
»حكم العمل بالدليل الراجح والطرق املوصلة اىل معرفته«

أ.م.د عمر عدنان منشود  |      275

حكم العمل بالدليل الراجح 

والطرق املوصلة الى معرفته

دراسة مقارنة بني 

مدرسة الحنفية ومدرسة الجمهور

أ.م.د عمر عدنان منشود

قسم أصول الفقه كلية العلوم اإلسالمية

الجامعة العراقية





»حكم العمل بالدليل الراجح والطرق املوصلة اىل معرفته«

أ.م.د عمر عدنان منشود  |      277

املقدمة 

الحم��د لله رب العامل��ني، وبه نس��تعني، ونعتصم 

بكرم��ه العميم، ولطف��ه العظيم، والصاة والس��ام 

عىل خاتم املرسلني، وعىل آله وصحبه أجمعني.

وبعد؛ فإن لعلامء األص��ول مناهجهم للرتجيح بني 

األدل��ة عند تعارضها، واملتتب��ع لهذه املناهج يقف 

عىل مدرستني رئيستني، هام مدرسة علامء الحنيفة، 

ومدرسة علامء الش��افعية، واملدرسة األخرية أثرت 

تأثرياً كبرياً يف علامء األصول من املذهبني املاليك 

والحنبيل، الذين صاروا إليها، حتى تبلور األمر إىل 

منهج��ني مميزين، هام: مدرس��ة الحنفية التي يعرب 

عنه��ا بالفقهاء، ومدرس��ة الجمهور الت��ي يعرب عنها 

باملتكلني. 

وه��ذا اله��دف يس��عى اىل تبي��ني املام��ح العامة 

للرتجي��ح ب��ني األدل��ة عن��د تعارضه��ا ب��ني هاتني 

املدرس��تني، يف ه��ذا البح��ث املوس��وم: )حكم 

العم��ل بالدلي��ل الراج��ح، والط��رق املوصل��ة إىل 

معرفته- دراسة مقارنة بني مدرسة الحنفية، و مدرسة 

الجمهور(.

وينأى هذا البحث عن االنحياز إىل أحد املدرستني، 

فكاه��ام مدرس��ة إس��امية أصيل��ة، له��ا منهجها 

وأدلته��ا، وأن املس��لم يف اتباعه هذه املدرس��ة أو 

تلك، مل يخرج عن دائ��رة الصواب، لذلك اكتفيت 

بالعرض من دون الرتجيح بني املدرستني.

واش��تمل هذا البحث بعد هذه املقدمة املوجزة عل 

ثالثة مباحث:  

املبحث األول: تعريف الرتجيح والتعارض وحكم 

العمل بهام.

 املبحث الثالث: استعامل الرتجيح عند الفقهاء  .

املبحث الثالث: الرتجيح عند تعارض األدلة.

ث��م خامت��ة البح��ث الت��ي تضمن��ت أه��م النتائج 

والتوصيات.

ثم قامئة املصادر واملراجع. 

والل��ه تع��اىل أس��أل أن ينفعني ب��ه يف الدارين، إنه 

ب��ٌر معني. وس��ام عىل املرس��لني والحمد لله رب 

العاملني.

❊ ❊ ❊
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املبحث األول

تعريف الرتجيح والتعارض 

وحكم العمل بهما

إن مصطلحي الرتجيح والتعارض من املصطلحات 

املعروفة والشائعة، لذلك س��أعرف بهام باختصار 

ملقتضيات البحث.

املطلب االول: تعريف الرتجيحوالتعارض 	 

أوالً:  تعريف الرتجيح .

لغًة: 	 

اسم مصدر: رجح اليشء يرجح رجوًحا: إذا زاد وزنه 

ويتعدى باأللف وبالتثقي��ل فيقال: أرجحت اليشء 

ورجحت��ه ترجيح��ا: أي فضلته وقويت��ه، وأرجحت 

الرجل: أي أعطيته راجًحا)1(.

اصطالحاً:	 

1 - عرّف��ه الحنفي��ة: بأنَّ��ه »إظه��ار الزي��ادة ألح��د 

املتامثلني عىل اآلخر مبا ال يستقل«)2(.

فخرج بقولهم: )املتامثلني( النص مع القياس، فا 

يق��ال: النص راجح عىل القي��اس النتفاء املامثلة، 

ولعدم قيام التعارض بينه��ام، وهذا من قبيل ترتيب 

األدل��ة، واس��تحقاق تقديم بعضها ع��ىل بعض من 

)1( ينظر: لسان العرب: مادة )رجح( 2/ 445

)2( ب��ذل النظ��ريف االصول:  عاء بن محمد االس��مندي.

ت552ه��� تحقيق محم��د زيك. مكتب��ة ال��رتاث. القاهرة 

ص651؛ كش��ف األرسار: 77/4؛ التقرير والتحبري: 1/3؛ 

تيسري التحرير: 153/3.

حيث الرتبة، وهو غري الرتجيح.

كام خرج بقولهم: )مبا ال يستقل( الدليل املستقل، 

فإذا وافق دليل مس��تقل دلي��اً منفرداً آخر فا يرجح 

عليه، إذ ال ترجيح بكرثة األدلة عند الحنفية الستقال 

كل من تلك األدلة بإثبات املطلوب، فا ينضم إىل 

اآلخ��ر وال يتحد ب��ه ليفيد تقويت��ه؛ ألنَّ اليشء إمنا 

يتقوى بصفة توجد يف ذاته ال بانضامم مثله إليه)3(.

ول��ذا عرف الرتجيح: »بأن��ه فضل أحد املثلني عىل 

اآلخر وصفاً«)4(، أي: وصًفا تابًعا ال أصًا، ولذا، فا 

يرتج��ح القياس عىل قياس آخر يعارضه بقياس آخر 

ينضم إليه يوافقه يف الحكم، أما إذا وافقه يف العلّة؛ 

فإنه ال يع��ّد من كرثة األدلة، بل م��ن كرثة األصول، 

وبالتايل يفيد الرتجيح بالكرثة؛ ألنَّ التعدد يف العلة 

يفيد التع��دد يف القياس، وك��ذا ال يرتجح الحديث 

ع��ىل حديث آخر يعارضه بحدي��ث آخر، وال بنص 

الكتاب كذلك)5(.

2 - عرفه الش��افعية: وم��ن وافقهم- »بأنه اقرتان أحد 

الصالحني للداللة عىل املطلوب مع تعارضهام مبا 

يوجب العمل به وإهامل اآلخر«)6(.

واحرتز بقوله: )أحد الصالحني( عن غري الصالحني 

)3( معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية: 127/2.

)4( بديع النظام او نهاية الوصول اىل علم االصول : 2مظفر 

الدي��ن احمد ابن الس��اعايت الحتفي. ت694ه���. تحقيق 

س��عد الس��لمي. رس��الة دكتوراه جامعة ام القرى. 687/2؛ 

الكايف رشح البزودي: 1902/4؛ كشف األرسار: 77/4.

)5( ينظ��ر: املصدر نفس��ه 687/2؛ معج��م املصطلحات 

واأللفاظ الفقهية: 127/2.

)6( اإلحكام لآلمدي: 239/4؛ نفائس األصول: 3656/8؛ 

الفائق يف أصول الفقه: 343/2؛ نهاية الوصول: 3658/8.
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للداللة وال أحدهام.

واحرتز بقوله: )مع تعارضهام( عن الصالحني الذين 

ال تعارض بينهام، وبقوله: »مبا يوجب العمل« عام 

اختص به أحد الدليلني من اآلخر من الصفات الذاتية 

أو العرضي��ة وال مدخل لها يف التقوي��ة والرتجيح.

وميكن أن يس��تخلص من التعريفني الس��ابقني: أّن 

الراجح هو ما ظهر فضل فيه عىل معادله )1(.

ثانياً: تعريف التعارض:

لغًة: 	 

أصل��ه م��ن العرض وه��و املنع. يق��ال: ال تعرتض 

ل��ه، أي: ال متنعه باعرتاضك أن يبل��غ مراده. ومنه: 

االعرتاضات عند األصولي��ني والفقهاء الواردة عىل 

يت بذلك؛ ألنها متنع  القياس وغريه من األدلة، ُسمِّ

من التمس��ك بالدليل ومنه: تع��ارض البينات؛ ألنَّ 

كل واح��دة تعرتض األخرى ومتن��ع نفوذها، ومنه: 

تعارض األدلة عند األصوليني)2(.

اصطالًحا: 	 

عرَّفه بعضهم بأنه: »تقابل الحجتنَينْ عىل الس��واء ال 

مزية ألحدهام يف حكَمنينْ متضاَدينْن«)3(.

)1( معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية: 127/2.

)2( ينظ��ر: مختار الصحاح: 205؛ املصباح املنري: 153؛ 

الكليات: 1/ 144.

)3( رشح العض��د ع��ىل مخت��ر املنتهى: اب��ن الحاجب 

املاليك.ت646ه� . 186/3؛ دار الكتب العلمية .بريوت. 

كش��ف األرسار: 77/3؛ الردود والنق��ود رشح مختر ابن 

الحاج��ب: محمد بن محمود الباريت الحنفي .ت786 ه�. 

مكتبة الرشد. الرياض 383/2.

، وال تقابل بني  واعرتض بأنه قال: تقاب��ل الحجتنَينْ

؛ ألن الحجة قطعية، وذك��ر يف التعريف  الحجتَ��نينْ

التس��اوي وهو رشط يف التعريف، فا يحسن ِذكنْره 

يف التعريف)4(.

والتعريف املختار هو: »تقابل الدليلني املتساويني 

عىل سبيل املامنعة«.

فلفظ )تقابل(: جنس يف التعريف يشمل كل تقابل، 

س��واء كان بني دليلني أو غريهام، و)الدليلني(: قيد 

خ��رج به كل تقابل، إالّ م��ا كان بني دليلني، و)عىل 

سبيل املامنعة(: قيد خرج به تقابل الدليلني ال عىل 

س��بيل املامنعة، كأن يتقابل دليل مع دليل يفيد كل 

منهام ما يفيد اآلخر)5(.

املطل��ب  الثاين : حك��م الرتجي��ح والتعارض 	 

والعمل بهام

أوالً:حكم العمل بالدليل الراجح:

يج��ب العمل بالدليل الراجح وإهامل املرجوح إذا 

مل ميكن الجمع بينهام بوجه صحيح. دلَّ عىل ذلك 

إجامع الصحابة والسلف عىل تقديم بعض األخبار 

عىل بعض لقوة الظن، بس��بب عل��م الرواة وكرثتهم 

وعدالتهم وعلو منصبهم، ومن أمثلة ذلك تقدميهم 

خ��رب عائش��ة )ريض الل��ه عنها( أن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»إَِذا النْتََق��ى النِْختَانَاِن، َوتََوارَتنْ النَْحَش��َفُة، فََقدنْ َوَجَب 

ُل«)6(، عىل خرب أيب سعيد الخدري )ريض الله  النُْغسنْ

)4( ينظر: البحر املحيط: 6/ 109؛ رشح الكوكب املنري: 

6/ 122؛ إرشاد الفحول: 1/ 208.

)5( بديع النظام: مصدر س��ابق. 686/2؛ أصول الفقه البن 

مفلح: 1581/4؛ البحر املحيط: 120/8.

)6( س��نن ابن ماجه: أبواب التيمم، باب ما جاء يف وجوب 
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َا النْاَمُء ِمَن النْاَمِء«)1(. عنه( يف قوله: »إمِنَّ

وكذل��ك تقدميهم خرب عائش��ة )ريض الل��ه عنها( : 

ُر َوُهَو ُجُنٌب  رِكُ��ُه الَفجنْ ))أَنَّ رَُس��وَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص كَاَن يُدنْ

تَِس��ُل، َويَُصوُم(( )2(، عىل ما رواه أبو  لِِه، ثُمَّ يَغنْ ِمننْ أَهنْ

بََح  هري��رة )ريض الله عن��ه( من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َم��ننْ أَصنْ

َم لَ��ُه«)3(، فقدم��وا خربها عىل خربه  ُجُنبً��ا، فََا َصونْ

لكونها أعرف بحال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وي��دلُّ عىل ذلك أيضاً تقري��ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ حني 

بعث��ه إىل اليمن قاضيا )4( عىل ترتيب األدلة، وتقديم 

بعضها عىل بعض مع أن ذلك ليس من باب ترجيح 

املصطلح عليه؛ لكنه نظريه، وإذا كان أحد الدليلني 

الغس��ل إذا التقى الختان��ان، 1/ 385، رقم )611(. وروي 

بلف��ظ »إذا ج��اوز الخت��ان الختان وجب الغس��ل«. س��نن 

الرتم��ذي: أبواب الطه��ارة، باب ما ج��اء إذا التقى الختانان 

وج��ب الغس��ل، 1/ 182، رق��م )109(، وق��ال الرتمذي: 

»حديث عائشة حديث حسن صحيح«.

)1( صحي��ح مس��لم: كت��اب الحيض: باب إمن��ا املاء من 

املاء: 1/ 269، رقم )343(.

)2( متف��ق علي��ه. صحيح البخ��اري: كتاب الص��وم، باب 

الصائم يصبح جنبا، 3/ 29، رقم )1925(؛ صحيح مسلم: 

كت��اب الصيام، باب صحة صوم م��ن طلع عليه الفجر وهو 

جنب، 2/ 779، رقم )1109(. واللفظ للبخاري.

)3( صحي��ح البخاري: كتاب الصوم، ب��اب الصائم يصبح 

جنبا، 3/ 29، رقم )1925(؛ مس��ند أحمد: 42/ 327، رقم 

.)25509(

)4( تقري��ر النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ ح��ني بعثه إىل اليم��ن قاضيا. 

أخرجه الرتمذي يف س��نن الرتمذي: أب��واب األحكام، باب 

م��ا جاء يف القايض كيف يق��ي، 608/3، رقم )1328(، 

وق��ال: »هذا حدي��ث ال نعرف��ه إال من هذا الوج��ه، وليس 

إسناده عندي مبتصل«.

راجحا فالعق��اء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح، 

واألص��ل تنزيل الترفات الرشعية منزلة الترفات 

��لُِموَن  العرفي��ة، ولهذا قال النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: »َما رَآُه النُْمسنْ

َحَسًنا فَُهَو ِعننَْد اللَِّه َحَسٌن«)5(، وكذلك إذا غلب عىل 

الظن كون الفرع أش��به بأحد األصلني وجب اتباعه 

باإلجامع، فقد فهم من أصول الرشيعة اعتبار ما هو 

عادة للناس يف تجارتهم، وس��لوكهم الطرق؛ فإنهم 

عند تعارض األس��باب املخوفة يرجحون ومييلون 

إىل األسلم)6(.

ثانياً: الطرق املوصلة إىل معرفة الراجح من األدلة.

وض��ع األصوليون جملة من قواعد الرتجيح ملعرفة 

الراجح من األدلة املتعارضة، وقسمت هذه القواعد 

عىل قس��مني: قواعد الرتجيح بني خربين، وقواعد 

الرتجيح بني قياسني.

واملرجح��ات ال تنحر لكرثته��ا، وضابطها غلبة 

الظن وقوته.

القسم األول: قواعد الرتجيح بني منقولني:

وتتن��وع إىل نوعني: م��ا يتعلق بالس��ند، وما يتعلق 

باملنت وداللته عىل الحكم.

)5( مسند أحمد: 6/ 84، رقم )36، من حديث ابن مسعود 

)ريض الله عنه(. قال الش��يخ ش��عيب األرنؤوط: »إس��ناده 

حسن«؛ املعجم األوسط: 4/ 58، رقم )3602(؛ املعجم 

الكبري: 9/ 112، رقم )8583(. وأورده الهيثمي يف مجمع 

الزوائ��د: 1/ 178، وقال: »رواه أحمد والبزار والطرباين يف 

الكبري، ورجاله موثقون«.

لآلم��دي:  اإلح��كام  394/2؛  املس��تصفى:  ينظ��ر:   )6(

240/4؛ جمع الجوامع: 404/2.
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الن��وع األول: هو ما يتعلق بالس��ند وهو عدة أمور، 

منها:

1- أن يكون رواة أحد الحديثني أكرث من رواة اآلخر 

فيغلب عىل الظن رجحانه لقلة احتامل الغلط.

2- أن يكون أحد الراويني من كبار الصحابة واآلخر 

من صغارهم.

3- أن يتقدم إسام أحد الراويني عىل اآلخر.

4- يرجح املتواتر عىل اآلحاد.

5- يرج��ح خرب الواحد فيام ال تع��م به البلوى عىل 

خرب الواحد فيام تع��م به البلوى، إذ أن تفرد الواحد 

بنق��ل ما تعم به البلوى م��ع توفر الدواعي عىل نقله 

بأكرث من طريق قريب من الكذب)1(.

النوع الثاين: قواعد الرتجيح املتعلقة باملنت وداللته 

عىل الحكم، منها:

1- أن يكون أحد الحديثني أمراً داالً عىل الوجوب، 

والث��اين نهياً داالً عىل الحظ��ر، فالدال عىل الحظر 

مرجح عىل الدال عىل الوجوب.

وم��ن أمثلته ترجي��ح حديث النهي ع��ن الصاة يف 

األوق��ات املكروه��ة)2( ع��ىل قول��ه ملسو هيلع هللا ىلص: »َم��ننْ نَاَم 

جم��ع  268؛   -242/4 لآلم��دي:  اإلح��كام  ينظ��ر:   )1(

الجوامع: 406/2- 420؛ تيس��ري التحرير: 157/3- 168؛ 

مسلم الثبوت: 204/2 – 210.

)2( حدي��ث النه��ي ع��ن الص��اة يف األوق��ات املكروهة 

أخرجه مس��لم م��ن حديث عم��ر بن الخط��اب )ريض الله 

عنه(. صحيح مسلم: كتاب صاة املسافرين وقرها، باب 

األوقات التي نهي عن الصاة فيها، 1/ 556، رقم )826(، 

وم��ن حديث اب��ن عمر )ريض الله عنه��ام(، 1/ 567، رقم 

)828(. ومن حديث أيب س��عيد الخدري )ريض الله عنه(، 

1/ 567، رق��م )827(. وم��ن حديث أيب هريرة )ريض الله 

َعننْ َص��اٍة، فَلنْيَُصلَِّه��ا إَِذا ذَكَرََه��ا«)3(، ومن قال بأنَّ 

الصاة ذات الس��بب تص��ىل يف أوق��ات الكراهة- 

وهم الش��افعية- اس��تفادوا هذا من حديث آخر أفاد 

خصوصية الصاة ذات الس��بب فخص��وا به عموم 

حديث النهي.

2- أن يك��ون أحدهام داالً عىل الحظر واآلخر عىل 

اإلباح��ة: ولألصولي��ني اتجاهات يف ه��ذه القاعدة 

فمنه��م من رج��ح الحظر عىل اإلباح��ة، ومنهم من 

رج��ح اإلباحة ع��ىل الحظر، ومنهم من س��وى بني 

الحظ��ر واإلباحة فيتس��اقطان لتس��اوي املثبت مع 

النايف.

3- يرجح ال��دال عىل الوج��وب والكراهة والندب 

عىل الدال عىل اإلباحة.

4- يرج��ح الحقيق��ي عىل املج��ازي لع��دم افتقار 

عنه(، 1/ 566، رقم )825(.

)3( متفق عليه من حديث أنس )ريض الله عنه( وهو بلفظ: 

»م��ن نيس ص��اة فليص��ل إذا ذكرها«. صحي��ح البخاري: 

كتاب مواقيت الصاة، باب من نيس صاة فليصل إذا ذكر، 

وال يعيد إال تلك الصاة، 1/ 122، رقم )597(.

وبلفظ: »من نيس ص��اة فليصلها إذا ذكرها«، وبلفظ: »من 

نيس صاة، أو ن��ام عنها، فكفارته��ا أن يصليها إذا ذكرها«، 

وبلف��ظ »إذا رقد أحدكم عن الصاة، أو غفل عنها، فليصلها 

إذا ذكره��ا«. صحي��ح مس��لم: كت��اب املس��اجد ومواضع 

الص��اة، باب قض��اء الص��اة الفائتة، واس��تحباب تعجيل 

قضائها، 1/ 447، رقم )684(.

وروي من حدي��ث أيب هريرة )ريض الله عن��ه( بلفظ: »من 

نيس الص��اة فليصله��ا إذا ذكرها«. صحيح مس��لم: كتاب 

املس��اجد ومواض��ع الصاة، ب��اب قضاء الص��اة الفائتة، 

واستحباب تعجيل قضائها، 1/ 447، رقم )680(.
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الحقيقي للقرينة.

5- يرج��ح ما ال يحت��اج إىل إضامر وال حذف عىل 

ما احتاج إليهام.

6- أن تك��ون داللة أحدهام مؤك��دة دون األخرى، 

فريجح املؤكد عىل غريه ألنه أقوى داللة، كحديث: 

ِ أذن َولِيَه��ا فَِنَكاُحَها بَاِطٌل  ��َرأٍَة نُِكَحتنْ ِبَغرينْ َا امنْ »أمَيُّ

بَاِطٌل بَاِطٌل«)1(.

7- يرجح ما دل مبفهوم املوافقة عىل ما دل مبفهوم 

املخالف��ة لاختاف فيه دون مفهوم املوافقة. ويف 

قول يرج��ح مفه��وم املخالفة ع��ىل املوافقة؛ ألنَّ 

املخالفة تفيد التأسيس دون املوافقة؛ فريجح عىل 

معارضه؛ ألنَّ العمل به يلزم منه مخالفة دليلني.

8- يرتجح ما عمل مبقتضاه علامء املدينة أو األمئة 

األربعة.

9- أن يك��ون كا الحديث��ني م��ؤوالً، إال أن دلي��ل 

التأوي��ل يف أحده��ام أرجح من دلي��ل اآلخر فيقدم 

عليه.

10- يرجح ما ذكر فيه س��بب وروده عىل ما مل يذكر 

فيه الس��بب؛ ألنَّ ذكر السبب مشعر بزيادة االهتامم 

مبا رواه)2(.

)1( روي م��ن حديث عائش��ة )ريض الله عنها(. س��نن أيب 

داود: كتاب النكاح، باب يف الويل، 425/3، رقم )2083( 

س��نن الرتم��ذي: أبواب الن��كاح، باب من��ه، 3/ 399، رقم 

)1102(، وقال الرتمذي: »هذا حديث حس��ن«؛ س��نن ابن 

ماج��ه: أبواب النكاح، باب ال ن��كاح إال بويل، 77/3، رقم 

  .)1878(
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القسم الثاين: الرتجيح بني قياسني:

1- يرج��ح القياس برجح��ان دليل حكم األصل يف 

أحد القياس��ني عىل دليل حك��م األصل يف القياس 

اآلخر.

2- يرجح القياس الذي يك��ون فيه الفرع من جنس 

األصل عىل القياس الذي ليس كذلك؛ ألنَّ الجنس 

بالجنس أشبه.

3- ترجح علة القياس األقوى مسلكا عىل األضعف.

فريجح القي��اس املنصوص عىل علته رصيحاً عىل 

م��ا ثبتت علت��ه باإلمياء واإلش��ارة لق��وة التريح، 

ويرج��ح القياس الذي ثبتت علته بدليل قطعي عىل 

ما ثبتت بدليل ظني، وما ثبتت باإلمياء عىل ما ثبتت 

باملناسبة وبالدوران، وترجح العلة املوافقة لقواعد 

الرشيعة ع��ىل غريها لقوة األوىل ولكرثة ما يش��هد 

له��ا، وحيث رجح��ت العلة يف كل ما تق��دم فيتبعه 

ترجيح القياس الذي بنيت عليه)3(.

❊ ❊ ❊

جم��ع  268؛   -242/4 لآلم��دي:  اإلح��كام  ينظ��ر:   )3(

الجوامع: 406/2- 420؛ تيس��ري التحرير: 157/3- 168؛ 

مسلم الثبوت: 204/2 – 210.
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املبحث الثاني

استعمال الرتجيح عند الفقهاء

إذا تعارضت البينت��ان، وأمكن الجمع بينهام جمع، 

وإذا مل ميكن الجمع يصار إىل الرتجيح.

والرتجي��ح: تقديم دليل ع��ىل دليل آخ��ر يعارضه، 

القرتان األول مب��ا يقويه والتع��ارض والرتجيح يرد 

عند األصوليني والفقهاء.

وأما استعامله عند الفقهاء فمعظمه يف شأن البينات، 

وفيام ييل تفصيل ذلك:

املطلب االول : الرتجيح عند الحنفية:	 

من شواهد الرتجيح عند الحنفية ما جاء يف يف باب 

دعوى الرجلني وجوهاً لرتجيح إحدى البينتني عىل 

األخ��رى إذا تعارضتا وتس��اوتا يف القوة، فقالوا: إن 

كانت العني يف ي��د املدعى عليه تقدم بينة الخارج 

عىل بينة ذي اليد يف دعوى امللك املطلق )الذي مل 

يذكر سببه( إن وقَّت أحدهام فقط )أي ذكر تاريخاً( 

وقال أبو يوس��ف: من وق��ت أحق بالعني؛ فإن أرخا 

واتحد امللك، فاألس��بق تاريخا أح��ق بالعني لقوة 

بينته، ولو اختلف امللك اس��تويا، وإن كانت العني 

يف يد ثالث، وأقام خارجان كل بينة، وتساوتا، قي 

لهام بها مناصفة، وذلك عند أيب حنيفة وصاحبيه.

وإن كان الن��زاع ع��ىل نكاح ام��رأة، فإم��ا أن تكون 

املرأة حية أو ميتة؛ فإن كانت حية س��قطت البينتان 

لعدم إمكان الجمع بينه��ام. وإن كانت ميتة ورثاها 

م��رياث زوج واح��د، ولو ولدت يثبت نس��ب الولد 

منه��ام، وإن كانت العني يف أيديهام معا، واس��تويا 

يف الحج��ة والتاريخ، فالعني بينهام. فإن اختلفا يف 

التاريخ فهي للسابق، وال عربة عندهم بكرثة الشهود 

وال بزيادة العدالة )1(.

املطلب الثاين: الرتجيح عند املالكية: 	 

يحصل الرتجيح عندهم بوجوه:

األول: بزيادة العدالة يف املشهور. وروي عن مالك 

أن��ه ال يرجح بها، وذل��ك موافق ملا قال��ه الحنفية، 

وع��ىل الق��ول بالرتجيح بزي��ادة العدال��ة، فا بد أن 

يحلف من زادت عدالته، ويف املوازية: ال يحلف، 

وال يرج��ح بكرثة العدد عىل املش��هور كام هو رأي 

الحنفي��ة. وروي عنه��م أنه يرجح بك��رثة العدد عند 

تكافؤ البينتني يف العدالة، إال أن يكرثوا كرثة يكتفى 

بها فيام يراد من االستظهار، واآلخرون كثريون جداً، 

ف��ا تراعى الكرثة حينئذ، وإمن��ا يقع الرتجيح مبزية 

العدالة دون مزية العدد.

الثاين: يكون الرتجيح بقوة الحجة، فيقدم الشاهدان 

عىل الش��اهد واليم��ني. وعىل الش��اهد واملرأتني، 

وذلك إذا استووا يف العدالة، ولو كان الشاهد أعدل 

م��ن كل واحد منهام حكم به مع اليمني، وقدم عىل 

الشاهدين. وقيل: ال يقدم ولو كان أعدل أهل زمانه، 

وهو أقيس؛ ألنَّ بعض أهل املذهب ال يرى اليمني 

مع الشاهد.

الثالث: اش��تامل إحدى البينتني ع��ىل زيادة تاريخ 

متقدم أو س��بب ملك، وهذا يتف��ق مع قول الحنفية 

باألخذ بتاريخ الس��ابق، وذك��روا يف قول لهم أنه ال 

)1( ينظر: حاشية ابن عابدين: 437/4.
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يحك��م بأع��دل البينت��ني عند م��ن رأى ذلك إال يف 

األم��وال خاصة، وقالوا: تق��دم بينة امللك عىل بينة 

الحوز، وإن كان تاري��خ الحوز متقدما؛ ألنَّ امللك 

أقوى م��ن الحوز، وتق��دم البينة الناقلة ع��ىل البينة 

املس��تصحبة. ومثالها: أن تش��هد بينة أن هذه الدار 

لزي��د بناها منذ مدة، وال نعلم أنها خرجت من ملكه 

إىل اآلن، وتش��هد البينة األخرى أن هذا اشرتاها منه 

بعد ذلك، فالبينة الناقلة علمت، واملس��تصحبة مل 

تعلم، ف��ا تعارض بني الش��هادتني، وإذا مل ميكن 

الرتجيح بني البينتني س��قطتا، وبق��ي املتنازع عليه 

بي��د حائزه م��ع ميينه؛ ف��إن كان بيد غريه��ام، قيل: 

يبقى بيده. وقيل: يقسم بني مقيمي البينتني، التفاق 

البينت��ني عىل س��قوط ملك الحائز. وإق��رار من هو 

بيده ألحدهام ينزل منزلة اليد للمقر له )1(.

املطلب الثالث: التجريح عند الشافعية: 	 

لو تنازع اثنان عين��اً، وكانت بيد أحدهام، وأقام كل 

بينة، وتس��اوتا قدمت بينة صاحب اليد. وال تس��مع 

بينت��ه إال بعد بينة املدع��ي، وإن كانت العني يف يد 

ثالث، وأقام كل منهام بينة سقطت البينتان، ويصار 

إىل التحلي��ف، فيحل��ف صاحب الي��د لكل منهام 

ميين��ا. وقيل: تس��تعمل البينتان وتن��زع العني ممن 

هي يف يده، وتقس��م بينه��ام مناصفة يف قول، ويف 

قول آخ��ر: يقرع بينهام فيأخذها من خرجت قرعته، 

ويف قول: يوقف األمر حتى يتبني أو يصطلحا، وإن 

كانت يف أيديهام، وأقاما بينتني، بقيت يف أيديهام، 

كام كانت عىل قول الس��قوط. وقيل: تقس��م بينهام 

)1( ينظر: تبرة الحكام: 309/1.

عىل قول القس��مة، وال يج��يء الوقف، ويف القرعة 

قوالن.

ول��و أزيلت ي��ده ببينة، ث��م أقام بينة مبلكه مس��تندا 

إىل ما قبل إزالة يده، واعتذر بغيبة ش��هوده، سمعت 

وقدم��ت؛ ألنه��ا إمن��ا أزيلت لع��دم الحج��ة، وقد 

ظه��رت، فينقض القضاء. وقي��ل: ال، والقضاء عىل 

حال��ه. ولو ق��ال الخارج: هو مليك اش��رتيته منك. 

فق��ال: بل مل��يك. وأقاما بينتني مبا ق��االه تقدم بينة 

الخ��ارج، لزيادة علم بينت��ه باالنتقال. واملذهب أن 

زيادة عدد ش��هود أحدهام ال ترجح، لكامل الحجة 

يف الطرفني، كام قال الحنفية، ويف قول لهم ترجح؛ 

ألنَّ القلب إىل الزائ��د أميل، وكذا لو كان ألحدهام 

رجان، لآلخر رجل وامرأت��ان، ال يرجح الرجان. 

ويف قول من طريق يرجحان، لزيادة الوثوق بقولهام.

ف��إن كان لآلخ��ر ش��اهد ومي��ني يرجح الش��اهدان 

يف األظه��ر؛ ألنهام حجة باإلجامع. ويف الش��اهد 

واليمني خاف. والق��ول الثاين: يتعادالن؛ ألنَّ كا 

منهام حجة كافية.

ولو ش��هدت بين��ة ألحدهام مبلك من س��نة، وبينة 

لآلخ��ر مبلك من أكرث من س��نة إىل اآلن كس��نتني، 

والع��ني يف ي��د غريه��ام، فاألظهر ترجي��ح األكرث؛ 

ألنَّ األخ��رى ال تعارضه��ا فيه. وال��رأي الثاين عند 

الشافعية: أنه ال ترجيح به؛ ألنَّ مناط الشهادة امللك 

يف الحال، وقد اس��تويا فيه، ولصاحب بينة األكرث- 

عىل الق��ول برتجيحه��ا- األجرة، والزي��ادة الحادثة 

من يوم الحكم. وعىل القول الثاين: تقس��م بينهام، 

أو يق��رع، أو يوقف حتى يبني أو يصطلحا حس��ب 

األقوال الثاثة.
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ولو أطلق��ت بينة، وأرخ��ت بين��ة، فاملذهب أنهام 

س��واء، وهو املعتمد، سواء كان املدعى به بيدهام 

أو بيد غريهام، أو ال بي��د واحد منهام، وقيل: تقدم 

البينة املؤرخ��ة؛ ألنها تقتي املل��ك قبل الحال، 

بخاف املطلقة. ولو ش��هدت بينة أحدهام بالحق، 

وبين��ة اآلخر باإلب��راء قدم��ت بينة اإلب��راء. ومحل 

االستواء يف هذه املسألة يف حال مل يوجد مرجح؛ 

ف��إن وجد املرج��ح ككونه بيد أحده��ام، أو كانت 

بينته غري شاهد وميني، أو أسندت بينته لسبب: كأن 

شهدت بأنه نتج يف ملكه، أو مثر فيه، أو حمل فيه، 

أو ورثه من أبيه فتقدم بينته )1(.

املطلب الرابع: الرتجيح عند الحنابلة: 	 

إن م��ن ادعى ش��يئًا بيد غ��ريه فأنك��ره، ولكل واحد 

منهام بينة، فقد اختلف��ت الرواية عن أحمد فيام إذا 

تعارضتا، فاملش��هور عنه تقديم بين��ة املدعي، وال 

يلتفت إىل بينة املدع��ى عليه بحال؛ ألنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ق��ال: البينة ع��ىل املدعي، واليم��ني عىل املدعى 

عليه)2( ، فأمرنا بس��امع بينة املدعي وميني املدعى 

عليه، وس��واء ش��هدت بين��ة املدعى علي��ه أنها له، 

أو قال��ت: ولدت يف ملكه علي��ه. وعن أحمد رواية 

ثاني��ة: إن ش��هدت بين��ة الداخ��ل )أي صاحب اليد 

وهو املدعى عليه( بس��بب املل��ك، وقال مثاً: إن 

)1( ينظر: حاشية القليويب وعمرية: 343/4- 345.

)2( س��نن الدارقطني: 4/ 114، رق��م )3190(، 5/ 389، 

رقم )4507( ورواه عن عمرو بن ش��عيب عن أبيه عن جده 

رق��م )3191(، 5/ 389، رقم )4508( )4509( وإس��ناده 

ضعي��ف وه��و يتقوى بجم��وع ش��واهده. ينظ��ر: تلخيص 

الحبري: 4/ 74.

الداب��ة املتنازع عليها نتجت يف ملكه أو اش��رتاها، 

أو كانت بينته أقدم تاريخا قدمت بينته، وإال قدمت 

بينة املدعي؛ ألنَّ بينة الداخل أفادت بذكر الس��بب 

ما ال تفيده اليد. واس��تدل لتقدي��م بينة الداخل: مبا 

روى جابر بن عبد الله )ريض الله عنهام(: أن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص اختص��م إليه رجان يف داب��ة أو بعري، فأقام كل 

واحد منهام البينة بأنها له نتاجها، فقىض بها رس��ول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص للذي هي يف يده )3(.

والرواية الثالثة: إن بينة املدعى عليه تقدم بكل حال، 

 وأنك��ر القايض ك��ون هذا رواية ع��ن أحمد، وقال: 

ال تقب��ل بينة الداخ��ل إذا مل تفد إال م��ا أفادته يده، 

رواي��ة واحدة. واحتج من ذه��ب إىل هذا القول بأن 

جهة املدعى عليه أق��وى؛ ألنَّ األصل معه، وميينه 

تقدم عىل مي��ني املدعي. فإذا تعارض��ت البينتان: 

وج��ب إبقاء يده عىل ما فيه��ا، وتقدميه، كام لو مل 

تك��ن بينة لواحد منه��ام. وحديث جاب��ر يدل عىل 

هذا؛ فإنه إمنا قدمت بينته ليده.

واس��تدل لتقدي��م بين��ة املدع��ي بق��ول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

البين��ة عىل املدع��ي، واليمني ع��ىل املدعى عليه 

فجعل جنس البين��ة يف جهة املدعي، فا يبقى يف 

جه��ة املدعى عليه بين��ة؛ وألن بين��ة املدعي أكرث 

 فائ��دة فوج��ب تقدميها كتقدي��م بين��ة الجرح عىل 

بينة التعديل.

ودلي��ل كرثة فائدتها: أنها تثبت ش��يئاً مل يكن، وبينة 

املنكر إمنا تثب��ت ظاهراً تدل الي��د عليه، فلم تكن 

)3( مسند الش��افعي: 180/2، رقم )637(؛ السنن الكربى 

للبيهقي: 257/21، رقم )21265( 256/10. وضعفه ابن 

الرتكامين يف الجوهر النقي: 256/10.
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مفي��دة؛ وألن الش��هادة باملل��ك يج��وز أن يك��ون 

مس��تندها رؤية اليد والت��رف؛ فإن ذلك جائز عند 

كث��ري م��ن أهل العل��م، فص��ارت البينة مبن��زل اليد 

املج��ردة، فتقدم عليها بينة املدعي، كام تقدم عىل 

الي��د، كام أن ش��اهدي الفرع ملا كان��ا مبنيني عىل 

شاهدي األصل، مل تكن لهام مزية عليهام.

وإذا كان يف يد رجل ش��اة، فادعى رجل أنها له منذ 

سنة، وأقام بذلك بينة. وادعى الذي هي يف يده أنها 

يف يده منذ س��نني، وأقام لذلك بينة، فهي للمدعي 

بغ��ري خ��اف؛ ألنَّ بينت��ه تش��هد له باملل��ك، وبينة 

الداخل تش��هد له باليد خاصة، فا تعارض بينهام، 

إلمكان الجمع بينهام بأن تكون اليد عىل غري ملك، 

فكانت بينة امللك أوىل. فإن شهدت بينة بأنها ملكه 

منذ س��نتني، فقد تعارض ترجيح��ان: فقدم التاريخ 

من جه��ة بينة الداخل، وكون األخ��رى بينة الخارج 

ففيه روايتان: إحداهام تقدم بينة الخارج، وهو قول 

صاحبي أيب حنيفة. والثانية: تقدم بينة الداخل، وهو 

قول أيب حنيفة، والشافعي؛ ألنها تضمنت زيادة )1(.

❊ ❊ ❊

)1( ينظر: املغني: 275/9- 281.

املبحث الثالث

الرتجيح عند تعارض األدلة

املطل��ب االول: تعارض األدل��ة يف حقوق الله 	 

تعاىل: 

من املق��رر رشع��اً: أن الحدود التي ه��ي حق الله 

تعاىل تسقط بالش��بهات، فإذا أقيمت بينة تامة عىل 

فعل كالزىن مثا، وعارضتها بينة ولو أقل منها بعدم 

الفعل قدمت، وذلك اس��تنادا إىل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ادنْرَأُوا 

��بَُهاِت«)2( بل ق��ال الحنفية: لو أقيمت  اَلنُْحُدوَد ِبالشُّ

)2( روي يف ه��ذا ع��دة أحادي��ث منها عن عائش��ة )ريض 

الله عنها( قالت: قَاَل رَُس��وُل الل��ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ادنْرَُءوا الُحُدوَد َعِن 

َرٌج، فََخلُّوا َسِبيلَُه،  ، فَِإننْ كَاَن لَُه َمخنْ تُمنْ ��تَطَعنْ ��لِِمنَي َما اسنْ النُْمسنْ

ِطَئ يِف  ٌ ِم��ننْ أَننْ يُخنْ ِو َخ��رينْ ِط��َئ يِف الَعفنْ فَ��ِإنَّ اإلَِم��اَم أَننْ يُخنْ

الُعُقوبَِة«. س��نن الرتمذي: أبواب الجنائ��ز، باب ما جاء يف 

درء الح��دود، 4/ 33، رقم )1424(. وقال الرتمذي: حدثنا 

هن��اد، قال: حدثن��ا وكيع، ع��ن يزيد بن زي��اد نحو حديث 

محمد بن ربيعة ومل يرفعه. ويف الباب عن أيب هريرة، وعبد 

الل��ه بن عم��رو، وقال: حديث عائش��ة، ال نعرفه مرفوعا إال 

من حدي��ث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمش��قي، 

عن الزهري، عن عروة، عن عائش��ة، عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص . ورواه 

وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه، ومل يرفعه ورواية وكيع أصح، 

وق��د روي نحو هذا عن غري واح��د من أصحاب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  

أنه��م قالوا مثل ذلك، ويزيد بن زياد الدمش��قي ضعيف يف 

الحديث، ويزيد بن أيب زياد الكويف أثبت من هذا وأقدم«؛ 

املستدرك عىل الصحيحني: 4/ 426، رقم )8163(، وقال 

الحاكم: »حديث صحيح اإلسناد ومل يخرجاه« رده الذهبي 

بقوله: » قلت: قال النس��ايئ: يزيد بن زياد ش��امي مرتوك«. 
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علي��ه بينة مب��ا يوجب الحد، وادعى ش��بهة من غري 

بينة، سقط الحد )1(.

وللاملكي��ة تفصيل، قالوا: إذا ش��هدت بينة بأنه زىن 

عاقاً، وش��هدت األخرى بأنه كان مجنوناً، إن كان 

القي��ام علي��ه )أي االدعاء( وهو عاق��ل، قدمت بينة 

العق��ل. وإن كان القيام عليه وه��و مجنون، قدمت 

بينة الجنون، فاعتربوا ش��هادة الح��ال يف الرتجيح. 

وقي��ل: يعّد وقت الرؤي��ة ال وقت القي��ام، فلم يعّد 

ظاه��ر الح��ال. وروي إثبات الزيادة، فإذا ش��هدت 

إحداه��ام: بالقت��ل أو الرسق��ة أو الزىن، وش��هدت 

األخرى: أن��ه كان يف مكان بعيد أنه تقدم بينة القتل 

ونحوه؛ ألنه��ا مثبتة زيادة، وال ي��درأ عنه الحد، إال 

أن يش��هد الجمع العظي��م- كالحجيج ونحوهم- أنه 

كان معهم يف الوقوف بعرفة، أو صىل بهم العيد يف 

ذلك اليوم؛ ألنَّ هؤالء ال يشتبه عليهم أمره، بخاف 

الشاهدين )2(.

الش��هود 	  تعدي��ل  تع��ارض  الث��اين:  املطل��ب 

وتجريحهم:

يجب اعتب��ار العدالة يف الش��اهد ح��ق لله تعاىل، 

ولهذا لو ريض الخصم بأن يحكم عليه بقول فاسق 

ق��ال الصنع��اين عن الحدي��ث: » فيه عدة رواي��ات موقوفة 

صحح بعضها، وهي تعاضد املرفوع وتدل عىل أن له أصا 

يف الجملة«. سبل السام: 4/ 15.

)1( ينظر: حاشية ابن عابدين: 150/5؛ حاشية الشربامليس: 

431/7؛ املغني: 807/8.

)2( ينظر: أنوار الربوق يف انواع الفروق: ش��هاب الدين ابو 

العباس احمد بن ادريس املاليك القرايف ,ت 684 ه, عامل 

الكتب ,بريوت,62/4.

مل يجز الحكم به. والعدالة أو التجريح ال يثبت كل 

منهام إال بش��هادة رجلني، خافاً أليب حنيفة، وأيب 

يوس��ف، فيثبت كل من التعديل والتجريح عندهام 

بشهادة واحد. 

وس��بب الخاف هل هام ش��هادة أو إخب��ار؟ فعند 

الجمهور: ش��هادة، وعند أيب حنيفة وأيب يوس��ف: 

إخب��ار، فيكف��ي الواح��د يف تزكية ال��رس، ونصاب 

الشهادة يف تزكية العانية.

فل��و عدل الش��اهد اثن��ان، وجرحه اثن��ان، فالجرح 

أوىل عند الحنفية، والش��افعية والحنابلة، وهو قول 

عند املالكية، واستدلوا: بأن الجارح معه زيادة علم 

خفيت عىل املع��دل، فوجب تقدميه؛ ألنَّ التعديل 

يتضم��ن ت��رك الريب واملح��ارم، والج��ارح مثبت 

لوج��ود ذل��ك، واإلثب��ات مقدم ع��ىل النفي؛ وألن 

الج��ارح يق��ول: رأيته يفعل كذا، واملعدل مس��تنده 

أن��ه مل يره يفع��ل، وميكن صدقه��ام، والجمع بني 

قوليه��ام: بأن يراه الجارح يفع��ل املعصية، وال يراه 

املعدل، فيكون مجروحاً. 

وعند الش��افعية والحنابلة ال ب��د يف الجرح من ذكر 

السبب، ومل يشرتطوا ذلك يف التعديل. 

وعند الحنفية أن املزيك يقول يف الشاهد املجروح: 

)والله أعلم( وال يزيد عىل هذا؛ ألنَّ يف ذكر فس��قه 

هتك عرضه، وقد أمرنا بالس��رت عىل املسلم. وهذا 

كله إذا مل يعلم القايض حال الشهود، إذ إنه إذا كان 

يعلم حكم مبقتىض علمه )3(.

)3( ينظ��ر: معني الح��كام: 105؛ حاش��ية قليويب وعمرية: 

307/4؛ املغني: 67/9.
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وقال املالكي��ة: لو عدله ش��اهدان رجان وجرحه 

آخران، فف��ي ذلك قوالن، قيل: يق��ىض بأعدلهام، 

الس��تحالة الجم��ع بينه��ام، وقيل: يقىض بش��هادة 

الج��رح؛ ألنَّ ش��هود الج��رح زادوا ع��ىل ش��هود 

 التعديل، إذ الجرح يبطن، فا يطلع عليه كل الناس، 

بخاف العدالة.

وله��م تفصي��ل، إن كان اخت��اف البينت��ني يف فعل 

يشء يف مجل��س واحد، كدعوى إح��دى البينتني: 

أنه فعل كذا، يف وقت ك��ذا، وقالت البينة األخرى: 

مل يك��ن ذلك؛ فإنه يقىض بأعدلهام. وإن كان ذلك 

يف مجلسني متقاربني قي بش��هادة الجرح؛ ألنها 

زادت علام يف الباطن، وإن تباعد ما بني املجلسني 

قي بآخرهام تاريخ��ا، ويحمل عىل أنه كان عدال 

ففسق، أو فاسقا فتزىك، إال أن يكون يف وقت تقييد 

الج��رح ظاهر العدال��ة، فبينة الج��رح مقدمة؛ ألنها 

زادت )1(.

املطلب الثالث: تعارض احتامل بقاء اإلس��الم 	 

وحدوث الردة:

مل يجم��ع فقه��اء املذاه��ب عىل حك��م واحد يف 

هذا املوضوع. وأكرث املذاهب توس��عاً فيه مذهب 

الحنفي��ة، إذ قالوا: ال يخ��رج الرجل من اإلميان إال 

جح��ود ما أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها، 

وما يش��ك أنه ردة ال يحكم بها، إذ اإلس��ام الثابت 

ال يزول بالش��ك، واإلسام يعلو. وينبغي للعامل إذا 

رف��ع إليه هذا أال يبادر بتكفري أهل اإلس��ام، مع أنه 

يتس��اهل يف إثبات اإلس��ام، فيقىض بصحة إسام 

)1( ينظر: تبرة الحكام: 233/1.

املك��ره، فالكف��ر يشء عظيم، فا يجع��ل املؤمن 

كاف��راً متى وجدت رواية أن��ه ال يكفر. وإذا كان يف 

املس��ألة وجوه توجب التكفري، ووجه واحد مينعه، 

فعىل املفتي أن مييل إىل الوجه الذي مينع التكفري، 

تحس��يناً للظن باملسلم، إال إذا رصح بإرادة موجب 

الكفر، فا ينفعه التأويل. وال يكفر باملحتمل؛ ألنَّ 

عقوب��ة الكفر نهاية يف العقوبة، تس��تدعي نهاية يف 

الجناي��ة، ومع االحتامل ال نهاية يف الجناية، والذي 

تقرر أنه ال يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كامه عىل 

محمل حس��ن، أو كان يف كفره اختاف، ولو رواية 

ضعيفة )2(. 

وفقهاء املذاهب األخرى يقولون أيضاً: إذا قام دليل 

أو قرينة تقتي عدم القتل قدمت. قالوا: ولو أسلم 

ثم ارتد عن قرب، وقال: أسلمت عن ضيق أو خوف 

أو غ��رم، وظه��ر عذره، ففي قبول ع��ذره قوالن عند 

املالكية)3(.

املطلب الرابع: تع��ارض األحكام التكليفية يف 	 

الفعل الواحد:

م��ن القواعد التي أوردها الزرك��يش: أنه لو تعارض 

الحظ��ر واإلباحة يف فعل واح��د يقدم الحظر، ومن 

ثم لو تول��د الحيوان من مأكول وغ��ريه، حرم أكله، 

وإذا ذبحه املحرم وجب الجزاء تغليبا للتحريم.

ومنه��ا: ل��و تع��ارض الواج��ب واملحظ��ور، يقدم 

الواجب، ك��ام إذا اختلط موىت املس��لمني مبوىت 

الكف��ار، وج��ب غس��ل الجميع، والص��اة عليهم. 

)2( ينظر: حاشية ابن عابدين: 285/3

)3( ينظر: تبرة الحكام: 250/2؛ حاشية قليويب وعمرية: 

176/4؛ دقائق أويل النهى: 392/3.          
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وكذلك اختاط الش��هداء بغريهم. وإن كان الشهيد 

ال يغس��ل، وال يص��ىل علي��ه، إال أنه ين��وى الصاة 

علي��ه إن مل يك��ن ش��هيداً. ول��و أس��لمت امل��رأة 

وجب عليها الهجرة إىل دار اإلس��ام، ولو س��افرت 

وحدها، وإن كان سفرها وحدها يف األصل حراماً. 

 ويع��ذر املص��يل يف التنحن��ح إذا تع��ذرت علي��ه 

القراءة الواجبة)1(.

وم��ن القواعد: ما لو تعارض واجبان، قدم آكدهام، 

فيق��دم فرض الع��ني عىل فرض الكفاي��ة. فالطائف 

ح��ول الكعب��ة ال يقطع الط��واف لص��اة الجنازة، 

 ول��و اجتمع��ت جن��ازة وجمع��ة وض��اق الوق��ت، 

قدمت الجمعة. 

ومن هذا: ليس للوالدين منع الولد من حجة اإلسام 

عىل الصحي��ح، بخاف الجهاد؛ فإن��ه ال يجوز إال 

برضاه��ام؛ ألنَّ بره��ام فرض ع��ني، والجهاد فرض 

كفاية، وفرض العني مقدم.

ولو تعارضت فضيلتان، يقدم أفضلهام، فلو تعارض 

البكور إىل الجمعة با غس��ل وتأخريه مع الغس��ل، 

فالظاه��ر أن تحصي��ل الغس��ل أوىل للخ��اف يف 

وجوبه. وهذا كله مذهب الشافعية)2(.

ومن ف��روع قاعدة تعارض الحظ��ر واإلباحة: ما إذا 

تع��ارض دليان أحدهام يقت��ي التحريم، واآلخر 

اإلباحة، ق��دم التحريم. وعلل��ه األصوليون بتقديم 

النس��خ؛ ألنه لو قدم املبيح للزم تكرار النسخ؛ ألنَّ 

األصل يف األشياء اإلباحة، فلو جعل املبيح متأخرا 

)1( ينظر : املنثور يف القواعد: 337/1- 345

)2( ينظر: املنثور يف القواعد: 337/1- 345.

كان املح��رم ناس��خا لإلباح��ة األصلي��ة، ثم يصري 

منس��وخاً باملبيح، ول��و جعل املح��رم متأخراً كان 

ناس��خاً للمبيح، وهو مل ينسخ شيئاً لكونه عىل وفق 

األصل.

ولذلك ق��ال عثامن )ريض الله عنه( ملا س��ئل عن 

الجمع ب��ني األختني مبلك اليم��ني: ))أحلتهام آية 

وحرمته��ام آي��ة(( )3(، والتحريم أحب إلين��ا. قالوا: 

وإمن��ا كان التحريم أح��ب؛ ألنَّ فيه ت��رك مباح، ال 

اجتناب محرم، وذلك أوىل من عكسه )4(.

ومن أقسام التعارض: أن يتعارض أصان، فإذا وقع 

ذلك يعمل باألرجح منهام، العتضاده مبا يرجحه.

وم��ن صوره: م��ا إذا ج��اء بعض العس��كر مبرشك، 

فادع��ى امل��رشك: أن املس��لم أمن��ه، وأنك��ر، ففيه 

روايتان:

إحداهام: القول قول املسلم يف إنكار األمان؛ ألنَّ 

األصل عدم األمان.

والثانية: القول قول املرشك؛ ألنَّ األصل يف الدماء 

الحظر إال بيقني اإلباحة، وقد وقع الشك هنا فيها. 

وفي��ه رواية ثالث��ة: أن الق��ول قول من ي��دل الحال 

ع��ىل صدقه منهام، ترجيحا ألحد األصلني بالظاهر 

املوافق له )5(. 

ول��و تعارض الحن��ث والرب يف ميني، ق��دم الحنث 

عىل الرب، فمن حلف ع��ىل اإلقدام عىل فعل يشء 

أو وجوده فه��و عىل حنث، حتى يق��ع الفعل فيرب. 

)3( املوطأ: 772/3، رق��م )19(. وهو أثر صحيح. ينظر: 

تلخيص الحبري: 378/3.

)4( ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم: 110. 

)5( ينظر: القواعد يف الفقه اإلسامي: 335- 338.
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والحنث يدخل عند املالكية بأقل الوجوه، والرب ال 

يكون إال بأكمل الوجوه، فمن حلف أن يأكل رغيفاً 

مل ي��رب إال بأكل الرغيف كل��ه، وإن حلف أال يأكله 

حنث بأكل بعضه )1(.

ق��ال الغزايل: وقد ذهب قوم إىل أن الخاص والعام 

يتعارض��ان ويتدافع��ان، فيجوز أن يك��ون الخاص 

س��ابقا، وق��د ورد العام بعده إلرادة العموم، فنس��خ 

الخاص. ويجوز أن يكون العام س��ابقاً وقد أريد به 

العموم، ثم نسخ باللفظ الخاص بعده. فعموم الرقبة 

مث��اً يقتي إج��زاء الكافرة مهام أري��د به العموم، 

والتقيي��د باملؤمنة يقتي منع إج��زاء الكافرة، فهام 

متعارضان. وإذا أمكن النس��خ والبي��ان جميعا فلم 

يتحك��م بحمله عىل البيان دون النس��خ، ومل يقطع 

بالحك��م ع��ىل الع��ام بالخ��اص. ولعل الع��ام هو 

املتأخر الذي أريد به العموم، وينس��خ به الخاص، 

واألصح عندنا: تقديم الخاص؛ ولكن تقدير النسخ 

محتاج إىل الحك��م بدخول الكاف��رة تحت اللفظ، 

ث��م خروجه عنه، فهو إثبات وض��ع، ورفع بالتوهم، 

وإرادة الخ��اص باللفظ العام غال��ب معتاد، بل هو 

األك��رث، والنس��خ كالن��ادر، ف��ا س��بيل إىل تقديره 

بالتوهم، ويكاد يش��هد ملا ذكرناه من سري الصحابة 

والتابع��ني كثري، فإنهم كانوا يس��ارعون إىل الحكم 

بالخ��اص عىل العام، وما اش��تغلوا بطل��ب التاريخ 

والتقدم والتأخر)2(.

)1( ينظر: القوانني الفقهية: 159.

)2( ينظر: املستصفى: 103/2- 105.

وقيل عىل الشذوذ: إنه يخصص من طريق املفهوم؛ 

ف��إن الرجال يقت��ي مفهومه قتل غريه��م، فإذا مل 

يتنافي��ا، وكان ألحدهام مناس��بة تخصه يف متعلقه- 

كقوله تعاىل: حمسُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُةىجس حجسالَمائـَِدة الآية 

نُتۡم ُحُرمۚٞىجس 
َ
ــَد َوأ ۡي محتجحس ، وقول��ه تعاىل: حمسلَا َتۡقُتلُواْ ٱلصَّ

ــة جمتحمججحس ، فيضطر املح��رم إىل أكل امليتة أو  ــَدة الآي حجسالَمائـِ

الصي��د، فعند مالك: يأكل امليتة ويرتك الصيد؛ ألنَّ 

كليه��ام- وإن كان محرم��اً- إال أن تحريم الصيد له 

مناسبة باإلحرام، ومفسدته التي اعتمدها النهي إمنا 

هي يف اإلحرام، وأما مفس��دة أكل امليتة فذلك أمر 

ع��ام، ال تعلق ل��ه بخصوص اإلحرام، واملناس��ب 

إذا كان ألم��ر عام- وه��و كونها ميت��ة- ال يكون بينه 

وبني خصوص اإلحرام مناف��اة وال تعلق، واملنايف 

األخص أوىل باالجتناب.

وم��ن هذا القبي��ل: إذا مل يجد املصيل ثوباً يس��رته 

إال حري��راً أو نجس��اً فإنه يص��يل يف الحرير ويرتك 

النج��س؛ ألنَّ مفس��دة النجاس��ة خاص��ة بالصاة، 

بخ��اف مفس��دة الحري��ر ال تعلق له��ا بخصوص 

الصاة، وال منافاة بينهام)3(.

املطلب الخامس: تعارض األصل والظاهر:	 

املراد باألص��ل: بقاء ما كان عىل ما كان، والظاهر: 

ما يرتجح وقوعه.

فاألصل براءة الذمة، ولذا مل يقبل يف ش��غلها شاهد 

واحد، ول��ذا كان القول قول املدعى عليه ملوافقته 

األص��ل، والبينة ع��ىل املدعي، لدع��واه ما خالف 

)3( ينظر: أنوار الربوق: 121/1؛ الجمع والفرق: 489/1؛ 

قواعد األحكام: 102/1.
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األصل، ف��إذا اختلفا يف قيمة املتلف واملغصوب- 

فالق��ول ق��ول الغ��ارم؛ ألنَّ األصل ال��رباءة عام زاد 

ع��ن قوله، ولو أقر بيشء أو حق قبل تفس��ريه مبا له 

قيمة، فالقول للمقر مع ميينه. وهذه القاعدة مذهب 

الحنفية. والحكم كذلك عند املالكية )1(. 

والحكم عند الش��افعية والحنابل��ة كذلك يف تقديم 

الظاه��ر الثاب��ت بالبينة. وللش��افعية تفصيل يف غري 

الثاب��ت بالبينة، إذ قال��وا: إن األصل يرج��ح جزماً. 

وضابط��ه: أن يعارضه احتامل مجرد. وما يرجح فيه 

الظاهر جزماً، وضابطه: أن يستند إىل سبب منصوب 

رشعاً، كالشهادة تعارض األصل، والرواية، واليد يف 

الدعوى. وإخبار الثقة بدخول الوقت. وما يرجح فيه 

األصل عىل الظاهر يف األصح، وضابطه: أن يستند 

االحتامل إىل سبب ضعيف، ومثله اليشء الذي ال 

يتيقن بنجاس��ته، ولكن الغالب فيه النجاس��ة كثياب 

مدم��ن الخم��ر، والقصاب��ني، والكف��ار، وأوانيهم. 

وم��ا يرتجح فيه الظاهر عىل األصل، بأن كان س��ببا 

قويا منضبطا، كمن ش��ك بع��د الصاة أو غريها من 

العبادات يف ترك ركن غري النية فاملشهور ال يؤثر.

والحنابلة يقدم��ون كغريهم الظاهر، الذي هو حجة 

يجب قبولها رشعاً، كالش��هادة عىل األصل، وإن مل 

يك��ن كذلك، بأن كان مس��تنداً إىل العرف أو العادة 

الغالب��ة أو القرائن أو غلبة الظ��ن ونحو ذلك، فتارة 

يعمل باألصل وال يلتف��ت إىل الظاهر، وتارة يعمل 

بالظاه��ر وال يلتف��ت إىل األصل، وت��ارة يخرج يف 

)1( ينظ��ر: األش��باه والنظائ��ر الب��ن نجي��م: 23؛ القوانني 

الفقهية: 198؛ األش��باه والنظائر للس��يوطي: 64؛ القواعد 

البن رجب: 339.

املسألة خاف، فهذه أربعة أقسام:

1- ما ترك فيه العمل باألصل للحجة الرشعية، وهي 

قول من يجب العمل بقوله، كش��هادة عدلني بشغل 

ذمة املدعى عليه، وهذه مح��ل إجامع بني الفقهاء 

كام تقدم.

2-ما عم��ل فيه باألص��ل، ومل يلتف��ت إىل القرائن 

الظاه��رة ونحوها. وذلك ك��ام إذا ادعت زوجة بعد 

ط��ول مقامها مع ال��زوج: أنها مل تصله��ا منه النفقة 

الواجبة؛ فإن القول قولها مع ميينها عند األصحاب؛ 

ألنَّ األص��ل معها، م��ع أن العادة تبع��د ذلك جدا، 

واختار الش��يخ تقي الدي��ن ابن تيمي��ة الرجوع إىل 

العادة، وخرجه وجها من املسائل املختلف فيها.

3- ما عمل فيه بالظاهر ومل يلتفت إىل األصل، كام 

إذا شك بعد الفراغ من الصاة أو غريها من العبادات 

يف ت��رك ركن منها؛ فإنه ال يلتفت إىل الش��ك، وإن 

كان األصل ع��دم اإلتيان به وعدم براءة الذمة، لكن 

الظاه��ر من فعل املكلفني للعب��ادات: أن تقع عىل 

وج��ه الكامل، فريجح هذا الظاهر عىل األصل، وال 

فرق يف ذلك بني الوضوء وغريه يف املنصوص عن 

اإلمام أحمد.

4-م��ا خ��رج في��ه خ��اف يف ترجي��ح الظاهر عىل 

األص��ل وبالعكس، ويك��ون ذلك غالب��ا عند تقادم 

الظاه��ر واألصل وتس��اويهام، ومن ص��وره: طهارة 

طني الش��وارع، نص عليه اإلمام أحمد يف مواضع، 

ترجيح��ا لألصل، وه��و الطهارة يف األعي��ان كلها. 

ويف رواية له ثانية: أنه نجس ترجيحاً للظاهر)2(.

)2( ينظ��ر: األش��باه واألنظار للس��يوطي: 64؛ القواعد يف 
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املطلب الس��ادس: تع��ارض العب��ارة )اللفظ( 	 

واإلشارة الحسية:

قال املالكية والحنابلة: إن العبارة تقدم عىل اإلشارة، 

واس��تدلوا مبا أورده ابن حجر يف رشح حديث ابن 

عب��اس ريض الله عنهام عن النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: »أمرت أن 

أس��جد عىل س��بعة أعظم: عىل الجبهة وأشار بيده 

عىل أنفه«... الحديث)1(. 

وأح��ال رشح الحدي��ث ع��ىل م��ا قال��ه يف الرواية 

األخرى عن ابن عباس )ريض الله عنهام(: ))ووضع 

يده عىل جبهت��ه وأمرها عىل أنف��ه(( )2(، وقال: هذا 

واح��د فهذه رواية مفرسة. وهذا يدل عىل أن الجبهة 

األصل، والسجود عىل األنف تبع)3(.

وقال ابن دقيق العيد: قيل: معناه أنهام جعا كعضو 

واحد، وإال لكانت األعضاء مثانية. قال: وفيه نظر؛ 

ألن��ه ال يلزم من��ه أن يكتفى بالس��جود عىل األنف. 

قال: والحق أن مث��ل هذا ال يعارض التريح بذكر 

الفقه اإلسامي: 339- 343.

)1( متف��ق علي��ه من حديث ابن عب��اس  ريض الله عنهام ؛ 

صحيح البخاري: كتاب األذان، باب الس��جود عىل األنف، 

1/ 162، رق��م )812(، ب��اب ال يكف ثوب��ه يف الصاة 1/ 

163، رق��م )816(؛ صحيح مس��لم: كت��اب الصاة، باب 

أعض��اء الس��جود، 1/ 354، رق��م )490(. ولفظ��ه »أمرت 

أن أس��جد عىل س��بعة أعظم عىل الجبهة، وأشار بيده عىل 

 أنف��ه واليدي��ن والركبت��ني، وأط��راف القدم��ني وال نكف��ت 

الثياب والشعر«.

)2( املجتبى من السنن: كتاب التطبيق، باب السجود عىل 

الركبت��ني، 209/2، رق��م )1098(. وه��و حديث صحيح. 

ينظر: الهداية يف تخريج أحاديث البداية: 155/3.

)3( ينظر: بدائع الصنائع: 105/1؛ املغني: 370/1. 

الجبه��ة، وإن أمك��ن أن يعتقد أنه��ام كعضو واحد 

ف��ذاك يف التس��مية والعب��ارة، ال يف الحك��م الذي 

عليه األمر بالسجود، وأيضاً فإن اإلشارة قد ال تعني 

املشار إليه، فإنها إمنا تتعلق بالجبهة ألجل العبارة، 

فإذا تقارب ما يف الجبهة أمكن أن ال يعني املش��ار 

إلي��ه تعييناً. وأما العبارة؛ فإنها معينة ملا وصفت له، 

فتقدمي��ه أوىل. وما ذكره م��ن االقتصار عىل بعض 

الجبه��ة ق��ال به كثري من الش��افعية، ثم ق��ال: ونقل 

اب��ن املن��ذر إج��امع الصحاب��ة عىل أن��ه ال يجزئ 

الس��جود عىل األنف وح��ده. وذهب الجمهور إىل 

أن��ه يجزئ عىل الجبهة وحدها. وعن أحمد وبعض 

 املالكية وغريه��م: يجب أن يجمعه��ام، وهو قول 

الشافعي أيضاً)4(.

وق��ال الحنفي��ة: إذا اجتمع��ت اإلش��ارة إىل يشء، 

والعبارة عنه يف املهر، فاألصل أن املسمى إذا كان 

من جنس املش��ار إلي��ه يتعلق العقد باملش��ار إليه؛ 

ألنَّ املسمى موجود يف املشار إليه ذاتاً، والوصف 

يتبع��ه، وإن كان م��ن خ��اف جنس��ه يتعل��ق العقد 

باملس��مى؛ ألنَّ املسمى مثل املش��ار إليه، وليس 

بتابع له. والتس��مية أبلغ يف التعريف، من حيث إنها 

تعرف املاهية، واإلشارة تعرف الذات. فمن اشرتى 

فصاً عىل أنه ياقوت، فإذا هو زجاج ال ينعقد العقد، 

الختاف الجنس، ولو اشرتى عىل أنه ياقوت أحمر 

فإذا هو أخرض، انعقد العقد التحاد الجنس.

)4( ينظ��ر: إحكام اإلح��كام: 240/1- 241. وينظر أيًضا: 

بدائ��ع الصنائ��ع: 105/1؛ املدون��ة: 167/1؛ املغن��ي: 

 .370/1
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وأما يف النكاح فإن كان لرجل بنت واحدة اسمها 

عائش��ة: فق��ال األب وق��ت العق��د: زوجت منك 

بنتي فاطم��ة، ال ينعقد الن��كاح. ولو كانت املرأة 

ح��ارضة فق��ال األب: زوجتك بنت��ي فاطمة هذه، 

وأش��ار إىل عائشة وغلط يف اسمها، فقال الزوج: 

قبل��ت، ج��از )1(.

وم��ام س��بق تب��ني أن الحنفية وحدهم ه��م الذين 

قالوا بإجزاء الس��جود عىل األن��ف وحده، تقدميا 

لإلشارة عىل العبارة، وأن الجمهور يجزئ عندهم 

الس��جود عىل الجبه��ة دون األن��ف، وأن العبارة 

عنده��م تقدم ع��ىل اإلش��ارة ألنها تع��ني املراد، 

واإلش��ارة قد ال تعينه )2(.

وق��ال الش��افعية: إذا اجتمع��ت اإلش��ارة والعبارة، 

واختلف موجبهام، غلبت اإلشارة. فلو قال: أصيل 

خلف زيد هذا، أو ق��ال: أصيل عىل زيد هذا، فبان 

عم��راً، فاألصح الصح��ة. ولو ق��ال: زوجتك فانة 

هذه، وس��امها بغري اس��مه صح قطع��اً، وحيك فيه 

وج��ه. ول��و قال: زوجتك ه��ذا الغام، وأش��ار إىل 

بنته، نقل عن األصحاب من الشافعية صحة النكاح 

تعوياً عىل اإلشارة. وهذا يتفق ومذهب الحنفية)3(.

ول��و قال: زوجتك ه��ذه العربية، فكان��ت أعجمية. 

أو: ه��ذه العجوز، فكانت ش��ابة. أو: هذه البيضاء، 

فكانت س��وداء أو عكسه- وكذا املخالفة يف جميع 

)1( ينظ��ر: لس��ان الح��كام: 316؛ األش��باه والنظائر البن 

نجيم: 138.

)2( ينظر: فتح الباري: 296/2.

)3( ينظ��ر: فت��ح الب��اري: 296/2؛ أص��ول الرسخ��يس: 

.236/1

وجوه النسب والصفات والعلو والنزول- ففي صحة 

النكاح قوالن، واألصح: الصحة.

ول��و ق��ال: بعت��ك داري ه��ذه وحدده��ا وغلط يف 

حدوده��ا، ص��ح البيع. بخ��اف ما لو ق��ال: بعتك 

ال��دار التي يف املحلة الفانية وحددها وغلط؛ ألنَّ 

التعويل هناك عىل اإلشارة.

ول��و قال: بعتك هذا الفرس، فكان بغاً أو عكس��ه، 

فوجه��ان، واألص��ح هن��ا البط��ان. وإمن��ا صحح 

البطان هنا تغليباً الختاف غرض املالية. وصحح 

الصحة يف الباقي تغليباً لإلش��ارة. وحينئذ يس��تثنى 

هذه الصورة من القاعدة.

ويض��م إىل ه��ذه الصورة صور، منه��ا: ما لو حلف 

ال يكل��م هذا الصبي فكلمه ش��يخاً، أو ال يأكل هذا 

الرطب فأكله مت��راً، أو ال يدخل هذه الدار فدخلها 

عرصة، فاألص��ح: أنه ال يحنث. ول��و خالعها عىل 

هذا الث��وب الكتان فبان قطناً، أو عكس��ه، فاألصح 

فساد الخلع، ويرجع مبهر املثل )4(.

❊ ❊ ❊

)4( ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي: 314- 315.
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الخاتمة

يف خامت��ة ه��ذا البح��ت ألخ��ص أه��م النتائ��ج 

والتوصيات:

أوالً: النتائج:	 

1. الراج��ح ه��و م��ا ظهر فض��ل فيه ع��ىل معادله، 

والتع��ارض ه��و تقاب��ل الدليلني املتس��اويني عىل 

سبيل املامنعة.

2. يج��ب العمل بالدليل الراجح وإهامل املرجوح 

إذا مل ميكن الجمع بينهام بوجه صحيح. 

3. وض��ع األصولي��ون جمل��ة من قواع��د الرتجيح 

ملعرفة الراجح من األدلة املتعارضة، وقسمت هذه 

القواعد عىل قس��مني: قواعد الرتجيح بني خربين، 

وقواعد الرتجيح بني قياسني.

4. إذا تعارض��ت البينت��ان، وأمك��ن الجم��ع بينهام 

جمع، وإذا مل ميكن الجمع يصار إىل الرتجيح.

5. ع��ىل الرغ��م من اخت��اف مدرس��ة الحنفية عن 

مدرس��ة الجمهور يف منهاج االس��تدالل، إال أنهام 

اتفقوا يف أمور كثرية، مام يدل عىل أن تباين املنهاج 

ق��د ي��ؤدي إىل نتيجة واح��دة، إن كان��ت املناهج 

سليمة.

ثانًيا: التوصيات:	 

6. إن التباي��ن املنهج��ي األص��ويل مص��در ق��وة 

للعل��امء، لذا فمن واجب العل��امء االنتفاع من هذه 

املناهج عوضاً عن االنغاق.

❊ ❊ ❊

املصادر واملراجع

- القرآن الكريم.

1. إحكام األحكام رشح عمدة األحكام لتقي الدين 

أب��و الفتح محمد بن عيل القش��ريي املعروف بابن 

دقي��ق العي��د )ت702ه�� (، تحقيق مصطفى ش��يخ 

مصطفى ومدثر س��ندس، مؤسس��ة الرسالة، بريوت 

1426ه  -2005م.

2. اإلح��كام يف أصول األحكام، أبو الحس��ن عيّل 

بن محمد اآلم��دي )ت631ه (، تحقيق عبد الرزاق 

عفيف��ي، املكت��ب اإلس��امي، بريوت - دمش��ق، 

1977م.

3. إرش��اد الفح��ول إىل تحقي��ق الح��ق م��ن عل��م 

األص��ول، محمد بن ع��يّل بن محمد ب��ن عبد الله 

الش��وكاين اليمني )ت1250ه (، تحقيق أحمد عزو 

عناية، دمشق، دار الكتاب العريب، بريوت، 1419ه  

-1999م.

4. األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد الش��هري بابن نجيم 

)ت970ه (، وضع حواش��يه وخ��رج أحاديثه زكريا 

عم��ريات، دار الكت��ب العلمية، ب��ريوت، 1419ه  

-1999م.

5. األش��باه والنظائ��ر، أبو الفضل عب��د الرحمن بن 

الك��امل جال الدي��ن الس��يوطي )ت911ه (، دار 

الكتب العلمية، بريوت، 1411ه  -1990م.

6. أصول الرسخيس، أب��و بكر محمد بن أحمد بن 

أيب س��هل الرسخيس )ت483ه (، تحقيق أيب الوفا 
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األفغاين، دار املعرفة، بريوت، 1372ه .

7. أصول الفقه، ش��مس الدي��ن أبو عبد الله محمد 

ب��ن مفلح بن محم��د بن مفرج املق��ديس الرامينى 

الصالح��ي الحنب��يل )ت763ه (، تحقي��ق الدكتور 

َدَحان، مكتبة العبيكان، الرياض،  فهد بن محمد السَّ

1420ه�-1999م.

8. أنوار الربوق يف أنواع الفروق، شهاب الدين أبو 

العباس أحمد بن إدريس املاليك املشهور بالقرايف 

)ت684ه (، عامل الكتب، بريوت، با تاريخ. 

9. البح��ر املحي��ط يف أص��ول الفقه، ب��در الدين 

محمد ب��ن بهادر ب��ن عبد الله الش��افعي الزركيش 

)ت794ه (، دار الكتبي، مر، 1414ه  -1994م.

10. بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، أبو بكر عاء 

الدين بن مس��عود أحمد الكاساين )ت587ه (، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1406ه  -1986م.

بديع النظ��ام أو نهاية الوصول إىل   .11  

علم األصول، مظفر الدين أحمد بن عيل، املعروف 

باب��ن الس��اعايت البغ��دادي الحنف��ي )ت694ه (، 

تحقيق س��عد غرير مهدي السلمي، رسالة دكتوراه - 

جامعة أم القرى، 1405ه  -1985م.

12. بذل النظ��ر يف األصول، العاء محمد بن عبد 

الحمي��د األس��مندي )ت552ه(، تحقي��ق الدكتور 

محم��د زيك عب��د ال��رب، مكتب��ة ال��رتاث، القاهرة، 

1412ه� - 1992م.

13. تب��رة الح��كام يف أصول األقضي��ة ومناهج 

األحكام، برهان الدين إبراهيم بن عيّل بن أيب القاسم 

بن محمد بن فرحون املاليك املدين )ت799ه (، 

مكتبة الكليات األزهرية، مر، 1406ه  -1986م.

14. التقري��ر والتحبري، ش��مس الدين أب��و عبد الله 

محمد ب��ن محمد ب��ن محمد املع��روف بابن أمري 

حاج املع��روف بابن املؤقت الحنفي )ت879ه (، 

دار الكتب العلمية، ط2، 1403ه  -1983م.

15. تلخيص الحبري )طبع باسم التلخيص الحبري( 

يف تخري��ج أحادي��ث الرافعي الكبري، أب��و الفضل 

ش��هاب الدين أحمد بن عيّل بن حجر العس��قاين 

)ت852ه�� (، دار الكتب العلمية، بريوت، 1419ه  

-1989م.

16. تيسري التحرير، محمد أمني بن محمود البخاري 

املعروف بأمري بادش��اه الحنف��ي )ت972ه (، عىل 

كت��اب التحرير الب��ن الهامم. ك��امل الدين محمد 

ب��ن عبد الواحد الس��يوايس املع��روف بابن الهامم 

)ت861ه (، دار الفكر، بريوت، با تاريخ.

17. جم��ع الجوام��ع، ت��اج الدين أب��و النر عبد 

الوه��اب ب��ن ع��يل الس��بيك )ت771ه�� (، طبع��ة 

مصطف��ى الب��ايب الحلب��ي وأوالده، م��ر، ط 2، 

1356ه  -1937م.

18. الجم��ع والفرق أو كتاب )الفروق(، أبو محمد 

عبد الله بن يوس��ف الجوين��ي )ت438ه (، تحقيق 

عبد الرحمن س��امة عبد الله املزين��ي، دار الجيل 

ب��ريوت، 1424ه��   والتوزي��ع،  والطباع��ة  للن��رش 

-2004م.

19. الجوهر النقي عىل س��نن البيهقي، عاء الدين 

ع��يّل بن عث��امن املاردين��ي الحنفي الش��هري بابن 

الرتك��امين )ت745ه�� (، دار الفك��ر، ب��ريوت، با 

تاريخ. 

20. حاش��ية الش��ربامليس ع��ىل نهاي��ة املحتاج، 
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أبو الضي��اء نور الدي��ن عيّل بن عيل الش��ربامليس 

القاهري )ت1087ه (، دار الفكر، بريوت، 1404ه  

-1984م.

21. حاش��يتا قلي��ويب وعم��رية ع��ىل رشح منهاج 

الطالبني، يشتمل عىل حاشية شهاب الدين القليويب 

أحم��د ب��ن أحمد ب��ن س��امة الش��افعي املري 

)ت1069ه (، وحاشية عمرية، شهاب الدين أحمد 

الربليس الش��افعي امللقب بعمرية )ت957ه (، دار 

الفكر، بريوت، 1415ه  -1995م.

22. دقائ��ق أويل النه��ى رشح منته��ى اإلرادات، 

منصور بن يونس بن إدريس البهويت )ت1051ه (، 

عامل الكتب، بريوت، 1414ه  -1993م.

23. رد املحت��ار ع��ىل ال��در املخت��ار رشح تنوير 

األبص��ار املعروف��ة بحاش��ية اب��ن عابدين، الس��يد 

محمد أمني عابدين بن الس��يد عمر عابدين بن عبد 

العزيز الدمشقي الحس��يني الحنفي )ت1252ه (، 

دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، ط2، 1386ه .

24. ال��ردود والنقود رشح مخت��ر ابن الحاجب، 

محم��د بن محم��ود ب��ن أحم��د الباب��رىت الحنفي 

)ت786ه�� (، تحقي��ق ضي��ف الل��ه صال��ح ع��ون 

العمري، ترحي��ب ربيعان الدورسي، مكتبة الرش��د 

نارشون، الرياض، 1426ه  -2005م.

25. س��بل الس��ام رشح بلوغ املرام من جمع أدلة 

األح��كام. حم��د ب��ن إس��امعيل الصنع��اين األمري 

)ت1182ه (، دار الحديث، القاهرة، با تاريخ.

26. س��نن اب��ن ماجه، أبو عبد الل��ه محمد بن يزيد 

القزوين��ي )ت273ه (، تحقيق ش��عيب األرناؤوط، 

وع��ادل مرش��د، ومحم��د كامل ق��ره بل��يل، وعبد 

اللطيف حرز الل��ه، دار الرس��الة العاملية، بريوت، 

1430ه  -2009م.

27. س��نن أيب داود، أبو داود س��ليامن بن األشعث 

السجس��تاين األزدي )ت275ه�� (، تحقيق ش��عيب 

األرن��اؤوط، ومحمد كام��ل قره بليل، دار الرس��الة 

العاملية، بريوت، 1430ه  -2009م.

28. س��نن الرتم��ذي، أبو عيىس محم��د بن عيىس 

الرتم��ذي الس��لمي )ت 279 ه (، تحقي��ق الدكتور 

بش��ار عواد معروف، دار الغرب اإلسامي، بريوت، 

1998م.

29. س��نن الدارقطني، أبو الحس��ن ع��يّل بن عمر 

الدارقطن��ي البغدادي )ت385ه (، تحقيق ش��عيب 

األرن��اؤوط وآخري��ن، مؤسس��ة الرس��الة، بريوت، 

1424ه  -2004م.

30. الس��نن الكربى، أبو بكر أحمد بن الحسني بن 

عيّل بن موىس البيهقي )ت458ه (، تحقيق محمد 

عب��د القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3، 

1424ه  -2003م.

31. رشح العضد، عضد امللة والدين عبد الرحمن 

ب��ن أحم��د اإليج��ي الش��افعي )ت756ه�� (، عىل 

مختر املنتهى األصويل أب��و عمرو جامل الدين 

عثامن بن عمر بن أيب بكر املعروف بابن الحاجب 

املاليك )ت646ه (، ضبطه ووضع حواش��يه فادي 

نصيف، وطارق يحيى، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1421ه  -2000م.

32. رشح الكوك��ب املن��ري املس��مى مبخت��ر 

البحري��ن أو املختر الكب��ري رشح املختر يف 

اص��ول الفقه، محم��د بن أحمد بن عب��د العزيز بن 
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ع��يل الفتوح��ي املع��روف باب��ن النج��ار الحنبيل 

)ت972ه�� (، تحقي��ق الدكت��ور محم��د الزحييل، 

والدكتور نزي��ه حامد. مكتبة العبيكان، الس��عودية، 

ط2، 1418ه  -1997م.

33. صحي��ح البخ��اري، أب��و عبد الل��ه محمد بن 

إس��امعيل البخاري الجعف��ي )ت256ه (، تحقيق 

محمد زهري نارص النارص، دار طوق النجاة، بريوت، 

1422ه .

34. صحيح مسلم، أبو الحسني مسلم بن الحجاج 

القش��ريي النيس��ابوري )ت261ه (، تحقيق محمد 

ف��ؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

با تاريخ.

35. الفائق يف أصول الفقه، صفي الدين محمد بن 

عبد الرحي��م بن محمد األرموي الهندي الش��افعي 

)ت715ه���(، تحقي��ق محمود نص��ار، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1426ه� - 2005م.

36. فتح الباري رشح صحيح البخاري، أبو الفضل 

أحم��د بن ع��يّل بن حج��ر العس��قاين الش��افعي 

1379ه��   ب��ريوت،  املعرف��ة،  دار  )ت852ه�� (، 

-1960م.

37. قواعد األح��كام يف مصالح األنام، أبو محمد 

ع��ز الدين عب��د العزي��ز بن عبد الس��ام الس��لمي 

)ت660ه�� (، راجع��ه وعلق عليه ط��ه عبد الرؤوف 

س��عد، مكتبة الكليات األزهري��ة، القاهرة، 1414ه  

-1991م.

38. القواع��د يف الفقه اإلس��امي، أب��و الفرج عبد 

الرحم��ن بن رج��ب الحنبيل )ت795ه�� (، تحقيق 

طه عبد الرؤوف س��عد، مكتبة الكلي��ات األزهرية، 

1391ه  -1971م.

39. القوان��ني الفقهي��ة )قوانني األح��كام الرشعية 

ومسائل الفروع الفقهية(، محمد بن أحمد بن جزي 

الغرناط��ي املاليك الكلب��ي )ت741ه (، دار العلم 

للمايني، بريوت، 1968م. 

40. الكايف رشح البزدوي، حسام الدين حسني بن 

عيّل بن حجاج السغناقي )ت710ه (، تحقيق فخر 

الدين س��يد محمد قانت، مكتبة الرش��د، الرياض، 

1422ه  -2001م. 

41. كشف األرسار عن أصول فخر اإلسام البزدوي 

أبو الحسن عيّل بن محمد بن الحسني )ت482ه (، 

تألي��ف عاء الدين عبد العزي��ز بن أحمد بن محمد 

البخ��اري )ت730ه�� (، دار الكت��اب اإلس��امي، 

بريوت، با تاريخ.

42. الكلي��ات )معج��م يف املصطلحات والفروق 

اللغوي��ة(، أب��و البقاء أي��وب بن موىس الحس��يني 

الكف��وي )ت1094ه�� (، تحقي��ق الدكت��ور عدنان 

دروي��ش، ومحم��د امل��ري، مؤسس��ة الرس��الة، 

بريوت، 1419ه  -1998م.  

43. لس��ان الحكام يف معرفة األح��كام، أبو الوليد 

إبراهيم بن أيب اليمن محمد، املعروف بابن الشحنة 

)ت883ه�� (، مطبع��ة مصطف��ى الب��ايب الحلب��ي، 

القاهرة، ط2، 1393ه  -1973م.

44. لس��ان العرب، أبو الفضل جامل الدين محمد 

بن مكرم بن منظور األفريقي املري )ت711ه (، 

دار صادر، بريوت، 1968م.

 45. املجتب��ى م��ن الس��نن )الس��نن الصغ��رى(، 

أب��و عب��د الرحم��ن أحم��د ب��ن ش��عيب النس��ايئ 
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)ت303ه�� (، تحقي��ق عبد الفتاح أب��و غدة، مكتب 

املطبوع��ات اإلس��امية، حل��ب، ط2، 1406ه��  

-1986م. 

46. مجمع الزوائد ومنب��ع الفوائد، نور الدين عيّل 

ب��ن أيب بكر الهيثم��ي )ت807ه (، تحقيق حس��ام 

الدين القديس، مكتبة الق��ديس، القاهرة، 1414ه  

-1994م. 

47. مخت��ار الصحاح، محمد ب��ن أيب بكر بن عبد 

القادر الرازي )ت666ه (، تحقيق يوس��ف الش��يخ 

محمد، املكتبة العرية - الدار النموذجية، بريوت 

- صيدا، ط5، 1420ه  -1999م.

48. املدون��ة، اإلم��ام مال��ك بن أن��س األصبحي 

)ت179ه�� (، دار الكتب العلمية، بريوت، 1415ه  

-1994م.

49. املس��تدرك ع��ىل الصحيح��ني، أبو عب��د الله 

الحاف��ظ محمد بن عب��د الله الحاكم النيس��ابوري 

)ت405ه (، تحقي��ق مصطفى عبد القادر عطا، دار 

الكت��ب العلمية، بريوت، 1411ه  -1990م. )ويف 

ذيله تلخيص املس��تدرك، أبو عبد الله شمس الدين 

محمد بن أحمد الذهبي )ت748ه (.

50. املستصفى من علم األصول، أبو حامد محمد 

بن محمد الغ��زايل )ت505ه (، تحقيق محمد عبد 

الس��ام عبد الش��ايف، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1413ه  -1993م.

51. مس��لم الثبوت، مح��ب الله بن عبد الش��كور 

البه��اري الهندي الحنفي )ت1119ه (، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1413ه .

52. مس��ند أحم��د بن حنب��ل، أبو عب��د الله أحمد 

ب��ن حنب��ل الش��يباين )ت241ه (، تحقيق ش��عيب 

األرناؤوط، عادل مرش��د، وآخري��ن، إرشاف د عبد 

الله عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

1421ه  -2001م.

53. مسند الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس 

الش��افعي )ت204ه (، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1400ه .
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