محدان :صفة الفتوى.)98( ،
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باملاء ،وتسمى هذه العملية بالتنظيف اجلاف ،فلو غسلت هذه املالبس هبذه الطريقة ،فهل
حتصل هلا الطهارة أم ال بد من غسلها باملاء()106؟
حترير املسألة:
أوالً :تطهري النجاسة باملاء هو األكمل واألفضل ،وهو الذي جاءت به السنة ،ومنه
حديث َأسامء ريض اهلل عنها َ ،قا َل ْت :جاء ِ
ت ا ْم َر َأ ٌة النَّبِ َّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َقا َل ْتَ :أ َر َأ ْي َت
َ َ
َْ َ
ِ
إِحدَ انَا َ ِ
ِ
يض يف ال َّث ْو ِ
ف ت َْصن َُع؟ َق َالُ َ « :حت ُّت ُهُ ،ث َّم َت ْق ُر ُص ُه بِاملَْاءَ ،و َتن َْض ُح ُهَ ،وت َُص ِِّّل
بَ ،ك ْي َ
حت ُ
ْ
ِ
فِيه»)(.)107
ثاني ًا :املائع الذي ال يزيل النجاسة ال حتصل الطهارة به كاملرق واللبن(.)108
ثالث ًا :التنظيف باجلاف ،تعتمد يف تنظيفها عىل مواد معقمة ،فهل هذه املواد املعقمة تقوم
مقام املاء يف التطهري؟ هذه املسألة ُخم َ َّرجة عىل مسألة فقهية ذكرها الفقهاء :وهي تطهري
النجاسة بغري املاء من املائعات األخرى ،وقد نقل عن اإلمام أمحد فيها روايتان:
الرواية األوىل :ال جتوز إزالة النجاسات إال باملاء ،وهذا رأي القايض

وأصحابه()109

واجلمهور ،وهو املذهب( ،)110واستدلوا:
 -1حديث أسامء املتقدم.

ِ
َّاس،
َاو َل ُه الن ُ
ايب َف َب َال ِيف املَ ْس ِجدَ ،ف َتن َ
 -2حديث أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهلل عنه َق َالَ :قا َم َأ ْع َر ِ ٌّ
( )106املوقع الرسمي لفضيلة أ.د .سعد اخلثالن :النوازل املعارصة يف العبادات ،عىل الرابط:
https://saadalkhathlan.com/2020

( )107أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الطهـارة ،باب غسل الدم ،حديث رقم  ،)55/1( ،227ومسلم
يف صحيحه ،كتاب الطهـارة ،باب نجاسة الدم وكيفية غسله ،حديث رقم .)240/1( 291
( )108املوفق :املغني (.)10/1
( )109ابن مفلح :الفروع (.)58/1
( )110املوفق :املغني ( ،)9/1املرداوي :اإلنصاف ( ،)309/1ابن املفلح :املبدع (.)203/1
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???????? ????????? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ????? Al-Harbi:

[د.خالد الحربي]

َف َق َال َهلم النَّبِي ص َّىل اهللُ ع َلي ِه وس َّلم« :دعوه وه ِري ُقوا ع َىل بولِ ِه سج ًال ِمن م ٍ
اءَ ،أ ْو َذنُو ًبا ِم ْن
َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
َ َْ َ ْ
ُّ َ
ْ َ
ُُ
م ٍ
رسين»()111
اءَ ،فإِن ََّام ُب ِع ْثت ُْم ُم َي ِّ ِ
رسي َنَ ،و َمل ْ ُت ْب َع ُثوا ُم َع ِّ ِ َ
َ
ووجه الداللة من احلديثني :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أمر بتطهري النجاسة باملاء دون
غريه من املائعات األخرى ،وهو دليل عىل اختصا ص الطهارة به دون غريه.
اجلواب :احلديث مطلق يف كل مائع مطهر ،وال يقترص التطهري عىل املاء ،إذا حصل
التطهري بامئع غريه ،فالعربة بالتطهري وقد حصلت.
 -3هي طهارة مشرتطة فأشبهت طهارة احلدث(.)112
اجلواب :هناك فروقات بني رفع احلدث وإزالة النجاسة ،فاحلدث يشرتط له النية،
بخالف إزالة النجاسة فال تشرتط.
جواب آخر" :إزالة النجاسة هي من باب اجتناب املحظور ،فإذا حصل اجتناب
املحظور بأي سبب ثبت احلكم"(.)113
الرواية الثانية :جتوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل كاخلل ،اختارها ابن عقيل
والشيخ تقي الدين( ،)114واستدلوا:
 -1بأن احلديث الوارد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم بالغسل باملاء هو مطلق ،وتقييده

( )111أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الطهـارة ،باب صب املاء عىل البول يف املسجد ،حديث رقم
.)54/1( ،220
( )112املوفق :املغني (.)10/1
( )113املوقع الرسمي لفضيلة أ.د .سعد اخلثالن :النوازل املعارصة يف العبادات ،عىل الرابط:
https://ar.islamway.net/collection/14641/8

اخلثالن :السلسبيل يف رشح الدليل ،أطلس اخلرضاء ،ط 1440 ،1هـ ،الرياض (.)415/1
( )114ابن املفلح :املبدع ( ،)207/1املرداوي :اإلنصاف (.)309/1
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باملاء يفتقر إىل دليل

(.)115

 -2هو ماء مائع طاهر مزيل أشبه املاء

(.)116

وقد يرد عىل هذا الدليل بأن بعض املياه املائعة ال تزيل عني النجاسة كاملرق مث ً
ال.
وجياب عنه بأنه يشرتط يف املائع أن يكون مزيال للنجاسة.
والراجح من الروايتني ،الرواية الثانية ،بأن التطهري حيصل بأي مائع طاهر يزيل عني
النجاسة.
وبعد عرض املسألة أوضح النازلة الفقهية وهي :تنظيف املالبس النجسة بالبخار،
ونطبق عليها أركان التخريج السابقة:
املخرج عليه هو :تطهري النجاسات باملائعات غري املاء.
فالفرع َّ
املخرج :تطهري نجاسة املالبس باجلاف (البخار).
والفرع َّ
املخرج عليه :كونه مائع ًا مزي ً
ال للنجاسة ،واحلكم :جواز التطهري به عىل
العلة يف الفرع َّ

املخرج ،فيأخذ حكمه يف جواز التطهري.
الرأي الراجح ،وهذه العلة متحققة يف الفرع َّ

وثمرة التخريج :تظهر يف صحة الصالة باملالبس املغسولة بالبخار عىل الرأي الراجح.
النازلة الثانية :حقنة التخدير الطبية للصائم ،هل تقوم مقام املفطرات.
صورة املسألة :إذا كان الصائم مريض ًا ،وقرر األطباء إعطاءه حقن ًة خمدرة ،وهذا التخدير
قد يكون جزئي ًا ملوضع حمدد يف اجلسم ،وقد يكون كام ً
ال جلميع اجلسم ،ويرتتب عليه فقدان
الصائم لوعيه وإحساسه بجزء من النهار أو أكثره ،فهل تؤثر هذه احلقنة املخدرة يف الصيام،
وتكون من مفسدات الصيام أم ال؟
( )115املصادر السابقة.
( )116املصادر السابقة.
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???????? ????????? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ????? Al-Harbi:

[د.خالد الحربي]

حترير املسألة:
أوالً :التخدير املوضعي الذي ال يدخل جلوف املريض منه يشء إىل البدن فال يفطر(.)117
ثاني ًا :التخدير باإلبر املغذية يفطر هبا الصائم(.)118
ثالث ًا :إذا حصل التخدير قبل طلوع الفجر ُ
فأغمي عىل املريض ومل يفق إال بعد غروب
الشمس فال يصح صيامه ،إذ مل حيصل اإلمساك ،وهو أحد ركني الصوم(.)119
رابع ًا :إذا حصل التخدير بعد طلوع الفجر ،وكان قد نوى الصوم ،فأغمي عىل املريض،
وسواء أفاق أم مل يفق ،فصومه صحيح ،وقد سئل اإلمام أمحد" :رجل أغمي عليه يف شهر
رمضان؟ فقال :أما أول يوم ،إذا كان قد طلع الفجر ،ثم أغمي عليه ،وكان قد نوى الصوم
أجزأه يومه ذلك ،وأما سوى ذلك فإنه يقيض"(. )120
وبعد عرض املسألة أوضح النازلة الفقهية وهي :حقنة التخدير الطبية للصائم ،ونطبق
عليها أركان التخريج السابقة:
املخرج عليه هو :الصائم املغمى عليه.
فالفرع َّ
املخرج :حقنة التخدير الطبية للصائم.
والفرع َّ
( )117القحطاين :سعيد بن عيل ،الصيام يف اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة ،مركز الدعوة واإلرشاد
بالقصب ،ط1431 ،2 :هـ  ،)186( ،قادري :نظرية ختريج الفروع عىل األصول (.)445
( )118القحطاين :الصيام يف اإلسالم ،)186( ،البسام :توضيح األحكام من بلوغ املرام ،األسدي ،ط،5 :
1423هـ ،مكة.)505/3( ،
( )119عبد اهلل ابن اإلمام أمحد :مسائل اإلمام أمحد ،رواية ابنه عبد اهلل ،حتقيق :زهـري الشاويش ،املكتب
اإلسالمي ،ط1401 ،1 :هـ ،)189( ،املوفق :املغني.)115/3( ،
( )120الكوسج :مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهـويه ،عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،ط:
1425هـ (.)1228/3
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املخرج عليه :فقدان العقل واإلدراك ،فاحلكم :إن كان اإلغامء قبل طلوع
العلة يف الفرع َّ

الفجر ومل يفق إال بعد غروب الشمس فصومه غري صحيح ،وإن كان اإلغامء بعد طلوع
الفجر ،فصومه صحيح.

املخرج ،إذ حيصل بالتخدير فقدان اإلحساس واإلدراك،
وهذه العلة متحققة يف الفرع
َّ

فيأخذ حكمه ،فإن كان التخدير قبل طلوع الفجر ومل يفق إال بعد غروب الشمس فصومه
غري صحيح ،وإن كان التخدير بعد طلوع الفجر ونوى الصوم من الليل فصومه صحيح.
ثمرة اخلالف يف النازلة :تظهر يف صحة صيام أو بطالن من حصل له ختدير قبل طلوع
الفجر أو بعده.
النازلة الثالثة :حكم إصدار شيكات املسافرين.

تعريفها :شيكات تصدرها املصارف واملؤسسات بقيم متفاوتة عل فروعها ،أو
مراسليها يف اخلارج ملصلحة املسافر الذي يستطيع احلصول عىل قيمتها بمجرد عرضها عىل
الفرع(.)121
أطراف العالقة يف الشيك السياحي:
الطرف األول :البنك أو الرشكة املصدرة للشيك.
الطرف الثاين :البائع الذي يتوىل بيع الشيكات للجمهور.
الطرف الثالث :املشرتي هلذا الشيك(.)122

( )121اخلثالن :فقه املعامالت املالية املعارصة ،الصميعي1433 ،هـ ،ط ،1:الرياض)91( ،
( )122الدغيثر :الشيكات ،مفهـومهـا ،وجرائمهـا ،والعقوبات املرتتبة عليهـا ،)16( ،والبحث منشور عرب
شبكة األلوكة.
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[د.خالد الحربي]

الفائدة من الشيكات:
حصول حامل الشيك عىل احتياجاته دون محل النقود ،حيث يعترب الشيك بمثابة أداة
للوفاء ،واحلامية من التعرض للرسقة والضياع(.)123
الس ْفت ََجة( )124عند الفقهاء ،وقد سئل
والتخريج الفقهي هلذه النازلة يقرب من مسألة َّ
اإلمام أمحد عنها فقال" :إذا كان عىل وجه املعروف تريد أن تصطنع إىل صاحبه معروف ًا ،فال
بأس به ،وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم ،أو يؤخر دفعها ،أو يأخذ وقاي ًة فال يصلح"(.)125
والسفتجة تشبه احلوالة باعتبار أن املقرتض حييل املقرض إل شخص ثالث ،فكأنه نقل
دين املقرض من ذمته إىل ذمة املحال عليه ،واحلوالة :نقل الدين من ذمة إىل ذمة ،واحلنابلة
اعتربوها قرض ًا(.)126
وللحنابلة يف حكم التعامل بالسفتجة روايتان(:)127
الرواية األوىل :أهنا حمرمة إن رشط فيها نفع ًا ،وهذه الرواية املذهب(.)128
واستدلوا :بحديث عِّل ريض اهلل عنه مرفوع ًا ( :كل قرض جر نفع ًا فهو ربا)(.)129

( )123املصدر السابق.
( )124وهـي معاملة مالية يقرض فيهـا إنسان آخر يف بلد قرضا ليوفيه املقرتض أو نائبه أو َمدينه يف بلد آخر،
اخلثالن :فقه املعامالت املالية املعارصة (.)85

( )125السجستاين :مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود( ،حتقيق :طارق عوض اهلل) ،مكتبة ابن تيمية ،ط،1:
.)262( ،1420
( )126املوسوعة الفقهـية الكويتية (.)23/25
( )127املوفق :املغني ( ،)243/4املرداوي :اإلنصاف ( ،)415/5البهـويت :كشاف القناع (.)501/3
( )128املصادر السابقة.
( )129رواه أيب اجلهـم يف جزئه.)53( ،
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اجلواب :احلديث فيه سوار بن مصعب وهو مرتوك ،واحلديث قال عنه ابن عبد اهلادي:
إسناده ساقط( ،)130والسفتجة فيها مصلحة للطرفني ،فاملقرتض؛ أخذه للامل ،وا ُمل ْق ِرض
أمن خطر الطريق(.)131
الرواية الثانية :أهنا جائزة ،ألنه ال ررر هبا ،وفيها مصلحة لكال الطرفني ،املقرتض
واملقرض(.)132
وهذا الرأي هو الراجح.
وبعد عرض املسألة أوضح النازلة الفقهية وهي :حكم إصدار شيكات املسافرين،
ونطبق عليها أركان التخريج:
الس ْفتَجة.
املخرج عليه هوُ :
فالفرع َّ
املخرج :شيكات املسافرين.
والفرع َّ
املخرج،
املخرج عليه :حصول املنفعة للطرفني ،والعلة متحققة يف الفرع َّ
العلة يف الفرع َّ

فيأخذ حكمه يف اجلواز عىل الصحيح.

ثمرة اخلالف يف النازلة :تظهر يف جواز إصدار شيكات املسافرين عىل الرأي الراجح.

( )130ابن عبد اهلـادي :تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق( ،حتقيق :سامي جاد اهلل وعبد العزيز اخلباين)،
أضواء السلف ،ط1428 ،1 :هـ ،الرياض ( ،)108/4الزيلعي :نصب الراية (.)60/4
( )131اخلثالن :فقه املعامالت املالية املعارصة.)88( ،
( )132املرداوي :اإلنصاف ( ،)415/5البهـويت :كشاف القناع (.)501/3
622

40

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/9

???????? ????????? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ????? Al-Harbi:

[د.خالد الحربي]

اخلامتة
احلمد هلل وحده عىل بلوغ متامه ،ويف هناية هذا البحث أختم بأبرز ما توصلت إليه من
نتائج:
يختص
علم
ُّ
أوالً :الرأي املختار لتعريف ختريج الفروع عىل الفروع عند احلنابلة :هو ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
وطرق
مصطلحات
فق
الرشعي للفرو ِع
بمعرفة احلك ِم
الفقهية التي مل يرد هبا نصِ ،و َ
ِّ
ٍ
املخرج والفر ِع املُ َخ َّرج عليه.
املذهب
احلنبِّل ،ورشوط يف ِّ
ِّ
ثاني ًا :أن للتخريج أركان ًا يقوم عليها ،وتتم هبا عملية التخريج الصحيحة بني الفروع،
املخرج واملسألة ا ُمل َخ َّرج عليها.
املسألة َّ
ثالث ًا :النشأة احلقيقية لعلم ختريج الفروع عىل الفروع برزت بعد عصور األئمة األربعة.
رابع ًا :الرشوط يف ختريج الفروع عىل الفروع  :منها ما يختص باملُ َخ ِّرج ،ومنها ما يختص
باملسألة َ
املخ َّرج عليها.
خامس ًا :الطرق املتفق عىل نسبتها؛ النص ،ومفهوم املوافقة ،واملختلف فيها؛ أفعال
اإلمام ،وتقريراته ،والرواية املنقولة عن اإلمام املخالفة ملقتىض احلديث الصحيح.
سادس ًا :الراجح يف حكم تطهري املالبس النجسة باجلاف اجلواز.
سابع ًا :الراجح يف حقن التخدير للصائم ،أهنا إن كان التخدير قبل طلوع الفجر صحة
صيامه ،وإن كان التخدير بعد طلوع الفجر ومل يفق أثناء النهار فصيامه باطل.
ثامن ًا :الصحيح يف حكم إصدار شيكات املسافرين اجلواز.
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التوصيات
أويص الباحثني والعلامء واجلامعات واملؤسسات الرشعية يف اإلقبال عىل علم ختريج
الفروع عىل الفروع ،واالعتناء هبذا النوع من التخريج ،وإفراده بأبحاث علمية ،وإدراجه
ضمن الدراسات األكاديمية لتبسيط فهمه عىل الدارسني وطلبة العلم ،وفك رموزه،
واالستفادة منه يف تنزيله عىل الوقائع املستجدة والنوازل املعارصة.
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فهرس املصادر واملراجع
)1

القرآن الكريم.

)2

آل تيمية ،عبد السالم بن تيمية :املسودة يف أصول الفقه .حتقيق :حممد حميي الدين
عبد احلميد .ط :بدون .دمشق .الكتاب العريب.

)3

ابن بدران ،عبد القادر بن أمحد :املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 2 .مج.
حتقيق :عبد اهلل الرتكي .ط :بدون .بريوت .الرسالة1401 .هـ.

)4

ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم :رشح العمدة يف الفقه .حتقيق :د .سعود بن صالح
العطيشان .ط .1 :الرياض .العبيكان1412 .هـ.

)5

ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم :جمموع الفتاوى 37 .مج .حتقيق :عبد الرمحن بن
حممد بن قاسم ،ط :بدون .املدينة املنورة .جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف1995 .م.

)6

ابن اجلارود ،عبد اهلل بن عِّل :املنتقى .حتقيق :عبد اهلل البارودي .ط .1 :بريوت.
الكتاب الثقافية1408 .هـ.

)7

ابن حامد ،احلسن بن حامد :هتذيب األجوبة .حتقيق :السيد صبحي السامرائي،
ط .1 :الرياض .عامل الكتب1988 ،م.

)8

ابن حزم ،عِّل بن أمحد :اإلحكام يف أصول األحكام .حتقيق :أمحد شاكر 8 .مج.
ط :بدون .بريوت .اآلفاق اجلديدة.

)9

ابن محدان ،أمحد بن محدان :صفة الفتوى واملفتي واملستفتي .حتقيق :حممد نارص
الدين األلباين ،ط .3 :بريوت .املكتب اإلسالمي1397 .هـ.

 )10ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد :القواعد .ط :بدون .بريوت .الكتب العلمية.
ول ِ
ِ
أص ِ
الفقه 5 .مج .حتقيق :الدكتور عبد
الواضح يف ُ
 )11ابن عقيل ،عِّل بن عقيلَ :
اهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط .1 :بريوت.الرسالة1420 .هـ.
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 )12ابن فارس ،أمحد بن فارس :معجم مقاييس اللغة6 .مج .حتقيق :عبد السالم
هارون .ط :بدون .دمشق .الفكر1979 .م.
 )13ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد :روضة الناظر وجنة املناظر2 .مج .ط .2 :الريان.
1423هـ.
 )14ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد :املغني 10 .مج .ط :بدون .القاهرة .مكتبة القاهرة.
1388م.
 )15ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد :املقنع .حتقيق :حممود األرناؤوط ،ياسني اخلطيب.
ط .1 :جدة .السوادي2000 .م.
 )16ابن القيم ،حممد بن أيب بكر :إعالم املوقعني عن رب العاملني .حتقيق :مشهور آل
سلامن 7 .مج .ط .1 :السعودية .ابن اجلوزي1423 .هـ.
 )17ابن اللحام ،عِّل بن حممد :القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام
الفرعية .حتقيق :عبد الكريم الفضيِّل .ط :بدون .بريوت .املكتبة العرصية.
1999م.
 )18ابن اللحام ،عِّل بن حممد :املخترص يف أصول الفقه .حتقيق :حممد بقا .ط :بدون.
مكة .جامعة امللك عبد العزيز.
 )19ابن ماجه ،حممد بن يزيد :سنن ابن ماجه .حتقيق :شعيب األرناؤوط ،عادل
مرشد ،حممد بلِّل ،عبد اللطيف حرز اهلل .ط .1 :الرسالة العاملية1430 .هـ.
 )20ابن مكي ،أمحد بن حممد :غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر4 ،مج،
ط .1 :بريوت .الكتب العلمية1405 .هـ.
 )21ابن مفلح ،حممد بن عبد اهلل :املبدع يف رشح املقنع 8 .مج .ط .1 :بريوت .دار
الكتب العلمية1991 .م.
 )22ابن مفلح ،حممد بن مفلح :أصول الفقه4 .مج .حتقيق :فهد السدحان .ط.1 :
الرياض .العبيكان1999 .م.
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 )23ابن مفلح ،حممد بن مفلح :كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع 11 .مج .حتقيق:
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي .ط .1 :بريوت .الرسالة2003 .م.
 )24ابن منظور ،حممد بن مكرم :لسان العرب15 ،مج .ط .3 :بريوت .صادر.
1414هـ.
 )25ابن النجار ،حممد بن أمحد :خمترص التحرير رشح الكوكب املنري 4 .مج .حتقيق:
حممد الزحيِّل ونزيه محاد ،ط .2 :الرياض .مكتبة العبيكان1997 .م.
 )26ابن النجار ،حممد بن أمحد :منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات.
حتقيق :عبد اهلل الرتكي 5 .مج .ط .1 :بريوت1419 .هـ.
 )27أبو اخلطاب ،حمفوظ بن أمحد :التمهيد .حتقيق :مفيد أبو عمشة  ،حممد إبراهيم.
 4مج .ط .1 :مكة .جامعة أم القرى1406 .هـ.
 )28أبو زيد ،بكر بن عبد اهلل :املدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحد وخترجيات
األصحاب2 .مج .ط .1 :جدة .العاصمة1417 .هـ.
 )29أبو يعىل ،حممد بن احلسني :العدة .حتقيق :أمحد املباركي 5 .مج .ط .2 :الرياض.
جامعة اإلمام حممد بن سعود1410 .هـ.
 )30األمري ،حممد بن إسامعيل :إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد .حتقيق :صالح الدين
مقبول أمحد .ط .1 :الكويت .السلفية1405 .م.
 )31الباحسني ،يعقوب بن عبد الوهاب :التخريج عند الفقهاء واألصوليني .ط:
بدون .الرياض .الرشد1414 .هـ.
 )32البخاري ،حممد بن إسامعيل :اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه 9 ،مج .حتقيق :حممد النارص .البلد .طوق
النجاة.
 )33البعِّل ،حممد بن أيب الفتح :املطلع عىل ألفاظ املقنع .حتقيق :حممود األرناؤوط
وياسني اخلطيب .ط .1 :السوادي2003 .م.
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 )34البغدادي ،أمحد بن عِّل :تاريخ بغداد .حتقيق :مصطفى عطا 24 .مج .ط.1 :
بريوت .الكتب العلمية1417 .هـ.
 )35البهويت ،منصور بن يونس :كشاف القناع عن متن اإلقناع 6 .مج .ط :بدون.
بريوت .دار الكتب العلمية.
 )36الرتكي ،عبد اهلل بن عبد املحسن :أصول مذهب اإلمام أمحد .ط .4 :الرسالة.
بريوت1998 .م.
 )37احلاكم ،حممد بن عبد اهلل :املستدرك عىل الصحيحني .حتقيق :مصطفى عطا4 .
مج .ط .1 :بريوت .الكتب العلمية1411 .هـ.
 )38اخلثالن ،سعد بن تركي :فقه املعامالت املالية املعارصة ،ط ،1:الرياض.
1433هـ.
 )39الدهلوي ،أمحد بن عبد الرحيم :اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف .حتقيق :عبد
الفتاح أبو غدة .ط .2 :بريوت .النفائس1404 .هـ.
 )40الدهلوي ،أمحد بن عبد الرحيم :حجة اهلل البالغة2 .مج .حتقيق :السيد سابق .ط:
 .1بريوت .دار اجليل1426 .هـ.
 )41الذهبي ،حممد بن أمحد :تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق .حتقيق :مصطفى
عجيب .ط .1 :الوطن .الرياض1421 .ه.
 )42الذهبي ،حممد بن أمحد :مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه .حتقيق :حممد
الكوثري ،أبو الوفاء األفغاين .ط .3 :اهلند .إحياء املعارف النعامنية1408 .هـ.
 )43الرباط ،خالد ،ومشاركون :اجلامع لعلوم اإلمام أمحد22 ،مج .ط .1 :الفيوم.
الفالح 2009 .م.
 )44السجستاين ،سليامن بن األشعث :مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين.
حتقيق :طارق بن حممد .ط .1 :مرص .ابن تيمية1999 .م.
 )45السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر :تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد .حتقيق:
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فؤاد أمحد .ط .1 :االسكندرية .الدعوة1403 .هـ.
 )46الشاطبي ،إبراهيم بن موسى :املوافقات7 .مج .حتقيق :مشهور آل سلامن .ط:
 .1ابن عفان1997 .م.
 )47الشِّل ،نوار :نظرية التخريج يف الفقه اإلسالمي .ماجستري .جامعة حممد اخلامس.
الرباط .ط .1 :بريوت .البشائر اإلسالمية2010 .م.
 )48الصيمري ،احلسني بن عِّل :أخبار أيب حنيفة وأصحابه .ط .2 :بريوت .عامل
الكتب1405 .هـ.
 )49الطويف ،سليامن بن عبد القوي :رشح خمترص الروضة 3.مج .حتقيق :عبد اهلل
الرتكي .ط .1 :بريوت .الرسالة1407 .هـ.
 )50عمر ،أمحد خمتار وآخرون :معجم اللغة العربية املعارصة4 .مج .ط .1 :الرياض.
عامل الكتب 2008 .م.
 )51الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد :كتاب العني 8 ،مج .حتقيق :مهدي املخزومي
وإبراهيم السامرائي .ط :بدون .اهلالل.
 )52الفيومي ،أمحد بن حممد :املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ط :بدون.
بريوت .املكتبة العلمية.
 )53القحطاين ،سعيد بن عِّل :الصيام يف اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة ،مركز
الدعوة واإلرشاد بالقصب ،ط1431 ،2:هـ.
 )54الكوسج ،إسحاق بن منصور :مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
 9مج ط .1 :اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة1425 .هـ.
 )55املرداوي ،عِّل بن سليامن :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 30.مج .ط:
 .2إحياء الرتاث العريب.
 )56املرداوي ،عِّل بن سليامن :التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه 8 .مج .حتقيق:
عبد الرمحن اجلربين وعوض القرين وأمحد الرساح .ط .1 :الرياض .الرشد.
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1421هـ.
 )57املقرئ األَ َدمي ،أمحد بن حممد :املنور يف راجح املحرر .حتقيق :وليد املنيس .ط:
 .1بريوت .البشائر2003 .م.
 )58النووي ،حييى بن رشف :آداب الفتوى واملفتي واملستفتي ،حتقيق :بسام اجلايب.
ط .1 :دمشق .الفكر1408 .هـ.
 )59النيسابوري ،مسلم بن احلجاج :املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل
إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 5 .مج ،حتقيق :حممد عبد الباقي .ط :بدون.
بريوت .إحياء الرتاث العريب.
 )60شوشان ،عثامن بن حممد :ختريج الفروع عىل األصول ،ماجستري ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1415 .هـ ،ط :طيبة1419 .هـ.
 )61قادري ،خالد ،نظرية ختريج الفروع عىل األصول وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالمي،
أطروحة دكتوراه ،جامعة احلاج خلرض ،كلية العلوم اإلسالمية ،قسم الرشيعة.
1439هـ – 2018م.
 )62وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :املوسوعة الفقهية الكويتية 45 .مج .ط.1 :
الكويت .السالسل1427 .هـ.
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]خالد الحربي.[د
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