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 يهخص انبذث
عبارة )ما خرج مخرج الغالب( عمى ارتباط وثيق بعمم أصول الفقه السيما مبحث مفهوم 

ا األصوليون ضمن شروط هذا الباب، ويذكرهالقواعد األصولية المهمة في المخالفة، فهي إحدى 
العمل بمفهوم المخالفة، وصحة االستدالل به عمى األحكام الشرعية المستفادة من منطوق الكتاب 

 والسنة. 
وقد جاء هذا البحث ليوضح تمك الصمة األصولية بين مفهوم المخالفة وما خرج مخرج 

أّن ما خرج مخرج الغالب الغالب، ويعرض من خالله بعض النماذج الفقهية التطبيقية الدالة عمى 
 ال مفهوم له مخالٌف كما هو رأي جمهور األصوليين .

What is considered as predominant in al_alfiqih study 
ABSTRACT 

What is considered as predominant is closely related with  usul 

al– fiqh in particular the disagreement concept where it is of the 

important rules. Scholars point out this within the conditions of 

disagreement concept to be used as a reference for the judicial 

rules derived from Quran and Sunna. The current study examines 

the relation between the juridical relation between disagreement 

concept and What is considered as predominant where some 

applied juridical models are dealt with in dictating that the second 

concept is in an agreement with other concepts as indicated by the 

majority of the scholars. 
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 .،جاهعة الووصلاإلسالهيةية العلوم ــــهساعذ في قسن الشريعة،كل أستار)*(
 )**( أستار هساعذ في قسن الشريعة،كلية العلوم اإلسالهية،جاهعة الووصل.

 املقذيت
الحمدددد ل الغالدددب عمدددى أمدددرا ، والصدددالة والسدددالم عمدددى سددديدنا محّمدددد صدددفوة مخموقاتددده ، وعمدددى  لددده 

 نبيه، ومن تبعهم بإحسان وخرج في سبيل مرضاته . وأصحابه الفاهمين لكتابه وسنة
 وبعد:

فبادئ ذي بدء البد من القول إّن المفدظ باعتبدار طريدق فهدم داللتده عمدى الحكدم ينقسدم إلدى قسدمين:  
منطوق ومفهوم، فالمنطوق: هو مدا دّل عميده المفدظ فدي محدّل النطدق ، وهدو صدريح و يدر صدريح ، 

فظ في  ير محدّل النطدق ، وهدو قسدمان: مفهدوم الموافقدة  ومفهدوم وأما المفهوم: فهو ما دّل عميه الم
 المخالفة.

ولقددددد أولددددى األصددددوليون مفهددددوم المخالفددددة اهتمامددددًا بالغددددًا ورعايددددًة كبيددددرة، واعتنددددوا بمباحثدددده وأنواعدددده 
 وشروطه، وعمى ضوئه تّم استخراج كثير ِمن األحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة .

عمدى صدمة وثيقدة بعمدم  -وهدي موضدوع بحثندا  -ارة )مدا خدرج مخدرج الغالدب( وتجدر اإلشارة أّن عبد
هددذا البدداب القواعددد األصددولية المهمددة فددي أصددول الفقدده السدديما مبحددث مفهددوم المخالفددة، فهددي إحدددى 

 ويذكرها األصوليون ضمن شروط العمل بمفهوم المخالفة ، وصحة االستدالل به .
صولية بينهمدا ويعدرض بعدض النمداذج الفقهيدة التطبيقيدة وقد جاء هذا البحث ليوضح تمك الصمة األ

 في أّن "ما خرج مخرج الغالب ال مفهوم له مخالف" كما هو رأي جماهير األصوليين.
 وقد جعمنا الكالم فيه عمى:

 مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة:
 أما التمهيد فقد ذكرنا فيه تعريفًا بمفهوم المخالفة وشروطه .

 : فقذ خصص نهذراست األصٕنيت، ٔيتضًٍ أربعت يطانب:ٔأيا املبذث األٔل
 المطمب األول: ماهية ما خرج مخرج الغالب ، وضابطه ، وأنواعه .

 المطمب الثاني: الفرق بين خروج المفهوم مخرج الغالب وعدم خروجه.
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 المطمب الثالث: أثر ما خرج مخرج الغالب في مفهوم المخالفة
 ج الغالب.المطمب الرابع: حجية ما خرج مخر 

 أيا املبذث انثاَي فقذ خصص نهتطبيقاث انفقٓيت ٔتضًٍ ثالثت يطانب:
 المطمب األول: أثر ما خرج مخرج الغالب في العبادات .

 المطمب الثاني: أثر ما خرج مخرج الغالب في المعامالت .
 المطمب الثالث: أثر ما خرج مخرج الغالب في األحوال الشخصية .

 فيها أبرز النتائج وذكرنا فيها بعض التوصيات . أما الخاتمة فقد بينا
 وصّلى اهلل وسّلم وبارك على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 متٓيذ
لالرتبدداط الوثيددق بددين "مددا خددرج مخددرج الغالددب" بمبحددث مفهددوم المخالفددة فددي عمددم أصددول الفقدده، وألن 

أيندا فدي هدذا التمهيدد وقبدل الشدروع بدالكالم لوجودا وانعدامه دورًا مهمدًا فدي إلغداء المفهدوم واعتبدارا ارت
عن "ما خدرج مخدرج الغالدب" أن نعدرف بشديء يسدير عدن مفهدوم المخالفدة ، وتوضديح ذلدك االرتبداط 

 بموضع بحثنا.
 تعريف يفٕٓو املخانفت:

 عّرف األصوليون مفهوم المخالفة بتعريفات كثيرة من أجمعها هو: 
مخددالف لمددا دل عميدده المنطددوق ، النتفدداء قيددد مددن  "داللددة المفددظ عمددى ثبددوت حكددم لممسددكوت عندده  

 .(ٔ)القيود المعتبرة في الحكم"
يَّة مفهوم المخالفة:  ُحجِّ

يَّة مفهوم المخاَلفة عمى قولين:   اختمف األصوليون في ُحجِّ
ة تستنبط بواسطته األحكام الشرعية ؟ القول األول:  هو ُحجَّ

وداود الظددددداهري وجمهدددددور الّشدددددافعّية ، وأكثدددددر  وهدددددو مدددددا عميددددده األئّمدددددة مالدددددك والشدددددافعي وأحمدددددد    
 . (ٕ)المتكممين

ًة وال تستنبط بواسطته األحكام الشرعية ؟ القول الثاني:  هو ليس ُحجَّ
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وهددو قدددول اإلمدددام أبدددي حنيفدددة، وأصدددحابه وجمهدددور المعتزلدددة واألشدددعرية وبعدددض المالكيدددة والشدددافعية، 
 .(ٖ)واختارا ابن حزم

 ضرٔط انعًم مبفٕٓو املخانفت:
اشدددترط جمهدددور األصددددوليين لصدددحة االسدددتدالل بمفهددددوم المخالفدددة والعمدددل بدددده جممدددة مدددن الشددددروط  

والضوابط ، وضعوها لمقيد المعتبر في مفهدوم المخالفدة والتدي مدن شدأنها أال تظهدر لمقيدد الدذي عمّدق 
ًا به الحكم فائدًة أخرى سوى نفي الحكم عند انتفائه ، وجعموا إمكان تحقق المفهوم المخالف مشدروط

بهدذا الشددروط ، فدإذا تخمّددف شدرط منهددا انتفددى العمدل بددالمفهوم ، وحمدل القيددد عمدى الفائدددة المقصددودة 
 . (ٗ)منه ال عمى نفي الحكم عند انتفاء ذلك القيد

داِبُط ِلهَدِذِا الِشدُروِط َوَمدا ِفدي َمْعَناَهدا َأْن ال َيْظهَدَر  وقد ضبط اإلمام الفتوحي هدذا الشدروط بقولده: "الضَّ
 .(٘)ِصيِص اْلَمْنُطوِق ِبالذِّْكِر َفاِئَدٌة َ ْيُر َنْفِي اْلُحْكِم َعْن اْلَمْسُكوِت َعْنُه"ِلَتخْ 

 :(ٙ)وجمع اإلمام السيوطي تمك الشروط والموانع في هذا األبيات فقال
 

ْن َيُكددددددددددددددددددددددددْن َخدددددددددددددددددددداَلَف فاْلُمَخاَلفَدددددددددددددددددددددددهْ   واِ 
 

 َوَشددددددددددددددددددْرُطُه َأْن اَل َيُكددددددددددددددددددددددْوَن َحاِذفَدددددددددددددددددددددهْ  
 ْحددددددددددددددِو َخددددددددددددددْوٍف أْو ِلَغاِلددددددددددددددددٍب ُيقَددددددددددددددددددالْ ِلنَ  

 
ددددددددددِحْيِح َأْو ُسددددددددددددَ الْ    َمْذُكدددددددددددوُرُا َعمَددددددددددى الصَّ

 أْو َحددددددددددداِدٍث أْو َجْهددددددددِل ُحْكددددددددٍم َأْو سددددددددِدَوى 
 

 َذاَك ِإذا التَّْخصددددددددددددِْيَص ِبالددددددددددذِّْكِر َحدددددددددددَوى 
  

أوصموها إلى أربع عشرة ومن هذا الفوائد التي ذكرها السيوطي و يرها مما أشار إليها األصوليون و  
 ، هو خروج قيد المنطوق مخرج الغالب.(ٚ)فائدة

ذا مددا خددرج القيددد فددي المنطددوق مخددرج الغالددب فإندده يعددد أحددد الموانددع الرئيسددة مددن العمددل بددالمفهوم  وا 
 المخالف لحكم المنطوق، وهذا هو موضوع بحثنا.
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 املبذث األٔل
 انذراست األصٕنيت

 املطهب األٔل
 رج انغانب" ٔاابطّ ، ٔإَٔاهّياْيت "يا خرج خم

ددددفة اْلُمَقيَّددددُد بهددددا  اِلَبددددًة عمددددى      ذكددددر الطددددوفي تعريفددددًا مختصددددرًا لدددده فقددددال: "ومعندددداا أن تكددددون الصِّ
 .(ٛ)الموُصوِف"

ومن خالل كالم الطوفي تبين أن المعنى الذي قصددا األصدوليون بهدذا العبدارة هدو" أن يدرد فدي     
 ى الموصوف ومعتاد منه .   النص المنطوق قيد هو وصف  الب عم

 مخرج الغالب من وجود ضابط لذلك . وال بّد لخروج القيد   
وقددد وضددحه القّرافددي بقولدده: "وضددابط ذلددك أن يكددون الوصددف الددذي وقددع بدده التقييددد  البددا عمددى تمددك 
الحقيقدة وموجددودا معهددا فددي أكثدر صددورها فددإذا لددم يكدن موجددودا معهددا فددي أكثدر صددورها فهددو المفهددوم 

   . (ٜ)و حجة"الذي ه
 إَٔاع يا خرج خمرج انغانب:

 ِلما خرج مخرج الغالب نوعان:
 . (ٓٔ)}َواَل َتْقُتُموا َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق{مثاله: قوله تعالى:  الغالب المعتاد: .ٔ

وجدده الداللددة: أن قيددد "خشددية إمددالق" لدديس لدده مفهددوم مخددالف لحكددم المنطددوق، فددال يفهددم مندده        
قددتمهم لغيددر خشددية الفقددر، وهددو مفهددوم ممغددى إجماعددًا بسددبب أندده قددد  مددب فددي العددادة أن عدددم حرمددة 

اإلنسددان ال يقتددل ولدددا إال لضددرورة وأمددر قدداهرا ألن ِحنَّددَة األبددوة مانعددة مددن قتمدده فتقييددد القتددل بخشددية 
ن اإلمالق تقييد له بوصف هو كان الغالب عميهم في القتل فدي ذلدك الوقدت فغالدب أحدوالهم ال يقتمدو 

 .(ٔٔ)أوالدهم إال عند خشية الفقر أو الفضيحة في البنات وهو الوأد الذي صرح بذكرا القر ن
مثاله، قوله تعالى: }َفَمِن اْضدُطرَّ ِفدي َمْخَمَصدٍة َ ْيدَر ُمَتَجداِنٍف الغالب من أحوال الضرورة:  .ٕ

ْثٍم َفِإنَّ المََّه َ ُفوٌر َرِحيٌم{  .(ٕٔ)إِلِ
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ا الددنص إباحددة أكددل الَمْيتَددة لممضددطر، وهددذا الحكددم مقيددد بكوندده فددي وجدده الداللددة: أفدداد منطددوق هددذ   
مخمصة، وحينئٍذ يدل مفهومه المخاِلف حرمة أكل الميتة لممضطر إذا لم يكن في مخمصدة، ولديس 

 . (ٖٔ)كذلك ، والتقييد بهذا الوصف لكونه الغالب في أحوال الضرورة
 املطهب انثاَي

 هذو خرٔجّانفرق بني خرٔج املفٕٓو خمرج انغانب ٔ
 عقد القرافي مبحثًا لمفرق بين خروج المفهوم مخرج الغالب وعدم خروجه، وسماا:         
)الفددرق الثدداني والسددتون بددين قاعدددة المفهددوم إذا خددرج مخددرج الغالددب وبددين مددا إذا لددم يخددرج         

 وبين أّن الفرق بينهما هو: (ٗٔ)مخرج الغالب(
ن لدم يخدرج َمْخدَرَج أنَّ المفهوم إذا َخَرَج َمْخَرَج   اْلَغاِلِب ال يكون حجة وادعى اإلجماع عمى ذلك ، وا 

 .(٘ٔ)اْلَغاِلِب كان حجة عند القائمين به
وبعددد أن ذكددر ضددابط هددذا القاعدددة بددّين ِسددّر الفددرق بددين القاعدددتين وهددو أن الوصددف إذا كددان  البددا  

الحقيقدة لديحكم عميهدا حضدر  عمى الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الدذهن فدإذا استحضدر المدتكمم
معها ذلك الوصف الغالبا ألنه من لوازمها فإذا حضدر فدي ذهنده نطدق بِدها ألنده حاضدر فدي ذهنده 
فعبر عن جميع ما وجدا في ذهنده ال أنده قصدد بدالنْطق بده نفدَي الحكدِم عدن صدورة عدمده بدل الحدال 

 تضطرا لمنطق به.
لددذهن فددال يمددزم مددن استحضددار الحقيقددة المحكددوم أمددا إذا لددم يكددن  البددا عمددى الحقيقددة ال يمزمهددا فددي ا

حضارا مدع الحقيقدة ولدم يكدن مضدطرا  عميها حضورا فيكون المتكمم حينئٍذ له  رض في النْطق به وا 
ذا كدان لده  درض فيده وسدمب الحكدم عدن المسدكوت عنده يصدمح  لذلك بسبب الحضور فدي الدذهن، وا 

 المتبادر لمذهن من التقييد .أن يكون  رضه فحممناا عميه حتى ال يصرح بخالفها ألنه 
 .( ٙٔ)ثم قال: وهذا هو الفرق بين القاعدتين وسّر انعقاد اإلجماع عمى عدم اعتبارا  
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 املطهب انثانث
 يا خرج خمرج انغانب يف يفٕٓو املخانفتأثر 

أثددر بدالي فددي مفهدوم المخالفدة عنددد األصدوليين بددل ويدذكرها العممداء فددي مباحدث مفهددوم لهدذا الصدفة  
 لمخالفة ويعدون انعدامها أحد شروط القول بالمفهوم والعمل به .ا
فإنه إذا كان القيد المذكور في الخطاب  ير جار عمى ما هو الغالب عادة فحينئٍذ يكون له مفهوم  

ذا خدرج مخدرج الغالدب عدادة فدال يصدح التمسدك بمفهومده بدل ال مفهدوم لده مخدالف  مخالف معتبر، وا 
 .(ٚٔ)جماهير األصوليينألبتة كما هو المقرر عن 

ّنمددا بددين األصددوليون أّن مفهددوم الصددفة إذا خرجددت مخددرج الغالددب ال يكددون حجددة وال دااًل عمددى     وا 
، بسبب أن الصفة الغالبة عمى الحقيقة ومن َثّم ال يصح التمسك بهانتفاء الحكم عن المسكوت عنه 

يهددا حضددرت معهددا تمددك الصددفة، تكددون الزمددة فددي الددذهن بالغمبددة، فددإذا استحضددرها المددتكمم لدديحكم عم
فنطق بها المتكمم لحضورها في الذهن مع المحكوم عميه، ال أنه استحضدرها ليفيدد بهدا انتفداء الحكدم 

 عن المسكوت عنه.
أمددا إذا لددم تكددن  البددة ال تكددون الزمددة لمحقيقددة فددي الددذهن، فيكددون المددتكمم قددد قصددد حضددورها فددي    

ه، فمذلك ال تكون الصفة الغالبدة دالدة عمدى نفدي الحكدم ذهنه ليفيد بها سمب الحكم عن المسكوت عن
 .(ٛٔ)، و ير الغالبة دالة عمى نفي الحكم عن المسكوت عنه

 املطهب انرابع
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وقع خالف بين األصوليين في اعتبار ما خرج مخرج الغالب قيدًا في الخطاب ي خذ بمفهومه أو ال 
 قولين: ي خذ به عمى

 بيووذاؤ يف ا طووا  فووال ي خوو  
ّ
انقووٕل األٔل: يووا خوورج خموورج انغانووب ا يعووذ

 مبفٕٓيّ.
 بيذاؤ يف ا طا  ي خ  مبفٕٓيّ.

ّ
عذ
ُ
 انقٕل انثاَي: يا خرج خمرج انغانب ي
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 بيذاؤ يف ا طا  فال ي خ  مبفٕٓيّ.
ّ
 أيا انقٕل األٔل: ْٕٔ أَّ ا يعذ

 .  (ٜٔ)فقد ذهب إليه جماهير األصوليين
"اتَّفَددَق اْلقَدداِئُموَن بِدداْلَمْفُهوِم َعمَددى َأنَّ َمددا َظهَددَر َسددَبُب ونقددل الطددوفي اتفدداق األ مددب عمددى ذلددك بقولدده:    

اأْلََعددمِّ َتْخِصيِصددِه ِلْمَمْنطُددوِق ِبالددذِّْكِر اَل َمْفهُددوَم لَددُه، َكُوُقوِعددِه َجَواًبددا ِلَمددْن َسددَأَل َعْنددُه، َأْو ُخُروِجددِه َمْخددَرَج 
 (.ٕٓ)"اأْلَْ َمبِ 

ددَص َمَحددلَّ الِنْطددِق ِبالددذِّْكِر ِلُخُروِجدد ِه وقددال ادمدددي: "اتَّفَددَق اْلقَدداِئُموَن بِدداْلَمْفُهوِم َعمَددى َأنَّ ُكددلَّ ِخَطدداٍب َخصَّ
 .(ٕٔ)َمْخَرَج اأْلََعمِّ ِباأْلَْ َمِب اَل َمْفُهوَم َلُه"

ْخدَرج اْلَغاِلدب ، َوَمدا َكداَن َكدَذِلَك فَداَل َمْفهُدوم لَدُه وقال العظديم  بدادي: "...َوَعمَدى َهدَذا فَدالمَّْفظ قَدْد َخدَرَج مَ  
 .(ٕٕ)ِاتَِّفاًقا"

 أما القرافي فقد نقل اإلجماع عمى ذلك:
 . (ٖٕ)"فقال في الذخيرة وشرح التنقيح: "إن المفهوم متى خرج مخرج الغالب فميس بحجة إجماعاً 

َذا َخدَرَج َمْخدَرَج وقال في الفروق: "َفِإنَُّه إْن َلْم َيْخُرْج َمْخَرَج الْ  ًة ِعْنَد اْلقَداِئِميَن بِداْلَمْفُهوِم َواِ  َغاِلِب َكاَن ُحجَّ
ًة إْجَماًعا"  .(ٕٗ)اْلَغاِلِب اَل َيُكوُن ُحجَّ

 دليل القول األول:
 عمل العمماء كون التقييد بالصفة الغالبة ال مفهوم له بما يأتي: 

ددفة إذا َ َمَبددْت عمددى الموُصددوِف، لزمتهددا فدد  .ٔ ي الددذِّهن ا فكددان استحضددار المددتكمم لهددا أن الصِّ
فة عمى موصوفها، ظهر أن استحضار المتكمم  ذا لم تغمب الصِّ لغمبتها، ال لقصد تقييد الحكم بها، وا 

 الحكم بها، ال لغمبتها ولزومها لمحقيقة الموصوفة بها. 
نمددا صدار الشددافعي فددي القددول المشددهور إلددى تدد .ٕ رك نقدل الشدديل حمولددو عددن األبيدداري قولدده: "وا 

المفهوم منه ، بناء عمى أصمه فدي أن إثبدات المفهدوم إنمدا هدو طمدب الفائددة ، وحصدرها فدي مخالفدة 
المسكوت عنه لممنطوق به ، فإذا ظهرت فائدة وهي إجراء الكالم عمدى مقتضدى العدرف لدم تنحصدر 

 .(ٕ٘)الفائدة في المخالفة فال تثبت"
 فا .اإلجماع الذي نقمه القرافي  نبواستدلوا لذلك أيضًا  .ٖ
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عمى أّن ما خرج مخدرج الغالدب ال مفهدوم لده إال أّن الشيل حمولو بين: أّن ما ذكر من نقل اإلجماع 
، كمددا فددي القددول الثدداني (ٕٙ)لثبددوت الخددالف عددن إمددام الحددرمين والعددز بددن عبددد السددالم يددر صددحيح 

 ادتي.
 وأما القول الثاني: وهو أنه يعّد قيدًا في الخطاب يؤخذ بمفهومه.

 .(ٕٛ)، والعز بن عبد السالم (ٕٚ)ذهب إليه إمام الحرمين الجويني فهو ما    
وهذا ندص قدول الجدويني: "والدذي أراا فدي ذلدك أن اتجداا مدا ذكدرا د أي اإلمدام الشدافعي د مدن حمدل   

األمددر عمددى خددروج الكددالم عمددى مجددرى العددرف ال يسددقط التعمددق بددالمفهوم نعددم يظهددر مسددالك التأويددل 
 .(ٜٕ)ي مرتبة الدليل العاضد لمتأويل"ويخفف األمر عمى الم ول ف

واختار أبو المعالى الجوينى أن المفهوم إذا قيل به فإنه وأكد هذا النقل ابن المحام الحنبمي بقوله: "  
 . (ٖٓ)"يكون حجة ولو خرج مخرج الغالب

 -ونقددل القرافددي عددن العددز بددن عبددد السددالم: "كددان الشدديل عددز الدددين بددن عبددد السددالم مددن الشددافعية   
يورد عمى هذا س ااًل فيقول: الوصف الغالب أولى أن يكون حجة مما ليس بغالب وما  -مه المَّه رح

 .(ٖٔ)انعقد عميه اإِلجماع يقتضي الحال فيه العكس"
القاعدة تقتضي العكس وهو وبنحو ذلك صّرح أبو زرعة العراقي عن العز بن عبد السالم أنه قال: "

لددده مفهدددوم بخدددالف مدددا إذا لدددم يكدددن  البدددا" ، وذلدددك ألن أن الوصدددف إذا خدددرج مخدددرج الغالدددب يكدددون 
الوصف الغالب عمى ثبوته لها عدن ذكدر اسدمه فدإذا أتدى بهدا مدع أن العدادة كافيدة فيهدا دل عمدى أنده 
إنما أتى لتدل عمى سمب الحكم عما عداا النحصار  رضه فيه وأما إذا لم يكن عادة فقد يقدال: إن 

 .(ٕٖ)"امع أن هذا الصفة ثابتة لهذا الحقيقة رض المتكمم بتمك الصفة أن يفهم الس
 دليل القول الثاني:

 نقل القرافي تعميل ابن عبد السالم لذلك فقال:  .ٔ
"بسبب أن الوصف إذا خرج مخدرج الغالدب وكاندت العدادة شداهدة بثبدوت ذلدك الوصدف لتمدك الحقيقدة 

لسددامع ذلددك فمددو أخبددرا يكددون المددتكمم مسددتغنيا عددن ذكددرا لمسددامع بدددليل أن العددادة كافيددة فددي إفهددام ا
 بثبوت ذلك الوصف لكان ذلك تحصياًل لمحاصل ،
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أّما إذا لم يكن  البا فإنه ال دليدل عمدى ثبوتده لتمدك الحقيقدة مدن جهدة العدادة فيتجده أن المدتكمم بخبدرا 
به لعدم دليل يدل عمى ثبوته لتمك الحقيقة وهو حينئٍذ يفيدا فائدة جديددًة و يدر مفيدد لده فدي الوصدف 

ذا كان في الغالب  ير مفيد بإخباِر عن ثبوتده لمحقيقدة فيتعدين أنده الغالب  الَّذي دلَّت عميه العادة، وا 
إنما نطق به لقصد  خر  ير اإلخبار عن ثبوته لمحقيقة وهو سمب الحكم عدن المسدكوت عنده وهدذا 

سددمب  الغددرض ال يتعددين إذا لددم يكددن  البدداا ألندده  رضدده حينئددٍذ يكددون اإلخبددار عددن ثبوتدده لمحقيقددة ال
 .(ٖٖ)الحكم عن المسكوت عنه فظهر أن الوصف الغالب عمى الحقيقة أولى أن يكون حجة"

افتددرض العالمددة ابددن قاسددم سدد ااًل مفددادا أندده: ِلددَم خددالف إمددام الحددرمين فددي هددذا الشددرط دون  .ٕ
  يرا من شروط العمل بالمخالفة مع أن توجيهه يمكن أن يجري في الجميع؟ 

بددأن التقييددد فددي  يددر هددذا مضددطر إليدده كمددا فددي صددورة الجهددل أو  ثددم أجدداب بقولدده: "لظهددور الفددرق
محتدداج إليدده كمددا فددي صددورة قصددد االمتنددان وكمددا فددي صددورة جهددل المخاطددب بحكددم المنطددوق دون 
المسدددكوت، فإنددده محتددداج إلدددى التقييدددد لالحتدددراز عدددن العبدددث أو مدددا هدددو فدددي حكدددم العبدددث وهدددو إخبدددار 

يقاعه في حكم الشك، فإنه لدو أطمدق تدردد فدي المخاطب بما يعممه أو عن اإلبهام عمى المخا طب وا 
عموم الحكم وتخصيصه بأحد القسمين وال كذلك موافقة الغالب، فإنده ال ضدرورة وال حاجدة وال فائددة 
مقيدددا بهددا فددي التقييددد فكددان الحمددل عمددى أن القيددد لموافقددة الغالددب بعيدددًا ضددعيفًا وكددان األظهددر عندددا 

 .(ٖٗ)المذكور فميتأمل" حممه عمى أنه لنفي الحكم عما عدا
 .(ٖ٘)ترجيحًا لما أشَعَر به المفظ عمى القرينة العرفية .ٖ

 انقٕل انراجخ:
مددا ذهددب إليدده جهددور العممدداء مددن أّن " مددا خددرج مخددرج الغالددب ال يعددّد قيدددًا فددي الخطدداب ي خددذ    

ربيدة ، بمفهومه" هو الذي نرجحه، وذلك لقرب رأيهم من اإلجماع ، وأيضًا هدذا مدا تقتضديه المغدة الع
 واستعماالت نصوص القر ن والسنة .

 وهو أيضًا ما ذهب إليه المحققون من األصوليين:
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فقدددد رجدددح الكدددوراني بعدددد أن عدددرض رأي إمدددام الحدددرمين العمدددل بدددالرأي األول وهدددو عددددم اعتبدددار     
ن ماخرج مخرج الغالب قيدًا ي خذ بمفهومه فقال: "... وهذا استبعاد منه خال عدن الددليل ، والمحققدو 

 .(ٖٙ)بعدا عمى خالفه"
 ورجح ذلك أيضًا الطوفي بعد نقمه معارضة العز بن عبد السالم لرأي الجمهور، فقال:  

 .(ٖٚ)"وهي معارضة جيدة ، وجوابها ماسبق ، وهو أقوى منها"
 املبذث انثاَي
 انذراست انفقٓيت
 املطهب األٔل

 أثر يا خرج خمرج انغانب يف انعباداث
 ٔفيّ ثالثت يسائم:

 .نت األٔىل: انتجٕز يف انصالة هُذ بكاء انطفماملسأ
داَلِة عن عبد المَِّه بدن أبدي َقتَداَدَة عدن أبيده أبدي َقتَداَدَة عدن النبدي)        ( قدال: "إندي أَلَقُدوُم فدي الصَّ

ِبيِّ َفَأَتَجوَُّز في َصاَلِتي َكَراِهَيَة َأْن َأشُ  َل فيها َفَأْسَمُع ُبَكاَء الصَّ ِه"ُأِريُد َأْن ُأَطوِّ  .(ٖٛ)قَّ عمى ُأمِّ
( كددان يتخفددف فددي صددالته د دمع إتمددام شددروطها وأركانهددا دددد ألجددل بكدداء إن النبددي) وجههه الدةلههة:

الصبي حتى ال يشق التطويل في الصالة عمى أمه، فكأن النص يشدير  إلدى أن عمدة التخفيدف هدي 
 فمها. عدم المشقة عمى األم بإطالة الصالة لما تحممه من العاطفة والحنان عمى ط

إال أن هذا القيد ال مفهوم له ، بل قد خرج مخرج الغالدب والعدادة ، فيسدتحب عمدى اإلمدام أن يخفدف 
الصددالة لكددل مددا يشددغل بددال المصددمين ويشددق عمدديهم مددن خددوف أو مددرض أو بددرد ونحددو ذلددك، قددال 

ك يجوز اإلمام ابن عبد البر: "فإذا جاز التخفيف والتجوز في الصالة لمثل ما في هذا الحديث فكذل
 . (ٜٖ)ويجب من أجل الضعيف والكبير وذي الحاجة..."

ال فمدن كدان فدي معناهدا ممتحدق  وقال الحافظ ابن حجر:" وكأن ذكدر األم هندا خدرج مخدرج الغالدب وا 
 .(ٓٗ)بها"
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وجدداء فددي المغنددي البددن قدامددة: "ويسددتحب ل مددام إذا عددرض فددي الصددالة عددارض لددبعض المددأمومين 
 .(ٔٗ)يقتضي خروجه أن يخفف"

ددِة َوتَددْرِك التَّْطِويددِل ِلْمِعمَددلِ  قددال  اإلمددام الشددوكاني: "َوَأَحاِديددُث اْلَبدداب تَددُدِل عمددى َمْشددُروِعيَِّة التَّْخِفيددِف ِلْكَِئمَّ
دِبيِّ ِبُبَكائِدِه َوَيْمَحدقُ  ْعِف َوالسََّقِم َواْلِكَبدِر َواْلَحاَجدِة َواْشدِتَغاِل َخداِطِر ُأمِّ الصَّ مدا كدان  بهدا اْلَمْذُكوَرِة من الضَّ

 .(ٕٗ)فيه َمْعَناَها"
نما خرج مخرج الغالب.نقول: وعمى ذلك فقوله) ِه " قيد المفهوم له وا   (: " َكَراِهَيَة َأْن َأُشقَّ عمى ُأمِّ

 المسألة الثانية: قصر الصالة.
َذا َضددَرْبُتْم ِفددي اأْلَْرِض َفمَددْيَس َعمَددْيُكْم ُجَندداٌح َأْن َتْقُصددُروا   دداَلِة ِإْن ِخْفددُتْم َأْن قددال ال تعددالى: }َواِ  ِمددَن الصَّ

 .(ٖٗ)َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ اْلَكاِفِريَن َكاُنوا َلُكْم َعُدوًّا ُمِبيًنا{
 وجه الدةلة:

إن ال عز وجل أباح لممسافر قصر الصالة إذا خاف أن يتعرض له الكفار بقتل ونحوا ، فهذا هدو 
 المعنى المتبادر من ادية .

هل هذا قيد لمقصر أم أنه قيد }ِإْن ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا{ أّن أهل العمم اختمفوا في تعالى: بيد 
خرج مخرج الغالب والعدادة . فدذهب بعضدهم إلدى أن شدرط القصدر هدو السدفر والخدوف ، فدإذا انتفدى 

عنهددا وعددن سددعد بددن أبددي  أحدددهما لددم يجددز القصددر، وهددذا مددروي عددن أم المدد منين عائشددة رضددي ال
. والذي عميه جماهير أهل العمدم أّن القصدر جدائز فدي السدفر مطمقدًا فدي حالدة األمدن (ٗٗ)(وقاص)

 .(٘ٗ)أو الخوف
( َوَنْحدُن َأْكثَدُر ( قدال: صدمى ِبَندا النبدي)واستدلوا لذلك بما ورد عن حارثدة بدن وهدب الخزاعدي)   

 .(ٙٗ)"ما كنا َقِط َو َمُنُه ِبِمًنى َرْكَعَتْينِ 
وأجيب عن ادية الكريمدة بدأن القيدد الدذي فيهدا قدد خرجدت مخدرج الغالدب، قدال القرطبدي: قولده       
خرج الكالم عمى الغالب إذ كان الغالب عمى المسممين الخوف في األسفار، ولهدذا  چمبىبچتعالى:

، قددال يعمددى بددن أميددة: قمددت لعمددر: مددا لنددا نقصددر وقددد أمنددا ب قددال عمددر: عجبددت ممددا عجبددت مندده 
 .(ٚٗ)( عن ذلك فقال: صدقة تصدق ال بها عميكم فاقبموا صدقتهفسألت رسول ال)
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 المسألة الثالثة: إدخال المرأة للضيف وزوجها حاضر.
 .(ٛٗ)(: "... وال َتْأَذْن في َبْيِتِه وهو َشاِهٌد إال ِبِإْذِنِه"عن أبي ُهَرْيَرَة عن النبي)  
 وجه الدةلة:  

نه ال ُيْفتاُت عمى الزوج باإلذن في بيته إال بإذنه وهدو محمدول عمدى مدا ال تعمدم فيه إشارة إلى أ     
رضا الزوج به، أما لو عممت رضا الزوج بذلك فال حرج عميهدا كمدن جدرت عادتده بإدخدال الضديفان 
موضعًا معدًا لهم. سواء كان حاضرًا، أم  ائبًا، فال يفتقر إدخالهم إلى إذن خداص لدذلك، وحاصدمه: 

 .(ٜٗ)بد من اعتبار إذنه تفصياًل أو إجماالً أنه ال 
 والذي عميه جمهور أهل العمم أن هذا القيد ال مفهوم له بل خرج مخرج الغالب .

 وقد صرح الحافظ ابن حجر العسقالني بذلك فقال: 
الَّ فغيبدة الدزوج ال تقتضدي اإِلباحدة لممدرأة أن تدأذن  "وهذا القيد ال مفهوم له بدل َخدَرَج َمْخدَرَج اْلَغاِلدِب وا 

لمدن يددخل بيتدده بدل يتأكددد حينئدذ عميهددا المندع لثبدوت األحاديددث الدواردة فددي النهدي عددن الددخول عمددى 
المغيبدددات أي مدددن  ددداب عنهدددا زوجهدددا، ويحتمدددل أن يكدددون لددده مفهدددوم وذلدددك أنددده إذا حضدددر تيسدددر 

ذا  اب تعذر فمو دعت الضرورة إلى الدخول عميها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذ  .(ٓ٘)را"استئذانه واِ 
 نقول: وهو الراجح ويستثنى من ذلك أمران:

 في حالة الضرورة، لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات . .ٔ
إذا عممْت برضا الزوج بدذلك كمدا قدال الندووي: "وهدذا محمدول عمدى مدا ال يعمدم رضدا الدزوج  .ٕ

 .(ٔ٘)ونحوا به فإن عممت المرأة ونحوها رضاا به جاز"
 املطهب انثاَي

 نغانب يف انبيٕعأثر يا خرج خمرج ا
 ٔفيّ ثالثت يسائم:

 املسأنت األٔىل: أكم انربا أاعافاؤ يضاهفت.
َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا المََّه َلَعمَُّكْم تُ   . (ٕ٘)ْفِمُحوَن{قال ال تعالى:}َياَأِيَها الَِّذيَن  َمُنوا اَل َتْأُكُموا الرِّ
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 وجه الدةلة:
ن عن التعامل بالربا ، وهذا النهي يدل عمى التحريم ال فرق في ذلدك بدين إن ال تعالى نهى الم مني

ال مفهدددوم لددده قميدددل الربدددا وكثيدددرا ، وبهدددذا قدددال أهدددل العمدددم . فقولددده سدددبحانه: }َأْضدددَعاًفا ُمَضددداَعَفًة{ قيدددد 
 مخالف بل خرج مخرج الغالب والعادة التي كان معمواًل بها في الجاهمية د كما سيأتي بيانه د .

أّن بعددض المعاصددرين ذهددب إلددى أّن الربددا المحددرم هددو الربددا الفدداحش، فمددم يمنددع مددن الربددا إال إذا إال 
 . (ٖ٘)كان أضعافًا مضاعفة، ونسب ذلك إلى عبد العزيز جاويش ومحمد جعفر فواري

 ويجاب عن ذلك بما يأتي:
 قددال الجصدداص عددن هددذا اديددة الكريمددة: " إخبددارا عددن الحددال التددي خددرج عميهددا الكددالم مددن .ٔ

 .(ٗ٘)شرط الزيادة أضعافا مضاعفة "
وجل: )أضعافا مضاعفة( ليس لتقييد النهي به بل لمراعداة مدا  قال أبو السعود: "وقوله عز .ٕ

 .(٘٘)كانوا عميه من العادة توبيخا لهم بذلك"
 .(ٙ٘)" قال ابن حجر: "إنما هو لتاكيد األمر فيها ال الختصاص الحكم .ٖ

ريم أخددذ مددا زاد عمددى رأس المددال ال فددرق بددين قميمدده عمددى أّن هندداك نصددوص تدددل صددراحة عمددى تحدد
 .(ٚ٘)وكثيرا 

َبددا ِإْن ُكْنددُتْم ُمددْ ِمِنينَ  .  (ٛ٘){مددن ذلددك قولدده تعددالى: }َياَأِيهَددا الَّددِذيَن  َمُنددوا اتَّقُددوا المَّددَه َوَذُروا َمددا َبِقددَي ِمددَن الرِّ
 فادية الكريمة لم تفرق في التحريم بين قميل الربا وكثيرا .

 .(ٜ٘)(:"ِدْرَهُم ِربًا َيْأُكُمُه الرَُّجُل وهو َيْعَمُم َأَشِد من ِستٍَّة َوَثاَلِثيَن َزْنَيًة"قول النبي)ومنها: 
 المسألة الثانية: الرهن في السفر.

ْن ُكْنُتْم َعَمى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَهاٌن َمْقُبوَضٌة{   (.ٓٙ)قال ال تعالى: }َواِ 
 وجه الدةلة: 
مدا أمدر ال تعدالى باإلشدهاد والكتابدة عمدى سدبيل النددب فدي البيدع د فدي اديدات السدابقة لهدذا اديدة د ل

 أمر هنا عند تعذر الكتابة في السفر باالستعاضة عن ذلك بالرهن. 
 ولكن هل قيد السفر مقصود ، عمى معنى أّن الرهن ال يصح إال في السفر؟ .
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ر وحمددل اديددة عمددى ظاهرهددا ، وذلددك أن الددرهن ثبددت فددي فددذهب بعددض أهددل العمددم إلددى اشددتراط السددف
 .(ٔٙ)السفر ولم يثبت في  يرا ، وهذا مروي عن داود ومجاهد والضحاك

والذي عميه جمهور أهل العمم أّن هذا القيد خرج مخرج الغالب وأنه ال مفهوم له ، فيصح الرهن في 
 السفر والحضر.

ن كان خرج مخرج الشرط فالمراد بده قال ابن العربي: "وكافة العمماء عمى رد ذلك أل ن هذا الكالم وا 
( ابتاع في الحضر ورهدن ولدم يكتدب ، وهدذا الفقده صدحيح  الب األحوال، والدليل عميه أن النبي)

 .(ٕٙ)وذلك ألن الكاتب إنما يعدم في السفر  البا فأما في الحضر فال يكون ذلك بحال"
نمدددا ذكدددر حدددال السدددفر ألن األ مدددب فيهدددا عددددم الكتددداب والشدددهود وقدددد روي عدددن  وقدددال الجصددداص: "وا 

مجاهد أنه كان يكدرا الدرهن إال فدي السدفر وكدان عطداء ال يدرى بده بأسدا فدي الحضدر ... وال خدالف 
 .(ٖٙ)بين فقهاء األمصار وعامة السمف في جوازا في الحضر

وفي تفسدير القرطبدي: "قدال جمهدور مدن العممداء الدرهن فدي السدفر بدنص التنزيدل وفدي الحضدر ثابدت 
( وهذا صحيح وقد بينا جدوازا فدي الحضدر مدن اديدة بدالمعنى إذ قدد تترتدب األعدذار بسنة الرسول)

الضدحاك وداود متمسدكين باديدة وال في الحضر ولم يرو عن أحد منعده فدي الحضدر سدوى مجاهدد و 
ن كان خرج مخرج الشدرط فدالمراد بده  الدب األحدوال ولديس كدون الدرهن  حجة فيها ألن هذا الكالم وا 

 .(ٗٙ)في ادية في السفر مما يحظر في  يرا "
( اشدترى ( وقدد روى عدن عائشدة أن النبدي)نقول: وهو الصحيح لثبوته بالحضر في سنة النبدي)

( درعا عند يهدودي إلى أجل ورهنه درعه وروى قتادة عن أنس قال رهن النبي)من يهودي طعاما 
 ("البخاري.بالمدينة وأخذ منه شعيرا ألهمه فثبت جواز الرهن في الحضر بفعمه)

 المسألة الثالثة: البيع على بيع أخيه.
َأِخيدِه وال َيْخطُدْب عمدى  (: "قال اَل َيبِدْع الرَُّجدُل عمدى َبْيدعِ عن ابن ُعَمَر رضي ال عنهما عن النبي)

( قال: اَل َيُسْم اْلُمْسِمُم . وفي رواية: "عن أبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل المَِّه)(٘ٙ)ِخْطَبِة َأِخيِه إال َأْن َيْأَذَن له"
 .(ٙٙ)عمى َسْوِم َأِخيِه"
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 وجه الدةلة: 
خيده" أو "عمدى سدوم أخيده" النهي عن بيع الرجل عمى بيع أخيه وكذا الخطبة ، وهل قيد "عمدى بيدع أ

كما في الرواية الثانية مقصود؟ فالذي عميه أهل العمم أنه خرج مخرج الغالدب ، وأن البيدع عمدى بيدع 
 المسمم و يرا سواء في النهي.

. بيدد (ٚٙ)قال الجمهور: "ال فرق في ذلك بين المسمم والذمي وذكدر األخ خدرج لمغائدب فدال مفهدوم لده"
ة )المسمم( قيدا معتبدرا فخصدوا النهدي عمدى بيدع المسدمم، أمدا عمدى بيدع أن بعض أهل العمم عدوا لفظ

 ير المسمم فأجازوا ، وعمدتهم الرواية المتقدمة )ال يسم المسمم عمى سوم أخيده(، وممدن قدال بدذلك 
 .(ٛٙ)األوزاعي وأبو عبيد

جدداءت  نقدول: الددراجح مددا ذهددب إليدده الجمهددور ، إذ هددذا هددو الددذي تقتضدديه قواعددد الشددرع العامددة التددي
بالعدل ولم تفرق بين المسمم و يدرا فدي ذلدك ، وعميده فدإن لفظدة )المسدمم( فدي مسدألة البيدع عمدى بيدع 

 أخيه إنما خرجت مخرج الغالب فال مفهوم لها . 
 املطهب انثانث

 أثر يا خرج خمرج انغانب يف األدٕال انطخصيت
 ٔفيّ ثالثت يسائم:

 املسأنت األٔىل: َكاح انربيبت.
،  البدا كمدا يدرب ولددا ندت امدرأة الرجدل مدن  يدرا سدميت بدذلك ألنده يربيهدا فدي حجدرا هدي ب الربيبة:

ن لم يربهاويحوطها برعايته،  ، وكذلك بناتها وبندت الربيدب وهدو ابدن  ثم اتسع فيه حتى سميت به وا 
 .(ٜٙ)الزوجة وبناتها

َمدددْت َعمَددْيُكْم ُأمَّهَددداُتُكْم{ إلدددى قولدده تعدددالى: }    تِددي ِفدددي ُحُجدددوِرُكْم ِمدددْن قددال ال تعدددالى: }ُحرِّ َوَرَبددداِئُبُكُم الالَّ
} ِتي َدَخْمُتْم ِبِهنَّ  . (ٓٚ)ِنَساِئُكُم الالَّ

 المعنى اإلجمالي:
حّرم عميكم الزواج من بنات زوجاتكم الالتي تربين فدي بيدوتكم ، وكدن مشدموالت برعدايتكم وعطفكدم  
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  . (ٔٚ)إذا دخمتم بتمك الزوجات أي: أمهاتهنّ 
هذا النص أفاد منطوقه تحريم الزواج ِمن الربيبة ، لكّن هذا الحكم ُمَقيَّد بكونها في  أنّ  وجه الدةلة:

ِحْجر الزوج ، وحينئذ يدل مفهومه المخاِلف عمدى ِحدلَّ الربيبدة التدي ليسدت فدي ِحْجدرا ، وهدذا ُمْمَتنِدع، 
الحكدددم بوصدددف والتقييدددد بهدددذا الوصدددف ِلَكْونددده الغالدددب فدددي الربيبدددة ، فالمشدددرع لدددم يقصدددد إلدددى تقييدددد 

"الحجور" بل قصد إلى تصوير ما هو واقع في المجتمدع  البدًا مدن أّن بندت الزوجدة تنتقدل إلدى بيدت 
 .(ٕٚ)زوج أمها معها، وتأكيد ذلك الوصف

قال ابن أمير الحاج: "ولعل فائدة ذكرا كما قال البيضاوي تقوية العمة وتكميمهدا والمعندى أن الربائدب 
تضانكم أو بصددا قوي الشبه بينها وبين أوالدكم فصارت أحقاء بأن إذا دخمتم بأمهاتهن وهن في اح

 .(ٖٚ)تجروها مجراهم"
( ، فقدد ذهبدوا إلدى عددم اشدتراط كونهدا فدي وهذا ما روي عن سدائر الصدحابة وعاّمدة الفقهداء )    

ى ِحْجرا وأّن قيدد الحجدور ال مفهدوم لده ، وأنده خدرج مخدرج الغالدب، واتفقدوا عمدى أن الربيبدة تحدرم عمد
ن لم تكن الربيبة في حجرا .  زوج أمها إذا دخل باألم وا 

، وداود الظداهري، وابدن حدزم عمداًل بظداهر الدنَّّص ، (ٗٚ)( ومالدكوروي خدالف ذلدك عدن عمدي)   
فذهبوا إلى اشتراط كونهدا فدي الِحْجدر، وقدالوا: ال تحدرم عميده الربيبدة إال أن تكدون فدي حجدر المتدزوج 

. ومدن أبدرز األقدوال فدي (٘ٚ)فدارق األم بعدد الددخول فمده أن يتدزوج بهدابأمها فمو كانت في بمدد  خدر و 
 ذلك:

قال ابن عطية: "وقوله تعالى: )الالتي في حجوركم( ذكر األ مدب فدي هدذا األمدور إذ هدي  .ٔ
ن كانت فدي  يدر الحجدر ألنهدا فدي حكدم أنهدا فدي الحجدر إال  حالة الربيبة في األكثر وهي محرمة وا 

 .(ٙٚ)إذا لم تكن في الحجر" ما روي عن عمي أنه قال تحل
وقددال الددرازي: "وأمددا سددائر العممدداء فددإنهم قددالوا: إذا دخددل بددالمرأة حرمددت عميدده ابنتهددا سددواء  .ٕ

كانت في تربيته أو لم تكن والدليل عميده قولده تعدالى: )فَدِإن لَّدْم َتُكوُندوْا َدَخْمدُتْم ِبِهدنَّ فَداَل ُجَنداَح َعمَدْيُكْم( 
خول وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الجناح هو مجدرد الددخول عمق رفع الجناح بمجرد عدم الد
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عن حجة القول األول فهو أن األعدم األ مدب أن بندت زوجدة االنسدان تكدون فدي تربيتده  وأما الجواب
 .(77)"فهذا الكالم عمى األعم ال أن هذا القيد شرط في حصول هذا التحريم 

عددالى: )فددإن لددم تكونددوا دخمددتم بهددن فددال . السرخسددي: "والحجددر لدديس بشددرط وذلددك ثابددت فددي قولدده تٕ
جندداح عمدديكم( وذكددر الحجددر فددي قولدده: )وربددائبكم الالتددي فددي حجددوركم( بطريددق العددادة ال أن يكددون 
الحجددر مدد ثرا فددي هددذا الحرمددة أال تددرى أن اإلنسددان قددد يكددون فددي بيتدده امددرأة لهددا ولددد يعولهددا وينفددق 

ن كاندت هدي فدي حجدرا  عميها ثم يتزوج االبنة إذا كبرت فيجدوز ذلدك ألن أمهدا لدم تكدن فدي نكاحده وا 
 .(78)فعرفنا أنه ال تأثير لمحجر وأنه مذكور عمى طريق العادة"

 .(ٜٚ)جرى عمى الغالب فال مفهوم له" . قال الرممي: "وذكر الحجورٖ
نمددا وصدفها بدذلك تعريفدا لهدا بغالدب حالهدا ومدا خددرج ٗ . قدال ابدن قدامدة: "فمدم تخدرج مخدرج الشدرط وا 

 .(ٓٛ) يصح التمسك بمفهومه"مخرج الغالب ال
 املسأنت انثاَيت: إكراِ انفتياث ههى انبغاء.
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 . (81)بال اهلل تعاىل: }ٔ
 املعىن اإلمجايل:

ة بدإكراههن عمدى إن ال تعالى حرم جعل الجواري بممك اليمين وسيمة لمكسدب والتمداس عدرض الحيدا
الزنى ، ونزلت هذا ادية في عبد ال بن أبي بن سمول حدين أكدرا أمتده "مسديكة" عمدى الزندى . فعدن 
جددابر بددن عبددد ال قددال: كانددت جاريددة لعبددد ال بددن أبددي بددن سددمول يقددال لهددا مسدديكة فأكرههددا ، فأتددت 

 .(82)( فشكت ذلك إليه فأنزل ال: وال تكرهوا فتياتكم عمى البغاءالنبي)
 وجه الدةلة:
لو عمل بمفهومه لمزم القول بأّن معنى اديدة هدو ال تكرهدوا جدواريكم  }ِإْن َأَرْدَن َتَحِصًنا{ قوله تعالى:

عمى الزنى إذا ر بن بالتحصن، أما إذا كّن ال ير بَن فيه جاز لكم إكدراههنَّ ، وهدذا محدال قطعدًا وال 
ألن إرادة التحصدن هدي ،  لك القيد خرج مخرج الغالبيمكن المصير إليه ، ومن ثم لزم القول بأّن ذ

 الب أحوال اإلماء البغايا الم منداتا إذ كدن يحبدبن التعفدف ، والغالدب أن اإلكدراا ال يكدون إال عندد 
 .(83)إرادة التحصن، فال يمزم منه جواز اإلكراا عند عدم إرادة التحصن
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 .(84)هذا خرج مخرج الغالب فال مفهوم له" ا{}ِإْن َأَرْدَن َتَحِصنً  قال ابن كثير:"وقوله تعالى:  
وقددال ادلوسددي: " ويعمددم مددن توجيدده هدددذا الشددرط مددا أشددرنا إليدده مدددن بيددان حسددن موقددع الفتيددات هندددا 
باعتبار مفهومها األصمي أنه ال مفهوم لها ولو فرضت صفة ألن شرط اعتبار المفهوم عند القائمين 

 .(85)به أن ال يكون المذكور خرج مخرج الغالب "
}ِإْن وقد ذكر الشوكاني في هذا القيد جممة من األوجه، فقال:" وشرط ال سبحانه هدذا النهدى بقولده: 

أن  ألن اإلكراا ال يتصور إال عند إرادتهم لمتحصن فإن مدن لدم تدرد التحصدن ال يصدحَأَرْدَن َتَحِصًنا{
 يقال لها مكَرهة عمى الزنا والمراد بالتحصن هنا التعفف والتزوج .

يددل: إن هددذا القيددد راجددع إلددى األيددامى، قددال الزجدداج والحسددن بددن الفضددل: فددي الكددالم تقددديم وتددأخير وق
مائكم أن أردن تحصنا( .  أي: )وأنكحوا األيامى والصالحين من عبادكم وا 

وقيل: هذا الشرط ممغى . وقيدل: إن هدذا الشدرط باعتبدار مدا كدانوا عميده فدإنهم كدانوا يكرهدونهن وهدن 
 س لتخصص النهى بصورة إرادتهن التعفف:يردن التعفف ولي

وقيددل" إن هددذا الشددرط خددرج مخددرج الغالددبا ألن الغالددب أن اإلكددراا ال يكددون إال عنددد إرادة التحصددن  
 .(86)فال يمزم منه جواز اإلكراا عند عدم إرادة التحصن وهذا الوجه أقوى هذا الوجوا"

 انثانثت: ْجر املرأة فراش زٔجٓا.املسأنت 
( قددددال: "إذا َباتَددددْت اْلَمددددْرَأُة ُمهَدددداِجَرًة ِفددددَراَش َزْوِجهَددددا َلَعَنْتهَددددا ( عددددن النبددددي)ُهَرْيددددَرَة) عددددن أبددددي       

 .(ٚٛ)اْلَماَلِئَكُة حتى َتْرِجَع"
 المعنى اإلجمالي: 

إن الزوجة إذا تركت فراش زوجها بال سبب بدا منه، فإن المالئكدة تددعو عميهدا بدالمعن حتدى        
 تصبح .

 ة:وجه الدةل
قددول النبددي: "إذا َباتَددْت" قيددد مفهومدده إذا هجددرت المددرأة فددراش زوجهددا نهددارًا لددم تسددتحق هددذا العقوبددة ، 

 وهذا المفهوم  ير مراد من بل القيد خرج مخرج الغالب .
 .(88)وعدم جواز امتناع المرأة من زوجها لياًل أو نهارًا هو مذهب جمهور العمماء
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المعددن بمددا إذا وقددع منهددا ذلددك لدديال لقولدده حتددى تصددبح  قددال ابددن حجددر: "وظدداهر الحددديث اختصدداص
وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الميل وقوة الباعث عميه وال يمزم من ذلك أنه يجوز لها االمتناع فدي 

 .(89)النهار وانما خص الميل بالذكر ألنه المظنة لذلك"
نمدا ذكدر ذلدك وقال العيندي: "ظداهرا اختصداص المعدن بمدا إذا وقدع ذلدك منهدا لدياًل ولديس  ذلدك بقيدد وا 

ال فهو عام في الميل والنهار"  .(90)ألن مظنة ذلك  البا بالميل وا 
 ا امتت ٔانتٕصياث

والفقهاء  األصوليينكالم بحث المتواضع والنظر في هذا المن خالل  
 :ادتيةبالنتائج  ناخرج "خرج مخرج الغالب ما"حول 

هدوم المخالفدة مدن عمدم أصدول خرج مخدرج الغالدب لده صدمة وثيقدة بمبحدث مف ّن ماأ .ٔ
مدن أقدوى شدروط و  ، مدا كدان المسدكوت عنده مخاِلفدًا فدي الُحْكدم ِلممنطدوق الفقه وهدو

 . العمل به أْن ال يخرج المنطوق مخرج الغالب
أن جمددداهير األصدددوليين ذهبدددوا إلدددى أّن مدددا خدددرج مدددن خدددالل البحدددث تبدددين بوضدددوح  .ٕ

، ونقددل بعضددهم اإلجمدداع  مخددرج الغالددب ال يعددّد قيدددًا فددي الخطدداب ي خددذ بمفهومدده
 عمى ذلك ولم يخالف فيه إال إمام الحرمين الجويني والعز بن عبد السالم.

ن الكددريم ينبغدي مراعداة مدداخرج مخدرج الغالدب ومالحظتدده عندد تفسدير نصددوص القدر  .ٖ
المجتهدد فدي اسدتنباط  اعدا منهجًا معتبرًا وطريقدة مثمدى يستحضدرهوالسنة النبوية، و 

 ك النصوص .األحكام الشرعية من تم

خرج مخدرج الغالدب سدواء فدي القدر ن الكدريم  كثيرة ومتنوعة لما تطبيقات فقهيةيوجد  .ٗ
 .، وقد بسطنا القول عن بعضها في المبحث الثانيأو السنة النبوية

في الختام البد لنا من أن نشير إلى أن موضوع ماخرج مخرج الغالب ما يزال  .٘
اولنا في بحثنا هذا تسميط بحاجة إلى دراسة عميقة وبحث مستفيض، وقد ح
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الضوء عمى هذا المسألة المهمة، ولفت أنظار الباحثين إليها ، فهذا البحث 
مشروع رسالة  الواجب أن يتموا المختصر ال يعدو أن يكون لبنة في هذا الموضوع

أو أطروحة لمدراسات العميا كقاعدة أصولية لها أثرها في الفروع الفقهية ونوصي 
" وتطبيقاتها هُ لَ  مَ وْ هُ فْ مَ  اَلْ  بِ لِ اْ غَ الْ  جَ رَ خْ مَ  جَ رَ خَ اْ ن: ) قاعدة "مَ أن تدرس تحت عنوا

 .الفقهية( 
 ونسأل ال التوفيق والسداد.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 ْٕايص انبذث

                                 

 ٗٔ/ٖهددددد(، المحصددددول فددددي عمددددم أصددددول الفقدددده،ٙٓٙلدددددين محمددددد بددددن عمددددر)ت( الدددرازي، فخددددر أ)
م( ا الشددوكاني، ٜٜٚٔ-هدددٛٔٗٔ،ٖ)تحقيددق: د. طدده جددابر العمددواني، م سسددة الرسددالة، بيددروت، ط

)تحقيدق: محمدد سدعيد  ٖٖٓهد(، إرشاد الفحدول إلدى تحقيدق عمدم األصدول،ٕٓ٘ٔمحمد بن عمي )ت
م( ا صددددددالح، محمددددددد أديددددددب، تفسددددددير ٜٜٚٔ-هدددددددٚٔٗٔ، ٚالبدددددددري، م سسددددددة الكتددددددب الثقافيددددددة، ط

 م( .ٖٜٜٔ-هدٖٕٔٔ،  ٗ)المكتب اإلسالمي، ط ٜٓٙ/ٔالنصوص،
)تحقيق: محمد أحمد  ٕ٘هد(، النبذ في أصول الفقه،ٙ٘ٗ( ابن حزم، عمي بن أحمد األندلسي)تٕ)

ا صدالح، محمدد  ٖٖٓهدد( ا الشدوكاني، إرشداد الفحدول،٘ٓٗٔ،ٔعبد العزيز، دار الكتب العممية، ط
 م( .ٖٜٜٔ-هدٖٕٔٔ، ٗ)المكتب اإلسالمي، طٜٓٙ/ٔب، تفسير النصوص،أدي
ا صددددددددددددالح، تفسددددددددددددير  ٖٖٓا الشددددددددددددوكاني، إرشدددددددددددداد الفحددددددددددددول، ٗٔ/ٖ( الددددددددددددرازي، المحصددددددددددددول،ٖ)

 . ٜٓٙ/ٔالنصوص،
 ٕٔٙ( ينظر: الحسن، خميفة بابكر، مناهج األصوليين فدي طدرق دالالت األلفداظ عمدى األحكدام،ٗ)

م(ا راجددح ، عبددد السددالم أحمددد، دليددل الخطدداب وأثددر ٜٜٛٔ-هدددٜٓٗٔ، ٔ)مكتبددة وهبددة، القدداهرة، ط
 م(.ٕٓٓٔ-هدٕٔٗٔ، ٔ)دار ابن حزم ، بيروت، ط ٜٜٔاالختالف فيه في الفقه والقانون،
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)تحقيدق: د.  ٜٓٗ/ٖهدد(، شدرح الكوكدب المنيدر ،ٕٜٚ( الفتوحي ، محمدد ابدن النجدار الحنبمدي)ت٘)
 م( .ٜٜٚٔ -هد ٛٔٗٔ، ٕطمحمد الزحيمي ود. نزيه حماد ، مكتبة العبيكان، 

)دار  ٗٚهد(، الكوكب الساطع نظدم جمدع الجوامدع،ٜٔٔ( السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن)تٙ)
 هد( .ٖٔٗٔ، ٔابن الجوزي، ط

)دار الكتدددب  ٗٔٔ-ٙٓٔ( الكبيسدددي، بشدددير مهددددي، مفددداهيم األلفددداظ وداللتهدددا عندددد األصدددوليين،ٚ)
 م(.ٕٚٓٓ-هدٕٛٗٔ، ٔالعمميةد، بيروت، ط

 . ٘ٚٚ/ٕي، شرح مختصر الروضة،( الطوفٛ)
)أندوار البدروق فدي أندواء  ، الفدروقهدد(ٗٛٙأبو العباس أحمدد بدن إدريدس الصدنهاجي)ت( القرافي، ٜ)

 م( .ٜٜٛٔ-هدٛٔٗٔ، ٔ)دار الكتب العممية، بيروت، ط ٖٛ/ٕالفروق( ،
 . ٖٔ( سورة اإلسراء، ادية،ٓٔ)
 . ٓٗ/ٕ،( ينظر: القرافي، الفروقٔٔ)
 . ٖدية،( سورة المائدة، إٔ)
 ٖٗمحمدددد عمددي، حجيدددة مفهددوم المخالفدددة عدندددد األصددولديِدددددين،( ينظددر: عبددد الدددرحمن، إسددماعيل ٖٔ)

 )الشبكة العنكبوتية، موقع األصمين(.
 . ٖٛ/ٕ( القرافي، الفروق:ٗٔ)
 ( ينظر: المصدر نفسه .٘ٔ)
 . ٖٛ/ٕ( ينظر: القرافي، الفروق:ٙٔ)
هدددد(، شدددرح مختصدددر ٙٔٚي الصرصدددري)ت( ينظدددر فدددي ذلدددك: الطدددوفي، سدددميمان بدددن عبدددد القدددو ٚٔ)

م( ٕٔٔٓ-هددٕٖٗٔ، ٔ)تحقيق: د. عبدد ال التركي،م سسدة الرسدالة، دمشدق، ط ٙٚٚ/ٕالروضة ،
 ٙ٘٘هددد(، مفتدداح الوصددول إلددى بندداء الفددروع عمددى األصددول، ٔٚٚا التممسدداني، محمددد بددن أحمددد)ت

م( ا الشوكاني، ٖٕٓٓ-هدٕٗٗٔ، ٕ)تحقيق: محمد عمي فركوس، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط
 . ٖٙٓإرشاد الفحول،
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هددددددد(، شددددددرح تنقدددددديح ٗٛٙينظددددددر: القرافددددددي، أبددددددو العبدددددداس أحمددددددد بددددددن إدريددددددس الصددددددنهاجي)ت (ٛٔ)
-هدددٖٜٖٔ،ٔ)تحقيددق: طدده عبددد الددر وف سددعد، شددركة الطباعددة الفنيددة المتحدددة ، ط ٕٔٚ،الفصددول
 م(.ٖٜٚٔ

)تحقيدددق: ٙٙٔ/ٖهدددد(، شدددرح مختصدددر المنتهدددى،ٙ٘ٚ( اإليجدددي، عضدددد الددددين عبدددد الدددرحمن)تٜٔ)
م( ا  ل تيميددة، الجددد ٕٗٓٓ-هدددٕٗٗٔ، ٔمحمددد حسددن إسددماعيل، دار الكتددب العمميددة، بيددروت، ط

هدد( ٕٛٚهدد( وحفيددا أحمدد بدن تيميدة)تٕٛٙهد( وابنه عبدد الحمديم)تٕ٘ٙمجد الدين عبد السالم )ت
 )تحقيددق: محمددد محيددي الدددين عبددد الحميددد، دار الكتدداب العربددي( ا ٕٙٗالمسددودة فددي أصددول الفقدده، 

)تحقيددددق: د. فهددددد ٙٙٓٔ/ٖهددددد(، أصددددول الفقدددده،ٖٙٚابددددن مفمددددح، شددددمس الدددددين محمددددد المقدسددددي)ت
م( ا المحمددي، جددالل الدددين محمددد بددن ٜٜٜٔ-هدددٕٓٗٔ، ٔالسدددحان، مكتبددة العبيكددان، الريدداض، ط

)دار الفكدددددر( ا ابدددددن إمدددددام الكامميدددددة، كمدددددال الددددددين محمدددددد بدددددن محمدددددد  ٕٙٗ/ٔهدددددد(،ٗٙٛأحمدددددد)ت
)تحقيق: د. عبدد الفتداح الدخميسدي، دار ٙٓٔ/ٖلى منهاج األصول،هد( ، تيسير الوصول إٗٚٛ)ت

هددد(، نهايددة ٕٚٚم( ا اإلسددنوي، عبددد الددرحيم بددن الحسددن)تٕٕٓٓ-هدددٖٕٗٔ، ٔالفدداروق الحديثددة، ط
)تحقيق: محمد حسن إسماعيل، وأحمدد المزيددي، دار الكتدب  ٕٚٔ/ٕالسول شرح منهاج األصول، 

هدد(، الددرر الموامدع فدي شدرح ٖٜٛأحمد بن إسماعيل)ت ( ا الكوراني،ٜٕٓٓ، ٔالعممية، بيروت، ط
-هددٜٕٗٔ)تحقيق: د. سعيد المجيدي، الجامعدة اإلسدالمية، المديندة المندورة، ٙٗٗ/ٔجمع الجوامع،

 . ٜٓٗ/ٖم( ا الفتوحي ، شرح الكوكب المنير ،ٕٛٓٓ
 . ٘ٚٚ/ٕ( الطوفي، شرح مختصر الروضة،ٕٓ)
 ٓٓٔ/ٖ، اإلحكدددام فدددي أصدددول األحكدددام،هدددد(ٖٔٙ( ادمددددي، سددديف الددددين عمدددي بدددن محمدددد)تٕٔ)

هدددد( ا ابدددن مفمدددح، أصدددول ٗٓٗٔ، ٔ)تحقيدددق: د. سددديد الجميمدددي ، دار الكتددداب العربدددي، بيدددروت، ط
 . ٘ٙٓٔ/ٖالفقه،

 ٖٕٓ/ٚهدد(، عدون المعبدود شدرح سدنن أبدي داود،ٜٕٖٔ( العظيم  بادي، محمد شمس الحدق)تٕٕ)
 م( .ٜٜ٘ٔ، ٕ)دار الكتب العممية، بيروت، ط
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)تحقيدق: محمدد ٕٓٔ/ٔهدد(، الدذخيرةٗٛٙأبو العباس أحمد بدن إدريدس الصدنهاجي)ت القرافي، (ٖٕ)
 . ٕٔٚ،م( ا شرح تنقيح الفصولٜٜٗٔ،ٔحجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

 . ٖٛ/ٕالقرافي، الفروق، (ٕٗ)
 .ٜٛ/ٕ( حمولو، الضياء الالمع شرح جمع الجوامع،ٕ٘)
، الضدددددددياء الالمدددددددع شدددددددرح جمدددددددع هدددددددد(ٜٛٛ( حمولدددددددو، أحمدددددددد  بدددددددن عبدددددددد الدددددددرحمن المدددددددالكي)تٕٙ)

 .ٓٓٔ/ٕالجوامع،
( هدددو إمدددام الحدددرمين ضدددياء الددددين أبدددو المعدددالي عبدددد الممدددك بدددن عبدددد ال بدددن يوسدددف الجدددويني ٕٚ)

هددد، قددرأ عمددم أصددول الفقدده عمددى أبددي القاسددم ٜٔٗالشددافعي، ولددد فددي جددوين مددن أعمددال نيسددابور عددام
رهان في أصول الفقه، التمخديص، تدوفي اإلسكافي تمميذ أبي إسحاق اإلسفراييني، من مصنفاته : الب

)دار  ٖٖٔهد. ينظر: السوسي، أبو الطيب مولود السريري، معجم األصوليين، ٛٚٗرحمه ال سنة 
 م(. ٕٕٓٓ-هدٖٕٗٔ، ٔالكتب العممية، بيروت، ط

( هددو أبددو محمددد عددز الدددين بددن عبددد السددالم السددممي الشددافعي، شدديل اإلسددالم وسددمطان العممدداء ٕٛ)
هددد، ونشددأ بهددا ، بددرع فددي العمددوم، وأخددذ عددن ادمدددي عمددم ٛٚ٘ب ولددد بدمشددق عددامأصددمه مددن المغددر 

أصددول الفقدده، مددن مصددنفاته: قواعددد األحكددام فددي مصددالح األنددام، وشددجرة المعددارف، تددوفي رحمدده ال 
. ولددم أجددد هددذا النقددل فددي كتددب اإلمددام ابددن  ٕٗٛهددد. ينظددر: السوسددي، معجددم األصددوليين،ٓٙٙسددنة 

 عبد السالم .
 ٛٚٔ/ٔهددد(، البرهددان فددي أصددول الفقدده،ٛٚٗني، أبددو المعددالي عبددد الممددك بددن يوسددف)ت( الجددويٜٕ)

 م(.ٜٜٚٔ-هدٛٔٗٔ)دار الكتب العممية، بيروت، 
)تحقيددق:  ٜٕٔهددد(، القواعددد والفوائددد األصددولية،ٖٓٛ( ابددن المحددام، عمددي بددن عبدداس البعمددي)تٖٓ)

 م(.ٜٙ٘ٔ-هدٖ٘ٚٔمحمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ،
 . ٖٛ/ٕ( القرافي، الفروق:ٖٔ)
هددددد(، الغيددددث الهددددامع شددددرح جمددددع ٕٙٛ( الددددولي العراقددددي، أبددددو زرعددددة أحمددددد بددددن عبددددد الددددرحيم)تٕٖ)
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-هدددددٕ٘ٗٔ، ٔ)تحقيددددق: محمددددد تددددامر حجددددازي، دار الكتددددب العمميددددة، بيددددروت ، ط ٕٕٔالجوامددددع،
ا الطدددددوفي، شدددددرح مختصدددددر  ٕٔٚ،القرافدددددي، شدددددرح تنقددددديح الفصدددددولم(. وينظدددددر فدددددي ذلدددددك: ٕٗٓٓ

 . ٚٚٚ/ٕلروضة،ا
 . ٖٛ/ٕ( الفروق:ٖٖ)
 . ٖٔ/ٕهد(، اديات البينات عمى شرح جمع الجوامع،ٜٜٗ( ابن قاسم، أحمد العبادي)تٖٗ)
 . ٙٙٓٔ/ٖا ابن مفمح، أصول الفقه، ٕٙٗ( ينظر:  ل تيمية، المسودة،ٖ٘)
 . ٙٗٗ/ٔ( الكوراني، الدرر الموامع في شرح جمع الجوامع،ٖٙ)
 . ٚٚٚ/ٕة،( الطوفي، شرح مختصر الروضٖٚ)
، كتداب الصدالة، دباب  ٕٓ٘/ٔهدد(، الجدامع الصدحيح،ٕٙ٘( البخداري، محمدد بدن إسدماعيل)تٖٛ)

هدد(، ٕٙٚا  مسدمم، عبدد ال بدن الحجداج)ت٘ٚٙمن أخف الصالة عندد بكداء الصدبي، رقدم الحدديث:
 ٗٛٓٔ، كتاب الصالة ، دباب أمر األئمة بتخفيف الصالة في تمام، رقم الحديث:  ٗٗ/ٕالصحيح،

. 
هددددد( ، التمهيددددد لمددددا فددددي الموطددددأ مددددن المعدددداني ٖٙٗ( ابددددن عبددددد البددددر، يوسددددف بددددن عبددددد ال)تٜٖ)

محمدددددد البكدددددري، وزارة عمدددددوم األوقددددداف والشددددد ون   )تحقيدددددق: مصدددددطفى العمدددددوي، ٓٔ/ٜٔواألسدددددانيد،
 هد(.ٖٚٛٔاإلسالمية، المغرب،

 ٕٕٓ/ٕهد(، فدتح البداري شدرح صدحيح البخداري،ٕ٘ٛ( ابن حجر، أحمد بن عمي العسقالني)تٓٗ)
 )دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب(.

، ٔ)دار الفكددددر، بيددددروت، ط ٖٕٖ/ٔهددددد(، المغنددددي،ٕٓٙ( ابددددن قدامددددة، عبددددد ال بددددن أحمددددد)تٔٗ)
 هد(.٘ٓٗٔ

هد(، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شدرح منتقدى ٕٓ٘ٔالشوكاني، محمد بن عمي )ت (ٕٗ)
 م( .ٖٜٚٔ)دار الجيل، بيروت، ٛٙٔ/ٖاألخبار، 

 .ٔٓٔسورة النساء، ادية،  (ٖٗ)
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)دار  ٕ٘ٗ/٘هد(، جامع البيان عن تأويل  ي القر ن،ٖٓٔالطبري، محمد بن جرير)ت ( ينظر:ٗٗ)
 هد(.٘ٓٗٔالفكر، بيروت،

)دار المعرفددة، بيددروت( ا  ٜ٘ٔ/ٕهددد(، المبسددوط،ٜٓٗينظددر: السرخسددي، محمددد بددن أحمددد)ت (٘ٗ)
غندددددي المحتددددداج  إلدددددى معرفدددددة معددددداني ألفددددداظ هدددددد(، مٜٚٚالخطيدددددب الشدددددربيني، محمدددددد بدددددن أحمدددددد)ت

هد(، الفواكه الدواني عمى ٕٙٔٔ)دار الفكر، بيروت( ا النفراوي، أحمد بن  نيم)ت ٜٖٓ/ٖالمنهاج،
 . ٕٚٔ/ٕهد(ا ابن قدامة، المغني،٘ٔٗٔ)دار الفكر، بيروت، ٖٚٔ/ٖرسالة ابن أبي زيد القيرواني،

داَلَتْيِن ِبَعَرفَدَة وكدان  ، كتداب الحدج ، ٜٛ٘/ٕ( البخاري، الجامع الصدحيح،ٙٗ) َبداب اْلَجْمدِع بدين الصَّ
َماِم َجَمَع َبْيَنُهَما، رقم الحديث:  اَلُة مع اإْلِ  . ٖٚ٘ٔبن ُعَمَر رضي ال عنهما إذا َفاَتْتُه الصَّ

 ٖٔٙ/٘هدددد( ، الجدددامع ألحكدددام القدددر ن،ٔٚٙ( ينظدددر: القرطبدددي، محمدددد بدددن أحمدددد األنصددداري)تٚٗ)
 )دار الشعب، القاهرة(.

، كتدداب النكدداح ، بدداب َصددْوِم اْلَمددْرَأِة بِددِإْذِن َزْوِجهَددا َتَطِوًعددا، رقددم ٖٜٜٔ/٘( البخدداري، الصددحيح،ٛٗ)
، كتدداب الزكدداة، َبدداب مددا َأْنفَددَق اْلَعْبددُد مددن َمدداِل َمددْواَلُا، رقددم ٜٔ/ٖا مسددمم، الصددحيح،ٜٙٛٗالحددديث: 
 .ٕٙٓٔالحديث: 

هدددد(، ٗٔٓٔمدددال عمدددي بدددن سدددمطان)ت ا القددداري، ٘ٔٔ/ٚالندددووي، شدددرح صدددحيح مسدددمم،( ينظر:ٜٗ)
)تحقيدددددق: جمدددددال عيتددددداني، دار الكتدددددب العمميدددددة ،  ٘/ ٚمرقددددداة المفددددداتيح شدددددرح مشدددددكاة المصدددددابيح،

 م(.ٕٔٓٓ،ٔبيروت،ط
 . ٜٕٙ/ٜابن حجر، فتح الباري، (ٓ٘)
)دار إحيداء التدراث العربدي، ٘ٔٔ/ٚهدد(، شدرح صدحيح مسدمم،ٙٚٙالنووي، يحيى بن شرف)ت (ٔ٘)

 هد(.ٕٜٖٔ، ٕبيروت، ط
 . ٖٓٔ( سورة  ل عمران، ادية،ٕ٘)
، ٕ)مكتبدددددة الم يدددددد، ط ٚٙفضدددددل إلهدددددي، التددددددابير الواقيدددددة مدددددن الربدددددا فدددددي اإلسدددددالم، ( ينظدددددر:ٖ٘)

 هد،الرياض(.ٕٔٗٔ
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)تحقيددددق: محمددددد صددددادق  ٗٛٔ/ٕالقددددر ن، هددددد(، أحكددددامٖٓٚ( الجصدددداص، أحمددددد بددددن عمددددي )تٗ٘)
 هد( .٘ٓٗٔالقمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

هدددد(، إرشددداد العقدددل السدددميم إلدددى مزايدددا القدددر ن ٕٜٛسدددعود، محمدددد بدددن محمدددد العمدددادي)تأبدددو ال (٘٘)
 )دار إحياء التراث العربي، بيروت(. ٗٛ/ٕالكريم،

 . ٕٓٓ/ٔابن حجر، فتح الباري، (ٙ٘)
 . ٜٙفضل إلهي، التدابير الواقية من الربا في اإلسالم، ( ينظر:ٚ٘)
 .  ٕٛٚ( سورة البقرة، ادية،ٛ٘)
 ٕٕٚٓٓ، رقددددم الحددددديث:ٕٕ٘/٘هددددد(، المسددددند،ٕٔٗعبددددد ال أحمددددد الشدددديباني)ت( حنبددددل، أبددددو ٜ٘)

، رقددم ٙٔ/ٖهددد(، السددنن،ٖ٘ٛ)م سسددة قرطبددة ، مصددر( ا الدددارقطني، عمددي بددن عمددر البغدددادي)ت
م(. قددال ٜٙٙٔ-هدددٖٙٛٔ)تحقيددق: السدديد عبددد ال هاشددم يمدداني، دار المعرفددة، بيددروت،ٛٗالحددديث:

دار الكتدداب  رجالدده رجددال الصددحيح". )دار الريددان لمتددراث د : "ٛٔٔ/ٗالهيثمددي فددي مجمددع الزوائددد ،
 هد(.ٚٓٗٔالعربي، القاهرة، بيروت،

 . ٖٕٛ( سورة البقرة، ادية،ٓٙ)
هددددد(،أحكام ٖٗ٘محمددددد بددددن عبددددد ال)ت ابددددن العربددددي،ا  ٕٛ٘/ٕالقددددر ن، ( الجصدددداص، أحكددددامٔٙ)

 )تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر، بيروت(. ٖٙ/ٕالقر ن،
 . ٖٙ/ٕن العربي، أحكام القر ن،اب (ٕٙ)
 . ٕٛ٘/ٕالجصاص، أحكام القر ن، (ٖٙ)
  . ٚٓٗ/ٖ( ينظر: القرطبي، الجامع ألحكام القر ن،ٗٙ)
، كتاب السمم ، باب ال يبيع عمى بيع أخيه وال يسوم عمى سوم  ٕ٘ٚ/ٕ( البخاري، الصحيح، ٘ٙ)

، كتداب المسداقاة،  ٗ٘ٔٔ/ٖا مسمم ، الصدحيح، ٖٖٕٓأخيه حتى يأذن له أو يترك، رقم الحديث: 
بدداب تحددرم بيددع الرجددل عمددى بيددع أخيدده وسددومه عمددى سددومه وتحددريم الددنَّْجِش وتحددريم التَّْصددِرَيِة، رقددم 

 . ٕٔٗٔالحديث: 
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، كتدداب المسدداقاة، بدداب تحددريم بيددع الرجددل عمددى بيددع أخيدده وسددومه ٗ٘ٔٔ/ٖ( مسدمم، الصددحيح، ٙٙ)
 . ٘ٔ٘ٔرقم الحديث:  عمى سومه وتحريم النَّْجِش وتحريم التَّْصِرَيِة ،

)دار  ٕٛ٘/ٔٔهددد(، عمدددة القدداري شددرح صددحيح البخدداري،٘٘ٛ( العينددي، محمددود بددن أحمددد)تٚٙ)
هدددد(، تحفدددة األحدددوذي ٖٖ٘ٔإحيدداء التدددراث العربدددي، بيدددروت(.ا المبددداركفوري، محمددد عبدددد الدددرحمن)ت

 )دار الكتب العممية، بيروت(. ٜٖٕ/ٗبشرح جامع الترمذي،
 . ٖٖ٘/ٗابن حجر، فتح الباري، (ٛٙ)
ا الددددددمياطي، أبدددددو بكدددددر السددددديد محمدددددد  ٕٔٔ/٘( ينظدددددر: القرطبدددددي، الجدددددامع ألحكدددددام القدددددر ن،ٜٙ)

هدددددد(، إعاندددددة الطدددددالبين عمدددددى حدددددل ألفددددداظ فدددددتح المعدددددين لشدددددرح قدددددرة العدددددين بمهمدددددات ٕٖٓٔشدددددطا)ت
هددد(، ٜٚٛشددمس الدددين محمددد بددن محمددد)ت )دار الفكددر، بيددروت( ا ابددن أميددر الحدداج،ٕٜٕ/ٖالدددين،

 م(.ٜٜٙٔ-هدٚٔٗٔ)دار الفكر، بيروت، ٔ٘ٔ/ٔالتقرير والتحبير،
 . ٖٕ( سورة النساء، ادية، ٓٚ)
، ٔ)دار ابدددددن حدددددزم، بيدددددروت،طٔٚٗ( ينظددددر: الخدددددادمي، ندددددور الددددددين، الددددددليل عنددددد الظاهريدددددة،ٔٚ)

 . ٕٓٓم(  ا راجح ، دليل الخطاب وأثر االختالف فيه،ٕٓٓٓ-هدٕٔٗٔ
)دار ابدن حدزم، بيدروت،  ٕ٘ٔسدالمي، ( ينظر: حمادو، نذير، االجتهاد بالرأي في التشدريع اإلٕٚ)
 م( .ٜٕٓٓ-هدٖٓٗٔ، ٔط
 . ٔ٘ٔ/ٔ( ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،ٖٚ)
ْجَمدداُع ( صدحح ابددن حجددر األثدر الددوارد عددن عمددي بدن أبددي طالددب)ٗٚ) ( فددي ذلدك وقددال: "َولَددْواَل اإْلِ

بِدِه َأْولَدى". ونقدل عدن مالدك أنده لدم يسدتمر عمدى هدذا  اْلَحاِدُث ِفي اْلَمْسَأَلِة َوُنْدَرُة اْلُمَخاِلِف َلَكداَن اأْلَْخدذُ 
 القول. 
 . ٜٙ/ٕا وينظر: حمولو، الضياء الالمع شرح جمع الجوامع، ٛ٘ٔ/ٜفتح الباري،       

ا ابددددن أميددددر الحدددداج، التقريددددر  ٜٙ/ٕ( ينظددددر: حمولددددو، الضددددياء الالمددددع شددددرح جمددددع الجوامددددع،٘ٚ)
 . ٖٛٙ/ٔا صالح، تفسير النصوص، ٔ٘ٔ/ٔوالتحبير،
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هددد(، المحددرر الددوجيز فددي تفسددير الكتدداب ٕٗ٘( ابددن عطيددة، عبددد الحددق بددن  الددب األندلسددي)تٙٚ)
-هدددٖٔٗٔ، ٔ)تحقيددق: عبددد السددالم عبددد الشددافي، دار الكتددب العمميددة، بيددروت، ط ٕٖ/ٕالعزيددز ،
 م(.ٖٜٜٔ

هد(، روح المعاني في تفسير القدر ن العظديم ٕٓٚٔ( ادلوسي، شهاب الدين محمود البغدادي)تٚٚ)
 )دار إحياء التراث العربي، بيروت( . ٕٛ/ٓٔسبع المثاني،وال
هددد(، شددرح ٔٓٔٔمحمددد بددن عبددد ال المددالكي)ت ا الخرشددي، ٕٜٕ/ٖٓ( السرخسددي، المبسددوط،ٛٚ)

 )دار الفكر لمطباعة، بيروت( . ٕٛٓ/ٖمختصر سيدي خميل،
)دار ٕ٘ٚ/ٙهد(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهداج،ٜٚ٘( الرممي، أحمد بن حمزة األنصاري)تٜٚ)

 م( .ٜٗٛٔ-هدٗٓٗٔالفكر، بيروت،
 . ٘ٛ/ٚ( ابن قدامة، المغني،ٓٛ)
 . ٖٖ( سورة النور، اديةٔٛ)
 . ٕٖٔ/ٛٔ( ينظر: الطبري، التفسير،ٕٛ)
هدددددد(، المبددددداب فدددددي عمدددددوم ٘ٚٚينظدددددر: ابدددددن عدددددادل، عمدددددر بدددددن عمدددددي الحنبمدددددي الدمشدددددقي)ت (ٖٛ)

 . ٔٚٔ/ٔ، التقرير والتحبير،ا ابن أمير الحاج ٔٙٗ/ٗا ابن حجر، فتح الباري، ٖٚٚ/ٗٔالكتاب،
)دار الفكدددددر، ٜٕٓ/ٖهدددددد(، تفسدددددير القدددددر ن العظددددديم،ٗٚٚابدددددن كثيدددددر، إسدددددماعيل بدددددن عمدددددر)ت (ٗٛ)

 هد(.ٔٓٗٔبيروت،
 . ٙ٘ٔ/ٛٔادلوسي، روح المعاني، (٘ٛ)
هد(، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم ٕٓ٘ٔالشوكاني، محمد بن عمي )ت (ٙٛ)

 )دار الفكر، بيروت(  . ٖٓ،  ٜٕ/ٗالتفسير، 
، ِكَتاب النَِّكاِح ، َباب إذا َباَتْت اْلَمْرَأُة ُمَهاِجَرًة ِفَراَش َزْوِجهَدا، رقدم ٜٜٗٔ/٘( البخاري، الصحيح،ٚٛ)

، ِكتَددداب النَِّكددداِح ، َبددداب َتْحدددِريِم اْمِتَناِعهَدددا مدددن ِفدددَراِش ٜ٘ٓٔ/ٕا مسدددمم الصدددحيح، ٜٛٛٗالحدددديث:   
 .َٖٙٗٔزْوِجَها،رقم الحديث: 
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 . ٖٙٚ/ٖا الدمياطي، إعانة الطالبين،  ٖٕٕ/ٚينظر: ابن قدامة، المغني، (ٛٛ)
 . ٜٕٗ/ٜابن حجر، فتح الباري، (ٜٛ)
 . ٗٛٔ/ٕٓالعيني، عمدة القاري، (ٜٓ)


