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عمالنامنأإناحلمدهللضلمدهتعاىل،ونستعينو،ونستغفره،ونعوذباهللمنشرورأنفسنا،وسيئات
عبده،وأشهدأنالإلوإالاهللوأشهدأنزلمداًمرشداًيهدهاهللفالمضللو،ومنيضللفلنجتدلوولياً

ورسولو.

 أما بعد:
تبىنالشرعيةاليتحكامإىلمعرفةاألإنالغايةمنعلمأصولالفقو،ىوالتوصلف القواعدعليها

وفقيو.زلدِّثكلويفعلومالشريعة،حيتاجوكلرلتهدذاأمرالفقهية،وادلسائلالفرعية،وى

يتعلقهبامن التفصيلية،وما ومنادلعلومأنموضوععلمأصولالفقو:األحكامالشرعيةوأدلتها
وأنوقديكونمنها التعارض،قواعدلغوية، ظاىره بٌنادلتعارضٌنرتجيحالعلىاجملتهددفعوونفيكوما

.طلباًللسالمةيفإصداراألحكامودفعاًللشكوالريبة،ودفاعاًعنالشريعةالغراءوالشارعاحلكيم

وبعد،افيهجهدأنيكونيلوأنأخوضغمارىذاالعلميفىذهالناحيةحتديداً،وددتذلكول
يفالوصولواستشارةألساتذيتمنأىلاالختصاصوسعيًاالكتمالالرؤيةاألصوليةلديحبثومراجعة

إىلتناولادلسائلادلتعلقةبالتعارضوالرتجيحعنعادلٌنأصوليٌندراسةمقارنة،فوقعاالختيارعلىكتايب
حزمالظاىريادلتوىف_أبوزلمدعليابنذكرهاإلمامانوذلكباستخراجما)اإلحكاموإرشادالفحول(

واإلمامزلمدبنعليالشوكاينادلتوىفسنة:يفكتابوه(ٙ٘ٗ):سنة :)اإلحكاميفأصولاألحكام(،
وادلقارنة_منالتعارضوالرتجيح،لاىلحتقيقاحلقمنعلماألصول()إرشادالفحو:يفكتابوه(ٕٓ٘ٔ)

منهمامناألصوليٌنمنيوافقكالًمعرفةنُوجد،وسببذلكإبيانااتفقاعليوواختلفافيو،وفيمابينهم
 ابن اإلمام بين والترجيح التعارض في واالختالف االتفاق أوجهكلذلكحتتعنوان:)،وومنخيالف

 وإرشاد اإلحكام) كتابيهما خالل من (هـ0551 تـ) الشوكاني واإلمام (هــ654تـ) الظاهري حزم
وتكمنأمهيةادلوضوعيفاآليت:(،الفحول

 ة.واضيعاليتتتصلبكلعلومالشريعكونالتعارضوالرتجيح،منادل -ٔ
 بكلمسائلوأبوابأصولالفقو.اًكونادلوضوعمرتبط -ٕ
 أنموضوعالتعارضوالرتجيححيتاجوالفقيوواحملّدثواألصويلوكلرلتهديفعلومالشرع. -ٖ
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 بٌناألدلةمسلكاًمنمسالكالطعنيفديناهلل.أنأعداءاإلسالمجعلواالتعارض -ٗ
أنادلقارنةبٌنإمامٌنجليلٌن،تعطيالباحثملكةعلمية،يفإشباعادلوضوع. -٘

 أسباب اختيار الموضوع:  

:اآليتتتمثلاألسباباليتدفعتينإىلاختيارادلوضوعيف
م،فهيحباجةاىلاجملتمعادلسلذلاأمهيةكبًنةبٌناليتادلواضيعمنالتعارضوالرتجيحكون -ٔ

دفعكيفيةومعرفةالشرعية،األدلةبٌناخلالفمواطنعلىالتعرفمنالتمحيصوالنظر
.الدينعندفاعمنذلكيفدلا،وعنهاذلك

فتيفأصولالفقو،ومنلِّمنأىمالكتباليتأُ(اإلحكاموإرشادالفحول):كتايبكون -ٕ
 الكتباليتأْثرتادلوضوع.

األدلةكون -ٖ بٌن التعارض بنفي قالوا الذين اجملتهدين األئمة أبرز من والشوكاين حزم ابن
 التقليد.حرمواالشرعية،ومنالذيندعواإىلاالجتهادو

القواعداليتاختذاىاعندالتعارض،منحيثالتعرفعلى،نادلقارنةبٌنإمامٌنجليلٌنأ -ٗ
دتكناًالباحث،يزيدعلىآرائهماوأفكارمهاطالعواال،ىاعندالرتجيحاوادلسالكاليتسلك

 .يفذلك

 أهداف البحث: 

يهدفالبحثإىلأمورعدةمنأبرزىا:
ليسهلالرجوعإليها.ءواألفكاررااآلإبرازجتميعشتاتادلوضوعو -ٔ
 ،ومستندمهايفذلك.حعنداإلمامٌنيفمسائلىذاادلوضوعمعرفةالراج -ٕ
 أوجواالتفاقواالختالفيفمسائلالتعارضوالرتجيحعنداإلمامٌن.معرفة -ٖ
 .والتقليدالتعريفهبماومبجهودمهايفخدمةىذاالعلمبعيداَعنالتعصب -ٗ
٘-  يف وخربة ملكة الدراسةاكتساب الفقو، أصول يف ادلسائلادلقارنة حتقيق كيفية ومعرفة

 والوقوفعلىمواطنالنزاعفيها.

 ت:أهم الصعوبا

إنلكلعملصعوبات،وىذهأىمالصعوباتاليتواجهتالباحث:
 .ادلادةاليتتعٌنعلىشراءالكتبانقطاعللكهرباء،وعدمتوفراألزمةاليتديرهباالبلد،من -ٔ
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 كتبالفقوواحلديث.يفبأصولالفقو،وكتمادةالبحثيفثناياقتفر  -ٕ
 ادلراجعالالزمةذلذاالبحث.بعضعدمتوفر -ٖ
 بٌنكثًنمنمسائلىذاالفنوأمثلتو.الكبًنالتداخل -ٗ
منادلسائل،شلااستدعىطولالنظروالتأين.اًكثًنردابنحزم -٘

 الدراسات السابقة: 

ملأجدمنقارنبٌناإلمامٌنمنخاللكتابيهما)اإلحكاموإرشادالفحول(يفالتعارضوالرتجيح
.حسباطالعي

،حيثأّلف(سلتلفاحلديث):عام،فقدتناولوالقدماءحتتعنوانأماعندراسةادلوضوعبشكل
تناولواألصوليونيفثناياكتبأصولالفقو،وقدأفردافعي،وابنقتيبة،والطحاوي،ويفذلكاإلمامالش

سيدصاحلعوض،وغًنىمبعضادلتأخرينالتأليفيفالتعارضوالرتجيح،كالربزصلي،واحلفناوي،والدكتور
عنوان الشرعية):حتت بٌناألدلة والرتجيح يف(التعارض فالرسائل والرتجيح عنجزئياتالتعارض أما ،

تعارضرفعاإللباسإذازيزالعويد،و)لعبدالع(تعارضدالالتاأللفاظوالرتجيحبينها)ة،مثل:ًنذلككث
مندراسةمقارنةدلسائلنوأمث،وىذاحملمدمنصور(خربالواحدوالقياس ضلنبصدده بعيدانعما اذلما

التعارضوالرتجيحعندإمامٌنيفكتابيهماادلذكورينحتديداً.
أويفغًنمها،أماعنالرسائلوالبحوثاليتتناولتالتعارضوالرتجيحعنداإلمامٌنويفكتابيهماو

:منهاف

بنيامن/)موقفابنحزممنالتعارضبٌناألدلةالشرعية(للباحث:رسالةماجستًنبعنوان -ٔ
)اإل كتابو يف حزم ابن ذكرىا اليت اخلمسة األوجو خالذلا تناول إبللو، حيث نحكام(،

والباحثتناولذلك يفىذا،والدرسالرتجيحمليقمبادلقارنةبٌناإلمامٌنتناواًلعاماً،
 .عندمها

)مسالكالرتجيحاليتردىاابنحزم(،:بعنوان،بارومزلمدعلي/للباحثماجستًنرسالة -ٕ
تناولخالذلاأنواعالرتجيحاتاليتذكرىاابنحزميفكتابو)اإلحكام(،وىيواحدوثالثون
مسلكاً،تسعةباعتبارالسند،وذتانيةباعتبارادلنت،وستةباعتباراحلكم،وذتانيةباعتبارأمر

 اقتصرعلخارجي، والدرسلكنو ومليدرسالرتجيحكلو ىجانبالرتجيحاتاليتردىا
 التعارضعندابنحزم،والقارنبٌناإلمامٌن.
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للباحث -ٖ دكتوراه بعنوان/رسالة األخرش، علي سلتلف:زلمد يف التعارض دفع )قواعد
احلد منخاللكتابيو الشوكاين عند تناولمنخالذلايث الفحول(، وإرشاد األوطار نيل

 رتع من: دفعو وطرق بالتعارض الرسالة اتسمت وقد وترجيح، عندونسخ ذلك تناول
ىذه وتعد والتطبيقية، النظرية بالدراسة اتسمت كما الشوكاين، اإلمام وعند األصوليٌن

تعارضوالرتجيح،ولكنوالويفكاينوآرائمنأحسنماُكتبعنالشو-فيماأعلم-الرسالة
 .بٌنالشوكاينوابنحزمذلكمنبابادلقارنةمليتناول

للباحثماجستًنرسالة -ٗ شهيدزلمدمعلمٌن/ )بعنوان، اإلمامعندالفقهيةالرتجيحات:
خالذلاتناول،(مقارنةحتليليةدراسة-ادلعامالتقسم-األوطارنيلكتابويفالشوكاين
لكنهاتناولتتطبيقية،دراستووكانتاألدلة،بٌنالشوكاينهباقالاليتالرتجيحاتالباحث

ي ومل األوطار نيل يف بٌنتالرتجيح قارن وال اإلرشاد يف والرتجيح التعارض لدراسة عرض
 اإلمامٌن.

منخالل:حبثبعنوان -٘ الشرعية التعارضبٌناألدلة الشوكاينيفدفع كتاب–)منهجية
األدلة،لعامربنعيسىاللهو،(سةتطبيقيةدرااألوطاريفكتابونيل-احلج تناولخالذلا

مناليتظاىرىاالتعارضيفكتاباحلج،ومنمثذكركيفدفعالشوكاينعنهاالتعارض،
رتعونسخوترجيح،ومليتناولاألحكامالعامةللتعارضوالرتجيح،ومليقارنبٌناإلمامٌن،

 وىذاغًنماتناولتو.

بأهنارتعتالتعارضوالرتجيحعنداإلمامٌن،ىذهالدراسةعنكلماسبقمنالدراساتوتتميز
مثآراءاإلمامٌنويفكتابيهما،ومهدتبتناولآراءاألصوليٌنيفكلمسألةمنمسائلالتعارضوالرتجيح

.يفكتابيهمامثادلقارنةبينهما،مثخرجتبالرتجيحيفكلمسألة

  جية البحث: همن 
ادلنهجتبعتُا -ٔ البحث ىذاادلقارن،التحليلياالستقرائييف مثل يف ادلناىج أنسب كوهنا

.التأصيلوادلقارنةالعمل،منحيث
التعارض -ٕ من بالبحث، ادلتعلقة ادلواضيع عنددرست أصولية، دراسة أصحابوالرتجيح

ادلذاىب.
 رتعُتمادةالبحثمنمصادرىااألصلية. -ٖ
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ادلسائلاليتيف،)اإلحكاموإرشادالفحول(:اإلمامٌنمنخاللكتابيهماآراءقارنتبٌن -ٗ
وتتعلقبالتعارضوالرتجيح هجدأملما، إىلكتبهمافيورجعتمنمسائلالبحثفيهما

قدراإلمكان.األخرى
وضعتُ -٘ مث مسألة، لكل مناسبًا رتيعأّصلتهاعنوانًا عن النقل زلاواًل األصوليٌن، عند

ادلذاىببدونحتيزأوتعصب،ونقلتاآلراءواألفكاردونتقيدبتاريخ،فمنوجدتلو
.فيهارأياًيفادلسألةذكرترأيو

ادلذىب،وناقشتماحيتاجإىلادلناقشةباختصارمبيناًنسبُتاألقوالواألفكارإىلأصحاهبا -ٙ
بعدتأصيلادلسألةذكرترأيابنحزمفيها،مقارنًابينووبٌنومكان،الراجحفيهاقدراإل

األدلةاليتاعتمدعليهايفترجيحو،مثذكرترأيالشوكايناألصوليٌنقدراإلمكان،ومبيناً
ذلك،مبيناَسببااختالفافيهأوااتفقاعليهيفاألوجواليتبٌناإلمامٌنقارنتمث،كذلك

 إنُوجد.
ٚ-  بٌن القرآنية اآليات قرآنيٌنوضعُت ىاللٌن ، خاصووضعت تنصيصٌن بٌن ٌناألحاديث

التعاريفاحلديثب ووضعُت واألرقام، قوسٌن، بٌن بٌناووضعُت بالنص ادلنقولة لنصوص
انقلتوبادلعىنأشرُتإىل،وموفٌن،وماأضفتوفيهاللتوضيحوضعتوبٌنمعقتنصيصعالميت
يفاحلاشية.مرجعو

ورقمادلنت،يفذكرىاعقب يفادلصحف،إىلسورىااآلياتعزوتُ -ٛ باسمالسورة مكتفيًا
اآلية.

أو،منمصادرىااألحاديثخّرجتُ -ٜ واكتفيتبتخرجيهامنالصحيحٌنإنُوجدتفيهما
مل وإن أحدمها، فيهمايف احلديث خرّيكن أىل، كالم إىل مشًنًا وغًنىا السنن من جتو

،وحرصتيفالتمثيلبالصحيحوتركتالضعيفخروجاًمناخلالف.عليوالشأنيفاحلكم
اتررتتُ -ٓٔ ذكرتألعالم اليت ادلنت الصحابةيف وتركت عنهم-باختصار، اهلل -رضي

لشهرهتم.
،باختصار.منأماكنهايفادلنتيتذكرتاىب،واألماكنوالبلدان،البالفرقوادلذفتُعر  -ٔٔ
يفاحلواشياكتفيتقائمةادلصادروادلراجع،وعندكامالُاًالكتبوادلراجعتوثيققتُوث  -ٕٔ

ادلؤلفيفادلنتأمملاسماسمادلرجعسلتصراًواسممؤلفوالذياشتهربو،وسواءذُكركربذ
(،وإنتكررثالثةصج/)ادلصدرنفسو::لأشرتإليووإنتكررادلرجعبدونفص،يُذكر

بلأ إليو ):فظشرت ادلصدر صالسابق: الكتابج/ ذكر أعدت مرة رابع تكرر وإن ،)
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)اإلحكاميف:كتاب،أماصفحةيردفيهامتذكرالكتابومؤلفويفكلومؤلفو،كماالتز
)إرشادالفحولإىل:أشرتإليوبقويل:)اإلحكام(،وكتابفقدأصولاألحكام(البنحزم

حتقيقاحلقمنعلماألصول(للشوكاينأشرتإليوبقويل:)إرشادالفحول(،كوهنماموضع
 البحث.

ليهامنخاللالبحث.مالنتائجوالتوصياتاليتتوصلتإختمتالبحثبأى -ٖٔ
وفهرستُ -ٗٔ واآليات، السور ترتيب حسب القرآنية اآليات حسبفهرست األحاديث

الفرقوادلذاىبواألماكنوالبلدانوذلاعلىحروفاذلجاء،وفهرستاألعالماألطرافمرتباً
اذلجاء حروف والتخريجحسب الرترتة صفحة إىل باإلشارة مكتفيًا ادلصادر، وفهرست ،

 حسبحروفاذلجاء.،مرتباًإياىاعلوموادلراجعحسبال

 خطة البحث
 علىالنحواآليت:،وفهارسة،وخادت،وثالثةفصول،ودتهيد،مقدمةعلى:تاشتمل

 المقدمة
:اآليتاشتملتعلى

 .البحثعنوان -ٔ
 .أمهيتو -ٕ
 .سباباختيارهأ -ٖ
 .أىدافو -ٗ
 فيو.أىمالصعوبات -٘
 .فيوالدراساتالسابقة -ٙ
 .فيومنهجيةالبحث -ٚ

                                                                                             التمهيد
 التعريف باإلمامين وبكتابيهما                                                        

 :وفيومطلبان 
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 : فرعانوفيو، التعريف باإلمامين -األول المطلب

 ابنحزم.اإلمامالتعريفب:األول فرعال
 :التعريفباإلمامالشوكاين.الثاني فرعال

 :فرعانوفيو، (اإلحكام وإرشاد الفحول) :يالتعريف بكتاب -الثاني طلبالم

 .(اإلحكام)::التعريفبكتاباألول فرعال
 .(إرشادالفحول)::التعريفبكتابالثاني فرعال

 الفصل األول
 األدلة الشرعية بينالتعارض 

مبحثان:دتهيدووفيو 
    التمهيد: في أسباب التعارض.
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 قال تعاىل0

اخْتِلَافًا فِيهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَيْرِ عِنْدِ مِهْ كَانَ وَلَوْ الْقُرْآنَ يَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا 

 [28آية 0 النساء] كَثِريًا



 

 

 

 إهداء

 :البحث ادلتواضع إىلأىدي ىذا 

 كل حمب للعلم وأىلو. 
  كافة أوالدي وإخواين أم أبنائي، و و  أبناء بلدي، أخص بالذكر منهم والدي  و كافة أسريت

 وأخوايت.
 .أصدقائي يف الداخل واخلارج 
  فعل اخلري وجتنب الشر. إىلكل من علمين وأرشدين 
  للعلوم والتقنية جامعة األندلسالصرح العلمي الشامخ. 

أن يرزقنا العمل الصاحل والعلم النافع إنو على  ل خالصاً لوجو الكرمي، و أسأل اهلل أن جيعل العمو ىذا  
 .كل شيء قدير

***** 



 

 

 

 وتقدير شكر

وآخرًا أن إن من شكر اهلل عز وجل أن يشكر اإلنسان من أسدى إليو معروفاً، فالشكر هلل أواًل 
، مث أشكر من كان سببًا يف سأل اهلل أن جيعلو خالصًا لوجهو الكرمينين على إمتام ىذا البحث الذي أأعا

من غرسا يف قليب حب العلم وأىلو، وأحسنا تربييت فاهلل أسأل أن يرمحهما  ، فهماتعلمي أمي وأيب
ء بادلال أو النصح أو التوجيو، مث أشكر هما كما ربياين صغريا، مث أشكر من كان سبباً يف دراسيت سواوحيفظ

ادلشرف الرئيس على  ،شبالة الدكتور/ مطيع بن حممد أستاذي أخص بالذكر أساتذيت ومشاخيي يف العلم،
 .وإمتامهاخري ناصح وموجو ومرشد، فالفضل هلل مث لو يف إكمال ىذه الرسالة يل الرسالة، الذي كان 

 لألساتذة أعضاء جلنة ادلناقشة:كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير 
 رئيس اللجنة. -جامعة صنعاء -االستاذ الدكتور/ حممد عبد الواحد الشجاع. ادلناقش اخلارجي

 عضو اللجنة. -جامعة األندلس -الدكتور/ علي عبد اهلل سراج. ادلناقش الداخليواالستاذ 

االستاذ  هاية ممثلة برئيسجامعة األندلس للعلوم والتقنلصرح العلمي الشامخ ل شكري وتقديريو 
لعلوم اإلنسانية، بد اهلل بكري. عميد كلية اآلداب واالدكتور/ أمحد حممد برقعان، واألستاذ الدكتور/ ع

 الطالب. لى تعاوهنم واىتمامهم بأبنائهمعقطران، عميد الدراسات العليا  واالستاذ الدكتور/ حيىي

، فاهلل شدين إىل أمر يتعلق بعملي يف البحثوأكرر شكري وتقديري لكل من قدم يل نصيحًة أو أر 
 .أل أن يوفق اجلميع دلا حيب ويرضى، واحلمد هلل رب العادلنيأس

**** 



 

 

 

 

 

 

 انتمهيد
 :طهثنيويشمم م

 .األول: انتعريف تاإلمامني طهةامل

(انفحىل كاو وإرشاداإلح) :يانثاني: انتعريف تكتات طهةامل 
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                                                                                                                                      األول  طلةامل

 تاإلمامنيالتعريف 

العجالة  ع لو إال اجمللدات، كلكننا يف ىذهجليلُت كابن حـز كالشوكاين ال يس إف التعريف بإمامُت
 :الشخصية كالعلمية، كذلك يف فرعُتنستعرض مقتطفات من حياهتما 

 األول فرعان

 اتن حزو انظاهرياإلماو انتعريف ت

يتم تناكؿ العلمية، ك ، كاٟتياة ، باعتبار الشخصيةالظاىرم ابن حـزاإلماـ التعريف ب يتناكؿ ىذا الفرع
 :ذلك يف مرحلتُت

 حياة ابن حزم الشخصية: -ىاألول مرحلةال
كتاريخ حياة ابن حـز الشخصية، من حيث االسم كاللقب، كا١تولد كالنشأة،  تتناكؿ ىذا ا١ترحلة

 كتفصيل ذلك كاآليت:الوفاه، 

 اسمو ولقبو:   -أولا 
بن غالب بن صاحل بن خلف بن معداف ابن حـز ىو: أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز 

بن سفياف بن يزيد، موىل يزيد بن أيب سفياف صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس األموم، كجده يزيد 
 .(3)من آبائو (2)، كجده خلف أكؿ من دخل األندلس(1)أكؿ من أسلم من أجداده، كأصلو من فارس

                                                           
قاؿ الكرخي: "كاٌما فارس فاٌلذل ٭تيط هبا ٦تٌا يلى الشرؽ حدكد كرماف، ك٦تٌا يلى الغرب كور خوزستاف كاصبهاف،  (1)

ك٦تٌا يلى الشماؿ ا١تفازة اٌلىت بُت فارس كخراساف كبعض حدكد اصبهاف، ك٦تٌا يلى اٞتنوب ْتر فارس"، كتعرؼ اليـو 
 (.4/266(، معجم البلداف لياقوت اٟتموم: )96للكرخي ) بدكلة إيراف اإلسبلمية. انظر: ا١تسالك كا١تمالك

كىي: كلمة عجمية مل تستعملها العرب يف القدمي كإ٪تا عرفتها العرب يف اإلسبلـ، كيطلق على األندلس كيراد هبا  (2)
 (.4/324(، )1/262القسم اإلسبلمي من جنوب اسبانيا، كتقع اليـو يف اسبانيا. انظر: معجم البلداف للحموم )

 (.13/373، سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط اٟتديث: )(3/325كفيات األعياف البن خلكاف: ) (3)
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 مولده:  -ثانياا 
بعد سبلـ اإلماـ من صبلة  منية ا١تغَتة (2)يف اٞتانب الشرقي من ربض (1)ًلد ابن حـز بقرطبةكي 

كىو اليـو السابع من نوفمرب سنة:  ،الصبح آخر ليلة األربعاء آخر يـو من شهر رمضاف ا١تعظم
  :أكالد ثبلثة، كالبن حـز (3)ػق(384)

ركل عن أبيو،  : فضل بن علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز من أىل قرطبة؛ يكٌت: أبا رافع،األول
كغَت٫تا، ككتب ٓتطو علمان كثَتان، ككاف عنده أدب كنباىة، كيقظة، كذكاء،  (4)كعن أيب عمر بن عبد الرب

 .(6)ق(479سنة: ) (5)كتويف بالزالقة

، من أىل قرطبة؛ يكٌت: أبا أسامة، ركل عن الثاني  : يعقوب بن علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز
الرب إجازة، كعن أيب العباس العذرم، كحج كأدل الفريضة، ككاف من أىل أبيو، كعن أيب عمر بن عبد 

، كمولده سنة: ق(503النباىة كاالستقامة من بيت علم كجبللة، تويف يف ٚتادل األكىل سنة: )
 .(7)ق(440)

، أبو سليماف القرطيبالثالث  مل أقف على تاريخ ، (8): ا١تصعب بن على بن أٛتد بن سعيد بن حـز
  تاريخ كفاتو.

                                                           
ىي: مدينة عظيمة يف ببلد األندلس، كانت مقران ١تلوؾ بٍت أمية، كتقع اليـو يف اسبانيا. انظر: معجم البلداف لياقوت  (1)

 (.   4/324اٟتموم )
ر بن عامر الذم أبتناىا كأقامها على هنر قرطبة األعظم. كتقع حاليان يف ىو: قصر أبيو القريب من مدينة ا١تنصو  (2)

 (.  1/578اسبانيا. انظر: نفح الطيب للتلمساين )
 (.3/325(، كفيات األعياف البن خلكاف: )396الصلة يف تاريخ األندلس البن بشكواؿ: ) (3)
ىو: يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد النمرم القرطيب، ا١تالكي، أبو عمر، فقيو حافظ مكثر عامل بالقراءات كبا٠تبلؼ يف  (4)

ق(. لو: )جامع بياف العلم كفضلو ك٦تا ينبغي يف ركايتو كٛتلو(، 463الفقو، كبعلـو اٟتديث كالرجاؿ، تويف سنة: )
 (.489كغَته كثَت. انظر: بغية ا١تلتمس للضيب )

ىي: إحدل أراضي غرب األندلس قريبان من مدينة قرطبة، كتقع اليـو يف اسبانيا. انظر: معجم البلداف لياقوت  (5)
 (.3/146اٟتموم )

 (.440الصلة يف تاريخ أئمة األندلس البن بشكواؿ: )(6) 
 (.651ا١تصدر نفسو: )(7) 
 (.2/187التكملة لكتاب الصلة للقضاعي: ) (8)
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 نشأتو: -ثالثاا 
نشأ ابن حـز يف تنعم كرفاىية، كريزؽى ذكاءن مفرطان كذىنان سياالن ككتبان نفيسة كثَتة، ككاف كالده من  

ككاف قد مهر أكالن يف األدب كاألخبار كالشعر كيف ، (1)كرباء أىل قرطبة، عمل الوزارة يف الدكلة العامرية
، فأثرت فيو تأثَتان ليتو سلم من ذلك، ككاف ينهض بعلـو ٚتة ك٬تيد النقل (3)كأجزاء الفلسفة (2)ا١تنطق

ك٭تسن النظم كالنثر، كفيو دين كخَت، كمقاصده ٚتيلة كمصنفاتو مفيدة، كقد زىد يف الرئاسة كلـز منزلو 
سانو يف ، كقد امتحن لتطويل لرالكبا العلماءمكبان على العلم، فبل نغلو فيو كال ٧تفو عنو، كقد أثٌت عليو 

، كجرت بينو كبُت (4)العلماء، كشيرِّدى عن كطنو، فنزؿ بقرية لو كجرت لو أمور كقاـ عليو ٚتاعة من ا١تالكية
مناظرات كمنافرات، كنفَّركا منو ملوؾ الناحية فأقصتو الدكلة كأحرقت ٣تلدات من كتبو،  (5)أيب الوليد الباجي

 .(7)ة لويف قري (6)كتبو، كٖتوؿ إىل بادية لبلة

                                                           
ق(، كالدكلة 403العامرية اليت اٗتذت شرعيتها من ٛتاية ا٠تليفة ىشاـ ا١تؤيد باهلل، ا١تتوىف سنة: )ليبدأ عصر الدكلة  (1)

العامرية نسبة إىل ا١تنصور ابن أيب عامر. انظر: تاريخ العرب كحضاراهتم يف األندلس ٠تليل السمرائي كآخركف 
 (.1/396(، نفح الطيب للمقرم: )192)
عاهتا الذىن عن ا٠تطأ يف الفكر، فهو: )علم عملي آيل(، كما أف اٟتكمة علم نظرم غَت ىو: آلة قانونية تعصم مرا(2) 

 (.229آيل. انظر: التعريفات للجرجاين )
ىي: مشتقة من كلمة يونانية كىي: فيبلسوفيا، كتفسَتىا: )٤تبة اٟتكمة( فلما أعربت قيل: فيلسوؼ مث اشتقت (3) 

 (.153األشياء كالعمل ٔتا ىو أصلح(. مفاتيح العلـو للخوارزمي: )الفلسفة منو كمعٌت الفلسفة: )علم حقائق 
ا١تالكية: ينسبوف إىل اإلماـ مالك بن أنس بن مالك األصبحي ا١تدين، كا١تذىب ا١تالكي ىو: أحد ا١تذاىب الفقهية (4) 

 (.1/116السنية األربعة الكربل يف العامل اإلسبلمي. انظر: ا١توسوعة ا١تيسرة يف األدياف كا١تذاىب )
ىو: سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث، القاضي أبو الوليد الباجي، الفقيو ا١تتكلم احملدث ا١تفسر  (5)

ق(، كتويف سنة: 403األديب الشاعر: أصل آبائو من بطليوس، مث انتقلوا إىل باجة باألندلس، كلد سنة: )
تقى ٥تتصر االستيفاء(. انظر: سَت أعبلـ النببلء للذىيب ق(، لو مصنفات منها: )االستيفاء شرح ا١توطأ(. )كا١تن474)

 (.3/1387(، معجم األدباء للحموم )18/535ط الرسالة )
ىي: مدينة قدٯتة غريب األندلس، كىي من ا١تدف الكبار، كتقع غرب اشبيلية كقرطبة، كتقع اليـو يف اسبانيا. انظر:  (6)

 (.  5/10معجم البلداف لياقوت اٟتموم )
 (.13/379أعبلـ النببلء للذىيب ط اٟتديث: ) سَت (7)



  

-5- 

 وفاتو: -بعاا را
يف بلدة لبلة، ككانت كفاتو آخر النهار من يـو  -رٛتو اهلل-تويف اإلماـ أبو ٤تمد علي ابن حـز 

 .(1)ق(456) :األحد لليلتُت بقيا من شهر شعباف عاـ

أنو نقل ىذا التاريخ من خط أيب رافع ابن حـز فقاؿ: "كنقلت من خط ابنو أيب  (2)ذكر صاعدك 
عشية يـو األحد لليلتُت بقيتا من شعباف سنة ستٍّ كٜتسُت كأربع مائة  -و اهللرٛت-رافع: أف أباه تويف 

 .(3)إحدل كسبعُت سنة كعشرة أشهر كتسعة كعشرين يوما" -رٛتو اهلل-، فكاف عمره ق(456)

 حياة ابن حزم العلمية: -ةالثاني مرحلةال
حياة ابن حـز العلمية، من حيث طلبو للعلم، كثناء العلماء فيو، كأشهر مشاٮتو  تتناكؿ ىذا ا١ترحلة

 ، كتفصيل ذلك كاآليت:تو، كمذىبو كعقيدتوكطبلبو، كأىم مؤلفا

 طلبو للعلم: -أولا 
ك١تا بلغ سن الثالثة عشرة كقد أمت حفظ القرآف،  ،(4)بدأ ابن حـز طلبو للعلم ْتفظ القرآف الكرمي

ركاية أخذ بعد ذلك يف مث  حبو إىل ٣تالس الكبار كيتعلم منهم حسن ا١تنطق كاألدب،لده يصطاأخذه ك 
اٟتديث كعلم اللساف، كبلغ يف كل ذلك مرتبة عالية، مث إتو بعد ذلك إىل الفقو فدرسو على مذىب 
اإلماـ مالك؛ ألنو مذىب أىل األندلس يف ذلك الوقت، مث انتقل إىل مذىب الشافعي، فتأثر ٔتذىب 

يف إبطاؿ االستحساف، كاستدؿ بذلك على إبطاؿ القياس، مث انتقل بعد ذلك متجردان من  (5)افعيالش
كا١تصلحة، كاشتهر  ا١تذاىب، كتأثر ٔتذىب أىل الظاىر، الذم يبطل القياس كاالستحساف، كسد الذرائع،

                                                           
(، العرب يف خرب من 3/328(، كفيات األعياف البن خلكاف: )1/168الذخَتة يف ٤تاسن أىل اٞتزيرة للشنًتيٍت: ) (1)

 (.3/241غرب للذىيب: )
قضاه ا١تأموف ٭تِت ىو: صاعد بن أٛتد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن صاعد يعرؼ باٞتياين، أبو القاسم القرطيب، است (2)

 (.16/135ق(، كلو كتاب )طبقات األمم( انظر: الوايف بالوفيات للصفدم )462بن ذم النوف، تويف سنة: )
 (.396الصلة يف تاريخ أئمة األندلس البن بشكواؿ: )(3) 
(4) ( :  (.166طوؽ اٟتمامة البن حـز
كا١تذىب الشافعي ىو: أحد ا١تذاىب الفقهية السنية األربعة الشافعية: ينسبوف إىل اإلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي، (5) 

 (.1/127الكربل ا١تنتشرة  يف العامل اإلسبلمي. انظر: ا١توسوعة ا١تيسرة يف األدياف كا١تذاىب )
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ق كالفلسفة، كتأثر هبما كأخذه كل العلـو الدينية كاٟتديث، كالفقو، كاللغة، كما تعلم ا١تنط وابن حـز بتوسع
 .(1)تأثران بالغان، ظهر جليان يف تأكيلو الصفات، كإنكاره أف هلل صفات

 ابن حزم: علىثناء أىل العلم  -ثانياا 
إف ثناء العلماء البن حـز قد كثر، فأثٌت عليو ٚتع من العلماء، كانتقده بعضهم، ١تا حصل منو من 

األٝتاء كالصفات، ككذلك شدتو يف الكبلـ على من ٮتالفو الرأم، ٥تالفة ١تنهج أىل السنة خاصة يف باب 
 كىذه بعض أقواؿ أىل العلم الذين أثنوا عليو:

[حافظان عا١تان بعلـو اٟتديث، كفقهو مست(2) ابن خلكاففيو قاؿ   فيضان لؤلحكاـ : "كاف ]ابن حـز
ان يف الدنيا بعد الرئاسة اليت كانت لو ...، ككاف متفننان يف علـو ٚتة عامبلن بعلمو، كزاىدمن الكتاب كالسنة

 . (3)كألبيو"

"متواضعان ذا فضائل ٚتة كتواليف كثَتة يف كل ما ٖتقق بو  :عنو (4)كاف ابن حـز كما قاؿ اٟتميدمك 
، كٚتع من الكتب يف علم اٟتديث، كا١تصنفات، كا١تستندات كثَتا، كٝتع ٝتاعان ٚتان، كأكؿ ٝتاعو  من العلـو

كما رأينا مثلو يف ما اجتمع لو مع الذكاء كسرعة اٟتفظ ككـر النفس  ،...قبل األربعمائة (5)ابن اٞتسور من
طويله، كما رأيت من يقوؿ الشعر على البديهة  ، كباعه كاسعه  سه فى كالتدين، ككاف لو يف اآلداب كالشعر نػى 

 :(6)أشعر منو، كشعره كثَت كقد ٚتعناه على حركؼ ا١تعجم كمنو

                                                           
: )13/374الصلة البن بشكواؿ: ) (1)  (.122(، طوؽ اٟتمامة البن حـز
اف الربمكٌي اإلربلي، أبو العباس: ا١تؤرخ اٟتجة كاألديب ا١تاىر، ىو: أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم بن أيب بكر ابن خلك (2)

ط( كىو أشهر كتب الًتاجم كمن أحسنها  -ق(، صاحب: )كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 681تويف سنة: )
 (.15/444(، تاريخ اإلسبلـ للذىيب: )919ضبطان كإحكامان. انظر: طبقات الشافعيُت البن كثَت )

 (.3/325ألعياف البن خلكاف: )كفيات ا(3) 
ىو: ٤تمد بن فٌتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن ٛتيد األزدم ا١تيورقي اٟتميدم، أبو عبد اهلل بن أيب نصر: مؤرخ ٤تدث،  (4)

ق(، من كتبو: )جذكة 488أندلسي. من أىل جزيرة ميورقة، أصلو من قرطبة، كاف ظاىرم ا١تذىب. تويف سنة: )
 (.14/157بلـ النببلء للذىيب ط اٟتديث )ا١تقتبس(. انظر: سَت أع

ىو: اإلماـ، احملدث، الثقة، األديب، أبو عمر أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن سعيد بن اٟتباب األموم موالىم،  (5)
ق(، انظر: سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة 401القرطيب، ابن اٞتسور، تويف يف طاعوف قرطبة سنة: )

(17/148.) 
 (. 308(، جذكة ا١تقتبس للحميدم: )395الصلة يف تاريخ أئمة األندلس البن بشكواؿ: ) (6)
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 و تفٌتػػػػػػػػػػػػذاتػػػػػى كلػػػػػقػػػػػػػػػعو تبػػػػػػجائػػػػػػػعرفنا كأدركنا ... فىل الدىر إال ما 

 إذا أمكنت فيو مسرة ساعةو ... تولت كمر الطرؼ كاستخلفت حزنا.

 مشايخو: -ثالثاا 
 :ىم، كمن أشهر (1)أخذ ابن حـز العلم على أيدم علماء عصره 

ذكر ابن حـز أنو تأثر بو فقاؿ: "كاف أبو علي ا١تذكور  .(2)أبو علي اٟتسُت بن على الفاسي -1
عاقبلن عامبلن، ٦تن تقدـ يف الصبلح كالنسك الصحيح كيف الزىد يف الدنيا كاالجتهاد لآلخرة، 
كأحسبو كاف حصوران؛ ألنو مل تكن لو امرأة قط، كما رأيت مثلو ٚتلة علمان كعمبلن كدينان 

 .(3)ت موقع اإلساءة كقبح ا١تعاصي"ككرعان، فنفعٍت اهلل بو كثَتان، كعلم
:  (.ق410: )سنة تويف الشيخ أبو القاسم عبد الرٛتن بن أيب يزيد ا١تصرم، -2 قاؿ ابن حـز

 .(4)"أستاذم رضي اهلل عنو"
أشار ابن حـز أنو  (.ق426: )سنة تويف. أبو ا٠تيار مسعود بن سليماف بن مفلت الفقيو -3

 .(5)أستاذه
ذكره ابن حـز يف طوؽ (. ق420: )سنة تويفأبو عبد اهلل ٤تمد بن اٟتسن ا١تذحجي،  -4

 .(8)علم ا١تنطق عن ا١تذحجيأف ابن حـز أخذ  (7)كذكر الذىيب، (6)ةاٟتمام
 .(9)(ق440: )سنة تويف ،أبو عمر أٛتد بن ٤تمد بن عيسى بن رفاعة -5

                                                           
 (.13/374سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط اٟتديث: ) (1)
 (.193(، جذكة ا١تقتبس للحميدم: )266بغية ا١تلتمس للضيب: ) (2)
(3) ( :  (.273طوؽ اٟتمامة البن حـز
 (.197، 273ا١تصدر نفسو: ) (4)
 (.350(، جذكة ا١تقتبس للحميدم: )243صدر السابق: )ا١ت (5)
(6) ( :   (.315طوؽ اٟتمامة البن حـز
ق(، 673ىو: ٤تمد بن أٛتد بن عثماف، مشس الدين، أبو عبد اهلل، اٟتافظ ا١تؤرخ، العبلمة، كلد يف دمشق سنة: ) (7)

قرية ىادئة غناء، أٌلف فيها خَتة كتبو، تويف كأقاـ فيها كيف غوطتها، كأقاـ مدة يف قرية كفر بطنا من قرل الغوطة كىي 
ق(، من آثاره: )سَت أعبلـ النببلء(، )الكبائر(، )تذكرة اٟتفاظ( كغَتىا كثَت من الكتب. ا. ىػ. انظر: 748سنة: )

 (.1/61(، شذرات الذىب البن الًعماد اٟتنبلي )22ذيل تذكرة اٟتفاظ للحسيٍت: )
 (.13/381يث: )سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط اٟتد (8)
(9) ( :   (.174طوؽ اٟتمامة البن حـز
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: سنة تويف ،صاٟتان  كاف ثقةن ٤تمد بن سعيد بن ٤تمد بن نبات، أبو عبد اهلل القرطيب،   -6
 .(1)(.ق429)

: سنة تويفعبد اهلل بن ٤تمد بن يوسف القرطيب، الشهَت بابن الفرضي، أحد اٟتفاظ،  -7
 .(2)أخذ عنو ابن حـز اٟتديث(. ق403)

(. ق429: )سنة تويفأبو الوليد يونس بن عبد اهلل القاضي، قاضي قرطبة، احملدث الفقيو،  -8
 .(3)ث عنو ابن حـز كثَتان حدَّ 

 تالمذتو: -رابعاا 
، كما كجدتو لو ىو ما كتبلار بسبب ما حصل لو من الطرد كإحراؽ ثي مل يكن البن حـز تبلمذة كي 

ث عنو ابنو أبو رافع الفضل، كأبو عبد اهلل اٟتميدم، ككالد القاضي أيب بكر : "حدَّ ذكره الذىيب، حيث قاؿ
 .(6)"(5)كطائفة، كآخر من ركل عنو مركياتو باإلجازة أبو اٟتسن شريح بن ٤تمد (4)بن العريب

 مؤلفاتو: -خامساا 
قاؿ القاضي ، كيف ذلك يف تاريخ اإلسبلـ شىت العلـويعد ابن حـز من أكائل ا١تكثرين يف التأليف يف 

بن أٛتد: "كاف أبو ٤تمد بن حـز أٚتع أىل األندلس قاطبة لعلـو اإلسبلـ، كأكسعهم  أبو القاسم صاعد
معرفة مع توسعو يف علم اللساف، ككفور حظو من الببلغة، كالشعر، كا١تعرفة بالسَت كاألخبار، كأخربين ابنو 

                                                           
: )1/385معرفة القراء الكبار للذىيب: ) (1)  (.317(، طوؽ اٟتمامة البن حـز
: )3/105كفيات األعياف البن خلكاف: ) (2)  (.262(، طوؽ اٟتمامة البن حـز
 (.2/89(، اإلحكاـ: )384جذكة ا١تقتبس للحميدم: ) (3)
ىو: اإلماـ، العبلمة، األديب، ذك الفنوف، أبو ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد بن العريب اإلشبيلي، كالد القاضي أيب بكر.  (4)

، كأكثر عنو، كلد سنة: ) ق(. انظر: سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط 493ق(، كتويف سنة: )435صحب ابن حـز
 (.19/131الرسالة )

ىو: شريح بن ٤تمد بن شريح بن يوسف بن شريح، الشيخ، اإلماـ األكحد، ا١تعمر، ا٠تطيب، شيخ ا١تقرئُت  (5)
ق(. 539ق(، كتويف سنة: )415كاحملدثُت، أبو اٟتسن الرعيٍت، اإلشبيلي، ا١تالكي، خطيب إشبيلية. كلد سنة: )

 (. 20/144انظر: سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )
 (.13/374ـ النببلء للذىيب ط اٟتديث: )سَت أعبل (6)
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لى قريب من أبو رافع الفضل بن علي أنو اجتمع عنده ٓتط أبيو من تأليفو ٨تو أربع مئة ٣تلد تشتمل ع
 مؤلفاتو: من  ان بعض إليك، ك (1)ٙتانُت ألف كرقة"

 مؤلفاتو في علوم القرآن الكريم:

 ا١تسألة اليقينية ا١تستخرجة من اآليات القرآنية، ٥تطوط. -1
رسالة يف القرآءات ا١تشهورة يف األمصار اآلتية ٣تيء التواتر، طبع يف ذيل جوامع السَتة،  -2

 ا١تعارؼ. تو دارطبع
كا١تنسوخ يف القرآف الكرمي، ٖتقيق: د. عبد الغفار سليماف البندارم، دار الكتب الناسخ  -3

  لبناف. -العلمية، بَتكت

 مؤلفاتو في العقيدة اإلسالمية:
 دار الكتب العلمية. ،األصوؿ كالفركع ، طبعتو -1
كبياف تناقض ما بأيديهم منها، ٦تا ال يتحمل  ليهود كالنصارل للتوراة كاال٧تيلإظهار تبديل ا -2

 التأكيل، مطبوع ضمن الفصل.
الرسالة الباىرة يف الرد على األىواء الفاسدة، مطبوع، بتحقيق: ٤تمد ا١تعصومي، ٣تمع اللغة  -3

 العربية.
4- .  رسالة البياف عن حقيقة اإلٯتاف، مطبوع ضمن رسائل ابن حـز
، طبعتواف اعتقاده يف ا١تلة كالنحلة باختصار كبياف، الدرة يف ٖتقيق الكبلـ ٔتا يلـز اإلنس -5

 مكتبة الًتاث.
 الفصل يف ا١تلل كاألىواء كالنحل، طبعتو مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة. -6
 ا١تفاضلة بُت الصحابة، مطبوع، ٖتقيق سعيد األفغاين، دمشق. -7
مطبوع ضمن   النصائح ا١تنجية كالفضائح ا١تخزية ٞتميع الشيعة كا٠توارج كا١تعتزلة كا١ترجئة، -8

 كتابو الفصل.

 مؤلفاتو في علوم السنة النبوية:

 أٝتاء الصحابة الركاة كما لكل كاحد من العدد، طبعتو، دار الكتب العلمية. -1

                                                           
 (.396(، الصلة يف تاريخ أئمة األندلس البن بشكواؿ: )13/378سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط اٟتديث: ) (1)
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 رسالة الصحابة الذين أخرج ٢تم بقي بن ٥تلد، مطبوع مع جوامع السَتة. -2
اٟتبلؿ كاٟتراـ اإليصاؿ إىل فهم كتاب ا٠تصاؿ اٞتامعة ٟتمل شرائع اإلسبلـ يف الواجب ك  -3

 .(1)كالسنة كاإلٚتاع
لكنو مل  ،اآلثار اليت ظاىرىا التعارض كنفي التناقض عنها، ألف يف ٨تو عشرة آالؼ كرقة -4

 .(2)يتمكن من إ٘تامو

 مؤلفاتو في الفقو:
دار أضواء  ،اإلعراب عن اٟتَتة كااللتباس ا١توجودين يف مذاىب أىل الرأم كالقياس. طبعتو -1

 السلف، الرياض.
 حجة الوداع، ٖتقيق: أيب صهيب الكرمي، بيت األفكار الدكلية، الرياض. كتاب -2
. ،رسالة يف اإلمامة -3  مطبوع، ضمن رسائل ابن حـز
، ا١تؤسسة العربية  -4 رسالة الغناء ا١تلهي أمباح ىو أـ ٤تظور؟ مطبوع ضمن رسائل ابن حـز

 للدراسات كالنشر.
 ر، بَتت.كتاب احمللى باآلثار، طبع عدة طبعات منها: دار الفك -5
  ا١تعلى يف شرح احمللى، مطبوع مع احمللى. -6

  مؤلفاتو في علم أصول الفقو:
اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ٖتقيق: الشيخ أٛتد ٤تمد شاكر، دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت،  -1

، كسيأيت موضع البحث ىوك  ،مود حامد عثمافتحقيق: ٤تبكطبع يف دار اٟتديث، القاىرة، 
 اهلل.التعريف بو إف شاء 

ملخص إبطاؿ القياس كالرأم كاالستحساف كالتقليد كالتعليل، مطبوع، بتحقيق: سعيد  -2
 دمشق. األفغاين،

رسالة يف تسمية من نيقل عنهم الفتيا من الصحابة كمن بعدىم على مراتبهم يف كثرة الفتيا،  -3
 مطبوع، ضمن جوامع السَتة.

                                                           
 (.3/325كفيات األعياف البن خلكاف: )(1) 
 (.13/378سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط اٟتديث: ) (2)
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 ،دار الكتب العلمية، بَتكت توطبعمراتب اإلٚتاع يف العبادات كا١تعامبلت كاالعتقادات،  -4
 لبناف.

مسألة األصوؿ كالفركع من قوؿ األئمة، مطبوع، بتحقيق: ٤تمد عاطف العراقي كآخرين،  -5
 .(ـ1978)سنة 

، البن عقيل الظاىرم. -6  منظومة يف قواعد أصوؿ الظاىرية، مطبوع، ضمن نوادر ابن حـز
 -عبد العزيز، دار الكتب العلمية  النبذ الكافية يف أحكاـ أصوؿ الدين، ٖتقيق: ٤تمد أٛتد -7

 بَتكت.

 مؤلفاتو في علم الكالم والتاريخ والسير:
كتاب التقريب ٟتد ا١تنطق كا١تدخل إليو باأللفاظ العامية كاألمثلة الفقهية، ٖتقيق، إحساف  -1

 عباس، دار مكتبة اٟتياة، بَتكت.
 بَتكت. ٚتهرة أنساب العرب، ٖتقيق: ٞتنة من العلماء، دار الكتب العلمية، -2
، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر. -3  رسالة يف أمهات ا٠تلفاء، مطبوع ضمن رسائل ابن حـز
 دار الكتب العلمية. طبعتو،السَتة النبوية، ا١تعركؼ ّتوامع السَتة،  -4
5- .  رسالة يف فضل األندلس كذكر رجا٢تا ، مطبوع، ضمن رسائل ابن حـز
، ا١تؤسسة العربية للدراسات نقط العركس يف تواريخ ا٠تلفاء، مطبوع ضمن  -6 رسائل ابن حـز

 كالنشر.

 مؤلفاتو في األدب والشعر ومداواة النفوس:
1-  ،  -ٖتقيق: د/ صبحي رشاد عبد الكرمي، دار الصحابة للًتاث، طنطاديواف شعر ابن حـز

 .مصر
2- .  رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق، مطبوع، ضمن رسائل ابن حـز
، ا١تؤسسة العربية رسالة يف التلخ -3 يص لوجوه التخليص، مطبوع ضمن رسائل ابن حـز

 للدراسات كالنشر.
4-  ، رسالة يف مداكاة النفوس كهتذيب األخبلؽ كالزىد يف الرذائل، مطبوع ضمن رسائل ابن حـز

 ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر.
5- ، ا١تؤسسة العربية  فصل يف معرفة النفس بغَتىا كجهلها بذاهتا، مطبوع ضمن رسائل ابن حـز

 للدراسات كالنشر.
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إحساف عباس، ا١تؤسسة العربية للدراسات  /الؼ، ٖتقيق: دطوؽ اٟتمامة يف األلفة كاأل -6
 كالنشر.

 دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت.طبعتو، األخبلؽ كالسَت يف مداكاة النفوس،  -7

 الردود العلمية لبن حزم:
، ا١تؤسسة العربية للدراسات الرد على ابن النغريلة اليهودم، مطبوع ضمن  -1 رسائل ابن حـز

 كالنشر.
، ا١تؤسسة العربية للدراسات  -2 الرد على الكندم الفيلسوؼ، مطبوع ضمن رسائل ابن حـز

 كالنشر.
رسالتاف لو أجاب فيهما عن رسالتُت سئل فيهما سؤاالن عنيفان، مطبوع ضمن رسائل ابن  -3

، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر.  حـز
حكم من قاؿ إف أىل الشقاء معذبوف إىل يـو القيامة، مطبوع، ضمن رسائل ابن  رسالة يف -4

.  حـز
5- .  رسالة يف الرد على ا٢تاتف من بعد، مطبوع، ضمن رسائل ابن حـز

 مؤلفاتو في الطب:
ذكر الذىيب أف البن حـز كتبان يف الطب، فقاؿ: "كالبن حـز )رسالة يف الطب النبوم(، كذكر فيها 

الطب منها: )مقالة العادة(، ك)مقالة يف شفاء الضد بالضد( ك)شرح فصوؿ بقراط(،  أٝتاء كتب لو يف
ككتاب )بلغة اٟتكيم(، ككتاب )حد الطب(، ككتاب )اختصار كبلـ جالينوس يف األمراض اٟتادة(، ككتاب 

، (1)ل ذلك"يف )األدكية ا١تفردة(، ك)مقالة يف احملاكمة بُت التمر كالزبيب(، ك)مقالة يف النخل(، كأشياء سو 
 كمل أقف على من طبعها.

                                                           
 (.13/379ديث: )سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط اٟت (1)
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 مذىبو وعقيدتو: -سادساا 

 مذىب ابن حزم: - أ
فقاؿ: "رحم اهلل معاذان لقد صدع باٟتق كهنى عن  ،ا١تذىب (1)ث ابن حـز عن نفسو أنو ظاىرمحدَّ 

التقليد يف كل شيء، كأمر باتباع ظاىر القرآف، كأال يبايل من خالف فيو، كأمر بالتوقف فيما أشكل، كىذا 
، كقاؿ يف مدح ظاىر القرآف: "ظاىر القرآف الذم ىو كمنار الطريق، (2)نص مذىبنا، كباهلل تعاىل التوفيق"

، كذىب إىل أف األخذ (3)ت كا١تتشابو منو، كىذا نىص  قولنا، كاٟتمد هلل رب العا١تُت"كينهى عن التأكيبل
حيث قاؿ: "فأخرب تعاىل أف ظاىر القرآف كتبلكتو تكفي، كأف ذلك ٬تب  ،بالظاىر من النصوص كاجب
 آياتو ، كقاؿ عمن ينكر الظاىر: "كأما من أنكر األخذ بظاىره كتأكؿ يف(4)قبولو على ظاىره حُت كركده"

قاؿ "كأصل مذىبنا أف األخذ ك ، (5)فإننا ال نكفره ما مل تقم اٟتجة عليو" ،تأكيبلت ال ٮترج هبا عن اإلٚتاع
بظاىر القرآف كاٟتديث الصحيح حق، ك٨تن على يقُت من أننا مصيبوف يف ذلك، كيف كل قوؿ أدانا إليو 

د اهلل عز كجل، ك٨تن على يقُت من أخذنا بظاىر القرآف كاٟتديث الصحيح، كأف من خالفنا ٥تطىء عن
 .(6)ذلك ال نشك فيو، كال ٯتكن خبلفو"

، كذكر (7)ذكر ابن خلكاف أف ابن حـز "كاف شافعي ا١تذىب، فانتقل إىل مذىب أىل الظاىر"ك 
 تعاىل أف قوؿ ا١تؤمنُت إذا دعوا إىل  ابن حـز عن منهجو أف ينتهج هنج أصحاب اٟتديث، فقاؿ: "مث بٌُت 

ليحكم بينهم أف يقولوا: ٝتعنا كأطعنا، كىذا جواب أصحاب اٟتديث الذين  اىل ككبلـ نبيو كتاب اهلل تع
أهنم مؤمنوف، كأهنم مفلحوف، كأهنم ىم الفائزكف، اللهم فثبتنا فيهم، كال  -كقولو اٟتق -شهد ٢تم اهلل تعاىل

                                                           
الظاىرية: نسبة إىل داكد الظاىرم، كٝتي بذلك ألخذه بظاىر الكتاب كالسنة، كرده القياس. انظر: ا١توسوعة ا١تيسرة  (1)

 (.  1/64يف األدياف كا١تذاىب )
 (.6/73اإلحكاـ: )(2) 
 (.6/149: )صدر نفسوا١ت(3) 
 (.3/10: )السابقا١تصدر (4) 
 (.3/153: )حكاـاإل(5) 
 (.5/81: )١تصدر نفسوا(6) 
 (.3/325كفيات األعياف البن خلكاف: ) (7)
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، كقاؿ يف ذلك (1)"ٗتالف بنا عنهم، كاكتبنا يف عدادىم، كاحشرنا يف سوادىم، آمُت يا رب العا١تُت
 :(2)شعران 

 أنائم أنت عن كتب اٟتديث كما ... أتى عن ا١تصطفى فيها من الدين
 يُتػػػػػػػػػقل كتبػػػػػػػػن يف نيػػػػػدػػػػػػدا عرل الػػكمسلمو كالبخارمِّ اللذين ٫تا ... ش
 وفػػػػػػػػػػػنػػحػػػػػػن رأم سػػػػػوؿ أتى مػػػػػل قػػػػأكىل بأجر كتعظيم ك٤تمدة ... من ك

 غَت مفتوف. يا من ىدل هبما اجعلٍت كمثلهما ... يف نصر دينك ٤تضان 

 عقيدتو:- ب

 تتلخص عقيدة ابن حـز يف اآليت:

ابن حـز يف عقيدتو عقيدة السلف يف كثَت من ا١تسائل منها: إثبات القدرة هلل تعاىل، كافق  -1
، (3)أحد يوجب على اهلل شيءكأف القرآف كبلـ اهلل، كأف أفعاؿ العباد ٥تلوقة، كأنو ال 

 كخالف عقيدة أىل السنة ككافق الفرؽ األخرل يف اآليت:
يف إثبات األٝتاء كإنكار الصفات؛ ألف األٝتاء ال تشتق منها صفات؛ كألف  (4)كافق ا١تعتزلةك  -2

كألف الصفات عنده تدؿ على حدكث، كألف الصفة ال بد أف تغاير ا١توصوؼ، كألف الصفة 
 .(5)عرض، كألف الصفات تتعاقب على ا١توصوؼ فتفٌت كا١توصوؼ باؽ

: أنو أف اسم عليم ال يدؿ على علم، أم ابن حـز يرليف نفي الصفات، ف (6)ككافق اٞتهمية -3
 .أنو لو أثبت الصفة لـز التشبيو

                                                           
 (.1/103اإلحكاـ: ) (1)
 (.13/385سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط اٟتديث: ) (2)
(3) ( :  (.23، 3/7الفصل يف ا١تلل كالنحل البن حـز
ق(، كمات سنة: 80اصل سنة: )ىم: أتباع كاصل بن عطاء ا١تلقب بالغزاؿ ككاف تلميذا للحسن البصرم ، كقد كلد ك  (4)

ق(، ك١تا كاف ا١تعتزلة ينفوف الصفات، كالسلف يثبتوهنا ٝتي السلف صفاتية، كا١تعتزلة معطلة، كمن أىم 131سنة: )
: 1/43أصو٢تم: أف صاحب الكبَتة يف منزلة بُت ا١تنزلتُت: ال مؤمن  كال كافر. انظر: ا١تلل كالنحل للشهرستاين )

 (.1/64دياف كا١تذاىب: )(، ا١توسوعة ا١تيسرة يف األ53
 (.8/123(، )53، 1/52اإلحكاـ: ) (5)
ىم: اتباع جهم بن صفواف، كييطلق على اتباعو اٞتهمية كاٞتربية؛ لقو٢تم إف العبد ٣تبور على فعلو، كييطلق عليهم  (6)

ر: الفرؽ بُت الفرؽ ا١تعطلة؛ الهنم عطلوا الصفات، كمن أشهر أقوا٢تم: أف اٞتنة كالنار تفنياف بعد دخوؿ أىلها. انظ
 (.1/88(، ا١تلل كالنحل للشهرستاين: )1/199للبغدادم )
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بقولو: "كزعم ابن حـز أف أٝتاء اهلل تعاىل اٟتسٌت ال تدؿ على  (1)كقد رد عليو ابن تيمية -4
ا١تعاين، فبل يدؿ عليم على علم، كال قدير على قدرة، بل ىي أعبلـ ٤تضة، كىذا يشبو قوؿ 

اؾ اللفظي، كأصل غلط ىؤالء شيئاف: إما نفي الصفات كالغلو من يقوؿ بأهنا تقاؿ باالشًت 
فاألكؿ ىو مأخذ اٞتهمية كمن ، يف نفي التشبيو، كإما ظن ثبوت الكليات ا١تشًتكة يف ا٠تارج

كافقهم على نفي الصفات، قالوا: إذا قلنا عليم يدؿ على علم، كقدير يدؿ على قدرة لـز من 
، فإنو من نفاة الصفات مع تعظيمو إثبات األٝتاء إثبات الصفات، كىذا م أخذ ابن حـز

، كدعواه أف الذم يقولو: يف ذلك ىو مذىب أٛتد كغَته، (2)للحديث كالسنة كاإلماـ أٛتد
كغلطو يف ذلك بسبب أنو أخذ أشياء من أقواؿ الفبلسفة كا١تعتزلة عن بعض شيوخو، كمل 

ىتَّ الًتٚتاف، ككذلك قالوا: إذا قلنا  لو خطأىم، كنقل ا١تنطق باإلسناد عن مى بُتِّ يتفق لو من يي 
 .(3)موجود كموجود، كحي كحي لـز التشبيو، فهذا أصل غلط ىؤالء"

يف قو٢تم: إف )اإلٯتاف( ال يزيد كال ينقص، حيث قاؿ: "كالتصديق بالشيء  (4)افق ا١ترجئةك ك  -5
ال ٯتكن البتة أف يقع فيو زيادة كال نقص، ككذلك التصديق بالتوحيد  -أم شيء كاف -

، فابن حـز يفسر زيادة اإلٯتاف بزيادة (5)كالنبوة ال ٯتكن البتة أف يكوف فيو زيادة كال نقص"
 :بأف اإلسبلـ ىوعلى ذلك  احدان، مستدالن ك سبلـ كاإلٯتاف شيئان العمل، فهو هبذا ٬تعل اإل

، كأف اإلٯتاف ىو: (أف يفعلها العبد) :، كأف اإلٯتاف ىو(األعماؿ الصاٟتة يف ذاهتا)
 .(6)(اإلسبلـ)

                                                           
ىو: أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ ابن عبد اهلل بن أيب القاسم ا٠تضر النمَتم اٟتراين الدمشقٌي اٟتنبلي، أبو (1) 

العباس، تقي الدين ابن تيمية: اإلماـ، شيخ اإلسبلـ. كلد يف حراف كٖتوؿ بو أبوه إىل دمشق فنبغ كاشتهر. تويف 
هر كتبو: )الفتاكل(. أنظر: معجم الشيوخ الكبَت للذىيب ق(، كاشتهر بالتأليف كالتصنيف. كمن أش728سنة: )

(1/56 .) 
ق(ػ، كاف أصرب الناس على الوحدة، كحٌج حجتُت 164ىو: شيخ اإلسبلـ، صاحب ا١تذىب ا١تعركؼ، كلد سنة: ) (2)

 (.1/431ق(ػ، ا. ىػ. انظر: تذكرة اٟتفاظ للذىيب: )241أك ثبلثان ماشيان، تويف سنة: )
 (.584، 2/583لنبوية البن تيمية: )منهاج السنة ا(3) 
ظهرت ا١ترجئة يف أكاخر القرف األكؿ، كتيطلق على فئتُت: األكىل من ارجئوا أمر عثماف كعلي، كالثانية ىم الذين  (4)

(، ٣تموع الفتاكل البن تيمية: 2/661يقولوف: اإلٯتاف قوؿ ببل عمل، كىم ا١تعنيوف. انظر: هتذيب اآلثار للطربم )
(20/301  .)  

(5) ( :  (.3/108الفصل يف ا١تلل كالنحل البن حـز
 (.3/109) :ا١تصدر نفسو(6) 
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يف عدـ التعليل ألفعاؿ اهلل عز كجل، كذىب إىل أف القوؿ  (1)كافق ابن حـز األشاعرةك  -6
 .(2)ٖتكم على اهلل، كنفى اٟتكمة يف التشريع بالتعليل ألفعالو سبحانو

على كفره سبب يف دخولو  -مثبلن  -أثبت ابن حـز تعلق األسباب با١تسببات، فموت الكافر -7
النار، كقطع يد السارؽ سببو السرقة، كاشًتط يف صحة ذلك كركد النص عليو من الكتاب 

، حيث قاؿ: "فاعلم اآلف أف العلل كلها منفية عن أفعاؿ اهلل تعاىل، كعن ٚتيع (3)أك السنة
أحكامو البتة؛ ألنو ال تكوف العلة إال يف مضطر، كاعلم أف األسباب كلها منفية عن أفعاؿ 

، كأما الغرض يف أفعالو اهلل تعاىل كلها كعن أحكامو، حاشا ما نص تعاىل عليو أك رسولو 
 .(4)س ىو شيئان غَت ما ظهر منها فقط"تعاىل كشرائعو فلي

******** 

                                                           
ىم: فرقة كبلمية إسبلمية تنسب أليب اٟتسن األشعرم الذم خرج على ا١تعتزلة، كمن أصو٢تم: تقدمي العقل على  (1)

النقل عند التعارض، كعدـ األخذ بأحاديث اآلحاد يف العقيدة، كتأكيل الصفات الذاتية. انظر: ا١تلل كالنحل 
(، ا١توسوعة ا١تيسرة يف 449، 448بن عثيمُت: )كما بعدىا(، عقيدة أىل السنة كاٞتماعة ال 1/106للشهرستاين )

 (.91، 1/83األدياف كا١تذاىب: )
 (.125، 8/124اإلحكاـ: ) (2)
 (.8/102: )صدر نفسوا١ت (3)
 (.8/103: )السابقا١تصدر (4) 
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                                                                                                                                              انثاني فرعان

 انتعريف تاإلماو انشىكاني

يتم باختصار، ك التعريف ْتياة اإلماـ ٤تمد بن على الشوكاين الشخصية كالعلمية  يتناكؿ ىذا الفرع
 :ذلك يف مرحلتُتتناكؿ 

 حياة الشوكاني الشخصية: -ىاألول مرحلةال

تاريخ ك  حياة الشوكاين الشخصية، من حيث االسم كاللقب، كا١تولد، كالنشأة، ىذه ا١ترحلةتناكؿ ت
 كتفصيل ذلك كاآليت: الوفاه،

 اسمو ولقبو: -أولا 

ترجم لنفسو يف كتابو: )البدر الطالع  حيث ،ال شك أف أعرؼ الناس بالشخص ىو الشخص نفسو
ذكر نسبو كمولده ككطنو، ك٠تص األحداث البارزة اليت ميزت حياتو ف ،ٔتحاسن من بعد القرف السابع(

 التعليمية كالعلمية كدعوتو اإلصبلحية.

٤تمد بن علي بن عبد اهلل بن  ،رث ا١تفسٌ الشيخ العبلمة الفقيو األصويل احملدٌ  :فاإلماـ الشوكاين ىو
 .(2)مث الصنعاين (1)اٟتسن بن ٤تمد بن صبلح بن إبراىيم بن ٤تمد العفيف بن ٤تمد بن مرزكؽ الشوكاين

 مولده: -ثانياا 
ػػػػػػػػ يف قرية ق(1173) :اإلماـ الشوكاين يـو االثنُت الثامن كالعشرين من شهر ذم القعدة سنة دى لً كي 

 .(3)ىجرة شوكاف إحدل قرل قبائل خوالف بينها كبُت صنعاء دكف مسافة يـو

                                                           
 (.1/480البدر الطالع للشوكاين: )(1) 
 (.2/214ا١تصدر نفسو: ) (2)
 (.2/215ا١تصدر السابق: ) (3)
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 نشأتو: -ثالثاا 
فقد حكى عن كالده أنو نشأ هبجرة شوكاف  ،نشأ اإلماـ الشوكاين يف أسرة ذات علم كفضل كقضاء

ـ الدينية كاللغوية، حىت بلغ كحفظ هبا القرآف، مث ارٖتل إىل صنعاء حيث طلب العلم ىناؾ، فدرس العلو 
د منصب درجة كبَتة يف العلم مكنتو من التدريس يف ا١تساجد ا١تشهورة الكبَتة فيها، كزاكؿ هبا اإلفتاء، كتقلَّ 

 .(1)القضاء ٓتوالف مث بصنعاء

 وفاتو: -ابعاا ر 
جهدان كبَتان يف التدريس كتولية  من خبل٢تا بعد حياة حافلة بالعلم كالعطاء، بذؿ اإلماـ الشوكاينتويف 

سنة:  ككانت كفاتوالقضاء، ك٤تاربة الشرؾ كالبدع كالصدع بقوؿ اٟتق، فليت النساء يلدف مثلو، 
يف صنعاء يف حي  كدفن يف مقربة خزٯتة ـ( عن عمر قارب السبعة كالسبعُت عامان،1834 -ق1250)

 .(2)و فسيح جناتوفرٛتو اهلل كأسكنجنوب البنك ا١تركزم حاليان،  الصافية،

 حياة الشوكاني العلمية: -ةالثاني مرحلةال
إف التعريف ْتياة إماـ كالشوكاين ليطوؿ الكبلـ فيو كال نستطيع أف نفي ْتقو، كلكنا نستعرض نبذة 
يسَتة عن طلبو للعلم كذكر بعض مشاٮتو كتبلمذتو، كأىم مؤلفاتو ا١تطبوعة، كمذىبو كعقيدتو، كذلك  

 كاآليت:

 طلبو للعلم: -أولا 
، حيث حفظ القرآف كىو صغَت، كقرأ على كالده بعض منذ نعومة أظافرهطلبو للعلم الشوكاين  بدأ

ا١تتوف يف الفقو كغَته، كشرح الناظرم كشرح األزىار، كقرأىا على العبلمة عبد الرٛتن ا١تداين، كالعبلمة أٛتد 
كبو انتفع يف الفقو، كعليو ٗترج، كطالت  بن عامر اٟتدائي، كقرأ على العبلمة أٛتد بن ٤تمد اٟترازم،

مبلزمتو لو ٨تو ثبلث عشرة سنة، كقرأ عليو البياف البن ا١تظفر، كشرح الناظرم كحواشيو، كقرأ ا١تلحة يف 
النحو كشرحها على السيد إٝتاعيل بن اٟتسن بن أٛتد بن اٟتسن بن اإلماـ القاسم بن ٤تمد، كقواعد 

شي ٚتيعان على العبلمة عبد اهلل بن إٝتاعيل النهمي، كقرأ عليو كذلك اإلعراب كشرحها لؤلزىرم، كاٟتوا
شرح ا٠تبيصي على الكافية كحواشيو، كشرح التهذيب للشَتازم، كشرح التلخيص ا١تختصر للسعد، 

                                                           
 (.2/215الطالع للشوكاين: )البدر (1) 
 (.6/298األعبلـ للزركلي: ) (2)
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كحاشيتو للطف اهلل الغياث، كشرح الشمسية للقطب، كشرح العضد على ا١تختصر كحاشيتو للسعد، كشرح 
ة ىادم بن حسُت القارين، كقرأ البحر الزخار كحاشيتو كٗتر٬تو كضوء النهار على شرح اٞتزرية على العبلم

األزىار على العبلمة عبد القادر بن أٛتد الكوكباين، كقرأ عليو أيضان الكشاؼ كحاشيتو للسعد، كٝتع 
، ككذا البخارم من أكلو إىل آخره على العبلمة علي بن إبراىيم بن علي بن إبراىيم بن أٛتد بن عامر

صحيح مسلم كسنن الًتمذم كبعض موطأ مالك، كبعض جامع األصوؿ، كبعض سنن النسائي، كسنن بن 
ماجة، كٚتيع سنن أيب داككد كٗتر٬تهما للمنذرم، كغَتىا من الكتب كالشركحات كاٟتواشي الشيء 

 .  (1)الكثَت

 ثناء العلماء فيو: -ثانياا 
 نشَت إىل ذلك ٔتا قالو بعض أىل العلم:يف إماـ كالشوكاين ليعجز عنو اللساف، ك  إف الثناء

: "زعيم أرباب التأكيل ٝتع كصنف كأطرب األٝتاع بالفتول، (2)قاؿ عنو إبراىيم بن عبداهلل اٟتوثي
 .(3)كغَت ذلك"

ؤالف، كصار "أحرز ٚتيع ا١تعارؼ، كاتفق على ٖتقيقو ا١تخالف كا١ت :(4)كقاؿ عنو صدَّيق حسن خاف
 .(6)"(5)يف علـو االجتهاد بالبناف، كاجمللي يف معرفة غوامض الشريعة عبد الرىاف وا١تشار الي

                                                           
 (.1/215البدر الطالع للشوكاين: ) (1)
ق(، كمن مؤلفاتو: )نفحات 1223ىو: السيد إبراىيم بن عبد اهلل بن إٝتاعيل اٟتوثي مث الصنعاين، تويف سنة: ) (2)

عشر للهجرة(، انظر: البدر الطالع للشوكاين  خ ثبلث ٣تلدات، يف تراجم فضبلء اليمن يف القرف الثاين -العنرب 
 (. 1/50(، األعبلـ للزركلي: )1/19)

 (.318اإلماـ الشوكاين مفسرا للغمارم: ) (3)
ىو: ٤تمد صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطف اهلل اٟتسيٍت البخارم الًقنَّوجي، أبو الطيب: من رجاؿ النهضة  (4)

ق(، كمن مؤلفاتو: )حصوؿ 1307ج با٢تند، كتعلم يف دىلي، تويف سنة: )اإلسبلمية اجملددين. كلد كنشأ يف قنو 
 (.6/168ط(. انظر: األعلم للزركلي ) -ا١تأموؿ من علم األصوؿ 

الرىاف ٬تمع رىنا. ككل شيء ثبت كداـ فقد رىن. كا١تراىنة كالرىاف: ا١تسابقة على ا٠تيل كغَت ذلك. انظر: لساف  (5)
 (.189/ 13العرب البن منظور )

 (. 451التاج ا١تكلل لصديق خاف: ) (6)
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، كمشس الفهـو: "فهو ْتق إماـ كمفيت ا(1)حسُت ا٠تزرجيقاؿ عنو ك  . ..ألئمة، ْتر العلـو
 .(2)كمقاصدىا"

من أىل صنعاء ...، ككاف يرل  : "فقيو ٣تتهد من كبار علماء اليمن(3)كقاؿ عنو خَت الدين الزركلي
اليت انتشرت يف أرجاء  فكتبو  ،، فهو ْتق فقيو عصره كإماما زمانو، حفظ السنة حيان كميتان (4)ٖترمي التقليد"

 تشهد لو بذلك. ا١تعمورة 

 شيوخو: -ثالثاا 
 :(5)من أبرزىم، إف للشوكاين شيوخ كثر

 ق(.1211)ت ،مة القاضي علي بن ٤تمد الشوكاينكالده العبل -1
 ق(.1197)ت  ،العبلمة أٛتد بن عامر اٟتدائي -2
 العبلمة أٛتد بن ٤تمد اٟترازم. -3
 ق(.1206)ت  ،ن أٛتد بن اإلماـ القاسم بن ٤تمدالعبلمة إٝتاعيل بن اٟتسن ا١تهدم ب -4
 ق(.1208)ت  ،لعبلمة اٟتسن بن إٝتاعيل ا١تغريبا -5
 ق(.1207)ت  ،القاضي عبد الرٛتن بن حسن األكوع -6
 ق(.1211)ت  ،لسيد عبد الرٛتن بن قاسم ا١تداينا -7
 ق(.1207) ،اـ عبد القادر بن أٛتد الكوكباينمالعبلمة اإل -8
 ق(.1228)ت  ،بلمة عبد اهلل بن إٝتاعيل النهميالع -9

)ت  ،علي بن اإلماـ ا١تتوكل على اهلل العبلمة عبد اهلل بن اٟتسن بن علي بن اٟتسن بن -10
 ق(.1210

                                                           
ىو: حسُت بن ٤تسن بن ٤تٌمد األنصارم السعدم ا٠تزرجي اليماين: قاض من ا١تشتغلُت باٟتديث. تويف سنة:  (1)

 (.2/253ق(. انظر: األعبلـ للزركلي )1327)
  (.1/3عصاـ الدين: ) /مقدمة نيل األكطار ٖتقيق (2)
ق(، انظر: مقدمة احملقق 1396مد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ا١تتوىف: ىو: خَت الدين بن ٤تمود بن ٤ت (3)

 (.8/267لؤلعبلـ للزركلي ) 
 (.6/298ا١تصدر نفسو: )(4) 
 (.1/28(، مقدمة الفتح الرباين ٖتقيق صبحي حسن حبلؽ: )218: 2/215البدر الطالع للشوكاين: ) (5)
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 تالمذتو:  -رابعاا 
 :(1)إف للشوكاين تبلمذة كيثير نذكر منهم

 ٤تمد بن حسن الذمارم.   -1
 السيد ٤تمد بن ٤تمد زيادة اٟتسن اليمٍت الصنعاين. -2
 أٛتد بن عبد اهلل الضمدم. -3
 علي بن أٛتد ىاجر الصنعاين. -4
 اٟتسن بن ٤تمد السحويل. -5
 اٟتسن بن ٤تمد العنسي.  -8
 اآلنسي مث الصنعاين.العبلمة عبد الرٛتن بن ٭تي  -9

 السيدا لعبلمة ٤تمد بن اٟتسن احملتسب. -10
 القاضي العبلمة اٟتسُت بن ٭تي السلفي الصنعاين. -11
 السيد عبد الوىاب بن حسُت بن ٭تي الديلمي. -12
 السيد علي بن ٭تي أبو طالب. -13
 الشيخ ا١تعمر عبد اٟتق ا٢تندم. -12
 القاضي علي بن أٛتد بن أٛتد بن عطية. -13
 اهلل بن ٤تسن اٟتيمي الصنعاين.عبد  -14
 عبد الرٛتن بن حسُت الرٯتي الذمارم. -15
 العبلمة األديب عبد اهلل بن علي اٞتبلؿ. -16
 القاضي العبلمة عبد اهلل بن علي بن سهيل. -17

 مؤلفاتو: -خامساا 
، ما يقارب )خلٌ  منها ما ىو ، (2)( مؤلفان 114ف الشوكاين مَتاثان كاسعان من الكتب يف ٥تتلف العلـو

 مطبوع، كمنها ما ىو ٥تطوط، كمن أشهر مؤلفاتو ا١تطبوعة:

                                                           
 (.30، 1/29صبحي حسن حبلؽ: ) /كاين ٖتقيقو مقدمة الفتح الرباين من فتاكل اإلماـ الش(1)
 (.1/36: )السابق (، مقدمة الفتح الرباين6/298األعبلـ للزركلي: ) (2)
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 مؤلفاتو في التفسير:
طبعة  :فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الركاية كالدراية يف علم التفسَت، مطبوع عده طبعات، منها -1

 دمشق، بَتكت.  -دار الكلم الطيب ك دار ابن كثَت، 

 من مؤلفاتو في العقيدة التوحيد:

دار الكتب  . طبعتو،لثقات إىل اتفاؽ الشرائع على التوحيد كالعادات كالنبواتإرشاد ا -1
 العلمية، لبناف.

 القاىرة. -شرح الصدكر بتحرمي رفع القبور، ا١تطبعة ا١تنَتية -2
 –الصواـر اٟتداد القاطعة لعبلئق أرباب االٖتاد. الناشر: دار ا٢تجرة للطباعة كالنشر كالتوزيع  -3

 صنعاء.
 السعودية. -دار ابن اٞتوزمطبعتو، السلف،  التحف يف مذاىب -4

 من مؤلفاتو في الحديث وعلومو:
 الفوائد اجملموعة يف األحاديث ا١توضوعة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف. -1
 القاىرة. –مصر  -قطر الويل على حديث الويل، دار الكتب اٟتديثة -2
 دار العلم، بَتكت، لبناف.ٖتفة الذاكرين بعدة اٟتصن اٟتصُت من كبلـ سيد ا١ترسلُت،  -3
 إٖتاؼ األكابر بإسناد الدفاتر، دائرة ا١تعارؼ، حيدر أباد، ا٢تند. -4

 من مؤلفاتو في الفقو:
 دار اٟتديث، مصر.طبعتو، نيل األكطار شرح منتقى األخبار،  -1
 الدرارم ا١تضية شرح الدرر البهية، دار اآلثار، صنعاء. -2
، بَتكت، لبناف. السيل اٞترار ا١تتدفق على حدائق األزىار،  -3  دار ابن حـز
 بلوغ ا١تعٌت يف حكم االستمناء، دار اآلثار، صنعاء. -4
 الفتح الرباين يف فتاكم الشوكاين، مكتبة اٞتيل اٞتديد، صنعاء. -5

 من مؤلفاتو في أصول الفقو:
 ، لبناف -، ا١تكتبة العصرية، بَتكتطبعتوإرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ،  -1

 البحث. موضع كىو
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 الكويت. -دار القلمطبعتو قليد، تالقوؿ ا١تفيد يف أدلة االجتهاد كال -2

 :من مؤلفاتو في التراجم
 بَتكت. -دار ا١تعرفة طبعتو، سن من بعد القرف السابع، االبدر الطالع ٔتح -1

 :الرسائل العلمية
 إف الرسائل العلمية اليت ألفها الشوكاين كثَتة نذكر منها:

، بَتكت . طبعتوبر األأدب الطلب كمنتهى  -1  لبناف. -دار ابن حـز
البحث ا١تسفر عن ٖترمي كل مسكر كمفًت. الناشر: دار البخارم، ا١تدينة ا١تنورة، ا١تملكة  -2

 العربية السعودية.
 دمشق. -دار الفكر ،حسُت ا١تعمرم :در السحابة يف مناقب القرابة كالصحابة، بتحقيق -3

 :مذىبو وعقيدتو -سادساا 

 مذىب الشوكاني: - أ
كأصبح ٣تتهدان،  حىت نبغ يف العلم كترؾ ا١تذىبيدم، الشوكاين يف أكؿ حياتو على ا١تذىب الز  بدأ

، كما اشتهر ، حىت خالفت اٞتمهور، يف الفقو كاألصوؿ ك يعتمد الدليل يف ترجيحاتو كآرائو غَتىا من العلـو
م ا١تذىب، دعول ال أساس ٢تا الشوكاين بتحرمي التقليد كالدعوة إىل االجتهاد، كما نسب اليو من أنو ظاىر 

٦تا يوافق أىل الظاىر، ك٦تا يدلنا على  د أنو يوافق اٞتمهور، أكثرمن الصحة، كمن تتبع كتب الشوكاين ٬ت
ل الظاىر ال يقوؿ بالقياس كالتأكيل كالًتجيح بُت األدلة، كأى ليس بظاىرم أنو أف الشوكاينمن ذلك 

ائل األصولية، كمل أجد أنو كافق أىل الظاىر إال يف ٖترمي ٮتالفهم يف كثَت من ا١تس يقولوف بذلك، كما
التقليد ككجوب االجتهاد، كقولو أف األصل تقدمي ظاىر اللفظ، كال يصرؼ إىل غَته إال بدليل، كىو 

  .(1)الصواب

 عقيدتو: - ب
ٝتاء كالصفات، كأف الصحابة كلهم إثبات األ يفيوافق عقيدة السلف  :فهو الشوكاين أما معتقد

إنو ال ينبغي لعامل أف يدين بغَت ما داف  ... :فقاؿ: "كإين أقوؿ ،كقد ذكر الشوكاين كبلمان يف ذلك ،عدكؿ

                                                           
 (.1/25الفتح الرباين من فتاكل اإلماـ الشوكاين: ) (1)
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بو السلف الصاحل من الصحابة كالتابعُت كتابعيهم من الوقوؼ على ما تقتضيو أدلة الكتاب كالسنة، كإبراز 
بشيء من تلك القواعد ا١تدكنة يف كرد علم ا١تتشابو إىل اهلل سبحانو، كعدـ االعتداد  ،الصفات كما جاءت

ىذا العلم ]أم: علم الكبلـ[ ا١تبنية على شفى جرؼ ىار من أدلة العقل اليت ال تعقل كال تثبت إال ٔتجرد 
الدعاكم كاالفًتاء على العقل ٔتا يطابق ا٢تول، كال سيما إذا كانت ٥تالفة ألدلة الشرع الثابتة يف اٟتديث 

فة كلعبة العب، فبل سبيل للعباد يتوصلوف بو إىل معرفة ما يتعلق بالرب كالسنة، فإهنا حينئذ حديث خرا
 -صلوات اهلل عليهم كسبلمو-سبحانو كبالوعد كالوعيد كاٞتنة كالنار كا١تبدأ كا١تعاد إال ما جاءت بو األنبياء 

اهلل  كمن زعم ذلك فقد كلف العقوؿ ما أراحها ،عن اهلل سبحانو، كليس للمعقوؿ كصوؿ إىل تلك األمور
كأف ىذه ا١تصنوعات ٢تا  ،منو كمل يتعبدىا بو، بل غاية ما تدركو كجل ما تصل إليو ىو ثبوت ا٠تالق البارم

د، كما عدل ذلك من التفاصيل اليت جاءتنا يف كتب اهلل عز كجل كعلى وجً كىذه ا١توجودات ٢تا مي  ،صانع
، كقاؿ: "كأف (1)ت كإلينا بو كصلت"فبل يستفاد من العقل بل من ذلك النقل الذم منو جاء ،ألسن رسلو

ىو ما كاف عليو خَت القركف مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم، كقد كانوا  ،اٟتق الذم ال شك فيو كال شبهة
ركف أدلة الصفات على ظاىرىا، كال يتكلفوف ٯتي   -رٛتهم اهلل كأرشدنا إىل االقتداء هبم كاالىتداء هبديهم -

 .(2)يتأكلوف"علم ما ال يعلموف كال 

******** 
 

                                                           
 (.146ب للشوكاين: )ر أدب الطلب كمنتهى األ (1)
 (.17التحف يف مذاىب السلف للشوكاين: ) (2)
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                                                                                                                                  الثاني طلةامل

 )اإلحكام وإرشاد الفحول( :تاتيكالتعريف ت

 :فرعُتيف  (، كيتم التعريف هبماالفحوؿاإلحكاـ كإرشاد ) :التعريف بكتايب طلبيتناكؿ ىذ ا١ت

 األول فرعـان

 )اإلحكاو( :انتعريف تكتاب

، من حيث التوثيق (اإلحكاـ) :التعريف بكتاب فرعيتناكؿ ىذا ال ، كما العاـ للكتاب البن حـز
 : قسمُتالكتاب من كصف عاـ، كذلك يف يتعلق ب

 توثيق عام للكتاب: -األول قسمال
ة الكتاب إىل مؤلفو، التوثيق العاـ للكتاب، من حيث إثبات العنواف، كنسب يتناكؿ ىذا القسم

 لكتاب، كأىم ا١تميزات اليت ٘تيز هبا الكتاب عن غَته، كتفصيل ذلك كاآليت: كسبب  تأليف ا

 عنوان الكتاب: -أولا 
يف كتابو، كلكنو أشار إليو  )اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ( :مل أجد أف ابن حـز ذكر ىذا العنواف

ح ابن صرٌ قد ، ك (1)بقولو: "كجعلنا ىذا الكتاب موعبان للحكم فيما اختلف فيو الناس من أصوؿ األحكاـ"
 حـز بصحة العنواف يف غَت ىذا الكتاب كما سيأيت.

 نسبة الكتاب الى مؤلفو: -ثانياا 
لو، ككانت اإلشارة إليو،  إىل نفسو يف أكثر من مؤلف (حكاـاإل) :أثبت ابن حـز نسبة كتاب

 .(2)سـو بكتاب اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ"و بقولو: "كتابنا ا١ت

                                                           
 (.1/23اإلحكاـ: ) (1)
(2)  ( :  (.81، 75، 5/72، 141، 44/ 3كتاب الفصل يف ا١تلل كالنحل البن حـز
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، كقاؿ (1))اإلحكاـ ألصوؿ األحكاـ( ٣تلداف" لو: "كتابإف حـز  كقاؿ الذىيب عند ترٚتتو البن
من ، كمل أجد (2))اإلحكاـ ألصوؿ األحكاـ( يف غاية التقصي كإيراد اٟتجج" :ابن خلكاف: "كلو كتاب

.إىل ٮتالف نسبة الكتاب   ابن حـز

 : ابن حزم للكتاب سبب تأليف -ثالثاا 
 منها: (3)لعدة أسباب )اإلحكاـ( :كتاب  أشار ابن حـز أنو ألف

 نيل األجر كالثواب يف الدنيا كاآلخرة. -1
 استغبلؿ ٙترة البقاء يف الدنيا. -2
 إظهار اٟتق كقمع الزكر، كالباطل. -3
 إحياء سنن اٟتق كإماتة طوالع اٞتور.  -4
 إنقاذ الناس من حَتة الشك كظلمة الباطل، كإخراجهم إىل بياف اٟتق كنور اليقُت. -5

 مميزات الكتاب: -رابعاا 
 يزات عدة، منها:م٬تد أنو ٯتتاز عن غَته من ا١تؤلفات ٔت (اإلحكاـ) :إف ا١تتتبع لكتاب

 الكبلمية.كثر فيو من ا١تباحث أف ا١تؤلف مل يي  -1
 كضوح ا١تعٌت كسهولة العبارة كجزالة اللفظ. -2
 اإلطناب كا١تبالغة يف شرح األلفاظ. -3
 .ائلكثرة األمثلة، ٦تا يساعد على فهم ا١تس -4
 اٟتث على الرباىُت، كمطالبة ا١تخالف بالدليل. -5
 اٟتث على االجتهاد، كاالبتعاد عن التقليد. -6
 تعلم فن اٞتدؿ كا١تناظرة. -7
 كإثبات اٟتجج ك٘تحيصها.التقصي كاالستقراء،  -8
االعتماد على مبدأ  كماؿ الشريعة، كأهنا ٤تفوظة من التبديل كالتحريف، كأف التعارض  -9

 كاالختبلؼ منفيٌّ عنها.

                                                           
 (.13/378سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط اٟتديث: )(1) 
 (.3/325كفيات األعياف البن خلكاف: ) (2)
 (.1/20اإلحكاـ: ) (3)
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 االىتماـ بسند اٟتديث، كنقد بعض األخبار. -10

  :وصف عام الكتاب -الثاني قسمال
ع اليت يشتمل عليها الكتاب ما يتعلق بالكتاب من كصف عاـ، من حيث ا١تواضي يتناكؿ ىذا القسم

 كا١تصادر ا٢تامة للكتاب، كمنهجية ا١تؤلف فيو، كتفصيل ذلك كاآليت: 

 موضوع الكتاب: -أولا 
علم أصوؿ الفقو، ا١تشتمل على األحكاـ التكليفية، كاألدلة  ىو (اإلحكاـ) :إف موضوع كتاب

م ابن حـز كتابو إىل النقلية ا١تتفق عليها كا١تختلف فيها، كالقواعد اللغوية ا١تتعلقة بأصوؿ الفقو، ىذا كقد قسٌ 
 : (1)أربعُت بابان 

 : ا١تقدمة كبياف الغرض من تأليف الكتاب.الباب األول
 الكتاب.: ترتيب أبواب الباب الثاني

: يف إثبات حجج العقل كبياف ما يدركو على اٟتقيقة، كبياف غلط من ظن يف العقل الباب الثالث 
 ما ليس فيو.

 يف كيفية ظهور اللغات اليت يعرب هبا عن ٚتيع األشياء كيتخاطب هبا الناس.  الباب الرابع: 
 اليت قاـ بتعريفها. : يف األلفاظ الدائرة بُت أىل النظر، كىي: ا١تصطلحات الباب الخامس
لكن على  ؟: ىل األشياء يف العقل على اٟتظر أك اإلباحة أك ال على كاحد منهاالباب السادس

 ترقب ما يرد فيها من خالقها عز كجل. 
 : يف أصوؿ أحكاـ الديانة كأقساـ ا١تعارؼ كىل على النايف دليل أك ال؟. الباب السابع
 : يف معٌت البياف.الباب الثامن

 : يف تأخَت البياف.التاسعالباب 
 : يف القوؿ ٔتوجب القرآف.الباب العاشر

: يف األخبار اليت ىي السنن، كيف بعض فصوؿ ىذا الباب سبب االختبلؼ الباب الحادي عشر
 الواقع بُت األئمة، كفيو تكلم عن التعارض كالًتجيح.

كاألخذ بالظاىر منهما، كٛتل كل : يف األكامر كالنواىي الواردة يف القرآف كالسنة، الباب الثاني عشر
 ذلك على الوجوب كالفور أك الندب أك الًتاخي.

                                                           
 (.13، 12، 1/11اإلحكاـ: ) (1)
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 : يف ٛتل األكامر كالنواىي على العمـو أك ا٠تصوص. الباب الثالث عشر
 : يف أقل اٞتمع الوارد يف األكامر كالنواىي. الباب الرابع عشر

 ىي.: يف االستثناء منها، أم: من األكامر كالنواالباب الخامس عشر
 : يف الكناية بالضمَت. الباب السادس عشر
 : يف الكناية باإلشارة.الباب السابع عشر
 : يف اجملاز كالتشبيو.الباب الثامن عشر
عن األمر بو أك  صامتان  هكيف الشيء يراه أك يبلغو فيقر   ،: يف أفعاؿ رسوؿ اهلل الباب التاسع عشر

 النهي عنو.
 : يف النسخ.الباب الموفي عشرين

: يف ا١تتشابو من القرآف كاحملكم، كالفرؽ بينو كبُت ا١تتشابو ا١تذكور يف لباب الحادي والعشرونا
 اٟتديث بُت اٟتبلؿ كاٟتراـ. 

 : يف اإلٚتاع. الباب الثاني والعشرون
أك  ،: يف استصحاب اٟتاؿ كبطبلف العقود كالشركط إال ما نص عليو منهاالباب الثالث والعشرون

 ىو باب من الدليل االٚتاعي. ك  ،أٚتع على صحتو
 نوع من أنواع الدليل اإلٚتاعي. : يف أقل ما قيل، كىو أيضان الباب الرابع والعشرون

 : يف ذـ االختبلؼ كالنهي عنو. الباب الخامس والعشرون
 كسائر األقواؿ كلها خطأ.  ،: يف أف اٟتق يف كاحدالباب السادس والعشرون
 الشذكذ، كمعٌت ىذه اللفظة كإبطاؿ التمويو بذكرىا.: يف الباب السابع والعشرون
 : يف تسمية الفقهاء ا١تعتد هبم يف ا٠تبلؼ بعد الصحابة رضي اهلل عنهم. الباب الثامن والعشرون
 : يف الدليل النظرم، كالفرؽ بينو كبُت القياس. الباب التاسع والعشرون

 ؤمن ككافر ككقت لزـك الشرائع لئلنساف. : يف لزـك الشريعة اإلسبلمية لكل مالباب الموفي ثالثين
كما يلـز لكل كاحد  ،: يف صفة طلب الفقو كصفة ا١تفيت كصفة االجتهادالباب الحادي والثالثون

 طلبو من دينو.
ا٠تطأ ك كالفرؽ بُت ا٠تطأ ا١تقصود ببل نية  ،: يف كجوب النيات يف األعماؿالباب الثاني والثالثون

كحيث يلحق عمل ا١ترء غَته من إمث كبر كحيث ال  ،بالفعل كالنية ٚتيعان  كالعمد ا١تقصود ،غَت ا١تقصود
 يلحق. 

 أتلزمنا أـ ال؟.  : يف شرائع األنبياء قبل نبينا الباب الثالث والثالثون
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 : يف االحتياط كقطع الذرائع.الباب الرابع والثالثون
 : يف إبطاؿ االستحساف كاالستنباط كالرأم.الباب الخامس والثالثون
 : يف إبطاؿ التقليد. الباب السادس والثالثون
 : يف دليل ا٠تطاب. الباب السابع والثالثون
 : يف إبطاؿ القياس. الباب الثامن والثالثون
: يف إبطاؿ العلل اليت يدعيها أىل القياس، كالفرؽ بينها كبُت العلل الطبيعية الباب التاسع والثالثون

 اليت ىي العلل على اٟتقيقة، كالكبلـ يف األسباب كاألغراض كا١تعاين كالعبلمات كاألمارات. 
: يف االجتهاد ما ىو، كبيانو كمن ىو معذكر باجتهاده كمن ليس معذكرا بو، الباب الموفي أربعين

عليو أنو أخطأ عند اهلل عز كجل فيما أداه إليو اجتهاده، كمن ال يقطع عليو أنو ٥تطىء عند اهلل  كمن يقطع
 عز كجل، كإف خالفناه يف إثبات حجج العقوؿ.

 مصادر الكتاب:  -ثانياا 
إف ا١تصادر ا١تعتمدة عند ابن حـز لكتابو، ىي: اآلية كاٟتديث، كمل أجد أف ابن حـز اعتمد على 

د من إحاالت ىي لبعض كتبو، كقولو: "أف ما كاف من الدالئل صحيحان مسبوران ما كيجً مصادر غَته، ك 
فسقط ما ظنوا  ،٤تققان فهو حجة العقل، كما كاف منها ٓتبلؼ ذلك فليست حجة عقل بل العقل يبطلها

دناه يف باب أفر  -كاٟتمد هلل رب العا١تُت-، كقد أحكمنا ىذا غاية اإلحكاـ، -كاٟتمد هلل رب العا١تُت-
، كمن كتبو (1)٢تذا ا١تعٌت يف آخر كتابنا ا١توسـو )بالفصل( ترٚتتو: باب الكبلـ على من قاؿ بتكافؤ األدلة"

 :يف كتابو اإلحكاـ اليت أحاؿ عليها ابن حـز

  .(2)التقريب ٟتدكد ا١تنطق -1
   .(3)الفصل يف ا١تلل كالنحل -2
 .(4)اإليصاؿ إىل فهم ا٠تصاؿ -3
 .(5)ا١توجودين يف مذاىب أىل الرأم كالقياس اإلعراب عن اٟتَتة كااللتباس -4

                                                           
 .(1/8: )ٜتسة عشر مرة ـز ذكر كتاب الفصل يف مواطن من الكتاب(، ككرر ابن ح1/16اإلحكاـ: )(1) 
 .كرر ذكره عشرين مرة  (1/8در نفسو: )ا١تص (2)
 كرر ذكره أكثر من عشر مرات.  (1/8: )حكاـاإل(3) 
 (.6/88، 5/48، 4/161، 4/202،  4/80، 1/73: )حكاـاإل(4) 
 (.8/114،  7/133، 205، 4/222: )نفسوا١تصدر  (5)
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 .  (1)كتاب القواعد -5
 .(2)كتاب ا١تراتب يف اإلٚتاع -6
: "كتاب ا٠تمس إلٝتاعيل بن إسحاؽ،  -7 كىو كتاب مشهور معلـو كلنا قاؿ عنو ابن حـز

 .(3)"عليو فيو رد ىتكنا عواره فيو كفضحناه ْتوؿ اهلل كقوتو

 منهج المؤلف فيو: -ثالثاا 

 ابن حـز يف كتابو تتلخص يف اآليت:إف منهجية 
 بياف ما كرد ٣تمبلن من األحكاـ يف باب العبادات، كالبياف بالرباىُت. -1
 االستيعاب ٞتميع األحكاـ، اليت اختلف فيها الناس يف الديانة. -2
 حذؼ ما ال فائدة يف ذكره. -3
 االستقصاء ١تسائل أصوؿ الفقو. -4
 شرح اٞتمل كالعبارات. -5
 اليت غلط فيها كثَت من الناس، كعدـ ترؾ ٣تاالن للشك فيها.بياف اٟتق يف ا١تسائل  -6
 مطالبة ا١تخالف بالدليل كالربىاف. -7
تعلم طرؽ االستدالؿ، كبياف كيفية دفع التعارض كما ظاىره ا٠تبلؼ، كبياف كيفية رد ذلك  -8

 إىل الكتاب كالسنة.
 منهجية الدعوة إىل االجتهاد كنبذ التقليد، كترؾ القياس، كالعلل. -9

نو يضع عنواف ا١تسألة، مث تقسيماهتا فإ)اإلحكاـ(  :ون منهجية ابن حـز يف كضع ا١تادة يف كتابأما ع
كاآلراء اليت كردت فيها، كالرد على من خالفو فيها، مث يأيت ٔتا يرجحو مدعمان ذلك باألدلة كاألمثلة، كيرد 

ضع على نفسو بعض اإللزامات أنو ي من على ا١تخالف ببعض التناقضات يف ا١تسألة، كما ٘تيز بو ابن حـز
 عليها. د  ر ي كمن مثىَّ 

أنو الراجح عنده، مثل: )كىذا نص  تبُتاستخدـ ألفاظان أما عن رأم ابن حـز يف ا١تسألة، فقد 
مذىبنا(، )كهبذا نأخذ(، )كال ٩تالفهم يف ذلك(، )كىذا ما اتفقنا عليو(، )كىذا ىو اٟتق الذم ال ٬توز 

، )ىو اٟتق عند اهلل(، )بل ىو اٟتق بعينو(، )فهذا ىو اٟتق الذم ال ٭تيل غَته(، )ىذا ىو اٟتق عندنا(

                                                           
 (.5/31(، )3/157:  )صدر السابقا١ت (1)
 (.2/79: )حكاـاإل(2) 
 (.3/10: )نفسوصدر ا١ت (3)
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عليو من ٝتعو(، )كىذا ىو اٟتق الذم ال يسع أحدا القصد إىل خبلفو(، )كالقوؿ الصحيح ىهنا(، 
)كاٞتواب الصحيح(، )كىذا ىو القوؿ الصحيح الذم ال ٬توز غَته(، )كىو الصحيح(، )ىذا ما ال شك 

 من األلفاظ اليت تدؿ على ترجيحو، كمن تتبع كتب ابن حـز يفهم ترجيحاتو.فيو(، كغَتىا 
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                                                                                                                                 الثاني فرعال

 ()إرشاد الفحول :التعريف تكتاب

للكتاب كما العاـ )إرشاد الفحوؿ( للشوكاين، من حيث التوثيق  :التعريف بكتاب فرعيتناكؿ ىذا ال
 :قسمُتكصف عاـ، كذلك يف  منيتعلق بو 

 توثيق الكتاب: -األول قسمال
عنواف الكتاب، كإثبات نسبتو إىل الشوكاين، كالدكافع يف تأليفو، كما احتواه من  يتناكؿ ىذا القسم:

 ٦تيزات، كذلك كاآليت:

 عنوان الكتاب: -أولا 

حيث قاؿ: "كٝتيتو إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم  ،كضع الشوكاين عنوانان لكتابو
، كٝتاه هبذا االسم نسبة إىل إرشاد الرجل الفحل الذم يهتم كيفهم ا١تسائل، كيشَت بعد ذلك (1)األصوؿ"

يعترب ىو اٟتق عنده، كقيد ذلك  إىل ما حققو من اٟتق بعد ٚتعو ا١تسائل كالنظر فيها، فما اختاره منها
 بعلم أصوؿ الفقو. -الذم بذؿ جهدان كبَتان لتحقيقو -اإلرشاد كاٟتق

 نسبة الكتاب الى مؤلفو: -ثانياا 

حيث قاؿ يف ترٚتتو عن نفسو: (، البدر الطالع) :أثبت الشوكاين نسبة الكتاب إىل نفسو يف كتابو
الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ(، كىو اآلف يف "كشرع يف كتاب يف أصوؿ الفقو ٝتٌاه: )إرشاد 

، كأثبت نسبتو إىل نفسو يف أكثر من كتاب من كتبو اليت أيلفت بعده، ففي  (2)عملو، أعاف اهلل على ٘تامو"
: )بإرشاد الفحوؿ إيل ٖتقيق اٟتق من علم  كتابو )السيل اٞترار(، يقوؿ: "كقد ذكرت يف كتايب ا١توسـو

 ، كمل أجد من ٮتالف نسبة الكتاب إىل الشوكاين رٛتو اهلل.(3)أىل األصوؿ كغَتىم"األصوؿ( ما ذكره 

                                                           
 (.1/16إرشاد الفحوؿ: ) (1)
 (.2/223البدر الطالع للشوكاين: )(2) 
 (.778، 18، 16السيل اٞترار للشوكاين: ) (3)
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 سبب تأليفو للكتاب: -ثالثاا 
 :(1)ىي ،يشَت اإلماـ الشوكاين يف مقدمة الكتاب إىل أف أسباب تأليفو للكتاب

 أف علم أصوؿ الفقو ىو العلم السائد على العلـو الدينية. -1
 لو أكثر من غَته. أف األصويل ييذعني  -2
 إجابة لسؤاؿ ٚتاعة من أىل العلم على تصنيفو. -3

 المميزات التي احتواىا الكتاب: -رابعاا 
٬تد أف ا١تؤلف بذؿ جهدان كبَتان يف تأليفو، ٦تا جعلو ٦تيزان على  (إرشاد الفحوؿ) :إف ا١تتتبع لكتاب

ذا كتاب تنشرح لو صدكر غَته من ا١تصنفات، كيدؿ على ذلك قولو: "فاعلم يا طالب اٟتق، أف ى
ا١تنصفُت، كيعظم قدره ٔتا اشتمل عليو من الفوائد الفرائد، يف صدكر قـو مؤمنُت، كال يعرؼ ما اشتمل 

 أىم ا١تميزات: إليك، ك (2)عليو من ا١تعارؼ اٟتقة، إال من كاف من احملققُت"

 اإل٬تاز. -1
 ٚتع األقواؿ. -2
 قوة االستدالؿ.  -3
 حسن الصياغة كالًتتيب. -4
 باآلخرين، كعدـ التعصب كالتقليد.حسن الظن  -5
 االستقصاء ١تسائل أصوؿ الفقو. -6
 الدعوة لبلجتهاد كنبذ التقليد. -7

 سنة التأليف: -خامساا 
ذكر الشوكاين سنة تأليفو للكتاب عند انتهائو من كتابتو، فقاؿ: "كإىل ىنا انتهى ما أردنا ٚتعو، 
بقلم مؤلفو ا١تفتقر إىل نعم ربو، الطالب منو مزيدىا عليو كدكامها لو، ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكاين، 

                                                           
 (.16، 1/15إرشاد الفحوؿ: ) (1)
 (.1/16ا١تصدر نفسو: )(2) 
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ػػ، كاٟتمد هلل أكالن ق(1231ـ، سنة: )غفر اهلل ذنوبو، ككاف الفراغ منو يـو األربعاء، لعلو الرابع من شهر ٤تر 
 .(1)كآخرا، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ٤تمد كآلو كصحبو"

 وصف عام للكتاب: -الثاني قسمال
ب، باعتبار مواضيعو، كمصادره، كمنهجية ا١تؤلف فيو، كذلك  االوصف العاـ للكت يتناكؿ ىذا القسم

  كاآليت:

 موضوع الكتاب: -أولا 
علم أصوؿ الفقو، كقد ٠تص الشوكاين خطة ىذا الكتاب لنفسو، بقولو:  إف موضوع الكتاب ىو

 :(2)"كرتبتو على مقدمة، كسبعة مقاصد، كخا٘تة، أما ا١تقدمة فهي مشتملة على فصوؿ أربعة"

 : يف تعريف أصوؿ الفقو، كموضوعو، كفائدتو، كاستمداده.الفصل األول

: يف الثالث: يف اٟتاكم، الثانياٟتكم،  : يفاألول: كفيو أربعة أْتاث، البحث الفصل الثاني
 : يف احملكـو عليو.الرابعاحملكـو بو، 

: عن الثاني: عن ماىية الكبلـ، كاألول: يف ا١تبادئ اللغوية، كفيو ٜتسة أْتاث، الفصل الثالث
 : عن الطريق اليت هبا يعرؼ الوضع.الخامس: عن ا١توضوع لو، الرابع: عن ا١توضوع، كالثالثالواضع، ك

 : يف تقسيم اللفظ إىل مفرد، كمركب.فصل الرابعال

: يف حكم ا١تنقوؿ الثاني: يف تعريفو، كاألول: يف الكتاب، كفيو أربعة فصوؿ، المقصد األول
 : يف ا١تعرب يف القرآف.الرابع: يف احملكم كا١تتشابو من الكتاب، كالثالثآحاد، 

: يف حجيتها، الثاني تعريفها، ك: يفاألول: يف السنة، كفيو أحد عشر فصبلن، المقصد الثاني
: يف السادس: يف تعارض األفعاؿ، كالخامس، ك: يف أفعالو الرابع: يف عصمة األنبياء، كالثالثك

: التاسعكمل يفعلو، ك : يف ما ىمَّ بفعلو الثامن: يف التقرير، كالسابعحكم التعارض بُت القوؿ كالفعل، ك
الحادي كالقوؿ يف اٟتوادث اليت مل ٭تكم هبا، ك ،: فيما تركو لعاشر، كايف حكم إشارتو ككتابتو 

 : يف األخبار، كفيو أنواع، منها: ا١تتواتر كاآلحاد.عشر

                                                           
 (.2/289): إرشاد الفحوؿ (1)
 (.1/16: )ا١تصدر نفسو (2)
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: يف إمكاف الثاني: يف معٌت اإلٚتاع، األوليف اإلٚتاع، كفيو تسعة عشر فصبلن،  المقصد الثالث:
: يف الخامس: فيما ينعقد بو اإلٚتاع، رابعال: يف ظنية اإلٚتاع أك قطعيتو، الثالثاإلٚتاع يف نفسو، ك

: حكم إٚتاع السابع: اعتبار التابعي اجملتهد يف اإلٚتاع، السادساعتبار اجملتهد ا١تبتدع يف اإلٚتاع، 
 ..الصحابة.

، كفيو أربعة فصوؿ: يف األكامر كاالمقصد الرابع : يف الثاني: يف األكامر، األول ،لنواىي كالعمـو
، الثالثالنواىي،   : يف ا٠تاص كالتخصيص كا٠تصوص.الرابع: يف العمـو

: يف تعريف األوليف القياس كما يتصل بو من االستدالؿ، كفيو سبعة فصوؿ،  المقصد الخامس:
: فيما الخامس: يف الكبلـ على مسالك العلة، الرابع: يف أركانو، الثالث: يف حجيتو، الثانيالقياس، 

 : يف االستدالؿ.السابعًتاضات، : يف االعالسادس٬ترم فيو القياس، 

: يف التقليد الثاني: يف االجتهاد، األول: يف االجتهاد كالتقليد، كفيو فصبلف، المقصد السادس
 كما يتعلق بو من أحكاـ.

: يف معٌت التعارض كالًتجيح، األول : يف التعادؿ كالًتجيح، كفيو ثبلثة مباحث،المقصد السابع
 : يف كجوه الًتجيح بُت متعارضُت يف الظاىر.الثالث قطعيُت، : يف التعارض بُت دليلُتالثاني

: ىل األصل فيما كرد فيو خبلؼ كليس فيو دليل ٮتصو، أك األولى: كفيها مدخل كمسألتاف، خاتمة
 : يف كجوب شكر ا١تنعم كما فيو من ا٠تبلؼ.الثانية، ؟ٮتص نوعو: اإلباحة أك ا١تنع أك الوقف

 مصادر الكتاب: -ثانياا 
مصادر الكتاب كثَتة جدان، ك٢تذا ناؿ إعجاب كثَت من الباحثُت، حيث احتول الكتاب على ما إف 

 ( مصنفان أغلبها يف أصوؿ الفقو، كمن أىم ا١تصادر اليت أكثر الشوكاين النقل عنها:150يقارب )
 احملصوؿ للرازم، نقل منو أكثر من مئة مرة. -1
 كثبلثُت مرة.البحر احمليط للزركشي، نقل منو ما يقارب إحدل  -2
 التقريب للباقبلين، نقل منو ما يقارب ثبلثُت مرة. -3
 ٥تتصر ابن اٟتاجب، نقل منو ما يقارب سبع عشرة مرة. -4
 الربىاف للجويٍت، نقل منو ما يقارب ست عشرة مرة. -5
 اللمع للشَتازم، نقل منو ما يقارب أربع عشرة مرة. -6
 ا١تنخوؿ للغزايل، نقل منو ما يقارب اثنيت عشرة مرة. -7
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 لوجيز البن برىاف، ما يقارب إحدل عشرة مرة.ا -8
 ا١تعتمد أليب اٟتسُت البصرم، نقل منو ما يقارب عشر مرات. -9

 األكسط البن برىاف، نقل منو ما يقارب تسع مرات. -10

، كغَتىا من الكتب  .(1)يأيت بعدىا الرسالة للشافعي، ا١تستصفى للغزايل، اإلحكاـ البن حـز

 منهج المؤلف فيو: -ثالثاا 
 اعتمد على ا١تنهج التتبعي االستقرائي، قد ٬تد أف الشوكاين )إرشاد الفحوؿ( :من يقرأ كتابف إ

 : (2)لكتاب اآليتامنهجية تأليفو  قد التـز يف كمن خبلؿ تتبعي فإف الشوكاين
 إيضاح الراجح من ا١ترجوح. -1
 بياف الصحيح من السقيم. -2
 بياف ما يصلح التعويل عليو، كما ال يصلح للرد إليو. -3
 ذكر ا١تبادئ اليت يف ذكرىا مزيد فائدة، كترؾ ما ال فائدة فيو. -4

ئل، كما خالف فيو يف الكتاب هنج األكائل من التوثيق كترتيب ا١تسا -رٛتو اهلل -ىذا كقد هنج
، فقدـ الكبلـ على اٟتكم قبل الكبلـ على اللغات، كقاؿ: "كإ٪تا قدمنا الكبلـ يف ذلك سبباألكائل بٌُت 

كبلـ يف اللغات؛ ألنو يتعلق باألحكاـ مسائل من مهمات علم الكبلـ، سنذكرىا ىهنا إف األحكاـ على ال
كوف التعارض كالًتجيح من مهاـ ؛  ـ االجتهاد كالتقليد على التعارض كالًتجيح، كقدَّ (3)شاء اهلل تعاىل"

 اجملتهد.

١تسألة، مث يبدأ انو يضع عنواف فإ، )اإلرشاد( :وكتابمادة   كضع منهجية الشوكاين يفأما عن 
على ما ٭تتاج الرد عليو، مث يأيت  ، كيرد  ها، كيناقشان، كيأيت بأكثر من تعريفا لغةن كاصطبلح٢تبالتعريف 

اآلراء  تو، كا٠تبلؼ الذم حصل فيها، مع مناقشابالتعريف الذم يراه مناسبان لديو، مث ييورد أىم تقسيماهت
 مذىب، مع الرد على ماال يصلح.ك  دلة اليت استدؿ هبا كل صاحب رأمو كبياف األ

أما عن رأم الشوكاين يف ا١تسألة فأحيانان يكوف رأيو يف أكؿ ا١تسألة، كأحيانان يف ثنايا تفصيلها، كغالبان 
ما ٕتد رأيو يف خبلصة ا١تسألة، حيث يعرب عن الراجح يف ا١تسألة، بقولو: )كاٟتق اٟتقيق يف ذلك(، كىذا 

                                                           
 (.350، 2/342فهرس احملقق أٛتد عزك عناية، لكتاب إرشاد الفحوؿ: ) (1)
 (.1/16إرشاد الفحوؿ: )(2) 
 (.1/25ا١تصدر نفسو: )(3) 
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كاٟتق(، )كىو اٟتق(، ك)الصحيح(، كىو )الصحيح(، ك)الصواب(، أعلى ترجيح، عنده كيليو قولو: )
عرؼ هبا ترجيحو ك)الراجح(، )الذم ال غبار عليو(، )كالشمس يف كبد السماء(، كلو مصطلحات كثَتة يي 

 ترجيحاتو. همي يف١تسألة، كمن تتبع كأمعن يف كتبو ا

******** 



 
 

 

 
 
 
 

 انفصم األول

 انتعارض تني األدنة انشرعية
 ويشًم متهيداً ويثحثني:  

 .تني األدنة انشرعية انتًهيد: يف أسثاب انتعارض

 .ين أحكاو تعهك تانتعارضيا ياملثحث األول: 

 .تني األدنة انشرعيةاملثحث انثاني: حمم انتعارض 
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                                                      هيد                                                                                                                         مت

 تني األدنة انشرعية عارضتانأسثاب 

إف التعارض بٌن األدلة الشرعية من أىم ما يدرسو الباحث كاجملتهد كالفقيو، ُب أصوؿ الفقو خاصة، 
لتعارض بٌن األدلة على منهجية نفي التعارض ُب اٜنقيقة كالواقع، كدرسو اكسلك األكائل ُب دراستهم 

د عن الرتجيح، كالذم الذم يتأتى بعد عجز اجملته (التعادؿ) :ٓنت عنواف (ُ)كاٜننابلة أغلب الشافعية
ُب  كنسبة العجز ،يتوجب على كل مسلم ىو نفي التعارض ُب نفس األمر؛ ألف القوؿ بو تنقص للشريعة

ع تعاذل اهلل عن ذلك علوان كبًنان، كلذلك أكجب العلماء على من أراد أف ٩نمع األدلة اليت إذل اٞنشرٌ  ذلك
يؤدم إذل التشكيك ُب ما كعدـ تبيٌن كيفية دفعو  ظاىرىا التعارض، أف يبٌن كيفية دفعو؛ ألف ُب ٗنعها

عدـ التبيٌن ىو دأب أعداء مع ألدلة اليت ظاىرىا التعارض االدين عند من ال علم لو، كمسلك ٗنع 
ذكر اإلماـ الشوكاين ُب كتابو )البدر الطالع( ما قالو: "كمن ذلك كتاب النصرة اٞننسوبة إذل  كما  اإلسبلـ،

لها أنو أراد أف يسلم فرأل اختبلؼ أىل اإلسبلـ ُب التشيع كالتسنن فتوقف عن رجل يهودم ذكر ُب أكائ
كمطمح نظره  (ِ)اإلسبلـ كأخذ كتبان من كتب اٜنديث فنظر فيها ٍب أظهر ُب مبادئ أمره االنتصار للشيعة

فيوسع  ،مهات اليت فيها تعارض ُب الظاىرفإنو كاف ينقل األحاديث الصحيحة اٞنوجودة ُب األ ،غًن ذلك
دائرة اإلشكاؿ كيأٌب ّنسالك عارؼ ّندارؾ االستدالؿ كيتغاضى عن اٛنمع كالتأكيل كيصرح ّنا يفيد الطعن 

 .(ّ)إخل"ٛنهلة الشيعة أنو بصدد نصرهتم ... ُب الشريعة مو٨نان 

                                                           
اٜننابلة: ينتسبوف إذل اإلماـ أ٘ند بن حنبل بن ىبلؿ الشيباين، كاٞنذىب اٜننبلي ىو: أحد اٞنذاىب الفقهية السنية (ُ) 

 (. ُِٕ/ُاألربعة الكربل اٞننتشرة ُب العادل اإلسبلمي. انظر: اٞنوسوعة اٞنيسرة ُب األدياف كاٞنذاىب )
، كقالوا بإمامتو كخبلفتو نصان ككصية، كاعتقدكا أف اإلمامة ال على اٝنصوص -رضي اهلل عنو -ىم: الذين شايعوا عليان  (ِ)

ٔنرج من أكالده، كىم ٙنس فرؽ: كيسانية، كزيدية، كإمامية، كغبلة، كإٚناعيلية، كبعضهم ٬نيل ُب األصوؿ إذل 
عة (، اٞنوسو َُٕ-ُٗٔ/ُاالعتزاؿ كبعضهم اذل السنة، كبعضهم إذل التشبيو. انظر: اٞنلل كالنحل للشهرستاين )

 (.  ُٓ/ُاٞنيسرة ُب األدياف كاٞنذاىب: )
 (.ُِٓ/ِالبدر الطالع للشوكاين: ) (ّ)
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، إ٧نا ىو ُب ذىن اجملتهد، فيهاأف التعارض الذم يظهر  ٩ندُب األدلة اليت ظاىرىا التعارض كالناظر 
٬نكن دفعو كرفعو بإحدل طرؽ الدفع كما سيأٌب، كاٞنتوجب معرفتو ىي األسباب اليت دعت إذل ظهور ك 

 :(ُ)التعارض، كمن أىم ىذه األسباب
ُب ١نكـو كاحد، بأف يكوف أحد اٜنكمٌن اٜنل كاآلخر اٜنرمة، أك  حكاـ: تعدد األالسبب األول

 .أك اإلباحة أحد٨نا اٜنظر كاآلخر األمر أك الندب
، كاآلخر ان بٌن خربين، بأف يكوف أحد اٞنتعارضٌن ضعيفالتعارض : أف يكوف السبب الثاني

 ، فعند معرفة الضعيف يبطل التعارض؛ ألف اٞنطلوب ىو العمل بالصحيح كترؾ الضعيف.ان صحيح
 يكوف خاصان، أك التعارض بٌن األلفاظ، بأف يكوف أحد اٞنتعارضٌن عامان كاآلخر السبب الثالث:

 .ك٠نازه  ، كحقيقةه كمفسره  مطلقان كاآلخر مقيدان، ك٠نمله أحد٨نا 
: عدـ معرفة الناسخ من اٞنتعارضٌن، بأف يكوف أحد اٞنتعارضٌن منسوخان كاآلخر السبب الرابع

ناسخان، كلعدـ معرفة الناسخ من اٞنتعارضٌن ظهر التعارض، كعند معرفة الناسخ من اٞننسوخ ينتفي 
العلماء شرطان من  اؾ اٞننسوخ، كأل٨نية معرفة الناسخ من اٞننسوخ، جعلهرت عمل بالناسخ كيي التعارض، فيي 

 .(ِ)شركط االجتهاد
فهم اجملتهد ظهر لو التعارض، مع  رى صي : التفاكت بٌن األفهاـ عند اجملتهدين، فلما قى السبب الخامس

 أنو ال يظهر عند ٠نتهد آخر.
لك ُب اٝنرب اٞنرسل، كما أشبو ذلك : اختبلؼ العلماء ُب قبوؿ خرب الواحد، ككذالسبب السادس

 .من أسباب االختبلؼ ُب التصحيح كالتضعيف للحديث اٞننقوؿ عن رسولنا 
، السبب السابع أف التعارض يكوف بسبب التعصب للمذىب، فيستدؿ من : ما ذكره ابن حـز

 .(ّ)ظاىره التعارضآخر عارضو اٝنصم ُنديث أحد٨نا ُنديث ٍب يي 

                                                           
(، َُّ، ُِٗ/ِ(، اإلحكاـ: )ُِٖ/ّ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )ُِّالرسالة لئلماـ الشافعي: ) (ُ)

، الفصوؿ ُب (َُّ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )ُٕٔ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ٕ/ُ(، الفركؽ للقراُب: )َِ/ٔ)
 (.ٕٓ(، اٞنستصفى للغزارل: )ُٓٔ: ُُٔ/ّاألصوؿ للجصاص: )

 (.َْ(، تقرير االستناد ُب تفسًن االجتهاد للسيوطي: )َٖٓ/ّشرح ٢نتصر الركضة للطوُب: ) (ِ)
 (.ِٕ/ُاإلحكاـ: ) (ّ)
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                                                                                                                                               املثحث األول

 ين أحكاو تعهك تانتعارضيا ي

ُب  يتناكؿ ىذا اٞنبحث معىن التعارض، كأقسامو، كشركطو ُب الظاىر كُب الواقع، كبياف حكمو
اإلمامٌن، كتفصيل ذلك ُب أربعة ظاىر كعند التعادؿ، كيتم تناكٟنا من خبلؿ عرض آراء األصوليٌن ك ال

 مطالب:

 املــــطهــة األول

 حـــــــد انتــعارض تني األدنة انشرعية
، كإ٧نا التعارض اٞنتناكؿ عند األصوليٌن ُب نفس األمر إف التعارض بٌن األدلة الشرعية ال ٬نكن ٓنققو

ّنطلب  (ُ)يتبادر إذل ذىن اجملتهد، من اختبلؼ بٌن حكمٌن، كأل٨نية ىذا اٞنوضوع أفردنا )اٜند(ىو ما 
معىن التعارض ُب اللغة كاالصطبلح كالفرؽ بٌن التعارض كالتناقض، كالفرؽ بٌن التعارض  يتناكؿ خاص

، مع مثاؿ يوضح مامافبياف األكجو اليت اتفق أك اختلف فيها اإله عند اإلمامٌن، ك كالتعادؿ، مع بياف حد  
 ذلك ُب فرعٌن:يتم تناكؿ األثر اٞنرتتب من اٝنبلؼ ُب اٜنكم عند اإلمامٌن، ك 

 حد التعارض عند األصوليين: -الفرع األول

يتناكؿ ىذا الفرع معىن التعارض ُب اللغة كمعناه عند األصوليٌن، كالفرؽ بٌن التعارض كالتناقض، 
 كاآلٌب:كالفرؽ بٌن التعارض كالتعادؿ، كذلك  

  التعارض لغًة: معنى -أولً 

كالتعارض على كزف )تفاعل(: من اٞنفاعلة اليت تدؿ  ،(ضى رى إف لفظ التعارض مشتق من الفعل )عى 
أف أف عليان ضرب ١نمدان، ك  فإف ذلك يعين: ،، فإذا قلت: علي ك١نمد تضاربا(ِ)على اٞنشاركة بٌن شيئٌن

                                                           
يقتو: )خاصيتو اٌليت هبا اٞنراد باٜند، قاؿ اٛنويين: "إف سألنا سائل عن حد اٜند ٗنلة، قيل لو: حد الٌشيء كحق (ُ)

 (.َُٕ/ُيتمٌيز(". انظر: التلخيص ُب أصوؿ الفقو )
 (.ُّٕ( اٞنفصل ُب صنعة اإلعراب للز٢نشرم: )(ِ
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على أهنما اشرتكا ُب ذلك ضرب عليان، فحصل بينهما مشاركة ُب الفعل، كالدليبلف إذا تعارضا، دؿ  ان ١نمد
 من أ٨نها: ،شيء كاحد، كللفعل )عرض( ُب اللغة معاف كثًنة

: كمنو )االعرتاض(، كاألصل فيو أف الطريق إذا اعرتض فيو بناء أك غًنه منع السابلة من المنع -ُ
: ضي ارً حاؿ دكنو، كعارضو: جانبو كعدؿ عنو، كالعى  :لشيء أمسلوكو، كاعرتض الشيء دكف ا

 السحاب يعرتض ُب األفق، أم: ٬ننع شعاع الشمس كحرارهتا من االتصاؿ باألرض، قاؿ
ُمْستَ ْقِبَل َأْوِديَِتِهْم قَاُلوا َىَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا َبْل ُىَو َما  فَ َلمَّا رََأْوُه َعاِرضاً تعاذل: 

ض لفبلف، أم [، كمنو فبلف تعر  ِْ]األحقاؼ: آية ِبِو رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب َألِيمٌ  اْستَ ْعَجْلُتمْ 
؛ (ُ)ل لو، كمنو اعرتاضات الفقهاء؛ ألهنا ٕننع من التمسك بالدليل، كتعارض البيناتتصد  

 .(ِ)ألف كل كاحدة تعرتض األخرل كٕننع نفوذىا
 ، أم:كتايب بكتابو  تي قابلو، كعارضٍ  أم: كقوٟنم: عارض الشيء بالشيء معارضةن   ،المقابلة -ِ

من اٞنعارضة ّنعىن  ،(ّ)«أن جبريل كان يعارضو القرآن»: قولو قابلتو بو، كمنو 
 .(ْ)اٞنقابلة

فعلو كعرض  ضى رى فعلت مثل فعلو، كمنو اٞنعارضة، كأف عى  :تقوؿ: عارضتو، أم ،المماثلة -ّ
 .(ٓ)أتى إليو ّنثل ما أتى :فعلو، كعارضو ّنثل ما صنع، أم

َوَعَرْضَنا أظهرتو كأبرزتو، كمنو قوؿ اهلل عز كجل:  :عليو األمر أم رضتي تقوؿ: عى  ،الظهور -ْ
َجَهنََّم يَ ْوَمِئٍذ لِْلَكاِفرِيَن َعْرضاً 

 أبرزناىا حٌّت نظركا إليها :أم ،[ََُية من اآل]الكهف:  

 .(ٕ)«رقاكم اعرضوا عليّ »: ، كمنو قولو (ٔ)

                                                           
 .(ُّْٗنع بينة كىو: أف تشهد إحدا٨نا ّنا نفتو األخرل أك العكس. انظر: معجم لغة الفقهاء ) (ُ)
(، ُْٕ،ُٕٔ/ٕ(، لساف العرب البن منظور: )َِْ/ِللحموم: )(، اٞنصباح اٞننًن َِٓ( ٢نتار الصحاح للرازم: )(ِ

 (.َْٖ/ُٖ(، تاج العركس للزبيدم: )ْٔٔ/ُالقاموس احمليط للفًنكز آبادم: )
(، كأخرجو مسلم: )كتاب فضائل الصحابة ُُّ/ْأخرجو البخارم: )كتاب بدء اٝنلق(، )باب ذكر اٞنبلئكة(، ) (ّ)

 (.َِْٓ(، رقم )َُْٗ/ْ(: )١نمد  رضي اهلل عنهم( )باب فضائل فاطمة بنت
 (.ُٕٔ/ٕ(، لساف العرب البن منظور: )َِْ/ِاٞنصباح اٞننًن للحموم: ) (ْ)
(، ُٖٔ/ٕ(، لساف العرب البن منظور: )َِْ/ِ(، اٞنصباح اٞننًن للحموم: )٢َِٓنتار الصحاح للرازم: )(ٓ) 

 (.ْٕٔ/ُالقاموس احمليط للفًنكز آبادم: )
(، تاج َِْ/ِ(، اٞنصباح اٞننًن للحموم: )َِٓ(، ٢نتار الصحاح للرازم: )ُٖٔ/ٕنظور: )لساف العرب البن م (ٔ)

 (.َُْ، ِّٖ/ُٖالعركس للزبيدم: )
 (.ََِِ(، رقم )ُِٕٕ/ْأخرجو مسلم: )كتاب السبلـ(، )باب ال بأس بالرقى ما دل يكن فيو شرؾ(، ) (ٕ)
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 حد التعارض في الصطالح:  -ثانياً 

 عند األصوليٌن، فمنها اٞنتباين كمنها اٞنرتادؼ، كمن أ٨نها:  تعريفات التعارضتعددت 
 .(ُ)التعارض: )تقابل الدليلٌن على سبيل اٞنمانعة( ،التعريف األول
، ( األصحكلو بٌن عامٌن ُب)من اٜننابلة قيدان ُب التعريف بقوٟنما:  (ّ)، كاٞنرداكم(ِ)كزاد ابن النجار

على سبيل اٞنمانعة(، )كضع بعض اٞنتأخرين بدالن من قوٟنم: ك  (ْ)احرتازان ٣نن ٬ننع التعارض بٌن عامٌن
 .(ٓ)قوٟنم: )ُنيث ٫نالف أحد٨نا اآلخر(ل

 .(ٔ)التعارض: )اقتضاء كل من الدليلٌن عدـ مقتضى اآلخر( ،التعريف الثاني
تقابل اٜنجتٌن على السواء ال مزية )كركن اٞنعارضة: " بقولو (ٕ): عرفو البزدكمالتعريف الثالث

تقابل اٜنجتٌن اٞنتساكيتٌن على )كأما الركن:  بقولو (ٗ)كعرفو السرخسي، (ٖ)ألحد٨نا ُب حكمٌن متضادين(

                                                           
 (.ُْٓ(، الذم ال يسع الفقيو جهلو للدكتور عياض السلمي: )َُِ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)
ىو: ١نمد بن أ٘ند بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهًن بابن النجار: فقيو حنبلي مصرم، من  (ِ)

نقيح كزيادات ط(، انظر: األعبلـ للزركلي: ق(، كلو: )منتهى اإلرادات ُب ٗنع اٞنقنع مع التِٕٗالقضاة توُب سنة: )
(ٔ/ٔ.) 

ىو: علي بن سليماف بن أ٘ند اٞنرداكم ٍب الدمشقٌي: فقيو حنبلي، من العلماء. كلد ُب مردا قرب نابلس، كانتقل ُب   (ّ)
ط( انظر: ١نض  -ق(، من كتبو: )اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنبلؼ ٖٖٓكربه إذل دمشق فتوُب فيها سنة: )

 (.ِِٗ/ْ(، األعبلـ للزركلي )ْٕ/ُواب ُب فضائل أمًن اٞنؤمنٌن عمر بن اٝنطاب البن اٞنربد )الص
 (.ُِْٔ/ٖ(، التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )َٓٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ْ)
شرح الورقات (، ٕٓ(، األصوؿ من علم األصوؿ البن عثيمٌن: )َُٕتيسًن الوصوؿ لعبد اٞنؤمن البغدادم: ) (ٓ)

 (.َُّلعبداهلل الفوزاف: )
(، شرح التلويح على التوضيح ُّٔ/ّ(، تيسًن التحرير ألمًن باد شاه: )ّ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ٔ)

 (.َُِ/ِللتفتازاين: )
، كلد  (ٕ) سنة: ىو: علي بن ١نمد بن اٜنسٌن البزدكم، أبو اٜنسن )فخر الدين(، فقيو أصورل، ١ندث، مفسره

ق(، من آثاره: )اٞنبسوط(، )شرح اٛنامع الكبًن للشيباين(. انظر: سًن أعبلـ النببلء ِْٖق(ػ، كتوُب سنة: )ََْ)
 (.ِّٕ/ُ(، اٛنواىر اٞنضية ُب طبقات اٜننفية لعبد القادر القرشي: )َِٔ/ُٖللذىيب ط الرسالة )

 (.ٕٕ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ٖ)
ق(، صنف ّْٖ سهل السرخسي االماـ سمس االئمة أبو بكر الفقيو اٜننفٌي اٞنتوٌَب سنة: )ىو: ١نٌمد بن أ٘ند بن اىب (ٗ)

(، ىدية العارفٌن إلٚناعيل البغدادم ِّْصنف من الكتب: )األصوؿ ُب الفقو(. انظر: تاج الرتاجم البن قطلوبغا )
(ِ/ٕٔ.) 
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ثبات؛ ألف ركن كاٜنل كاٜنرمة، كالنفي كاإل،  على كجو يوجب كل كاحد منهما ضد ما توجبو األخرل
 . (ُ)الشيء ما يقـو بو ذلك الشيء(

 .(ِ)(التناقض): التعارض: التعريف الرابع

 : ريفاتمناقشة التع

، (ٞنمانعة)ا، (الدليلٌن)، (التقابل)صحاب ىذا التعريف األلفاظ اآلتية: أ: استخدـ التعريف األول
 األلفاظ: تلك ، كإليك شرح (بٌن عامٌن)، (التخالف)

 : ٨نا اللذاف ال ٩نتمعاف ُب شيءو كاحد من جهة كاحدة. فالتقابل والمتقابالن
 .(ّ)كأقسامو أربعة: الضداف، كاٞنتضايفاف، كاٞنتقاببلف بالعدـ كاٞنلكة، كاٞنتقاببلف بالسلب كاإل٩ناب

، سواء كاف الدليل قطعيان أك (ْ): لفظ مطلق يشمل كل دليل توصل بو إذل مطلوب خربمنالدليال
من اٞنختلف فيها، كخرج بالدليل تعارض البينات،  ـنقليان، أك كاف من األدلة اٞنتفق عليها، أ ـظنيان عقليان أ

مارة، كالقضايا الشخصية، كما ال يطلق عليو اسم دليل، كما يدخل ٓنت مسمى الدليل: اٜنجة، كاأل
 خل. إاٞنفسر ..اص، كاٞنطلق كاٞنقيد، كاجململ ك كالنص، كالظاىر، كالعاـ كاٝن

فمن  ،(ٔ)ل من غًن دليل(امتناع السائل عن قبوؿ ما أكجبو اٞنعل  بقولو: )( ٓ)عرفها اٛنرجاين، الممانعة
فمن خبلؿ تعريف اٞنمانعة، يتبٌن أنو ال يشرتط فيها أف يكوف مع اٞنمانع دليل، كُب اٞنعارضة ال بد من 
دليل لكل معارض، كاٞنمانعة عند األصوليٌن عبارة عن مقدمة للمعارضة، فبعد اٞنمانعة ال بد من 

ت من طرفٌن جاز أف تدخل ، كعلى ىذا لو كاف اٞننع من طرؼ دل يكن ٟنا قبوؿ؛ كلكن ٞنا كان(ٕ)اٞنعارضة
 تدخل ُب التعريف.

                                                           
 (.ُِ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ُ)
 (.َّٗ/ِلمقدسي: )(، ركضة الناظر لِٕٗاٞنستصفى للغزارل: ) (ِ)
 (.ُٖٗ/ُالتعريفات للجرجاين: ) (ّ)
 (.ٗ/ُاإلحكاـ لآلمدم: ) (ْ)
ق(، ُٖٔىو: علي بن ١نمد بن علي، اٞنعركؼ بالشريف اٛنرجاين، فيلسوؼ، من كبار العلماء بالعربية، توُب سنة: ) (ٓ)

(. انظر: البدر ط -ط( ك )رسالة ُب فن أصوؿ اٜنديث  –ق(، لو ٥نو ٙنسٌن مصنفان، منها: )التعريفات ُٖٔ)
 (.ٕ/ٓ(، األعبلـ للزركلي: )ْٖٖ/ُالطالع للشوكاين )

 (.ُِّ/ُالتعريفات للجرجاين: ) (ٔ)
 (.ُٓ/ْ(، كشف األسرار للبخارم: )ُِِ/ِقواطع األدلة للسمعاين: ) (ٕ)
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فالتخالف لفظ  ،(ُ)كاختلف فقا، ككٌل ما دل يتساك فقد ٔنالف: دل يتٌ أم ٔنالف األمراف، التخالف
 ن كغًن٨نا، فكاف اإلتياف بغًنه أكذل.يمشرتؾ ٪نتاج إذل تقييد؛ ألنو يشمل الضد

ف العاـ يدخل ٓنت االكتفاء بالدليل؛ ألاألكذل : احرتازان ٣نن منع تعارض العمومٌن، ككاف بين عامين
 .مسمى الدليل

كعدـ )، مقابل التقابل ُب التعريف األكؿ، (باالقتضاء): عرب أصحاب ىذا التعريف التعريف الثاني
 .(التعارض بٌن دليلٌن)صحاب التعريف األكؿ ُب أبدالن من اٞنمانعة، كما كافقوا  (مقتضى اآلخر

 :الندب، أك :اإل٩ناب، أك بدكنو، كىو :، كىو(ل مع اٞننع عن الرتؾطلب الفعاٞنراد بو ): القتضاء
 .(ِ)الكراىة :التحرمي، أك بدكنو، كىو :كىو ،طلب الرتؾ مع اٞننع عن الفعل

عليهم خركج التقابل بٌن النفي كاإلثبات؛ ألف النفي كاإلثبات ال يدخبلف  دي رً : يى عدم مقتضى اآلخر
 .(ّ)اٞنباح؛ ألنو يدخل ٓنت التخيًن كذلك  ٓنت االقتضاء، ك٫نرج

، (اٜنجة)، (الركن)، (اٞنعارضة)صحاب ىذا التعريف، األلفاظ اآلتية: أ: استخدـ التعريف الثالث
، يرد عليهم أف ىذه األلفاظ تدخل ٓنت الشرط (ال مزية ألحد٨نا)، (التضاد)، (بٌن حكمٌن)، (التساكم)

عند ذكر شركط  اكسيأٌب الكبلـ عليهدكا بذلك التعارض ُب اٜنقيقة، اكالذم يظهر أف األحناؼ أر كالركن، 
 التعارض.

تصر خاؿ من التوضيح، كما أنو ٢ن ى التعريفعل دي رً ، يى (التناقض): أف التعارض ىو التعريف الرابع
،  ب أحد٨نا اآلخر، كاٞنراد ىنا بياف ماىية التعارضأف التناقض ىو نتيجة ٞنتعارضٌن يكذٌ  ى أصحابويرد عل

: إف فيقاؿماىية التعارض، عن بياف از أهنم اصطلحوا على أف التناقض كما يرد عليهم على تقدير جو 
أردًب بالتعارض بٌن األدلة ُب نفس األمر فهو صحيح؛ ألف التعارض ُب نفس األمر تناقض، كإف أردًب 

النقيضاف ال ا، ك رضٌن ُب الذىن ٬نكن اجتماعهمبالتعارض ُب ذىن اجملتهد فليس بصحيح؛ ألف اٞنتعا
يصدقاف معان، كال ٬نكن اجتماعهما، كعلى كلو ال يدؿ التناقض على ماىية التعارض؛ ألنو عبارة عن نتيجة 

  .أكضحتها اٞناىية

 التعريف المختار:

 .(تقابل الدليلٌن الشرعيٌن على سبيل اٞنمانعة)التعارض ىو: 

                                                           
 (.ِٕٗ/ِّتاج العركس للزبيدم: ) (ُ)
 (.ّّ/ُالتعريفات للجرجاين: ) (ِ)
 (.ٖٔ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: )ُٕ)( هناية السوؿ لئلسنوم: (ّ
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غًن ذلك، فلو قيل إف  كانا  كانا دليلٌن أك: جنس ُب التعريف يدخل فيو كل متقابلٌن، سواء  التقابل
٫نرج من فإنو استخداـ األلفاظ اٞنشرتكة ُب التعريف معيب، قلنا: إذا دل يقيد اٞنشرتؾ، أما عند التقييد 

 اٞنعيب، كاهلل أعلم.
: قيد أكؿ للتقابل، كما ىو قيد للتعارض؛ ألف التعارض يقع ُب األدلة كُب غًنىا، ككذلك نالدليال

 يقع ُب األدلة كُب غًنىا.التقابل 
طلق أريد بو الدليل الشرعي كغًنه، كخرج بالقيد الدليل أي : قيد للدليلٌن، ألف الدليل إذا ناالشرعي
 غًن الشرعي.

لاآلخر، أك  ما يثبتوأحد٨نا  ينفي: قيد ثاف ُب تقابل الدليلٌن، بأف على سبيل الممانعة أحد٨نا  ٪ني
، ككاف التقييد باٞنمانعة، ليخرج الدليبلف اٞنختلفاف ُب الفعل اٞنتحداف كاآلخر ٪ني  اٜنكم ُب شيء ُب ـر

 كاحد، كأف يكونا موجبٌن، أك منفيٌن، أك مندكبٌن، أك مباحٌن، فإف الثاين مؤكد لؤلكؿ كليس معارضان لو.

 الفرق بين التعارض والتناقض:
 معرفة معىن التناقض ُب اللغة كاالصطبلح:ٞنعرفة الفرؽ بٌن التناقض كالتعارض ال بد من 

كاٞنناقضة  (،إذا كاف بعضو يقتضي إبطاؿ بعض)، كتناقض ُب كبلمو (التدافع)ُب الكبلـ: التناقض 
 .(ُ)(يتناقض معناه أف يتكٌلم ّنا)ُب القوؿ 

اختبلؼ كبلمٌن بالنفي كاالثبات ُنيث يقتضي لذاتو أف يكوف أحد٨نا ) :ىو ،وفي الصطالح
حدا٨نا صادقة كاألخرل  إيبىن عليو االختبلؼ بٌن قضيتٌن، فإنو كعلى اٞنعنيٌن، ، (ِ)(كاآلخر كذبان صدقان 

ب أحد٨نا اآلخر، إال أف يكوف أحد اٝنربين كاذبة، كىذا ال ينطبق على األدلة الشرعية ُب ذاهتا بأف يكذٌ 
 .دل يثبت ُب الشريعة، أك يكوف ذلك ّنا يتعلق بالفهم؛ ألف األفهاـ تتفاكت

 رأي األصوليين في التعارض والتناقض ىل ىما مترادفان، أم متباينان؟

 ذكر األصوليوف ُب ذلك رأيٌن:

                                                           
 .(ُِٔ/ِ)اٞنصباح اٞننًن للحموم:  (ُ)
(، التعريفات ِٗٗ(، االشارات كالتنبيهات مع شرح نصًن الدين الطوسي: )ٕٔ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ِ)

 (.ٖٔ/ُللجرجاين: )
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ؼ أف التعارض يطلق على التناقض كالعكس، كىذا رأم من عر   :: أهنما مرتادفاف، أمالرأي األول
 ،كالتناقض ّنعىن كاحد جعل التعارضفقد  ،(ُ)التعارض ّنعىن التناقض، ك٣نن قاؿ بذلك عبد العزيز البخارم

التعارض كالتناقض من  :فيكوف كبل٨نا ّنعىن؛ ألف ذلك أم ظاىر أهنما ّنعىن اٞنرتادفٌن،...كالفقاؿ: "
 . (ِ)"عبلمات العجز

فهم من خبلؿ تعريفهم كما يي   ،كليسا ّنرتادفٌن، كىذا رأم اٛنمهور ان : أف بينهما تباينالرأي الثاني
لو كانا مرتادفٌن الكتفوا بأحد٨نا، قاؿ ك  التعارض كالتناقض معان، يللفظلتعارض، ككذلك استخدامهم ا

، (ّ)""اعلم بأف اٜنجج الشرعية من الكتاب كالسنة ال يقع بينها التعارض كالتناقض كضعان السرخسي: 
كقوٟنم:   ،كالظاىر من كبلـ األصوليٌن أهنم يستعملوف لفظ التناقض، إذا قصدكا بو التعارض ُب نفس األمر

: "إذ الٌتناقض إ٧ٌنا (ْ)ال تتعارض األدلة ُب نفس األمر؛ ألف ذلك تناقض، كمن ذلك ما قالو أمًن باد شاهك 
، فقيد (ٓ)"يلـز لو اعترب فيما صدؽ عليو الٌدليل الٌشرعٌي كونو ُب نفس األمر من اهلل سبحانو كليس كذلك

 أهنما متبايناف؛ للفركؽ اآلتية: كالذم يظهر بكبلمو أف التناقض يكوف عند التعارض ُب نفس األمر، 

 ُب ذىن اجملتهد، كالتناقض يكوف ُب الواقع. يكوفأف التعارض  -ُ
 ، اٛنمع كالنسخ كالرتجيح، كالتناقض ال يكوف فيو اال التساقط.يويرتتب علأف التعارض  -ِ
 ُب القضايا الشخصية.يكوف ، كالتناقض الشرعية بٌن األدلة يكوفأف التعارض  -ّ
بٌن اإلنشاء غالبان، ِنبلؼ التناقض فإنو ال يكوف اال فيما ٪نتمل الصدؽ  يكوفأف التعارض  -ْ

 .(ٔ)كالكذب
 .(ٕ)كالٌتعارض ٬ننع ثبوت اٜنكم من غًن أف يتعٌرض الٌدليل ،الٌتناقض يوجب بطبلف الٌدليلأف  -ٓ

                                                           
علماء األصوؿ، من أىل ِنارل، توُب سنة:  ىو: عبد العزيز بن أ٘ند بن ١نمد، عبلء الدين البخارم: فقيو حنفي من (ُ)

ط(. انظر: اٛنواىر اٞنضية ُب طبقات اٜننفية لعبد القادر  –ق(، لو تصانيف، منها: )شرح اٞننتخب اٜنسامي َّٕ)
 (.ُّ/ْ(، األعبلـ للزركلي: )ُّٖ/ُالقرشي )

 (.ٕٔ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ِ)
 (.ُِ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ّ)
ٌن بن ١نمود البخارم اٞنعركؼ بأمًن باد شاه: فقيو حنفي ١نقق، من أىل ِنارم، كاف نزيبل ّنكة، توُب ىو: ١نمد أم (ْ)

ق(، لو تصانيف منها: )تيسًن التحرير  ُب شرح التحرير البن اٟنماـ، ُب أصوؿ الفقو(، ك)شرح تائية ِٕٗسنة: )
 (.ُْ/ٔابن الفارض(. انظر: األعبلـ للزركلي )

 (.ُّٔ/ّألمًن باد شاه: )تيسًن التحرير  (ٓ)
 (.ّٕ/ُ(، التعارض كالرتجيح للربز٤ني: )ّٔالتعارض كالرتجيح للحفناكم: ) (ٔ)
 (.ٕٔ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ٕ)
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أف األصوليٌن يستخدموف كلمة التناقض مع التعارض ُب الواقع عند النفي كاإلثبات،  القوؿكخبلصة 
 أما إذا كاف التعارض ُب الذىن فبل يصلح أف يطلق عليو تناقض.

 :الفرق بين التعارض والتعادل

كٞنعرفة ، طلق بعض األصوليٌن التعادؿ ّنعىن التعارض، كبعضهم جعل التعادؿ جزء من التعارضأ
 نهما فبل بد من معرفة معىن التعادؿ ُب اللغة كاالصطبلح:الفرؽ بي

سٌويتو فاستول، كىو مصدره ُب أم: كقولك: عٌدلتو تعديبلن فاعتدؿ (الٌتساكم): التعادل لغة
ثُمَّ الَِّذيَن  قاؿ تعاذل:  ،(ُ)يقاؿ عدلت ىذا هبذا عدالن من باب ضرب إذا جعلتو مثلو قائمان مقامو ،األصل

ِهْم يَ ْعِدُلونَ َكَفُروا ِبَرب  
 .(ِ)أم: يشركوف بو ك٩نعلوف لو عديبلن  ،[ُية من اآل]األنعاـ:  

ُنيث ال يكوف ُب أحد٨نا ما يرجحو على  ،عبارة عن تساكم الدليلٌن اٞنتعارضٌن): ىو اً واصطالح
أف التعادؿ جزء من التعارض، فالتعادؿ يكوف ُب كل دليلٌن  من خبلؿ التعريف كالذم يظهر ،(ّ)(اآلخر

ح أحد٨نا على اآلخر، كالتعارض يكوف عند التساكم ُنيث ال يوجد ما يرج   ؛تعارضا كتساكيا سندان كداللة
 من كجو دكف كجو، أك التساكم من كل كجو. 

 :األصوليين في التعارض والتعادل آراء

 رأيٌن:اختلف األصوليوف ُب ذلك على 
أف التعارض يطلق على التعادؿ كالعكس، كعلى ىذا الرأم  :، أم(ْ): أهنما مرتادفافالرأي األول

اٛنمع، أك النسخ، أك الرتجيح، أك  فيهما يكوف التعادؿ كالتعارض ُب كل دليلٌن تعارضا ُب الظاىر كأمكن
التعادؿ ّنعىن كاحد، إال ُب ض ك ف التعار إ٬نكن شيء من ذلك، كدل أجد ألحدو من األصوليٌن، أنو قاؿ:  دل

 .(ٓ)"(التعادؿ من كل كجو)كالتعارض: " وقالوا فيفقد تعارض البينات، 

                                                           
 (.ّٔٗ/ِ(، اٞنصباح اٞننًن للحموم: )٢َِِنتار الصحاح للرازم: ) (ُ)
 (. ِِّ/ّتفسًن القرآف العظيم البن كثًن: ) (ِ)
(، التحبًن شرح التحرير للمرداكم: ٓٔ/ّ(، األصل اٛنامع للسينواين: )ُِْٖ/ٖشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ّ)

 (.ُْٔ(، الذم ال يسع الفقيو جهلو لعياض السلمي: )ُِْٖ/ٖللمرداكم: )
 (.َْ/ُ( التعارض كالرتجيح للربز٤ني: )(ْ

 (.ْْٕ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )ْٖٓ/ٔ: )(، مطالب أكذل النهى للسيوطيّٖٗ/ٔكشاؼ القناع للبهوٌب: )  (ٓ)
(ِ/ْْٕ.) 
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: أف التعادؿ جزء من التعارض، فكل تعادؿ تعارض كليس كل تعارض تعادؿ، كعلى الرأي الثاني
خر، كالتعارض يكوف ألحد٨نا مزية ترجحو على اآلن ك٬ن ىذا الرأم يكوف التعادؿ ُب كل دليلٌن تعارضا كدل

ن رجح ىذا الرأم من ٣ن٬نكن فيو شيء من ذلك، ك  دلٛنمع، أك النسخ أك الرتجيح، أك فيما ٬نكن فيو ا
 :اٞنتأخرين، اٜنفناكم، كالدكتور عياض السلمي، كإليك بعض األقواؿ اليت توضح أهنما ليسا ّنرتادفٌن

بٌن األدلة القطعية، كبٌن القطعية  :أم، (ُ)"ألنٌو ال تعادؿ بينهما كال تعارضقاؿ ابن النجار: "
 على أهنما ليسا ّنرتادفٌن، فأتى باللفظٌن ليدؿ على أف لكل لفظ معىن ٫نتص بو.  كبلمودؿ  كالظنية، ف

فدؿ  ، (ِ)"إذا دل ٬نكن اٛنمع بٌن الدليلٌن اٞنتعارضٌن، فذلك ١نل التعادؿ كالرتاجيحكقاؿ اٞنرداكم: "
 تعارض.كبلمو على أف التعادؿ جزء من ال

فإف دل يكن لبعضها مزية على البعض اآلخر فهو  [األدلة :أم]إذا تعارضت: "(ّ)قاؿ اإلسنومك 
  كإف دل يكن ألحد٨نا مزية فهو تعارض مع التعادؿ ، فيفهم من كبلمو أنو(ْ)"التعادؿ كإف كاف فهو الرتجيح

 .(*) فهو تعارض مع الرتجيحعلى اآلخر إذا كجد ألحد٨نا مزية ، ك 
أك إذا تعادلتا األكؿ  ،إحدل األمارتٌن [اجملتهد :أم]قلنا مّت إذا ترجح ُب نظره : "(ٓ)اآلمدمقاؿ ك 

 .مسل  مي 

                                                           
 (.َٖٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ُ)
 (.ُِْٖ/ٖالتحبًن شرح التحرير للمرداكم: ) (ِ)
عبد الرحيم بن اٜنسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراىيم األموم اإلسنوم نزيل القاىرة، الشيخ ٗناؿ الدين، ىو:  (ّ)

ق(، ِٕٕتوُب سنة: ) ق(، بإسنا من صعيد مصر،َْٕعشر األخًن من ذم اٜنجة سنة: )أبو ١نمد. كلد ُب ال
كلو العديد من اٞنؤلفات منها: )جواىر البحرين ُب تناقض اٝنربين(. انظر: الدرر كدفن قرب مقابر الصوفية بالقاىرة، 

 (.ُُٖٓ(، رقم )ِٗ/ِ(، بغية الوعاة للسيوطي: )َُٓ: ُْٕ/ّالكامنة البن حجر: )
  (.ِّٕهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ْ)

: أف اإلسنوم استخدـ التعادؿ مكاف التعارض، كىذا ٓنكم منو؛ (،ّٗ/ُالتعارض كالرتجيح: )( ذكر الربز٤ني ُب كتابو *)
ألف اإلسنوم دل يصرح بذلك، بل الذم ثبت عنده أنو ذكر التعادؿ كرتب عليو الوقف أك التخيًن، كذكر التعارض 

كالنسخ كالرتجيح، ك٣نا يؤكد لنا أف اإلسنوم فرؽ بينهما ّنا صرح بو، حيث قاؿ: "فنقوؿ: التعادؿ كرتب عليو اٛنمع 
بٌن الدليلٌن القطعيٌن ٣نتنع ٞنا ستعرفو، ككذلك بٌن القطعي كالظين... كحينئذ فيقف اجملتهد أك يتخًن، ]أم: ُب 

ظين"، كقاؿ: "كاعلم أف اطبلؽ عدـ تعادؿ األمارتٌن[... كسكت اٞنصنف ىنا عن التعارض بٌن القطعي كال
التعارض ُب القطعيات فيو نظر"، فلو كاف التعادؿ ّنعىن التعارض الكتفى بذكر التعادؿ، كمنعو التعادؿ بٌن القطعيٌن 

 ، كما بعدىا(.ِّٕكجوازه التعارض بينهما، دليل على التفريق بٌن اللفظٌن. هناية السوؿ لئلسنوم: )
دين علي بن أيب علي بن ١نمد بن سادل الثعليب، أصورل، كاف حنبليان، ٍب ٓنوؿ إذل اٞنذىب ىو: أبو اٜنسن سيد ال (ٓ)

 =الشافعي. قدـ بغداد فتعلم القراءات، كبرع ُب اٝنبلؼ، كتفنن ُب أصوؿ الدين كأصوؿ الفقو كالفلسفة، رحل إذل
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قولو األكؿ مسلم، أم: التعارض ، ف(ُ)"كال بد ُب التخيًن عند التعارض مع التساكم ،كالثاين ٣ننوع
أف التعادؿ، يدخل ٓنت ى علذلك  مع الرتجيح، كقولو كالثاين ٣ننوع، أم: التعارض مع التعادؿ، فدؿ

 أف الرتجيح يدخل ٓنت التعارض كذلك.ك التعارض، 
كإف من أىم ما يوضح الفرؽ بينهما أف التعارض عند األصوليٌن يرتتب عليو اٛنمع، أك النسخ، أك 

دفعوا التعادؿ باٛنمع، أك النسخ،  مكدل أجد أهن ،خلإ.. (ِ)الرتجيح، كالتعادؿ يرتتب عليو الوقف أك التساقط
 أك الرتجيح. 

فيو ترجيح،  ما كافادؿ، دؿ التعارض على كمن خبلؿ ذلك، يرتجح أنو إذا اجتمع التعارض كالتع
كدؿ التعادؿ على التعارض الذم ليس فيو ترجيح، كإذا افرتقا دؿ التعارض على كليهما، كال يدؿ التعادؿ 

من كل كجو كليس فيو ترجيح، كعليو يكوف التعارض أعم من كجو  إال على التعارض الذم فيو تساكو 
 كاهلل أعلم. ،كالتعادؿ أخص من كجو

 حد التعارض عند اإلمامين: -الفرع الثاني

كيتم تناكؿ يتناكؿ ىذا الفرع معىن التعارض كالتعادؿ كالفرؽ بينهما، كالفرؽ بٌن التعارض كالتناقض، 
، كتفصيل ذلك  من خبلؿ كتابيهما: )اإلحكاـ كإرشاد الفحوؿ( ابن حـز كالشوكاينكل من عند  ذلك 

 كاآلٌب:

 حد التعارض عند ابن حزم: -أولً 

ارض، كمن خبلؿ األكجو  يذكر ابن حـز حدان للتعارض؛ كلكنو ذكر األكجو اليت يكوف فيها التعدل
 ما يظن بو التعارضو فبل ٫نل ...،(ّ)فإذا كرد النصاف: "حيث قاؿ ،ابن حـز نستنتج التعريف ذكرىااليت 

 منهما كليس تعارضان من أحد أربعة أكجو ال خامس ٟنا:

                                                                                                                                                                          
فكار ُب علم الكبلـ(، )كلباب ق(، من كتبو: )أبكار األُّٔمصر، كمن مصر خرج إذل الشاـ كتوُب فيها سنة: )=

 (.َٕٕ/ُ(، ىدية العارفٌن إلٚناعيل البغدادم: )ّْٔ/ِِاأللباب(. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )
 (.ُٗٗ/ْاإلحكاـ لآلمدم: ) (ُ)
(، البحر احمليط للزركشي: ُّٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ُِٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ِ)

(، األصل اٛنامع إليضاح الدرر ّٕٓ(، اٞنستصفى للغزارل: )ْْٗ(، اٞنسودة ُب أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )ُِٕ/ٖ)
 (.ٓٔ/ّاٞننظومة لسلك ٗنع اٛنوامع للسينواين: )

 (.ٗٔ/ُالنصاف عند ابن حـز ٨نا: نصوص الكتاب، كنصوص السنة. اإلحكاـ: ) (ّ)
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 ،ران كاآلخر مبيحان ظ: إما أف يكوف أحد٨نا أقل معاف من اآلخر، أك يكوف أحد٨نا حاالوجو األول
  أك يكوف أحد٨نا موجبان كالثاين نافيان.

ران بعض ما حظره ظأك حا ،اآلخر: أف يكوف أحد النصٌن موجبان بعض ما أكجبو النص الوجو الثاني
 النص اآلخر.

: أف يكوف أحد النصٌن فيو أمر بعمل ما معلق بكيفية ما أك بزماف ما أك على الوجو الثالث
كيكوف ُب النص اآلخر هني عن عمل ما بكيفية ما أك ُب زماف ما أك مكاف ما  ،شخص ما أك ُب مكاف ما

العملٌن اٞنذكورين اللذين أمر بأحد٨نا كهنى عن اآلخر كيكوف ُب كل كاحد من  ،أك عدد ما أك عذر ما
شيء ما ٬نكن أف يستثىن من اآلخر، كذلك بأف يكوف على ما كصفنا ُب كل نص من النصٌن اٞنذكورين 

كر ُب النص اآلخر كال شيء آخر كر ُب أحد النصٌن عامان لبعض ما ذي فيكوف بعض ما ذي  حكماف فصاعدان 
 يءذم ُب النص الثاين عامان أيضان لبعض ما ذكر ُب ىذا النص اآلخر كال شكيكوف اٜنكم الثاين ال ،معو

 .آخر معو
يكوف أحد٨نا  :ٞنا أبيح ُب النص اآلخر بأسره أم : أف يكوف أحد النصٌن حاظران الوجو الرابع

 .(ُ)"موجبان كاآلخر مسقطان ٞنا كجب ُب ىذا النص بأسره
التعارض ُب الكتاب كالسنة،  كقوع األصوليٌن ُبمن خبلؿ ىذه األكجو ٤ند أف ابن حـز يوافق ك 

: أف يرد النصاف  ُنيث ٫نالف أحد٨نا اآلخر ُب الكل أك اٛنزء، كعليو يكوف التعارض عند ابن حـز
 ثبات، كاٜنظر كاإلباحة، كاألمر كالنهي، كاٜنل كاٜنرمة.كالنفي كاإل،  ُنكمٌن فصاعدان على سبيل اٞنمانعة

 :حزمعند ابن  الفرق بين التعارض والتناقض

إذل ٢نالفيو ُب تناقضاهتم ُب الكبلـ، كدل أجد أنو  استخدامواستخدـ ابن حـز لفظ التناقض ناسبان 
فصح أف كل ما ؼ بو التعارض، ككجدناه نفى التناقض بٌن األدلة بقولو: "نسب التناقض إذل األدلة، أك عرٌ 

فهو كحي من عند اهلل عز كجل كال اختبلؼ فيو كال تعارض كال تناقض، فإذا كاف  - -قالو رسوؿ اهلل 
من اهلل فيقٌن أنو ليس فيها تعارض كال  ان فإذا كانت كلها كحي :، أم(ِ)"ىذا كذلك فيقٌن ال شٌك فيو

 تناقض. 
، كالسبب أنو ال ان ُب ذلككبلم  لولم أجد ف ،عند ابن حزم أما عن الفرق بين التعارض والتعادل

يفرؽ بٌن األدلة من حيث الثبوت كالداللة، فالقرآف كما صح من السنة كلها برتبة كاحدة ال فرؽ بينها من 

                                                           
 (.َّ: ُِ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
: )الفصل ُب اٞن (ِ)  (.ُّّ/ْلل كالنحل البن حـز
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 ،كخرب كاحد موصوؿ بعضو ببعضككل ذلك كلفظة كاحدة قاؿ: "حيث حيث كجوب العلم كالعمل، 
كالتعادؿ ال يكوف إال عند من يقوؿ: بالرتجيح بٌن  ،(ُ)"كمضاؼ بعضو إذل بعض كمبين بعضو على بعض

 ال يقوؿ بذلك. ابن حـز كما مراألدلة، كبالفرؽ بٌن القطعي كالظين، كبٌن اٞنتواتر كاآلحاد، ك 
على غرار مذىبو الظاىرم من أف األلفاظ ُب اللغة  ذلكسلك ابن حـز ُب كمن خبلؿ ما سبق فقد 

ال يلزمو القوؿ بالتعارض ُب اٜنقيقة، كلكنو ّنا يورده  حّتمن التعريف  ، ففر  (ِ)إ٧نا ىي عبارات عن اٞنعاين
أف )من الكبلـ ُب األكجو اليت يكوف فيها التعارض، يوضح اٜند ٟنذا التعارض الذم يظهر فيها، فقولو: 

مانعان إال أف يرد أمر بأحد الوجهٌن فيكوف )، قيد للتعارض بٌن نصوص الكتاب كالسنة، كقولو: (يرد نصاف
حكماف )، قيد ثاف للنصوص اٞنتعارضة أف تكوف على سبيل اٞنمانعة، كقولو: (ّ)(من الوجو اآلخر

 التعارض بٌن أفعالو ي ابن حـزنفك ، قيد آخر كشرط أف يكوف التعارض بٌن حكمٌن فصاعدان، (فصاعدان 
 كاهلل التعارض عند األصوليٌنكىذا ىو اٞنراد من  ،(ْ)داللة على القوؿ بو بٌن األكامر اٞنتدافعة جوازه، ك ،

 أعلم.

 : حد التعارض عند الشوكاني -ثانياً 

 :أما حقيقتو فهو"ؿ: اق حيث، (ٓ)عرفو الزركشي ّنا التعارض ُب اللغة كاالصطبلح الشوكاين ؼرٌ ع
رض، بضم العٌن، كىو الناحية كاٛنهة، كأف الكبلـ اٞنتعارض يقف بعضو ُب عرض بعض، تفاعل، من العي )

تقابل الدليلٌن على سبيل )كُب االصطبلح:  (،ناحيتو كجهتو، فيمنعو من النفوذ إذل حيث كجوأم 
 ، فنقلو كإيراده التعريف بدكف رد دليل على أنو يقوؿ بو.(ٔ)("اٞنمانعة

                                                           
 (.ّٓ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ٖ/ْ(، )ُِٗ/ّ) اٞنصدر نفسو: (ِ)
 (.ّّ/ِ( اٞنصدر السابق: )(ّ

 (.ّّ/ِاإلحكاـ: ) (ْ)
ق(، كتوُب ْٕٓىو: ١نمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي، أبو عبد اهلل، بدر الدين، فقيو أصورل شافعي، كلد سنة: ) (ٓ)

ق(، من آثاره: )البحر احمليط، ط(، )اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة على الصحابة(، )لقطة ْٕٗسنة: )
(،شذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي ُّْ/ٓالعجبلف( كغًنىا. ا. ىػ. انظر: الدرر الكامنة البن حجر )

(ٖ/ِٕٓ.) 
 (.َُِ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ِّّ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٔ)
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 :الفرق بين التعارض والتناقض عند الشوكاني

، فوجب أف يصدقاف معان  كاٞنناقضاف ال"قاؿ: ذىب الشوكاين إذل أف النقيضٌن ال ٩نتمعاف، حيث 
فهم منو التعريف، كنفى التناقض ُب كبلـ اهلل بقولو: "بأٌف القرآف  ، فيي (ُ)"ال يصدؽ على شيئٌن البتة

، كقيد الكبلـ بالتناقض ُب القضايا الشخصية، فقاؿ: "شركط (ِ)"كالكلمة الواحدة ُب أهٌنا ال تتناقض
: فقاؿالتناقض( بدالن من كلمة ) التعارض( )كلمة الشوكاين  استخدـ ك ، "التناقض ُب القضايا الشخصية

أنو ينفي فهم منو ، كالذم يي (ّ)"ك٣نا ال يصح التعارض فيو إذا كاف أحد اٞنتناقضٌن قطعيان، كاآلخر ظنيان"
التعارض بٌن القطعي كالظين؛ ألنو يقوؿ بتقدمي القطعي على الظين، كلو جاز تعارضهما كاف  حصوؿ

، ة التناقض، ك٣نا يدؿ على نفيو التناقض، ما قالو ُب تعارض قولٌن جملتهد كاحدتناقضان، كلذلك أتى بكلم
قوالف متناقضاف ُب كقتو كاحدو باعتبار شخصو  [للمجتهد :أم]: "كهبذا تعلم امتناع أف يكوف لوحيث قاؿ

 كاهلل أعلم. ،فمن باب أكذل أف ينفيو بٌن األدلة ،، فإذا نفاه ُب حق شخص(ْ)"كاحد

 عند الشوكاني:والتعادل لتعارض االفرق بين 

اٞنقصد السابع: ُب التعارض عند الشوكاين الذم عنوف لو بقولو: " إف الناظر إذل عنواف مبحث
، يقوؿ (ٔ)"كأقساـ التعادؿ كالرتجيح" ُب اٞنبحث، حيث قاؿ كمداخبلت كبلموكُب ، (ٓ)"التعادؿ كالرتجيح

ُب الظاىر، كُب الواقع ٤ند أنو يفرؽ بينهما بعدة  يقوؿ إنو ٩نعل التعارض كالتعادؿ ّنعىن كاحد، كىذا
اعتبارات، األكؿ: باعتبار اٞنعىن، كالثاين: باعتبار اٜنكم، كالثالث: باعتبار طرؽ الدفع، فباألكؿ عرؼ 

، كمن خبلؿ إيراده ٞنعىن (ٕ)("استواء األمارتٌن)، كُب الشرع: (التساكم: )أما التعادؿ فهو"التعادؿ بقولو: 
، كبالثاين على أف الشوكاين يرجح أف التعادؿ ال يكوف إال عند التساكم ُنيث ال ٬نكن الرتجيحدؿ التعادؿ 

كالثالث قاؿ ُب تعارض قولٌن جملتهد: "إف تعادال من كٌل كجوو، كدل ٬نكن اٛنمع كال الرٌتجيح، كجب عليو 

                                                           
 (.َّٓ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.ٕ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ِ)
 (.ُِٔ/ِاٞنصدر السابق: ) (ّ)
 (.ِّٓ/ِإرشاد الفحوؿ: )(ْ) 
 (.ِٕٓ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ٓ)
 (.ِٖٓ/ِاٞنصدر السابق: ) (ٔ)
 (.ِٕٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٕ)
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، (ِ)"جداف مرٌجحو ألحد٨ناإاٌل مع تعادؿ األدلٌة من كٌل كجوو كعدـ ك [الوقف]، كقاؿ: "ال يكوف(ُ)"الوقف
 إف شاء اهلل. ،كسيأٌب مزيدا من اإليضاح كالبياف

لتعارض،  ا تعريفٗنهور األصوليٌن من الشافعية كاٜننابلة، ُب  الشوكاينكافق كمن خبلؿ ما مر فقد 
ىذا ىو نفي التناقض بٌن أدلة الشرع، ك  علىبالفرؽ بٌن التعادؿ كالتعارض، ك  كما كافقهم ُب القوؿ

اٞنعقوؿ؛ ألنو يلـز ٞنن قاؿ بالتعارض، أف ٩نعل لو حدان ٬نيزه، سواء كاف التعارض ُب الظاىر، أك ُب نفس 
  األمر. 

 :في حد التعارض أوجو التفاق والختالف بين اإلمامين

 :، كىيفااإلمام عليها اليت اتفقكجو األ
صوص الكتاب كالسنة، كتعارض آيتٌن، القوؿ بالتعارض ُب الظاىر بٌن ن على: اتفقا الوجو األول

أك حديثٌن، أك آية كحديث، ككاف سبب اتفاقهما، ىو التجرد من التقليد، ككذلك اتفاقهما على أف 
الكتاب كالسنة، أصوؿ التشريع، ككذلك القوؿ َنواز االجتهاد، فلما كاف االجتهاد باؽ عند اإلمامٌن جاز 

 لتعارض. للمجتهد أف ينظر ُب األدلة اليت ظاىرىا ا
كتعارض النفي   ،القوؿ بالتعارض بٌن حكمٌن ٢نتلفٌن على سبيل اٞنمانعة علىاتفقا : الوجو الثاني

 كاإلثبات، كاٜنظر كاإلباحة، كاألمر كالنهي، كاٜنل كاٜنرمة.
 كحيالتناقض على أف السنة  وينفي التناقض ُب الشريعة، فابن حـز بىن نف على: اتفقا الوجو الثالث

 بىن الشوكاين نفيو بينماكالكتاب، كما كاف مصدر٨نا كاحد فلن يصدر منو ما يناقض بعضو بعضان، اهلل   من
 ٬نكن اجتماعهما.  ٌنعلى أف النقضٌن ال ٩نتمعاف، كاٞنتعارض التناقض

 :، وىينااإلمام التي اختلف فيهاوجو األ

دل ييعر ؼ التعارض، ابن حـز فالتعارض كالتعادؿ، ب التعريفُب  اإلماماف : اختلفالوجو األول
، ككذلك ظاىريتو اليت تلزمو بالقوؿ بعدـ اجملاز، فلو كضع حدان بٌن األدلة لتعارضانفيو  ،كالسبب ُب ذلك

 .للتعارض لزمو القوؿ بالتعارض بٌن األدلة حقيقة
هة العقل القائم ُب بدي أنومن بٌن اٞنتعارضٌن ُب الظاىر،  أف ما قاـ بو من حل   ابن حـز على للكع

القوؿ بالتعارض ُب  كيلزمو تبعان لذلك، (ُ)اليت خوطبنا هبا ُب القرآف كاٜنديث يقود إليو مفهـو اللغةالذم 
  من خبلؿ كبلمو. الذىن ٞنا أكرده، كٞنا ستعرفو

                                                           
 (.ِّٓ/ِ: )اٞنصدر نفسو (ُ)
 (.ُّٔ/ُ: )إرشاد الفحوؿ (ِ)
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فذىب ابن حـز إذل اف ُب القوؿ بالتعارض بٌن أدلة اإلٗناع كالقياس،  اختلفا :الوجو الثاني
كإ٧نا ىو تابع للنصٌن، فإذا خالف  مستقبلن بنفسو، ؛ ألف اإلٗناع عنده ليس أصبلن تنعالتعارض فيهما ٣ن

 النصٌن دل يكن مقبوالن عنده، ككذلك القياس؛ ألنو ليس دليبلن عنده.
؛ ألنو على الفرؽ بينهما ابن حـز دل يتكلمُب التفريق بٌن التعارض كالتعادؿ، اختلفا : الوجو الثالث

ليس عنده فرؽ كلها تفيد العلم كتوجب العمل، ك عنده  ال يقوؿ بتقسيم األدلة إذل قطعي كظين، فاألدلة 
إذا صح سنده، كال بٌن متواتر كآحاد، كالتعادؿ ال يكوف إال عند تساكم  بٌن كبلـ اهلل ككبلـ رسولو 

   .كما مر  إذل أف بينهما فرقان  الشوكاين ذىباألدلة من حيث الثبوت كالقوة، ك 

 الحكم: في الخالف وأثر التطبيقي، المثال

 أحدكم أتى إذا: »قاؿ أف النيب  أيب أيوب األنصارم رضي اهلل عنو : حديثالدليل األول
 .(ِ)«غرٌبوا أك شرٌقوا ظهره، يوٌٟنا كال القبلة يستقبل فبل الغائط،

لقد ارتقيت يومان على ظهر بيتو لنا، »: حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: الدليل الثاني
 .(ّ)«على لبنتٌن، مستقببلن بيت اٞنقدس ٜناجتو فرأيت رسوؿ الٌلو 

فاٜنديث األكؿ فيو هني، قابلو اٜنديث الثاين الذم فيو إباحة، فحديث النهي ٬ننع اإلباحة، 
كوف أحد٨نا ٬ننع ارضة ُب كوهنما دليلٌن شرعيٌن، ك ما اٞنعكحديث اإلباحة ٬ننع النهي، فاجتمعت فيه

اآلخر، فحديث النهي ٬ننع االستقباؿ كاالستدبار للقبلة لبوؿ أك غائط، كحديث اإلباحة، ٩نيز االستدبار، 
 فتنازع حكماف ُب فعل كاحد، كظهر للمجتهد التعارض. 

 وجو العمل في الحديثين عند اإلمامين:

: دفع التعارض -ُ بينهما )بالنسخ(، فحديث اإلباحة كىو اٞنوافق ٞنعهود األصل  ابن حـز
إف اٞنخالف ٞنعهود )كالقاعدة عنده تقوؿ:  ،منسوخ ُنديث النهي اٞنخالف ٞنعهود األصل

                                                                                                                                                                          
 (.ّٓ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
(، كأخرجو مسلم: ُْْ( رقم )ُْ/ُأخرجو البخارم: )كتاب الوضوء(، )باب ال تستقبل القبلة بغائظ أك بوؿ(، ) (ِ)

 (.ِْٔ(، رقم )ِِْ/ُ)كتاب الطهارة(، )باب االستطابة(: )
(، كأخرجو مسلم: )كتاب ُْٓ( رقم )ُْ/ُأخرجو البخارم: )كتاب الوضوء(، )باب من تربز على لبنتٌن(، ) (ّ)

 (.ِٔٔ( رقم )ِِْ/ُ(، )باب االستطابة(، )الطهارة
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كلو صح أف حديث ابن عمر كاف متأخران ما  " :(، كقاؿاألصل ينسخ اٞنوافق ٞنعهود األصل
 .(ُ)"استقباٟنا على التحرمي ىقط كيبقكاف فيو إال رفع النهي عن استدبار القبلة ف

، الشوكاين: دفع التعارض بينهما )باٛنمع( على أف حديث اإلباحة فعل خاص بالنيب  -ِ
ال يعارض القوؿ اٝناص باألمة إال  "إف فعلو ، حيث قاؿ: لؤلمة عاـكحديث النهي قوؿ 

... كلو قدرنا أف ،وبأف يدؿ دليل على أنو أراد االقتداء بو ُب ذلك كإال كاف فعلو خاصان 
فإنو رآه كىو  ،مثل ىذا الفعل قد قاـ ما يدؿ على التأسي بو فيو لكاف ذلك خاصان بالعمراف

 . (ِ)"ُب بيت حفصة كذلك بٌن لبنتٌن
على أف اٜنكم ىو النهي ُب استقباؿ القبلة أك استدبارىا لبوؿ أك غائط،  اإلماماف اتفق  -ّ

ة أك استدبرىا لبوؿ أك غائط، كاختلفا ُب كيفية كترتب على ذلك اإلٍب فيمن استقبل القبل
 دفع التعارض بينهما فقط.

، فسيكوف الدفع عند ابن حـز بنسخ بعض عمـو التعارض عند كل منهماعلى تقدير  -ْ
النهي، فلم يكن النسخ عنده إال لبلستدبار كيبقى النهي على االستقباؿ سواء كاف ُب بنياف 

، فالبنياف ٢نصوص من عمـو األماكن ٜنديث الشوكاين باٛنمعكيكوف الدفع عند غًنه،  ـأ
 ابن عمر.

اإلٍب إال عنده ابن حـز ال يكوف ف ،على كبل التقديرين يرتتب من اٝنبلؼ ُب اٜنكم بينهما -ٓ
ُب غًن البنياف، كال إٍب ُب االستدبار،  ُب البنياف أكلبوؿ أك غائظ على من استقبل القبلة 

ُب غًن البنياف، كال يأٍب ُب  لبوؿ أك غائظ تقبل القبلة أك استدبرىاكعند الشوكاين يأٍب من اس
 البنياف، سواء استقبل أك استدبر.

                                                           
 (.ّٖ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ْٓ/ُالسيل اٛنرار للشوكاين: ) (ِ)
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                                                                                                                                 املطهــــــة انثاني

 وطرق دفعه  انشرعية األدنة تنيرض ألساو انتعا

يتم تناكؿ عند األصوليٌن كعند اإلمامٌن، ك  الشرعية، يتناكؿ ىذا اٞنطلب أقساـ التعارض بٌن األدلة
 ذلك ُب فرعٌن: 

 طرق دفعو عند األصوليين:أقسام التعارض و  -الفرع األول

 كذلك ُنسب اْناىاهتم: ،متعددةإف اٞنتتبع لكبلـ األصوليٌن ٩ند أهنم يقسموف التعارض باعتبارات 
 .(ُ)باعتبار كقوعو ُب الظاىر كُب نفس األمر ا التعارضمو : قسٌ التجاه األول
عليها من   ان ، سواء كانت األدلة متفق(ِ)باعتبار كقوعو بٌن األدلة ا التعارضمو : قسٌ التجاه الثاني

ظنية، كيدخل ٓنت القطعي كالظين،  ـفيها، كسواء كانت قطعية أ ان ٢نتلف ـكتاب كسنة كإٗناع كقياس، أ
مارة، كالناطق كالساكت، كالصريح كاٞنؤكؿ؛ ألف النص كالدليل، تعارض النص كالظاىر، كتعارض الدليل كاأل

 كالساكت كاٞنؤكؿ، يرادؼ الظين.  ةمار كالناطق، كالصريح، يرادؼ القطعي، كالظاىر كاأل
يو الرتجيح ٞنزية، كما ال ٬نكن فيو الرتجيح باعتبار ما ٬نكن ف ا التعارضمو : قسٌ التجاه الثالث

اٞنتعارضٌن ال ٫نرجاف من ىذين القسمٌن: قسم فيو ترجيح،  الدليلٌن كعليو فإف، (ّ)للتعادؿ :للتساكم، أم
نتج بناء الشركط ؛ لدخوؿ كل األقساـ ٓنتو، كلكي يذا التقسيمى ت، كقد اخرت (ْ)كقسم ليس فيو ترجيح

 كاألحكاـ عليو:

                                                           
 (.ّ/ّ(، التقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: )ُّٕ/ّ( تيسًن التحرير ألمًن باد شاه: )(ُ
 (.ِّٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُِِ/ٖ( البحر احمليط للزركشي: )(ِ

 (.ُِْٖ/ٖ(، التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )ِّٕلئلسنوم: ) هناية السوؿ (ّ)
(، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين: ُٗٗ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ْْٕ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ْ)

(ِ/َُِ.) 
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 تعارض فيو ترجيح: -القسم األول

، أك النسخ، أك الرتجيح، اٛنمع بينهماىذا القسم يكوف ُب كل دليلٌن تعارضا ُب الظاىر كأمكن 
فيها،  ان ٢نتلف ـعليها، أ ان نقليٌن، كسواء كانت األدلة متفق ـظنيٌن، عقليٌن أ ـسواء كاف اٞنتعارضاف قطعيٌن أ

 :(ُ)ىذا القسم عند األصوليٌن بطرؽ ثبلث تم الدفع ُبكي
: اٛنمع، أم: أنو يعمل بالدليلٌن اٞنتعارضٌن عن طريق دفعو بصورة من صور اٛنمع، الطريقة األولى

كيكوف اٛنمع ُب كل  ،(ّ)كاحملدثٌن ،(ِ)كتقدمي اٛنمع، ٍب النسخ، ٍب الرتجيح ىي طريقة ٗنهور األصوليٌن
أمكن اٛنمع بينهما كلو بوجو ضعيف، ككذلك بٌن القطعي كالظين، إذا دليلٌن ظنيٌن تعارضا ُب الظاىر ك 

تعارض القطعيٌن عند أكثرىم؛ ألنو عند تعارض القطعيٌن بذلك ، ك٫نرج (ْ)أمكن اٛنمع عند بعضهم
: "إذا تعارض الدليبلف فالعمل بكل (ٔ)، كدليل اٛنمع عند التعارض ما قالو الرازم(ٓ)يتوجب النسخ قطعان 

، كسيأٌب تفصيل كل ما يتعلق (ٕ)من كجو دكف كجو أكذل من العمل بأحد٨نا دكف اآلخر"كاحد منهما 
 باٛنمع ُب مبحث خاص.

                                                           
(، البحر احمليط للزركشي: ُٗٓ(، التبصرة للشًنازم: )ِّٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ّٖ/ُاللمع للشًنازم: ) (ُ)

(، فصوؿ البدائع للفنارم: ّْٔ(، اٞنستصفى للغزارل: )ُِْٖ/ٖ(، التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )ُُٗ/ٖ)
(ِ/ْْٕ.) 

 اٞنراجع السابقة.  (ِ)
 (.ِٖٓة ابن الصبلح للعراقي: )( التقييد كاإليضاح شرح مقدم(ّ

 (.ُّْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُِْٖ/ٖالتحبًن شرح التحرير للمرداكم: ) (ْ)
(، ركضة َٕٔ/ْ(، شرح الكوكب اٞننًن البن النجار: )َْٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ّٕٓاٞنستصفى للغزارل: ) (ٓ)

(، التقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: َِٖ/ِ: )(، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاينَّٗ/ِالناظر للمقدسي: )
(ّ/ّ .) 

ىو: ١نمد بن عمر بن اٜنسٌن، التيمي، البكرم، الطربستاين، الرازم، الشافعي، اٞنعركؼ بالفخر الرازم، كبابن  (ٔ)
، كلد  خطيب الرم، أبو عبد اهلل، مفسر، متكلم، فقيو، أصورل، شاعر، أديب، طبيب، مشارؾ ُب كثًن من العلـو

ق(ػ، كمن آثاره: )مفتاح الغيب(، )احملصوؿ(، )شرح الوجيز للغزارل ُب فركع َٔٔق(ػ، كتوُب هبراة سنة: )ْْٓسنة: )
(، شذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي: ََٓ/ُِالشافعي(. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )

(ٓ/ُِ.) 
 (.َْٔ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ٕ)
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قدـ رتؾ اٞننسوخ، كيي عمل بو كيي يي ف ،: النسخ، أم: أف اٜنديث اٞنتأخر ينسخ اٞنتقدـالطريقة الثانية
كاف أحدىا  ـ ظنية، أ ـطعية أ، سواء كانت األدلة اٞنتعارضة ق(ُ)النسخ على اٛنمع عند ٗنهور األحناؼ

، كيقدـ النسخ على اٛنمع عند الشافعية، كاٜننابلة إذا كاف اٞنتعارضاف قطعيٌن، قاؿ ابن ان كاآلخر ظني ان قطعي
، ككذلك ُب النصٌن، قاؿ (ِ)قدامة: "ال يتصور التعارض ُب القواطع إال أف يكوف أحد٨نا منسوخان"

ناسخان للمتقدـ سواء كانا معلومٌن أك مظنونٌن، أك أحد٨نا من  لم التاريخ كاف اٞنتأخراإلسنوم: "إذا عي 
ُب  (ْ)، كال يكوف النسخ إال إذا توفرت شركطو، كتعذر اٛنمع، قاؿ النوكم(ّ)الكتاب كاآلخر من السنة"

"فبل نسخ : (ٔ)كقاؿ ابن اللحاـ اٜننبلي، (ٓ)يصار إذل النسخ مع إمكاف اٛنمع" شرح صحيح مسلم: "ال
 .(ٕ)"اٛنمعإف أمكن 

رتؾ اآلخر، كيعترب الرتجيح عمل بو كيي رجح أحد الدليلٌن فيي : الرتجيح، أم: أنو يي الطريقة الثالثة
 .(ٗ)، كعند بعضهم الطريقة الثانية(ٖ)الطريقة الثالثة عند اٛنمهور، كعند بعض األحناؼ الطريقة األكذل

                                                           
(، تيسًن التحرير ألمًن باد ّ/ّ(، التقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: )َُِ/ِالتوضيح للتفتازاين: ) شرح التلويح على (ُ)

 (.ُِ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )ُّٕ/ّشاه: )
 (.َّٗ/ِركضة الناظر للمقدسي: ) (ِ)
 (.ّٕٕهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ّ)
ىو: ٪نٍن بن شرؼ بن مرم بن حسن اٜنزامي اٜنوراين، النوكم، الشافعٌي، أبو زكريا، ١نيي الدين عبلمة بالفقو  (ْ)

ق(، لو مؤلفات عدة منها: ٕٔٔكاٜنديث، مولده ككفاتو ُب نىوا )من قرل حوراف، بسورية( كاليها نسبتو، توُب سنة: )
(، شذرات الذىب البن الًعماد ّٓٗ/ٖ) الكربل للسبكي ر: طبقات الشافعيةط(. انظ -)هتذيب األٚناء كاللغات 

 (.ٓٓ/ُاٜننبلي: )
 (.ُٓٗ/ُّ، ُّ/ُاٞننهاج شرح صحيح مسلم للنوكم: ) (ٓ)
ىو: علي بن ١نمد بن عباس بن شيباف، أبو اٜنسن، عبلء الدين البعلي: فقيو حنبلي من القضاة من أىل بعلبك،  (ٔ)

ق(، لو: )٢نتصر ُب أصوؿ فقو اٜننابلة(. انظر: اٞنقصد األرشد ُب ذكر أصحاب اإلماـ أ٘ند البن َّٖتوُب سنة: )
 (.ِٕٗ/ْ(، األعبلـ للزركلي: )ِّٕ/ّمفلح )

 (.ُِْأصوؿ الفقو البن اللحاـ: ) اٞنختصر ُب (ٕ)
 (.ُّ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ٖ)
 (.ُّٕ/ّتيسًن التحرير ألمًن باد شاه: ) (ٗ)
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الشرع أدلة متعارضة ال ٬نكن : "ال يوجد ُب (ُ)كدليل الرتجيح ما قالو أبو بكر اٝنبلؿ
 .(ِ)معها الرتجيح"
يكوف ُب كل دليلٌن ظنيٌن تعارضا ُب الظاىر، سواء كانا نقليٌن، أك عقليٌن، أك أحد٨نا  كالرتجيح

، فعند ذلك يتوجب الرتجيح فيما كاف كدل ييعلم اٞنتقدـ منهما نقلي كاآلخر عقلي، كدل ٬نكن اٛنمع بينهما،
كإف عجزنا عن اٛنمع، كعن معرفة اٞنتقدـ كاٞنتأخر رجحنا كأخذنا ": (ّ)زارلقاببلن للرتجيح، قاؿ الغ

كلكل من اٛنمع كالنسخ كالرتجيح ، (ٓ)، كخرج بالظنيٌن األدلة القطعية؛ ألهنا ال تقبل الرتجيح(ْ)"باألقول
 اآلٌب:مسوغات كأدلة لدل من يقولوف بتقد٬نو على الطريقٌن األخريٌن، نشًن إليها باختصار على النحو 

 األدلة على تقديم الجمع:

 استدؿ األصوليوف على تقدمي اٛنمع بأدلة منها:
 ف أدلة الشرع جاءت من أجل اإلعماؿ ال اإل٨ناؿ.أ -ُ
بأحد اٞنتعارضٌن  ِنبلؼ النسخ أك الرتجيح، فإف فيهما عمبلن  ،للشريعة ان ف ُب اٛنمع تنزيهأ  -ِ

 لآلخر.  ان كترك
 دـ؛ ألف فيو عمل بالدليلٌن.كما أمكن فيو اٛنمع قي ف اٞنتعارضٌن ٬نكن اٛنمع بينهما، أ -ّ

                                                           
ق(ػ، من ُّْىو: أ٘ند بن ١نمد بن ىاركف، أبو بكر البغدادم اٝنبلؿ، اإلماـ العبلمة اٜنافظ الفقيو، كلد سنة: ) (ُ)

 ق(ػُُّألحاديث(، توُب سنة: )علل(، )السنة: كألفاظ أ٘ند كالدليل على ذلك من اآثاره: )اٛنامع ُب الفقو(، )ال
(، شذرات الذىب البن الًعماد ِٕٗ/ُْكىو: شيخ اٜننابلة. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط اٜنديث )

 (.ُِٔ/ِاٜننبلي: )
 (.ُُْْ/ٖكم: )(، التحبًن شرح التحرير للمردأَّاٞنسودة ُب أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ِ)
ىو: الشيخ اإلماـ البحر، حجة اإلسبلـ، زين الدين، أبو حامد، ١نمد بن ١نمد بن أ٘ند الطوسي، الشافعي،  (ّ)

ق(ػ، من آثاره: َٓٓق(ػ بطوس، برع ُب الفقو، كمهر ُب الكبلـ كاٛندؿ، توُب سنة: )َْٓالغزارل، اٞنولود سنة: )
( ىدية العارفٌن ِِّ/ُٗظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة ))إحياء علـو الدين(، )كيمياء السعادة(. ان

 (. ُٖ: ٕٗ/ِإلٚناعيل البغدادم: )
(، ُِْٓ/ٖ(، التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )ّٕٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ّٕٔاٞنستصفى للغزارل: ) (ْ)

 (.ُّٔ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )َُْ/ٓاحملصوؿ للرازم: )
(، اٞنستصفى َُِ/ّ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )ّْٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )َْٗ/ٓوؿ للرازم: )احملص (ٓ)

(، ُٕٔ/ِ(، الربىاف ُب أصوؿ الفقو للجويين: )ٗٔ/ّ(، األصل اٛنامع للسينواين: )ّٕٓاٞنستصفى للغزارل: )
 (.ُْٕ/ٖالبحر احمليط للزركشي: )
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بطل  لم السببف التعارض بٌن األدلة سببو قصر فهم اجملتهد، كالرتدد بٌن األلفاظ، فلما عي أ -ْ
 اٞنسبب.

 األدلة على تقديم النسخ:

 ف النسخ شرع كارد من اهلل سبحانو كتعاذل، ِنبلؼ اٛنمع كالرتجيح.أ -ُ
 ٗنيع األمة، كعملت بو كل الفرؽ.ف النسخ أمر ٠نمع عليو بٌن أ -ِ
رؾ اٞننسوخ، كما كاف سببان ُب مل بو كتي لم الناسخ عي ف التعارض سببو اٛنهل بالنسخ، فلما عي أ -ّ

 كجود شيء، كاف تقد٬نو أكذل؛ ألنو إذا عرؼ السبب بطل اٞنسبب.
 قدـ النسخ على الرتجيح، لؤلدلة اليت مرت، كٞنا عليو العمل عند اٛنمهور.يي ك  -ْ

 ض األحناف على تقديم الترجيح، بأدلة منها:استدل بع

 االتفاؽ على تقدمي الراجح. أنو ًب -ُ
 نو اٞنشهور من عمل الصحابة.أ  -ِ
 . (ُ)معقود على ذلكُنسب رأيهم ف اإلٗناع أ -ّ
ٌف األصل ُب الرٌتجيح ىو سكوف الٌنفس، كسكوهنا إذل احتماؿ الغلط ُب بعضهم أقول من أ  -ْ

 .(ِ)اٞنستنكرة عندىا، ال سٌيما مع من كانت ركايتو خطأن  سكوهنا إذل الٌتأكيبلت اٞنستبعدة
ف مذىب ٗنهور األصوليٌن، كالفقهاء، كاحملدثٌن ىو: اٛنمع، ٍب النسخ، ٍب فإ كمن خبلؿ ما مر

قدـ الرتجيح، على اٛنمع، : النسخ، ٍب الرتجيح، ٍب اٛنمع، كبعضهم يي (ْ)كمذىب بعض اٜننفية، (ّ)الرتجيح
ما ذىب إليو ٗنهور األصوليٌن، كالفقهاء، كاحملدثٌن،  عندم على النسخ، كالراجح قدـ الرتجيحكبعضهم، يي 

من تقدمي اٛنمع، على النسخ، كتقدمي النسخ على الرتجيح، لؤلدلة السابقة، ك٣نا ٩ندر التنبيو عليو أف ىذه 
ض فقط، أما قدـ اٛنمع على النسخ عند التعار يي ك الطرؽ ليست مطردة؛ كلكنها تتغًن ُنسب تغًن الدليل، 

عامة  عندتوجب النسخ، كىذا ما عليو العمل إذا كجد النسخ بلفظ صريح فبل يصار إذل اٛنمع، بل يي 

                                                           
 (.ٖٕ( التعارض كالرتجيح للحفناكم: )(ُ

 (.ُِٓ/ٖبحر احمليط للزركشي: )ال (ِ)
 (.ِْٖ( مقدمة ابن الصبلح ُب معرفة علـو اٜنديث: )(ّ

اٜننفية: ينسبوف إذل األماـ أيب حنيفة النعماف بن ثابت الكوُب ، كاٞنذىب اٜننفي ىو: أحد اٞنذاىب الفقهية السنية (ْ) 
 (.ُُُ/ُاٞنيسرة ُب األدياف كاٞنذاىب )األربعة الكربل اٞننتشرة  ُب العادل اإلسبلمي. انظر: اٞنوسوعة 
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كىذه الطرؽ إ٧نا  ،(ِ): "كقد سٌلموا أٌف أحد٨نا إذا كاف منسوخان ال يعٌد معارضان"(ُ)العلماء، قاؿ الشاطيب
 تكوف باعتبار الغالب كاٞنشهور عند أىل األصوؿ.

 :تعارض ليس فيو ترجيح -الثانيالقسم 
)التعادؿ(، كيكوف عند التعارض مع التساكم من كل  :ىذا القسم يسميو بعض اٜننابلة، كالشافعية

، كيكوف التعادؿ ُب كل (ْ)(اٞنعارضة) :، كعند بعض اٜننفية يسمونو(ّ)كعجز اجملتهد عن الرتجيح ،كجو
، خرج بالظنيٌن (ٓ)جيح بينهما، كاستويا سندان كداللةن دليلٌن ظنيٌن نقليٌن تعارضا كعجز اجملتهد عن الرت 

، كأما عن (ٕ)كذلك  ف؛ ألف تعادٟنما ١ناؿا، كبالنقليٌن خرج العقلي(ٔ)ف؛ ألف التعادؿ بينهما ١ناؿاالقطعي
دفعو فقد اختلف األصوليوف ُب  طرؽكأما عن ، فسيأٌب الكبلـ عليو ُب مطلب حكم التعارض ،حكمو

 أىم الطرؽ: إليكو ُنسب الدليل الذم يقع فيو، ك تباينت طرقهم ُب دفعك ذلك إذل أقواؿ عدة، 
أف اجملتهد يقف كال يعمل بأم منهما حّت يظهر مرجح، كقد هنى  :أم ،(ٖ)الوقف: الطريقة األولى

 .(ٗ)بعضهم عن الوقف إذل األبد

                                                           
ىو: اٜنٍىاًفظ أىبيو اسحاؽ ابراىيم بن ميوسىى بن ١نيىم د اللخمى الشاطيب الغرناطي اٞنالكي توَب ُب شٍعبىاف من سنة:  (ُ)

ىدية العارفٌن  ق(. لىوي: )أصوؿ الن ٍحو(، )ااًلٍعًتصىاـ بًالسنة(، )عنواف ااًلتػ فىاؽ ًُب علم ااًلٍشًتقىاؽ(. انظر:َٕٗ)
 (.ُٖ/ُإلٚناعيل البغدادم )

 (.َّٓ/ٓاٞنوافقات للشاطيب: ) (ِ)
(، البحر احمليط للزركشي: ُّٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ُِٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ّ)

]إليضاح (، األصل اٛنامع ِّٓ(، اٞنستصفى للغزارل: )ْْٗ(، اٞنسودة ُب أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )ُُٗ/ٖ)
(، اإلحكاـ ِّّ/ْ(، تيسًن التحرير ألمًن باد شاه: )ٓٔ/ّالدرر اٞننظومة لسلك ٗنع اٛنوامع[ للسينواين: )

 (.ُٗٗ/ْلآلمدم: )
 (.ٖٕ/ّ(، كشف األسرار للبخارم: )ُِ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ْ)
 (.ُِٓ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ِّٕ( هناية السوؿ لئلسنوم: )(ٓ
(، قاؿ ْْٖ(، اٞنسودة آلؿ تيمة: )ِّٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُِْٖ/ٖالتحرير للمرداكم: ) ( التحبًن شرح(ٔ

ـ مىا حيوؿ عىن كٍجًهو" هتذيب اللغة: ) (، كقاؿ العسكرم: "اٍلمحىاؿ مىا الى ٩نوز  ُٔٓ/ٓاٟنركم: "احملاؿ من اٍلكىبلى
 (.ْْكىونو كىالى تصىوره"، الفركؽ اللغوية: )

 (.ُٕٗ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ِِٓرل: )( اٞنستصفى للغزا(ٕ
(، ركضة الناظر للمقدسي: ُٓٗ/ِ(، الربىاف ُب أصوؿ الفقو للجويين: )ْْٖاٞنسودة ُب أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ٖ)

 (.ُّٕٓ/ٓ(، العدة ُب أصوؿ الفقو للفراء: )ّٔٔ/ِللمقدسي: )
 (.ّٕٔ/ِ( ركضة الناظر للمقدسي: )(ٗ
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ليدؿ على العمل  رتؾ اٞنتعارضاف كيذىب اجملتهد إذل دليل آخريي  :أم ،(ُ): التساقطالطريقة الثانية
 ُب اٜنادثة، كىذه الطريقة مشهورة عند األحناؼ.

 ًن باألخذ بأيهما يغلب عليو ظنو.٢نأف اجملتهد  :أم ،(ِ): التخيًنالطريقة الثالثة
 . (ّ): الرجوع إذل الرباءة األصليةالطريقة الرابعة

أف اجملتهد يأخذ بالذم ٫نالف معهود األصل، كيرتؾ اٞنوافق  :: األخذ بالزائد أمالطريقة الخامسة
 .(األصل ُب األشياء اإلباحة)على قاعدة  اٞنعهود األصل، كىذ

بأف يأخذ اجملتهد بالقوؿ الذم  :أم ،: األخذ بأقل ما قيل، كباألخف منهماالطريقة السادسة
 يوافق أقل العمل فيهما، أك أخفهما. 

 أف اجملتهد يرتؾ األخف كيعمل باألثقل ٓنوطان. :األغلظ أم: األخذ بالطريقة السابعة
 أف يقلد اجملتهد ٠نتهدان آخر، إذا عجز عن الرتجيح.، أم: (ْ): التقليدالطريقة الثامنة

كيرجع اجملتهد إذل ما كاف عليو قبل  ،أم: يرتؾ الدليبلف ،(ٓ): الرتؾ )تقرير األصوؿ(الطريقة التاسعة
 قبل أف يردا من إباحة أك حظر. 

: "فإف دل يوجد مرجح كجب التوقف، (ٔ)قاؿ ابن عثيمٌنكمثاؿ ىذا القسم أنو غًن ٣نكن الصحة، 
 .(ٕ)كال يوجد لو مثاؿ صحيح"

                                                           
(، التقرير كالتحبًن البن ِّٓ(، اٞنستصفى للغزارل: )ٖٕ/ّاألسرار للبخارم: )(، كشف ُّ/ِأصوؿ السرخسي: )(ُ) 

 (.ْ/ّالبن أمًن اٜناج: )
(، اإلحكاـ لآلمدم: َٓٓ(، التمهيد لئلسنوم: )ِّٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ّٖٖ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ِ)

(، التلخيص ُب أصوؿ الفقو ُِٔ/ُ(، كانظر، شركط التخيًن عند الزركشي ُب كتابو البحر احمليط: )ُٗٗ/ْ)
 (.ُْٗ/ِللجويين: )

 (.ّٔاللمع للشًنازم: ) (ّ)
 (، ُّٗ/ّ( التلخيص ُب أصوؿ الفقو للجويين: )ْْٗاٞنسودة ُب أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ْ)
(، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين: ْْٗ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )ٖٕ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ٓ)

 (.ٖٕٔ/ِ(، الربىاف ُب أصوؿ الفقو للجويين: )َُّ/ِ)
ق(ػ، كنشأ ُب طلب ُّْٕىو: ١نمد بن صاحل بن عثيمٌن الوىييب التميمي، الشيخ العبلمة أبو عبد اهلل، كلد سنة: ) (ٔ)

لم من صغره، فحفظ القرآف، ٍب اْنو لطلب العلم، من آثاره: القوؿ اٞنفيد على كتاب التوحيد، شرح طلب الع
ق(ػ َندة. انظر: مقدمة ٠نموع فتاكل كرسائل ُُِْ/َُ/ُٓالواسطية  كغًنىا؛ توُب: قبيل مغرب يـو األربعاء: )

 (.ُٗالعدد الثاين ) -(، ٠نلة اٜنكمةٗ/ُ) -ر٘نو اهلل  -فضيلة الشيخ ١نمد بن صاحل العثيمٌن 
 (.ُٔاألصوؿ من علم األصوؿ البن عثيمٌن: ) (ٕ)
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 :أقسام التعارض عند اإلمامين -الفرع الثاني
حـز كالشوكاين، كبياف األكجو اليت اتفقا عليها كاألكجو تناكؿ ىذا الفرع أقساـ التعارض عند ابن ي

 اليت اختلفا فيها، كذلك كاآلٌب:

 أقسام التعارض عند ابن حزم:  -أولً 
 ابن حـز التعارض بٌن األدلة باعتبار كقوعو ُب الظاىر بٌن النصوص أقسامان ثبلثة: مى قسٌ 

كن اٛنمع بينهما كجب استعماٟنما : تعارض أمكن فيو اٛنمع، فإذا تعارض نصاف كأمالقسم األول
ففرض على كل  -فيما يظن من ال يعلم -قاؿ: "إذا تعارض اٜنديثاف أك اآليتاف أك اآلية كاٜنديث  حيث

: "ألنو ليس بعض ، بقولو، كاستدؿ على كجوب تقدمي اٛنمع بٌن اٞنتعارضٌن(ُ)مسلم استعماؿ كل ذلك"
كال آية أكذل بالطاعة ٟنا من  ،كال حديث بأكجب من حديث آخر مثلو ،ذلك أكذل باالستعماؿ من بعض

 .(ِ)ككل من عند اهلل عز ك جل ككل سواء ُب باب كجوب الطاعة كاالستعماؿ كال فرؽ" ،آية أخرل مثلها
، لم اٞنتأخر منهماكعي  ،: النسخ، كيكوف ُب كل نصٌن تعارضا كدل ٬نكن اٛنمع بينهماالقسم الثاني

 .(ّ)كدل نباؿ زائدان كاف على معهود األصل أـ موافقان لو" ،صح النسخ صرنا إليو قاؿ: "كإف حيث
عند  جيحهل فيو التاريخ، كىذا القسم يقابل الرت : تعارض تعذر فيو اٛنمع، كجي القسم الثالث

"النصٌن أك اٜنديثٌن اٞنتعارضٌن ال بد من ٗنعهما كاستعماٟنما معان؛ ألف  : إفحيث قاؿ األصوليٌن، 
ُب اٜنديثٌن أك  [اٛنمع :أم]ما حق ككاجب الطاعة إذا صحا من طريق السند، فإف تعذر ىذا كليه

دل يأت تاريخ يبٌن الناسخ منهما؛ ألف  اآليتٌن أك اآلية كاٜنديث فالواجب األخذ بالناسخ، أك بالزائد إف
: ، كصورتو(ْ)الوارد بالزيادة شريعة من اهلل تعاذل ال ٪نل تركها" ف يرد حديثاف صحيحاف أ" عند ابن حـز

ُب أحد النصٌن منع كُب  ،مقاكمان  ضان متعارضاف أك آيتاف متعارضتاف أك آية معارضة ٜنديث صحيح تعرٌ 
كال بياف ُب أيهما الناسخ من  ،ال زيادة ُب أحد النصٌن على اآلخر ،الثاين إ٩ناب ُب ذلك الشيء بعينو

 .(ٓ)اٞننسوخ"

                                                           
 (.ُِ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ُُٖ/ِاٞنصدر نفسو: )(ِ) 
 (.ُِٗ/ِاٞنصدر السابق: )(ّ) 
 (.ُُِْ/ٖ(، )ُٖٓ/ِاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ُُٗٗ/ٖاٞنصدر نفسو: ) (ٓ)
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: قاؿحيث  ،عمل باٞنخالفالك  ،اٞنوافق ٞنعهود األصلطريقة ابن حـز ُب ىذا القسم: نسخ ف
 ،"فالواجب ُب ىذا النوع أف ننظر إذل النص اٞنوافق ٞنا كنا عليو لو دل يرد كاحد منهما فنرتكو كنأخذ باآلخر

"كبرىاف ذلك أننا على يقٌن من أننا قد كنا على  :قائبلن كقد استدؿ على ذلك ، (ُ)ال ٩نوز غًن ىذا أصبلن"
 ،لعمل باألمر الوارد ِنبلؼ ما كنا عليو ببل شكاك اٜنديث اٞنوافق ٞنعهود األصل ٍب لزمنا يقينان ما ُب ذل

ٍب دل يصح عندنا نسخ ذلك األمر الزائد الوارد ِنبلؼ معهود  ،فقد صح عندنا يقينان إخراجنا عما كنا عليو
 .(ِ)كال أف ٦نالف اٜنقيقة للظن" ،كال ٩نوز لنا أف نرتؾ يقينان بشك ،األصل

، كاٜنديث (ّ)«اإلكساؿ»غتسل من : "كمن ذلك اٜنديث الوارد ُب أال يي كأكرد لذلك مثاالن، فقاؿ
إذ األصل أف ال غسل على أحد إال  ،ترؾ الغسل منو موافق ٞنعهود األصل ، فإفٌ (ْ)«الغسل منو»الوارد ُب 

ينان أف ىذا األمر قد لزمنا كأنو فلما جاء األمر بالغسل كإف دل ينزؿ علمنا يق ،أف يأمره اهلل تعاذل بذلك
فلم  ،ٍب ال ندرم أنسخ باٜنديث الذم فيو أف ال غسل على من أكسل أـ ال ،للحكم األكؿ ببل شك
 .(ٓ)مرنا بو إال بيقٌن"يسعنا ترؾ ما أيقنا أننا أي 

القسم من اٞنتعارضٌن، كىو التعادؿ ىذا ابن حـز  رد  فقد أما عن التعارض الذم ليس فيو ترجيح: 
كشيء  ،األدلة باطل (ٔ)عند التساكم، سواء كاف التعادؿ ُب الظاىر، أك ُب نفس األمر، فقاؿ: "كألف تقابل

، كرد (ٕ)"كاٜنق ال يتعارض أبدان  ،كال ُب شيء من األشياء ،كشيء معدـك ال ٬نكن كجوده أبدان ُب الشريعة
كإلشكاؿ ٕنييز الربىاف  ،بياف اٜنق : "إ٧نا أتى من أتى ُب ذلك ٛنهلوقائبلن على من قاؿ َنواز تعادؿ األدلة 

كال  ،كليس جهل من جهل ُب إبطاؿ اٜنق كدليل اٜنق ثابت ال معارض لو أصبلن ... ،عليو ٣نا ليس بربىاف
فقد  كمن نسب ىذا إذل اهلل تعاذل ،سبيل إذل أف يأمرنا تعاذل بطلب أدلة قد ساكل فيها بٌن اٜنق كالباطل

 .(ٖ)أٜند كأكذبو ربو"

                                                           
 (.ُُٗٗ/ٖاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.َُٗ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ِ)
(، من حديث ايب سعيد، بلفظ ّّْ(، رقم: )ِٗٔ/ُو مسلم: )كتاب اٜنيض(، )باب أ٧نا اٞناء من اٞناء(: )( أخرج(ّ

 «إ٧نا اٞناء من اٞناء»
إذا »(. كأخرجو مسلم بلفظ: ُِٗ(، رقم: )ٔٔ/ُأخرجة البخارم: )كتاب الغسل(، )باب إذا التقى اٝنتاناف(: ) (ْ)

)كتاب اٜنيض(، )باب نسخ اٞناء من اٞناء ككجوب «: عليو الغسلجلس بٌن شعبها األربع ٍب جهدىا، فقد كجب 
 (.ّْٖ(، رقم )ُِٕ/ُالغسل(: )

 (.ُِٗ/ِاإلحكاـ: ) (ٓ)
 (.ّٕ( تقسيم التقابل عند ابن حـز ُب كتابو التقريب ٜند اٞننطق: )(ٔ

 (.ُِٓ/ْاإلحكاـ: ) (ٕ)
 .(ُِٓ/ْحكاـ: )اإل (ٖ)
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 .(ُ)"()اإلعراب أف ابن حـز أنكر كقوع التعادؿ بٌن األدلة ُب كتابو الزركشيكذكر 
ذىب ابن حـز مذىب اٛنمهور ُب تقدمي اٛنمع على النسخ عند كمن خبلؿ ما سبق فقد 

التعارض، كالدافع لو ُب ذلك نظرتو إذل الشريعة نظرة كماؿ، ككذلك كجوب الطاعة هلل كلرسولو، كتنزيلو 
بينهما، ككذلك اتفق مع األصوليٌن ُب النسخ عند تعذر اٛنمع، كإف  عنده ال فرؽ ،رآفلسنة منزلة القا

تقسيم التعارض إذل ما ٬نكن فيو الرتجيح، كما ال  اٛنمهور ُبعن ابن حـز  كانفرداختلفوا ُب كيفية اٛنمع، 
 التعادؿ.ال ك  ،الرتجيح؛ ألنو ال يقوؿ بالرتجيح٬نكن فيو 

األخذ باٞنخالف ٞنعهود )أما إذا تعذر اٛنمع، كالنسخ، فابن حـز يضع لو قاعدةن ُب ذلك، كىو 
، كجعلو من باب النسخ، كىو هبذا يفر من الرتجيح؛ كلكنو يقع فيو؛ ألف تقدمي النهي على اإلباحة (األصل

 كاهلل أعلم. كما سيأٌب،  من باب الرتجيح كليس من باب النسخ ىو

 لتعارض عند الشوكاني:أقسام ا -ثانياً 
، كبياف ذلك  كقسم فيو تعادؿ ،قسم فيو ترجيح ،ين التعارض بٌن األدلة إذل قسمٌنم الشوكاقس  

 كاآلٌب:
 ثبلث: طرؽو  لحدإدفع ىذا القسم عند الشوكاين بكيي : تعارض فيو ترجيح، القسم األول

قدـ اٛنمع بٌن النصوص اليت ظاىرىا : اٛنمع، إف اٞنتتبع لعمل الشوكاين ٩ند أنو يي األولى ةالطريق
بأف اٛنمع  ، كاستدؿ(ِ)"كقد تقٌرر أٌف اٛنمع بٌن األحاديث ما أمكن ىو الواجب"التعارض حيث قاؿ: 

بالدليلٌن، كاستدؿ ُب تقدمي اٛنمع على النسخ، بأف اٛنمع فيو عمل كالنسخ فيو ترجيح، أم: فيو  عمله 
ذكر أف تقدمي اٛنمع ، ك (ّ) كاإلعماؿ أكذل من اإل٨ناؿلٌنبالدلي ِنبلؼ اٛنمع فإف فيو عمبلن  ،ترؾ للمنسوخ

 .(ْ)على الرتجيح ىو قوؿ الفقهاء ٗنيعان 
: النسخ، يعترب الرجوع إذل النسخ بعد تعذر اٛنمع ىي الطريقة الثانية اليت يسلكها الطريقة الثانية

برر ذلك ، ك (ٓ)"من الٌنسخ كاٛنمع مهما أمكن أكذلالشوكاين ُب دفع التعارض ُب الظاىر، حيث قاؿ: "
 .(ٔ)"ألٌف الٌنسخ ال يصار إليو إاٌل إذا عجزنا عن الٌتأكيل كاٛنمع بٌن األحاديث كعلمنا الٌتاريخ"قاؿ: ف

                                                           
 (.ُِٖ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)
 (.ُٖٓ/ِنيل األكطار للشوكاين: ) (ِ)
 (.ّٗٓ،ّٖٓ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
 (.ُِْ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ْ)
 (.ِٗٗ/ْ(، )ُٖٓ/ِ(، )َُ/ِ(، )ّٕٗ/ُنيل األكطار للشوكاين: ) (ٓ)
 (.َُ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ٔ)
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كدل ٫نالف ُب ذلك إال من ال يعتد  ،الرتجيح متفق عليو ذكر الشوكاين "أف: الرتجيح، الطريقة الثالثة

الرتجيح: "كمن شركط الرٌتجيح اٌليت ال بٌد من اعتبارىا أف ال ٬نكن اٛنمع ، كقاؿ ُب تقدمي اٛنمع على (ُ)بو"
" علم "كإف دل يي  قاؿ:فعلم الناسخ، أف الرتجيح ال يكوف إال إذا دل يي  كذكر ،(ِ)بٌن اٞنتعارضٌن بوجوو مقبوؿو

ارض ُب الظاىر عند م بذلك أف طرؽ دفع التعلً ، فعي (ّ)اٞنتقٌدـ منهما من اٞنتأٌخر كجب الٌرجوع إذل الرٌتجيح"
 اٞنتأخر منهما، كجب الرتجيح. لى هً الشوكاين ىي: اٛنمع فإف تعذر فالنسخ، كإف جي 

أف على )التعادؿ كالرتجيح(، ليدلنا  :لقد كضع الشوكاين عنواف اٞنبحث: التعادؿ، القسم الثاني
عجزنا عن الرتجيح يكوف  الرتجيح، كإذالـز اٞنصًن إذل اٞنتعارضٌن إذا تعذر ٗنعهما كمعرفة الناسخ منهما 

قاؿ: "كاختلفوا على فرض كقوع التعادؿ ُب نفس األمر مع عجز اجملتهد عن الرتجيح حيث  التعادؿ،
، (ٓ)، كقاؿ: "الوقف ال يكوف إاٌل مع تعادؿ األدٌلة من كٌل كجوو كعدـ كجداف مرٌجحو ألحد٨نا"(ْ)بينهما"

أف  على ، فدؿ ذلك(ٔ)وازنةن يصعب الرٌتجيح بينها": "فإٌف موطنو إذا توازنت األدلٌة معن الوقف كقاؿ
كأنو قسم من أقساـ التعارض، كتقدمي التعادؿ ُب العنواف ال يدؿ على  ،التعادؿ عنده يكوف بعد الرتجيح

إ٧نا قدمو تأسيان ّنن قبلو من أعبلـ  ،نو ّنعىن التعارضأتقد٬نو على الرتجيح ُب دفع اٞنتعارضٌن، أك 
موا التعادؿ على الرتجيح ُب العنواف كالكبلـ؛ ألف الكبلـ على التعادؿ أقل من الكبلـ ، فإهنم قديٌناألصول

ب على الرتجيح، فقدموا ما كاف الكبلـ فيو أقل على ما كانت أبواب الكبلـ فيو أكثر، كدل أجد لو أنو رتى 
الرتجيح بأمور  بوصف تابع، كقيدنا بوصف تابع؛ ألنو أجاز]اٛنمع أك النسخ أك الرتجيح  ،على التعادؿ

 ، كجاءت بثبلث صور:، كىذه طريقتو ُب دفع التعارض عند التعادؿ[خارجية عند التعادؿ
 .(ٕ)كيذىب إذل البحث عن دليل آخر ،رتؾ الدليبلفيي أف أم:  ،: التساقطاألولى
إذل  ]أم اجملتهد[ كداللةن رجع كمتنان  : الرتجيح بأمر خارجي، حيث قاؿ: "كإذا استويا إسنادان الثانية

 .(ٖ)اٞنرجحات اٝنارجية"

                                                           
 (.ُِْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.ُْٔ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ِ)
 (.ِّٕ/ِاٞنصدر السابق: ) (ّ)
 (.ِِٔ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ
 (.ُّٔ/ُ( اٞنصدر نفسو : )(ٓ
 (.ُّّ/ُ( اٞنصدر السابق: )(ٔ

 (.ّٗالسيل اٛنرار للشوكاين: ) (ٕ)
 (.ِِٔ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٖ)
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أك  بينهما، : الوقف، رجح الشوكاين الوقف ُب تعارض قولٌن جملتهد كاحد إذا دل ٬نكن اٛنمعالثالثة
 .(ُ)الرتجيح
ُب تقسيم التعارض هنج اٜننابلة كالشافعية، حيث قسم الشوكاين هنج كمن خبلؿ ذلك فقد  

تكلم على ك فعاؿ، عند الكبلـ على السنة، األقواؿ كاألالتعارض، إذل قسمٌن: فتكلم على التعارض بٌن 
التعارض الذم  ككل ىذا منالتعارض بٌن أحواؿ اللفظ، ككذلك تكلم على التعارض بٌن العاـ كاٝناص، 

، ُب مقصد خاص الرتجيح كالتعادؿككذلك ذكر أفرد النسخ ّنقصد خاص، ك يكوف فيو ٗنع أك نسخ، 
: قسم ٬نكن فيو اٛنمع، أك النسخ، كالقسم اآلخر يكوف عند تعذر قسمٌنعنده كعلى ىذا يكوف التعارض 

كٔنريج آخر للشوكاين، أنو ال يقوؿ  ،الرتجيح، كإذا دل ٬نكن الرتجيح فالتعادؿ فيلـزاٛنمع، كالنسخ، 
رؼ اٞنتأخر فبل تعارض، كيبقى عي  كأبالتعارض إال إذا دل ٬نكن اٛنمع، أك النسخ، فإذا أمكن اٛنمع 

بناء ك  هو التعادؿ،فدل ٬نكن الرتجيح بينهما فإف الرتجيح،  دل ٬نكن فيهما إالفيما تعارضا ك  التعارض عنده
 .قسم فيو ترجيح، كقسم فيو تعادؿ :ٌنىذا يكوف التعارض عند الشوكاين قسمعلى 

 :في أقسام التعارض أوجو التفاق والختالف بين اإلمامين
على غًنه، ككاف سبب ييقدـ على النسخ، كالنسخ  اإلماماف على أف اٛنمع بٌن األدلة ييقدـاتفق 

االتفاؽ ىو القوؿ باإلعماؿ ككجوب الطاعة هلل كرسولو، كٞنا ُب اٛنمع من تنزيو للشريعة، ك٣نا كاف سببان ُب 
 ، كالقوؿ باالجتهاد كالنظر إذل ما جاءت بو اللغة العربية.االتفاؽ كذلك التجرد من التقليد

 اإلمامان:األوجو التي اختلف فيها 
، كالذم إذل رد٨ناابن حـز  فذىبُب الرتجيح، ككذلك ُب تعادؿ األدلة اٞنتعارضة، اإلماماف اختلفا 

آية على أخرل،  عنده ىو القوؿ بأف األدلة كلها سواء، فبل ٩نوز أف ترجح ،التعادؿدعاه إذل رد الرتجيح ك 
، ككذلك نظر ابن حـز إذل الرتجيح كلها من عند اهللفكال آية على حديث، كال يرجح حديث على آخر، 

ذىب إذل عدـ كذلك ك ، دهأنو نوع من القياس كعمل بالرأم كبالتشهي، كقوؿ بالظن، كلذلك ر على 
، أما الشوكاين فقد أكجب الرتجيح كالعمل بالراجح إذا دل ٬نكن اٛنمع أك النسخ، بٌن النصوص اٞنفاضلة

 كفقان ٞنا عليو اٛنمهور.

 ح:يرجتال
ما ذىب إليو اٛنمهور من تقدمي اٛنمع على النسخ، كتقدمي  ُب طرؽ دفع التعارض،إف الذم يرتجح 

، أم: التعارض الذم ليس فيو ترجيح، رجح ُب القسم الثاينكيي  ،النسخ على الرتجيح، ٞنا تقدـ من األدلة

                                                           
 (.ِّٓ/ِ: )إرشاد الفحوؿ (ُ)
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 الدليلٌن بٌناألنسب م أف التقسيمن يبدكا كالذم أنو غًن موجود ُب الواقع، ك٩نوز ُب ذىن اجملتهد،  من
 كاهلل أعلم. ،فيو تعادؿليس فيو ترجيح كإ٧نا قسم فيو ترجيح، كقسم  :اٞنتعارضٌن، ىو

 :وأثر الخالف في الحكم ،التطبيقيالمثال 
، فإنو يتعارض ُب الظاىر (ُ)«ل صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»قاؿ:  حديث أف النيب 

، فاٜنديث األكؿ يوجب القراءة، كالثاين (ِ)«اإلمام ليُ ْؤتم بو فإذا قرأ فأنصتوا لَ عِ إنما جُ : »مع قولو 
 يوجب اإلنصات ك٬ننع القراءة، فتعارضا ُب اإل٩ناب كاٞننع.

 فيهما: اإلمامينعمل 
كراء إماـ، كسواء  ـأكجب ابن حـز قراءة الفآنة ُب كل ركعة، سواء صلى الشخص منفردان، أ -ُ

نصات عامة، كأدلة كجوب بأف األدلة اليت توجب اإل ذكرسرية، ك  ـكانت الصبلة جهرية أ
، فتعارض عاـ كخاص، فيستثىن اٝناص من ٗنلة  اهقراءة الفآنة خاصة مستثن من ٗنلة العمـو

، فهو هبذا العمل يأخذ (ّ)سول الفآنةفيما كيبقى اٞننع من القراءة على عمومو  ،العمـو
خبلفان ٞنن يقوؿ: إنو يقدـ النسخ  ،النسخ عند التعارضباٛنمع بٌن الدليلٌن، كيقدمو على 

 على اٛنمع.
مع ما يعارضو من  ان ، كجعل حديث الوجوب خاصقراءة الفآنة رجح الشوكاين كجوب -ِ

، عاـ «فإذا قرأ فأنصتوا»نصات، كرجح بناء العاـ على اٝناص، فحديث أحاديث كجوب اإل
 .(ْ)٫نص منو قراءة الفآنة

كال تعد الركعة إال  ،ذه اٞنسألة على كجوب قراءة الفآنة ُب كل ركعةاتفق اإلماماف ُب ى -ّ
بقراءة الفآنة، فمن صلى كدل يقرأ بأـ القرآف فصبلتو غًن صحيحة، كما اتفقا على تقدمي 

 .اٛنمع على النسخ، كالرتجيح

                                                           
ُ)( :) (، كأخرجو مسلم: ٕٔٓ)( رقم ُُٓ/ُ( أخرجو البخارم: )كتاب األذاف( )باب كجو ب القراءة لئلماـ كاٞنأمـو

 (.ّْٗ( رقم )ِٓٗ/ُ)كتاب الصبلة(، )باب كجوب قراءة الفآنة ُب كل ركعة(، )
( رقم ُُْ/ِ(، كالنسائي: )َْٔ( رقم )ُٓٔ/ُ))كتاب الصبلة( )باب اإلماـ يصلي من قعود(، ( ركاه أبو داكد: (ِ

األلباين: "صحيح"، انظر: مشكاة  ( كلهم من حديث أيب ىريرة، كقاؿْٖٓ( رقم )َّ/ِ( ، كابن ماجو، )ُِٗ)
 (.ٕٖٓ( رقم )ُِٕ/ُاٞنصابيح )

: )ُْٖ/ٖ( اإلحكاـ: )(ّ  (.ِْٕ، ِّٕ، ِٓٔ/ِ(، احمللى باآلثار البن حـز
 (.ُُّ(، السيل اٛنرار للشوكاين: )ِّْ/ِ( نيل األكطار للشوكاين: )(ْ
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قراءة الفآنة خلف اإلماـ ُب الصبلة  اختلف اإلماماف مع اٛنمهور القائلٌن بعدـ كجوب -ْ
ن اٝنبلؼ أف من دل يقرأ بفآنة الكتاب ُب كل ركعة فصبلتو غًن صحيحة عهرية، كترتب اٛن

فمن كاف خلف إماـ كدل يقرأ الفآنة  قراءة الفآنة، كجوب ، أما عند القائلٌن بعدـ٨ناعند
 فصبلتو صحيحة.

                                     ******* 
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                                                                                                                                   املطهة انثانث

 شروط انتعارض تني األدنة انشرعية

كعند اإلمامٌن، كيتم  ،يتناكؿ ىذا اٞنطلب شركط التعارض ُب الظاىر كُب نفس األمر عند األصوليٌن
 كؿ ذلك ُب فرعٌن:تنا

 شروط التعارض عند األصوليين: -الفرع األول 
ُب قبل أف نتناكؿ شركط التعارض عند األصوليٌن، فبل بد أف نعرؼ معىن الشرط ُب اللغة ك 

 االصطبلح: 

 الشرط لغًة واصطالحاً: -ولً أ

فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإلَّ السَّاَعَة َأْن تَْأتِيَ ُهْم بَ ْغَتًة فَ َقْد َجاَء قاؿ اهلل تعاذل:  (،العبلمة): ةً الشرط لغ
 .(ُ)أشراطها: عبلماهتا، ف[ُٖ]١نمد: آية  َأْشَراطَُها فَأَنَّى َلُهْم ِإَذا َجاَءتْ ُهْم ِذْكَراُىْم 

 تعليق شيء بشيء، ُنيث إذا كجد)٤ند لو أكثر من تعريف، فقد قيل الشرط:  وفي الصطالح
عن ماىيتو، كال يكوف  ما يتوقف عليو كجود الشيء، كيكوف خارجان )، كقيل الشرط: (األكؿ كجد الثاين

  .(ِ)(ما يتوقف ثبوت اٜنكم عليو)، كقيل: الشرط: (ُب كجوده مؤثران 
يتبٌن أف الشرط عبارة عن عبلمة تدؿ على ٓنقق الشيء بوجودىا،  ىذه التعريفاتكمن خبلؿ 

فمثبلن شرط دخوؿ الوقت للصبلة فإنو يعترب عبلمة لوجوب الصبلة، أما شرط الوضوء فبل يلـز من كجوده 
كجود الصبلة، كال من عدمو عدـ الصبلة؛ ألنو شرط ُب الصحة كليس شرطان لوجود الصبلة، كالذم 

 . [ما يتوقف عليو كجود الشيء] :يناسب موضوعنا ىو
كما ال يصح أف قد اختلف األصوليوف فيما يصح أف يكوف شرطان أما ما يتعلق بشركط التعارض، ف

كُب األدلة ُب معىن التعارض كأسباب كجوده،  اختبلفهم، ككاف سبب اختبلفهم ُب ذلك يكوف شرطان 
ُب  يكوف التعارضأف  قد ذكركا مهنبلؼ، فإكبعيدان عن اٝن، اٞنتعارضة اليت أمكن فيها اٛنمع أك النسخ

                                                           
 (.َْٓ/ُٗ(، تاج العركس للزبيدم: )ِّٗ/ٕلساف العرب البن منظور: ) (ُ)
 (.ُِٗ/ُ(، التعريفات للجرجاين: )ٗٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ُّٕ/ُاحملصوؿ للرازم: ) (ِ)
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شرطان للتعارض ُب الظاىر، كما أف يكوف ما يصح فيوضح ننفس األمر، فكاف لزامان أف يكوف ُب ك  ،الظاىر
 .(ُ) شرطان للتعارض ُب نفس األمر )الواقع كاٜنقيقة( أف يكوف يصح

 :األمر شروط التعارض في ظاىر -ثانياً 

 للتعارض ُب ظاىر األمر، كىي:ذكر األصوليوف شركطان ستة 
، كشرط التقابل أف يكوف باٞنمانعة، كالنفي كاإلثبات، كاٜنظر (ِ): تقابل الدليلٌنالشرط األول

كما ال يصح أف يطلق عليو لفظ الواحد، كاإلباحة، كاألمر كالنهي، ك اٜنل كاٜنرمة، ك٫نرج بالدليلٌن، الدليل 
فكاف  ،ٌناٞنتفق عليها كاٞنختلف فيها، ككذلك تعارض أكثر من دليلدليل، كما يدخل ٓنت الدليلٌن األدلة 

ك٫نرج بشرط اٞنمانعة، ما كرد ٢نالفان ُب الفعل، أك  لكثرة التعارض بٌن الدليلٌن،تقييد الشرط بالدليلٌن 
 اٜنكم كليس بينهما ٣نانعة.

ض بٌن فعلٌن فبل تعار  : أف يكوف التعارض بٌن حكمٌن ٢نتلفٌن ُب ١نكـو كاحدالشرط الثاني
كم كاحد، كال بٌن حكمٌن ٢نتلفٌن ُب ١نكومٌن، كال بٌن حكمٌن متحدين ُب ١نكـو كاحد، كال ُن٢نتلفٌن 

 . (ّ)بٌن حكمٌن ٢نتلفٌن ُب زمانٌن أك مكانٌن، كىذا الشرط متفق عليو بٌن األصوليٌن
كمرسل،  : التساكم ُب )اٜنجية( فبل تعارض بٌن صحيح كضعيف، كال بٌن مسندالشرط الثالث

فيعمل بالصحيح  اك أحد٨نا مسند كاآلخر مرسلد٨نا صحيح كاآلخر ضعيف، فإذا تعارض خرباف أح
كيرتؾ الضعيف، كيقدـ اٞنسند على اٞنرسل، كهبذا يكوف شرط التساكم ُب القوة كالثبوت من شركط 

 . (ْ)التعارض بطريقة من طرؽ دفع دفعرفع كيي التعارض ُب الواقع؛ ألف اٞنراد صورة التعارض الذم يي 

                                                           
 (.ُّٔ/ّ(، تيسًن التحرير ألمًن باد شاه: )ّ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ُ)
 (. ُِ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )َُِ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ِ)
 (.ُِ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )ُُِ/ٖ)( البحر احمليط للزركشي: (ّ

 (.ُّٔ/ّ(. تيسًن التحرير ألمًن باد شاه: )ّ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ْ)
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إال بٌن  [التعارض] : "فبل يكوف(ِ)قاؿ التفتازاين.(ُ)ظنيةاٞنتعارضة كوف األدلة ت: أف الشرط الرابع
 ، كىذا(ْ)، فإذا كانت األدلة قطعية، أك قطعية كظنية، فبل تعارض فيها عند بعض األصوليٌن(ّ)الظنيٌن"

الشرط ليس مطردان، كما ستعرؼ من أف اٝنبلؼ قائم، من حيث جواز التعارض كعدمو بٌن القطعيٌن، 
 بٌن قطعي كظين.ال ، ك قطعيٌنتعارض بٌن  ال يقوؿ:كبٌن القطعي كالظين، كيصح ىذا الشرط عند من 

لزركشي: : أف تكوف األدلة قابلة للجمع، كالنسخ، كالرتجيح، كشرط اٛنمع ما قالو االشرط الخامس
"كإ٧نا قد يظن التعارض بينو، ٍب ال بد من دفعو ُنمل عاـ على خاص، أك مطلق على مقيد، أك ٠نمل على 

: "كمن الشرط أف يكوف كل كاحد ، كشرط النسخ ما قالو السرخسي(ٓ)مبٌن، كغًن ذلك من التصرفات"
 ذكره، كشرط الرتجيح ما (ٔ)م"رؼ التاريخ بينهمنهما موجبان على كجو ٩نوز أف يكوف ناسخان لآلخر إذا عي 

 .(ٕ)"أف األصوليٌن اتفقوا على إثبات الرتجيح بٌن األدلة اٞنتعارضة إذا دل ٬نكن اٛنمع": من الشاطيب
، كالذم يظهر أنو صواب؛ (ٖ)علم الناسخ منهما، كىذا شرط األحناؼ: أف ال يي الشرط السادس

عمل فينتفى التعارض كال ٥نتاج إذل ُنث، فيي ألف النسخ إذا علم بنص صريح ال تكوف األدلة متعارضة، 
، (ٗ)"ال يعٌد معارضان  رتؾ اٞننسوخ باتفاؽ، قاؿ الشاطيب: "كقد سٌلموا أٌف أحد٨نا إذا كاف منسوخان بالناسخ كيي 

، كاألمثلة على العمل من شركط التعارض ُب الظاىر عليو يصح شرط اٛنهل بالناسخينزؿ ، ك (ٗ)"معارضان 
 بالنسخ كثًنة، كاهلل أعلم.

                                                           
(، البحر احمليط للزركشي: َّٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ّْٓ/ِالتلخيص ُب أصوؿ الفقو للجويين: ) (ُ)

 (.ْْٖ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )َُِْ/ٖ(، التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )ُُٗ/ٖ)
ق(ػ، ُِٕىو: مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين سعد الدين من أئمة العربية كالبياف كاٞننطق، كلد بتفتازاف سنة: ) (ِ)

، ق(ػ، من تصانيفو: )هتذيب اٞننطق(، )اٞنطوؿ ُب الببلغة(، )شرح العقائد النسفية(ّٕٗكتوُب بسمرقند سنة: )
(، معجم اٞنؤلفٌن ْٕٓ/ٖإذل كشف غوامض التنقيح(. ا. ىػ. انظر: شذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي ) )التلويح

 (.ِِٖ/ُِلعمر كحالة: )
 (.َُِ/ِ( شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين: )(ّ

 (.َُِْ/ٖ(، التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )َٖٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ْ)
 (.ُِِ/ٖالبحر احمليط للزركشي: )( (ٓ

 (.ٕٕ/ّ(، كشف األسرار للبخارم: )ُّ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ٔ)
 (.ّٔ/ٓ( اٞنوافقات للشاطيب: )(ٕ

(، التقرير ُِ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )ٕٔ/ّ(، كشف األسرار للبخارم: )ُّٔ/ّتيسًن التحرير ألمًن باد شاه: ) (ٖ)
 (.ّ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: )

 (.َّٓ/ٓٞنوافقات للشاطيب: )ا (ٗ)
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 شروط التعارض والتعادل في الحقيقة والواقع: -ثالثاً 
 ىي:ك ذكر األصوليوف شركطان ٖنانية للتعارض كالتعادؿ ُب اٜنقيقة كالواقع، 

 ، كىي الشركط الستة اآلنفة الذكر.: أف تتوفر فيو شركط التعارض ُب الظاىرالشرط األول
القوة، فبل تعارض بٌن قطعي ، كشرط التساكم يكوف ُب (ُ): التساكم من كل كجوالشرط الثاني

كظين، كُب الثبوت، فبل تعارض بٌن متواتر كآحاد، كال بٌن نص كقياس، كال بٌن نص كظاىر؛ ألف القطعي 
قدـ على اآلحاد، كعلى ىذا الشرط إ٧نا يتحقق التعارض بٌن متواترين قطعيي قدـ على الظين، كاٞنتواتر يي يي 

كال بقولو: " (ِ)دان كداللة، كقد أثبت ىذا الشرط ابن أمًن اٜناجالداللة كالثبوت، أك بٌن ظنيٌن استويا سن
ألف األضعف بالنسبة إذل األقول ُب  ؛ال كما قيل يشرتط ،الدليلٌن اٞنتعارضٌن قوة :أم، شرتط تساكيهمايي 

، كقد كجدنا من األصوليٌن من يقوؿ (ّ)فبل ٕناثل بينهما؛ ألنو بناء على التعارض حقيقة" ،حكم العدـ
بالتعارض بٌن القطعي كالظين كاٞنتواتر كاآلحاد، فصح أف شرط التساكم ال يصح فيما يتعارضاف ُب 

لذلك ال ك على التعارض ُب اٜنقيقة؛ كشرط التساكم ٬ننع الرتجيح،  ان الذىن؛ ألف شرط التساكم يكوف مبني
اٜنقيقي الواقع ُب نفس األمر، كإ٧نا تكوف اٞنماثلة ُب التعارض  ،يلـز ٓنقق اٞنماثلة ُب التعارض ُب الظاىر

 كاهلل أعلم.
: "كإ٧ٌنا الٌتعارض اٜنقيقٌي (ْ): أف ال ٬نكن اٛنمع كلو بوجو ضعيف، قاؿ اٛنويينالشرط الثالث

، كقاؿ البخارم: (ٓ)قطع بو ُب لفظٌن نصٌن ُب حكمٌن متنافيٌن على كجو يستحيل اٛنمع بينهما"اٌلذم يي 
فإذا أمكن اٛنمع يكوف ، (ٔ)اٞنتساكيتٌن على كجو ال ٬نكن اٛنمع بينهما بوجو"كالتعارض تقابل اٜنجتٌن "

                                                           
 (.َُِ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ٕٕ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ُ)
ىو: ١نمد بن ١نمد بن ١نمد اٞنعركؼ بابن أمًن حاج كيقاؿ لو ابن اٞنوقت، أبو عبد اهلل، سمس الدين: فقيو، من  (ِ)

ثبلث ٠نلدات، ُب شرح  -ط -ير كالتحبًن  ق(، من كتبو )التقر ٕٖٗعلماء اٜننفية، من أىل حلب، توُب سنة: )
خ( فقو . انظر:  -التحرير البن اٟنماـ، ُب أصوؿ الفقو(، ك )ذخًنة القصر ُب تفسًن سورة كالعصر( ك )حلية اجمللي 

 (.ْٗ/ٕاألعبلـ للزركلي )
 (.ّ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ّ)
مد اٛنويين، أبو اٞنعارل، ركن الدين، اٞنلقب بإماـ اٜنرمٌن: أعلم ىو: عبد اٞنلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ١ن(ْ) 

اٞنتأخرين، من أصحاب الشافعي. كلد ُب جوين )من نواحي نيسابور( كرحل إذل بغداد، فمكة، توُب سنة: 
 (.ِٓٓ/ُق(ػ، من أشهر مؤلفاتو، )الورقات ُب أصوؿ الفقو(، انظر: طبقات الشافعية أليب بكر الدمشقي )ْٖٕ)

 (.ُِٓ/ِالتلخيص ُب أصوؿ الفقو للجويين: ) (ٓ)
 (.ٕٔ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ٔ)
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مو فبل التعارض ُب الذىن كالصورة، كىذا الشرط عند من ٩نعل اٛنمع آخر طرؽ الدفع، أما عند من يقد  
 ح.يصح؛ ألنو إذا تعذر اٛنمع فالنسخ، أك الرتجي

و األصوليوف بالعجز عن الرتجيح، فإذا جاء : أف ال ٬نكن الرتجيح، كىذا ما يسميالشرط الخامس
، كقاؿ ابن أمًن (ُ)العجز ٓنقق التعارض، كشرط التعادؿ: إذا دل يوجد ُب أحد٨نا مزية ترجحو على اآلخر

. فإذا كجد ألحد٨نا مزية ترجحو  (ِ)اٜناج: "إ٧ٌنا يتساقط اٞنتعارضاف حيث ال ترجيح كال ٗنع بينهما ٣نكنه"
 نع ُب الواقع.كاف التعارض صورة، كامت
: أف يتحقق آناد الدليلٌن ُب الزماف كاٞنكاف كاٛنهة، فبل يتحقق التعارض ُب الواقع الشرط السادس

، ككذلك ال ٩نتمع أمر كهني، (ّ)الزماف كاٞنكاف آناد ألف التضاد ال يتحقق مع ؛إال إذا آند الزماف كاٞنكاف
كٓنرمي كإباحة، كنفي كإثبات ُب زماف كاحد ُب مكاف كاحد ُب ١نكـو كاحد؛ ألف ذلك من التناقض، 

كال شك  ،إ٧نا يتحقق التعارض إذا آند زماف كركد٨ناالتناقض، كلذلك قاؿ التفتازاين: " عنكالشريعة منزىة 
بل ينزؿ أحد٨نا سابقان كاآلخر  ،متناقضٌن ُب زماف كاحد أف الشارع تعاذل كتقدس منزه عن تنزيل دليلٌن

 .(ْ)لكن ُب الواقع ال تعارض" ،لكنا ٞنا جهلنا اٞنتقدـ كاٞنتأخر تو٨ننا التعارض ،متأخران ناسخان لؤلكؿ
كال ": أف تتحقق شركط التناقض، كىذا الشرط اشرتطو بعض األصوليٌن، من قوٟنم: الشرط السابع

، كشركط التناقض ىي: كحدة احملكـو عليو، كاحملكـو بو، (ٓ)"الوحدات الثماف يتحقق التعارض إال مع
، كقد أجاز بعضهم توفر ىذه (ٔ)كالزماف ، كاٞنكاف، كاإلضافة، كالقوة، كالفعل، كالكل، كاٛنزء، كالشرط

 الشركط ُب التعارض الواقع ُب ذىن اجملتهد، كالذم يظهر أنو شرط التعارض اٜنقيقي؛ ألف التعارض ُب
رفع، كمن احملاؿ أف يكوف ُب الشرع أمر كهني، كحراـ كحبلؿ، ُب كقت رفع، كالتعارض ُب الواقع ال يي الذىن يي 

 كاحد. كاحد كمكاف كاحد ُب ١نكوـو 
، كألف : أف ال يكوف اٞنتعارضاف حكماف شرعياف، ألف األحكاـ الشرعية ال تتناقضالشرط الثامن

 بٌن حكمٌن فهو ُب الظاىر كليس ُب نفس األمر. التناقض دليل اٛنهل، فإذا كجد التعارض
 غًن ُب يتحقق كإ٧نا شرعيٌن، حكمٌن بٌن يتحقق الُب نفس األمر  التعارض أف ذلك كخبلصة

 الشرعيٌن. اٜنكمٌن

                                                           
 (.ِّٕهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ُ)
 (.ّ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ِ)
 (.ُُِ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ُِ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )ٕٕ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ّ)
 (.ُِٓ/ِ(، التلخيص ُب أصوؿ الفقو للجويين: )َُْ/ِالتوضيح للتفتازاين: ) شرح التلويح على (ْ)
 (.ُّٔ/ّ( تيسًن التحرير ألمًن باد شاه: )(ٓ

 (.ُُِ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ّ/ّ(، التقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: )ٕٕ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ٔ)
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كاعلم أٌف الباحث ُب أصوؿ الٌشرع قاؿ الزركشي مبينان أف ىذه الشركط ال ٬نكن توفرىا بٌن األدلة: "
 ، كاهلل أعلم.(ُ)األمر ال ٩ند ما ٪نٌقق ىذه الٌشركط فإذنا ال تناقض فيها"الثٌابتة ُب نفس 

 شروط التعارض عند اإلمامين:  -الفرع الثاني
يتناكؿ ىذا الفرع شركط التعارض ُب الظاىر كُب نفس األمر، كذلك عند ابن حـز كالشوكاين من 

 )اإلحكاـ كإرشاد الفحوؿ(، كتفصيل ذلك كاآلٌب: :خبلؿ كتابيهما

 شروط التعارض عند ابن حزم: -أولً 

 :اآلٌبالنحو على من كبلمو  هااستنباطكإ٧نا ًب  ، يفرد ابن حـز التعارض بشركط مستقلةدل
ُب زماف ما، أك مكاف ما، أك متعلق بكيفية ما، أك  ،: أف يكوف التعارض بٌن نصٌنالشرط األول

: "أف بػُب األكجو اليت ظاىرىا التعارض كدليلو ما ذكره ابن حـز  ،شخص ما، أك عدد ما، أك عذر ما
 ،يكوف أحد النصٌن فيو أمر بعمل ما معلق بكيفية ما أك بزماف ما أك على شخص ما أك ُب مكاف ما
 ،كيكوف ُب النص اآلخر هني عن عمل ما بكيفية ما أك ُب زماف ما أك مكاف ما أك عدد ما أك عذر ما

لذين أمر بأحد٨نا كهنى عن اآلخر شيء ما ٬نكن أف يستثىن كيكوف ُب كل كاحد من العملٌن اٞنذكورين ال
 .(ِ)من اآلخر"

: أف يتعارض النصاف ُب حكمٌن ٢نتلفٌن على سبيل اٞنمانعة، كالنفي كاإلثبات، الشرط الثاني
إال أف يأٌب أمر بأحد الوجهٌن فيكوف حينئذ قاؿ: " ، حيثكاٜنظر كاإلباحة، كاألمر كالنهي، كاٜنل كاٜنرمة

 أمر ٬ننع ُب فبل تعارض، فدؿ ذلك على قولو باٞنمانعة. تكإذا دل يأ :أم، (ّ)من الوجو اآلخر"مانعان 
 .(ْ): أف يكوف التعارض ُب األكامر اٞنتدافعةالشرط الثالث
أف يرد حديثاف صحيحاف متعارضاف أك آيتاف ؿ: "اقحيث ، ٌنصحيحا : أف يكونالشرط الرابع

، دليل على اشرتاط الصحة فإذا كاف اٞنخالف ضعيفان فبل (ٓ)"متعارضتاف أك آية معارضة ٜنديث صحيح
 ، كىذا الشرط ليس عليو خبلؼ بٌن األصوليٌن.تعارض

                                                           
 (.ُِِ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)
 (.ّّ... ِِ/ِاإلحكاـ: )( (ِ
 (.ّّ/ِ( اٞنصدر نفسو: )(ّ
 (.ّّ/ِ( اٞنصدر السابق: )(ْ
 (.ُْٖ/ٖ( اإلحكاـ: )(ٓ
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"يكوف ُب كل كاحد من العملٌن  :: أف يكوف التعارض فيما ٬نكن فيو اٛنمع، بأفالشرط الخامس
كأكجب ابن حـز اٛنمع بٌن  ،ستثىن من اآلخر"ى عن اآلخر شيء ما ٬نكن أف يي مر بأحد٨نا كهني اللذين أي 

ىذا ما دل يوجد فيو نص يشهد ألحد االستعمالٌن، فإف كجد نص صحيح بذلك عاد قاؿ: "ف ،اٞنتعارضٌن
كال بد من كجوده؛ ألف اهلل  ]أم: من اٛنمع بٌن اٞنتعارضٌن[، األمر إذل ما قد ذكرناه ُب الفصوؿ اٞنتقدمة

اْلبَ ي  َناِت َوالزُّبُِر َوَأنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ْكَر لُِتبَ ي َن لِلنَّاِس َما نُ ز َل بِ تعاذل قد ضمن لنا بياف الدين بقولو تعاذل: 
بل ىو  ،فبل ٩نوز البتة أف يبقى ُب الدين شيء مشكل ،[ْْية من اآل]النحل:  ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ 
 .(ُ)كاٜنمد هلل رب العاٞنٌن" ،بيانان جليان  كلو مقطوع على أنو بٌٌنه 

 ،طاعة معصية ،فابن حـز ينفي أف: "يكوف الشيء حرامان حبلالن  ،أما عن التعارض في نفس األمر
يسع  من كجو كاحد، فهذا الذم نفينا كأبطلنا كىذا ال ،إلنساف كاحد ،ُب كقت كاحد ،مأموران بو منهيان عنو

يطلق ف فضبلن عن أ ،ع الذم ال يتشكل ُب النفسُب عقل من لو مسكة من عقل؛ ألنو غاية االمتنا 
كىذا  ،كغًن ٣نكن أف يكوف شيء كاجبان تركو ككاجبان فعلو على إنساف كاحد ُب كقت كاحد. ..،استعمالو
  .(ِ)شكل إال على جاىل"فرؽ ال يي 

 شروط التعارض عند الشوكاني: -ثانياً 

ذكر الشوكاين شركطان للتعارض كدل يتعر ض ٞنا كاف التعارض فيو ظاىران كما كاف حقيقةن، كلكنا 
 استنبطنا من كبلمو ثبلثة شركط للتعارض ُب الظاىر، كىي: 

 .(ّ): تقابل الدليلٌن باٞنمانعةالشرط األول
كاإلثبات، كاٜنظر كاإلباحة، : اٞنمانعة، بٌن حكمٌن ٢نتلفٌن، كاٜنل كاٜنرمة، كالنفي الشرط الثاني

 كاألمر كالنهي.
 .(ْ)كإ٧نا يتعارض الظنياف"قاؿ: "حيث : أف تكوف األدلة ظنية، الشرط الثالث

 التعادل عند الشوكاني:و شروط التعارض 

على  تنطبق الشركط اليت ذكرىا كإ٧نا ، يفرد الشوكاين التعادؿ كالتعارض ُب اٜنقيقة بشركط مستقلةدل
  أربعة شركط: كىي ،ذلك

                                                           
 (.ُْٖ/ٖ: )حكاـ( اإل(ُ

 (.ِٕ، ُٕ/ٓاٞنصدر السابق: ) (ِ)
 (.ِٖٓ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ّ
 (.ُِٔ/ِ( اٞنصدر نفسو: )(ْ
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 ، حيث قاؿ:عند ذكره شركط التعارض ذكر الشوكاين، ،: التساكم من كل كجوالشرط األول
، فبل تعارض بٌن متواتر كآحاد، كال بٌن التساكم ُب القوة"ك  ...،التساكم ُب الثبوتكشرط التعارض "

لكتاب كخرب الواحد إال فبل تعارض بٌن اقطعي كظين؛ ألف دليل تعارضهما ىو ُب الظاىر، كدليلو قولو: "
كأف يكونا قطعيٌن أك ظنيٌن، إذان   ،أم: فبل تعارض حقيقي إال إذا اتفقت داللتهما ،(ُ)"من حيث الداللة

 فشرط التساكم ُب الثبوت كالقوة ىو شرط التعارض ُب نفس األمر كما مر.
كاٛنهة، فبل تعارض بٌن اتفاقهما ُب اٜنكم، مع آناد الوقت كاحملل " حدده بقولو: الشرط الثاني
 .(ِ)ُب كقت النداء مع اإلذف بو ُب غًنه" النهي عن البيع مثبلن 

ألٌف : " ، حيث صرح بذلك قائبلن الرتجيح بٌن اٞنتعارضٌن ال: أف ال ٬نكن اٛنمع ك الشرط الثالث
نو ال إن الوقف قاؿ ع، ك (ّ)إف تعادال من كٌل كجوو، كدل ٬نكن اٛنمع كال الرٌتجيح" [اٞنتعارضٌن :أم]دليلهما 

، كالوقف ال يكوف إال عند التعادؿ من كل (ْ)إذا توازنت األدٌلة موازنةن يصعب الرٌتجيح بينها"يكوف إال: "
 ذلك أف التعارض ُب نفس األمر ال يقع إال إذا عجز اجملتهد عن الرتجيح. فدؿ كجو،

اجملتهد عن الرتجيح مع عجز : "حيث قاؿ ،: أف ال يوجد دليل آخر ُب اٜنادثةالشرط الرابع
 .(ٓ)كعدـ كجود دليل آخر" ،بينهما

ف الشركط اليت أكردىا الشوكاين ُب كتابو تنطبق على شركط التعارض ُب أيتضح كمن خبلؿ ما سبق 
كاعلم أٌف نفس األمر، كالدليل على ذلك أف الشوكاين نقلها عن الزركشي، كقاؿ الزركشي بعد إيراده ٟنا: " 

 .(ٔ)الٌشرع الثٌابتة ُب نفس األمر ال ٩ند ما ٪نٌقق ىذه الٌشركط فإذان ال تناقض فيها"الباحث ُب أصوؿ 

 :في شروط التعارض أوجو التفاق والختالف بين اإلمامين

بٌن نصٌن، كبٌن حكمٌن، كأف يكوف على سبيل التدافع  يكوفالتعارض أف  اإلمامٌن علىاتفق 
ف كاٞنكاف كاٛنهة، كأف ٬نكن دفعو باٛنمع أك النسخ، كىذه ىي كاٞنمانعة، مع آناد ١نل حكمهما ُب الزما

 الشركط اٞنعتربة عند اٛنمهور، كإف اختلفوا ُب كيفية الدفع.

                                                           
 (.ِٖٓ/ِ: )إرشاد الفحوؿ( (ُ
 (.ِٖٓ/ِ: )اٞنصدر نفسو( (ِ
 (.ِّٓ/ِ: )السابق( اٞنصدر (ّ
 (.ُّّ/ُ: )إرشاد الفحوؿ( (ْ
 (.ِِٔ/ِ: )اٞنصدر نفسو( (ٓ
 (.ُِِ/ٖ( البحر احمليط للزركشي: )(ٔ
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 األوجو التي اختلف فيها اإلمامان: 

اختلفا ُب شرط كقوع التعارض ُب القياس كاإلٗناع، كُب اشرتاطو بٌن األدلة الظنية، كُب شرط 
ذلك؛ ألف فذىب ابن حـز إذل منع وة، كُب العجز عن الرتجيح عند التعادؿ، التساكم ُب الثبوت كالق
 ُبالتعارض منع كذلك خالف النصٌن فليس بإٗناع، ك  ففإ ،كإ٧نا ىو تابع للنصٌن ،اإلٗناع ليس نصان عنده

فرؽ عدـ اشرتاط التساكم ُب القوة كالثبوت؛ ألنو ال كذىب ابن حـز إذل القياس؛ ألنو ليس دليبلن عنده، 
سنده، كال بٌن حديث  صحٌ  كظين، كال فرؽ بٌن آية كحديث عنده بٌن متواتر كآحاد، كال بٌن قطعي

العجز عن الرتجيح عند  ابن حـز دل يذكركحديث؛ ألف األدلة عنده كلها سواء توجب العلم كالعمل، ك 
 الظن.كعمل بالتشهي ك  ،ضرب من القياسعنده التعادؿ؛ ألنو ال يقوؿ هبما، كألف الرتجيح 

 الترجيح:

من الشركط عند التعارض ُب الظاىر: تقابل الدليلٌن ُب حكمٌن شرعيٌن باٞنمانعة، كأف ٬نكن  يتبٌن
 اٛنمع، أك النسخ، أك الرتجيح.

كما يرتجح من الشركط ُب نفس األمر: التساكم من كل كجو، كأف ال ٬نكن اٛنمع كال الرتجيح، 
 ٛنهة، كىو غًن موجود ُب الشريعة.مع ٓنقق آناد زماف كركد٨نا، كاٞنكاف كا

 المثال التطبيقي وأثر الخالف في الحكم:

 مثاؿ ما توفرت فيو شركط التعارض ُب الظاىر:
 كىو تزكجها  اهلل رسوؿ أف» اٜنارث، بنت ميمونة حدثتين األصم قاؿ: بن يزيدحديث 

 كىو ميمونة  اهلل رسوؿ تزكج: »قاؿ أنو عباس، ابنفإنو يتعارض ُب الظاىر مع حديث  ،(ُ)«حبلؿ
 فما ىي الشركط اليت توفرت فيهما حّت نقوؿ بتعارضهما؟ ،(ِ)«١نـر

ر فيهما من الشركط: كوهنما دليلٌن صحيحٌن كردا ُنكمٌن متمانعٌن بالنفي كاإلثبات، كآند فتو 
١نل حكمهما ُب الزماف كاٞنكاف كاٛنهة، فاألكؿ: دليل صحيح حكمو النفي، ٬ننع اإلثبات، ١نل حكمو 

ارث، يقابلو بأـ اٞنؤمنٌن ميمونة بنت اٜن النكاح، زمانو أشهر اٜنج، مكانو مكة، جهتو زكاج الرسوؿ 

                                                           
(، الرتمذم: ُُُْ( رقم )َُِّ/ِ: )كتاب النكاح(، )باب ٓنرمي نكاح احملـر ككراىة خطبتو(، )( أخرجو مسلم(ُ

 (.ُِٕٕٗ( رقم )ُّٕ/ْٓ، )(، كأ٘ند: )حديث أيب رافع(ْٖٓ( رقم )ُْٗ/ّ)
(، )( أخرجو البخارم(ِ : )كتاب مسلمأخرجو (، ك ُّٕٖ( رقم )ُٓ/ّ: )كتاب جزاء الصيد( )باب تزكيج احملـر

 (.َُُْ( رقم )َُُّ/ِالنكاح(، )باب ٓنرمي نكاح احملـر ككراىة خطبتو(، )
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الدليل الثاين: دليل صحيح حكمو اإلثبات ٬ننع النفي، ١نلو النكاح، زمانو أشهر اٜنج، مكانو مكة، جهتو 
 ّنيمونة بنت اٜنارث.  زكاج رسولنا 

فإف أمكن دفعهما فهو تعارض ُب الظاىر، كإف دل ٬نكن  ،كعليو فقد توفرت شركط التعارض بينهما
 مر.ألدفعهما فهو تعارض ُب نفس ا

 عمل اإلمامين فيهما:

ذىب ابن حـز إذل دفع التعارض بينهما بطريقة من طرؽ )الرتجيح(، حيث رجح حديث  -ُ
ميمونة ألمرين، األكؿ: أهنا صاحبة القصة كألهنا اٞنباشرة، األمر الثاين: أف ابن عباس ناقل 

يكوف راكم قاؿ: "كقالوا نرجح أحد اٝنربين بأف ف ،كرّنا نقل عن ٠نهوؿ ان،كليس مباشر 
فتكوف ركاية من باشر  ،كراكم اآلخر دل يباشره ،ث بو بنفسوأحد٨نا باشر األمر الذم حدٌ 

كبالركاية عن ابن  ،ك٥نن حبلالف كمثلوا ذلك بالركاية عن ميمونة نكحين رسوؿ اهلل  ،أكذل
كىذا ترجيح صحيح؛ ألنا قد ": ابن حـزقاؿ  ،ميمونة كىو ١نـر عباس نكح رسوؿ اهلل 

كال  ،كال تقـو اٜنجة ّنجهوؿ ،ا أف من دل ٪نضر اٝنرب إ٧نا نقلو غًنه كال ندرم عمن نقلوتيقن
، فهو هبذا يناقض قواعده اليت أسسها (ُ)شك ُب أف كل أحد أعلم ّنا شاىد من أمر نفسو"

: أنو يقوؿ بقبوؿ اٜنديث الثاني ،: أنو ال يقوؿ بالرتجيح، كىنا قاؿ بواألول: من عدة أكجو
أنو يقوؿ بعدـ : الثالث ،رد حديث ابن عباس كىو ُب الصحيحٌنكىنا  ،سنده الذم يصح

: أنو يقوؿ بإ٩ناب الرابع ،جعل ميمونة أعدؿ من ابن عباس ىذا ، كبعملوالتفاكت ُب العدالة
 العمل بالدليلٌن عند تعارضهما، كىنا خالف، حيث أكجب العمل بأحد٨نا كترؾ اآلخر.

بطريقة من طرؽ )الرتجيح(، بأف جعل حديث ابن عباس أرجح ذىب الشوكاين إذل دفعهما  -ِ
 ُب الصحيحٌن، ف حديث ابن عباسأ :األول ،من حديث أيب رافع عن ميمونة ألمرين

 :النهي خاصان باألمة أميكوف فيكوف خاصان بو ك  ف ذلك جائز لرسوؿ اهلل أ: الثاني
 ،عارض القوؿ اٝناص باألمةال ي كما تقرر ُب األصوؿ أف فعلو   ،احملـر نكاحالنهي عن 

 .(ِ)كعلى تقدير سموؿ النهي لو فيكوف فعلو ٢نصصان لو
فابن حـز رجح صاحبة القصة اٞنباشرة،  ،طريقةالاتفقا على الرتجيح، كلكنهما اختلفا ُب  -ّ

، كىو  كالشوكاين رجح ما ُب الصحيحٌن على غًن٨نا، كما اتفقا على ٓنرمي النكاح على احملـر

                                                           
 (.ُّْ، ّْ/ِ( اإلحكاـ: )(ُ
 (.َِ/ٓاألكطار للشوكاين: )(، نيل ُّْ( السيل اٛنرار للشوكاين:  )(ِ
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كعلى فرض "قاؿ: فـ النكاح لؤلحاديث الواردة ُب النهي، فابن حـز حرٌ مذىب اٛنمهور، 
، كالشوكاين، مع ترجيحو (ُ)"صحة حديث ابن عباس فإنو منسوخ باألدلة اليت ٕننع النكاح

 ففإ لؤلمة، كبطريقة أخرل ة، كأدلة النهي عامبالنيب  ان ديث ابن عباس، جعلو خاصح
، كالفعل ال يعارض القوؿ، كلكنو رجح الطريقة كأدلة النهي قوؿه  ،فعله  حديث ابن عباس

 األكذل.

******* 

                                                           
 (.ْٔ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
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                                                                                                                                           انراتعاملطهة 

 حكى انتعارض تني األدنة انشرعية

عرؼ اٜنكم عند توفر األسباب نأف  نا، فكاف لزامان عليكأقسامو كشركطوالتعارض  معىنبعد أف عرفنا 
كالشركط، كمن خبلؿ تتبع الباحث لذلك كجد آراء األصوليٌن ُب حكمهم على التعارض ُب اٞنسائل 

كىل اآلتية: ىل يقع التعارض بٌن األدلة، أـ ال؟، كىل يكوف ُب ظاىر األمر دكف الواقع، أـ ُب كليهما؟ 
؟ كما حكم اٞنتعارضٌن عند التعادؿ ُب الظاىر كالواقع؟ كما ة، أـ ُب أحد٨نايقع ُب األدلة القطعية كالظني

لدل اٜناكم؟ كماذا يصنع العامي  مارتٌناٜنكم عند تعارض قولٌن جملتهد كاحد؟ كما اٜنكم عند تعارض األ
 :عند اإلمامٌنالثاين عند األصوليٌن ك األكؿ  ذلك ُب فرعٌنيتم تناكؿ إذا اختلفت عليو الفتول من عاٞنٌن؟ ك 

 حكم التعارض والتعادل عند األصوليين: -الفرع األول 

، كحكم كقوع كل منهما بٌن األدلة بٌن األدلة الشرعيةيتناكؿ ىذا الفرع حكم التعارض كالتعادؿ 
 لدل اٜناكم، القطعية كالظنية، كما يتناكؿ حكم تعارض قولٌن جملتهد كاحد، كحكم تعارض األمارتٌن

كتفصيل ذلك   كيتم تناكٟنا من خبلؿ عرض آراء األصوليٌن فيها كحكم تعارض الفتول لدل العامي،
 كاآلٌب:

 حكم التعارض عند األصوليين: -أولً 

 باعتبارنع ُب الظاىر كُب نفس األمر، ك ، باعتبار اٛنواز كاٞنالتعارض وليوف ُب حكماختلف األص
 ىذا االختبلؼ ُب مسائل: كيتم عرض كالظنية،ٌن األدلة القطعية كقوعو ب

 :نفس األمرفي المسألة األولى: حكم التعارض باعتبار الجواز والمنع في الظاىر و 
 فيو مذاىب:ذكر األصوليوف  

الشيعة إذل منع ك  ٗنهور األصوليٌن كعامة الفقهاء، كبعض اٞنعتزلةك  احملدثوف : ذىبالمذىب األول
 بأدلة منها: على ذلك ، كاستدلوا(ُ)نفس األمر، كجوازه ُب الظاىر بٌن األدلة ُب التعارض ُب الواقع، ك 

                                                           
(، كشف األسرار للبخارم: ُِٖ/ِ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )ُِْٓ/ٖ( التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )(ُ

 (.ِْ،ُْ/ُ(، التعارض كالرتجيح للربز٤ني: )ِّْ/ٓ(، اٞنوافقات للشاطيب: )ٕٔ/ّ)
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ف القوؿ بالتعارض ُب نفس األمر يدؿ على التناقض كاالختبلؼ، كالشريعة منزىة أ: الدليل األول
 َوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلفًا َكِثيراً َأَفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّو لَ ن ذلك، قاؿ تعاذل: ع

فتفيد اآلية أف الشريعة من عنده سبحانو كتعاذل، كما كاف من عند اهلل فبل تعارض فيو ، [ِٖ]النساء: آية 
 كال تناقض كال اختبلؼ.

األمر، يناُب ما كعد اهلل بو من حفظ الدين إذل قياـ الساعة، كدعول  ف التعارض ُب نفسأ: الثاني
 التناقض بٌن األدلة تفيد عدـ اٜنفظ، كىذا ال يتأتى ُب الشريعة اإلسبلمية. 

ف التعارض بٌن األدلة يؤدم إذل نفي كماؿ الشريعة، كرب العزة قد أكمل لنا الدين كما أ: الثالث
ْساَلَم اْليَ وْ قاؿ كىو أصدؽ القائلٌن:  َم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

 ما يناقض بعضو بعضان. فيو [، كما قد كمل استحاؿ أف يوجدّية من اآل]اٞنائدة : ِديناً 
كدعول : اتفق األصوليوف على دفع ما ظاىره التعارض باٛنمع أك النسخ أك الرتجيح، الرابع

غًن ، ككضعهما عبثان، كذلك التعارض ُب نفس األمر ٬ننع الدفع، كما امتنع دفعهما كاف ٗنعهما ١ناالن 
 عة.يُب الشر  حاصل

إذل: جواز  (ُ): ذىب ٗنهور اٞنصوبة، كأىل الظاىر، كبعض اٜننفية كاٛنعفريةالمذىب الثاني
  منها. على ذلك بأدلة ا، كاستدلو (ِ)التعارض مطلقان ُب الظاىر كنفس األمر

 ف كجود اٞنتشابو ُب القرآف يدؿ على جواز التعارض.أ -ُ
 ف كجود التخيًن بٌن الكفارات، دليل على التعارض.أ -ِ
 جد من كضع الشارع من أدلة األحكاـ الظنية قصدان للتوسع، كاالجتهاد.ما كي أف  -ّ
دل ينكر على من صلى العصر قبل  ،بأنو عليو الصبلة كالسبلـلبلجتهاد، ك  إقرار الرسوؿ  -ْ

 .(ّ)أف يصل إذل بين قريضة، كال على من صلى ُب بين قريضة بعد خركج كقتها

                                                           
بن مبشر، أما جعفر بن حرب، فهو على مذىب أستاذه اٞنردار، كزعم أف ىم: أتباع جعفر بن حرب، كجعفر  (ُ)

اٞنمنوع من الفعل قادر على الفعل، كليس يقدر على شيء؟! كأما جعفر بن بشر، فمن بدعو: زعمو أف ُب األمة 
صاـ للشاطيب فساقان شر من اليهود كالنصارل كاجملوس، مع قولو أف الفاسق موح د كليس ّنؤمن كال كافر. انظر: االعت

 (.ٗٓ/ُ(، كاٞنلل كالنحل للشهرستاين: )ُّٓ(، الفرؽ بٌن الفرؽ لؤلسفراييين: )ّْٔ/ّ)
(، تيسًن التحرير ألمًن باد شاه: ْْٕ/ِ/(، فصوؿ البدائع للفنارم: )ِ( شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين: )(ِ

 (.َْ/ُللربز٤ني: )(، التعارض كالرتجيح ّْٓ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: )ُّٔ/ّ)
 (، كذكر اآلمدم األدلة على جواز االختبلؼ كالرد عليها ُب اٞنرجع نفسو.ُٔٗ: ُّٗ/ْلآلمدم ) ( اإلحكاـ(ّ
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 قاؿ الغزارل ة مطلقان، ك٩نوز بٌن األدلة النقلية، كبوبٌن األدلة العقلي ٬نتنع التعارض :المذىب الثالث
ما دؿ العقل فيو على أحد اٛنانبٌن اعلم أف اٞنهم األكؿ معرفة ١نل التعارض، فنقوؿ: كل : "حيث قاؿ

 .(ُ)إذ األدلة العقلية يستحيل نسخها كتكاذهبا" ،فليس للتعارض فيو ٠ناؿ
 حكم التعارض بين األدلة:  -المسألة الثانية

أحدىا نقلي كاآلخر عقلي، كسواء كاف التعارض  ـعقلية، أ ـإذا تعارضت األدلة سواء كانت نقلية أ
ُب نفس األمر، فعند تعارضها ال ٫نرج الدليبلف اٞنتعارضاف من أحد أنواع ثبلثة، إما أف يكوف  ـُب الظاىر أ

 ، كاآلٌب.اٞنتعارضاف قطعيٌن، أك ظنيٌن، أك أحد٨نا قطعي كاآلخر ظين
 تعارض القطعيين: -النوع األول

ضهما ُب اختلف األصوليوف ُب ىذا النوع من األدلة، من حيث اٛنواز كاٞننع، كىل ٩نوز تعار 
صر خبلفهم ُب ثبلثة الذىن، أـ أنو ٩نوز ُب الذىن كالواقع؟ ككاف خبلفهم على حسب اْناىاهتم، ك٪ني 

 اْناىات:
عليو عامة ىذا ما الواقع، ك أـ ُب ُب الظاىر  سواء كاف التعارض : قالوا باٞننع مطلقان التجاه األول

 بأدلة منها: على ذلك كاستدلوا، (ِ)األصوليٌن
 يلـز من تعارض القطعيٌن اجتماع النقيضٌن أك ارتفاعهما.: أنو األول
: أنو يلـز من تعارضهما ترجيح أحد٨نا على اآلخر؛ ألف التعارض فرع الرتجيح، كما كاف فيو الثاني

 .(ّ)حد٨نا على اآلخر ١ناؿأتعارض ففيو ترجيح، كما ال تعارض فيو فبل ترجيح، كترجيح 
ك٣نن قاؿ بذلك ُب الواقع، كبو قاؿ الزركشي،  كاٞننعُب الظاىر،  قالوا َنوز التعارض: التجاه الثاني

 .(ٓ)من الشافعية (ْ)اإلسنوم، كالسبكي

                                                           
 (.ِِٓ(، اٞنستصفى للغزارل: )ُٕٗ/ْ: )حكاـ لآلمدم( اإل(ُ

(، ّٕٓللغزارل: )(، اٞنستصفى َُِ/ِ(، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين: )ّّٓ/ٓاٞنوافقات للشاطيب: ) (ِ)
(، درء تعارض العقل كالنقل البن تيمية: َّٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ّٕٓهناية السوؿ لئلسنوم: )

(ُ/ٕٗ.) 
(، البحر احمليط للزركشي: َّٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )َٕٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ّ)

(ٖ/ُِْ.) 
ق(ػ، كتوُب ِٕٕىو: عبد الوىاب بن علي، أبو نصر السبكي، قاضي القضاة تاج الدين، كلد ُب القاىرة، سنة: ) (ْ)

ط(، )ٗنع اٛنوامع(. ا. ىػ. انظر: البدر الطالع  -ق(ػ، من آثاره: )طبقات الشافعية الكربل ُٕٕفيها سنة: )
 .(ّٗٔ/ُ(، ىدية العارفٌن إلٚناعيل البغدادم: )َُْ/ُللشوكاين )

 (. َُِ/ِ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )ّٕٔ) :(، هناية السوؿ لئلسنومُِٓ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ٓ)
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الواقع، كبو قاؿ بعض ُب  كأُب الظاىر سواء كاف مطلقان  قالوا َنواز التعارض: التجاه الثالث
 .(ُ)اٜننفية

 :ثبلث حاالتُب ذلك ، فقد ذكر األصوليوف كمنعو ُب الواقع كعلى تقدير جوازه ُب الظاىر
علم اٞنتأخر منهما، كتوفرت فيهما شركط النسخ كقببله، فعندىا : النسخ بأف يي الحالة األولى

تقدمي  :من يتوجب النسخ، كبو قاؿ أكثر الشافعية، كعليو عامة اٜننفية، كما ىو اٞنشهور من مذىبهم
 .(ِ)جواز تعارض القطعيٌن :النسخ، كمن
علم االقرتاف، ففي ىذه اٜنالة اختلف علم اٞنتأخر منهما، كيي أف ال يي : ة الثانيةالحال

، (ٓ)، كبعضهم إذل التخيًن(ْ)، كبعضهم إذل الوقف(ّ)األصوليوف، فذىب بعضهم إذل اٛنمع
 .(ٔ)كبعضهم إذل التساقط

ف اٛنمع بٌن القطعيٌن ٣نتنع؛ ألنو عبارة عن ٗنع بٌن اذل أبعض األصوليٌن:  ذىبك 
  .(ٕ)يقينٌن

                                                           
 (.ُّٔ/ّ(، تيسًن التحرير ألمًن باد شاه: )ّ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ُ)

باألكؿ كييرتؾ اٞنتأخر، انظر: اإلهباج ( كعند عدـ توفر شركط النسخ، ذىب بعضهم إذل التساقط، كالبعض إذل العمل *)
 (.ُِْ/ّشرح اٞننهاج للسبكي )

(، ركضة َٕٔ/ْ(، شرح الكوكب اٞننًن البن النجار: )َْٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ّٕٓاٞنستصفى للغزارل: )(ِ) 
أمًن اٜناج: (، التقرير كالتحبًن البن َِٖ/ِ(، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين: )َّٗ/ِالناظر للمقدسي: )

(ّ/ّ.) 
(، البحر احمليط للزركشي: َْٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ّٕٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُِٖ/ّلآلمدم ) اإلحكاـ (ّ)

(ٖ/ُٖٓ.) 
(، كقاؿ ابن أمًن اٜناج: عند العجز عن ُِٖ/ّرجح اآلمدم، إذا تعذر اٛنمع، فالوقف أك التخيًن، اإلحكاـ: ) (ْ)

 (. ْ/ّالتاريخ )الوقف(، التقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: )
مع  (، كرجحو اإلسنوم عند تعذر اٛنمع،ُِْ/ّاإلهباج ) :خيًن عند التساكم ُب القوة، انظررجح السبكي الت (ٓ)

(، كاختار الغزارل التخيًن، عند العجز عن دليل آخر، اٞنستصفى للغزارل: ّٕٕاالقرتاف، هناية السوؿ لئلسنوم: )
(ِّٓ .) 

(، كمثلو اإلسنوم ِّٓقالو الغزارل إذا أشكل التاريخ، فييطلب اٜنكم من دليل آخر، انظر: اٞنستصفى للغزارل: ) (ٔ)
 (، كعند الرازم ُب احملصوؿُِْ/ّ(، ك اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )ّٕٕكالسبكي، هناية السوؿ لئلسنوم: )

ٗنيعهم التساقط إذا دل يقببل النسخ، كدل ييعلم اٞنتأخر  (، كعندَْٗ/ٓإذا دل ٬نكن اٛنمع كعيلم اقرتاهنما، انظر: )
 منهما.

 (.ُِْٗ/ٖ(، التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )ّٕٓ( اٞنستصفى للغزارل: )(ٕ
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، (ُ)علم االقرتاف كيتعذر اٛنمع، فحكمهما التوقف أك التخيًنهل التاريخ كدل يي : أف ٩ني الحالة الثالثة
، كذىب اٛنمهور إذل (ِ)قالو اآلمدم، كذىب الرازم، كابن أمًن اٜناج إذل جواز الرتجيح ّنا يتضمنو أحد٨نا

 إف شاء اهلل. ،سيأٌب ُب الفصل الثالث ، كماعدـ الرتجيح

 تعارض القطعي والظني: -النوع الثاني

انقسم األصوليوف على ُب الظاىر إف التعارض بٌن القطعي كالظين ال ٬نكن ٓنققو، كعند التعارض 
 ثبلثة اْناىات:

رؼ كسواء عي  ،، سواء أمكن اٛنمع أـ دل ٬نكن(ّ)قدـ القطعي على الظين مطلقان : يي التجاه األول
ى ظين علـ قد  بٌن آية كسنة، فقطعي السنة مثبلن يي  ـسنتٌن، أ ـ، كسواء كاف بٌن آيتٌن أييعرؼدل التاريخ أـ 

الكتاب، كىذا ىو اٞنشهور عند الشافعية كاٜننابلة، كاٞنالكية من كبلمهم، إال أف العمل عندىم يغلب على 
فيد العلم اليقيين، كحجتهم ُب ذلك أف القطعي يي  ،اٛنمع إذا أمكن، كليس بتقدمي القطعي على الظين

قاؿ ابن  ،ينتفي باليقٌنحينئذو عمل بالظن مقابل اليقٌن، فالظن ر أف يي تصو  فيد الشك، فبل يي كالظين يي 
خبلفو؟! كظن خبلفو شك، فكيف  ظن  لم كيف يي تصور أف يتعارض علم كظن؛ ألف ما عي "كال يي  :(ْ)قدامة

 .(ٓ)علم؟!"فيما يي  شك  يي 
 ـ، كسواء كاف بٌن آيتٌن، أ ييعرؼاٞنتقدـ من اٞنتأخر أـ دل ؼى رً اٛنمع، سواء عي قالوا ب: التجاه الثاني

 أكجبوا فقد التعادؿ عند أماك  التعارض، ، عندآية كسنة، كىو اٞنشهور عند اٜننابلة كالشافعية ـ بٌنسنتٌن، أ
 .(ٔ)قدـ القطعي على الظين إذا دل ٬نكن اٛنمع"قاؿ اٞنرداكم: "يي ، على الظين القطعي تقدمي

تقدـ، كىذا مذىب اٜننفية،  كالنسخ عند معرفة التاريخ، كسواء تأخر العاـ أ: قالوا بالتجاه الثالث
، كإذا اقرتنا كدل كإف تأخر اٝناص كاف ناسخان للعاـفالعاـ ينسخ اٝناص؛ ألف داللة العاـ عندىم قطعية، 

ك٥نن ال ، بيانان ١نضان، قاؿ السرخسي: " فأما البياف اٞنتأخر ُب األزماف فهو نسخ فيكوفعلم اٞنتأخر، يي 

                                                           
 (.ُِْٗ/ٖ( التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )(ُ

 (.ّ/ّ(، التقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: )َْٗ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ِ)
 (.ّٕٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )َُّْ/ٖ(، التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )ّٕٓللغزارل: ) اٞنستصفى (ّ)
ىو: عبد اهلل بن أ٘ند بن ١نمد بن قدامة اٞنقدسي، موفق الدين، اإلماـ القدكة، العبلمة اجملتهد، شيخ اإلسبلـ، أبو  (ْ)

انظر:  ، كغًنىا كثًن،، الكاُب، اٞنقنع، العمدة(ق(ػ، من آثاره )اٞنغينَِٔق(ػ، كتوُب سنة: )١ُْٓنمد، كلد سنة: )
 (.ٖٖ/ٓ(، شذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي: )ُٓٔ/ِِسًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )

 (.ّٕٓ(، اٞنستصفى للغزارل: )َّٗ/ِركضة الناظر للمقدسي: ) (ٓ)
  (.ُِْٖ/ٖالتحبًن شرح التحرير للمرداكم: ) (ٔ)
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إذا كاف متصبلن بالعاـ، فأما إذا كاف متأخران  ،١نضان  عي إال ىذا فإنا نقوؿ: إ٧نا يكوف دليل اٝنصوص بيانان ند  
 .(ُ)عنو يكوف نسخان"

لم التاريخ كتعذر اٛنمع، تقدـ إذا عي نسخ اٞنتأخر اٞناٛنمع إذا أمكن، كيى  كخبلصة ذلك أنو ٩نب
 .(ِ)علم اٞنتأخر منهمارجح القطعي على الظين إذا تعذر اٛنمع كدل يي كيي 

 تعارض الظنيين: -النوع الثالث

إذا تعارض الظنياف فإنو ينطبق عليهما أحكاـ التعارض العامة، من جوازه ُب الظاىر كمنعو ُب 
نية دخوالن أكليان، كيدفع ُب الظاىر كالواقع يدخل فيها األدلة الظ اٜنقيقة كالواقع، فمن قاؿ بتعارض األدلة

دفع تعادٟنما بالطرؽ ، كإذا تعادال يي ، أك ترجيحو ، أك نسخو ٗنعو  :بإحدل الطرؽ الثبلث منالظنيٌن  تعارض
 عند الكبلـ على أقساـ التعارض.  اٞنذكورة دفع هبا التعارض عند التعادؿاليت يي 

لبادم الرأم  التعارض إذا ظهر ما قالو الشاطيب: "إفٌ  يتبٌن أف الراجح ُب اٞنسألةمن خبلؿ ما سبق ك 
كإما أف ٬نكن، فإف دل ٬نكن فهذا الفرض بٌن  ،فإما أف ال ٬نكن اٛنمع بينهما أصبلن  ،ُب اٞنقوالت الشرعية

عارض القطعيٌن ت كال ٬نكن كقوعو؛ ألفٌ  ،فأما بٌن قطعيٌن فبل يقع ُب الشريعة ،قطعي كظين أك بٌن ظنٌن
كالعمل  ،كإف كقع بٌن ظنيٌن فههنا للعلماء فيو الرتجيح ،فإف كقع بٌن قطعي كظين بطل الظين ،١ناؿ

 ،كإف كاف كجو اٛنمع ضعيفان  ،ار على إعماؿ كجو اٛنمعكإف أمكن اٛنمع فقد اتفق النظٌ  ،باألرجح متعٌن
 .(ّ)كإعماؿ األدلة أكذل من إ٨ناؿ بعضها" ،فإف اٛنمع أكذل عندىم

 حكم التعادل بين األدلة القطعية والظنية: -ثانياً 
أف األدلة عند التعارض ال ٔنرج عن كوهنا قطعية، أك ظنية، أك أحدىا قطعي كاآلخر ظين،  معنا مرٌ 

عقلية، فإذا كانت عقلية فقد اتفق األصوليوف على منع التعادؿ فيها، كإف كانت  ـسواء كانت نقلية، أ
، فمنهم من قاؿ يهااألدلة نقلية كظهر للمجتهد التساكم كعجز عن الرتجيح، فقد اختلف األصوليوف ف

كمنهم  ظنية، كمنهم من أجازه ُب اإلمارات، كمنعو ُب القطعيات، ـباٞننع مطلقان سواء كانت األدلة قطعية أ
  .نفس األمرُب األمر، كمنهم من أجازه مطلقان ُب الذىن ك  من أجازه ُب الذىن كمنعو ُب نفس

                                                           
 (.ّٓ/ِ)أصوؿ السرخسي:  (ُ)
 (. ُُٔ،َُٔ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ُِْ/ّ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )َُْ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ِ)
 (.ُّٓ/ُ( االعتصاـ للشاطيب: )(ّ
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 التعادل بين األدلة القطعية: -النوع األول
ىذا النوع من األدلة، فمنهم من منع تعادؿ القطعيٌن  كقوع التعادؿ ُب ختلف األصوليوف ُبا

 الواقع، كمنهم من أجازه مطلقان ُب الظاىر كالواقع، ك٪نصر مطلقان، كمنهم من أجازه ُب الذىن كمنعو ُب
 خبلفهم ُب ثبلثة اْناىات:

 ـنفس األمر، سواء كانت األدلة نقلية، أُب : قالوا باٞننع مطلقان، ُب الذىن ك التجاه األول
أحد٨نا  ـنقلٌيٌن، أ ـسواءه كانا عقلٌيٌن أ ،ان قعادؿ دليلٌن قطعٌيٌن ١ناؿه اتٌفا، قاؿ ابن النجار: "لكن ت(ُ)عقلية

، كذكر الزركشي: "أف منع تعادؿ قطعيٌن متنافيٌن، أنو متفق عليو، سواء كانا (ِ)"ان عقليًّا، كاآلخر نقلي
 بأدلة من منع التعارض بٌن القطعيٌن.على ذلك  واكاستدل، (ّ)نقليٌن" ـعقليٌن، أ

 قاؿ بذلكك٬نتنع ُب نفس األمر، ك٣نن  ، ُب الذىنٌني: قالوا َنواز تعادؿ القطعالتجاه الثاني
 منها: ،بأدلةعلى ذلك كاستدلوا  ،(ْ)الزركشي، كاإلسنوم، كابن أمًن اٜناج

 و قد يتعارض عند اإلنساف دليبلف قاطعاف ُنيث يعجز عن القدح ُب أحد٨نا.أنٌ : األول
 : أنو ال ٬ننع من فرضو ١ناؿ.الثاني

 .(ٓ)مارات، فبل ٬نتنع بٌن القطعياتبٌن األإذا كاف جائزان أنو : الثالث
 وااستدلك نفس األمر، ُب : قالوا َنواز التعادؿ بٌن األدلة القطعية مطلقان، ُب الذىن ك التجاه الثالث

كعلى تقدير كقوع التعادؿ بٌن قطعيٌن، ، واز التعادؿ ُب الذىنٛنّنا استدؿ بو القائلوف على ذلك 
 .(ٔ)تخيًن، أك التساقطفاٝنبلؼ ُب دفعو بالوقف، أك ال

                                                           
(، غاية الوصوؿ ُب شرح لب َّٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ُِْٖ/ٖالتحبًن شرح التحرير للمرداكم: ) (ُ)

 (.ُْٖ/ُاألصوؿ لؤلنصارم: )
 (. ُٗٗ/ّ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )َٕٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ِ)
 (.ُِٓ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)
 (.ْ/ّ(، التقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: )ِّٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُْٕ/ٖ: )صدر نفسواٞن (ْ)
 .(ْ/ّ) تقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج:( ال(ٓ

(، اإلحكاـ لآلمدم: ّٕٓ(، اٞنستصفى للغزارل: )َْٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُِٓ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ٔ)
 (. ّّْ/ّ(، التقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: )ِّٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُِٖ/ّ)
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 تعادل القطعي والظني: -النوع الثاني
، ألف القطعي ال يقابل الظين، كإذا كاف شرط التعادؿ التساكم، التعادؿ بٌن القطعي كالظين ٣نتنعه  إفٌ 

بٌن  من منع التعارض بٌن القطعيٌن منع التعارض بينهما، كمن منع التعادؿك فينتفي التعادؿ بينهما، 
 . فقد منع التعادؿ بٌن القطعي كالظين القطعيٌن

 مارات(:تعادل األدلة الظنية )األ -النوع الثالث
اختلف األصوليوف ُب ىذا النوع كما اختلفوا ُب النوعٌن السابقٌن، كىذه أىم االْناىات اليت 

 سلكوىا:
، كقد نقل (ُ)قع: قالوا َنواز التعادؿ بٌن األمارتٌن ُب ذىن اجملتهد، ك٬نتنع ُب الواالتجاه األول

كاستدلوا ، (ّ)كأجازه الزركشي، كالسبكي، كالرازم، كزكريا األنصارم، (ِ)االتفاؽ على جواز ذلك، اإلسنوم
إذ لو امتنع لكاف  ،)ككذا أمارتاف( ال ٬نتنع تعادٟنما كلو ببل مرجح إلحدا٨نا"على جوازه ُب الذىن بقوٟنم: 

 منها:  ،ُب الواقع كنفس األمر بأدلة استدلوا على منعو كقد، (ْ)لدليل كاألصل عدمو"
 ، كلذلك امتنع تعادٟنما.ٗنع بٌن اٞنتنافيٌن كعيمل هبما لكاف : أنو لو كقعاألول
 فيكوف كضعهما عبثان. ،عمل بواحد منهما: أف ال يي الثاني

 ح.كىو ترجيح من غًن مرج   ،عمل بأحد٨نا على التعيٌن: أف يي الثالث
ٌن بل على التخيًن، كالتخيًن بٌن اٞنباح كغًنه يقتضي ترجيح أمارة : أف ال يكوف على التعيلرابعا

لـز أف يكوف ذلك الفعل  [مع أنو ال معىن لئلباحة إال ذلك] ،اإلباحة بعينها؛ ألنو ٞنا جاز لو الفعل كالرتؾ
 .(ٓ)كقد كضح فساده ،مارتٌن بعينهاألا حدلمباحان لو فيكوف ترجيحان إل

                                                           
(، غاية َّٖ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُٗٗ/ّ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )ُِٓ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)

 (.ُُْ/ُالوصوؿ ُب شرح لب األصوؿ لؤلنصارم: )
 (.ِّٕهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ِ)
ىو: القاضي زكريا بن ١نمد بن زكريا األنصارم قاضي القضاة زين الدين أبو ٪نٍن السنيكي اٞنصرم الشافعي كلد  (ّ)

تصانيف )اآلداب، أحكاـ الداللة على ٓنرير الرسالة ُب شرح ق(، لو من الِٔٗق(، كتوُب سنة: )ِْٖسنة: )
 (.ّْٕ/ُالقشًنية ٠نلدين مطبوع(. انظر: ىدية العارفٌن إلٚناعيل البغدادم )

 (.ِّٕ( هناية السوؿ لئلسنوم: )(ْ
(، احملصوؿ للرازم: ََِ/ّ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )ُٓٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ٓ)

(ٓ/ُّٖ.) 
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ن قاؿ باٞننع مطلقان ، ك٣نكالواقعاـ ُب ُب الذىن سواء كاف : قالوا باٞننع مطلقان، التجاه الثاني
: كىو الظاىر من مذىب عامة (ّ)لكياإ ، كقاؿ الزركشي: "كقاؿ(ِ)، ذكره الرازم، كالسبكي(ُ)الكرخي

مدٌم عن أ٘ند إنٌو مذىب الفقهاء كنصره، كحكاه اآل :(ٓ)كقاؿ ابن الٌسمعاينٌ  ،(ْ)الفقهاء، كبو قاؿ العنربمٌ 
، كىو اٌلذم ذكره القاضي ، كقاؿ اٞنرداكم: (ٕ)من أصحابو" (ٔ)كأبو اٝنطٌاب ]أبو يعلى[، أ٘ند بن حنبلو

االْناه األكؿ، الذين منعوه ُب نفس أصحاب بأدلة  على ذلك ، كاستدلوا(ٖ)تعادؿ الظنيٌن ١ناؿ" "إفٌ 
 األمر.

                                                           
ىو: عبيد اهلل بن اٜنسٌن بن دالؿ بن دٟنم الفقيو الكرخي من كرخ جداف، سكن بغداد، كدالؿ: اسم جده، كاف (ُ) 

ق(، من َّْق(، كتوُب سنة: )َِٔفقيهان درس فقو أيب حنيفة، انتهت إليو رياسة اٜننفية بالعراؽ، كلد سنة: )
امع الصغًن(. ا. ىػ. انظر: تاريخ بغداد كذيولو للخطيب آثاره: )شرح اٛنامع الكبًن(، )اٞنختصر(، )شرح اٛن

 (.ِّٓ/َُالبغدادم )
 (.ُِٓ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ََِ/ِ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )َّٖ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ِ)
كىي  -ىو: علي بن ١نمد بن علي الطربستاين، الشافعي، عماد الدين، شيخ الشافعية ببغداد اٞنعركؼ بإلكيا اٟنراسي  (ّ)

ق(، من مؤلفاتو كتاب )شفاء اٞنسرتشدين ُب مباحث اجملتهدين(. َْٓتوُب سنة: ) -كلمة فارسية معناىا: الكبًن
(، َُٔٓ/ِ) :(، كشف الظنوف ٜناجي خليفةُٓ، ُْ/ٔا. ىػ. انظر: شذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي )

 (.ْٗٔ/ُىدية العارفٌن إلٚناعيل البغدادم: )
ىو: اإلماـ الناقد اجملود، سيد اٜنفاظ، أبو سعيد، عبد الر٘نن بن مهدم العنربم، البصرم اللؤلؤم، كلد سنة:  (ْ)

ق(، بعد أف أملى األلوؼ اٞنؤلفة من اٜنديث. ا. ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب  ُٖٗق(ػ، كتوُب سنة: )ُّٓ)
 .(ِٕٗ/ٔ)(، هتذيب التهذيب البن حجر: ُِٗ/ٗط الرسالة )

منصور بن ١نمد بن عبد اٛنبار ابن أ٘ند اٞنركزم السمعاين التميمي اٜننفي ٍب الشافعي، أبو اٞنظفر: مفسر، من ىو:  (ٓ)
-ق(. لو )تفاسًن السمعاين ْٖٗمن العلماء باٜنديث. من أىل مرك، مولدا ككفاة، كاف مفّت خراساف، توُب سنة: )

 (.ُٓٓ/ُْر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط اٜنديث ))االنتصار ألصحاب اٜنديث(. انظ، (ثبلث ٠نلدات خ
ق(ػ، من ِّْىو: ١نفوظ بن أ٘ند بن حسن العراقي، شيخ اٜننابلة، أبو اٝنطاب، العبلمة الورع، مولده، سنة: ) (ٔ)

ق(ػ، ا. ىػ. انظر سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط َُٓكس اٞنسائل(، )أصوؿ الفقو(، توُب سنة: )ؤ آثاره: )اٟنداية(، )ر 
 (.ْٓ/ٔ(، شذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي )ّْٖ/ُٗالرسالة )

 (.ُِٓ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ٕ)
 (.ُُّْ/ٖ( التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )(ٖ
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ُب الذىن كنفس األمر، قاؿ الزركشي: "كىو : أجازكا التعادؿ بٌن األمارات مطلقان، التجاه الثالث
 .(ُ)مذىب أيب علي  
 :(ّ)بأدلة منهاعلى ذلك كاستدلوا  ،(ِ)كأيب ىاشمو 

 نو ٩نوز قياسان على جوازه ُب الذىن.أ -ُ
 أنو لو امتنع دل يكن امتناعو لذاتو فبل يلـز من فرض كقوعو ١ناؿ. -ِ
 .(ْ)دـ الدليلكاألصل ع -كليس ىنالك دليل على منعو -نو لو امتنع لدليلأ -ّ

مارتٌن أجيب عن األكؿ: بأف التعادؿ الذىين ال ٬ننع إمكاف التوصل فيو إذل رجحاف إحدل األكقد 
 فبل يكوف نصبهما عبثان، ِنبلؼ التعادؿ ُب الواقع فإنو ال يتوصل إذل رجحاف.

الفساد كعن الثاين: بأنو إثبات للجواز بعدـ ما يدؿ على الفساد كليس أكذل من عكسو كىو إثبات 
دفع هبا القسم الثاين من أقساـ دفع بالطرؽ اليت يي كعلى تقدير جوازه فإنو يي  ،(ٓ)بعدـ ما يدؿ على اٛنواز

 التعارض.

 حكم تعارض قولين لمجتهد واحد: -المسألة الثالثة
 :جملتهد قوالف متعارضاف، فبل ٫نل القوالف من حالتٌن دى جً إذا كي 

 القولٌن عنو ُب ٠نلس كاحد، كلو صورتاف: لي قٍ : أف يكوف نػى الحالة األولى
عر برتجيح أحد٨نا كلو بالتفريع عليو، فيكوف ذلك قوالن لو؛ ش: أف يعقب ذلك ّنا يي الصورة األولى

 ألف قوؿ اجملتهد ليس غًن ما يرتجح عنده.
: أف ال يفعل ذلك فيدؿ على توقفو ُب اٞنسألة لعدـ ترجيح دليل أحد اٜنكمٌن ُب الصورة الثانية

فيها احتماؿ قولٌن  :أم ،١نتمل؛ ألف يريد بالقولٌن احتمالٌن على سبيل التجوز الففيها قو  :كقولو ،نظره

                                                           
ىو: ١نمد بن الوىاب بن سبلـ اٛنبائي، أبو علي، من أئمة اٞنعتزلة كرئيس علماء الكبلـ ُب عصره، إليو نسبة الطائفة  (ُ)

ق(، من آثاره: )تفسًن حافل مطوؿ(. ا. ىػ. انظر: سًن أعبلـ َّّق(، كتوُب سنة: )ِّٓية، كلد سنة: )اٛنبائ
 (.ُّٖ/ُْالنببلء للذىيب ط الرسالة  )

ىو: عبد السبلـ بن ١نمد بن عبد الوىاب، اٛنبائي، شيخ اٞنعتزلة، كابن شيخهم، من كبار األذكياء، توُب سنة:  (ِ)
امع الكبًن(، )العرض(، )اٞنسائل العسكرية(، كغًنىا ا. ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء ق(ػ، من تصانيفو )اٛنُِّ)

 (.ِٖٗ/ِ(، شذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي: )ّٔ/ُٓللذىيب ط الرسالة )
 (.ُِٓ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)
 (.ُٓٔ/ْ( شرح الكوكب اٞننًن البن النجار: )(ْ
 (.ُٕٗ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ََِ/ّسبكي )(  اإلهباج شرح اٞننهاج لل(ٓ
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ألة كعلى التقديرين ال ينسب إليو قوؿ ُب اٞنس ،كألف يريد هبما مذىبٌن جملتهدين ،لوجود دليلٌن متساكيٌن
ف العضهم أنو ١ناؿ أف يكوف لو قو ككقوع ذلك ُب ٠نلس كاحد من دكف ترجيح قليل، كرجح ب ،لتوقفو فيها

 ف ُب ٠نلس كاحد.امتناقض
القولٌن عن اجملتهد ُب موضعٌن بأف ينص ُب كتاب أك ُب كقت على  لي قٍ : أف يكوف نػى الحالة الثانية

 فهو قسماف:  ،إباحة شيء كُب آخر على ٓنر٬نو
بعضهم إذل أنو ال  كيكوف األكؿ مرجوعان عنو، كذىب ،علم اٞنتأخر منهما فهو مذىبو: أف يي األول

 فلو دل ينص ُب اٛنديد على الرجوع عن القدمي دل يكن رجوعان عنو.  ،كأف ينص على الرجوع د  بي 
 .(ُ) من غًن اٜنكم على أحد٨نا بالرتجيحلٌنعنو القو  ىحكهل اٜناؿ فيي : أف ٩ني الثاني

 مارتين عند الحاكم:أحكم التعارض بين  -المسألة الرابعة
ًن ، كىل لو أف ٫ني ؟عند اٜناكم فهل لو أف ٫نًن، أك يقف، أك ٪نكم بغًن٨نا مارتافأإذا تعارضت 

 .بأحد٨نا؟ عليو ، أـ يىلزمو أف ٪نكمعليو احملكـو
كمنهم من قاؿ  ،(ِ)اٞنقدسيك ،، فمنهم من قاؿ بالتساقطىذه اٞنسالةاختلف األصوليوف ُب 

مارتٌن، كليس أل٫نًن باٜنكم بإحدل ا للحاكم أف أجاز اآلمدمك  ،الوقف، كمنهم من قاؿ بالتخيًن بوجوب
 .(ّ)التخيًن للمحكـو

قاؿ  ،مارتٌن، كال ٩نوز لو نقضو الجتهاد آخرألال ٩نوز لو أف ٪نكم إال بواحدة من ا :كقيل
اآلمدم: "اتفقوا على أف حكم اٜناكم ال ٩نوز نقضو ُب اٞنسائل االجتهادية ٞنصلحة اٜنكم، فإنو لو جاز 

هاده، أك ُنكم حاكم آخر، ألمكن نقض اٜنكم بالنقض كنقض النقض إذل نقض حكمو إما بتغًن اجت
كيلـز من ذلك اضطراب األحكاـ كعدـ الوثوؽ ُنكم اٜناكم، كىو خبلؼ اٞنصلحة اليت  ،غًن النهاية

 .(ْ)نصب اٜناكم ٟنا"

 تعارض الفتوى عند العامي: -المسألة الخامسة
 أ٨نها: (ٓ)إذل أقواؿ العاميتعارض فتول من عاٞنٌن لدل اختلف األصوليوف ُب 

                                                           
 (.ُّٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )َُِ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )َِّ، َِِ/ّ( اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )(ُ
 (.َّٕ/ِ( ركضة الناظر للمقدسي: )(ِ
 (.َّٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُّٔ/ْ(، شرح الكوكب اٞننًن البن النجار: )ُٗٗ/ْ( اإلحكاـ لآلمدم: )(ّ
 (.َِّ/ْ( اإلحكاـ لآلمدم: )(ْ
 (.ْٓٔ( اٞنسودة ُب أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )(ٓ
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 .(ُ)حكمو كاجملتهد، الوقف، أك التخيًن"" : الوقف، قاؿ اآلمدم:القول األول
 .(ِ): التقليد، قاؿ ابن قدامة: "٩نتهد ُب أعياف اٞنفتٌن، فيقلد أعلمهما كأدينهما"القول الثاني

 . (ّ)الرازمخذ بأيهما شاء، إف استويا، قالو األ :: التخيًن، أمالقول الثالث
        ،(ٓ( )ْ)يأخذ باألخف حكاه الفراء :كقيل ،م عن أىل الظٌاىرك : يأخذ باألغلظ، ر القول الرابع

 .(ٕ)رجح لو اإلباحة كإسقاط التكليف عنو"يي ": (ٔ)كقاؿ أبو اٜنسٌن البصرم
 .(ٖ): يبحث عن األعلم كاألكرع منهم، فيأخذ بقولوالقول الخامس

 حكم التعارض والتعادل عند اإلمامين: -الفرع الثاني
يتناكؿ ىذا الفرع حكم التعارض كالتعادؿ، كحكم تعارض قولٌن جملتهد كاحد، كحكم التعارض عند 

 :ذلك عند ابن حـز كالشوكاين من خبلؿ كتابيهماكؿ اتم تنياٜناكم، كتعارض الفتول لدل العامي، ك 
 )اإلحكاـ كإرشاد الفحوؿ(، كتفصيل ذلك كاآلٌب:

 حكم التعارض والتعادل عند ابن حزم: -ولً أ
: " كأما ٗنهور أصحابنا الظاىريٌن فإهنم سلكوا حيث قاؿ ،يرل ابن حـز جواز التعارض ُب الظاىر

قاؿ: ُب ف، يدلنا ذلك على أنو خالفهم كأجازه ظاىران كقاـ بدفعو، (ُ)طريقةن ٟنم ُب ترؾ ما ظاىره التعارض"

                                                           
 (.ُِٗ/ْ( اإلحكاـ لآلمدم: )(ُ
 (.ُْٕ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ْٔٗ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )ُّٕ/ِ( ركضة الناظر للمقدسي: )(ِ
 (.ِِٖ/ْللجصاص: )(، الفصوؿ ُب األصوؿ ْٔ/ٔ( احملصوؿ للرازم: )(ّ

ق(ػ، كتوُب َّٖىو: ١نمد بن اٜنسٌن بن ١نمد بن خلف بن الفراء، أبو يعلى، القاضي، شيخ اٜننابلة، كلد سنة: ) (ْ)
ق(ػ، كاف لو تصانيف كثًنة، منها: )اإل٬ناف(، )األحكاـ السلطانية(، )العدة(، )الكفاية(، )عيوف ْٖٓسنة: )

(، سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط َّٔ/ّت الذىب البن الًعماد اٜننبلي )اٞنسائل(، كغًنىا. ا. ىػ. انظر: شذرا
 (.ٖٗ/ُٖالرسالة: )

 (.ُِٕٓ/ٓ( العدة ُب أصوؿ الفقو للفراء: )(ٓ
ىو: ١نمد بن علي بن الطيب، أبو اٜنسٌن البصرم، شيخ اٞنعتزلة، صاحب التصانيف الكبلمية، كاف فصيحان بليغان،  (ٔ)

)تصفح األدلة(، )اٞنعتمد(. ا. ىػ. انظر: ق(، من آثاره: ّْٔخر سنة: ) ربيع اآلبليغان، يتوقد ذكاء، توُب ببغداد ُب
 (.ٔٗ/ِ(، ىدية العارفٌن إلٚناعيل البغدادم: )ٕٖٓ/ُٕسًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )

 (.ّّّ/ِ( اٞنعتمد أليب اٜنسٌن البصرم: )(ٕ
 (.ُّْالصبلح: )(، أدب اٞنفيت كاٞنستفيت البن ْٔ/ٔ( احملصوؿ للرازم: )(ٖ
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 ُنوؿ اهلل كقوتو نفي االختبلؼ عن كل ظاىرىا التعارض، ك٥نن نبٌٌن ُب " أشخاص األحاديث كاآلم اليت 
ُب كل خربين  ح بوقوعو ظاىران بٌن نصوص الكتاب كالسنة، فقاؿ: " ككذلك نقطع كنبت  ، كصرٌ (ِ)ذلك"

، كما (ّ)"صحيحٌن متعارضٌن ككل آيتٌن متعارضتٌن ككل آية كخرب صحيح متعارضٌن ككل اثنٌن متعارضٌن
، (ْ): "فسنجمع ُب النصوص اليت ظاىرىا التعارض كتبان كافية"قولوأنو أقر بوجوده بٌن األدلة،  يزيدنا يقينان 

"كإذ  ، حيث قاؿ:حمل على منعو ُب الواقع كنفس األمركأما ما نفاه ابن حـز من التعارض بٌن األدلة فيي 
كأيضان فقد قاؿ فيو عز  ،ن عندهكأف القرآف كحي م ، اهلل لنا أف كبلـ نبيو إ٧نا ىو كلو كحي من عندهقد بٌٌن 
 ،[ِٖ]النساء: آية َأَفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلفًا َكِثيًراكجل: 
ال ٨نا شيء كاحد ال تعارض بينهما ك  ،هبذه اآلية صحة ضركرية أف القرآف كاٜنديث الصحيح متفقاف فصحٌ 

"كقد  قاؿ:حيث  ،رفع، فنفى ّنفهـو كبلمو التعارض ُب اٜنقيقية؛ ألف التعارض ُب الذىن يي (ٓ)اختبلؼ"
ح َنواز ، كصرٌ (ٔ)رفع التعارض اٞنظنوف عن النصوص من القرآف كاٜنديث بيانان الئحان"نا الوجوه اليت هبا يي بيٌ 

، كقد (ٕ)فقاؿ: "كأما البينتاف فالتعارض فيهما موجود كاالختبلؼ فيهما ٣نكن" ،الواقع بٌن البينات التعارض
 ُب الواقع بأدلة منها:  بٌن األدلة على منع التعارضابن حـز استدؿ 

كما كاف مصدر٨نا كاحد استحاؿ فيهما  ،أف الكتاب كالسنة، من مصدر كاحد كىو الوحي  -ُ
 التناقض كاالختبلؼ.

 الدين، كالتعارض يناُب اٜنفظ.ف اهلل قد ضمن لنا حفظ أ -ِ
أك أف يوجد عمـو ال يأٌب نص  ،ف الدين ١نفوظ فلو جاز أف ٫نفى فيو ناسخ من منسوخأ -ّ

كلكانت اٜنجة غًن  ،صحيح بتخصيصو كيكوف اٞنراد بو اٝنصوص لكاف الدين غًن ١نفوظ
بل بالعمل ّنا دل يأمر اهلل  ،نا متعبدين بالظن الكاذب احملـركلكي  ،قائمة على أحد ُب الشريعة

 .(ٖ)كىذا باطل مقطوع على بطبلنو ،تعاذل قط بو

                                                                                                                                                                          
 (.ُْٕ/ّ( اإلحكاـ: )(ُ

 (.ِٕ/ُ: )صدر نفسواٞن (ِ)
 (.ُّٕ/ُ: )حكاـ( اإل(ّ
 (.ّّ/ِ: )صدر نفسو( اٞن(ْ
 (.ََُ/ُ: )صدر السابق( اٞن(ٓ
 (.ٓٔ/ِ) حكاـ( اإل(ٔ
 (.ُْ/ِ: )صدر نفسو( اٞن(ٕ
 (.ُّٕ/ُ: )صدر السابق( اٞن(ٖ
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 التعارض بين األدلة القطعية والظنية عند ابن حزم:
ؽ بٌن ما داللتو قطعية، كما كالظنية، فابن حـز دل يفر   أما بالنسبة لوقوع التعارض بٌن األدلة القطعية

حيث  ،وجب العمل، كليس ىنالك دليل يفيد الظنفيد العلم كتي ت ،داللتو ظنية، فاألدلة كلها عنده سواء
حق مقطوع على غيبو موجب للعلم كالعمل  [خرب الواحد :أم]قاؿ: " فصح يقينان أف اٝنرب اٞنذكور

حق مقطوع على غيبها عند اهلل تعاذل موجبة   [األدلة :أم]كاستدؿ على ذلك بقولو: "إهنا كلها  ،(ُ)معان"
كلتحر٬نو تعاذل اٜنكم ُب الدين بالظن كالقوؿ  ،اهلل تعاذل بأنو حافظ ٞنا أنزؿ من الذكر إلخبار ،كلها للعلم

كليس الرشد إال ما أنزلو اهلل تعاذل على  ،كإلخباره تعاذل بأنو قد بٌن الرشد من الغي ،عليو ّنا ال علم لنا بو
كىذا قولنا كاٜنمد هلل  ،لو اهلل تعاذل على لساف نبيو كليس الغي إال ما دل ينز   ،كُب فعلو، لساف نبيو 
 . (ِ)"رب العاٞنٌن

 التعادل عند ابن حزم:
عند ابن حـز فصورهتا: "أف يرد  –اليت ال ٬نكن فيها ٗنع، كال نسخ  -أما عن األدلة اٞنتعارضة

ُب أحد  ،اكمان ضان مقحديثاف صحيحاف متعارضاف أك آيتاف متعارضتاف أك آية معارضة ٜنديث صحيح تعرٌ 
كال بياف ُب  ،ال زيادة ُب أحد النصٌن على اآلخر ،النصٌن منع كُب الثاين إ٩ناب ُب ذلك الشيء بعينو

فإف حكمهما األخذ بالزائد،  جاء ُب أحد٨نا زيادة على األخرإذا ، أما (ّ)أيهما الناسخ من اٞننسوخ"
كل آيتٌن متعارضتٌن ككل آية كخرب حيث قاؿ: "ككذلك نقطع كنبت ُب كل خربين صحيحٌن متعارضٌن ك 

 بالناسخ منهما، فإف اٜنكم الزائد على اٜنكم صحيح متعارضٌن ككل اثنٌن متعارضٌن دل يأت نص بٌن  
كيدلل ، (ْ)كأف اٞنوافق ٞنعهود األصل اٞنتقدـ كىو اٞننسوخ قطعان يقينان" ،اٞنتقدـ من معهود األصل ىو الناسخ

 ، أنو منسوخ أك ٢نصوصال ٪نل تركو إال بنص يبٌن   ،ند اهلل تعاذلذلك بقولو: "ألنو شرع كارد من عكيدلل 
كأف  ،جلك  فما كاف ىكذا من النصوص كلها فنحن موقنوف بأننا ُب اعتقاد موجبها ١نقوف عند اهلل عز

 .(ٓ)٢نالفنا فيها ٢نطئ عند اهلل عز كجل"

                                                           
 (.ُّٔ/ُ: )إلحكاـا (ُ)
 (.ُْٓ/ُ): ٞنصدر نفسوا (ِ)
 (.ُْٗ/ٖ: )السابق( اٞنصدر (ّ
 (.ُّٕ/ُ: )إلحكاـ( ا(ْ
 (.ٕٓ، ْٕ/ُ: )صدر نفسو( اٞن(ٓ
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 رأي أبن حزم في تعارض قولين لمجتهد:
على من استدؿ بتعارض قولٌن متضادين لعثماف ابن  كاحد، كردٌ رجح ابن حـز أف اٜنق يكوف ُب 

كأف   ،ذىبت طائفة إذل أف كل ٠نتهد مصيب"قاؿ: ف عفاف رضي اهلل تعاذل عنو، ُب اٛنمع بٌن األختٌن،
إذ سئل عن اٛنمع بٌن  ،عن عثماف رضي اهلل عنو كمى كاحتجوا ّنا ري  ،١نق ُب فتياه على تضاده كل مفتو 

 ،كال حجة ٟنم ُب ذلك لوجوه: قاؿ أبو ١نمد ،فقاؿ أحلتهما آية كحرمتهما آية ،مٌناألختٌن ّنلك الي
ال يلـز قبولو إال ّنوافقة نص قرآف أك سنة لو أك  : أف قوؿ عثماف كقوؿ كل أحد دكف النيب أحدىا
كاحد : أف كل ما يأٌب بعد ىذا إف شاء اهلل عز كجل من الرباىٌن ُب إثبات أف اٜنق ُب الثانيك ،إٗناع

رد ما ذىبوا إليو من كوف الشيء : أف عثماف دل يي والثالثكىي دالئل كثًنة ٗنة،  ،مبطل لتأكيلهم الفاسد
ح لو فيها كإ٧نا أراد أنو دل يلي  ،فهذا غاية احملاؿ اٞنمتنع ،حرامان حبلالن معان ُب كقت كاحد على إنساف كاحد

 .(ُ)"وحكم يقف علي

 :رأي ابن حزم في التعارض عند الحاكم

ذا إ: » كقولو"قاؿ: حيث ، (ماان حكم من يعتقد ُب مسألةو )ذىب ابن حـز إذل أف اٜناكم ىو: 
عمـو لكل ٠نتهد؛ ألف كل من اعتقد ُب مسألة ما حكمان ما فهو حاكم فيها ٞنا  (ِ)«اجتهد الحاكم

كيصيب من  ،كقد يطلب من ال يصيب ... ،يعتقد، ىذا ىو اٚنو نصان ال تأكيبلن؛ ألف الطلب غًن اإلصابة
ؤجر عليو أجران ثانيان أيضان، فإف أشكل عليو فإذا أصاب فقد فعل فعبلن ثانيان يي  ،رفإذا طلب أيجً  ،ال يطلب

مر بو من اإلصابة فبل أجر لو يفعل ما أي  كال اعتمد معصية فبل إٍب عليو، كدل ،بعد طلبو فلم يأت ١نرمان عليو
 .(ّ)بالطلب أجر كاحد"فيما دل يفعل، كلو 

يرل ابن حـز كجوب االجتهاد على اٜناكم فإف أصاب فلو أجراف كإف أخطأ فلو أجر اجتهاده، 
، فإنو ٩نوز اٌ مطلوب اٌ كليس لو أجر فيما أخطأ فيو، كاإلٍب مرفوع عنو، كما داـ االجتهاد عند ابن حـز أمر 

                                                           
 (.ُٕ،  َٕ/ٓ: )حكاـ( اإل(ُ

، «إذا حكم اٜناكم فاجتهد ٍب أصاب، فلو أجراف، كإذا حكم فاجتهد ٍب أخطأ، فلو أجر»بلفظ:  أخرجو مسلم (ِ)
)كتاب  :البخارم كأخرجو(. ُِّْ/ّفأصاب، أك أخطأ(، ) )كتاب األقضية(، )باب بياف أجر اٜناكم إذا اجتهد

 .(ِّٕٓم )، رق(َُٖ/ٗاالعتصاـ بالكتاب كالسنة(، )باب أجر اٜناكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ(، )
 (.ُّٔ/ٔ( اإلحكاـ: )(ّ
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قاؿ: "كٟنذا قلنا بفسخ قضاء   ، كُب ذلكالرأمللحاكم أف ٪نكم بغًن اٜنكم األكؿ، كدل أجد لو غًن ىذا 
 .(ُ)كسواء قاؿ بو طوائف من العلماء أك ال" ،كل قاض قضى بو ِنبلؼ النص

 رأي ابن حزم في العامي إذا تعارضت عنده الفتوى: 
كيكوف العامي حينئذ : "حيث قاؿذىب ابن حـز إذل أف العامي ٩نب عليو البحث كاالجتهاد، 

إما بتعارض أحاديث أك آم أك أحاديث كآم، فحكمو  ،لو كجو اٜنكم ُب مسألة ما ّننزلة عادل دل يبٌن
التوقف كالتزيد من الطلب، كالبحث حّت يلوح لو اٜنق أك ٬نوت كىو باحث عن اٜنق عارل الدرجة ُب 

تلـز إال من  اآلخرة ُب كبل األمرين، كال يؤاخذه اهلل تعاذل برتكو أمران دل يلح لو اٜنق فيو... من أف الشريعة ال
... فمن علم أف عليو اٜنج كدل يدر كيف يقيمو فبل يؤاخذ  كاألصل إباحة كل شيءبلغتو كصحت عنده، 

من تركو ما كجب عليو من عمل اٜنج إال ّنا علم ال ّنا ال يعلم؛ كلكن عليو التزيد ُب البحث حّت يدرم  
كال  ،اٜنجة ]فيو[ كال يؤاخذ اهلل تعاذل أحدا بشيء دل تقم عليو ،ٍب حينئذ يلزمو الذم علم ،كيف يعمل

وقف، تفهو ّننهجو ىذا ال ٩نيز للعامي التقليد بل يلزمو ال ،(ِ)"صح عنده كجهو؛ ألنو دل يبلغو ذلك اٜنكم
؛ ألنو ّننزلة من دل يبلغو وكالبحث عن الدليل، كال شيء عليو إذا دل تقم عليو اٜنجة كدل يصح عنده كج

 كم.اٜن

 :حكم التعارض والتعادل عند الشوكاني -اً ثاني
ُب  [األدلة]فقد تتعارض"فقاؿ:  ،التعارض بٌن األدلة ُب الظاىر ذىب الشوكاين إذل جواز

، كقاؿ: (ْ)"كال ٩نوز تعارضهما ُب نفس األمر من كل كجو"، كمنعو ُب اٜنقيقة كالواقع بقولو: (ّ)"الظاىر
 :فهم من ىذه اٛنمل أنو يقوؿفيي  ،(ٓ)"اٞنتعارضٌن ال ُب نفس األمر، بل ُب الظاىرُب كجوه الرتجيح بٌن "

 َنواز التعارض ُب ذىن اجملتهد، أما ُب اٜنقيقة كالواقع فإنو ال ٩نوز.

                                                           
 (.ٗٔ/ٓ: )صدر نفسواٞن (ُ)
 (.َّٓ،َّْ/ٔ: )حكاـ( اإل(ِ
 (.ِٕٓ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ّ
 (.ُِٔ/ِ( اٞنصدر نفسو: )(ْ
 (.ِّٔ/ِ( اٞنصدر السابق: )(ٓ
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 :التعارض بين األدلة القطعية والظنية عند الشوكاني

، لتعارض بٌن األدلة القطعيةبٌن األدلة القطعية كالظنية، فقد منع االتعارض أما بالنسبة لوقوعو 
 ، ككذلك ٬نتنع(ُ): "ال ٬نكن التعارض بٌن دليلٌن قطعيٌن اتفاقان، سواء كانا عقليٌن أك نقليٌن"قاؿ حيث
بٌن قطعي كظين فقاؿ: "ك٣نا ال يصح التعارض فيو إذا كاف أحد اٞنتناقضٌن قطعيان، كاآلخر ظنيان؛ ألف  عنده

: فقاؿ ،التعارض بينهما ٗنع بٌن نقيضٌن، كأجازه بٌن األدلة الظنية أف مشًنٌا إذلالظن ينتفي بالقطع"، 
؛ (ِ)كاف أحد٨نا نقليان، كاآلخر عقليان" ـ عقليٌن، أ ـكإ٧نا يتعارض الظنياف، سواء كاف اٞنتعارضاف نقليٌن، أ"

 ألهنا ٓنتمل التأكيل. 

 ي الشوكاني في التعادل بين األدلة:أر 
 تعادٟنا، ُنيث ال يوجد فيها مرجح، :األدلة من كل كجو، أممذىب الشوكاين ُب تعارض دل يتضح 

فقاؿ: "كقد منع ٗناعة كجود دليلٌن ينصبهما اهلل تعاذل ُب مسألة  لكنو سرد األقواؿ كاٞنذاىب ُب ذلك،
ال بد أف يكوف أحد٨نا أرجح من اآلخر  :كقالوا ،متكافئٌن ُب نفس األمر، ُنيث ال يكوف ألحد٨نا مرجح

 ،(ّ)كال ٩نوز تعارضهما ُب نفس األمر من كل كجو" ،كإف جاز خفاؤه على بعض اجملتهدينُب نفس األمر 
ٍب قاؿ: "كاختلفوا على فرض كقوع التعادؿ ُب نفس األمر، مع عجز اجملتهد عن الرتجيح بينهما كعدـ 

ن ، فيفهم من كبلمو أنو يقوؿ بسقوط األدلة اٞنتعارضة عند التعادؿ )العجز ع(ْ)كجود دليل آخر"
قاؿ: فاٞنذاىب عند التعادؿ كالعجز عن الرتجيح، كدل يرجح أم مذىب منها، الشوكاين الرتجيح(، كنقل 

 .(ٓ)"فهذه تسعة مذاىب فيما كاف متعارضان ُب نفس األمر، مع عدـ إمكاف الرتجيح"

 تعارض قولين لمجتهد واحد عند الشوكاني:
ُب ٠نلس كاحد؛ ألف ذلك دليل التعادؿ كالتناقض، امتناع تعارض قولٌن جملتهد كاحد رجح الشوكاين 

قاؿ: "ال ٩نوز أف يكوف للمجتهد ُب مسألةو قوالف متناقضاف ُب كقتو كاحدو بالٌنسبة إذل شخصو حيث 
كاحدو؛ ألٌف دليلهما إف تعادال من كٌل كجوو، كدل ٬نكن اٛنمع كال الرٌتجيح، كجب عليو الوقف، كإف أمكن 

                                                           
 (.َِٔ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ُ
 (.ُِٔ/ِ( اٞنصدر نفسو: )(ِ
 (.ُِٔ/ِ: )إرشاد الفحوؿ( (ّ
 (.ِِٔ/ِ: )اٞنصدر نفسو( (ْ
 (.ِّٔ/ِ: )السابق( اٞنصدر (ٓ
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اٞنصًن إذل الٌصورة اٛنامعة بينهما، كإف ترٌجح أحد٨نا على اآلخر، تعٌن عليو اٛنمع بينهما، كجب عليو 
 .(ُ)األخذ بو، كهبذا تعلم امتناع أف يكوف لو قوالف متناقضاف ُب كقتو كاحدو باعتبار شخصو كاحدو"

ؿ: "كأٌما ُب كقتٌن فجائزه، ٛنواز تغًٌن اقف ،ذلك الشوكاين : فقد أجازأما إذا كانا في مجلسين
 ،ح األخذ باٞنتأخركرج   ،(ِ) االجتهاد األٌكؿ، كظهور ما ىو أكذل، بأف يأخذ بو كيدع ما كاف قد أخذ بو"

فقاؿ: "فإف كاف جملتهد قوالف كاقعاف ُب كقتٌن فالقوؿ اآلخر رجوع عن القوؿ األكؿ بداللتو على تغيًن 
 .(ّ)اجتهاده األكؿ"

 مارتين عند الحاكم:رأي الشوكاني في تعارض األ
من أف اٜناكم ٩نوز لو نقض  ذىب اإلماـ الشوكاين إذل ما ذىب إليو ابن حـز ُب ىذه اٞنسألة

 .(ْ)اٜنكم األكؿ

 رأي الشوكاني في تعارض الفتوى عند العامي:
، كالذم (ٓ)نقل الشوكاين األقواؿ عند اختبلؼ الفتول على العامي من علماء عصره دكف ترجيح

ي ما يوجبو ابن حـز من كجوب البحث كالتعلم؛ ألف الشوكاين ٪نـر يظهر أف الشوكاين يوجب على العام
 التقليد، كيدعو إذل االجتهاد.

 :في حكم التعارض أوجو التفاق والختالف بين اإلمامين
اتفقا ُب مسألة التعارض ك جواز التعارض ُب الظاىر، كمنعو ُب الواقع،  على ابن حـز كالشوكاين اتفق

اجملتهد قد أف ليس كل ٠نتهد مصيب، ك أنو ك  ،اتفقا على أف اٜنق ُب كاحدك عند اٜناكم، كعند العامي، 
، فيو يوافق الصواب فيؤجر أجرين، كإف اجتهد كأخطأ لو أجر اجتهاده ال أجر عملو، كال يؤاخذ فيما أخطأ

 .رمي التقليدبوجوب االجتهاد كٓن ماككاف سبب اتفاقهما ىو قوٟن

                                                           
 (.ُّٓ/ِ: )إرشاد الفحوؿ(ُ) 
 (.ِّٔ/ِ: )اٞنصدر نفسو (ِ)
 (.ِّٔ/ِ: )السابقاٞنصدر  (ّ)
 (.ِّٓ: ِِّ/ِ: )إرشاد الفحوؿ( (ْ

 (.ُِٓ/ِ: )اٞنصدر نفسو (ٓ)
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 األوجو التي اختلف فيها اإلمامان:
ُب القوؿ بالتعارض بٌن األدلة الظنية كالقطعية، حيث دل يفرؽ ابن حـز بٌن اإلماماف  اختلف

قاؿ: بالتعارض بٌن األدلة الظنية فقط؛ ألهنا تقبل التأكيل كيدخل فيها  فقد القطعي كالظين، فأما الشوكاين
ية عليها، كما خالف الشوكاين ابن حـز ُب منع التعارض بٌن نكاـ مبخطأ الراكم، كأف أغلب األح

 القطعيٌن، كبٌن القطعي كالظين؛ ألف التعارض بينهما ٗنع بٌن نقيضٌن.

  الترجيح:
 ٣نا سبق اآلٌب: يتبٌن
؛ ألف القوؿ بو ُب نفس األمر تناقض، أف التعارض ٩نوز ُب الظاىر ك٬نتنع ُب نفس األمر -ُ

 ذلك.ن عكالشريعة منزىة 
؛ ألنو ليس ىنالك دليل جائز التعارض بٌن القطعيٌن، كبٌن القطعي كالظين، كبٌن الظنيٌن أف -ِ

 نع من كجوده ُب الذىن؛ ألف األفهاـ تتفاكت.ماعلى اٞننع، كما ال دليل فيو فبل 
، ك٩نوز ُب الذىن؛ ألف التعادؿ ال ٣نتنع تنع التعادؿ بٌن ٗنيع األدلة ُب نفس األمر٬نأف  -ّ

، كما خفي على البعض فإنو ال يلـز من عجز ٠نتهد عجز سواه لعجز اجملتهد، يكوف إال
 علمو البعض اآلخر.

٬نتنع أف يكوف جملتهد قولٌن متعارضٌن ُب ٠نلس كاحد، إال على سبيل اإلخبار، بأف اٞنسألة   -ْ
 عن األكؿ. ان فيها قوالف كما أشبو ذلك، أما ُب ٠نلسٌن فيجوز، لكوف الثاين رجوع

عليو  احملكـو للحاكم أف ٪نكم ّنا يرتجح عنده من اٞنتعارضٌن، كال ينبغي لو أف ٫نًٌن ٩نوز  وأن -ٓ
لـز احملكـو ُنكم كاحد، ٞنا يرتتب على التخيًن من مفاسد، كلو أف ٪نكم بٌن حكمٌن بل يي 

 ، إذا ثبت عنده بطبلنو.حكم سابق لوِنبلؼ 

كإف حصل عنده  ،البحث عن دينو، كأف يتحرل أنو يسأؿ األعلم ٩نب عليو العامي أف -ٔ
 يؤديو إليو اجتهاده حسب االستطاعة. تعارض ُب الفتول، فعليو أف يعمل ّنا
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                                                                                                                                              املثحث انثاني

 حمم انتعارض تني األدنة انشرعية

ٞنعرفة ١نل التعارض بٌن األدلة الشرعية، فبل بٌد من أف نعرؼ ما ىو الدليل، كما أقسامو، كما الذم 
، أـ بٌن آية كحديث، أـ بٌن آية ُب الكتاب، سواء كاف بٌن آيتٌنيقع فيو التعارض؟، ٍب نتعٌرؼ على ١نلو 

بٌن آية كقياس، أك كاف بٌن حديثٌن، أـ بٌن حديث كإٗناع، أـ بٌن حديث كقياس، أك كاف كإٗناع، أـ 
من خبلؿ عرض آراء ، أـ بٌن إٗناع كقياس، أك كاف بٌن قياسٌن، كيتم التعٌرؼ على ذلك ٌنبٌن إٗناع

 اإلمامٌن، كذلك ُب أربعة مطالب:األصوليٌن ك 

 املطهة األول

 ض فيهيعنى اندنيم وألسايه وحمم انتعار
كذلك من خبلؿ عرض آراء األصوليٌن التعارض  لب الدليل كتقسيماتو كما يقع فيويتناكؿ ىذا اٞنط
 ذلك ُب فرعٌن:كاإلمامٌن، كيتم تناكؿ 

 الدليل وأقسامو عند األصوليين: حدّ  -الفرع األول 

األصوليوف، كبياف يتناكؿ ىذا الفرع معىن الدليل ُب اللغة كُب االصطبلح، كبياف أقسامو اليت تناكٟنا 
 ذلك كاآلٌب:

 معنى الدليل لغًة واصطالحاً: -أولً 

 ىو. )ما يستدؿ بو(، كالدليل الداؿ، أم: اٞنرشد، كقد )دلٌو( على الطريق )يدل و( الدليل لغًة،
٬نكن التوصل بو إذل العلم ّنطلوب )ما ، وفي الصطالح: (ُ)بالضم )داللة( بفتح الداؿ ككسرىا

 .(ِ)خربم(

                                                           
 (.َُٖ(، التعريفات للجرجاين: )٢َُٔنتار الصحاح للرازم: ) (ُ)
 (.ٗ/ُاإلحكاـ لآلمدم: ) (ِ)
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 أقسامو: -ثانياً 

 :قٌسم األصوليوف الدليل باعتبارات متعددة، أ٨نها

 باعتبار الثبوت، وينقسم إلى ثالثة أقسام: -التقسيم األول

 .(ِ)صحيح، كحسن، كضعيف" :: "اعلم أف اٜنديث عند أىلو ينقسم إذل(ُ)قاؿ ابن الصبلح
العدؿ الضابط عن العدؿ )اٜنديث اٞنسند الذم يتصل إسناده بنقل األول الصحيح، وىو: 

 .(ّ) (الضابط إذل منتهاه، كال يكوف شاذان، كال معلبلن 
ما عيًرؼ ٢نرجو كاشتهر رجالو، كعليو مدار أكثًر اٜنديًث، كىو الذم يقبلو الثاني الحسن، وىو: )

الصبلح[ : "كنقل اٞنصنف ]ابن (ٓ)، كُب حجيتو قاؿ ابن حجر(ْ)أكثر العلماًء، كيستعملو عامة الفقهاء(
 .(ٔ)كغًن كاحد االتفاؽ على أف اٜنديث اٜنسن ٪نتج بو كما ٪نتج بالصحيح، كإف كاف دكنو ُب اٞنرتبة"

 .(ٕ)()ما دل ٩نمع صفة الصحيح أك اٜنسن ، كىو:الثالث الضعيف

 باعتبار النقل، وينقسم إلى قسمين: -التقسيم الثاني

  .(ٖ)مبلغان أحالت العادة تواطؤىم على الكذب(خرب بلغت ركاتو ُب الكثرة كىو: )األول متواتر، 

                                                           
ىو: عثماف بن صبلح الدين عبد الر٘نن بن عثماف، اٞنوصلي الشافعي، أبو عمرك، اإلماـ اٜنافظ العبلمة، شيخ  (ُ)

ق(ػ، كاف أحد فضبلء عصره ُب التفسًن كاٜنديث، ّْٔق(ػ، كتوُب سنة: )ٕٕٓاإلسبلـ، تقي الدين، كلد سنة: )
بعلم اٜنديث كاللغة، كإذا أطلق الشيخ ُب علماء اٜنديث فاٞنراد ىو، من آثاره:  كالفقو، كأٚناء الرجاؿ، كما يتعلق

 (.ُْٗ/ْتذكرة اٜنفاظ للذىيب: ): بلح(. ا. ىػ. انظر)علـو اٜنديث اٞنعركؼ ّنقدمة ابن الص
 (.ٕٗ( مقدمة ابن الصبلح: )(ِ
 (.ٕٗ( اٞنصدر نفسو: )(ّ
 (.َّ( اٞنصدر السابق: )(ْ

ػ، كتوُب ق(ّٕٕ)ىو: أ٘ند بن علي بن ١نمد الكناين، العسقبلين، اٞنصرم اٞنولد كاٞننشأ كالدار كالوفاة، كلد سنة:  ٓ))
ق(ػ، من آثاره )فتح البارم بشرح صحيح البخارم(، )اإلصابة ُب ٕنييز الصحابة(كغًنىا كثًن. ا. ىػ ِٖٓسنة: )

 (.ٖٕ/ُبدر الطالع للشوكاين: )ال (،ُّ/ُإيضاح اٞنكنوف إلٚناعيل البغدادم: ) انظر:
 (.َُْ/ُ(  النكت على مقدمة ابن الصبلح البن حجر: )(ٔ
 (.ُّ(، انظر: التقريب كالتيسًن للنوكم: )ُُِ( اٞنصدر نفسو: )(ٕ
 (.ِٕٓ( هناية السوؿ لئلسنوم: )(ٖ



-َُّ- 

"إف أخبار : قاؿ الفراء كُب حجيتو ،(ُ))اٝنرب الذم ال يصل إذل حد التواتر( ىو:والثاني آحاد، و
 .(ِ)اآلحاد إذا تلقيت بالقبوؿ، كانت مقطوعان هبا كالتواتر"

 باعتبار العلم والظن، وينقسم إلى قسمين: -التقسيم الثالث

العلم عبارة عن صفة ٪نصل هبا ": ، كىو: )عبارة عما أفاد العلم(، قاؿ اآلمدمقطعيُّ  -األول
 .(ّ)لنفس اٞنتصف هبا التميز بٌن حقائق اٞنعاين الكلية حصوالن ال يتطرؽ إليو احتماؿ نقيضو"

الظن عبارة عن ترجح أحد االحتمالٌن ُب النفس على اآلخرة ": عرفو اآلمدم بقولوظنيُّ:  -والثاني
 .(ْ)ن غًن القطع"م

 باعتبار النقل والعقل، وينقسم إلى: -التقسيم الرابع

)أدلة نقلية(، قاؿ اآلمدم: "كالنصوص من الكتاب كالسنة كاإلٗناع  دليل نقلي -ُ
 .(ٓ)كالقياس"

كقولنا ُب الداللة على حدكث العادل، العادل مؤلف، ككل مؤلف حادث، فيلـز أدلة عقلية،   -ِ
 من ذلك: العادل حادث.

كقولنا ُب الداللة على ٓنرمي النبيذ، النبيذ مسكر ككل مسكر حراـ، لقولو مركب من األمرين،   -ّ
« :فيلـز من ذلك أف النبيذ حراـ(ٔ)«كل مسكر حراـ ،(ٕ). 

                                                           
 (.ُٗٔ/ُ( العدة ُب أصوؿ الفقو للفراء: )(ُ
 (.ّْٕ/ّ( اٞنصدر نفسو: )(ِ

 (.َُ/ُ) :دملآلم اإلحكاـ (ّ)
 (.ُِ، ُُ/ُ( اإلحكاـ: )(ْ

 (.َُ/ُ) :اإلحكاـ لآلمدم (ٓ)
(، ّّْْ( رقم )ُُٔ/ٓ: )كتاب اٞنغازم(، )باب بعث أيب موسى كمعاذ إذل اليمن قبل حجة(، )أخرجو البخارم (ٔ)

 (.ُٖٔٓ/ّ)كتاب األشربة( )باب بياف أف كل مسكر ٙنر ككل ٙنر حراـ(: ) :مسلمأخرجو (، ك ّّْْ)
 (.َُ/ُ) :لآلمدم اإلحكاـ (ٕ)



-َُْ- 

 ، وينقسم إلى قسمين:نص والظاىرباعتبار ال -يم الخامسالتقس

تِْلَك عرفو ابن قدامة بقولو "ىو: )ما يفيد بنفسو من غًن احتماؿ(، كقولو تعاذل: األول: النص، 
: أف يصار إليو كال يعدؿ حكمو[، كقيل: )ىو الصريح ُب معناه(، كُٔٗ]البقرة : من اآلية  َعَشَرٌة َكاِمَلةٌ 

 .(ُ)عنو إال بنسخ"
كحكمو: أف يصار إذل معناه  : الظاىر، كىو: )ما احتمل معنيٌن ىو ُب أحد٨نا أظهر(،والثاني

 .(ِ)الظاىر، كال ٩نوز تركو إال بتأكيل"

 :(3)وأقسامو ثالثة عتبار دللة األلفاظ على المعانيبا -التقسيم السادس

 .(ْ)، كىي: )أف تعترب داللتو بالنسبة إذل ٕناـ مسماه(دللة المطابقةاألول: 
بالنسبة إذل ما يكوف داخبلن ُب اٞنسمى من ، كىي: )أف تعترب داللة اللفظ دللة التضمن، والثاني

 .(ٓ)حيث ىو كذلك(
، كىي: )أف تعترب داللة اللفظ بالنسبة إذل ما يكوف خارجان عن اٞنسمى من دللة اللتزام، والثالث

 .(ٔ)حيث ىو كذلك(
يدؿ على الضرب داللة مطابقة، كعلى الشمع داللة تضمن، كعلى اٝنلية داللة التزاـ،  (ٕ)كالشهد

 .(ٖ)كاٞنستعمل ُب العلـو داللة التضمن، كاٞنطابقة "

 باعتبار المتفق عليها والمختلف فيها، وىي قسمان: -التقسيم السابع

 .(ُ)س: الكتاب كالسنة، كاإلٗناع، كالقيااألدلة اٞنتفق عليها أربعةاألول، 

                                                           
 (.َٔٓ/ُركضة الناظر للمقدسي: )(ُ) 
 (.ِٖ،  ِٕ(، اٞنعونة ُب اٛندؿ للشًنازم: )َٖٓ/ُاٞنصدر نفسو: ) (ِ)
 (.ِٓاٞنستصفى للغزارل: ) (ّ)
 (.ُِٗ/ُاحملصوؿ للرازم ) (ْ)
 (.ُِٗ/ُاٞنصدر نفسو: )(ٓ) 
 (. ُِٗ/ُاٞنصدر السابق: ) (ٔ)
 (.ّٕٗ/ّالعٌن للفراىيدم: )كتاب  .كشيٍهدة شىٍهدىة: كالواحدة ًشهاد،ٗنعو  سمىًٍعو، من يػيٍعصىرٍ  دل ما العسل: الش ٍهد(ٕ) 

(ّ/ّٕٗ.) 
 (.ُٕ/ُتقومي النظر البن الدىاف: ) (ٖ)



-َُٓ- 

اٞنكتوب ُب اٞنصاحف  كىو:)الكبلـ اٞنعجز اٞننزؿ على النيب ، )القرآف(، النوع األول: الكتاب
 .(ِ)اٞننقوؿ بالتواتر اٞنتعبد بتبلكتو(

كىي حجة ، (ّ)قوالن أىك فعبلن أىك تقريران( ، كىي: )مىا نيقل عىن رىسيوؿ اهلل السنة: النوع الثاني
-حجة؛ لداللة اٞنعجز على صدقو، كأمر اهلل  ، قاؿ ابن قدامة اٞنقدسي: "كقوؿ رسوؿ اهلل باتفاؽ

 .(ْ)بطاعتو، كٓنذيره من ٢نالفة أمره" -سبحانو
على  - -عرفو اٞنقدسي بقولو: )اتفاؽ علماء العصر من أمة ١نمد  اإلجماع،: النوع الثالث
كىو كقاؿ القراُب: " ،(ٔ)ع حجة قاطعة عند اٛنمهور"، كقاؿ ُب حجيتو: "كاإلٗنا (ٓ)أمر من أمور الدين(

َوَمْن ُيَشاِقِق ، كالدليل على حجيتو قولو تعاذل: (ٗ)"(ٖ)كالشيعة كاٝنوارج (ٕ)عند الكافة حجة خبلفان للنظٌاـ
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُ َول وِ  َما تَ َولَّى َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت  الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُو اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ

إف اهلل : »ثبوت الوعيد على اٞنخالفة يدؿ على كجوب اٞنتابعة، كقولو ف[، ُُٓ] النساء : آية َمِصيًرا
، أم: على أف اإلٗناع (ُ) ، يدؿ على ذلك"(َُ)«تعاذل ال ٩نمع أميت على ضبللة كيد اهلل على اٛنماعة

 حجة.

                                                                                                                                                                          
(، ََْ/ْ(، شرح الكوكب اٞننًن البن النجار: )َِ، ُٗ/ُ(، كشف األسرار للبخارم: )َٖاٞنستصفى للغزارل: ) (ُ)

 (.ُٓٔ/ّاٞنوافقات للشاطيب: )
 (.ُٗ/ُمناىل العرفاف للزرقاين: ) (ِ)
 (.ْٕ( اٞنختصر ُب أصوؿ الفقو البن اللحاـ: )(ّ
 (.ِّٕ/ُ( ركضة الناظر للمقدسي: )(ْ
 (.ّٕٔ/ُ( اٞنصدر نفسو: )(ٓ
 (.ّٖٕ/ُ( اٞنصدر السابق: )(ٔ

لتصانيف اٞنتكلم، كىو ىو: إبراىيم بن سيار بن ىانئ البصرم اٞنعركؼ بالنظاـ، أبو إسحاؽ، شيخ اٞنعتزلة صاحب ا (ٕ)
ق(، من مؤلفاتو: َِّشيخ اٛناحظ، تكلم ُب القدر، كمن أقوالو: إف اهلل ال يقدر على الظلم، توُب سنة: )

)الوعيد، كالظفرة، كاٛنواىر كاألعراض، كىي غًن موجودة(، أ، ق، انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط اٜنديث 
 .(ُِ/ٔ(، الواُب بالوفيات للصفدم: )ِٗٓ/ٖ)

 كأصحاب عنهما اهلل رضي كعلي عثماف تكفًن على كاجتمعوا، عفاف بن عثماف اٞنؤمنٌن أمًن على خرجوا الذين: ىم (ٖ)
 على خركجهم اذل نسبة االسم بذلك كٚنوا أحد٨نا، أك اٜنكمٌن كصوب بالتحكيم رضي كمن، كاٜنكمٌن اٛنمل

 (.ٓٓ) للبغدادم الفرؽ بٌن الفرؽ: انظر. اٛنائر السلطاف
 (.ِّْ( شرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: )(ٗ

 )كتاب العلم(، :ُب اٞنستدرؾ (، كاٜناكمُِٕٔ(، رقم )ْٔٔ/ْ) ،ركاه الرتمذم: )باب ما جاء ُب لزـك اٛنماعة( (َُ)
 (.ُْٖٖ(، رقم )ّٖٕ/ُ(، كقاؿ األلباين: )صحيح(، أنظر: صحيح اٛنامع )ِّٗ(، رقم )َُِ/ُ)



-َُٔ- 

عرفو القراُب بقولو: )مساكاة الفرع لؤلصل ُب ذلك اٜنكم(، كقاؿ ُب حجيتو:  القياس،النوع الرابع: 
خبلفان ألىل الظاىر، لقولو  -ر٘نة اهلل عليهم -كٗناىًن العلماء  -ر٘نو اهلل - (ِ)"كىو حجة عند مالك

أجتهد : »-ي اهلل عنو رض -[، كلقوؿ معاذ ِ]اٜنشر: من اآلية  فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِلي اأْلَْبَصارِ تعاذل: 
، كقاؿ ابو اٞنظفر السمعاين: "ذىب كافة األمة من الصحابة (ْ)، بعد ذكره الكتاب كالسنة"(ّ)«رأيي

 .(ٓ)كالتابعٌن كٗنهور الفقهاء إذل أف القياس الشرعي أصل من أصوؿ الشرع"

 األدلة المختلف فيها عند األصوليين، وىي:  -الثاني

، كىو حجة عند (ٔ) ٞنا استحسنو اإلنساف من غًن دليل( ، كىو:)ترؾ القياسالستحسان -ُ
 .(ٕ)اٜننفية، كغًن حجة عند الشافعية

، كمعناه: )أف ما ثبت ُب الزمن اٞناضي فاألصل بقاؤه ُب الزمن اٞنستقبل، حّت الستصحاب -ِ
 ، كُب حجيتو مذىباف:(ٖ)يوجد اٞنزيل(

                                                                                                                                                                          
 .(ِّْشرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: ) (ُ)
ق(، كتوُب سنة: ّٗىو: اإلماـ مالك بن أنس بن مالك، شيخ اإلسبلـ، حجة األمة، إماـ دار اٟنجرة، كلد سنة: ) (ِ)

(، تذكرة اٜنفاظ للذىيب: ْٖ/ٖق(، كدفن ُب البقيع. ا. ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )ُٕٗ)
 (.ِٖٗ/ُ(، شذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي: )َِٖ/ُ)

أ٘ند: مسند ، (ِّٗٓرقم )(، َّّ/ّ) )كتاب األقضية(، )باب اجتهاد الرأم ُب القضاء(: ركاه أبو داككد: (ّ)
يىا بىابي ) ، سنن الدارمي:(ََِِٕرقم ) (،ّّّ/ّٔ))حديث معاذ(،  رقم  (،ُٕٔ/ُ) (،الش د ةً  ًمنى  ًفيوً  كىمىا اٍلفيتػٍ

قاؿ الرتمذم: "ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا ك (. ّٔ/ْ) )كتاب أدب القاضي(، نصب الراية للزيلعي: (،َُٕ)
(، كقاؿ البخارم ُب التاريخ ُِّٖ(، رقم )َٖٔ/ّالوجو كليس إسناده عندم ّنتصل". انظر: سنن الرتمذم )

(، كقاؿ: "ىذا حديث ٕٗٓ -ٖٕٓ/ِ(: "ال يصح"، كأخرجو ابن اٛنوزم ُب "العلل اٞنتناىية": )ِٕٕ/ِالكبًن )
: "حديث ساقط دل يركه أحد من ال يصح كإف كا ف الفقهاء كلهم يذكركنو ُب كتبهم كيعتمدكف عليو". كقاؿ ابن حـز

غًن ىذا الطريق كأكؿ سقوطو أنو عن قـو ٠نهولٌن دل يسموا فبل حجة فيمن ال يعرؼ من ىو، كفيو اٜنارث بن عمر 
 (.ُُِ/ٕكىو ٠نهوؿ ال يعرؼ من ىو ". اإلحكاـ: )

 (.ّْٖلقراُب: )شرح تنقيح الفصوؿ ل (ْ)
 (.ِٕ/ِقواطع األدلة ُب األصوؿ للسمعاين: )(ٓ) 
 (.ُُٕ(، اٞنستصفى للغزارل: )ِْٗالتبصرة ُب أصوؿ الفقو للشًنازم: ) (ٔ)
 (.ِٓٗ/ِ(، انظر: اٞنعتمد أليب اٜنسٌن البصرم: )َّٓ/ُالرسالة لئلماـ الشافعي: ) (ٕ)
 (.ُّ/ٖط للزركشي: )(، البحر احمليْْٕشرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: ) (ٖ)



-َُٕ- 

أنو حجة يفزع إليها اجملتهد إذا دل ٩ند دليبلن ُب اٜنادثة، كإليو ذىب اٜننابلة، كاٞنالكية، كأكثر  األول:
 الشافعية كالظاىرية.

 .(ُ): أنو ليس ُنجة، كىو مذىب ٗنهور اٜننفية كاٞنتكلمٌنالثاني

كصحبو كلو ساعة، ركل عنو  ىو: )من اجتمع مؤمنان ّنحمد  قول الصحابي، الصحابي -ّ
 . (ِ)أك ال(

ذكر الزركشي أقواالن ُب حجية قوؿ الصحايب، فقاؿ: "اختلفوا ُب قوؿ الصحايب ىل يكوف حجة أـ 
 ال؟، إذل أقواؿ أ٨نها:

ُب اٛنديد، كإليو ( ّ): أنو ليس ُنجة مطلقان، كغًنه من اجملتهدين، كىو قوؿ الشافعيالقول األول
 اإلماـ أ٘ند، كاختاره أبو اٝنطاب من أصحابو.ذىب ٗنهور األصوليٌن من أصحابنا كاٞنعتزلة، كيومئ إليو 

 عن مالك كأكثر اٜننفية. ذلك  لى قً نو حجة شرعية مقدمة على القياس، ني أ: القول الثاني
 .(ْ): أنو حجة إذا انضم إليو قياس"القول الثالث

شرعنا  حٍ رفو بعضهم بقولو كىو: )شرع من قبلنا من األنبياء فيما دل يصرٌ عٌ  -شرع من قبلنا -ْ
الغزارل ُب )اٞننخوؿ( بعد أف ذكر اٝنبلؼ: "كاٞنختار أف ال رجوع إذل دين  قاؿ ،(ٓ)بنسخو(

كما بٌن القياس كغًنه   أحد من األنبياء، إذ لو كاف من مآخذ الشريعة لبٌن لنا رسوؿ اهلل 
 مع طوؿ الدىور ككثرة الوقائع -رضي اهلل عنهم-من اٞنآخذ، كرجع إليو كاحد من الصحابة 

كشدة تركيهم فيها، كرجوعهم ُب االشتوار إذل اٛنماعة، ككاف فيهم كعب األحبار كدل يراجع 
 .(ٔ)قط، فاستباف هبذا أنو ال حكم لو أصبلن"

رجح قد ك نفعة، أك دفع اٞنضرة(، عرٌفها اٞنقدسي بقولو: ىي:)جلب اٞن المصالح المرسلة: -ٓ
: منع أحدىا" :حجيتها مذاىبكنقل الزركشي ُب ، (ٕ)أهنا حجة عند الشافعي كمالك

                                                           
 (. ُْ/ٖ( البحر احمليط للزركشي: )(ُ

 (.َُٗ/ٔاٞنصدر نفسو: ) (ِ)
ق(ػ، من َِْق(، كتوُب سنة: )َُٓىو: ١نمد بن إدريس، أبو عبد اهلل، صاحب اٞنذىب اٞنعركؼ، كلد سنة: ) (ّ)

 (.ُّٔ/ُ(، تذكرة اٜنفاظ للذىيب: )ٓ/َُآثاره كتاب )األـ(. ا. ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )
 (.َٔ،  ٕٓ،  ٓٓ/ٖ( البحر احمليط للزركشي: )(ْ

 (.ُّٕ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُٓٔللغزارل: ) اٞنستصفى (ٓ)
 (.ِّْ، ِّّاٞننخوؿ للغزارل: ) (ٔ)
 (.ُِٖ/ٓ(، اٞنوافقات للشاطيب: )ِْٖ، ْٖٕ/ُ( ركضة الناظر للمقدسي: )(ٕ



-َُٖ- 

عن  (ُ)التمسك بو مطلقان، كىو قوؿ األكثرين، منهم القاضي كأتباعو، كحكاه ابن برىاف
 .(ِ)ر٘نو اهلل" -: اٛنواز مطلقان، كىو احملكي عن مالك الثانيالشافعي. 

ؤخذ باالجتهاد على أقاكيل، فيي  رو دى قى كىو: "أف ٫نتلف اٞنختلفوف ُب مي األخذ بأقل ما قيل،  -ٔ
 .(ّ)بأقلها عند إعواز اٜنكم، أم: إذا دل يدؿ على الزيادة دليل"

 .(ْ)كىي: )استصحاب حكم العقل ُب عدـ األحكاـ( ،رفها القراُب بقولوعٌ البراءة األصلية:  -ٕ
 .(ْ)األحكاـ(

الوسيلة للشيء، كمعىن ذلك حسم مادة كسائل الفساد دفعان الذريعة ىي: ) ،سد الذرائع -ٖ
أصل من أصوؿ الشريعة، حيث قاؿ: "كالشريعة مبنية على كقد قرر الشاطيب بأنو ، (ٓ)لو(

، كالتحرز ٣نا عسى أف يكوف طريقان إذل مفسدة، فإذا كاف ىذا  االحتياط كاألخذ باٜنـز
معلومان على اٛنملة كالتفصيل؛ فليس العمل عليو ببدع ُب الشريعة، بل ىو أصل من أصوٟنا، 

 .(ٔ)ٓنسيين" راجع إذل ما ىو مكمل؛ إما لضركرم، أك حاجي، أك
قاؿ القراُب ُب تعريفو ىو: )١ناكلة الدليل اٞنفضي إذل اٜنكم الشرعي من جهة الستدلل:  -ٗ

 .(ٕ)القواعد ال من جهة األدلة اٞننصوبة(
)كىو تصفح أمور جزئية ليحكم ُنكمها على أمر : : عرفو الزركشي بقولوالستقراء -َُ

اختلف فيو، كاألصح أنو يفيد الظن يشمل تلك اٛنزئيات(، كقاؿ ُب حجيتو: "كىذا النوع 
 .(ٖ)الغالب، كال يفيد القطع"

ىي: )أف ٩نمع بٌن شيئٌن أك أشياء ُب األمر أك النهي، ٍب يبٌن حكم دللة القتران:  -ُُ
 .(ُ)أحد٨نا، فيستدؿ بالقراف على ثبوت ذلك اٜنكم لآلخر(

                                                           
ىو: العبلمة الفقيو، أبو الفتح أ٘ند بن علي بن برىاف بن اٜنمامي، البغدادم، الشافعي، كاف أحد األذكياء، بارعا  (ُ)

ق(، من آثاره: )الوجيز(، )البسيط(، )كالوسيط(. ا. ُٖٓق(، كتوُب سنة: )ْٕٗٞنذىب كأصولو، ، كلد سنة: )ُب ا
 (.ُّٕ/ُ(، األعبلـ للزركلي: )ّّٔ/ُْىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط اٜنديث )

 (.ْٖ/ٖ( البحر احمليط للزركشي: )(ِ
 (.ِٔ/ٖاٞنصدر نفسو: ) (ّ)
 (.ْْٕللقراُب: )شرح تنقيح الفصوؿ  (ْ)
 (.ْْٖاٞنصدر نفسو: ) (ٓ)
 (.ٖٓ/ّاٞنوافقات للشاطيب: ) (ٔ)
 (.َْٓ( شرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: )(ٕ
 (.ٔ/ٖ( البحر احمليط للزركشي: )(ٖ



-َُٗ- 

 (ٓ)كأبو يوسف منا، (ْ)كالصًنُب ،(ّ)كابن أيب ىريرة (ِ): "قاؿ هبا اٞنزينإنو قاؿ الزركشي ُب حجيتها
يستعملها كثًنان كقيل: إف مالكان احتج  (ٔ)كنقلو الباجي عن نص اٞنالكية قاؿ: كرأيت ابن نصر ،من اٜننفية

ية من اآل]النحل: َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر لِتَ رَْكُبوَىا َوزِيَنةً سقوط الزكاة عن اٝنيل بقولو تعاذل:  ُب
، فكذلك اٝنيل كأنكرىا ُب الذكر بٌن اٝنيل كالبغاؿ كاٜنمًن، كالبغاؿ كاٜنمًن ال زكاة فيها إٗناعان  فى قرى [، فى ٖ

 .(ٕ)اٛنمهور"

 ىل على النافي دليل أم ل؟ -ُِ
: ال بد  : ال دليل عليو كقاؿ قـو قاؿ الغزارل: "مسألة اختلفوا ُب أف الناُب ىل عليو دليل؟ فقاؿ قـو

لث بٌن العقليات كالشرعيات فأكجبوا الدليل ُب العقليات دكف الشرعيات، من الدليل، كفر ؽ فريق ثا
 .(ٖ)كاٞنختار أف ما ليس بضركرم فبل ييعرؼ إال بدليل"

                                                                                                                                                                          
 (.ُٖداللة االقرتاف ككجو االحتجاج هبا عند األصوليٌن أليب عاصم الشحات: ) (ُ)
ىو: إٚناعيل بن ٪نٍن بن إٚناعيل، اإلماـ العبلمة، فقيو اٞنلة، علم الزىاد، تلميذ اإلماـ الشافعي، كلد سنة:  (ِ)

ق(ػ، ا. ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة ِْٔق(، من آثاره: )اٞنختصر ُب الفقو(، توُب سنة: )ُٕٓ)
(ُِ/ِْٗ.) 

أبو علي، البغدادم، القاضي، شيخ الشافعية، انتهت إليو رياسة اٞنذىب، أخذ  ىو: اٜنسن بن اٜنسٌن بن أيب ىريرة، (ّ)
(، َّْ/ُٓق(ػ، ا. ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )ّْٓعنو الطربم كالدارقطين، توُب سنة: )
 (.َّٕ/ِشذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي )

ق(،  َّّأحد اٞنتكلمٌن الفقهاء من الشافعية من أىل بغداد، توُب سنة: )ىو: ١نمد بن عبد اهلل الصًنُب، أبو بكر،  (ْ)
كاف أعلم الناس باألصوؿ بعد الشافعي من آثاره: )كتاب الفرائض(، )البياف ُب دالئل األعبلـ على أصوؿ 

 (.ِْٔ/ُاألحكاـ(. ا. ىػ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )
، اإلماـ اجملتهد، احملدث العبلمة، قاضي القضاة، صاحب اإلماـ أيب ىو: يعقوب بن إبراىيم األنصارم، الكوُب(ٓ) 

ن آثاره: )اٝنراج(، )اآلثار(، ق(ػ، مُِٖق(ػ، كتوُب ُب خبلفة الرشيد ببغداد سنة: )ُُّحنيفة، كلد سنة: )
ماد (، شذرات الذىب البن العً ّٓٓ/ٖ)اختبلؼ األمصار(. ا. ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )

 (.ِٖٗ/ُاٜننبلي )
ق(ػ، من آثاره: )تعظيم َِِىو: ١نمد بن نصر بن اٜنجاج، اٞنركزم، شيخ اإلسبلـ، أبو عبد اهلل كلد ببغداد سنة: ) (ٔ)

( ّّ/ُْق(ػ. ا. ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )ِْٗقدر الصبلة(، )رفع اليدين( توُب سنة: )
 (.ُِٔ/ِ(، شذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي: )ْٖٗ/ٗهتذيب التهذيب البن حجر: )

 (.ُّٗ/ِ(، األشباه كالنظائر للسبكي: )َُٗ/ٖ( البحر احمليط للزركشي: )(ٕ
 (.ُِٔاٞنستصفى للغزارل: ) (ٖ)



-َُُ- 

 محل التعارض بين األدلة: -اً لثثا

 ُب ىذا ما يصلح من األدلة أف يقع فيو التعارض كما ٬نتنع، ككاف خبلفهماختلف األصوليوف في
دفع هبا التعارض، ككذلك خبلفهم فيما يصح كما ال يصح أف يكوف دليبلن، نتيجةن ٝنبلفهم ُب الطرؽ اليت يي 

فالذين يوجبوف الدفع بالنسخ بٌن اٞنتعارضٌن جعلوا ١نل التعارض األدلة اليت تقبل النسخ، سواء كانت 
، كمن قاؿ بوجوب (ُ)ال تقبل النسخ قطعية أك ظنية، فيجوز ُب النقلية ك٬نتنع بٌن األدلة العقلية؛ ألهنا

بٌن القطعية كبٌن القطعي كالظين؛ ألف اٛنمع بينهما ٗنع  كمنعواٛنمع، جعل ١نل التعارض األدلة الظنية، 
اٞنختلف فيها؛ ألف اٞنختلف فيها إذا عارضت  دكفبٌن نقيضٌن، كمنهم من جعلو بٌن األدلة اٞنتفق عليها 

رتؾ الدليل فيو، فيي  ان قدـ على ما كاف ٢نتلفعليو يي  ان كألف ما كاف متفق ر معارضتها؛ضن اٞنتفق عليها ال يو 
عمل بالدليل اٞنتفق على حجيتو، ك٣نن جعل ١نل التعارض األدلة اٞنتفق عليها اٞنختلف ُب حجيتو، كيي 

 ،(ِ)"رجح على معارضو، إما كتاب، أك إٗناع، أك خرب، أك قياساإلسنوم حيث قاؿ: "فالدليل الذم يي 
كقاؿ القراُب: "يقع التعارض ُب الشرع بٌن الدليلٌن كالبينتٌن  كالرتجيح ال يكوف إال بعد التعارض،
، كذىب الزركشي إذل أف ١نل التعارض بٌن األدلة الشرعية، (ّ)كاألصلٌن، كالظاىرين كاألصل كالظاىر"

كبٌن آية كسنة، كبٌن آية  القياس، ففي الكتاب يكوف: بٌن آيتٌن،ك اإلٗناع، ك السنة، ك يكوف ُب الكتاب، 
كإٗناع، كبٌن آية كقياس، كُب السنة يكوف: بٌن حديثٌن، كبٌن حيث كإٗناع، كبٌن حديث كقياس، كُب 

 يقع بٌناإلٗناع يكوف: بٌن إٗناعٌن، كبٌن إٗناع كقياس، كُب القياس يكوف: بٌن قياسٌن، كبٌن األلفاظ، 
كىذا التقسيم من حقيقة ك٠ناز كمشرتؾ كغًنىا، ، بٌن أحواؿ اللفظيقع عمـو كخصوص، كمطلق كمقيد، ك 

 .(ْ)ىو اٞنشهور عند األصوليٌن من حيث كبلمهم ُب األدلة اٞنتعارضة

                                                           
 (.ِِٓ: )ستصفى للغزارل( اٞن(ُ
 (.ِّٕ( هناية السوؿ لئلسنوم: )(ِ
 (.ّْٓ( شرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: )(ّ

 (.ُِِ/ٖاحمليط للزركشي: ) البحر (ْ)



-ُُُ- 

 الدليل وأقسامو عند اإلمامين: -الفرع الثاني

يتناكؿ ىذا الفرع معىن الدليل كأقسامو، كما الذم يقع فيو التعارض، عند ابن حـز كالشوكاين من 
 )اإلحكاـ كإرشاد الفحوؿ(، كتفصيل ذلك كاآلٌب: :خبلؿ كتابيهما

 حد الدليل وأقسامو عند ابن حزم: -أولً 
كعبارة  ،عرؼ بو اٞنسمىكالدليل قد يكوف برىانان، كقد يكوف اٚنان يي "ؼ ابن حـز الدليل بقولو: عر  

فذلك اللفظ الذم خاطبك بو ىو دليل على ما  ،ك على طريق تريد قصدهكرجل دلٌ   ،يتبٌن هبا اٞنراد
الدليل نفسو إذا كاف برىانان أك إقناعان أك ) :ىي طلبت، كقد يسمى اٞنرء الداؿ دليبلن أيضان، كاٜنجة

 .(ُ)"(شغبان 
 .(ِ)كل قضية أك قضايا دلت على حقيقة حكم الشيء():البرىان عند ابن حزم ىوو 

 أصول الشريعة عند ابن حزم:
قاؿ ر٘نو اهلل: "أقساـ األصوؿ اليت ال يعرؼ شيء من الشرائع إال منها كأهنا أربعة كىي: نص 

الذم إ٧نا ىو عن اهلل تعاذل ٣نا صح عنو عليو السبلـ نقل الثقات، أك  القرآف، كنص كبلـ رسوؿ اهلل 
 .(ّ)"التواتر، كإٗناع ٗنيع علماء األمة، أك دليل منها ال ٪نتمل إال كجها كاحدا

 أقسام الدليل عند ابن حزم باعتبار نقل األخبار قسمان: 

تلف كىذا خرب دل ٫ن(، )ما نقلتو كافة بعد كافة حّت تبلغ بو النيب  :كىو ،خبر تواتر األول
  .(ْ)أنو حق مقطوع على غيبوك  مسلماف ُب كجوب األخذ بو

، فهذا "إذا اتصل بركاية العدكؿ إذل رسوؿ اهلل ، : من األخبار ما نقلو الواحد عن الواحدالثاني 
 .(ٓ)كجب العمل بو، ككجب العلم بصحتو أيضان"

                                                           
 (.ّٗ/ُاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ّٗ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ِ)
 (.ُٕ/ُاٞنصدر السابق: ) (ّ)
 (.َُْ/ُاإلحكاـ: )(ْ) 
 (.َُٖ، َُْ/ُاٞنصدر نفسو: ) (ٓ)



-ُُِ- 

 :عند ابن حزم أقسام الدليل باعتبار النقل والعقل

النقلي عند ابن حـز الكتاب كالسنة كاإلٗناع، كقاؿ ُب الدليل العقلي: "كقد يقع ُب النفس كساكس  
فبل بد من حاكم ٬نيز اٜنق منها من  ،ب بعضها بعضان كأشياء متضادة يكذٌ كثًنة ال ٩نوز أف تكوف حقان، 

على صحة حجج العقل بقولو:  ابن حـز حكصرٌ  ،(ُ)الباطل كليس ذلك إال العقل الذم ال تتعارض دالئلو"
 . (ِ)فالقرآف يوجب صحة حجج العقوؿ"  ،"إف كنت مسلمان بالقرآف

حيث قاؿ: "مع أف اٜنواس كالعقل أصل  االستدالؿ،ُب  جعل ابن حـز الدليل العقلي أصبلن قد ك 
لكل شيء كهبما عرفنا صحة القرآف كالربوبية كالنبوة فلم ٥نتج ُب إثباهتا بالنص؛ ألنو لوال النص دل يصح ما 

 .(ّ)يدرؾ بالعقل كاٜنواس"
النص " :قاؿف، فابن حـز جعل النص كالظاىر ّنعىن كاحد، أما عن تقسيم الدليل إلى نص وظاىر

، كأما ما يرادؼ "كىو الظاىر نفسو (،اللفظ الوارد ُب القرآف، أك السنة اٞنستدؿ بو على حكم األشياء) ىو
نقل اللفظ عما اقتضاه ظاىره كعما )كالتأكيل: "كعرفو بقولو:  ،الظاىر عند األصوليٌن ىو التأكيل عنده

ناقلو كاجب الطاعة فهو حق، كإف  ككاف  ،، فإف كاف نقلو قد صح بربىاف(كضع لو ُب اللغة إذل معىن آخر
 .(ْ)"لتفت إليو، كحكم لذلك النقل بأنو باطلرح كدل يي كاف نقلو ِنبلؼ ذلك اطٍ 

 :(5)م األدلة باعتبار ما يؤخذ من الدليل إلى قسمينوقسّ 

 كىي أربعة أنواع:  ،: دليل مأخوذ من اإلٗناعاألول
 االستصحاب.  -ُ
 أقل ما قيل. -ِ
 ما. إٗناعهم على ترؾ قولةو  -ّ
 .إٗناعهم على أف حكم اٞنسلمٌن سواء كإف اختلفوا ُب حكم كل كاحدة منها -ْ

 : دليل مأخوذ من النص، كأقسامو سبعة:والثاني
 : مقدمتاف تنتج نتيجة ليست منصوصة ُب إحدا٨نا.أحدىا

                                                           
 (.ُٕ/ُ: )حكاـاإل(ُ) 
 (.ُٔ/ُ: )صدر نفسواٞن(ِ) 
 (َُٕ/ٓ: )السابقاٞنصدر (ّ) 
 (.ِْ/ُ: )حكاـاإل (ْ)
 (.َُٕ، َُٔ/ٓ: )نفسو صدراٞن (ٓ)



-ُُّ- 

لَِيِميَز : شرط معلق بصفة، فحيث كجد فواجب ما علق بذلك الشرط مثل قولو تعاذل: وثانيها
َم ُأولَِئَك اللَُّو اْلَخِبيَث ِمَن الطَّي ِب َوَيْجَعَل اْلَخِبيَث بَ ْعَضُو َعَلى بَ ْعٍض فَ يَ رُْكَمُو َجِميًعا فَ َيْجَعَلُو ِفي َجَهنَّ 

 [، فقد صح هبذا أف من انتهى غفر لو.ّٕ]األنفاؿ: آية ُىُم اْلَخاِسُروَن 
َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ َراِىيَم أِلَبِيِو مثل قولو تعاذل:  ،لفظ يفهم منو معىن فيؤدل بلفظ آخر وثالثها:

ية ]التوبة: آأَلَوَّاٌه َحِليٌم  ِإلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإيَّاُه فَ َلمَّا تَ بَ يََّن َلُو َأنَُّو َعُدوٌّ لِلَِّو تَ بَ رََّأ ِمْنُو ِإنَّ ِإبْ َراِىيمَ 
[، فقد فهم من ىذا فهمان ضركريان أنو ليس بسفيو، كىذا ىو معىن كاحد يعرب عنو بألفاظ شّت  ُُْ

 األسد. :كىو ،فهذه كلها أٚناء معناىا كاحد ،كقولك: الضيغم كاألسد كالليث كالضرغاـ كعنبسة
حراـ فلو  إما ،أف يكوف ىذا الشيء :فيصح ذلك الواحد مثل ،: أقساـ تبطل كلها إال كاحدارابعهاو 

ليس فرضان كال حرامان فهو مباح لو كما فلو حكم كذا،  لو حكم كذا، كإما مباحه ك  كإما فرضه  حكم كذا،
 حكم كذا ،أك يكوف قولو يقتضي أقسامان كلها فاسد فهو قوؿ فاسد.

: قضايا كاردة مدرجة فيقتضي ذلك أف الدرجة العليا فوؽ التالية ٟنا بعدىا، كإف كاف دل وخامسها
مثل قولك: أبو بكر أفضل من عمر، كعمر أفضل من عثماف فأبو بكر ببل  ،على أهنا فوؽ التاليةينص 

 شك أفضل من عثماف.
كذلك أف الكلية  ،فقد صح هبذا أف بعض احملرمات مسكر ،: أف نقوؿ كل مسكر حراـوسادسها

 اٞنوجبة تنعكس جزئية أبدان.
مثل قولك: زيد يكتب، فقد صح من ىذا اللفظ أنو حي،  ،: لفظ ينطوم فيو معاف ٗنةوسابعها

 .(ُ)هاكأنو ذك جارحة سليمة يكتب هبا، كأنو ذك آالت يصرفٌ 

 م األدلة باعتبار العمل والحتجاج إلى قسمين:قسَّ و 

، كبياف ذلك فيما (ِ)الكتاب، كالسنة، كاإلٗناع :كىي ثبلثة أصوؿ ،: ما يوجب العلم كالعملاألول
  يلي:

كالذم  ،كٞنا تبٌن بالرباىٌن كاٞنعجزات أف القرآف ىو عهد اهلل إلينا"قاؿ:  ،الكتاب ،األولاألصل 
اٞنكتوب  :كصح بنقل الكافة الذم ال ٠ناؿ للشك فيو أف ىذا القرآف ىو ،كالعمل ّنا فيو ،ألزمنا اإلقرار بو

ألننا كجدنا  ،اٞنرجوع إليو فكاف ىو األصل ،كجب االنقياد ٞنا فيو ،ُب اٞنصاحف اٞنشهورة ُب اآلفاؽ كلها
ِب ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض َوَل طَائٍِر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإلَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم َما فَ رَّْطَنا ِفي اْلِكَتا :فيو

                                                           
 (.َُٕ،َُٔ/ٓ: )حكاـاإل (ُ)
 (.ٕٗ/ُ: )نفسواٞنصدر (ِ) 



-ُُْ- 

هني فواجب الوقوؼ فما ُب القرآف من أمر أك ، [ ّٖ]سورة االنعاـ: آية ثُمَّ ِإَلى رَب ِهْم ُيْحَشُرونَ 
  كقاؿ: "كال خبلؼ بٌن أحد من الفرؽ اٞننتمية إذل اٞنسلمٌن من أىل السنة كاٞنعتزلة كاٝنوارج ،(ُ)عنده"

كإ٧نا خالف ُب ذلك قـو  ،ُب كجوب األخذ ّنا ُب القرآف، كأنو ىو اٞنتلو عندنا نفسو (ِ)كاٞنرجئة كالزيدية
 .(ْ)ىم كفار بذلك مشركوف عند ٗنيع أىل اإلسبلـ" (ّ)من غبلة الركافض

: كىي ُب أصل اللغة (،الشريعة نفسها : )ىي" بقولوابن حـز فها كقد عرٌ  ،السنة: األصل الثاني
كقاؿ ، (ٓ)أك ٓنرمي ،أك كراىة ،أك إباحة ،أك ندب ،فرض :كأقساـ السنة ُب الشريعة،  كجو الشيء كظاىره()

حق مقطوع بو  "فقد ثبت يقينان أف خرب الواحد العدؿ عن مثلو مبلغان إذل رسوؿ اهلل ُب حجيتها: 
من قرآف أك  كقاؿ: "إف كل ما نقلو الثقة عن الثقة مبلغان إذل رسوؿ اهلل  .(ٔ)"موجب للعمل كالعلم معان 

 .(ٕ)"سنة ففرض قبولو، كاإلقرار بو، كالتصديق بو، كاعتقاده كالتدين بو
قالوه  -رضي اهلل عنهم-ما اتفق أف ٗنيع الصحابة : )عند ابن حـز كىو ،اإلجماع: األصل الثالث

ُب الشريعة فهو ما  كليس االٗناع ُب الدين شيئان غًن ىذا، كأما ما دل يكن إٗناعان  ،)كدانوا بو عن نبيهم 
 .(ٖ)"أك سكت بعضهم كلو كاحد منهم ُب الكبلـ فيو ،فيو باجتهادىم اختلفوا

: ،اٞنختلف فيها: والثاني  كىي قسماف عند ابن حـز

                                                           
 (.ٓٗ/ُاإلحكاـ: ) (ُ)
ىم: أحدل فرؽ الشيعة، كٚنوا بذلك نسبة اذل زيد بن علي، كمن مذىبهم جواز إمامة اٞنفضوؿ مع كجود األفضل.  (ِ)

: )ِِانظر: الفرؽ بٌن الفرؽ للبغدادم ) (، اٞنوسوعة اٞنيسرة: ٕٔ/ْ(، الفصل بٌن اٞنلل كالنحل البن حـز
(ُ/ٕٔ.) 
 كليسوا البيت، أىل شيعة أهنم كزعموا بيتو، أىل كحب عنو اهلل رضي علي حب ُب أفرطوا الذين فهم الركافض أما(ّ) 

 لرفضهم: كقيل عنهما، اهلل رضي كعمر بكر أيب على ترحم ٞنا اٜنسٌن بن علي بن زيد لرفضهم رافضة كٚنوا كذلك،
انظر:  .اٝنوارج بدعة بعد عنو اهلل رضي علي خبلفة ُب بدعتهم حدثت عنهما، كقد اهلل رضي كعمر بكر أيب إمامة

 (.ِِٖ/ِشرح العقيدة الواسطية البن عثيمٌن )
 (.ٔٗ/ُاإلحكاـ: )(ْ) 
 (.ْٕ/ُاٞنصدر نفسو: ) (ٓ)
 (ُِْ/ُاٞنصدر السابق: )(ٔ) 
 (.ُُِ/ُاإلحكاـ: ) (ٕ)
 (.ْٕ/ُاٞنصدر نفسو: ) (ٖ)



-ُُٓ- 

 األدلة التي قبلها ابن حزم منها: -األول

قاؿ: "ألف األصل أال يلزمنا حكم حّت يأٌب نص قرآف أك ف ابن حـز األخذ بو علل الستصحاب:
ٍب  ،فكل أمر ثبت إما بنص أك إٗناع فيو ٓنرمي أك ٓنليل أك إ٩ناب"ه: كقاؿ ُب حدٌ  ،(ُ)نص سنة بإ٩نابو"

فإذا اختلفوا كدل يأت نص بربىاف على  ،جاء نص ٠نمل ينقلو عن حالو فإ٧نا ننتقل منو إذل ما نقلنا النص
أحد الوجوه اليت اختلفوا عليو ككانت كلها دعاكل، فإذا ثبت على ما قد صح اإلٗناع أك النص عليو، 

 .(ِ)قسم موجود كثًنان"كنستصحب تلك اٜناؿ كال ننتقل عنها إذل دعاكل ال دليل عليها، كىذا ال
: "ك األخذ بأقل ما قيل لسنا ننازعك فيما قاـ الدليل عليو، كإ٧نا نسألك عن مسألة : قاؿ ابن حـز

شرط أف تكوف اٞنسألة من مسائل  ،كقاؿ آخركف بزيادة ال دليل عليها بأيديهم ،ما قاؿ فيها قـو ّنقدارو 
اإلٗناع اجملرد اليت قد أحاؿ النص فيها على طاعة أكرل األمر منا على اتباع سبيل اٞنؤمنٌن، فإف قلت إف 

فهذا ىو نفس  ،عدـ الدليل على صحة الزيادة على أقل ما قيل ىو دليل على صحة القوؿ بأقل ما قيل
، فقاؿ: الواجب أف يقاؿ بأكثر ما قيلإف  :كرد على من قاؿ ،قولنا شئت أـ أبيت كباهلل تعاذل التوفيق"

كال يصح ذلك؛ ألف كوف  ،"فيقاؿ لو ىذا ٕنويو فاسد؛ ألهنما أمراف أردت مزجهما كتصيًن٨نا أمران كاحدان 
فليس اتفاؽ األمة على  ،غًن كجوب مقدار ما ُب ذلك اٜنكم ،كجوب اٜنكم ُب مسألة ما ىو شيء آخر

فإذا كجب اٜنكم نظرنا  ،بل ىذا ىو باب آخر ،جبان ٣نا يوجب ُب ذلك مقداران ١ندكداأف ىهنا حكمان كا
فالعدد اٞنتفق عليو كاجب قبولو  ،حينئذ ُب قدر اٜنكم فيو بنص كارد، فإف دل يرد نص صرنا فيو إذل اإلٗناع

قاؿ ر٘نو اهلل: "ذلك ك  ،(ّ)فإف أتى بو لـز اتباعو كإال سقط قولو" ،ف الدليلل  كمن ادعى زيادة كي  ،بإٗناع
بعدد دل يأت ُب بياف مقدار ذلك نص فوجب فرضان أال ٥نكم على  ،ُب حكم أكجب غرامة ماؿ أك عمبل ن

ككاف العدد الذم قد اتفقوا على كجوبو كقد  ،أحد دل يرد ناقض ُب اٜنكم عليو إال بإٗناع على اٜنكم عليو
فحراـ على كل  ،صح اإلٗناع ُب اٜنكم بو ككاف ما زاد على ذلك قوالن ببل دليل ال من نص كال إٗناع

 .(ْ)"مسلم األخذ بو

                                                           
 (.ٖ/ِ: )حكاـاإل (ُ)
 (ِ/ٓ(.)ُٓٓ/ّ: )صدر نفسواٞن (ِ)
 (.ِٓ/ٓ: )السابقاٞنصدر  (ّ)
 (ُٓٓ/ّ: )حكاـاإل (ْ)



-ُُٔ- 

 ىا ابن حزم:رداألدلة التي 

كموا هبا كجعلوىا قاؿ: "الوجوه اليت غلط هبا قـو ُب الديانة فحذكر ابن حـز األدلة اليت ال يقبلها، ف
كىي سبعة أشياء: شرائع  ،كالصحيح أنو ال ٪نل اٜنكم بشيء منها ُب الدين ،كليست كذلك ،أدلة كبراىٌن

، كاالحتياط، كاالستحساف، كالتقليد، كالرأم، كدليل اٝنطاب، كالقياس األنبياء السالفٌن قبل نبينا ١نمد 
 يلي:كلو ُب ذلك تفصيبلت نوردىا فيما  ،(ُ)كفيو العلل"

كالقياس عند القائلٌن "حيث قاؿ فيو:  ،: يعترب القياس من أىم األدلة اليت دل يقبلها ابن حـزالقياس
كىو  ،(آخر كرد فيو ذلك اٜنكم يئان أف ٪نكم بشيء ما ُنكم دل يأت بو نص لشبهو ش) :بو كاٞنبطلٌن لو

 .(ِ)باطل كلو"
، الذين كانوا قبل نبينا ١نمد  -السبلـعليهم -فأما شرائع األنبياء : "فيوقاؿ  ،شرع من قبلنا

 ]١نمد[ لنبينا فنقف عنده ائتماران  ،بل ٩نوز العمل بشيء منها إال أف ٦ناطب ُب ملتنا بشيء موافق لبعضهاف
،  إال شريعة إبراىيم  :فقالوا كقد زاد قـو بيانان  ،كهبذا نقوؿ :قاؿ أبو ١نمد ،للشرائع اٝنالية ال اتباعان-

فهي ىذه الشريعة اليت ٥نن عليها  -عليو السبلـ-أما شريعة إبراىيم  :ؿ أبو ١نمدقا ،-عليو السبلـ
 .(ّ)نفسها"

، (ْ)"صوابان  ـأ كاف خطأن   (كافقها ما اشتهتو النفس ك: )كاالستحساف ىو": فيو قاؿ ،الستحسان
 "فمن حكم ُب دين اهلل عز كجل ّنا استحسن كطابت نفسو عليو دكف: حيث قاؿ ،كىو مردكد عنده

كدل تقم  هلى إال من جى  ،كباهلل تعاذل نعوذ من اٝنذالف ،برىاف من نص ثابت أك إٗناع فبل أحد أضل منو
كىو معذكر مأجور، كلكن من بلغو البياف كقامت عليو اٜنجة فتمادل على  ،عليو حجة فاٝنطأ ال ينكر

كسواء طابت عليو النفس  ،ك٩نب قبوؿ ما قاـ الدليل عليو"كقاؿ:  "،فهو فاسق عاص هلل عز كجل ،ىواه
 .(ٓ)دل تطب" ـأ

 .(ٔ): "ك٥نن ال نقوؿ هبا بل نفوض األمر إذل اهلل عز كجل"فيها قاؿ ابن حـزالمصالح المرسلة: 

                                                           
 (.َُٔ/ٓاإلحكاـ: )(ُ) 
 (.ْْ/ُاٞنصدر نفسو: ) (ِ)
 (.ُُٔ/ٓاٞنصدر السابق: ) (ّ)
 (.ْٓ/ُاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ُْٓ/ُاٞنصدر نفسو: ) (ٓ)
 (.َُْ/ْاٞنصدر السابق: )(ٔ) 



-ُُٕ- 

: "كإذا قاؿ الصحايب ذىب ابن حـز إذل أف قوؿ الصحايب ليس ُنجة، حيث قاؿ: قول الصحابي
، كال ينسب إذل أحد قوؿ دل يرك لى أنو عن النيب السنة كذا كأمرنا بكذا فليس ىذا إسنادان كال يقطع ع

 .(ُ)أنو قالو كدل يقم برىاف على أنو قالو"
فكاف  ،ابن حـز ىذا الدليل معلبلن ذلك بقولو: "ألف ما ال بأس بو ىو اٞنباح فعلو ردسد الذرائع: 

يقولو إال جاىل أك كافر؛ ألنو  ظن أف النيب كىذا فاسد ال يي  ،على ىذا الظن الفاسد يكوف اٞنباح ١نظوران 
كىذا ١ناؿ ال يقدر عليو أحد، فلو   ،إباحة الشيء للناس كهنيهم عنو ُب كقت كاحد ينسب إذل النيب 

كما دل يكن حرامان  ،قد هنى عنو، كاٞنشتبهات ليس من اٜنراـ تركو لكاف النيب  كفرضان  كاف اٞنشتبو حرامان 
ذـ تاركو، كال يأٍب ما دل ؤجر كال يي مد فاعلو، كيي ىو الورع الذم ٪ني  كىذا ُب غاية البياف، كىذا ،فهو حبلؿ

 .(ِ)واقع اٜنراـ البٌن"يي 
 .(ّ)صحتها خركج من اإلسبلـ عاءى اد   : رجح ابن حـز إبطاٟنا كإفٌ دللة اإللهام

: رؤيا النبي  كاٜنكم  ،كقد تكوف أضغاثان  ،كالرؤيا قبل كل كبلـ ال يقطع بصحتها"، قاؿ ابن حـز
كإ٩ناب العبادات، كإسقاط لكل ذلك، كال ٩نوز اٜنكم ُب  ،ُب الدين استباحة للدماء كالفركج كاألمواؿ

، كإذا كانت ىذه الرؤيا اليت جعلها ىذا احملتج أصبلن لتصحيح شيء من ذلك برؤيا أحد دكف رؤيا النيب 
 . (ْ)"القياس ال ٩نوز القطع هبا ُب دين اهلل تعاذل

: "إنو ال الـز إال ما ألزمنا اهلل تعاذل كسواء كقع ُب النفس أكما ورداألخذ بأخف  دل  ، قاؿ ابن حـز
هم منو الرد عند كجود النص، كعدـ العمل هبا؛ ألهنا من عند غًن فيفي  ،(ٓ)يقع، كسواء كاف أخف أك أثقل"

 غًن اهلل.
أك  ،العقل كنتائجوطلب الدليل من قبل معارؼ ) :كاالستدالؿ" فو ابن حـز بقولوعرٌ  الستدلل:

كرجح ابن حـز أف االستدالؿ غًن الدليل معلبلن ذلك بقولو: "ألنو قد يستدؿ ، (ٔ)"(من قبل إنساف يعلم
كقد يوجد االستدالؿ كىو طلب الدليل ٣نن ال ٩ند ما يطلب، كقد يرد الدليل  ،من ال يقع على الدليل

 .(ٕ)ه بو ٢نرب"إما بأف يطالعو ُب كتاب أك ٫نرب  ،مهاٗنة على من ال يطلبو

                                                           
 .(ِٕ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ٓ/ٔاٞنصدر نفسو: ) (ِ)
 (، ٕٗ/ُاٞنصدر السابق: ) (ّ)
 (.ٖٗ/ٕاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ُّٓ/ٖاٞنصدر نفسو: ) (ٓ)
 (.ّٗ/ُاٞنصدر السابق: ) (ٔ)
 (َُٖ/ٓاإلحكاـ: ) (ٕ)



-ُُٖ- 

بل منو، كإف ، رجح ابن حـز أف الدليل على كليهما، كمن أقاـ الربىاف قي ىل النافي مطالب بالدليل
عجزا عن الدليل فاٜنكم التوقف، كقاؿ: "إف الناُب ال يطالب بالدليل ُب األحكاـ الشرعية؛ ألف األصل 

 . (ُ)"عدـ اإللزاـ

 محل التعارض عند ابن حزم:

فهو بٌن النصٌن،  ،ف التعارض ال يقع إال فيما يقع فيو النسخإذىب ابن حـز مذىب من يقوؿ 
أحد٨نا قطعي كاآلخر  ـظنيٌن، أ ـآية كحديث، كسواء كانا قطعيٌن، أ ـحديثٌن، أ ـسواء كانا آيتٌن، أ

عنده ُب اإلٗناع، كال ُب  أحد٨نا متواتران كاآلخر آحادان، فبل تعارض ـآحادان، أ ـظين، كسواء كانا متواترين، أ
ُب غًن  ٬نتنع التعارض من خبلؿ كبلمو أف يظهر كالذم ،(ِ)القياس كال بٌن دليلٌن ٢نتلفٌن ُب داللتهما

 النصٌن لعدـ دخوؿ النسخ عليها.
من األدلة، حيث قبل الكتاب كالسنة  ان مذىب الظاىرية ُب رده كثًن  ابن حـز ذىبكُب ىذا فقد 

كاإلٗناع، كخالف اٛنمهور ُب القوؿ بالقياس، كقبل من األدلة اٞنختلف فيها االستصحاب؛ ألنو يقوؿ أف 
موافق ٞنا ىو ك  ،عند عدـ كجود الدليل؛ ألف فيو يسر ياء اإلباحة، كاألخذ بأقل ما قيلشاألصل ُب األ

 أٗنعوا عليو.

 امو عند الشوكاني:حد الدليل وأقس -ثانياً 

ما ٬نكن التوصل بصحيح النظر فيو إذل مطلوب )كالدليل: " ؼ الشوكاين الدليل بقولوعرٌ 
 .(ّ)"(خربم

 إلى ثالثة أقسام:  درجتوالدليل باعتبار  الشوكاني مقسّ 
صحيح، كحسن، كضعيف، كتثبت اٜنجة عنده بالصحيح كاٜنسن، كال تثبت بالضعيف، حيث 

ال ٪نصل معو الظن ال يثبت بو اٜنكم، كال ٩نوز االحتجاج  يبلغ ضعفو إذل حد  قاؿ: "إف الضعيف الذم 
بو ُب إثبات شرع عاـ، كإ٧نا يثبت اٜنكم بالصحيح كاٜنسن لذاتو أك لغًنه ٜنصوؿ الظن بصدؽ ذلك، 

 .(ْ)كثبوتو عن الشارع"

                                                           
 (.ٕٔ/ُ: )حكاـاإل (ُ)
 (.ُْٖ/ٖ(، )ُّٕ/ُ: )نفسوصدر اٞن (ِ)
 (.ِِ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
 (.ُّْ/ُاٞنصدر نفسو: ) (ْ)



-ُُٗ- 

 وقّسم الدليل باعتبار النقل إلى قسمين: 

كقاؿ ُب حجيتو: ، (ُ))خرب أقواـ بلغوا ُب الكثرة إذل حيث حصل العلم بقوٟنم( ، متواتر كىو:األول
"كاعلم أنٌو دل ٫نالف أحده من أىل اإلسبلـ كال من العقبلء ُب أٌف خرب الٌتواتر يفيد العلم، كما ركيم من 

 .(ِ)اٝنبلؼ ُب ذلك عن الٌسمنٌية، كالربا٨نة فهو خبلؼه باطله ال يستحق قائلو اٛنواب عليو"
، أك يفيده بالقرائن : آحاد، كوالثاني "ىو: )خرب ال يفيد بنفسو العلم سواء كاف ال يفيده أصبلن

كقاؿ ُب حجيتو: "كعلى اٛنملة، فلم ( ّ)اٝنارجة عنو(، فبل كاسطة بٌن اٞنتواتر كاآلحاد، كىذا قوؿ اٛنمهور"
تتٌبع عمل الٌصحابة، من اٝنلفاء يأت من خالف ُب العلم ِنرب الواحد بشيءو يصلح للٌتمٌسك بو، كمن 

كغًنىم كعمل الٌتابعٌن فتابعيهم بأخبار اآلحاد، كجد ذلك ُب غاية الكثرة ُنيث ال يٌتسع لو إاٌل مصٌنفه 
د د ُب العمل بو ُب بعض األحواؿ فذلك ألسباب خارجة عن كونو خرب  بسيطه، كإذا كقع من بعضهم الرت 

، أك ٥نو ذلك"كاحد، من ريبة الٌصٌحة أك هتمةو للرٌ   .(ْ)اكم، أك كجود معارضو راجحو

 وقّسم الدليل باعتبار الصدق والكذب إلى ثالثة أقسام: 

: خرب مقطوع بصدقو، كيعرؼ ذلك إما بالضركرة كاٞنتواتر، أك بالنظر كأف يدؿ الدليل األول"
 بصدؽ اٞنخرب كخرب األنبياء كالرسل كخرب األمة باإلٗناع.

بكذبو، كاٝنرب الذم يدؿ على اجتماع النقيضٌن أك خرب مدعي الرسالة من : خرب مقطوع والثاني 
 غًن معجزة.

، فاألكؿ ىو القطعي، كالثاين مردكد، (ٓ): ماال يقطع بصدقو كال كذبو، كخرب اجملهوؿ"والثالث 
 كالثالث ىو الظين.

 وقّسم الشوكاني األدلة باعتبار اللفظ والمعنى، إلى قسمين: 
 طوؽ، كقٌسمو إذل نص كظاىر:اٞنن -القسم األول

   كىو: )ما ال ٪نتمل التأكيل(.النص،  -األول

                                                           
 (.ُِٖ/ُ: )إرشاد الفحوؿ (ُ)
 (.َُّ/ُ: )اٞنصدر نفسو( (ِ

 (.ُّّ/ُ: )السابقاٞنصدر  (ّ)
 (.ُّٕ/ُ: )إرشاد الفحوؿ(ْ) 
 (.ُِٕ/ُ: )اٞنصدر نفسو(ٓ) 



-َُِ- 

 كىو: )ما ٪نتمل التأكيل(. الظاىر،  -الثاني 
 كقٌسم النص إذل قسمٌن، صريح ، كغًن صريح: 

 : )ما دؿ عليو اللفظ باٞنطابقة، أك التضمن(.فالصريح
 : )إف دؿ عليو بااللتزاـ(.وغير الصريح

 م غًن الصريح إذل ثبلثة أقساـ: كقسٌ 
، كىي: )أف يتوقف الصدؽ أك الصحة العقلية أك الشرعية عليو، مع كوف ذلك دللة اقتضاء -ُ

 مقصودان للمتكلم(. 
 ، كىي: )أف يقرتف اللفظ ُنكم لو دل يكن للتعليل لكاف بعيدان(. دللة إيماء -ِ
 : )حيث ال يكوف قصدان للمتكلم(. دللة اإلشارة -ّ

، كقٌسمو إذل قسمٌن:  -الثانيالقسم   اٞنفهـو

حيث يكوف اٞنسكوت عنو موافقان للملفوظ بو(، فإف كاف أكذل باٜنكم : )مفهوم موافقة -األول
 .من اٞننطوؽ بو فيسمى فحول اٝنطاب، كإف كاف مساكيان فيسمى ٜنن اٝنطاب

اٜنكم، إثباتان كنفيان(، : )حيث يكوف اٞنسكوت عنو ٢نالفان للمذكور ُب مفهوم مخالفة -الثاني
  .(ُ)فيثبت للمسكوت عنو نقيض حكم اٞننطوؽ بو، كيسمى دليل اٝنطاب

قاؿ: "داللة اللفظ على ٕناـ ما كضع لو مطابقة، كعلى كعن داللة اٞنطابقة، كالتضمن، كااللتزاـ، 
 .(ِ)جزئو تضمن، كعلى اٝنارج التزاـ"

 والمختلف فيها إلى قسمين:قّسم الشوكاني األدلة باعتبار المتفق عليها 

  :لة اٞنتفق عليها، كىي أربعةاألد -األول
، اٞنكتوب ُب اٞنصاحف، اٞننقوؿ إلينا نقبلن  ، كىو: )الكبلـ اٞننزؿ على الرسوؿالكتاب أولها

 . (ّ)متواتران(
 .(ْ)، كفعلو، كتقريره(، كىي: )قوؿ النيب السنة ثانيها

                                                           
 (.ّٕ، ّٓ/ِ: )إرشاد الفحوؿ(ُ) 
 (.ّٓ/ُ: )نفسودر اٞنص (ِ)
 (.ٖٓ/ُ: )اٞنصدر السابق (ّ)
 (.ٓٗ/ُ: )إرشاد الفحوؿ(ْ) 



-ُُِ- 

كل من يعتد بو من أىل العلم على أف السنة اٞنطهرة   كُب حجيتها، حكى الشوكاين االتفاؽ عن
 .(ُ)مستقلة بتشريع األحكاـ مثلها مثل القرآف

بعد كفاتو ُب عصر من األعصار على أمر من  ، كىو :) اتفاؽ ٠نتهدم أمة ١نمد اإلجماع ثالها
قرينة يدؿ على أف ما ُب ، كإ٧نا ىو  أف اإلٗناع ليس دليبلن مستقبلن كُب حجيتو، رجح الشوكاين، (ِ)األمور(

الكتاب كالسنة يدؿ على ما أٗنعوا عليو، كما اشرتط ُب اإلٗناع أف يكوف على حق، كاٞنتتبع لكبلـ 
ذل دليل، ككذلك عند إذاتو، كإ٧نا يكوف حجة باستناده الشوكاين ٩ند أنو ال ٩نعل اإلٗناع حجة قائمة ب

 .(ّ)االتفاؽ
ما يقاؿ ُب حده: )استخراج مثل حكم اٞنذكور، ٞنا دل ، قاؿ ُب تعريفو: "كأحسن القياس رابعها

، ٍب قاؿ: "فاعلم أف القياس اٞنأخوذ بو ىو ما (ْ)"يذكر، َنامع بينهما( فتأمل ىذا ْنده صوابان إف شاء اهلل
كقع النص على علتو، كما قطع فيو بنفي الفارؽ، كما كاف من باب فحول اٝنطاب، أك ٜنن اٝنطاب، 

ألف اٝنبلؼ ُب ىذا النوع ...؛منا أنو من مفهـو اٞنوافقةذلك قياسان، كقد قدعلى اصطبلح من يسمي 
اٝناص صار لفظيان، كىو من حيث اٞنعىن متفق على األخذ بو، كالعمل عليو، كاختبلؼ طريقة العمل ال 

)أدب الطلب كمنتهى  :، كقاؿ ُب كتابو(ٓ)يستلـز االختبلؼ اٞنعنوم، ال عقبلن، كال شرعان، كال عرفان"
"كباٛنملة فالقياس الذم يذكره أىل األصوؿ ليس بدليل شرعي تقـو بو اٜنجة على أحد من  ،األدب(

عباد اهلل، كال جاء دليل شرعي يدؿ على حجيتو، كإف زعم ذلك من ال خربة لو باألدلة الشرعية كال بكيفية 
 .(ٔ)االستدالؿ هبا، يعرؼ ىذا من يعرفو كينكره من ينكره"

 لمختلف فيها، وىي: األدلة ا -والثاني

 .(ٕ)قاؿ الشوكاين فيو: "كالصواب إنو استدالؿ ال دليل"التالزم:  -ُ
 .(ٖ)رجح الشوكاين األخذ بو؛ ألف اٞنستصحب باؽ على األصلالستصحاب:  -ِ

                                                           
 (.ٔٗ/ُ: )إرشاد الفحوؿ (ُ)
 (.ُّٗ/ُ: )اٞنصدر نفسو (ِ)
 (.َِْب للشوكاين: )ر (، أدب الطلب كمنتهى األَِٔ/ُ) :السابقاٞنصدر (ّ) 

 (.َٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ
 (.َُْ، َُّ/ِاٞنصدر نفسو: )(ٓ) 
 (.َِٖب للشوكاين: )ر لطلب كمنتهى األأدب ا (ٔ)
 (.ُٗٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٕ)
 (.ُِٔ/ِاٞنصدر نفسو: )(ٖ) 



-ُِِ- 

 .(ُ)رجح فيو التفصيلشرع من قبلنا:   -ّ
فهو ذىب الشوكاين إذل أنو: "ال فائدة فيو أصبلن، فإنو إف كاف من الشرع الستحسان:  -ْ

 .(ِ)تكرار، كإف كاف من غًن الشرع فهو تقٌوؿه على اهلل"
قاؿ: "فمنها أف ف، (ّ)ذكر الشوكاين فيها أربعة مذاىب كرجح بعضهاالمصالح المرسلة:  -ٓ

يعلم أف ىذه الشريعة اٞنطهرة السمحة مبنية على جلب اٞنصاحل كدفع اٞنفاسد، كمن تتبع 
احملكية ُب كتب اهلل اٞننزلة علم ذلك علمان ال يشوبو الوقائع الكائنة من األنبياء كالقصص 

 .(ْ)شك كال ٔنالطو شبهة"
، ذىب الشوكاين إذل أنو ليس ُنجة، حيث قاؿ: "كاٜنق إنو ليس ُنجة"، قول الصحابي  -ٔ

 .(ٓ)كذكر "أنو رأم اٛنمهور"
، قاؿ ِنصوصها الشوكاين ُب تعريفها "ىي: اٞنسألة اليت ظاىرىا اإلباحة، سد الذرائع -ٕ

، كمن خبلؿ ما أكرده من األدلة يظهر للباحث أنو يقوؿ بو، (ٔ)كيتوصل هبا إذل فعل ١نظور"
 كاهلل أعلم.

 .(ٕ): ذكر الشوكاين أف اٛنمهور أنكركىادللة القتران  -ٖ
 .(ٖ)داللة اإلٟناـ: رجح الشوكاين عدـ القوؿ هبا؛ لعدـ دليل يدؿ على صحة اٞنلهم -ٗ

 . (ٗ)الشوكاين أهنا ليست ُنجة ال على النائم، كال على غًنه ، رجحرؤيا النبي  -َُ
: أكجب الشوكاين األخذ بالدليل سواء كافق األقل أك األكثر، كعند األخذ بأقل ما قيل  -ُُ

التعارض ييرجىعي إذل اٛنمع إف أمكن، كإف دل ٬نكن رجع إذل الرتجيح، كعند عدـ الدليل، 
 .(َُ)أرجع األمر إذل اجملتهد

                                                           
 (.ُٔٔ، ُٓٔ/ِ: )إرشاد الفحوؿ (ُ)
 (.ُٖٔ/ِ: )اٞنصدر نفسو (ِ)
 (.ُٗٔ، ُٖٔ/ِ: )السابقاٞنصدر  (ّ)
 (.ُٖٔب للشوكاين: )ر أدب الطلب كمنتهى األ (ْ)
 (.ُُٕ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٓ)
 (.ُٕٗ، ُٕٔ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ٔ)
 (.َُٖ/ِاٞنصدر السابق: ) (ٕ)
 (.ُّٖ/ِإرشاد الفحوؿ: )(ٖ) 
 (.ُّٖ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ٗ)

 (.ُْٕ، ُّٕ/ِاٞنصدر السابق: )(َُ) 



-ُِّ- 

جح الشوكاين أف الدليل على اٞنثبت؛ ألف الناُب باؽ على ر ؟مطالب بالدليلىل النافي  -ُِ
 .(ُ)الرباءة األصلية

 محل التعارض بين األدلة الشرعية عند الشوكاني:

ذىب الشوكاين إذل أف ١نل التعارض األدلة الظنية؛ ألهنا تقبل التأكيل كعليها مدار أكثر األحكاـ،  
 .(ِ)كالسنة، كاإلٗناع، كالقياسكما جعل ١نلها ىو الكتاب، 

كُب ىذا فقد ذىب الشوكاين مذىب اٛنمهور ُب تعريف الدليل كتقسيماتو، كُب األخذ كالقبوؿ 
 ألكثرىا، كىو اٞنعقوؿ، ٞنا عليو العمل عند اٛنمهور.

 :في محل التعارض أوجو التفاق والختالف بين اإلمامين

حديثٌن، ككاف بٌن آية كحديث، أك بٌن  آيتٌن، أك بٌنيكوف ١نل التعارض أف على اإلماماف اتفقا 
، أف اآلية كاٜنديث أصوؿ الشريعة، كأف التعارض إ٧نا يقع ُب ٔنصيص عاـ، أك على ذلك سبب اتفاقهما

 نسخ متقدـ، كٞنا قىصير فهم اجملتهد، كدل ييعلىم الناسخ حصل التعارض ُب الظاىر.

 األوجو التي اختلف فيها اإلمامان:

اإلٗناع، كبٌن القياس كالكتاب، كبٌن القياس ُب القياس ك  ُب١نل التعارض  علىماماف اإلاختلفا 
كالسنة، كبٌن اإلٗناع كالكتاب، كبٌن اإلٗناع كالسنة، فرد ابن حـز ذلك؛ ألنو ال يقوؿ بالقياس دليبلن 

س، أك حديث شرعيان، ككذلك اإلٗناع ال يكوف إال على نص، أما الشوكاين فأجاز التعارض بٌن آية كقيا
  أعلم.كقياس؛ ألنو يقوؿ بتخصيص عمـو الكتاب بالقياس، كاهلل

 الترجيح:

الراجح أف ١نل التعارض: دليبلف تعارضا ُب الظاىر، كأمكن بينهما اٛنمع، أك النسخ، أك الرتجيح. 
قطعيٌن، سواء كاف التعارض بٌن دليلٌن نقليٌن، أـ عقليٌن، أـ أحد٨نا نقلي كاآلخر عقلي، أـ بٌن دليلٌن 

 .ديثٌن، أـ آية كحديث، كاهلل أعلمأـ ظنيٌن، أـ أحد٨نا قطعي كاآلخر ظين، كسواء كاف بٌن آيتٌن، أـ ح

                                                           
 (.ُٕٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.ِٖٓ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ِ)



-ُِْ- 

                                                                                                                                        املطهة انثاني

 اهلل كتابارض يف انتع

 جدى إف التعارض ُب الكتاب ال ٬نكن ٓنققو ُب نفس األمر، كىذا ما عليو ٗنهور األصوليٌن، كإذا كي 
فإ٧نا ذلك لقصور فهم كقلة علم، كعدـ معرفة بالناسخ كاٞننسوخ، كعند التعارض ُب  ،ما ظاىره التعارض

ال كجود  التعارض، كيصبح على خبلؼ لرتجيحرفع، إما باٛنمع، أك النسخ، أك ادفع كيي أف يي  الذىن ال بدٌ 
تناكلو ىذا اٞنطلب، ىو التعارض ُب الكتاب مع بعضو، كمع غًنه من أدلة األحكاـ من سنة يلو، كما 

بياف كيفية مع ما يدخل ٓنت كل قسم من أنواع،  ككذلك يتناكؿكإٗناع كقياس، كمعرفة أحكاـ كل قسم، 
 كذلك ُب فرعٌن: ،، كعند اإلمامٌنعند األصوليٌنكل ذلك يتم تناكلو دفعو،  

 التعارض في الكتاب عند األصوليين: -الفرع األول 
إف التعارض ُب الكتاب يشمل التعارض بٌن آيتٌن، أك آية كحديث، أك آية كإٗناع، أك آية كقياس، 

 ُب أقساـ أربعة:كذلك 

 التعارض بين آيتين:  -القسم األول
، أك ظنيان، أك أحد٨نا قطعي اآليتٌن؛ فإما أف يكوف مدلوٟنما قطعيان جد ما ظاىره التعارض بٌن إذا كي 

علم اٞنتأخر منهما، كإما أف يي إما أف ك  ،ال ٬نكن وخر ظين، كعند التعارض، إما أف ٬نكن اٛنمع، كإما أنكاآل
ُب  ، كذلك(ُ)يعجز اجملتهد عن الرتجيح ك٪نصل التعادؿ و٬نكن الرتجيح، كإما أنإما أف ك  ،هل التاريخ٩ني 

 ثبلثة أنواع:

 تعارض آيتين قطعيتين: -النوع األول
علم اٞنتأخر إذا تعارضت اآليتاف القطعيتاف ُب الذىن، على قوؿ من أجاز تعارضهما، فإما أف يي 

 شيء من ذلك، كذلك ُب ثبلث حاالت: علمعلم االقرتاف، كإما أف ال يي منهما، كإما أف يي 

                                                           
(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: ٖٕ/ّ(، كشف األسرار للبخارم: )ٕٖٔ/ّشرح ٢نتصر الركضة للطوُب: )(ُ) 

(، الربىاف ُب أصوؿ ُِْ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: )ّٕٔ، ّٕٕ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُِّ، ٖٔ/ّ)
 (.ُّٖ، ُِٖ/ِ) الفقو للجويين:



-ُِٓ- 

لم التاريخ فاٞنتأخر ناسخ للمتقدـ إذا كاف قاببلن للنسخ عي علم التاريخ، فإذا : أف يي الحالة األولى
، كإذا دل يقببل النسخ، فقد (ُ)باتفاؽ، قالو الغزارل كاٞنقدسي كالرازم، كالتفتازاين، كإليو ذىب عامة اٜننفية

ذىب بعضهم إذل التساقط، كبعضهم إذل ترؾ الدليلٌن، كبعضهم إذل إعماؿ اٞنتقدـ كإ٨ناؿ اٞنتأخر، 
 .(ِ)أعمل اٞنتأخر كأ٨نل اٞنتقدـكبعضهم 

، ففي ىذه اٜنالة إما أف ٬نكن اٛنمع، (ّ)علم اقرتاهنماعلم اٞنتأخر منهما، كيي : أف ال يي الحالة الثانية
نو غًن "إ :كالرازم، كإذا تعذر اٛنمع، قاؿ اآلمدم ،يتعذر، فإذا أمكن اٛنمع عمل بو، قالو اآلمدم كإما أف

ُب  اٛنمع؛ ألنو ٗنع بٌن نقيضٌن، كعلى تقدير تعذر اٛنمع فقد اختلفوا ، كبعضهم منع(ْ)"متصور الوقوع
 .(ٓ)بالتخيًن، كمنهم من قاؿ بالوقف قاؿبالتساقط، كمنهم من  قاؿ، فمنهم من ذلك

التاريخ  علمسبب النزكؿ ليي مّت كقع التعارض بٌن اآليتٌن فالسبيل الرجوع إذل قاؿ السرخسي: "
فإف لم ذلك كاف اٞنتأخر ناسخان للمتقدـ فيجب العمل بالناسخ، كال ٩نوز العمل باٞننسوخ، بينهما، فإذا عي 

جد ُب السنة، اٞنصًن إذل السنة ٞنعرفة حكم اٜنادثة، ك٩نب العمل بذلك إف كي  علم ذلك فحينئذ ٩نبدل يي 
بالعمل هبا أكذل من  فقد تعذر علينا العمل باآليتٌن، إذ ليست إحدا٨نا ٓنققت ُب حقنا ألف اٞنعارضة ٞناٌ 

 .(ٔ)خرل كالتحقق ّنا لو دل يوجد حكم اٜنادثة ُب الكتاب فيجب اٞنصًن إذل السنة ُب معرفة اٜنكم"األ
هل: أف الحالة الثالثة القطعيٌن ك ذه اٜنالة يكوف الدفع بينهماالتاريخ، كاالقرتاف، ففي ى ٩ني

 كقد سبق حكم القطعيٌن اٞنتعادلٌن.وقف، أك ٔنيًن، أك تساقط، ت :اٞنتعادلٌن، على اٝنبلؼ من

 تعارض آيتين ظنيتين: -النوع الثاني
علم تاريخ اٞنتأخر منهما، كإما إذا تعارضت آيتاف ظنيتاف، فإما أف ٬نكن اٛنمع، كإما أف يتعسر كيي 

 ُب أربع حاالت:كذلك ٬نكن الرتجيح، كإما أف ال ٬نكن الرتجيح للتساكم، ك  ،علم اٞنتأخر منهماأف ال يي 
كاٛنمع بٌن الظنيٌن اٞنتعارضٌن  -: أف ٬نكن اٛنمع، فإذا أمكن كجب اٞنصًن إليو، الحالة األولى

 ؛ ألف اإلعماؿ أكذل من اإل٨ناؿ. -كلو بوجو ضعيف ىو مذىب ٗنهور األصوليٌن

                                                           
(، شرح التلويح على َْٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )َّٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ّٕٓاٞنستصفى للغزارل: ) (ُ)

 (.َُْ/ِالتوضيح للتفتازاين: )
 (.ُٕٓ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ُِْ/ّ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )ّٕٕ) هناية السوؿ لئلسنوم: (ِ)
 (.ّٕٕ: )وؿ لئلسنومهناية الس (ّ)
 (.َْٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُِٖ/ّاإلحكاـ لآلمدم: ) (ْ)
 (ٖٕ/ّ(، كشف األسرار للبخارم: )ُِْشرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: )(ٓ) 
 (.ُّ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ٔ)



-ُِٔ- 

علم اٞنتأخر منهما، ففي ىذه اٜنالة ٩نب اٞنصًن إذل النسخ؛ ألنو : أف يتعسر اٛنمع كيي الحالة الثانية
 س بعد تعسر اٛنمع إال النسخ.لي

علم اٞنتأخر منهما، ففي ىذه اٜنالة ٩نب الرتجيح بينهما كالعمل بالراجح؛ : أف ال يي الحالة الثالثة
ألف العمل بدكف ترجيح عمل ببل دليل، قاؿ اٞنقدسي: "كلو تعارض دليبلف من كتاب أك سنة دل ٩نز 

 .(ُ)األخذ بواحد منهما بدكف الرتجيح"
ىل ٩نوز أف نرجح آية على أخرل؛ ألنو ليس ىنالك  حيث قالوا: ،بٌن اآليتٌن خبلؼ كُب الرتجيح

آية أكذل بالطاعة من آية أخرل؟ فيقاؿ: إف الرتجيح بٌن اآليتٌن ليس بطرح آية كقبوؿ أخرل، إ٧نا ىو ُب 
 ، كاهلل أعلم.ظواىر كمظنوف اآليتٌن
ترجحها على األخرل،  كلعدـ كجود مزية جيح للتعادؿ،: أف يعجز اجملتهد عن الرت الحالة الرابعة

، فمنهم من ذىب (ِ)كعلى تقدير كقوع التعادؿ ُب ذىن اجملتهد فقد اختلف األصوليوف ُب تعادؿ اآليتٌن
إذل التساقط، كىو اٞنشهور عند األحناؼ كذلك عند التعارض، كعند التعادؿ ذىبت اٜننفية إذل تقرير 

كىو اٞنشهور عن بعض  ،، كبعضهم ذىب إذل التخيًن(ّ)األصوؿ، إذا عجز اجملتهد عن الرتجيح
، قاؿ اٛنويين: "إذا تعارض خرباف (ٓ)كىو اٞنشهور عند عامة األصوليٌن ،، كبعضهم إذل الوقف(ْ)الشافعية

الواقعة عن  تٍ ريى كعى  ،ظنعلم أك يي كدل يتطرؽ إذل كاحد منهما نسخ فيما يي  ،خرحد٨نا على اآلأكدل يرتجح 
ل كركد فحكمهما عند األصوليٌن الوقف عن اٜنكم فيها كإٜناؽ الصورة بالوقائع كلها قبى  ،داللة أخرل

كقد هنى بعضهم عن الوقف إذل األبد، كالذم يظهر أف الوقف ليس  ،(ٔ)الشرائع كىذا حكم األصوؿ"
 لؤلبد، كإ٧نا الوقف إذل أف يظهر دليل يرفع عنهما التعارض.

 :ىما قطعية واألخرى ظنيةاحدإالتعارض بين آيتين  -النوع الثالث

كيوجب تقدمي القطعي  ،ختلف األصوليوف ُب ىذا النوع عند التعارض، فمنهم من ٬ننع تعارضهماا
على الظين، كمن قاؿ بتقدمي القطعي على الظين مطلقان اإلسنوم، كابن قدامة اٞنقدسي، كاشرتط بعضهم أف 

                                                           
 (.ُْٕ/ُركضة الناظر للمقدسي: ) (ُ)
 (.ّْٔارل )(، اٞنستصفى للغز ْْٖ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ِ)
(، التقرير كالتحبًن البن أمًن َُْ/ِ(، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين: )ٖٕ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ّ)

 (.ْ/ّاٜناج: )
 (. ُِٖ/ّ(، كاإلحكاـ لآلمدم: )ّْٔاٞنستصفى للغزارل: ) (ْ)
 (.َْٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )َّٗ/ُ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ُِٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ٓ)
 (.ُٓٗ/ِالربىاف ُب أصوؿ الفقو للجويين: )(ٔ) 



-ُِٕ- 

، كرجح (ِ)ابن أمًن اٜناج منهم، التعارض بينهماَنواز كقوع  :كبعضهم قاؿ ،(ُ)ال يكوف بينهما خصوص
 .(ّ)الشاطيب فيهما أنو عمل اجملتهد

علم اٞنتأخر، كإما أف يتعسر اٛنمع كعلى القوؿ باٛنواز، فإما أف ٬نكن اٛنمع، كإما أف ٬نتنع اٛنمع كيي 
 ثبلث حاالت: علىكذلك  ،علم اٞنتأخر منهمايي  الك 

كما أشبو ذلك من صور ، ك٠نمل على مبٌن على عاـ، ُنمل خاصأم: : أف ٬نكن اٛنمع، األولى
ال، كمن  ـلم التاريخ أكما ىو اٞنشهور عند األصوليٌن، سواء عي   ،اٛنمع، فإذا أمكن اٛنمع فاٞنصًن إليو أكذل

 .(ْ)كيبي قاؿ باٛنمع بٌن القطعي كالظين عند التعارض، الس  
علم اٞنتأخر منهما، ففي ىذه اٜنالة إما أف يكوف القطعي ىو اٞنتأخر كيي  ،: أف ال ٬نكن اٛنمعالثانية

فمن شرط التساكم ُب القوة بأف يكوف  ،إذا كاف الظين ىو اٞنتأخر فيما اختلفواك فإنو ينسخ الظين باتفاؽ، 
رتؾ الظين، ك٣نن عمل بالقطعي كيي الظين القطعي، فيي عنده الناسخ مثل اٞننسوخ أك أقول منو، فبل ينسخ 

ناسخ كاٞنتقدـ  ، كمن دل يشرتط التساكم ُب القوة فاٞنتأخر(ٓ)الكيةبعض اٞن اشرتاط التساكمذىب إذل 
 .(ٔ)الظين ـنسوخ، سواء كاف اٞنتأخر القطعي أم

 ،علم اٞنتأخر منهما، ففي ىذه اٜنالة يرجح القطي على الظينيي  دل: أف ال ٬نكن اٛنمع، ك الثالثة
 .(ٕ)قدـ عليو باتفاؽكيي 

 التعارض بين آية وحديث: -الثانيالقسم 
 : (ٖ)ُب تعارض الكتاب كالسنة مذاىب ذكر األصوليوف

                                                           
 (.َّٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ّٕٕهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ُ)
 (.ُّ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ِ)
 (.َّٓ/ٓافقات للشاطيب: )اٞنو  (ّ)
 (.ُِْ/ّاإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: ) (ْ)
 (.ُِْشرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: ) (ٓ)
 (.ّٓ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ٔ)
 (.ُُٔ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ُِْ/ّ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )َُْ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ٕ)
(، غاية الوصوؿ شرح لب ُّّ: َّٗ/ْ...(، اٞنوافقات للشاطيب: )َُٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ٖ)

 (.ُِْ، ُُْ/ُاألصوؿ لؤلنصارم: )



-ُِٖ- 

: تقدمي الكتاب على السنة، كاستدلوا بقوؿ معاذ إذ قاؿ: "أحكم بكتاب اهلل فإف المذىب األول
ٍب االبتداء بالكتاب  كاشتهر ُب أصحاب النيب  ،(ُ)دل أجد فبسنة رسوؿ اهلل فإف دل أجد اجتهد رأيي"

 طلب السنة إف دل ٩ندكا متعلقان من الكتاب.
:  :المذىب الثاني لِتُبَ ي َن ِللنَّاِس َما نُ ز َل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم تقدمي السنة على الكتاب، ًلقىٍولًًو تػىعىاذلى

كإليها الرجوع ُب بياف  ،كاحتجوا بأف السنة ىي اٞنفسرة للكتاب ،[ْْية من اآل]النحل:  يَ تَ َفكَُّرونَ 
كتفصيل ١نتملو، كعلى ىذا يصح تقدمي السنة على الكتاب إذا   ،كٔنصيص ظواىره ،٠نمبلت الكتاب

 كانت ٢نصصة، أك ناسخة.
قدـ قدـ اآلية على اٜنديث، كال يي عارض اآلية، فبل تي يي أف اٜنديث  :: التعارض، أمالمذىب الثالث

ما كاف يقوؿ من تلقاء  ، كاستدلوا بأف الرسوؿ (ِ)ُب احملصوؿاٜنديث على اآلية، كإليو ذىب الرازم 
، كما ذكره معاذ فمعناه أف ما يوجد فيو إياه بقولو مستنده أمر اهلل تعاذل وكل ما كاف يقولف ،نفسو شيئان 

على تقدمي الكتاب، ٍب آم الكتاب ال  مبين األمر فيوك  ،نص من كتاب اهلل تعاذل فبل يتوقع فيو خرب ٫نالفو
الرأم ال ا٥نصار ٟنا فجرل الرتتيب منو بناء  ؽي ري ٍب طي  ،شتمل على بياف األحكاـ، كاألخبار أعم كجودان منهات

 على ىذا ُب الوجود.
 كإما أف يكوف  ،كعلى مذىب من يقوؿ بالتعارض بٌن اآلية كاٜنديث، فإما أف يكوف اٜنديث متواتران 

قالو الزركشي: "فأٌما الٌتعارض بٌن الكتاب كالٌسٌنة، فإف   -آحادان، فإذا كاف متواتران فلو حكم تعارض اآليتٌن
ـه" كإذا كاف اٜنديث  ،(ّ)كاف اٝنرب متواتران فالقوؿ فيو كتعارض اآليتٌن، كإف دل يكن متواتران فالكتاب مقٌد

ظنية، أك تكوف داللة أحد٨نا قطعية كاآلخر ظنية،  كإما أف تكوفآحادان، فإما أف تكوف داللتهما قطعية، 
الظنيٌن حكم تعارض  فلهما فإف كانت داللتهما قطعية فلهما حكم تعارض القطعيٌن، كإف كانت ظنية

من الكتاب، كإف كانت داللة أحد٨نا قطعية كاآلخر ظنية، فإنو يأخذ أحكاـ التعارض بٌن القطعي كالظين 
رؼ اٞنتأخر منهما يكوف ناسخان، كاٞنتقدـ كإف دل ٬نكن اٛنمع كعي  إذا أمكن، اٛنمعب ييعملمن الكتاب، بأف 

ـ القطعي منهما، على الراجح من د  ف دل ٬نكن النسخ، قي إاٜنديث، ك  ـمنسوخان، سواء كاف اٞنتأخر اآلية أ
كإ٧نا  ،(ْ)فرؽالتعارض بٌن آيتٌن ببل  ادفع هبدفع تعارض اآلية كاٜنديث بالطرؽ اليت يي أقواؿ أىل العلم، كيي 

نسخ اآلية ِنرب الواحد، أما من أجاز أف يكوف خرب الواحد ٢نصصان  كأيكوف الفرؽ عند من ٬ننع ٔنصيص 
 لعمـو اآلية، أك ناسخان ٟنا، فبل فرؽ عنده. 

                                                           
 (.َُٔسبق ٔنر٩نو: )(ُ) 
 (. َْٔ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ِ)
 (.ُِِ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)
 (.ّٕٕهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ْ)



-ُِٗ- 

كخبلصة ذلك ما قالو اآلمدم: "إف القرآف كإف كاف معجزان ُب نظمو كببلغتو كمتلوان ك١نرتمان فليس 
كٟنذا فإنو لو تعارض عاـ من  ؛أف داللة كل آية منو أقول من داللة غًنه من األدلةفيو ما يدؿ على 

 .(ُ)الكتاب كخاص من السنة اٞنتواترة كانت السنة مقدمة عليو"

 التعارض بين آية وإجماع:  -القسم الثالث
بٌن ف التعارض إإذا تعارض الكتاب مع اإلٗناع، فقد اختلف األصوليوف ُب ذلك، فمنهم من قاؿ: 

كالتعارض يكوف ٛنهلنا بالنسخ، كبو قالت  ،اإلٗناع كنص الكتاب ١ناؿ؛ ألف اإلٗناع ال يقبل النسخ
َنواز التعارض بينهما، كبو قالت بعض  :، كمنهم من قاؿ(ِ)كبعض اٜننابلة ،اٜننفية كبعض الشافعية
 .(ّ)الشافعية، كبعض اٜننابلة

قدـ اإلٗناع على الكتاب مطلقان، ، فمنهم من يي كعلى تقدير جوازه ُب ذىن اجملتهد، فقد اختلفوا
ابن النجار كاٞنرداكم من اٜننابلة، كاستدال بأف اإلٗناع ال يدخلو النسخ، كأنو ال ٬نكن كقوع  إليو ذىبك 

، كقاؿ اآلمدم: "ككذلك أيضان لو تعارضت آية كدليل عقلي، فإف الدليل العقلي يكوف حاكمان (ْ)اٝنطأ فيو
أف الدليل العقلي كاإلٗناع يقدماف على اآلية عند التعارض، كمنهم من  :أم ،(ٓ)اع"عليها، ككذلك اإلٗن

ـ ل فقدـ اإلٗناع إذا كاف قطعيان، كثبتت عصمتو، كقدٌ قدـ الكتاب على اإلٗناع مطلقان، كمنهم من فصٌ يي 
 .(ٔ)الزركشي كإذل التفصيل ذىبالكتاب إذا دل تثبت عصمة اإلٗناع، 

فبل ٫نلواف من ثبلث حاالت؛  ،ض بينهما، كعدـ تقدمي أحد٨نا على اآلخركعلى تقدير جواز التعار 
 :ان كاآلخر ظني ان أحد٨نا قطعي كإما أف يكوفظنيٌن،  كإما أف يكوناإما أف يكونا قطعيٌن 
: أف يكونا قطعيٌن، ففي ىذه اٜنالة ال يتصور التعارض بينهما، قالو اإلسنوم، الحالة األولى

كالزركشي؛ ألنو ُب ىذه اٜنالة يتعذر اٛنمع كالنسخ؛ ألف اٛنمع كالنسخ ال يكوناف إال بٌن حكمٌن، ك١ناؿ 
حكم أف يكوف إٗناع على حكم ٫نالف ما ُب الكتاب، كعلى تقدير تصور كقوعو، فاإلٗناع مردكد؛ ألنو 

فصح هبذه اآلية عدـ  ،[َْية من اآل]يوسف:  ِإِن اْلُحْكُم ِإلَّ لِلَّوِ من عند غًن اهلل، كاهلل يقوؿ: 

                                                           
 (.ُٗٓ/ّاإلحكاـ لآلمدم: ) (ُ)
(، هناية السوؿ لئلسنوم: َُّ/ِ(، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين: )ِّّ/ِشرح ٢نتصر الركضة للطوُب: ) (ِ)

(َُّ.) 
 (.ُِّ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ُِْْ/ٖالتحبًن شرح التحرير للمرداكم: ) (ّ)
 (.ُِْٓ/ٖالتحبًن شرح التحرير للمرداكم: )(، َُٔ/ْشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ْ)
 (.ُٗٓ/ّاإلحكاـ لآلمدم: )(ٓ) 
 (.ُِِ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ٔ)



-َُّ- 

اٜناكمية لغًن اهلل، كما ذىب إليو اٛنمهور من عدـ تصور التعارض بٌن اآلية كاإلٗناع القاطعٌن ىو 
 الصواب، كاهلل أعلم.
، ك٬نتنع (ُ)كإف دل ٬نكن اٛنمع التساقط، قالو اإلسنوم : أف يكونا ظنيٌن، فاٛنمع،الحالة الثانية

كإ٧نا ىو مقرر ٞنا ُب نصوص الكتاب  ،ألنو ليس دليبلن مستقبلن ك النسخ؛ ألف اإلٗناع ال يدخلو النسخ، 
 .كالسنة

ل مً عي  ،٨نا ناسخةاحدإو أنو إذا تعارضت آيتاف فأقر اإلٗناع أف  :كاإلٗناع يقرر مستند النسخ، أم
تنع الرتجيح؛ ألف الرتجيح ال يكوف إال بوصف تابع، كليس بٌن اآلية كاإلٗناع كصف يرجح باإلٗناع، ك٬ن

 أحد٨نا على اآلخر.
: أف يكوف أحد٨نا قطعيان، كاآلخر ظنيان، ففي ىذه اٜنالة اختلفوا، فمنهم من يقدـ الحالة الثالثة

ؿ بالتساقط، كمنهم من سلك اإلٗناع، كمنهم من يقو  ـالقطعي على الظين مطلقان، سواء كاف الكتاب أ
 .(ِ)طريق التعارض

ـ الكتاب؛ ألننا ملزموف ّنا جاء بو دًّ كالذم يظهر أف اٛنمع أكذل إف أمكن، كإف دل ٬نكن اٛنمع قي 
 ال ّنا جاء عن اٞنأمور، كىذه اٞنسألة مبسوطة ُب مباحث اإلٗناع.  ،اآلمر

الزركشي: "كأٌما الٌتعارض بٌن الكتاب كاإلٗناع، فإف ثبت عصمة اإلٗناع دل  وؿكخبلصة ذلك ق
ـه"يي   .(ّ)تصٌور كاآليتٌن، كإاٌل فالكتاب مقٌد

 التعارض بين آية وقياس: -القسم الرابع
إذا تعارضت اآلية كالقياس، فإما أف ٬نكن اٛنمع، كإما أف يتعسر اٛنمع، فالنسخ، أك الرتجيح، 

 أف ٫نصص القياسي  :ارض، فاٛنمع بٌن القياس كاآلية يكوف بتخصيص العاـ فقط، أمفهذه طرؽ دفع التع
كاستدلوا بأف العمـو كالقياس دليبلف متعارضاف، كالقياس خاص فوجب  ،اآلية، كبو قاؿ اٛنمهور عموـى 
أقول األكؿ: أف ظاىر العمـو  ،كخالف ُب ذلك بعض الفقهاء ككثًن من اٞنعتزلة، كاستدلوا بوجهٌن ،تقد٬نو

 . (ْ)من القياس؛ ألنو دليل علمي كالقياس ظين، كالثاين: منعوا التخصيص بالقياس قياسان على النسخ

                                                           
 (.َُّهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ُ)
 (.ِٓ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ِ)
 (.ُِِ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)
(، الفقيو كاٞنتفقو للخطيب البغدادم: ْٔٓ/ِ(، العدة ُب أصوؿ الفقو للفراء : )َُٗ/ُقواطع األدلة للسمعاين: ) (ْ)

(ُ/َُّ.) 



-ُُّ- 

أف القياس على كاستدلوا  ،نسخ كال يينسخ، كىو قوؿ اٛنمهورأما النسخ فضعيف؛ ألف القياس ال يى 
الكتاب على القياس؛  كأما الرتجيح، فًنجح ،(ُ)لنصا ةلو عارض نصان فهو فاسد؛ ألف شرطو عدـ معارض

ـه طبعان  قاؿ الزركشي: ،ألف الرتجيح يكوف بغلبة الظن "كأٌما الٌتعارض بٌن الكتاب كالقياس، فالكتاب مقٌد
كدليل ذلك أف الزركشي يقوؿ بتخصيص عمـو الكتاب  ،إذا دل ٬نكن اٛنمع :، أم(ِ)لعصمتو دكف القياس"

كالذم يظهر أنو إذا دل ٬نكن اٛنمع كجب تقدمي  ،(ّ)قاؿ: "كال ينكر أف األرجح التخصيص"ف ،بالقياس
ٞنا ُب ذلك من العمل بكتاب اهلل عزؿ كجل فيما أمرنا بو من الطاعة كاالنقياد لو، كأما  ؛اآلية على القياس

يصيبوف ك٫نطئوف، فكاف تقدمي ما ىو مقطوع بأنو حق كليس  كىمالقياس فهو عبارة عن اجتهاد من البشر 
 نوف فيو، كاهلل أعلم.فيو شك على ما ىو مظ

 التعارض في الكتاب عند اإلمامين: -الفرع الثاني
مع غًنه من األدلة الشرعية، كذلك عند ابن حـز  اهلل يتناكؿ ىذا الفرع أقساـ التعارض ُب الكتاب

 )اإلحكاـ كإرشاد الفحوؿ(، كتفصيل ذلك كما يلي: :كالشوكاين من خبلؿ كتابيهما

 التعارض في الكتاب عند ابن حزم: -أولً 
م كقسٌ  ،ذىب ابن حـز إذل جواز التعارض ُب الكتاب مطلقان ُب ظاىر األمر، كمنعو ُب الواقع

كعند تعارض ، : تعارض آية كحديثوالثاني: تعارض آيتٌن، األول ،التعارض ُب الكتاب إذل قسمٌن
: اٛنمع إف أمكن، كإف دل ، ىيدل طرؽ ثبلثاآليتٌن، أك اآلية كاٜنديث، فابن حـز يدفع تعارضهما، بإح

علم اٞنتأخر منهما، فاٞنخالف ٞنعهود لم اٞنتأخر، فإنو يكوف ناسخان للمتقدـ، كإف دل يي ٬نكن اٛنمع كعي 
"إذا تعارض اٜنديثاف أك حيث قاؿ:  ،األصل ينسخ اٞنوافق ٞنعهود األصل، كىو ما يسميو األخذ بالزائد

ففرض على كل مسلم استعماؿ كل ذلك؛ ألنو ليس بعض ذلك أكذل  ..،اآليتاف أك اآلية كاٜنديث
كال آية أكذل بالطاعة ٟنا من آية أخرل  ،كال حديث بأكجب من حديث آخر مثلو ،باالستعماؿ من بعض

كسواء كاف  ،(ْ)ككل من عند اهلل عز كجل ككل سواء ُب باب كجوب الطاعة كاالستعماؿ كال فرؽ" ،مثلها
 ان أحد٨نا ظني ـظنيٌن، أ ـبٌن حديثٌن، كسواء كانا قطعيٌن، أ ـبٌن آية كحديث، أ ـأالتعارض بٌن آيتٌن، 

كما آحادان، فهو دل يفرؽ بٌن ما داللتو قطعية،  ـ، كسواء كاف اٜنديث اٞنعارض لآلية متواتران أان كاآلخر قطعي

                                                           
 (. ِٖٗ/ٓالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)
 (.ُِّ/ٖ: )صدر نفسواٞن (ِ)
 (.ُْٕ/ّ، شرح ٢نتصر الركضة للطوُب: )(ْٖٗ/ْ: )السابقاٞنصدر (ّ) 
 .(ُِ/ِاإلحكاـ: )(ْ) 



-ُِّ- 

 ؛التساقط أك الوقف كأظنية، كدل يفرؽ بٌن متواتر كآحاد، كليس عنده ترجيح، كال يقوؿ بالتخيًن  داللتو
: "ال سبيل إذل كجود كما كرد ُب قولوألف ذلك يكوف عند التعارض ُب نفس األمر، كىو ال يقوؿ بو  

كباهلل تعاذل  ،ككل حديث أتى فهو مضاؼ إذل ما ُب القرآف كال فرؽ ،حديث ٢نالف ٞنا ُب القرآف أصبلن 
 .(ُ)التوفيق"

اإلٗناع  ىفاآلية مقدمة عل دى جً ـ تعارضهما، كإذا كي : فقد نفى ابن حز أما تعارض اآلية واإلجماع
ال يزيد النص مرتبة ُب كجوب  ،حيث قاؿ: "فاتباع النص فرض سواء أٗنع الناس عليو أك اختلفوا فيو

 ،ف فيولً اختبلؼ الناس فيو، بل اٜنق حق كإف اختي  كال يوىن كجوب اتباعو  ،االتباع أف ٩نمع الناس عليو
بأف أمتو ال يزاؿ منهم من يقـو  كلوال صحة النص عن النيب  ،كإف الباطل باطل كإف كثر القائلوف بو

لكن ال سبيل إذل  ،ع عليوٗنً لقلنا كالباطل باطل كإف أي  ،فبطل بذلك أف ٩نمعوا على باطل ،باٜنق كيقوؿ بو
ـ القرآف كالسنن الثابتة عن فإذا األمر كذلك فإ٧نا علينا صلب أحكا" :حيث قاؿاإلٗناع على باطل، 

أك ىل  ،كال معىن لطلبنا ىل أٗنع على ذلك اٜنكم ،إذ ليس ُب الدين سوا٨نا أصبلن  - -رسوؿ اهلل 
 .(ِ)كباهلل تعاذل التوفيق" ،ٞنا ذكرنا ؛؟ف فيولً تي اخٍ 

: رد ابن حـز ىذا القسم من التعارض؛ ألنو ال يقوؿ بالقياس، كال تعارض اآلية والقياسوأما 
كال ٩نوز االستدالؿ بالرأم ُب دين  ،معلبلن ذلك بأف القياس رأمه  ،يعرتؼ بو دليبلن شرعيان تقـو بو اٜنجة

 .(ّ)غًن حكم الكتاب كالسنة اهلل، كأنو حكمي 
ذىب ابن حـز إذل جواز التعارض بٌن اآلية كاآلية، كبٌن اآلية كاٜنديث، كمنعو بٌن اآلية كعليو فقد 

عليو أكثر األصوليٌن، كىو مذىب األحناؼ؛ ألهنم ال يقولوف ىذا ما القياس، ك كاإلٗناع، كبٌن اآلية ك 
 ،، ككاف اختيار ابن حـز ذلك؛ ألف التعارض ال يكوف إال بٌن حكمٌن(ْ)بالتعارض إال فيما يقبل النسخ

، فكاف ىذا ىو السبب الباعث لو ُب حصر رسولو  أك سنة اهلل كاألحكاـ ال تصدر إال من كتاب
 بٌن النصوص. التعارض

                                                           
 (.ِٖ/ِ: )حكاـاإل(ُ) 
 (.ُُْ/ْ: )نفسواٞنصدر  (ِ)
 (.ُّٗ/ْ: )صدر السابقاٞن (ّ)
 (.ُّ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ْ)



-ُّّ- 

 التعارض في الكتاب عند الشوكاني: -ثانياً 
ذكر الشوكاين ر٘نو اهلل أقساـ التعارض ُب الكتاب دكف ٕنثيل، كدكف إيراد حكم اٞنتعارضٌن، سواء  

م التعارض ُب الكتاب إذل أربعة آية كقياس، كقس   ـآية كإٗناع، أ ـآية كحديث، أ ـكاف بٌن آيتٌن، أ
 :(ُ)أقساـ

دفع التعارض بٌن آيتٌن، ذىب الشوكاين إذل جواز التعارض بٌن آيتٌن ُب الظاىر، كيي : األول
علم اٞنتأخر فالرتجيح بٌن الظنية، كدل يذكر كن فالنسخ، كإف دل يي تعارضهما باٛنمع إف أمكن، كإف دل ٬ني 

 التعادؿ بٌن اآليتٌن. 
ة كاٜنديث، سواء كاف اٜنديث : التعارض بٌن آية كحديث، رجح الشوكاين التعارض بٌن اآليالثاني

لتعارض بينهما، ما رجحو من جواز ٔنصيص عاـ الكتاب ِنرب اآحادان، كدليلنا على ترجيحو  ـمتواتران أ
على  ذلك ملأف اآلية تقدـ على خرب الواحد، ٪ني  من ، كما ذكره(ّ)نسخ اآلية ِنرب الواحدك  ،(ِ)الواحد

، كما نقلو من تقدـ ربرتجيح ليس إال تقدمي اآلية على اٝنألنو عند العجز عن ال ؛التعارض ُب نفس األمر
مل على االستدالؿ كنظر اجملتهد ُب األدلة ليستدؿ على حادثة ما، أما عند الكتاب على السنة، ٪ني 

قدـ طريق اٛنمع على كجو عند التعارض بٌن األدلة أف يي  [اجملتهد :أم] "كعليو :التعارض فقد قاؿ باٛنمع
 .(ْ)ذلك رجع إذل الرتجيح" مقبوؿ، فإف أعوزه

 رأي الشوكاني في التعارض بين اآلية واإلجماع:
ذىب الشوكاين إذل أف اإلٗناع ال يكوف إال عن مستند؛ ألف أىل اإلٗناع ليس ٟنم االستقبلؿ 

فوجب أف يكوف عن مستند؛ ألنو لو انعقد من غًن مستند القتضى إثبات شرع بعد  ،بإثبات األحكاـ
 اطل. ب كىذا، النيب 

كرد الشوكاين على من أجاز اإلٗناع من غًن مستند، بأنو ضعيف؛ ألف القوؿ ُب دين اهلل بغًن دليل 
 . (ٓ)٩نوز ال

 .(ٔ)"كاٜنق أف اٞنخصص ىو دليل اإلٗناع، ال نفس اإلٗناع"كقاؿ ُب التخصيص باإلٗناع: 

                                                           
 (.ِٖٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.َّٗ/ُاٞنصدر نفسو: )(ِ) 
 (.ٖٔ/ِاٞنصدر السابق: )(ّ) 
 (.ِِٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ْ)
 (.ُٕٗ/ُاٞنصدر نفسو: ) (ٓ)
 (.ّّٓ/ُاٞنصدر السابق: ) (ٔ)



-ُّْ- 

ض بٌن آية كإٗناع، بأف التعار  هجد ما ظاىر كمن خبلؿ كبلـ الشوكاين يتضح لنا جليان رأيو إذا كي 
 كاهلل أعلم. ،فليـز تقدمي اآلية على اإلٗناع عند التعارض ،اإلٗناع باطل

 رأي الشوكاني في التعارض بين آية وقياس:
 كاشرتط لصحة القياس شركطان: ،ذىب ر٘نو اهلل إذل جواز ٔنصيص عمـو اآلية بالقياس

 داللتو.: أف يكوف القياس جليان؛ ألنو معموؿ بو لقوة األول
 عليها؛ ألف اٞننصوص عليها تعترب ُب قوة النص. ان : أف تكوف العلة منصوصالثاني

 : أف تكوف العلة ٠نمعان عليها؛ لكوف ذلك اإلٗناع قد دؿ على دليل ٠نمع عليو.الثالث
 .(ُ)، رجح الشوكاين عدـ قياـ اٜنجة بومن القياسات كما عدا ىذه الثبلثة

ذكر اٝنبلؼ ُب ذلك، قد ، ك "نو مذىب اٛنمهور"أ: ذكرك  ،لقياسكرجح الشوكاين عدـ النسخ با 
 .(ِ)"كاٜنق منعو، كبو قاؿ قـو من األصوليٌن"قاؿ: ف

ذىب مذىب القائلٌن َنواز التعارض بٌن اآلية كاإلٗناع، كبٌن اآلية كخبلصة رأم الشوكاين أنو 
كىذا مذىب من ٩نيز ٔنصيص كالقياس؛ ألنو يقوؿ باٛنمع بٌن األدلة من كتاب كسنة كإٗناع كقياس، 

 .كما مر  إماـ اٜنرمٌن اٛنويين ىو مذىبالكتاب باإلٗناع كالقياس، ك 

 :عند التعارض في الكتاب أوجو التفاق والختالف بين اإلمامين
على جواز التعارض بٌن اآليتٌن، كبٌن اآلية كاٜنديث، ككاف سر اتفاقهما، القوؿ  اإلماماف اتفق

بتخصيص خرب الواحد عمـو الكتاب، كأف خرب الواحد ينسخ اآلية، كالعكس؛ كألف الكتاب كالسنة ٨نا 
ف اإلٗناع اتفقا على منع التعارض بٌن اآلية كاإلٗناع؛ ألهنما اتفقا على أك أصل األحكاـ ك٨نا ّننزلة كاحدة، 

 ال يكوف إال عن مستند.

 األوجو التي اختلف فيها اإلمامان:
فذىب ابن حـز إذل ُب القوؿ بالتعارض بٌن اآلية كاإلٗناع، كبٌن اآلية كالقياس،  اإلماماف اختلف

 ، كذىب الشوكاين إذل جوازه. ؛ ألنو ال يقوؿ بالقياسمنعو

                                                           
 (.ُّٓ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.ٕٔ، ٔٔ/ِاٞنصدر نفسو: )(ِ) 



-ُّٓ- 

 :الترجيح

 ٣نا سبق اآلٌب: يتبٌن
 لومٌن يوجب النسخ، كبٌن مظنونٌن اٛنمع، كالرتجيح.التعارض بٌن معأف  -ُ
 ٬نتنع التعارض بٌن اآلية كاإلٗناع، كاآلية مقدمة على اإلٗناع، إذا دل ٬نكن اٛنمع. -ِ
 ٬نتنع التعارض بٌن اآلية كالقياس، كاآلية مقدمة على القياس، إذا تعذر اٛنمع. -ّ

                                   ******** 



-ُّٔ- 

                                                                                                                                      انثانثملطهة ا

 رسىل اهلل  سنةعارض يف ـــــانت

أحكاـ  إفراد ًبالتعارض ُب السنة الثابتة إ٧نا يكوف ُب ظاىر األمر، ال ُب اٜنقيقة كالواقع، كلذلك  إف
خاصة  ، كاإلمامٌنعامة أىم األحكاـ، عند األصوليٌن تناكؿ فيو يتم التعارض ُب السنة مع غًنىا ّنطلب

 :كذلك ُب فرعٌن

 التعارض في السنة عند األصوليين:  -الفرع األول
عو فدفهو تعارض ُب الظاىر، ك٬نكن  جدى إف التعارض ُب السنة ال ٬نكن ٓنققو ُب نفس األمر، فإذا كي 

بالطرؽ اليت سلكها األصوليوف ُب دفع التعارض، من ٗنع، أك نسخ، أك ترجيح، كالتعارض ُب السنة إما أف 
 :، كذلك ُب ثبلثة أقساـيكوف بٌن سنتٌن، أك بٌن سنة كإٗناع، أك بٌن سنة كقياس

 التعارض بين حديثين: -القسم األول
أحد٨نا متواتران كاآلخر  كإما أف يكوفان، إذا تعارض اٜنديثاف، فإما أف يكونا متواترين، أك آحاد

كاآلخر  ان أحد٨نا ظني أف يكوف آحادا، كعند التعارض ال ٫نرجاف من أف يكونا قطعيٌن، أك ظنيٌن، أك
التساقط  ُب، كيدفع تعارضهما باٛنمع، أك النسخ، أك الرتجيح، كعند العجز عن الرتجيح اختلفوا ان قطعي

 كالوقف كالتخيًن. 
فعند  ،أك أحد٨نا قطعي كاآلخر ظين ،: التعارض بٌن متواترين قطعيٌن، أك ظنيٌنالحالة األولى

قاؿ الزركشي :"كأما تعارض السنتٌن فإف كانتا  ،التعارض فإهنما يأخذاف حكم التعارض ُب الكتاب
، كإف كانتا آحادان طلب ترجيح إحدا٨نا على األخرل بطريقةو، فإف تعذر  متواترين فكالكتاب بعضو ببعضو

 .(ُ)اٝنبلؼ ُب التخيًن أك التساقط، كإف كاف إحدا٨نا متواتران كاألخرل آحادان فاٞنتواتر"ف
قاؿ اٛنويين ُب التلخيص: "فبطل الرتجيح ُب خرب يقتضي العلم، كلكن إف كانا مؤرخٌن ٕنسكنا 

تدالؿ بواحد باٞنتأخر منهما، كإف كانا مطلقٌن كقد أٗنعت األمة على استحالة اٛنمع بينهما فبل ٩نوز االس
 .(ِ)منهما"

                                                           
 (.ُِّ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)
 (.ّْٓ/ِالتلخيص ُب أصوؿ الفقو للجويين: ) (ِ)



-ُّٕ- 

: التعارض بٌن حديث متواتر، كآخر آحاد، اختلف األصوليوف ُب ذلك، فمنهم من الحالة الثانية
، كمنهم من أجاز التعارض بينهما، كعلى تقدير جواز التعارض فإف أمكن اٛنمع عمل (ُ)قدـ اٞنتواتر مطلقان 

عند األصوليٌن، كإف تعذر اٛنمع كعلم التاريخ بو كيستعمل الدليبلف معان، كىذا ىو اٞنشهور من العمل 
فاٞنتأخر ناسخ كاٞنتقدـ منسوخ، سواء كاف اٞنػتأخر اآلحاد أك اٞنتواتر، عند من ٩نيز نسخ اٞنتواتر باآلحاد، 
كمن اشرتط ُب النسخ أف يكوف الناسخ مثل اٞننسوخ أك أقول منو، فإنو ال يكوف النسخ إال إذا كاف اٞنتواتر 

رتؾ اآلحاد، كمنهم من قدـ اٞنتواتر كيي إف كاف اٞنتأخر اآلحاد فإنو ال يكوف ناسخان، كإ٧نا يي أما ىو اٞنتأخر، 
، كمن قدٌ صًّ ذىب إذل تقدمي اآلحاد على اٞنتواتر إذا كاف قطعي الداللة، أك ٢ني  ـ اآلحاد على صان لعمـو

و ظنية، فيقدـ ما داللتو أقول اٞنتواتر ُب باب اٝنصوص، استدؿ على أف داللة اٝناص قطعية، كالعاـ داللت
على ما داللتو أضعف، كاستدلوا على أف ُب العمل بالعاـ إسقاط لآلخر، كُب العمل باٝناص عمل 

قدـ ما فيو العمل على ما فيو إسقاط ألحد٨نا؛ ألف األدلة جاءت للعمل، كاإلعماؿ يدؿ بالدليلٌن، فيي 
 على كماؿ الشريعة.
إال أف الرتجيح يدخل فيهما  ،فالعمل فيهما كاٞنتواترين ،بار اآلحاد: التعارض بٌن أخالحالة الثالثة

 . (ِ)باتفاؽ إذا دل ٬نكن اٛنمع، كدل يعرؼ اٞنتأخر منهما
كاختلفوا عند تعادؿ السنتٌن، فمنهم من قاؿ بالتساقط، كمنهم من قاؿ بالتخيًن، كمنهم من قاؿ 

إف كقع ظنيٌن، قاؿ السرخسي: " ـبٌن قطعيٌن أذىب األحناؼ إذل التساقط سواء كاف التعادؿ فبالوقف، 
فإنو يصار إذل ما بعد السنة فيما يكوف حجة ُب حكم اٜنادثة،  ،عرؼ التاريخالتعارض بٌن السنتٌن كدل يي 

، كاختار اٛنويين (ْ)، كاختار الرازم ُب احملصوؿ التخيًن عند العجز(ّ)" كذلك قوؿ الصحايب أك القياس
 .(ٓ)الوقف

                                                           
 (.ُٕٕ/ِالربىاف ُب أصوؿ الفقو للجويين: ) (ُ)
 (.ّٕٔ(، اٞنستصفى للغزارل: )ّْٓ/ِالتلخيص ُب أصوؿ الفقو للجويين: ) (ِ)
 (.ُّ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ّ)
 (.َُْ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ْ)
 (.ٖٕٔ/ِالربىاف ُب أصوؿ الفقو للجويين: ) (ٓ)



-ُّٖ- 

 :(1)التعارض بين حديثين باعتبار األقوال واألفعال -القسم الثاني
 كإما أف يكوفبٌن فعلٌن،  كإما أف يكوفإف التعارض ُب األقواؿ كاألفعاؿ، إما أف يكوف بٌن قولٌن، 

 بٌن قوؿ كفعل، كذلك ُب ثبلثة أنواع:

 التعارض بين قولين: -النوع األول
 آحادا. ـاٜنديثٌن سواء كانا متواترين أحكم القولٌن اٞنتعارضٌن ىي األحكاـ اليت مرت ُب 

 التعارض بين فعلين: -النوع الثاني
 :تكوف كاقعة بيانان إف األفعاؿ اٞنتعارضة إما أف تكوف مطلقة، كإما أف 

إذل عدـ التعارض بٌن األفعاؿ اٞنطلقة، كاستدلوا بأدلة  ٗنهور األصوليٌنفاألفعاؿ اٞنطلقة ذىب 
 منها:

 يها بياف.: أف األفعاؿ ليس فاألول
: أف األفعاؿ ليس فيها ما يقتضي اٞنمانعة، من حيث تغًن اٞنكاف كالزماف فأيها فعل كاف الثاني

 جائزان لو. 
 األفعاؿ الواقعة بيانان: أما

ذىب اٛنمهور إذل أف األفعاؿ الواقعة بيانان حكمها حكم القولٌن اٞنتعارضٌن، من اٛنمع، أك النسخ، 
 .(ّ)«صلوا كما رأيتموين أصلي» :، كقولو (ِ)ا ّنثابة القولٌنكاستدلوا بأهنم ،أك الرتجيح

بأف األفعاؿ اليت ال يقع  ]الذم يبدكا أنو الفراء[ عن القاضي (ْ)ح ابن القشًنمقاؿ الزركشي: "كصرٌ 
كأما األفعاؿ الواقعة موقع البياف،  ،، ...فيها التعارض ىي اٞنطلقة اليت دل تقع موقع البياف من الرسوؿ 

                                                           
اُب: (، شرح تنقيح الفصوؿ للقر َّٓ/ُ(، شرح ٢نتصر ابن اٜناجب لؤلصفهاين: )ُُٗ/ُاإلحكاـ لآلمدم: ) (ُ)

 (.ٗٔ(. اللمع للشًنازم: )ُُّ/ُ(، قواطع األدلة للسمعاين: )ُُُ(، احملصوؿ البن العريب: )ِْٗ)
(، هناية السوؿ ِّٕ/ِ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )ِٕٗ(، اٞنستصفى للغزارل: )َُٗ/ُاإلحكاـ لآلمدم: ) (ِ)

 (.ِِٓ/ِ(، التلخيص ُب أصوؿ الفقو للجويين: )ِْٓلئلسنوم: )
 (.ُّٔ(، رقم )ُِٖ/ُأخرجو البخارم: )كتاب األذاف(، )باب األذاف للمسافر(، ) (ّ)
ىو: عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن ىوازف، الشيخ اإلماـ، اٞنفسر العبلمة، أبو نصر، اعتىن بو أبوه، كأٚنعو كأقرأه حّت  (ْ)

(، ِْْ/ُٗـ النببلء للذىيب ط الرسالة )ق(. ا. ىػ. انظر: سًن أعبلُْٓبرع ُب العربية كالنظم كالنثر، توُب سنة: )
 (.ْٓ/ْ(، شذرات الذىب البن الًعماد اٜننبلي: )ٗٓٓ/ُىدية العارفٌن إلٚناعيل البغدادم: )



-ُّٗ- 

اختلفا كتنافيا، كدل ٬نكن اٛنمع بينهما ُب اٜنكم، فالتعارض ُب موجبهما كالتعارض ُب موجب  فإذا
 .(ُ)القولٌن"

  التعارض بين قول وفعل: -النوع الثالث
علم تقدـ القوؿ، علم تقدـ الفعل، كإما أف يي ما ظاىره التعارض بٌن قوؿ كفعل، فإما أف يي  دى جً إذا كي 
 منهما، كذلك ُب ثبلث حاالت:علم اٞنتقدـ كإما أف ال يي 

 .(ِ)علم تقدـ الفعل على القوؿ، فالقوؿ ينسخ الفعل كيكوف العمل بو: أف يي الحالة األولى
 .(ّ)علم تقدـ القوؿ على الفعل، فالفعل ينسخ القوؿ على القواؿ الراجح: أف يي الحالة الثانية
 :أقواؿاختلف األصوليوف إذل ثبلثة  اٜنالة ىذه كُب علم اٞنتقدـ منهما،: أف ال يي الحالة الثالثة

القوؿ على الفعل؛ لقوتو، كأنو يدؿ على اٜنكم بنفسو، خبلؼ الفعل فإنو يستدؿ  يرتجح: األول
 ٗنهور األصوليٌن. بو قاؿبواسطة؛ كألف األصل ُب البياف ىو القوؿ، ك 

 ؛ ألنو أبٌن كأكضح ُب الداللة.على القوؿ الفعل يرتجح: الثاني
، كبو قاؿ أهنما سواء، كلذلك قالوا بالوقف؛ ألنو ليس مع من يقدـ دليبلك  الرتجيح٬نتنع : الثالث

 .(ٕ)إذل بعض اٞنتكلمٌن (ٔ)كنسبو الشًنازم (ٓ)سنوم إذل ابن اٜناجب، كنسبو اإل(ْ)القراُب

                                                           
 (.ْٓ/ٔالبحر احمليط للزركشي: )(ُ) 
 (.ِٓٓ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ِْٗشرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: ) (ِ)
 السابق. هناية السوؿ (ّ)
أ٘ند بن إدريس بن عبد الر٘نن، أبو العباس، شهاب الدين، نسبتو إذل القرافة ١نلة اإلماـ الشافعي ُب مصر، ىو: (ْ) 

ق(ػ، لو مصنفات جليلة، منها: )أنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ(، )اٝنصائص(، )شرح احملصوؿ( ْٖٔتوُب سنة: )
 (.ُٖٔ/ُ، كشف الظنوف ٜناجي خليفة: )(ُٖٓ/ُكغًنىا كثًن، ا. ىػ. انظر: معجم اٞنؤلفٌن لعمر كحالة )

ىو: أبو عمرك، عثماف بن عمر بن أيب بكر، الشيخ اإلماـ العبلمة اٞنقرئ، األصورل، الفقيو اٞنالكي، النحوم، ٗناؿ  (ٓ)
ق(ػ، ا. ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء ْٔٔق(، كتوُب باإلسكندرية سنة: )َٕٓاألئمة كاٞنلة كالدين، كلد سنة: )

 (.ِٓٔ/ِّالرسالة )للذىيب ط 
ىو: إبراىيم بن علي بن يوسف الفًنكزآبادم الشًنازم، أبو إسحاؽ: العبلمة اٞنناظر، ككاف حسن اجملالسة، طلق  (ٔ)

 -ط( ك )اٞنهذب  -كلو تصانيف كثًنة، منها )التنبيو ق(، ْٕٔتوُب سنة: )الوجو، فصيحا مناظرا، ينظم الشعر، 
 (.ِْ/ٔ(، الواُب بالوفيات للصفدم: )ّْٓ/ُِبلء للذىيب ط الرسالة ). انظر: سًن أعبلـ النبط( ُب الفقو

(، البحر ِْٗ، ٗٔ(، التبصرة للشًنازم: )ِٓٓ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ِْٗشرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: ) (ٕ)
 (.ُِٔ(، اٞنسودة ُب أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )ُٓ/ٔاحمليط للزركشي: )



-َُْ- 

 التعارض بين حديث وإجماع: -القسم الثالث
كاإلٗناع مطلقان، كمنهم من أجازه، أختلف األصوليوف ُب ذلك، فمنهم من منع التعارض بٌن السنة 

 ، كصاركا فيو على ثبلثة اْناىات:كعلى تقدير جوازه فقد اختلفوا
متواتران،  ـقالوا: بتقدمي اإلٗناع على اٜنديث مطلقان، سواء كاف اٜنديث آحادان أ التجاه األول

رأم  ذاثبتت عصمتو، كى اإلٗناع ال يدخلو النسخ، كاستدلوا بأف اإلٗناع قدك الحتماؿ النسخ ُب اٝنرب، 
 اٛنمهور.

بتقدمي اٜنديث على اإلٗناع مطلقان؛ ٞنا جاء ُب الشرع من كجوب االنقياد  :قالوا التجاه الثاني
 للنص. 

، (ُ)«ال ْنتمع أميت على ضبللة» :ف التعارض بينهما مستحيل، لقولو إ :قالوا التجاه الثالث
 ٗناع.إللسنة، كىذه اٞنسألة مبسوطة ُب مبحث اك١ناؿ أف ْنتمع األمة على خبلؼ ما جاء ُب ا

 كعلى تقدير كقوع التعارض بينهما ال ٫نرجاف من صور ثبلث: 
؛ ألنو ليس بينهما صورة تدؿ على ففي ىذه الصورة ٬نتنع اٛنمع: أف يكونا قطعيٌن، الصورة األولى

ر عند اٛنمهور؛ ألف ىو اٞنشهو ك النسخ  ٬نتنعاٛنمع، إال على مذىب من أجاز التخصيص باإلٗناع، ك 
على الراجح، ككذلك اإلٗناع يكوف عن مستند،  النسخ ال يكوف إال بٌن حكمٌن، ُب زمن الرسوؿ 

ف بوصف ٬نتنع الرتجيح بينهما؛ ألف الرتجيح يكوف بٌن ظنيٌن، ككذلك يكو ك فصح بدلك امتناع النسخ، 
جح عدـ تصور التعارض بينهما ٞنا ٗناع ما يسوغ الرتجيح، كعليو فإف الراتابع كليس بٌن اٜنديث كاإل

 ذكرنا. 
: أف يكونا ظنيٌن، ففي ىذه الصورة يرتجح العمل بالراجح، كتقدمي اٝنرب على الصورة الثانية

 اإلٗناع ىو األكذل.
، ففي ىذه الصورة ٩نرم بينهما من اٝنبلؼ ما ان كاآلخر ظني ان : أف يكوف أحد٨نا قطعيالصورة الثالثة

 .(ِ)القطعي كالظين٩نرم ُب التعارض بٌن 

                                                           
 (.َُٓسبق ٔنر٩نو: ) (ُ)
 (.ِٓ/ِالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ِ)



-ُُْ- 

 التعارض بين حديث وقياس: -القسم الرابع
اختلف األصوليوف ُب ىذا القسم، فمنهم من ٬ننع التعارض بٌن اٜنديث كالقياس مطلقان، سواء كاف 

آحادان، كمنهم من ٬ننع التعارض إذا كاف اٜنديث متواتران، ك٩نيزه إذا كاف اٜنديث آحادان،  ـاٜنديث متواتران، أ
 ن أجازه مطلقان، كعلى تقدير اٛنواز فقد اختلفوا إذل أقواؿ:كمنهم م

ـ اٝنرب على القياس، كبو قاؿ اٛنمهور، كاستدلوا ُنديث معاذ، كاستدلوا بأف النص قدٌ : يي األول
 أغلب على الظن، كّنا ثبت من فعل عمر أنو ترؾ الرأم كأخذ بالنص.

 قدـ. يي فقيهان اليكن ـ اٝنرب إذا كاف راكيو فقيهان، كإف دل قدٌ : يي الثاني
يقدـ القياس اٛنلي على اٝنرب الظين، كيقدـ القياس إذا كانت العلة ثابتة بنقل قطعي؛ ألف  الثالث:

 النص عليها كالنص على حكمها.
اٝنرب، اآلمدم، من لعاـ ل ان ن أجاز اٛنمع بأف يكوف القياس ٢نصص٣ن: اٛنمع إف أمكن، ك الرابع

 .(ُ)ان أف ُب التخصيص خبلفكذىب اٛنويين إذل الوقف، كذكر 
"كأما تعارض السنة كالقياس فبل شك ُب تقدـ قاطع السنة عليو، أما السنة غًن  قاؿ الزركشي:ك 

 ،اٞنقطوع هبا، فإف كاف القياس جليان ففي تقد٬نو عليها كعكسو تردده، بناءن على أنو داللةه لفظيةه، أك قياسيةه 
ؿ السرخسي: "ككذلك ترجيح أحد القياسٌن باٝنرب فاسد؛ ألف كقا ،(ِ)اٝنرب" ـى د  قي  كإف كاف غًن جليًّ 

كاٞنصًن إذل الرتجيح بعد كقوع التعارض باعتبار  ،القياس مرتكؾ باٝنرب فبل يكوف حجة ُب مقابلتو
 .(ّ)اٞنماثلة"

                                                           
(، ِّْ/ْ(، احملصوؿ للرازم: )ُٕٓ/ُ(، الربىاف ُب أصوؿ الفقو للجويين: )ُِّ: ُُٖ/ِاإلحكاـ لآلمدم: ) (ُ)

 (.ُّٔ، ُِٔ/ِاٞنعتمد أليب اٜنسٌن البصرم: )
 (.ُِّ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ِ)
 (.ِْٔ/ِأصوؿ السرخسي: )(ّ) 



-ُِْ- 

 التعارض في السنة عند اإلمامين: -الفرع الثاني
كالشوكاين، سواء كاف التعارض بٌن يتناكؿ ىذا الفرع أقساـ التعارض ُب السنة عند ابن حـز 

 حديثٌن، أك بٌن حديث كإٗناع، أك بٌن حديث كقياس، كذلك كاآلٌب:

 التعارض في السنة عند ابن حزم: -أولً 
دفع جد ما ظاىره التعارض، فإنو يي ؽ ابن حـز بٌن متواتر كآحاد، كال بٌن قطعي كظين، فإذا كي دل يفرٌ 

علم ر اٛنمع كدل يي ف تعسٌ إالتاريخ، فاٞنتأخر ناسخ كاٞنتقدـ منسوخ، ك لم باٛنمع، فإف دل ٬نكن اٛنمع كعي 
اٞنتأخر، فاٞنخالف ٞنعهود األصل عند ابن حـز ىو الناسخ، كاٞنوافق ٞنعهود األصل ىو اٞننسوخ، كسواء كانا 

حـز أحد٨نا قطعي كاآلخر ظين، فابن  ـظنيٌن، أ ـآحادان، كسواء كاف اٞنتعارضاف قطعيٌن، أ ـمتواترين، أ
 ليس عنده مفاضلة بٌن األدلة، كما سيأٌب من كبلـ ابن حـز يدؿ على ما ذكر.

 التعارض بين األقوال واألفعال، عند ابن حزم: 

قاؿ: "إف القولٌن إذا تعارضا كأمكن أف يستثىن ذىب ابن حـز إذل جواز التعارض بٌن قولٌن، حيث 
دل نوقن، كال ٩نوز القوؿ  سواء أيقنا أيهما أكؿ أكك  ،أحد٨نا من اآلخر فيستعمبلف ٗنيعان دل ٩نز غًن ذلك

بالنسخ ُب ذلك إال بربىاف جلي من نص أك إٗناع، أك تعارض ال ٬نكن معو استثناء أحد٨نا من 
 .(ُ)اآلخر"

 : عند ابن حزم التعارض بين فعلين

ل ذىب ابن حـز مذىب اٛنمهور إذل عدـ التعارض بٌن األفعاؿ؛ ألهنا ليست أحكامان ٩نب العم
أف يدؿ على الوجوب، كشرط  عنده هبا، كالتعارض ال يكوف إال بٌن حكمٌن، كشرط جواز تعارض الفعلٌن
قاؿ: "كحكم فعلو عليو السبلـ حيث داللتو على الوجوب، أف يكوف الفعل بيانان ألمر، أك تنفيذان ٜنكم، 
 .(ِ)"االئتساء بو فيو، كليس كاجبان إال أف يكوف تنفيذان ٜنكم، أك بيانان ألمر

 :عند ابن حزم التعارض بين القول والفعل

  ذىب ابن حـز إذل أف التعارض بٌن القوؿ كالفعل يكوف ُب ثبلث حاالت:

                                                           
 (.ٓٓ، ْٓ/ْـ: )اإلحكا (ُ)
 (.ٔ/ِاٞنصدر نفسو: )(ِ) 



-ُّْ- 

 ينسخ الفعلأف ٜنالة ذىب ابن حـز إذل علم تأخر الفعل عن القوؿ، ففي ىذه اأف يي  الحالة األولى:
قاؿ  ،، إال بدليلالقوؿ؛ ألف الفعل عند التأخر يكوف ّنرتبة البياف، كمنع أف يكوف الفعل خاصان بالنيب 

فإف ىذا إف علمنا أف  ،شيئان ٍب يفعلو -عليو السبلـ - مثل: أف ٪نـر ،ر٘نو اهلل: "فإف تعارض فعل كقوؿ
ال يفعل  -عليو السبلـ -ع؛ ألنوالفعل كاف بعد القوؿ فهو نسخ لو كبياف أف حكم ذلك القوؿ قد ارتف

عليو  -أنو خصوص لو إال بنص ُب ذلك؛ ألنو -عليو السبلـ -كال ٩نوز أف يقاؿ ُب شيء فعلو ،شيئان ١نرمان 
 .(ُ)فهو حراـ" ككل شيء أغضب رسوؿ اهلل  ،قد غضب على من قاؿ ذلك -السبلـ

ذىب ابن حـز إذل كجوب النسخ،  علم تأخر القوؿ عن الفعل، كُب ىذه اٜنالة: أف يي الحالة الثانية
"أما  :، حيث قاؿنع اٛنمع؛ ألنو ليس بينهما ما يصح بو التخصيصت٬نبأف يكوف القوؿ ناسخان للفعل، ك 

كيكوف  ،فاٜنكم القوؿ ؟،علم أقبلو أـ بعدهالقوؿ كالفعل إذا تعارضا فإف كاف الفعل قبل القوؿ أك دل يي 
إذ  ،أـ زمانو أـ مكانو ص   منو الفعل؛ ألننا ال ندرم أحالو ٦نىي منسوخان، كال ٩نوز أف يستثىن الفعل حينئذو 

كال تفسًن حد، كإف كاف الفعل بعد القوؿ فحينئذ ٦نص تلك اٜناؿ بيقٌن  ،ليس ُب الفعل بياف عمـو
كلسنا من ٔنصيص الزماف كاٞنكاف على يقٌن، كال ٩نوز أف ٥نكم ُب الدين  ،فقط؛ ألننا من ذلك على يقٌن

 .(ِ)بالشك"
علم اٞنتأخر منهما، ذىب ابن حـز إذل أف القوؿ يكوف ناسخان للفعل، ال : أف ال يي الحالة الثالثة

الفعل، كىذا  ـيصح غًن ذلك، كلو رأم آخر ُب ىذه اٜنالة، كىو األخذ بالزائد، سواء كاف الزائد القوؿ أ
لى أنو منسوخ، كالثاين ٩نيز الرأم ٫نالف الرأم األكؿ؛ ألنو ُب األكؿ يوجب العمل بالقوؿ كترؾ الفعل ع

قاؿ: "كأما  حيث ،رتؾ اٞنوافق ٞنعهود األصل على أنو منسوخكيي  ،أيهما كاف زائدان عيمل بو على أنو ناسخ
 .(ّ)فإنا نأخذ بالزائد" ،األمر أـ الفعل ،اٜنكمٌن قبل إذا دل يعلم أم  

 رأي ابن حزم في التعارض بين حديث وإجماع:

 ،كإٗناع، فابن حـز ال يقوؿ بو؛ ألف اإلٗناع عنده ليس دليبلن مستقبلن  أما عن التعارض بٌن حديث
كقد ذكر أف  ،كإ٧نا ىو مقرر للحديث، كإذا كجد فاإلٗناع عنده باطل، فيعمل باٜنديث كييرتؾ اإلٗناع

كيكوف  : "كقد أجاز بعض أصحابنا أف يرد حديث صحيح عن النيب حيث قاؿذلك غًن موجود، 

                                                           
 (.ِٓ/ْ: )حكاـاإل (ُ)
 (.ٓٓ/ْ: )صدر نفسواٞن (ِ)
 (.ْٓ/ْ: )السابقاٞنصدر (ّ) 



-ُْْ- 

قاؿ علي: كىذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهٌن  ،قاؿ: كذلك دليل على أنو منسوخ اإلٗناع على خبلفو
  :برىانيٌن ضركريٌن

دل يكن قط كال ىو ُب  ،أف كركد حديث صحيح يكوف اإلٗناع على خبلفو معدـك :أحدىما
 كال سبيل لو كاهلل إذل كجوده أبدا.  ،فمن ادعى أنو موجود فليذكره لنا ،العادل

 ،[ٗ]اٜنجر: آية  ِإنا َنْحُن نَزْلَنا الذْكَر َوِإنا َلُو َلَحاِفظُونَ هلل تعاذل قد قاؿ: : أف اوالثاني
فمضموف عند كل من يؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف ما تكفل اهلل عز كجل ُنفظو فهو غًن ضائع أبدان ال 

ألنو ال أحد بعده إال ؛ كقاؿ: "ال ٩نوز اإلٗناع على قوؿ إنساف دكف النيب ، (ُ)يشك ُب ذلك مسلم"
كأيضان فإف كاف من بعده عليو السبلـ فممكن أف  ،كقد خالفو طوائف من اٞنسلمٌن ُب كثًن من قولو

 ،كأما صواب اٞنصيب ُب الدين فإ٧نا ىو باتباع النص ،باطل فاتباع خطأ من أخطأ ،يصيب كأف ٫نطئ
اع النص سواء كافقو اٞنوافق أك خالفو كإ٧نا ٩نب اتب ،فالنص ىو اٞنتبع حينئذ ال قوؿ الذم اتبع النص

 .(ِ)اٞنخالف"

 رأي ابن حزم في التعارض بين حديث وقياس:

؛ معلبلن ان ذىب ابن حـز إذل منع التعارض بٌن حديث كقياس، سواء كاف اٜنديث متواتران، أك آحاد
يدخلو النسخ، كما رد ذلك أف القياس ليس دليبلن أصبلن، كأنو عمل بالظن كال ٩نوز العمل بالظن، كأنو ال 

قاؿ ر٘نو اهلل: "اٞنتبع حينئذ إ٧نا ىو النص كال نبارل كافقو ف، (ّ)كشنع على من يرتؾ اٜنديث كيقدـ القياس
 .(ْ)القياس أك خالفو، فلم نتبع القياس قط كافق النص أك خالفو"

آيتٌن قاؿ: "ألف كل حديثٌن تعارضا أك حيث  ة،كىذا منهج ابن حـز عند التعارض بٌن األدل
تعارضتا أك كل حديث عارض آية فليس أحد ىذين النصٌن أكذل بالطاعة من اآلخر، كال الذم يردكف إليو 

ككل من عند اهلل تعاذل  ،من كل كاحد من ىذين [يعين بذلك القياس]حكم ىذين النصٌن أكذل بالطاعة لو 
ٗنع على بعض األخبار كاختلف فقد أي  ،كال يضعفو اختبلؼ الناس فيو ،كال يقوم النص إٗناع الناس عليو

أف اٜنديث  :أم]إذا صح فاألخذ بو كاجب، [ يشًن بذلك إذل عدـ الرتجيح ]كالنص  ،ُب آيات كثًنة
فسقط ما أرادكا ُب ذلك من رد النصٌن  ،كال يضره من خالفو [،قدـ على اإلٗناع كالقياسالصحيح يه 

ككجب استعماؿ كل ذلك ما داـ ٬نكن  [التساقط عند التعادؿ ]أم: إذلاٞنتعارضٌن إذل نص ثالث 

                                                           
 (.ُٕ/ِ: )حكاـاإل (ُ)
 (.ْٔ/ٓ(، )ُّٗ/ْ: )صدر نفسواٞن (ِ)
 ( ْٓ/ٖ: )السابقصدر اٞن (ّ)
 (.ُّٗ/ْ: )حكاـاإل (ْ)



-ُْٓ- 

كدل نتيقن أنو  ،ألنو شرع متيقن رافع ٞنا قبلو [؛اٞنخالف ٞنعهود األصل] بالزائد فإف دل ٬نكن أخذى  [،اٛنمع]
، ٞنعهود األصل ان أك ٢نالف ان يريد بذلك أنو إذا تيقن النسخ أخذ بو، سواء كاف الناسخ موافق ،(ُ)رفعو غًنه"

 علم اٞنتأخر منهما.بالزائد إال إذا دل يي  صار إذل األخذكال يي 
 آحادان، أـ متواترين كانا سواء الظاىر، ُب اٜنديثٌن بٌن التعارض جواز إذل حـز ابن كعليو فقد ذىب

 كينسخو، اٞنتواتر ٫نصص اآلحاد أف من األصوليٌن، ٗنهور عليو ما كىذا فعلٌن، بٌن التعارض عدـ كرجح
 اٜنديث كبٌن كاإلٗناع، اٜنديث بٌن التعارض كمنع الظنيٌن، بٌن بالرتجيح القوؿ ُب اٛنمهور كخالف

 .عليهما اٝنرب تقدمي أكجب حيث كالقياس،

 التعارض في السنة عند الشوكاني:  -ثانياً 
 كأالنسخ  كأاٛنمع ب أف التعارض بٌن حديثٌن يدفع مذىب ٗنهور األصوليٌن منالشوكاين ذىب 

 الرتجيح.

 متواتر وآحاد: ينالتعارض بين حديثرأي الشوكاني في 

فع التعارض بينهما ذىب الشوكاين إذل جواز التعارض بٌن حديث متواتر كآخر آحاد، فإذا تعارضا دي 
قدـ اٞنتواتر على علم اٞنتأخر فالرتجيح، بأف يي اٞنتأخر، كإف دل يي  ؼى رً باٛنمع، فإف دل ٬نكن اٛنمع فالنسخ إف عي 

خرب  :أم]ُب خرب الواحد: "إذا كرد اٝنرب  ، قولوعند الشوكاين يعارض اٞنتواتراآلحاد، كدليلنا أف اآلحاد 
كيبىن العاـ على اٝناص خبلفان لبعض  ،فإنو مقبوؿ [متواترة]٢نصصان للعاـ من كتاب أك سنة  [الواحد

ٞنتعارضة ببل رجح النسخ بٌن األخبار اك ، (ِ)دان ٞنطلق الكتاب أك السنة القطعية"اٜننفية، كىكذا إذا كرد مقي  
رشدؾ إذل جواز النسخ ّنا صح من فرؽ، سواء كاف الناسخ متواتران آلحاد، أك آحادان ٞنتواتر، فقاؿ: "ك٣نا يي 

اآلحاد ٞنا ىو أقول متنان أك داللة منها: أف الناسخ ُب اٜنقيقة إ٧نا جاء رافعان الستمرار حكم اٞننسوخ 
 ،(ّ)نسوخ إ٧نا ىو ىذا الظين، ال ذلك القطعي، فتأمل ىذا"كإف كاف دليلو قطعيان، فاٞن كدكامو، كذلك ظينًّ 

على التعارض الذم قولو مل ٪ني  ،(ْ)كأما قولو: "فبل تعارض بٌن اٞنتواتر كاآلحاد، بل يقدـ اٞنتواتر باالتفاؽ"
ال ٬نكن فيو اٛنمع كال النسخ؛ ألنو يقوؿ بتخصيص اٞنتواتر باآلحاد، كأف اآلحاد ينسخ اآلية كاٜنديث 

 اتر كما مر.اٞنتو 

                                                           
 (.ّْ/ٖاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ٖٔ/ِ(، )ُْٓ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
 (.ٖٔ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ّ)
 (.ِٖٓاٞنصدر السابق: )/ (ْ)
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 رأي الشوكاني في التعارض بين حديث وإجماع:

، تقدمي اإلٗناع، كييرتؾ اٜنديث، كبو قاؿ اٛنمهور ،األول" :ذكر الشوكاين ُب تعارضهما ثبلثة أقواؿ
: إنو مستحيل التعارض  ،الثالثو  ،قاؿ ٗناعة: ٩نب الرجوع إذل موجب اٜنديث ،الثانيو  قاؿ قـو

كقوعو  ةلوال استحالأنو ، ك ذاىبان إذل استحالة التعارض بينهماالثالث،  القوؿ كرجح الشوكاين، (ُ)"بينهما
 .ٝنرج اإلٗناع عن أف يكوف قطعيان 

 رأي الشوكاني في التعارض بين حديث وقياس:

ح الشوكاين األخذ باٜنديث كترؾ القياس مطلقان، إذا دل ٬نكن اٛنمع بينهما بوجو من كجوه رجٌ 
 آحادان، ـأحد٨نا قطعي كاآلخر ظين، كسواء كاف اٜنديث متوتران أ ـظنيٌن، أ ـأ اٛنمع، سواء كانا قطعيٌن،

قاؿ: "كاٜنق تقدمي اٝنرب اٝنارج من ٢نرج صحيح أك حسن على القياس مطلقان، إذا دل ٬نكن اٛنمع  حيث
 ، كاستدؿ على تقدمي اٝنرب على القياس بأدلة منها:(ِ)بينهما بوجو من الوجوه"

 على القياس. ، (ْ) كحديث )العرايا( ،(ّ))اٞنصراة(تقدمي حديث  -ُ
 ينظركا فيو. كاف الصحابة كالتابعوف إذا جاءىم اٝنرب دل يلتفتوا إذل القياس كدل -ِ
، فإنو قدـ العمل بالكتاب كالسنة على -رضي اهلل تعاذل عنو-بن جبل  (ٓ)حديث معاذ -ّ

 اجتهاده.
الراكم كداللة اٝنرب، كالقياس ٪نتاج إذل النظر  عدالة :ك٨نا ،أف اٝنرب ٪نتاج إذل النظر ُب أمرين  -ْ

ككجود ذلك  ،ُب ستة أمور: حكم األصل كتعليلو ُب اٛنملة، كتعٌن الوصف الذم بو التعليل
ىذا إذا دل يكن دليل األصل  ،كنفي اٞنعارض ُب األصل كنفيو ُب الفرع ،الوصف ُب الفرع

                                                           
 (.ُِّ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.ُِٓ/ُاٞنصدر نفسو: ) (ِ)
من اشرتل غنما مصراة، فاحتلبها، فإف رضيها أمسكها، كإف سخطها ففي حلبتها صاع »أخرجو البخارم بلفظ:  (ّ)

(، كأخرجو مسلم ُُِٓ(، رقم )ُٕ/ّ)كتاب البيوع(، )إف شاء رد اٞنصراة كُب حلبتها صاع من ٕنر(: )« ٕنر
، «ا أمسكها، كإال ردىا كمعها صاع من ٕنرمن اشرتل شاة مصراة فلينقلب هبا، فليحلبها، فإف رضي حبلهب»بلفظ: 

 (.ُِْٓ(، رقم )ُُٖٓ/ّ)كتاب البيوع(، )باب حكم بيع اٞنصراة(: )
قاؿ موسى بن عقبة « رخص ُب العرايا أف تباع ِنرصها كيبل أف رسوؿ اهلل »أخرجو البخارم عن زيد بن ثابت  (ْ)

(، ُِِٗ(، رقم )ٕٔ/ّ(، )باب تفسًن العرايا(: )كالعرايا: )٦نبلت معلومات تأتيها فتشرتيها(، )كتاب البيوع
 (.ُّٗٓ(، رقم )ُُٗٔ/ّكأخرجو مسلم: )كتاب البيوع(ػ )باب ٓنرمي بيع الرطب بالتمر إال ُب العرايا(، )

 (.َُٔسبق ٔنر٩نو: ) (ٓ)
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 ،اٞنذكورة مع االثنٌن اٞنذكورين ُب اٝنرب خربا، فإف كاف خربا كاف النظر ُب ٖنانية أمور الستة
٪نتاج  ن ماكال شك أف ما كاف ٪نتاج إذل النظر ُب أمور كثًنة كاف احتماؿ اٝنطأ فيو أكثر م

 .(ُ)إذل النظر ُب أقل منها

 التعارض في األقوال واألفعال عند الشوكاني:
 :عند الشوكاين التعارض بٌن فعلٌن

قاؿ: "كاٜنق أنو ال يتصور تعارض األفعاؿ، ف، رجح الشوكاين عدـ التعارض بٌن فعلٌن يفعلهما 
فإنو ال صيغ ٟنا ٬نكن النظر فيها كاٜنكم عليها، بل ىي ٠نرد أكواف متغايرة كاقعة ُب أكقات ٢نتلفة، كىذا 

كلكن التعارض ُب  ،لصورةإذا دل تقع بيانات لؤلقواؿ، أما إذا كقعت بيانات لؤلقواؿ فقد تتعارض ُب ا
صلوا كما رأيتموين : » اٜنقيقة راجع إذل اٞنبينات من األقواؿ، ال إذل بياهنا من األفعاؿ، كذلك كقولو

، كىذا ما قاؿ بو (ّ)فإف آخر الفعلٌن ينسخ األكؿ كآخر القولٌن؛ ألف ىذا الفعل ّنثابة القوؿ" ،(ِ)«أصلي
 أكثر األصوليٌن.

 واألفعال عند الشوكاني:التعارض بين األقوال 

 ذكر الشوكاين ُب تعارض القوؿ كالفعل ثبلث حاالت:
 علم تقدـ القوؿ على الفعل.: أف يي األولى
 علم تقدـ الفعل على القوؿ.: أف يي الثانية
 هل التاريخ.: أف ٩ني الثالثة

 كذكر ٓنت ىذه الثبلث اٜناالت أربعة عشر قسمان:
، مع عدـ دليل يدؿ على التكرار كالتأسي، فبل تعارض؛ : أف يكوف القوؿ ٢نتصان بالنيب األول

ألف القوؿ ُب ىذا الوقت ال تعلق لو بالفعل ُب اٞناضي، إذ اٜنكم ٫نتص ّنا بعده، كال ُب اٞنستقبل، إذ 
 اٜنكم للفعل ُب اٞنستقبل؛ ألف الغرض عدـ التكرار لو.

الفعل ُب كقت كذا، ٍب يفعلو فيو، : أف يتقدـ القوؿ كيتأخر الفعل، كأف يقوؿ: ال ٩نوز رل الثاني
 ٜنكم القوؿ. رجح الشوكاين أف الفعل ناسخه 

                                                           
 (.ُّٓ، ُِٓ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.ُّٖسبق ٔنر٩نو: ) (ِ)
 (.ُُّ، ُُِ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
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هل التاريخ، رجح الشوكاين عدـ التعارض ُب حق ك٩ني   : أف يكوف القوؿ خاصان بالنيبالثالث
 ماؿ إذل الوقف.  األمة، كُب حقو

آناد احملل بٌن القوؿ : أف يكوف القوؿ ٢نتصان باألمة، رجح الشوكاين عدـ التعارض؛ لعدـ الرابع
 كالفعل.

 ألمة، رجح الشوكاين أف الفعل ٢نصص لعمـو القوؿ.اك   : أف يكوف القوؿ عامان بالنيبالخامس
،  : أف يدؿ الفعل على التكرار كعلى كجوب التأسي فيو، كيكوف القوؿ خاصان بالنيبالسادس

 ، كُب حق األمة النسخ. رجح الشوكاين عدـ التعارض ُب حقو
رجح الشوكاين عدـ  ،: أف يكوف القوؿ خاصان مع قياـ دليل التأسي كالتكرار ُب الفعلابعالس

 رؼ التاريخ.كُب حق األمة النسخ إف عي   التعارض ُب حقو
كلؤلمة ، مع قياـ الدليل على التكرار كالتأسي، رجح الشوكاين   : أف يكوف القوؿ عامان لوالثامن

 النسخ.
دكف التأسي بو، كيكوف القوؿ خاصان باألمة،  ى التكرار ُب حقو : أف يدؿ الدليل علالتاسع

 رجح الشوكاين عدـ التعارض؛ لعدـ التوارد على ١نل كاحد.
مع قياـ الدليل على عدـ التأسي بو، قاؿ الشوكاين: فبل   : أف يكوف القوؿ خاصان بوالعاشر

 تعارض.
ياـ الدليل على التأسي بو ُب الفعل، : أف يكوف القوؿ عامان لو كلؤلمة، مع عدـ قالحادي عشر

 ، كال تعارض ُب حق األمة.ح الشوكاين التخصيص ُب حقو رجٌ 
: إذا دؿ دليل على التأسي دكف التكرار، كيكوف القوؿ ٢نصصان بو، رجح الشوكاين عدـ الثاني عشر

لم تأخر القوؿ فبل تعارض، كإف تقدـ القوؿ فالفعل ناسخ ُب حقو التعارض ُب حق األمة، كُب حقو إف عي 
أ لًّ ح كدل يرجٌ  ،، كإف جهل فعلى اٝنبلؼ، فقيل: يؤخذ بالقوؿ ُب حقو، كقيل بالفعل، كقيل: بالوقف

 صور اٝنبلؼ. صورة من
، كُب : أف يكوف القوؿ خاصان باألمة، رجح الشوكاين فيو عدـ التعارض ُب حقو الثالث عشر

 حق األمة اٞنتأخر ناسخ؛ لعدـ الدليل على التأسي.
: أف يكوف القوؿ عامان لو كلؤلمة، مع قياـ الدليل على التأسي دكف التكرار، رجح الرابع عشر

 إف تقدـ الفعل فبل تعارض، كإف تقدـ القوؿ فالفعل ناسخ.،  الشوكاين ُب حق األمة النسخ، كُب حقو
القوؿ على الفعل؛ ألف داللتو أقول من داللة الفعل، كلعدـ هل التاريخ، رجح الشوكاين كإف جي 

 ، كمن قاؿ: بتقدمي الفعل، دل يأت بدليل يصلح لبلستدالؿ بو.ياحتمالو، كلعدـ الدليل على كجوب التأس
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ٍب قاؿ: "كاعلم أنو ال يشرتط كجود دليل خاص يدؿ على التأسي، بل يكفي ما كرد ُب الكتاب 
 اآْلِخرَ  َواْليَ ْومَ  اللَّوَ  يَ ْرُجو َكانَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِفي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ العزيز من قولو سبحانو: 

 ،، ككذلك سائر اآليات الدالة على االئتمار بأمره كاالنتهاء بنهيو[ُِ]األحزاب: آية  َكِثيًرا اللَّوَ  َوذََكرَ 
كال يشرتط كجود دليل خاص يدؿ على التأسي بو ُب كل فعل من أفعالو بل ٠نرد فعلو ذلك الفعل ُنيث 

إذا دل يكن من األفعاؿ اليت ال يتأسى بو  ،لع عليو غًنه من أمتو ينبغي أف ٪نمل على قصد التأسي بويطٌ 
 .(ُ)فيها كأفعاؿ اٛنبلة"

 :رض في السنةعند التعا أوجو التفاق والختالف بين اإلمامين

على جواز التعارض بٌن اٞنتواتر كاآلحاد، كُب دفع التعارض بينهما باٛنمع، كإف تعسر اإلماماف اتفقا 
، كاتفقا على منع التعارض بٌن فعلٌن، كعلى منع ان لم اٞنتأخر يكوف ناسخان كاٞنتقدـ منسوخاٛنمع كعي 

التعارض بٌن اٜنديث كاإلٗناع، كبٌن اٜنديث كالقياس، كاتفقا على تقدمي اٝنرب عليهما، ككاف سبب 
ِنرب الواحد، كجواز النسخ بو، كأف اإلٗناع ال يكوف إال عن مستند، العمـو االتفاؽ، ىو جواز ٔنصيص 

 ُبكلسنا ملزمٌن باتباع رأم اجملتهد، كأف اٞنتبع ىو النص، كما اتفقا  ،هادكأف القياس عبارة عن رأم كاجت
 ٬ننع. نأف الفعل اٞنتأخر ينسخ القوؿ خبلفان ٞن

 األوجو التي اختلف فيها اإلمامان:

؛ ألف القياس  ردهقاؿ بو الشوكاين، ك  ، حيثُب جواز التخصيص بالقياس اإلماماف اختلف  ابن حـز
اختلفا ُب تعارض القوؿ كالفعل، حيث قاؿ ك شركط، القياس دليل عنده بفالشوكاين عنده، أما  دليبل يسل

  .الشوكاين: بالتفصيل، كذكر التكرار، كابن حـز دل يشرتط التكرار للفعل

 الترجيح:
الذم يظهر أف الراجح ما ذىب إليو اإلماماف من جواز التعارض بٌن اٜنديثٌن ببل فرؽ بٌن متواترو 

٬نتنع التعارض بٌن ك كآحاد، كمن امتناع التعارض بٌن فعلٌن مطلقٌن، كجواز التعارض إذا كاف الفعل بيانان، 
 كاهلل أعلم. حديث كإٗناع، كبٌن حديث كقياس، كإف كيجد التعارض ييقدـ اٜنديث عليهما،

                                                           
(، َُٗ/ُ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ِّٕ/ِ(، اإلهباج شرح اٞننهاج للسبكي: )ٕٗ، ٔٗ، ٓٗ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)

 (.ِْٓ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ٖٔ(، اٞنسودة ُب أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )ِّٗشرح تنقيح الفصوؿ للقراُب: )
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                                                                                                                                  املطهة انراتع

 انتعارض يف اإلمجاع وانمياس

 كذلك ُب فرعٌن: يتناكؿ ىذا اٞنطلب التعارض ُب اإلٗناع كالقياس عند األصوليٌن كعند اإلمامٌن،

 التعارض في اإلجماع والقياس عند األصوليين: -الفرع األول 

إٗناع كقياس، أك بٌن قياسٌن،  بٌن إف التعارض ُب اإلٗناع كالقياس، إما أف يكوف بٌن إٗناعٌن، أك
 كذلك ُب ثبلثة أقساـ:

 التعارض بين إجماعين: -القسم األول

 ثبلثة مذاىب: علىٌن اختلف األصوليوف ُب التعارض بٌن اإلٗناع
ذلك من  و؛ ٞنا يستلزم(ُ): ذىب ٗنهور األصوليٌن إذل منع التعارض بينهما مطلقان المذىب األول

 .(ِ)«ال ْنتمع أميت على ضبللة: »التناقض، كٞنا قالو 
، كابن (ّ)ي: ٬نتنع التعارض بٌن اإلٗناعٌن القطعيٌن، ك٩نوز بٌن الظنيٌن، قالو الزركشالمذىب الثاني

 .؛ الستلزاـ ذلك تعارض دليلٌن قطعيٌن، كىو ٣نتنعه (ْ)النجار
: َنوز التعارض بٌن اإلٗناعٌن مطلقان ُب الظاىر، ك٬نتنع ُب نفس األمر، كسواء كانا المذىب الثالث

 .(ٓ)ظنيٌن، كإليو ذىب اٞنرداكم من اٜننابلة ـقطعيٌن، أ

                                                           
(، إجابة السائل شرح ِّْ/ُ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُٕٓ(، اٞنستصفى للغزارل: )ََّ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ُ)

 (.ُْٗبغية األمل البن األمًن الصنعاين: )
 (. َُٗسبق ٔنر٩نو: ) (ِ)
 (.ُِّ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)
 (.ِٖٓ/ِشرح الكوكب اٞننًن البن النجار: ) (ْ)
 (.ُِْٓ/ٖح التحرير للمرداكم: )التحبًن شر  (ٓ)
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  .(ِ) البصرم (ُ)كنسب ابن النجار اٛنواز إذل أيب عبد اهلل 
 صور: أربع كعلى تقدير جوازه يكوف التعارض بينهما ُب

 قدـ اٞنتواتر منهما على اآلحاد.: التعارض بٌن إٗناعٌن نطقيٌن، يي الصورة األولي
 .قدـ النطقي على السكوٌبكالسكوٌب، يي  : التعارض بٌن اإلٗناع النطقيالصورة الثانية
قدـ إٗناع الصحابة على التابعٌن، كإٗناع تأخر، يي : التعارض بٌن اإلٗناع اٞنتقدـ كاٞنالصورة الثالثة

خًن القركف قرين ٍب الذين يلوهنم ٍب » :كلقولو  ،األكؿ أقرب إذل النيب  التابعٌن على من بعدىم؛ ألفٌ 
 .(ّ)«اللذين يلوهنم

ـ قد  ـ اٞنتفق عليو على اٞنختلف فيو، كيي يقد  ف ،: التعارض بٌن اإلٗناع اٞنتفق كاٞنختلفالصورة الرابعة
ـ اإلٗناع الذم فيو اٝنبلؼ قد  كيي  ،اإلٗناع الذم دل يسبقو خبلؼ على ما سبقو خبلؼ، كقيل: العكس

 .(ْ)أضعف على اإلٗناع الذم فيو اٝنبلؼ أقول

 التعارض بين إجماع وقياس: -القسم الثاني

كإما أف يكوف جد ما ظاىره التعارض بٌن إٗناع كقياس، فإما أف يكوف مستند اإلٗناع أقول، إذا كي 
ـ على القياس؛ ألنو يقٌن كالقياس مظنوف، فيقدـ اليقٌن د  مستند القياس أقول، فإف كاف مستند اإلٗناع قي 

 لقوة الظن فيو. قدـفيي  ،على الشك باتفاؽ، كإف كاف اإلٗناع عن غًن مستند، كالقياس مستنده أقول
أما القياس اٛنلي مع  ...ـ،د  اإلٗناع قي فإف ثبت عصمة  ،قاؿ الزركشي: "كأما تعارض اإلٗناع كالقياس

 .(ٓ)اإلٗناع ففيو تردده"

                                                           
اد ككاف من شيوخ اٞنعتزلة، كلو تصانيف كثًنة عىلىى مذاىبهم،  (ُ) ىو: اٜنسٌن ابن على اٞنعركؼ باٛنعل، سكن بػىٍغدى

 ٬ناف(، ك)كتاب اإلقرار( كغًنىاق(، من آثاره: )كتاب اإلّٗٔكينتحل ًُب الفركع مذىب أىل العراؽ، توُب سنة: )
(، سًن أعبلـ النببلء للذىيب ط اٜنديث: ّٕ/ٖبغداد كذيولو للخطيب البغدادم ط العلمية ) أ، ق. انظر: تاريخ

(ُِ/ِِٕ.) 
 (.َِٕ/ِ(، تيسًن التحرير ألمًن باد شاه: )ُْٔ/ِحاشية العطار على شرح اٛنبلؿ: ) (ِ)
الصحابة رضي اهلل تعاذل  ، )كتاب فضائل«خًن الناس قرين، ٍب الذين يلوهنم، ٍب الذين يلوهنم»ركاه مسلم بلفظ:  (ّ)

 (.ِّّٓ(، رقم )ُّٔٗ/ْعنهم(، )باب: فضل الصحابة ٍب الذين يلوهنم ٍب الذين يلوهنم(: )
(، شرح الكوكب اٞننًن ُِْْ، ُِّْ/ٖ(، التحبًن شرح التحرير للمرداكم: )ُِّ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ْ)

 (.َّٔ: َُٔ/ْالبن النجار: )
 (.ُٓ/ِ(، انظر: أصوؿ السرخسي )ُِّ/ٖ) البحر احمليط للزركشي: (ٓ)



-ُِٓ- 

 التعارض في القياس: -القسم الثالث

ىل يصح أف يكوف دليبلن  من قوٟنم: اختلف األصوليوف ُب التعارض بٌن قياسٌن، على خبلفهم
ليبلن شرعيان نسخ كيينسخ؟ كىل ٩نوز بو التخصيص أـ ال؟ فمن أجازه دشرعيان أـ ال؟ كىل ٩نوز أف يى 

كإف   ،، كمنهم من منع التعارضفيو جاز عنده التعارض ،مستقبلن، كأجاز أف يدخلو النسخ كالتخصيص
 . عنده كاف دليبلن شرعيان؛ لعدـ قبولو النسخ، كأما من منع أف يكوف دليبلن شرعيان، فبل تعارض فيو

أف يتعسر اٛنمع، ك٬نكن  ، فإما أف ٬نكن اٛنمع، كإماٌن القياسٌنكعلى تقدير جواز التعارض ب
 الرتجيح، كإما أف يعجز اجملتهد عن الرتجيح، كذلك ُب ثبلث حاالت:

ما بٌن قياسٌن حٌن ال ترجيح كال ٗنع فإنو أ: "ك (ُ): أف ٬نكن اٛنمع، قاؿ الفنارمالحالة األولى
كإف  اٛنمع بينهما،، فيفهم منو اإلشارة إذل أف القياسٌن اٞنتعارضٌن ٬نكن (ِ)يعمل اجملتهد بأيهما شاء"

كأما تعارض القياس كالقياس فهما إما جلياف أك خفياف قاؿ الزركشي: "ك  تعسر اٛنمع كالرتجيح فالتخيًن،
أك أحد٨نا جلي دكف اآلخر، فاٛنلياف يستعمل بينهما الرتجيح، كغًن اٛنليٌن ال بد من الرتجيح بينهما، 

منع األحناؼ اٛنمع بٌن القياسٌن اٞنتعارضٌن؛ ألف اٛنمع ك  ،(ّ)ـ على غًن اٛنلي"د  كإف كاف أحد٨نا جليان قي 
كالذم يظهر أف اٛنمع إف أمكن جائز؛ ألنو ، (ْ)كىو غًن جائز ،بينهما ُب العمل ٗنع بٌن اٜنق كالباطل

 دليل. وليس مع من ٬ننع
 : أف ٬نكن الرتجيح بينهما بوجو من كجوه الرتجيح، كقاؿ بالرتجيح بٌن القياسٌنالحالة الثانية

لب طي  عارض قياساف أك خرباف، أك عمومافاٞنتعارضٌن ٗنهور األصوليٌن، قاؿ ابن قدامة اٞنقدسي: "فإف ت
كقاؿ الغزارل: "فإف تعارض قياساف أك خرباف أك عموماف طلب الرتجيح، فإف تساكيا عنده  ،(ٓ)الرتجيح"

كيكوف الرتجيح بينهما، برتجيح اٞنعلـو على اٞنظنوف، كاٛنلي  ،(ٔ)توقف على رأم كٔنًن على رأم آخر"

                                                           
ق(، من ّْٖق(، كتوُب سنة: )ُٕٓىو: ١نم د بن ٘نزة بن ١نم د سمس الدين الفنارم الركمي اٜننفي كلد سنة: )(ُ) 

 (.ِٖٔ/ِتصانيفو: )أساس التصريف(، )أسامي الفنوف(، )شرح أصوؿ البزدكم(، انظر: البدر الطالع للشوكاين )
 (.ْْٗ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ِ)
 (.ُِّ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)
 (.ْ/ّالتقرير كالتحبًن البن أمًن اٜناج: ) (ْ)
 (.َّٗ/ِركضة الناظر للمقدسي: ) (ٓ)
 (.ّٕٓاٞنستصفى للغزارل: ) (ٔ)
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، قاؿ أبو اٜنسٌن البصرم: "كترجيح القياس يكوف ّنا يرجع إذل أصلو، أك (ُ)على اٝنفي، كما أشبو ذلك
 .(ِ)إذل حكمو، أك إذل علتو"

األصوليوف،  أف يعجز اجملتهد عن الرتجيح ك٪نصل التعادؿ، ففي ىذه اٜنالة اختلف الحالة الثالثة:
، كبعضهم قاؿ بالتخبًن اٜننفيةبعض فبعضهم قاؿ بالوقف إذل أف يتبٌن، كبو قاؿ الفراء من اٜننابلة، كقاؿ 

عند تعارض القياسٌن كتساكيهما عنده  [اجملتهد]قاؿ أبو بكر الرازم: "كإ٧نا الواجب عليو ك  ،(ّ)بالتساقط
 .(ْ)تضادين إذا نزال هبذه اٞننزلة"طراحهما، كطلب داللة اٜنكم من غًن٨نا، كاٝنربين اٞنا

أكذل؛ ألف التساقط يكوف إذل دليل، كليس بعد  ألحد٨نا مرجح يظهر أف إذلكالذم يبدكا أف الوقف 
ذىب البخارم من اٜننفية ك كبو قالت اٜننفية، ك٬نتنع التخيًن؛ ألنو رّنا يعمل ّنا ىو باطل،  ،القياس دليل

 .(ٓ)فليس لو اٝنيار ُب نقضو، إال بدليل فوقو من كتاب أك سنة إذل أف اجملتهد إذا ٔنًن بٌن قياسٌن
قاؿ السرخسي: "كال يقع التعارض بٌن القياسٌن؛ ألف أحد٨نا ال ٩نوز أف يكوف ناسخان لآلخر فإف ك 

كذلك  ،النسخ ال يكوف إال فيما ىو موجب للعلم، كالقياس ال يوجب ذلك، كال يكوف ذلك إال عن تاريخ
 .(ٔ)ال يتحقق ُب القياسٌن"

 التعارض في اإلجماع والقياس عند اإلمامين: -الفرع الثاني

يتناكؿ ىذا الفرع رأم اإلمامٌن ُب التعارض بٌن إٗناعٌن، أك بٌن إٗناع كقياس، أك بٌن قياسٌن، 
 كذلك كاآلٌب:

 التعارض في اإلجماع والقياس عند ابن حزم: -أولً 

 ، كتفصيلالتعارض بٌن اإلٗناعٌن، كبٌن اإلٗناع كالقياس، كبٌن القياسٌنذىب ابن حـز إذل منع 
 :كاآلٌب  ذلك

                                                           
 (.ِْٓفصوؿ للقراُب: )(، شرح تنقيح الِْٓ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُِْ/ِالربىاف ُب أصوؿ الفقو للجويين: ) (ُ)
 (. ْٖٓ/ِاٞنعتمد أليب اٜنسٌن البصرم: )(ِ) 
(، ُِّ/ّ(، كشف األسرار للبخارم: )ُْ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )ُّٖٓ/ٓالعدة ُب أصوؿ الفقو للفراء: ) (ّ)

 (.ُُٗ/ْالفصوؿ ُب األصوؿ للجصاص: )
 (.ُُِ/ْاٞنصدر نفسو: ) (ْ)
 (.ّٖ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ٓ)
 (.ُّ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ٔ)
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 رأي ابن حزم في تعارض إجماعين:

اشرتط ُب اإلٗناع أف ك ذىب ابن حـز إذل أف اإلٗناع حجة مقطوع بو، كال ٩نوز ألحد أف ٫نالفو، 
٫نالف النص، فإذا خالفو فهو  ، كأف اليكوف عن مستند نص من كتاب اهلل، أك من سنة رسوؿ اهلل 

رضي اهلل -رجح أف اإلٗناع ىو إٗناع الصحابة ك على باطل،  أمة ١نمد أف ْنتمع باطل، كال ٩نوز 
فقط، كأف اإلٗناعٌن اٞنتعارضٌن ليس ٟنما إال الرتؾ، كأنو ال معىن ٞنراعاة ما أيٗنع عليو ٣نا اختيلف  -عنهم

كافق النص  ا، فمليس إال ُب كبلـ اهلل عز كجل كسنة رسولو  إ٧نا ىو حق أك خطأ، كاٜنق ُب الدين ،فيو
 .(ُ)خالف النص فهو إٗناع باطل افهو اإلٗناع اٜنق، كم

 رأي ابن حزم في التعارض بين قياسين:

 قياسٌن ألسباب ثبلثة:المنع ابن حـز التعارض بٌن 
 : أنو ال ٬نكن اٛنمع بٌن قياسٌن. األول

 أف القياسٌن ال ٬نكن فيهما النسخ. الثاني:
ابن حـز ال يقوؿ  معلـو أف، ك : ليس ُب القياسٌن معىن زائد، كلذلك منع التعارض فيهماالثالث

 بالقياس. 
ألف ": فقاؿ ،استدؿ ابن حـز على جواز التعارض ُب الظاىر بٌن األدلة، كامتناعو بٌن القياسٌن

ٗنعهما كاستعماٟنما معان؛ ألف كليهما حق ككاجب الطاعة إذا النصٌن أك اٜنديثٌن اٞنتعارضٌن ال بد من 
كال ُب التعليلٌن اٞنتعارضٌن بوجو من  ،صحا من طريق السند، كال ٬نكن ىذا ُب القياسٌن اٞنتعارضٌن

فإف تعذر ىذا ُب اٜنديثٌن أك اآليتٌن أك اآلية كاٜنديث فالواجب األخذ بالناسخ أك بالزائد إف دل  ،الوجوه
خ يبٌن الناسخ منهما؛ ألف الوارد بالزيادة شريعة من اهلل تعاذل ال ٪نل تركها، كليس ٬نكن ىذا ُب يأت تاري

كال يوجد  ،القياسٌن اٞنتعارضٌن، كال ُب التعليلٌن اٞنتعارضٌن بوجو من الوجوه؛ ألنو ليس فيهما نسخ أصبلن 
فيهما إ٧نا ىو بتعلق أحد القياسٌن  ُب القياسٌن زيادة من أحد٨نا على اآلخر ُب أكثر األمر؛ ألف التعارض

إذل أف القياس بدعة، فقاؿ: "إف القياس ضبلؿ  -ر٘نو اهلل-ذىب ك  ،(2)"بصفة كيتعلق آخر إال بأخرل

                                                           
 (.ُٔٓ: ُْٕ/ْاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ْْ/ٖاٞنصدر نفسو: ) (ِ)
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كبدعة فبل تعارض  ، كما كاف ضبلالن (ُ)كمعصية كبدعة ال ٪نل ألحد اٜنكم بو ُب شيء من الدين كلو"
 .(ِ)لنسخ األحناؼان قاؿ: بنفي التعارض بٌن القياسٌن لعدـ قبوٟنما ٣نك  ،ككلو مردكد عند ابن حـز ،فيو

 التعارض في اإلجماع والقياس عند الشوكاني: -ثانياً 
 رأم الشوكاين ُب التعارض بٌن إٗناعٌن:

ىل ٩نوز اإلٗناع على شيء )التعارض بٌن إٗناعٌن ُب مبحث اإلٗناع ٓنت عنواف  الشوكاين تناكؿ
 ،اٝنبلؼ إذا كاف من أىل العصر الواحد، كاٞننع من غًنىمالشوكاين رجح ، ك ؟(خبلفوقد كقع اإلٗناع على 

عدـ  الشوكاينح فقاؿ: "أما إذا كاف اإلٗناع من غًنىم فمنعو اٛنمهور؛ ألنو يلـز تصادـ اإلٗناعٌن"، كرجٌ 
أخرب أف أمتو ال  ال ٩نوز كقوع مثلو؛ ألف النيب "كقوع ذلك، كاستدؿ ّنا جاء عن الشافعي أنو قاؿ: 

 .(ّ)": كىو األصح[قاؿ الشوكاين] ،ْنتمع على ضبللة

 رأي الشوكاني في التعارض بين إجماع وقياس:

ح تقدمي اإلٗناع على القياس فيما ينبغي على اجملتهد أف  أجد للشوكاين كبلمان ُب ذلك، كلكنو رجٌ دل
 يصح كال"ال ٫نالف اإلٗناع، فقاؿ: ، ككذلك جعل شرط القياس أف (ْ)يعملو ُب اجتهاده كيعتمد عليو

، فييفهم (ٓ)"لئلٗناع ٢نالفان  يكوف ال أف بو العمل شرط من ألف بالقياس؛ منسوخان  اإلٗناع يكوف أف أيضان 
من كبلمو، أنو إذا تعارض إٗناع كقياس فالقياس غًن صحيح، لفقد شرطو، فييقدـ اإلٗناع حينئذو على 

 القياس، كاهلل أعلم.

 في التعارض بين قياسين:رأي الشوكاني 
حيث  ،ذىب الشوكاين إذل جواز التعارض بٌن قياسٌن معلومٌن، كرجح ُب دفع تعارضهما بالرتجيح

قاؿ: "كأما الرتجيح بٌن األقيسة: فبل خبلؼ أنو يكوف بٌن ما ىو معلـو منها، كأما ما كاف مظنونان، 
كالثاين مذىب  ،كبلمو أف األكؿ مذىبوفهم من  ، فيي (ٔ)فذىب اٛنمهور إذل أنو يثبت الرتجيح بينها"

                                                           
 (.ٕٓ/ٖ: )حكاـاإل (ُ)
 (.ُّ/ِأصوؿ السرخسي: )(ِ) 
 (.ُٕٗ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
 (.ِِْ/ِاٞنصدر نفسو: ) (ْ)
 (.ْٕ/ِاٞنصدر السابق: ) (ٓ)
 (.ِّٕ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٔ)
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قاؿ: "كالرتجيح بٌن األقيسة يكوف على أنواع: فُب سبعة أنواع،  التعارض ١نلالشوكاين جعل قد اٛنمهور، ك 
: ُنسب النوع الثالث ،: ُنسب الدليل الداؿ على كجود العلةالنوع الثاني ،: ُنسب العلةالنوع األول

: ُنسب كيفية النوع الخامس ،: ُنسب دليل اٜنكمالنوع الرابع ،للحكمالدليل الداؿ على علية الوصف 
: ُب ذلك قاؿٍب  ،(ُ): ُنسب الفرع"النوع السابع ،: ُنسب األمور اٝنارجةالنوع السادس ،اٜنكم

، كقاؿ: (ِ)""كاٜناصل أف ما كاف دليل كجوده أجلى كأظهر عند العقل فهو أرجح ٣نا دل يكن كذلك
كقد تركت الكبلـ عليها؛ ألف  ،(ّ)"ما كاف دليل أصلو أقول بوجو من الوجوه اٞنعتربةقدـ "كاٜناصل أنو يي 

أكثرىا قد ذكرىا ُب مبحث القياس، حيث قاؿ: "كُب غالب ىذه اٞنرجحات خبلؼ يستفاد من مباحثو 
ا أف اٞنتقدمة ُب ىذا الكتاب، كيعرؼ بو ما ىو الراجح ُب ٗنيع ذلك، كطرؽ الرتجيح كثًنة جدان، كقد قدمن

مدار الرتجيح على ما يزيد الناظر قوة ُب نظره، على كجو صحيح، مطابق للمسالك الشرعية، فما كاف 
عليو فاإلماـ الشوكاين يرجح نظر اجملتهد عند تعارض القياسٌن ك ، (ْ)"١نصبلن لذلك فهو مرجح معترب

 كالرتجيح بينهما.

 :عند التعارض في اإلجماع والقياس أوجو التفاق والختالف بين اإلمامين

 : ، كىياألكجو اليت اتفق عليها اإلماماف
  .: تقدمي إٗناع الصحابة على غًنه، إذا دل يكن ٢نالفان للنصاألول

  .عدـ جواز إحداث إٗناع ٫نالف اإلٗناع األكؿ :والثاني
 تقدمي اإلٗناع على القياس عند عدـ النص. :والثالث

 :ها اإلمامانفي اختلف التي األوجو 

 .الصحابة أجاز الشوكاين إٗناع غًنك  ،ابن حـز بإٗناع الصحابة فقطٕنسك : األول
بالتعارض بٌن قياسٌن كاٛنمع بينهما إف  :قاؿ الشوكاينك  التعارض ُب القياس،منع ابن حـز : الثاني 

 .أمكن

                                                           
 (.ِْٕ/ِ: )إرشاد الفحوؿ (ُ)
 (.ِٕٕ/ِ: )نفسواٞنصدر (ِ) 
 (.ِٕٗ/ِ: )اٞنصدر السابق(ّ) 
 (.ِِٖ/ِ) إرشاد الفحوؿ: (ْ)



-ُٕٓ- 

 الترجيح:

 ٣نا سبق اآلٌب: يتضح للباحث
 باتفاؽ. ٣نتنع التعارض بٌن إٗناعٌن قطعيٌنأف  -ُ
 على القياس عند التعارض.قدـ يي اإلٗناع القطعي أف  -ِ
 اإلٗناع. مستند يقدـ القياس على اإلٗناع إذا كاف مستنده أقول من -ّ
 الراجح ُب تعارض القياسٌن نظر اجملتهد.أف  -ْ

********* 



 

 

 

 

 

 

 ثانيانفصم ان

 انتعارض بني األدنة انشرعيةكيفية دفع 
 :نيمبحثويشمم متهيداً و

 انتمهيد: كيفية دفع انتعارض.

 اجلمع بني األدنة انشرعية املتعارضة. املبحث األول:

 بني األدنة انشرعية. اننسخاملبحث انثاني: 
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                                                                                                                                                                متهيد

 .كيفية دفع انتعارض

األدلة الشرعية، كأف ما ظاىره التعارض فإنو اتفق العلماء مجيعان على أف التعارض غَت متحقق يف 
؛ لرفع الشك غلب على اجملتهد كالفقيو كاألصويل معرفة كيفية رد ذلك التعارض كرفعو عن األدلة الشرعية

؛ ألهنا من عند اهلل كما كاف من عند اهلل فبل تناقض كال لبس عنها كإظهار أنو ال خبلؼ فيوكالريبة كال
َأَفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو  :لقولو تعاىلفيها؛ تعارض كال اختبلؼ 

 .[ِٖ]النساء: آية  اْخِتََلفًا َكِثيراً 
عدـ معرفة ادلتأخر اجملتهد، أك  و، إما قصر فهمككما مر أف التعارض بُت األدلة يف الظاىر يكوف سبب

، فإذا كيًجدى ما ظاىره التعارض، فقد ذىب اجلمهور يف اللفظ الواحد تعدد ادلعٌت، أك ادلتعارضُت من
كإما بالنسخ إف تعسر اجلمع، كإما بالًتجيح إف ، إما باجلمع إف أمكن، كرفعو إىل أنو غلب دفعو كاإلماماف

، أك بتعدد احلاؿ كاختبلؼ من ادلتعارضُت كاحد إما بتعدد األحكاـ يف دليل :كيكوف اجلمعجهل التاريخ، 
الزماف، أك بالتصرؼ كالتأكيل من أحد طريف ادلتعارضُت أك من كليهما، كإما أف ؽلكن اجلمع بصورة من 

كغَتىا من الصور،  صور اجلمع: بأف ػلمل العاـ على اخلاص، كادلطلق على ادلقيد، كاجململ على ادلبُت، 
 األمرين حبملاإلباحة، أك أك على األمر على الندب ك  كالنهي على الكراىة، لى اجملاز،احلقيقة عكحمل 

ف تعسر اجلمع، فقد أكجب نو إإ، ف[كبياف النسخ]، بياف كيفية اجلمع [تناكؿىذا الفصل يك ]، على اجلواز
اجلمهور كاإلماماف بأف ادلتأخر من ادلتعارضُت يكوف ناسخان للمتقدـ، كيتم تفصيل ذلك يف مبحثُت األكؿ 

 كالثاين يف النسخ.يف اجلمع، 



-َُٔ- 

                                                                                                                                         املبحث األول

 املتعارضة انشرعية األدنة بني اجلمع

 مسلك ككاف بينهما، باجلمع الشرعية ةاألدل بُت التعارض إىل دفع كحديثان  قدؽلان  األصوليوف سلك
 فيو كدلا للشريعة، تنزيو من فيو دلا األصوليُت، كييقدمونو على النسخ كالًتجيح، عند عليو ادلتفق ىو اجلمع

كحبسب ما مر فإف ىذا ادلبحث يتناكؿ معٌت اجلمع بُت الدليلُت الشرعيُت ادلتعارضُت،   للدليلُت، إعماؿ من
 ذلك يف ثبلثة مطالب:يتم تناكلو كشركط صحتو، كمراتبو كصوره، عند األصوليُت كعند اإلمامُت، ك 

 املطهب األول

 قف انعهماء منوااجلمع ومى حدُّ
عند قف العلماء منو، عند األصوليُت ك ااالصطبلح، كمو يف ىذا ادلطلب معٌت اجلمع يف اللغة ك  يتناكؿ
 ذلك يف فرعُت:يتم تناكؿ اإلمامُت، ك 

 حد الجمع عند األصوليين: -الفرع األول

 :اللغة كيف االصطبلح، كاآليتاجلمع يف يتناكؿ ىذا الفرع معٌت 
كيقاؿ: مجع الشيء عن  ،، كىو مصدر قولك مجعت الشيء(تأليف ادلفًتؽ): ىو الجمع لغةً 

اجلميع( ضد ادلفًتؽ، ك)اجملموع(: ما مجع من ىهنا كىهنا، كإف مل غلعل كالشيء الواحد، ، ك)الفرقة
 .(ُ)ك)اجملتىًمعي(: كل ما ذبمَّع كانضمَّ بعضو إىل بعض

ستعمبلف ىو: )التوفيق بُت الدليلُت ادلتعارضُت بوجو من الوجوه، حبيث يي  الجمع في االصطَلح
االصطبلح، فإف اجلمع بُت األدلة، ىو: يف اجلمع يف اللغة ك  ، كمن خبلؿ ادلعنيُت، أم: معٌت(ِ)معان(

)إعماؿ الدليلُت ادلتعارضُت يف الظاىر بوجو من كجوه اجلمع ادلقبولة(، سواء كانت األدلة نقلية أـ عقلية، 

                                                           
(، سلتار الصحاح ُُٖٗ/ّ(، الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية للفارايب: )ِّٗ/ُكتاب العُت للفراىيدم: )  (ُ)

 (.َُٕ(، القاموس احمليط للفَتكز آبادم: )َٔللرازم: )
(، التحبَت للمرداكم: ّٕٓ(، ادلستصفى للغزايل: )َْٔ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ّٕٔهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ِ)

(ٖ/ُِْٔ.) 
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تأكيل الطرفُت أـ أحدعلا، حقيقة، كسواء كاف اجلمع ب بإظهار أف اخلبلؼ فيها غَت موجود كيكوف اجلمع
 صحيحُت بإسنادين حديثاف  النيب عن : "ال أعرؼ أنو ركم(ُ)كمن ذلك ما قالو اخلطيب البغدادم

 . (ِ)بينهما" أؤلف حىت بو فليأت عنده كاف فمن، متضاداف

 :قف العلماء من الجمع بين المتعارضينامو 

الدليلُت الشرعيُت ادلتعارضُت، كلكنهم  اتفق األصوليوف كاحملدثوف كالفقهاء على كجوب اجلمع بُت
اختلفوا يف مقدار اجلمع الذم يؤخذ بو، فمنهم من تساىل، كمنهم من تشدد، كمنهم من سلك مسلكان 

 كسطان، كصاركا فيو على ثبلثة اذباىات:
 كمل بعيد، بتأكيل أك ضعيف، بوجو كلو باجلمع يقوؿ من مسلك كىو التساىل، االتجاه األول:

 ؽليل كإليو ،(ْ)الطيب كأبو ،(ّ)زؽلةخ ابن منهم احلديث، أىل من مجاعة مذىب كىو شركط،ال يف يشدد
 .الظاىرية كبعض الصبلح، ابن

 االذباه ىذا سلك كقد اجلمع، على كالًتجيح النسخ يقدـ من كىو مذىب التشدد، االتجاه الثاني:
 بذلك كىم الشافعية، بعضكذلك سلكو ك  اجلمع، على كالًتجيح النسخ يقدموف ألهنم األحناؼ؛ مجهور
 .الدليلُت أحد إسقاط يتطلب كالًتجيح النسخ ألف األدلة؛ من كثَتان  تركوا

التوسط بُت التساىل كالتشدد، كىو مسلك من يقوؿ بقبوؿ اجلمع، مع توفر  االتجاه الثالث:
ال ؼلرج عن حكمة الشرع، كال  الذميبان أـ بعيدان، فاجلمع ادلتبلئم كالصحيح، الشركط، سواء كاف التأكيل قر 

ذىب مجهور  كييقدـ على النسخ كالًتجيح، كإىل التوسطييعمل بو فيصطدـ مع األدلة الصحيحة كادلقبولة، 

                                                           
ق(، ِّٗىو: أمحد بن علي بن ثابت البغدادم، أبو بكر، اإلماـ األكحد، العبلمة ادلفيت، احلافط الناقد، كلد سنة: ) (ُ)

د(، )اقتضاء العلم العمل(، )التبيُت ألمساء ادلدلسُت( كغَتىا كثَت. ا. ق(، من آثاره:)تاريخ بغدأّْكتويف سنة: )
(، تذكرة ٕٗ/ُ(، ىدية العارفُت إلمساعيل البغدادم: )َِٕ/ُٖىػ. انظر: سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )

 (.ُِِ/ّاحلفاظ للذىيب: )
 (.ِّْالكفاية للخطيب البغدادم: ) (ِ)
ق(، كتويف سنة: ِِّزؽلة بن ادلغَتة، احلافظ، احلجة، الفقيو، شيخ اإلسبلـ، كلد سنة: )ىو: زلمد بن إسحاؽ بن خ (ّ)

( مصنفا منها: )التوحيد كإثبات صفة َُْق(، رحل إىل العراؽ كالشاـ كاجلزيرة كمصر، تزيد مصنفاتو على )ُُّ)
(، شذرات الذىب البن ّٓٔ/ُْالرب(، )صحيح ابن خزؽلة( ا. ىػ. انظر: سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )

 (.ٕٓ/ْالعماد: )
ق(، كتويف سنة: ّْٖىو: طاىر بن عبد اهلل بن طاىر، الطربم الشافعي، شيخ اإلسبلـ، القاضي، فقيو، كلد سنة: ) (ْ)

(، شذرات ٖٔٔ/ُٕق(، من آثاره: )شرح سلتصر ادلزين(. ا. ىػ. انظر: سَت أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة )َْٓ)
 (.ِْٗ/ُ(، ىدية العارفُت إلمساعيل البغدادم: )ُِٓ/ّن العماد: )الذىب الب
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احملدثُت كالفقهاء، كادلفسرين، كمجهور الشافعية، كاحلنابلة، كبعض الظاىرية كاجلعفرية، فلم يرفضوا إال ما 
 .(ُ)خالف شركط اجلمع

 حد الجمع عند اإلمامين: -الفرع الثاني

 يتناكؿ ىذا الفرع معٌت اجلمع بُت األدلة ادلتعارضة عند ابن حـز كالشوكاين، كبياف ذلك كاآليت:

 :ابن حزمحد الجمع عند  -أوالً 

 أك احلديثاف تعارض ييشَت ابن حـز إىل أف اجلمع ىو: )استعماؿ الدليلُت معان(، حيث قاؿ: "إذا
 ألنو ذلك؛ كل استعماؿ مسلم كل على ففرض -يعلم  ال من يظن فيما - كاحلديث اآلية أك اآليتاف

 أكىل آية كال مثلو، آخر حديث من بأكجب حديث كال بعض، من باالستعماؿ أكىل ذلك بعض ليس
 الطاعة باب كجوب يف سواء ككل كجل، عز اهلل عند من ككل مثلها، أخرل آية من ذلا بالطاعة

 .(ِ)فرؽ" كال كاالستعماؿ،

 :الشوكانيحد الجمع عند  -ثانياً 

ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو اجلمهور من أف اجلمع: )إعماؿ للدليلُت ادلتعارضُت(، كأنو ىو 
 .(ّ)الواجب عند التعارض، فبل ييعدؿي عنو إال إذا تعسر على اجملتهد ذلك

 :في تعريف الجمع أوجو االتفاق واالختَلف بين اإلمامين

أف اجلمع عمل بالدليلُت، كأنو ال ييعدؿي عنو إال إذا تعسر على اجملتهد ذلك، اتفق اإلماماف على 
ككاف سبب االتفاؽ أف اإلمامُت يوجباف العمل باألدلة سواء كانت متعارضة أك غَت متعارضة، كأنو ال فرؽ 

 كحي من اهلل، كما أمر بُت آية كحديث صحيح، كال بُت حديث متواتر كآحاد؛ ألف قوؿ رسوؿ اهلل 
بو اهلل كرسولو كجب العمل بو كالطاعة لو على السواء، كىذا الذم ذيكر من مذىبهما يف كجوب إعماؿ 

 األدلة الشرعية الثابتة ىو احلق الذم ال شك فيو كال زليد عنو.

                                                           
 (.ُِٔ/ُالتعارض كالًتجيح للربزصلي: ) (ُ)
 (.ُِ/ِاإلحكاـ: ) (ِ)
 (.ّٕٓ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
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                                                                                                                                     ملطهب انثانيا

 املتعارضني اندنيهني بني اجلمع شروط

ذلك يف يتم تناكؿ يتناكؿ ىذا ادلطلب شركط اجلمع عند األصوليُت، كشركطو عند اإلمامُت، ك 
 :فرعُت

 شروط الجمع عند األصوليين: -الفرع األول

 منها: ،لصحة اجلمع بُت الدليلُت ادلتعارضُت عدة شركطاشًتط األصوليوف 
 .(تطلب اجلمع بينهايف األدلة اليت يي  الظاىر يف) التعارض شركطفيها : أف تتوفر الشرط األول
أك بطبلف جزء منو، فإذا : أف ال يؤدم اجلمع إىل بطبلف نص من نصوص الشريعة، الشرط الثاني

 ترب اجلمع غَت مقبوؿ.كيًجدى ذلك، فيعي 
: أف يكوف التعارض يف الظاىر؛ ألف التعارض يف نفس األمر ال ؽلكن معو اجلمع؛ الشرط الثالث

 .(ُ)كألنو يدؿ على التضاد، قاؿ اجلويٍت: " فأما اجلمع بُت ادلتضادات فبل سبيل إليو"
دلتعارضُت شلا ال ػلتملو التأكيل؛ ألف اجلمع بُت األدلة اليقينية ال : أف ال يكوف أحد االشرط الرابع

لوف أحدعلا ناسخان كاآلخر ما ظاىره التعارض بُت دليلُت قطعيُت فاألصوليوف ينزٌ  دى جً يصلح، فإذا كي 
 .(ِ)منسوخان، قاؿ ادلقدسي: "ال يتصور التعارض يف القواطع إال أف يكوف أحدعلا منسوخان"

أف اجلمع بالتأكيل البعيد إىل الغزايل  كذىب: أف ال يكوف اجلمع بالتأكيل البعيد، الشرط الخامس
فإف ظاىر اللفظ ينفي الربا يف غَت  ،(ّ)«إظلا الربا يف النسيئة: »مثالو: قولو ك أكىل من سلالفة النص، 
نص يف إثبات ربا الفضل، كأٌكؿ  ،(ْ)«ال تبيعوا الرب بالرب إال سواء بسواء: »النسيئة، كيعارضو قولو 

مل على سلتلفي اجلنس، حيث قاؿ: "فاجلمع بالتأكيل البعيد الذم ذكرناه أكىل من الغزايل أف النسيئة ػلي 

                                                           
 (.َّٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ّٕٓ(، ادلستصفى للغزايل: )ْٕٗ/ُالتلخيص للجويٍت: ) (ُ)
 (.َّٗ/ِي: )ركضة الناظر للمقدس (ِ)
(، كأخرجو مسلم: )كتاب ُِٖٕ(، رقم )ْٕ/ّأخرجو البخارم: )كتاب البيوع(، )باب بيع الذىب بالذىب( ) (ّ)

 (.ُٔٗٓ(، رقم )ُُِٖادلساقاة(، )باب بيع الطعاـ مثبل دبثل(، )/
( رقم َُُِ/ّكىو جزء من حديث أخرجو مسلم: )كتاب ادلساقاة(، )باب الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدا( ) (ْ)

(ُٖٕٓ.) 
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مل على مل على سلتلفي اجلنس، كربا الفضل ػلي ، فيكوف اجلمع بينهما أف ربا النسيئة ػلي (ُ)سلالفة النص"
ىو مذىب اجلمهور من األصوليُت، فإذا كاف  ،ل البعيد كالتعسفاجلمع بالتأكيعي نٍ متحدم اجلنس، كمى 

لُّ بقواعد اللغة، كبعرؼ الشريعة، أك بألفاظ ال تليق بالشرع،   .مردكدان  مجعان يعترب فإنو اجلمع الذم ؼلي
، ذكر الزركشي أف اجلمع بدكف دليل ىي (ِ): أف يقـو اجلمع على دليل صحيحالشرط السادس

"كىذه الطريقة أطبق عليها الفقهاء، أعٍت اجلمع ادلستقل بنفسو من غَت إقامة دليل، طريقة الفقهاء فقاؿ: 
على مسح اخلف  اخلفضبالنصب كاخلفض، فحملوا  (أرجلكم)كعزكا ذلك إىل تعارض القراءتُت، كقراءة 

إحداعلا على ما دكف العشرة،  (هرفيطٍ )ك (هرفيطٌ )على غسل الرجلُت، كمحل بعضهم قولو:  نصبكال
 .(ّ)كاألخرل على العشرة

عامي أك : أف يقـو باجلمع من لو أىلية بذلك، كىو: اجملتهد، فبل يصح أف يقـو بو الشرط السابع
، فمن توفرت فيو شركط االجتهاد جاز لو أف غلمع بُت ادلتعارضُت، كأف يرجح طالب علم ليس عنده أىلية

"اعلم أف ىذا الباب ]باب: ترتيب األدلة كالتعادؿ كالتعارض كالًتجيح[ من موضوع بينهما، قاؿ ادلرداكم: 
النظر للمجتهد كضركراتو؛ ألف األدلة الشرعية متفاكتة يف مراتب القوة، فيحتاج اجملتهد إىل معرفة ما يقدـ 

 .(ْ)منها كما يؤخر؛ لئبل يأخذ باألضعف منها مع كجود األقول"
ج اجلمع عن حكمة الشرع؛ ألف الشرع جاء حلكمة عظيمة مراعيان مصاحل : أف ال ؼلر الشرط الثامن

العباد، كزلًتمان حقوقهم، فإذا كاف اجلمع سيؤدم إىل إفساد حكمة التشريع فبل يصح، كاحلكمة قد تكوف 
مع اجلمع، كإال كاف اجلكجب على اجملتهد أف ال ؼلرج عنها عند  متٍ لً معلومة كقد تكوف رلهولة، فإذا عي 

 .باطبلن 

 شروط الجمع عند اإلمامين: -الفرع الثاني

يتناكؿ ىذا ادلطلب الشركط اليت هبا يصح اجلمع بُت األدلة ادلتعارضة عند ابن حـز كالشوكاين، 
 كتفصيل ذلك كاآليت:

                                                           
 (.ْٕٔ/ِ(، ادلعتمد أليب احلسُت البصرم: )ُٔٗ( ادلستصفى للغزايل: )(ُ
 (.َٗٗ/ّ( العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )(ِ

 (.َُٓ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)
 (.ُُْٗ/ٖشرح التحرير للمرداكم: )التحبَت  (ْ)
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 :شروط الجمع عند ابن حزم -أوالً 

ابن حـز من العلماء الذين سلكوا مسلك التساىل يف اجلمع بُت الدليلُت ادلتعارضُت، كمن  يعدُّ 
 خبلؿ تتبعي لكبلـ ابن حـز فإنو يشًتط لصحة اجلمع شركطان سبعة، كىي: 

قاؿ: "كزبصيص الظاىر ببل دليل ال حيث أف يوجد دليل على صحة اجلمع،  الشرط األول:
الدليل على صحة االستثناءين كابتغاء الربىاف على الواجب منهما من  ، كقاؿ: "فبل بد من طلب(ُ)غلوز"

فإذا قاـ دليل على أنو أراد بو  ،، كقاؿ: "نص مذىبنا كىو: أف ضلمل الكبلـ على عمومو(ِ)مكاف آخر"
 ، فيفهم من ىذه اجلمل اشًتاط الدليل على صحة اجلمع.(ّ)اخلصوص صرنا إليو"

فيما صح فيهما النسخ، أم: أف اجلمع ال يكوف عند ابن حـز  أف ال يكوف اجلمع الشرط الثاني:
فإف صح النسخ بيقُتو صرنا " إال إذا مل يكن ىناؾ إمجاع على النسخ، أك نص صريح، حيث قاؿ:

فإذا اجتمعت علماء األمة كلهم ببل خبلؼ من كاحد منهم على نسخ آية أك حديث ، كقاؿ: "(ْ)"إليو
 .(ٓ)فقد صح النسخ حينئذو"

أف يكوف الدليبلف متعارضُت، كيكوف التعارض يف الظاىر، حيث قاؿ: "إذا الشرط الثالث: 
تعارض احلديثاف أك اآليتاف أك اآلية كاحلديث فيما يظن من ال يعلم ففرض على كل مسلم استعماؿ كل 

، فيفهم من كبلمو أف اجلمع يكوف عند (ٔ)ذلك؛ ألنو ليس بعض ذلك أكىل باالستعماؿ من بعض"
 تعارض.ال

رد القياس كمنع التخصيص بو،  ذىب ابن حـز إىل أف ال يكوف اجلمع بالقياس،الشرط الرابع: 
، فدؿ كبلمو على أنو ال يقوؿ (ٕ)قاؿ: "كشلا تناقض فيو القائلوف بتخصيص النصوص بالقياس"ف

 بالتخصيص بالقياس.
أف يدؿ على اجلمع ضركرة حسية، أم: إذا مل يأت نص كال إمجاع على صحة  الشرط الخامس:

اجلمع، فقد ذىب ابن حـز إىل أف أحد النصُت سلصص كال بد، حيث قاؿ: "فإذا مل غلز زبصيصو 

                                                           
 (.ِِ/ْاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ِٕ/ِادلصدر نفسو: ) (ِ)
 (.ِٖ/ّادلصدر السابق: ) (ّ)
 (.ِّ/ِاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ْٖ/ْادلصدر نفسو: ) (ٓ)
 (.ُِ/ِادلصدر السابق: ) (ٔ)
 (.ْٓ/ٕ(، )ُِٓ/ّاإلحكاـ: ) (ٕ)
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فالفرض احلمل لو على عمومو فإف ذلك فرض، كال بد من أف طلص أحد ذينك النصُت من اآلخر كمل غلز 
زبصيص اآلخر كال بد، إذ ال بد من زبصيص أحدعلا، كىذا برىاف ضركرم زبصيص ىذا فقد كجب 

، كقاؿ: "كضلن ال ننكر زبصيص العمـو بدليل نص آخر أك ضركرة حس، كإظلا أنكرنا زبصيصو (ُ)صحيح"
عند عدـ توفر  و، كعليو فابن حـز غلعل الضركرة احلسية دليبلن على التخصيص، كىذا شرط(ِ)ببل دليل"

 اع.النص أك اإلمج
: أف ال يكوف لفظ العمـو من األلفاظ ادلشًتكة، حيث قاؿ: "كمن العمـو أف الشرط السادس

أنو كقوع حقيقي  (مستو) :يف اللغة كمعٌت قولنا مستويان  يكوف لفظو مشًتكان يقع على معاف شىت كقوعان 
كال غلوز أف ؼلص  ،فإذا كاف ذلك فحملها كاجب على كل معٌت كقعت عليو ،كتسمية صحيحة ال رلازية

 ، كلفظ النكاح، فإنو يشمل الوطء كالعقد، على السواء.(ّ)هبا بعض ما يقع ربتها دكف بعض"
، حيث قاؿ: "كأما ادلنتصبوف تفرغ لبلجتهاد كالتفقو يف الدين: أف يقـو باجلمع من الشرط السابع

تأىبوف لنذارة قومهم كلتعلم ادلتعلم ادل ،لطلب الفقو كىم النافركف للتفقو احلاملوف لفرض النفار عن مجاعتهم
كمن  ،ففرض عليهم تقصي علـو الديانة على حسب طاقتهم ،كفتيا ادلستفيت كردبا للحكم بُت الناس

كمعرفة السند الصحيح شلا عداه من مرسل  ،كرتب النقل كصفات النقلة ،أحكاـ القرآف كحديث النيب 
ككيف  ،فإف زاد إىل ذلك معرفة اإلمجاع كاالختبلؼ كمن أين قاؿ كل قائل ،ىذا فرضو البلـز لو ،ضعيف

كفرض عليو تعلم كيفية الرباىُت اليت يتميز هبا  ،يرد أقاكيل ادلختلفُت ادلتنازعُت إىل الكتاب كالسنة فحسن
 .(ْ)ككل ىذا منصوص يف القرآف" ،ككيف يعمل فيما ظاىره التعارض من النصوص ،احلق من الباطل

 الشوكاني:عند ياً: شروط الجمع ثان

 مل يذكر الشوكاين شركطان مستقلة باجلمع، كما سنذكره من الشركط، إظلا ىو استنباط من كبلمو:
 دلتعارضة، كىذا شرط التعارض يف الظاىر.ا ثبوت األدلةالشرط األول: 
اجلمع عند األصوليُت؛ ألف اجلمع ال  لتعارض يف الظاىر، كىذا ىو شرطربقق االشرط الثاني: 

غلب إال إذا تعارضت األدلة، حيث قاؿ: "كعليو ]أم: اجملتهد[ عند التعارض بُت األدلة أف يقدـ طريق 
 عند التعارض، فإذا انتفى التعارض انتفى كجوب اجلمع. صار إليو، فيفهم منو أف اجلمع يي (ٓ)اجلمع"

                                                           
 (.َّ/ِاإلحكاـ: )(ُ) 
 (.َُُ/ّنفسو: ) ادلصدر (ِ)
 (.ُِٗ/ّادلصدر السابق: )(ّ) 
 (.ُِْ/ٓاإلحكاـ: ) (ْ)
 (ِِٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٓ)
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ؿ، قاؿ الشوكاين: "كعليو ]أم: اجملتهد[ عند التعارض أف يكوف اجلمع بوجو مقبو  الشرط الثالث:
شرط يف اجلمع، كخرج  ،على كجو مقبوؿ :، فقولو(ُ)بُت األدلة أف يقدـ طريق اجلمع على كجو مقبوؿ"

 بالشرط اجلمع بالتعسف كالتأكيل البعيد.
األدلة القطعية، أف يكوف اجلمع بُت األدلة الظنية، فالشوكاين ال يقوؿ بالتعارض بُت الشرط الرابع: 

 كال بُت قطعي كظٍت، كقد مر عند الكبلـ على شركط التعارض.
أف يقـو باجلمع من لو أىلية، كىو اجملتهد، حيث قاؿ: "من أين لو الوقوؼ الشرط الخامس: 

فإنو إظلا يقتدر  ،اجلمع عند إمكانو أك الًتجيح عند عدمو ]أم: ادلقلد[ على زلل التعارض حىت يصَت إىل
على ىذا على كجو الصحة من يقتدر على اجلمع أك الًتجيح عند تعارض األدلة، كعلى تقدير أنو قد بلغ 

، كذكر الشوكاين أف اجملتهد عند التعارض غلب (ِ)إيل ىذه الرتبة ككصل إيل ىذه ادلنزلة فهو رلتهد ال مقلد"
 .(ّ)لًتجيحكإف مل ؽلكن اجلمع صار إىل ا ،عليو اجلمع إف أمكن

أف يكوف اجلمع بُت ادلعاين اليت ال تدؿ على التضاد، حيث قاؿ: "كىذا اخلبلؼ الشرط السادس: 
]أم: اجلمع بُت ادلعاين ادلشًتكة[ إظلا ىو يف ادلعاين اليت يصح اجلمع بينها، كيف ادلعنيُت اللذين يصح اجلمع 

ىذا الح لك عدـ جواز اجلمع بُت معٌت ادلشًتؾ، أك ، كقاؿ: "إذا عرفت (ْ)بينهما، ال يف ادلعاين ادلتناقضة"
، فيفهم من كبلمو أف اجلمع ال يكوف يف ادلعاين ادلتناقضة،  (ٓ)معانيو، كمل يأت من جوزه حبجة مقبولة"

 ،فإنو يدؿ على الطهر كيدؿ على احليض (كالقرء)اض، كال بُت ادلعاين ادلشًتكة، كاجلمع بُت السواد كالبي
كمل يرجح أم ادلعنيُت، فأبقاه داالن على احليض كعلى الطهر على  ،بينهماعدـ اجلمع  فذىب الشوكاين إىل

السواء، ألنو يدؿ على احليض بادلعٌت اللغوم، كعلى الطهر بادلعٌت الشرعي، فصار مشًتكان بينهما، كمثل 
 .(ٔ)القرء العُت فإهنا مشًتكة بُت معانيها ادلعركفة

قدـ عند مجيع ألف النسخ الصريح يي  ؛فيما صح فيو النسخأف ال يكوف اجلمع الشرط السابع: 
 على اجلمع، كىذا الشرط متضح من العمل التطبيقي عند الشوكاين.كعند ابن حـز األصوليُت 

                                                           
 (.ِِٓ/ِ: )إرشاد الفحوؿ (ُ)
 (..ِّالسيل اجلرار للشوكاين: ) (ِ)
 (.ِِٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
 (.ِٔ/ُادلصدر نفسو: ) (ْ)
 (.ُٔ/ُادلصدر السابق: ) (ٓ)
 (.ٗٓ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ٔ)
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 :، في شروط الجمعأوجو االتفاق واالختَلف بين اإلمامين

 اتفق اإلماماف على الشركط اآلتية:
: أف يدؿ على الثالثأف يقـو باجلمع من لو ملكة،  :الثاني: ثبوت التعارض يف الظاىر، األول

: أف ال يكوف اجلمع بُت ادلعاين ادلشًتكة، حيث منع الشوكاين اجلمع بُت ادلعاين الرابعاجلمع دليل، 
 قوذلما بداللة، كمنع ابن حـز اجلمع بُت ادلعاين ادلشًتكة على السواء، كسبب اتفاؽ اإلمامُت منها ادلتضادة

 عاين حقيقة.األلفاظ على ادل

 :، وىياألوجو التي اختلف فيها اإلمامان

؛ ألنو ليس عنده األول : أف يكوف التعارض كاجلمع بُت األدلة الظنية، حيث مل يشًتطو ابن حـز
 فرؽ بُت األدلة الظنية كالقطعية، كاشًتطو الشوكاين؛ ألنو ال يقوؿ بالتعارض إال بُت األدلة الظنية.

بالقياس، بأف غلعل القياس سلصصان لعمـو الكتاب كالسنة، حيث رد ابن  : أف ال يكوف اجلمعالثاني
حـز القياس، كمل يقبلو سلصصان للعاـ، كأجاز الشوكاين التخصيص بالقياس؛ ألنو غلعل القياس ادلستنبط  

 كالنص ادلذكور.

 الترجيح:

 اآليت:من الشركط  شلا سبق كيتضح
توفرت فيها شركط يف األدلة اليت ظاىرىا التعارض، ك  بُت األدلة اليت يكوفأف اجلمع  -ُ

 التعارض يف الظاىر.
 بالتأكيل البعيد، كالتعسف كدبا ؼلرج النصوص عن مرادىا.ال يكوف أف اجلمع  -ِ
 أف يقـو باجلمع من توفرت فيو شركط االجتهاد. -ّ
 أف ال يكوف اجلمع بُت األدلة اليت صح فيها النسخ. -ْ
 أك عقلي.أف يدؿ على اجلمع دليل شرعي  -ٓ
 دـ اجلمع مع نص صحيح.طأف ال يص -ٔ
 أف ال ؼلرج اجملتهد جبمعو عن حكمة الشرع. -ٕ

********* 
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                                                                                                                                    املطهب انثانث

 .املتعارضةانشرعية   األدنة بني وصىره اجلمع مراتب

ع كصوره بُت الدليلُت الشرعيُت ادلتعارضُت، إف معرفة كيفية اجلمع يكوف بالتعرؼ على مراتب اجلم
حكاـ )اإل :من خبلؿ آراء األصوليُت كاإلمامُت ابن حـز كالشوكاين من خبلؿ كتابيهماذلك كيتم معرفة 

 ذلك يف فرعُت: كإرشاد الفحوؿ(، كيتم التعرؼ على
 : مراتب الجمع -الفرع األول

ثبلث  ألدلة الشرعيةيف مجعهم بُت ادلتعارضُت من ا فكاإلماما األصوليوف أىم ادلراتب اليت سلكها إف
 ىي:ك ، (ُ)مراتب

ػلتمل أحكامان فيثبت بكل كاحد  بأف أف يتعدد حكم كل كاحد من الدليلُت، أم:: المرتبة األولى
 مع عارضيتفإنو  ،(ِ)«ال صبلة جلار ادلسجد إال يف ادلسجد»:  -قولو  الوبعض تلك األحكاـ، كمث

، كمقتضى كل كاحد منهما متعدد فإف اخلرب ػلتمل نفي الصحة (ّ)الصبلة يف غَت ادلسجد --تقريره 

                                                           
 (. ُّٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )َْٕ، َْٔ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ِّٓادلستصفى للغزايل: ) (ُ)
(، كالبيهقي يف السنن الكربل: ) كتاب ٖٖٗ(، رقم )ّّٕ/ُأخرجو احلاكم يف ادلستدرؾ: )كتاب الطهارة(، ) (ِ)

(، قاؿ فيو ابن حجر: ْْٓٗ) (، رقمُٖ/ّالصبلة( )باب ما جاء من التشديد يف ترؾ اجلماعة من غَت عذر(، )
(، كقاؿ األلباين: ٕٕ/ِ"مشهور بُت الناس كىو ضعيف ليس لو إسناد ثابت"، التلخيص احلبَت ط العلمية: )

من : »(، كما يوافق احلديث يف االستدالؿ قولو ُّٖ(، رقم )ِّّ/ُ"ضعيف"، سلسلة األحاديث الضعيفة: )
(، كالبيهقي َِْٔ(، رقم )ُْٓ/ٓ، ركاه ابن حباف يف صحيحو: )«مسع النداء فلم غلب فبل صبلة لو إال من عذر

(، قاؿ ابن حجر: "كإسناده صحيح"، التلخيص احلبَت ط العلمية: ٖٓٓٓ( رقم )ِْٖ/ّيف السنن الكربل: )
(ِ/ٕٕ.) 

كىو يف الصبلة فجلست كمل أدخل معهم يف الصبلة فلما انصرؼ  عن يزيد بن عامر قاؿ: جئت رسوؿ اهلل  (ّ)
كما منعك أف »قلت: بلى يا رسوؿ اهلل قد أسلمت. قاؿ: « أمل تسلم يا زيد؟»رآين جالسا فقاؿ:  ؿ اهلل رسو 

إذا جئت الصبلة »قاؿ: إين كنت قد صليت يف منزيل أحسب أف قد صليتم. فقاؿ: « تدخل مع الناس يف صبلهتم؟
. ركاه أبو داكد: )كتاب الصبلة( « فوجدت الناس فصلِّ معهم كإف كنت قد صليت تكن لك نافلة كىذه مكتوبة

(، كالبيهقي يف السنن الكربل: )كتاب ٕٕٓ(، رقم )ُٕٓ/ُ)باب فيمن صلى يف منزلو مث أدرؾ اجلماعة(، )
(، كقاؿ األلباين: "صحيح". انظر: مشكاة ّْٕٔ( رقم )ِْٗ/ِالصبلة( )باب من قاؿ الثانية فريضة كفيو نظر(: )

 (.ُُٓٓ( رقم )ّّٔ/ُادلصابيح )



-َُٕ- 

حمل اخلرب على نفي الكماؿ، كػلمل ، فيي كنفي الكماؿ كنفي الفضيلة، ككذا التقرير ػلتمل ذلك أيضان 
 .(ُ)الصحة نفي التقرير على

 : بتعدد الحكم فيهما في الجمع بين دليلين متعارضين رأي ابن حزم
ىو  ذىب ابن حـز إىل أف اجلمع بُت دليلُت ظاىرعلا التعارض بتعدد احلكم مع اختبلؼ يف احلاؿ

 موصوؿ كاحد كخرب كاحدة كيف ىذا قاؿ ابن حـز إف القرآف كالسنة: "كلفظة، الذم أثبتو الرسوؿ 
 الوجهاف كىذاف باستثناء كإما بعطف إما ،بعض على بعضو كمبٍت بعض إىل بعضو كمضاؼ ببعض بعضو
 قاؿ إذ عطارد حلة يف  اهلل رسوؿ ذلك بٌُت  كقد ،أبدا بالزائد األخذ يوجباف كاالستثناء العطف نعٍت
فقاؿ:  عمر فأتاه سَتاء حلة عمر إىل بعث مث، (ِ)«لو خبلؽ ال من ىذه يلبس إظلا» :عنو اهلل رضي لعمر

 إليك أبعثها مل إين» :السبلـ عليو فقاؿ قلت ما عطارد حلة يف قلت كقد ىذه إيلٌ  أبعثت اهلل رسوؿ يا
 ىذا ففي ،معناه ىذا كبلمان  أك، (ّ)«حاجتك هبا لتصيب إليك بعثتها إظلا األحاديث بعض كيف لتلبسها،
 من احللة ملك أباح  ألنو ؛كلها هبا كاألخذ كالنصوص األحاديث الستعماؿ عظيم تعليم احلديث

 فقط النهي حديث يف ادلذكور اللباس ذلك من يستثٍت أف عمر كأمر ،النساء ككسوهتا كىبتها كبيعها احلرير
 .(ْ)السبلـ" عليو أحكامو بُت تعارض كأال ،غَته إىل أمر ما يتعدل كأال

 :فيهما الحكم بتعدد متعارضين دليلين بين الجمع في رأي الشوكاني
تعدد احلكم، الشوكاين إىل ما ذىب إليو ابن حـز كغَته من اجلمع بُت الدليلُت ادلتعارضُت بذىب 

 أٌف النيب » :عائشة رضي اهلل عنهاحبديث  لى حكم آخر، كمٌثلى لذلكبأف ػلمل كل من ادلتعارضُت ع
و يتعارض مع ، فاحلديث يدؿ على أف ميقات أىل العراؽ ذات عرؽ، كى(ٓ)«كقَّتى ألىل العراؽ ذاتى عرؽ

                                                           
 (. ُِِ، ُُِ/ّ(، اإلهباج يف شرح ادلنهاج للسبكي: )ّٕٔهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ُ)
(، كأخرجو مسلم: )كتاب ٖٖٔ( رقم )ْ/ِأخرجو البخارم: )كتاب اجلمعة( )باب يلبس أحسن ما غلد(، ) (ِ)

رير على الرجل، اللباس كالزينة( )باب ربرًن استعماؿ إناء الذىب كالفضة على الرجاؿ كالنساء، كخامت الذىب كاحل
 (.َِٖٔ( رقم )ُّٗٔ/ّكإباحتو للنساء، كإباحة العلم كضلوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع(، )

 ادلصدرين السابقُت. (ّ)
 (.ّٔ، ّٓ/ِاإلحكاـ: ) (ْ)
( ، كأخرجو مسلم: ) كتاب احلج( )باب ُُّٓأخرجو البخارم: )كتاب احلج(، )باب ذات عرؽ ألىل العراؽ(، ) (ٓ)

 (.ُُُٖ( رقم )ُْٖ/ِمواقيت احلج كالعمرة(. )



-ُُٕ- 

، فجمع بينهما الشوكاين (ُ)«كقَّت ألىل ادلشرؽ العقيق أٌف النيب » :ابن عباس رضي اهلل عنهماحديث 
 احلديث ىذا بُت مجع كقد، حيث قاؿ: "على أف ذات عرؽ ميقات الوجوب، كالعقيق ميقات االستحباب

 ذات من أبعد ألنو االستحباب ميقات كالعقيق الوجوب، ميقات عرؽ ذات أف :منها بأكجو قبلو ما كبُت
 .(ِ)"البصرة ألىل ميقات كاآلخر ادلدائن، أىل كىم العراقيُت لبعض ميقات العقيق أف :كمنها. عرؽ

 الجمع بين المتعارضين بتعدد الحال واختَلف الزمان. المرتبة الثانية:
فإنو يتعارض يف  ،(ّ)«يسأذلا أف قبل بشهادتو يأيت الذم الشهداء خبَت أخربكم أال» :قولو  ،مثالو

ٍَت » :الظاىر مع قولو   قػىٍوـه  بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ  يىٍأيت  مثيَّ  يػىليونػىهيٍم، الًَّذينى  مثيَّ  يػىليونػىهيٍم، الًَّذينى  مثيَّ  قػىٍرين، النَّاس خى
بُّوفى  يػىتىسىمَّنيوفى  ظاىر احلديث األكؿ على فضل فدؿ ، (ْ)«ييٍسأىليوىىا أىفٍ  قػىٍبلى  الشَّهىادىةى  يػيٍعطيوفى  ،السِّمىنى  كىػلًي

طلب من قبل أف تي  دةاطلب من الشاىد، كدؿ الثاين على ذـ االتياف بالشهاالتياف بالشهادة قبل أف تي 
على حقوؽ اهلل، كالثاين ػلمل األكؿ   إىل أفبعض األصوليُتفقد ذىب الشاىد، كلدفع التعارض بينهما 

 لو أف احلق صاحب يعلم كمل شهد إذا ما على زلموؿ األكؿإىل أف بعضهم:  ، كذىب(ٓ)على حقوؽ العباد
 أف قبل بالشهادة يبدأ أف للشاىد غلوز فبل بشهادة احلق لو علم إذا ما على زلموؿ كالثاين: ،شاىدا لو

 .(ٔ)يستشهد

                                                           
(، ك)ذات ًعرؽ( موضع بينو كبُت مكة مرحلتاف، ُّٕٗركاه أبو داكد: )كتاب ادلناسك(، )باب يف ادلواقيت(، )(ُ) 

 (.ُُّ/ٓيو ًعرقان كىو اجلبل الصغَت. انظر: عوف ادلعبود شرح سنن أيب داكد )كمسي بذلك ألٌف ف
 (.ِّٓ/ْنيل األكطار للشوكاين: ) (ِ)
 (.ُُٕٗ( رقم )ُّْْ/ّأخرجو مسلم: )كتاب األقضية( )باب بياف خَت الشهود(، ) (ّ)
(، مستدرؾ احلاكم: )كتاب معرفة الصحابة ُِِِ( رقم )ََٓ/ْركاه الًتمذم: )بىابي مىا جىاءى يًف القىٍرًف الثَّاًلًث(، ) (ْ)

(، كقاؿ: "ىىذىا ٖٖٗٓ( رقم )ّٓٓ/ّرضي اهلل عنهم(، )ذكر مناقب عمراف بن احلصُت اخلزاعي رضي اهلل عنو(، )
كف كال مث يكوف بعدىم قـو يشهد»حىًديثه عىاؿو صىًحيحه عىلىى شىٍرًط الشٍَّيخىٍُتً، كىملٍى ؼليىرِّجىاهي"، كىو متفق عليو بلفظ: 
، انظر: صحيح البخارم )كتاب «يستشهدكف، كؼلونوف كال يؤسبنوف، كينذركف كال يوفوف، كيظهر فيهم السمن

( رقم ُْٔٗ/ْ(، كمسلم: )كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم( )ِْٖٔ( رقم )ُٗ/ٖالرقاؽ(، )
ِّٓٓ.) 

 (.ُِِ/ّاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ) (ٓ)
 (.ّْ(، اللمع للشَتازم: )ُٖٗ/ُلسمعاين: )قواطع األدلة ل (ٔ)
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 :في الجمع بين متعارضين بتعدد الحال رأي ابن حزم
ذىب ابن حـز إىل جواز اجلمع بُت ادلتعارضُت بتعدد احلاؿ مع اختبلؼ الزماف كمن تتبع كتب ابن 

 ،(ُ)«بريرة ككاف زكجها عبدان  خٌَت  رسوؿ أف »حـز غلد ذلك جليان عنده، كمثالو ما صنعو يف حديث 
أنو أنو كاف عبدان،  من ركل ركايةعلى أف ابن حـز  مع بينهمافج، (ِ)«أف زكجها كاف حران »مع حديث،  فإنو يتعارض

، كعليو (ّ)أخرب عن حالو يف أكؿ أمره، كركاية من ركل أنو كاف حران، أنو أخرب عن حالو فيما صار لو بعد ذلك
 فابن حـز يوافق اجلمهور يف اجلمع بتعدد احلاؿ.

 :في الجمع بين متعارضين بتعدد الحال رأي الشوكاني
ر من اجلمع بُت ادلتعارضُت إذا احتمل ادلتعارضاف أحواالن ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو اجلمهو 

يف:  -رضي اهلل عنهما -ركاية ابن عمرو يكثر من ىذا اجلمع، كمثاؿ ذلك متعددة، كمن يتتبع كتبو غلد أن
، ذىب (ٓ)«حج قارنان  أنو : »رضي اهلل عنو فإنو يتعارض مع ركاية أنس، (ْ)«باحلج إفراد النيب »

اجلمع بُت حديث ابن عمر، كحديث أنس، السابقُت بتعدد احلاؿ، حيث قاؿ: "كزلصلو أف  الشوكاين إىل 
بو يف أكؿ احلاؿ، ككل من ركل عنو التمتع أراد ما أمر بو  ل على ما أىلَّ كل من ركل عنو اإلفراد محي 

احلديثُت بتعدد ، فهو هبذا العمل غلمع بُت (ٔ)أصحابو، ككل من ركل عنو القراف أراد ما استقر عليو األمر"
 بتعدد احلاؿ مع اختبلؼ الزماف.

مل أحد ػلي ادلتعارضُت أك من كليهما، حبيث  طريفأحد بالتصرؼ من  اجلمعالمرتبة الثالثة:  
 دينو ؿبدٌ  من» :-- قولو مثالو، كىذا غالبان ما يكوف بُت عمومُت، الدليلُت دبا يوافق اآلخر

 قتل عن هنيت: » قولو معفاحلديث يف الظاىر يتعارض  ،كالرجاؿ النساء يعم فإنو ،(ٕ)«فاقتلوه

                                                           
 (.َُْٓ(، رقم )ُُّْ/ِأخرجو مسلم: )كتاب العتق(، )باب إظلا الوالء دلن أعتق(، ) (ُ)
(، ُٓٓ/ٖأخرجو البخارم عن األسود عن عائشة رضي اهلل عنها: )كتاب الفرائض(، )باب إذا أسلم على يديو(، ) (ِ)

 (، كقاؿ البخارم: "قوؿ األسود منقطع. كقوؿ ابن عباس: رأيتو عبدان، أصح "ٖٕٓٔرقم )
 (.ٖٓ/ِاإلحكاـ: )(ّ) 
 (.ُُِّ( رقم )َْٗ/ِج كالعمرة(، )أخرجو مسلم: )كتاب احلج(، )باب يف اإلفراد كالقراف باحل(ْ) 
(، كقاؿ اذليثمي: "ىو ُِِّ( رقم )َٓٗ/ِأخرجو مسلم: )كتاب احلج( )باب يف االفراد كالقراف باحلج كالعمرة(،) (ٓ)

 (.َْْٓ(، رقم )ِّٓ/ّ"ىو يف الصحيح خبل قولو: )كقرنت احلج كالعمرة(، رلمع الزكائد: )
 (.ّٕٔ/ْنيل األكطار للشوكاين: ) (ٔ)
 (.َُّٕ( رقم )ُٔ/ْجو البخارم: )كتاب اجلهاد كالسَت( )باب ال يعذب بعذاب اهلل(، )أخر  (ٕ)



-ُّٕ- 

كللجمع بينهما كدفع التعارض عنهما، فقد ذىب اجلمهور إىل أف النهي  ادلرتدات، يعم فإنو ،(ُ)«النساء
:  قولو ككذلك، (ِ)من ارتد سواء كاف رجبلن أك امرأةكل كيبقى عمـو القتل على   ،خاص باحلربيات

 نسيها أك صبلة عن ناـ من» : قولو مع ،أيضان  الفائتة يعم فإنو ،(ّ)«العصر بعد الصبلة عن هنيت»
على عمومو،  ، فيجمع بينهما بأف عمـو النهي يبقىالعصر بعد ادلستيقظ يعم فإنو ،(ْ)«ذكرىا إذا هافليصلٌ 

، أما األحناؼ فقد خالفوا اجلمهور يف قتل ادلرتدة، (ٓ)عمومو، كؼلرج من عمـو النهي الناسي كالنائم
 .(ٔ)كالصبلة يف األكقات ادلنهي عنها

 :رفصفي الجمع بالت رأي ابن حزم
ذىب ابن حـز إىل اجلمع بُت األمثلة السابقة بالتصرؼ من أحد طريف ادلتعارضُت حيث محل النهي 

 مسلمان  قتلت كإف تقتل أهنا زلصنة كىي زنت إف أهنا كاتفقواقاؿ: "ف ليس على ظاىره،بأنو عن قتل النساء 
 فهو حراـ عليكم دماؤكم قولو مجلة يف داخل ىو إظلا النساء قتل عن السبلـ عليو هنيو فإف كأيضان  ،تقتل أهنا

 فيها دَّ حي  أف بعد مخر شارب أك باغ من إباحتو أك قتلو بإغلاب أمر كرد من كل كاستثٌت ،اجلملة تلك بعض
 أىل من األسارل من ىو إظلا النساء قتل عن النهي أف كصح مرتد، أك عمدان  قاتل أك زلصن زاف أك ثبلثان 
 ، فهو هبذا يذىب إىل اجلمع بالتصرؼ من طرؼ كاحد.(ٕ)"احلرب دار

                                                           
(، كأخرجو مسلم: َُّٓ(، رقم )ُٔ/ْأخرجو البخارم: )كتاب اجلهاد كالسَت(، )باب قتل النساء يف احلرب(: )(ُ) 

 (.ُْْٕ) (، رقمُّْٔ/ّ)كتاب اجلهاد كالسَت(، )باب ربرًن قتل النساء كالصبياف يف احلرب(، )
 (.ُِٖ/ُ(، الربىاف يف أصوؿ الفقو للجويٍت: )َُّٓ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ِ)
(، ٖٔٓ( رقم )ُُِ/ُأخرجو البخارم: )كتاب مواقيت الصبلة(، )باب ال يتحر الصبلة قبل غركب الشمس(، ) (ّ)

 (.ِٕٖ( رقم )ٕٓٔ/ُها(: )كأخرجو مسلم: )كتاب صبلة ادلسافر(، )باب األكقات اليت هني عن الصبلة في
« من نسي صبلة فليصل إذا ذكرىا كال كفارة ذلا إال ذلك»أخرجو البخارم من حديث أنس رضي اهلل عنو بلفظ: (ْ) 

( رقم ُِِ/ُ}كأقم الصبلة لذكرم{، )كتاب مواقيت الصبلة(، )باب من نسي صبلة فليصلها إذا ذكرىا( )
الصبلة(، )باب قضاء الصبلة الفائتة كاستحباب تعجيل  (، كأخرجو مسلم: )كتاب ادلساجد كمواضعٕٗٓ)

 (.ْٖٔ( رقم )ْٕٕ/ُقضائها( )
(، َٖ/ِركضة الناظر للمقدسي: ) (،ّْٓ/ِ)(، التلخيص يف أصوؿ الفقو للجويٍت: ِْٓادلستصفى للغزايل: ) (ٓ)

 (.ْٗٓ/ْتقوًن النظر البن الدىاف: )
 (.ُّْ(، التمهيد لئلسنوم: )ٖٗالبن العريب: )(، احملصوؿ ٔٔادلعونة يف اجلدؿ للشَتازم: )(ٔ) 
 (.َٓ/ِاإلحكاـ: )(ٕ) 
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 :في الجمع بالتصرف رأي الشوكاني
ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو األصوليوف من جواز اجلمع بُت ادلتعارضُت بالتصرؼ، سواء كاف 

تدخل يف عمـو ادلرتدات ف النساء إالتصرؼ من طرؼ كاحد أك من الطرفُت، كيف األمثلة السابقة قاؿ: 
من »: قولو كيف  ،(ُ)، كأف النهي عن قتل النساء خاص بالكافرة األصلية«من بدؿ دينو فاقتلوه» :قولو

كلدفع التعارض مجع  ،مع هنيو عن الصبلة يف األكقات ادلكركىة ،«ناـ عن صبلة كنسيها فليصلها إذا ذكرىا
بينهما الشوكاين بقولو: "فإف األكؿ عاـ يف األكقات، خاص يف الصبلة ادلقضية، كالثاين عاـ يف الصبلة، 

 .(ِ)خاص يف األكقات"

 :بين األدلة المتعارضة صور الجمع -الفرع الثاني

 :الصور من األدلة الشرعية، من أعلها رضُتصوران كثَتة للجمع بُت ادلتعاكاإلماماف ذكر األصوليوف 
من  ان ، كقريبفيو، كزلتمبلن  كجدتو متنازعان  فيو النسخ إذا تأمل عيى كىو أف غالب ما ادي " :قاؿ الشاطيب

، أك تقييد ان جململ، أك زبصيص ان الثاين بيانلُت على كجو، من كوف التأكيل باجلمع بُت الدلي دلطلق، كما  ان لعمـو
 .(ّ)"أشبو ذلك من كجوه اجلمع مع البقاء على األصل من اإلحكاـ يف األكؿ كالثاين

 :(5)على الخاص (4)العام الجمع بحمل -الصورة األولى
 :(ٔ)إذا تعارض عاـ كخاص فقد ذكر األصوليوف يف ذلك مذاىب

ذىب اجلمهور إىل كجوب بناء العاـ على اخلاص عند التعارض، سواء تقدـ : المذىب األول
  علم.لم التاريخ بينهما أـ مل يي اخلاص أك تأخر، كسواء عي 
 ذىب بعض األحناؼ كبعض ادلعتزلة إىل أف العاـ ينسخ اخلاص إذا تأخر عنو.المذىب الثاني: 

                                                           
 (.ُّٖ/ُ(، إرشاد الفحوؿ: )ِِٕ/ٕنيل األكطار للشوكاين: ) (ُ)
 (.ِِٕ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
 (.َّْ/ّادلوافقات للشاطيب: ) (ّ)
 (.ُْٓ/ُىو: )كبلـ مستغرؽ جلميع ما يصلح لو(، قواطع األدلة للسمعاين: ) (ْ)
 (.ُْٕ/ُىو: )بياف ما مل يرد باللفظ العاـ(، ادلصدر السابق: ) (ٓ)
 (.ُٖٗ/ِ(، الربىاف يف أصوؿ الفقو للجويٍت: )ِّٓ(، ادلستصفى للغزايل: )َُٔ/ُالتبصرة للشَتازم: )(ٔ) 
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، إىل أهنما (ِ)كأيب بكر األشعرم، (ُ)كأيب بكر الدقاؽ ،: ذىب بعض ادلتكلمُتالمذىب الثالث
 .(ّ)«العشر فيما سقت السماء»: قولو  مثاؿ ذلك،يتعارضاف، 

على إخراج  يدؿ بعمومواألكؿ فاحلديث ، (ْ)«ليس فيما دكف مخسة أكسق صدقة» :قولو ك  
أنو ال زكاة كالثاين يدؿ على سواء بلغ مخسة أكسق أـ مل يبلغ، الذم سيقي من ماء السماء العشر من ادلاؿ 

أف ك  اجلمع بينهما حبمل العاـ على اخلاص، يف أقل من مخسة أكسق، فذىب اجلمهور من األصوليُت إىل
كذىب األحناؼ إىل أف العاـ قاض على اخلاص كناسخ لو، ، (ٓ)مخسة أكسقال ذبب يف أقل من الزكاة 

 .(ٔ)فقالوا بعدـ التخصيص فأكجبوا الزكاة يف أقل من مخسة أكسق
 في الجمع بحمل العام على الخاص: حزم رأي ابن

 من نوعاف االستثناء أك التخصيص إففقاؿ: " ،ذىب ابن حـز إىل أف التخصيص نوع من البياف
 يف يقتضيو شيء لفظها من ؼلرج أف دكف ككميتها كيفيتها بتفسَت يكوف قد اجلملة بياف ألف ؛البياف أنواع
 من ؼلرج أف دكف بإيتائها ادلأمور الزكاة ىذه ماىية  اهلل رسوؿ ُتفبٌ  ،الزكاة كآتوا :تعاىل كقولو اللغة
 ،باستثناء يكوف كقد ،ذلك كغَت كاحلج النكاح صفات من السبلـ عليو رفسٌ  ككذلك ،شيئان  الزكاة لفظ
 فكاف ،أكسق مخسة دكف فيما العرايا استثٌت مث ،بالتمر الرطب بيع عن السبلـ عليو هنيو عن ركل ما :مثل
 كخبل إال :مثل االستثناء بألفاظ االستثناء يكوف كقد ،ادلتقدـ النهى مجلة من ياار الع حبكم سلرجان  ىذا

                                                           
 ىو: زلمد بن زلمد بن جعفر البغدادم، أبو بكر ادلعركؼ بالدقاؽ، كيلقب بػ"خباط" الشافعي ادلذىب الفقيو (ُ)

ق(. انظر: تاريخ ِّٗق(، كتويف سنة: )َّٔاألصويل. توىل القضاء بكرخ بغداد، ككاف عاًلمان فاضبلن، كلد سنة: )
 (.َُٖ/ُ(، الوايف بالوفيات للصفدم: )ْْٕ/ّبغداد كذيولو ط العلمية )

ٍلحىميُّ القزٌاز. (ِ) 
ي
ىػ( ثقة، كثَت َّٕ)ادلتوىف: ىو: زلمد بن جعفر بن زلمد بن سعيد، أبو بكر األشعرٌم االصبهايٌن ادل

 (.ُِِ/ٕاحلديث. تاريخ االسبلـ للذىيب: )
أخرجو البخارم: )كتاب الزكاة(، )باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، كبادلاء اجلارم كمل ير عمر بن عبد العزيز:  (ّ)

اة(، )باب قدر (، كركاه البيهقي يف السنن الكربل: )كتاب الزكُّْٖ(، رقم )ُِٔ/ِ، )«يف العسل شيئا»
(، كأخرجو أمحد يف مسنده ط الرسالة: )حديث معاذ بن َْٕٗ( رقم )ُِٗ/ْالصدقة فيما أخرجت األرض(: )

 (.َِِّٕ( رقم )ّٓٔ/ّٔجبل(، )
(، كأخرجو مسلم: )كتاب الزكاة(، ُْْٕ( رقم )ُُٔ/ِأخرجو البخارم: )كتاب الزكاة( )باب زكاة الورؽ(، ) (ْ)

 (.ٕٗٗ( رقم )ّٕٔ/ِ)
(، البحر ُّٔ/ِ(، بياف ادلختصر شرح سلتصر ابن احلاجب لؤلصفهاين: )ّْٔ/ِالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ٓ)

 (.ِّٓ(، ادلستصفى للغزايل: )ُٖٗ/ُ(، قواطع األدلة للسمعاين: )َْٓ/ْاحمليط للزركشي: )
يف أصوؿ الفقو للجويٍت: (، الربىاف ِِٗ/ُ(، كشف األسرار للبخارم: )ُْٔ/ُالفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: ) (ٔ)

 (.ُٗٗ/ُللجويٍت: )
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 ،أخرل مجلة من مستثٌت اخلرب بلفظ أك األمر بلفظ رداكا حكمان  يكوف كقد ،ذلك أشبو كما كمامل كحاشا
 الكتاب أىل نساء نكاح إباحة جاءت مث مجلة ادلشركات نكاح تعاىل كتحرؽلو ،التخصيص يسمى كىذا

كافق ابن حـز اجلمهور يف  ، كعن ادلثاؿ ادلذكور فقد(ُ)"ادلذكورة اجلملة من زبصيصان  ىذا فكاف ،بالزكاج
و هبذا ، فه(ِ)يف أقل من مخسة أكسقعنده كاجبة حبمل العاـ على اخلاص، فبل زكاة بينهما كجوب اجلمع 

  كيتفق مع اجلمهور يف اجلمع بالتخصيص كإف اختلفت الكيفية. يوجب محل العاـ على اخلاص

 :في الجمع بحمل العام على الخاص رأي الشوكاني
ذىب اإلماـ الشوكاين إىل ما ذىب إليو مجهور األصوليُت من كجوب محل العاـ على اخلاص عند 

يف احلمل عمل ، مستدالن على أف هل التاريخ بينهماسواء تقدـ اخلاص أك تأخر أك جي  التعارض
أف الزكاة ال ذبب يف أقل يرل بناء العاـ على اخلاص، ك الشوكاين فقد رجح السابق ، كعن ادلثاؿ (ّ)بالدليلُت

 .(ْ)من مخسة أكسق

 :(6)على المقيد (5)حمل المطلق -الصورة الثانية

بعض اختلف األصوليوف يف ىذه الصورة فذىب اجلمهور إىل أف ادلطلق ػلمل على ادلقيد، كذىب 
  .األحناؼ إىل أف ادلقيد ينسخ ادلطلق

 فَ َتْحرِيرُ  قَاُلوا ِلَما يَ ُعوُدونَ  ثُمَّ  ِنَسائِِهمْ  ِمنْ  يُظَاِىُرونَ  َوالَِّذينَ : يف كفارة الظهار مثالو: قولو تعاىل
[، فجاء لفظ الرقبة ّ]اجملادلة: آية َخِبيرٌ  تَ ْعَمُلونَ  ِبَما َواللَّوُ  ِبوِ  تُوَعظُونَ  َذِلُكمْ  يَ َتَماسَّا َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  رَقَ َبةٍ 

 ِإالَّ  ُمْؤِمًنا يَ ْقُتلَ  َأنْ  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَمايف كفارة القتل:  تعاىل ولة، فتطلق على ادلؤمنة كغَتىا، كقو غَت مقيد

                                                           
 (.َٖ/ُاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.َُّ/ّ: )صدر نفسوادل (ِ)
 (.ََْ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
 (.ِْْالسيل اجلرار للشوكاين: ) (ْ)
ىو: )اللفظ الذم يدؿ على ذات كاحدة ال بعينها، بل باعتبار حقيقة شاملة جلنس تلك الذات(، كقولنا درىم، فإنو  (ٓ)

علا ال بعينو، نظرا إىل حقيقة الدرىم الشاملة لكل درىم، كىو أيضا من األقواؿ الكلية، كىو باحلقيقة فإنو يتناكؿ در 
 (.ِٗ/ُاسم اجلنس"، تقوًن النظر البن الدىاف: )

: ما كاف من األلفاظ الدالة على مدلوؿ معُت، كزيد كعمرك، األولقاؿ اآلمدم: "كأما ادلقيد فإنو يطلق باعتبارين.  (ٔ)
: ما كاف من األلفاظ داالن على كصف مدلولو ادلطلق بصفة زائدة عليو كقولك: " دينار الثانيلرجل كضلوه. كىذا ا

 (.ْ/ّمصرم، كدرىم مكي ". اإلحكاـ لآلمدم: )
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ُقوا َأنْ  ِإالَّ  َأْىِلوِ  ِإَلى ُمَسلََّمةٌ  َوِديَةٌ  ُمْؤِمَنةٍ  َرقَ َبةٍ  فَ َتْحرِيرُ  َخطَأً  ُمْؤِمًنا قَ َتلَ  َوَمنْ  َخطَأً   قَ ْومٍ  ِمنْ  َكانَ  فَِإنْ  َيصَّدَّ
َنُكمْ  قَ ْومٍ  ِمنْ  َكانَ  َوِإنْ  ُمْؤِمَنةٍ  َرقَ َبةٍ  فَ َتْحرِيرُ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  َلُكمْ  َعُدو   نَ ُهمْ  بَ ي ْ  ِإَلى ُمَسلََّمةٌ  َفِديَةٌ  ِميثَاقٌ  َوبَ ي ْ
 َحِكيًما َعِليًما اللَّوُ  وََكانَ  اللَّوِ  ِمنَ  تَ ْوبَةً  ُمَتَتابَِعْينِ  َشْهَرْينِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  َلمْ  َفَمنْ  ُمْؤِمَنةٍ  َرقَ َبةٍ  َوَتْحرِيرُ  َأْىِلوِ 

[، ففي ىذه اآلية جاء لفظ الكفارة مقيدة برقبة مؤمنة، فهل ػلمل ادلطلق على ادلقيد أـ ِٗ]النساء: آية 
ذىب دلالكية كالشافعية كاحلنابلة كبُت احلنفية، حيث ال؟ يف ىذه ادلسألة خبلؼ مشهور بُت اجلمهور من ا

ذىبت ، ك (ُ)اجلمهور إىل أف ادلطلق ػلمل على ادلقيد؛ ألف ذلك من باب التخصيص، خببلؼ العكس
عمل بو مقيدان، فإف أمجعوا على العمل بادلقيد يكوف من يي احلنفية إىل أف ادلطلق يبقى على إطبلقو، كادلقيد 

ييعلم الناسخ يثبت التعارض بينهما، كإذا مل باب النسخ
(ِ). 

 :في حمل المطلق على المقيد رأي ابن حزم
إطبلقو كادلقيد يعمل بو  علىعمل بو ذىب ابن حـز إىل منع محل ادلطلق على ادلقيد، كأف ادلطلق يي 

كمن باب  ،مقيدان، كالذم يظهر أف ابن حـز ؽلنع ذلك؛ ألف محل ادلطلق على ادلقيد غلعلو من باب القياس
و ال يقوؿ بذلك، كرجح يف ادلثاؿ أف العتق يف كفارة الٌظهار ال يشًتط فيها أف تكوف هـو كىدلفالعمل با

 .(ّ)الرقبة مؤمنة، كاشًتطها يف كفارة القتل

 :في حمل المطلق على المقيد رأي الشوكاني
، حيث  ما فاحلققاؿ: " ذىب الشوكاين إىل أف ادلطلق ػلمل على القيد قياسان على زبصيص العمـو

 فهو للعاـ التخصيص يف كرذي  ما أف اعلمكقاؿ: "أم: إذا اربد احلكم، ، (ْ)"باحلمل القائلوف إليو ذىب
 جلمهور يف احلمل عند توفر الشركط.كعليو فالشوكاين يوافق ا ،(ٓ)"ادلطلق تقييد يف جار

                                                           
 (.َّٖ/ُ(، الفقيو كادلتفقو للخطيب البغدادم: )ْٕٔ/ِالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ُ)
 (.ْٖ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )َٗ(، احملصوؿ البن العريب: )ِِٓ/ُالفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: ) (ِ)
 (.َُ/ٕاإلحكاـ: ) (ّ)
 (. ٖ/ِإرشاد الفحوؿ ) (ْ)
 (.َُ/ِ) ادلصدر نفسو: (ٓ)
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 :(2)على المبين (1)حمل المجملالجمع ب -ثالثةالصورة ال

ادلتعارضُت حبمل اجململ على ادلبُت عمل ذىب إليو اجلمهور، كمل ؼلالف يف ذلك إال إف اجلمع بُت 
 .(ّ)بعض األحناؼ

 َنَكاالً  َكَسَبا ِبَما َجَزاءً  َأْيِديَ ُهَما فَاْقطَُعوا َوالسَّارَِقةُ  َوالسَّاِرقُ مثالو قولو تعاىل يف قطع يد السارؽ: 
[، فإف ظاىر اآلية يوجب قطع يد كل سارؽ كسارقة سواء ّٖ]ادلائدة: آية  َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواللَّوُ  اللَّوِ  ِمنَ 

 دينار ربع يف إال السارؽ يد تقطع ال» :كاف ادلسركؽ قليبلن أـ كثَتا، كظاىر اآلية يتعارض مع قولو 
 .(ْ)«فصاعدا
، أما الشافعية كغَتىم (ٓ)ذا ادلثاؿ جعلو األحناؼ من باب اجململ؛ لعدـ تعيُت القطع يف اليدكى 

كدفعوا التعارض بُت اآلية فجعلوا لفظ ليد يف اآلية مطلقة كمحلوىا على ما جاء يف السنة من تقييد، 
 .(ٔ)كاحلديث بأف اآلية عامة يف قطع يد كل سارؽ كسارقة، يستثٌت من ذلك من سرؽ أقل من ربع دينار

 :في حمل المجمل على المبين رأي ابن حزم
إىل أف تفسَت اجململ نوع من البياف، كرجح كقوع األمجاؿ يف الكتاب كالسنة، كحكم ذىب ابن حـز 

 فكاف ادلفسرات األحاديث بعقبها أتى اجململة اآلية نزلت إذاعلى ما كاف رلمبلن كأتى بعده البياف، بقولو: "

                                                           
فهو: )اللفظ الذم ؽلكن استعماؿ حكمو عند كركده، كيكوف موقوفان على بياف من غَته(، كىو على قسمُت.  (ُ)

علا: ما يكوف إمجالو يف نفس اللفظ بأف يكوف اللفظ يف نفسو مبهما غَت معلـو ادلراد عند ادلخاطبُت. كالقسم أحد
اآلخر: أف يكوف اللفظ شلا ؽلكن استعمالو لو خلينا كما يقتضيو ظاىره إال أنو يصَت يف معٌت اجململ دبا يقًتف إليو شلا 

 (.ْٔ/ُصوؿ للجصاص: )يوجب إمجالو من لفظ أك داللة". الفصوؿ يف األ
ىو: )ما استقل بنفسو، يف الكشف عن ادلراد، كمل يفتقر يف معرفة ادلراد إىل غَته(، كذلك على ضربُت: ضرب يفيد  (ِ)

 (.ِِّ/ُبنطقو، كضرب يفيد دبفهومو. الفقيو كادلتفقو للخطيب البغدادم: )
 (،  ُِْٔ/ٖرداكم: )(، التحبَت شرح التحرير للمٕٓٔ/ّشرح سلتصر الركضة للطويف: ) (ّ)
[ ّٖأخرجو البخارم: )كتاب احلدكد( )باب قوؿ اهلل تعاىل: }كالسارؽ كالسارقة فاقطعوا أيديهما{ ]ادلائدة: آية  (ْ)

(، كأخرجو مسلم: )كتاب احلدكد(، )باب حد السرقة كنصاهبا(، ٖٕٗٔ( رقم )َُٔ/ٖكيف كم يقطع؟(، )
(ّ/ُُِّ..) 

(، قواطع األدلة للسمعاين: ٖٔ/ُ(، الفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: )َُٖ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ٓ)
(ُ/ِّٗ.) 

(، اإلحكاـ لآلمدم: ّٔ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ُْٗ/ُ(، العدة للفراء: )ٕٔالرسالة للشافعي: ) (ٔ)
(ّ/ُٗ.) 
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كجوب  ، كقاؿ يف(ُ)"بعض على بعضو كمعطوفان  بعض من بعضو كمستثٌت بعض إىل بعضو مضمومان  ذلك
 كإما ،آخر نص من إما :موضعُت أحد من فيو ادلراد طلب من بد فبل اجململ كأما محل اجململ على ادلبُت: "

 كال فيو خالفنا من نباؿ كمل إليو كصرنا بو قلنا آخر نص يف الكلمة تلك تفسَت كجدنا فإذا إمجاع من
 من أك قدًن من كاف من كائنا فيو كافقنا دبن نتكثر كمل ،جلوا أك صغركا قلوا أك كثركا منو استوحشنا

 السارؽ يد بقطع كجل عز اهلل أمر كمثل" ، كرجح يف ادلثاؿ السابق ما قالو:(ِ)"ككثَت كقليل حديث
 ربع من أقل سارؽ استثناء فوجب فصاعدا دينار ربع يف إال قطع ال السبلـ عليو قولو مع مجلة كالسارقة

فهو هبذا ػلمل اجململ على ادلبُت، ، (ّ)عليو" القطع كجوب على ذلك عدا ما سارؽ كبقي القطع من دينار
 ،مفسر منو :قسماف العمـوكادلبلحظ أف ابن حـز غلعل اجململ كادلبُت كالعمـو كاخلصوص، حيث قاؿ: "

 ،معاين األكثر من معاين األقل استثناء ادلسائل ىذه يف أرينا فقد: "كقاؿ يف الصور مجيعها ،(ْ)"رلمل كمنو
 من كحديثا آية من كآية حديث من كآية آية من كحديثا إباحة من كحظرا حظر من إباحة ذلك يف كأرينا

 معاين األكثر كاف كسواء ،ذلك نعلم مل أك أكال كرد النصُت أم نعلم كما الوجو ىذا يف نبايل كال ،حديث
 .(ٓ)"معان  يستعمبلف لكن ،لآلخر منهما كاحد ًتؾيي  كال سواء ذلك كل آخران  كرد أك أكالن  كرد

 :في حمل المجمل على المبين رأي الشوكاني

كذىب  عليو اجلمهور،إذا جاء لفظ رلمل كعارضو نص آخر، فإنو يعد بيانان للمجمل، كىذا ما 
 هبا ادلراد يتعُت ال داللة دؿ ما ىوؼ اجململ بقولو: )الشوكاين إىل أف اإلمجاؿ كاقع يف الكتاب كالسنة، كعرٌ 

، كعرؼ ادلبُت بقولو: (ٔ)(باالستعماؿ أك الشرع، بعرؼ أك اللغة، بوضع التعيُت عدـ كاف سواء دبعُت، إال
 كيف، معناه كأكضح أظهره، إذا كذا فبلف بٌُت : يقاؿ ظهر، إذا باف من ،(ادلظهر) اللغة يف فهو: ادلبُت كأما"

أف السارؽ ال يف ادلثاؿ السابق التخصيص من ، كرجح رمحو اهلل (ٕ)(البياف إىل افتقر ما) ىو: االصطبلح
، كرجح اإلمجاؿ يف (ٖ)ليس من باب اإلمجاؿ خبلفان للحنفية و، كأنتقطع يده إال يف ربع دينار فصاعدان 

                                                           
 (َُُ/ّاإلحكاـ: )(ُ) 
 (ُْٓ/ّ: )ادلصدر نفسو(ِ) 
 (.ِّ/ِالسابق: ) ادلصدر (ّ)
 (.ُْٓ/ّاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ِّ/ِ: )دلصدر نفسوا (ٓ)
 (.ُِ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٔ)
 (.ُّ/ِادلصدر نفسو: ) (ٕ)
 (.ٖٗٓ(، السيل اجلرار للشوكاين: )ُٗ/ِ: )إرشاد الفحوؿ (ٖ)
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ػلمل على احليض، كعلى الطهر، كمل يرجح، حيث ذىب  ، فإنو، كالقرءاللفظ الذم ػلتمل أكثر من معٌت
  .(ُ)من اآلخر إىل أنو ليس أحدعلا أكىل باحلمل

 أوجو االتفاق واالختَلف بين اإلمامين في كيفية الجمع بين المتعارضين من األدلة:

إف ادلبلحظ من خبلؿ ما مر أف اإلمامُت اتفقا يف القواعد كاختبلفا يف التطبيق كيف بعض الصور، 
 اختلفا فيو.كما كإليك أىم ما اتفقا عليها 

 :نااإلمام عليهااتفق تي وجو الاأل

 اتفق اإلماماف على كجوب تقدًن اجلمع عند التعارض، كما اتفقا على األكجو اآلتية:
 : جواز اجلمع بتعدد احلكم.الوجو األول
 : جواز اجلمع بتعدد احلاؿ كاختبلؼ الزماف.الوجو الثاني

 : اجلمع بالتصرؼ سواء كاف من طرؼ كاحد أك من الطرفُت.الوجو الثالث
 العاـ على اخلاص.: اجلمع حبمل الوجو الرابع

 : اجلمع حبمل اجململ على ادلبُت.الوجو الخامس

 ن:ااإلمام فيهااختلف تي وجو الاأل

 إف من يتتبع كبلـ اإلمامُت كتطبيقاهتم غلد أهنم ؼلتلفوف يف أكجو، منها:
: إكثار ابن حـز من اجلمع باالستثناء سواء كاف متصبلن أك منفصبلن، كالشوكاين ال الوجو األول

 باالستثناء ادلنفصل.يقوؿ 
، مع : إكثار الشوكاين من اجلمع بتعدد احلاؿ، كجبعل أحد الدليلُت خاص بالنيب الوجو الثاني

 إنكار ابن حـز لذلك.
: منع ابن حـز اجلمع حبمل ادلطلق على ادلقيد؛ ألنو عنده من باب القياس كالقوؿ الوجو الثالث

، أما الشوكاين فجعلو كالعمـو كاخلص  وص.بادلفهـو
: ذىب ابن حـز إىل أف اجململ كادلبُت كالعاـ كاخلاص، كذىب الشوكاين إىل أف اجململ الوجو الرابع

 ما احتمل معنيُت كال ؽلكن محل أحدعلا على اآلخر.

                                                           
 (.ُٔ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
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 الترجيح:

يًتجح من ذلك ما ذىب إليو اإلماماف كعامة األصوليُت من كجوب اجلمع، عند توفر الشركط اليت 
كر من ادلراتب كالصور، لوجود ذلك دبا ذي جواز اجلمع  جحع، كيًت عن احلكمة ادلرادة من ادلشرٌ  رج النصال زبي 

 ذلك، كاهلل أعلم.من ، كأف من خالف مل يأيت حبجة سبنع ةعييف الشر 
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                                                                                                                                       ملبحث انثانيا

 انشرعية األدنة بني اننسخ

ىذا ادلبحث يتناكؿ إف النسخ بُت األدلة الشرعية ثابت يف الكتاب كالسنة كاإلمجاع كما سيأيت، ك 
كشركطو كطرؽ معرفتو، كزللو بُت األدلة الشرعية، كذلك عند  ،معٌت النسخ، كبياف حكمو كأقسامو

 األصوليُت كعند اإلمامُت، كيتم تناكؿ ذلك يف أربعة مطالب:

 املطهب األول

 حد اننسخ بني األدنة انشرعية
عند األصوليُت كعند اإلمامُت،  يتم تناكذلا، كبياف احلكمة منو، ك يتناكؿ ىذا ادلطلب معٌت النسخ

 كتفصيل ذلك يف فرعُت:

 حد النسخ والحكمة منو عند األصوليين: -الفرع األول

 يتناكؿ ىذا الفرع معٌت النسخ يف اللغة كاالصطبلح كبياف احلكمة منو، كذلك كاآليت:

 حد النسخ في اللغة:  -أوالً 

الًتاب كاآلثار إذا طمستها كزلتها،  ، كمنو يقاؿ: نسخت الريح(الرفع كاإلزالة): النسخ لغةً 
 . (ُ)(نقل اخلط من موضع إىل كل موضع) :كنسخت الشمس الظل إذا أزالتو، كيعرب بو عن
 ككرد النسخ يف الشريعة بعدة معاف منها:

فَ يَ ْنَسُخ اللَُّو َما يُ ْلِقي من غَت تعويض شيء عن ادلنسوخ، كىذا يف قولو تعاىل:  الرفع واإلزالة
 [.ِٓية من اآل]احلج:  الشَّْيطَاُن ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّو آيَاتِِو َواللَُّو َعِليٌم َحِكيمٌ 

 َىَذا ِكَتابُ َنا يَ ْنِطُق َعَلْيُكْم بِاْلَحقِّ ِإنَّا ُكنَّا َنْستَ ْنِسُخ َما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ ، كقولو تعاىل: النقل والكتابة
  اجلاثية: آية[ِٗ.] 

                                                           
 (.ُٔ/ّ(، لساف العرب البن منظور: )َّٗ(، سلتار الصحاح للرازم: )ّٓٓ/ٕتاج العركس للزبيدم: ) (ُ)
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َما نَ ْنَسْخ ِمْن الشرعي كىو: رفع حكم شرعي خبطاب جديد، كذلك يف قولو تعاىل: كجاء دبعناه 
َها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم تَ ْعَلْم َأنَّ اللََّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   [.َُٔ]البقرة: آية  آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ِمن ْ

ح كسيأيت، كعلى ادلعنيُت، من اإلزالة، كالنقل، اختلف فاألكؿ كالثاين يف اللغة، كالثالث يف االصطبل
األصوليوف يف داللة اللفظ على معٌت النسخ  ىل ىو رلاز أـ حقيقة؟ رجح بعضهم: أنو رلاز فيهما، كشلن 

، كرجح أبو احلسُت البصرم من ادلعتزلة أنو حقيقة فيهما (ُ)ذىب إىل ذلك أبو بكر الرازم، كالسرخسي
 ل بعض األصوليُت فرجح أنو حقيقة يف النقل، رلاز يف الرفع كاإلزالة.، كفصٌ (ِ)كليس رلازان 

كاختار بعضهم ادلعٌت األكؿ للنسخ، كبعضهم الثاين، كبعضهم اختار ادلعنيُت، كادلتأمل يف اخلبلؼ 
 .(ّ)غلده لفظيان 

 حد النسخ في االصطَلح: -ثانياً 

اف أك إزالة، أك عبارة عن انتهاء ما  اختلف األصوليوف يف تعريف النسخ، من أف يكوف عبارة عن بي
كاف يف الزمن ادلاضي، أك عبارة عن نقل كربويل احلكم من األخف إىل األثقل أك العكس، كاختلفوا يف 
زبصيص العاـ كتقييد ادلطلق، كبياف اجململ، ىل يكوف من النسخ أـ ال؟ كصاركا يف ذلك على ثبلثة 

 اذباىات:
 ة احلكم األكؿ(: النسخ )رفع كإزال -االتجاه األول

 .(ْ)كشلن عرفو بذلك ادلقدسي بقولو ىو: )رفع احلكم الثابت بطريق شرعي، دبثلو، مًتاخ عنو( -ُ
أما اخلطيب البغدادم عرفو بقولو: "كحده، )اخلطاب الداؿ على ارتفاع احلكم الثابت  -ِ

 .(ٓ)باخلطاب ادلتقدـ على كجو لواله لكاف ثابتان بو، مع تراخيو عنو(
كالنسخ عند أيب احلسُت البصرم: )إزالة مثل احلكم الثابت بنص صادر عن اهلل أك بنص أك  -ّ

 .(ٔ)، مع تراخيو عنو على كجو لواله لكاف ثابتان(فعل منقولُت عن رسوؿ اهلل 

                                                           
 (.ّٓ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )ُٖٗ/ِالفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: ) (ُ)
 (.ُّٔ/ُادلعتمد أليب احلسُت البصرم: ) (ِ)
(، اللمع يف أصوؿ الفقو ِْٓ/ِويٍت: )(، التلخيص يف أصوؿ الفقو للجِِٔ/ِاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ) (ّ)

 (.ٓٓللشَتازم: )
 (.ُِٗ/ُشرح سلتصر الركضة للطويف: )(ْ) 
 (.ِْْ/ُالفقيو كادلتفقو للخطيب البغدادم: ) (ٓ)
 (.ّٕٔ(، )ّٔٔ/ُادلعتمد أليب احلسُت البصرم: ) (ٔ)
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 النسخ )نوع من أنواع البياف(، كشلن أخذ ىذا االذباه احلنفية: -االتجاه الثاني

ريعة، ىو: )بياف مدة احلكم الذم كاف يف توعلنا كتقديرنا ذكر اجلصاص أف "النسخ يف الش -ُ
 .(ُ)جواز بقائو، فتبُت لنا أف ذلك احلكم مدتو إىل ىذه الغاية، كأنو مل يكن مرادان بعدىا(

 .(ِ)ذكر السرخسي أف النسخ: )بياف انتهاء مدة كوف احلكم حسنان عند اهلل تعاىل( -ِ
 .(ّ)احلكم ادلطلق الذم كاف معلومان عند اهلل( عرفو البزدكم بقولو: "النسخ )بياف زلض دلدة -ّ

 النسخ )النقل(: -االتجاه الثالث

 .(ْ)اء أف النسخ: )عبارة عن إخراج ما مل يرد باللفظ العاـ يف الزماف مع تراخيو عنو(ذكر الفرٌ  -ُ
 .(ْ)عنو(

كذكر اجلويٍت أف النسخ ىو: )اللفظ الداؿ على انتهاء أمد احلكم الشرعي مع تأخَت عن  -ِ
 .(ٓ)مورده(

 مناقشة التعريفات: 

اخ(، فقوذلم: استخدـ أصحاب االذباه األكؿ األلفاظ اآلتية: )رفع، خطاب، ثابت، متقدـ، مًت 
كالتقرير كاإلمجاع، كقوذلم: )ثابت( أخرج الضعيف  )رفع( أخرج النقل، كقوذلم: )خطاب( أخرج الفعل

ف، ادلقًت اريخ، كقوذلم: )مًتاخ( أخرج يو تالذم مل يثبت كدليل العقل، كقوذلم: )متقدـ( أخرج ما مل يعلم ف
 نو زبصيص كليس نسخ.أب

كىم األحناؼ: فقد سبسكوا بالبياف لكي يدخل فيو زبصيص العاـ، كتقييد ادلطلق،  ،االتجاه الثاني
فهم يقدموف النسخ على اجلمع، كغلعلوف بياف العمـو كتقييد ادلطلق من النسخ، ال من التخصيص 

 كالتقييد.
مل يكن لو أنصار؛ ألف الغالب يف النقل أف يكوف يف اجلمع عند أكثرىم، فما   ث:واالتجاه الثال

كاف فيو ربرًن مث صرؼ لئلباحة مثبلن، فالشافعية غلعلونو من باب اجلمع ال النسخ، فقوذلم: إخراج ما مل 
 يرد، ليدؿ على بقاء شيء بعد النسخ، كىذا التعريف للفراء من احلنابلة.

                                                           
 (.ُٗٗ/ِالفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: ) (ُ)
 (.ْٕ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ِ)
 (.ُْٓ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ّ)
 (.ٖٕٕ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ْ)
 (.ِْٖ/ِالربىاف يف أصوؿ الفقو للجويٍت: ) (ٓ)
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 النسخ عند األصوليين:الحكمة من  -ثالثاً 

 للنسخ ًحكىمه متعددة منها:

مراعاة مصاحل العباد بتشريع ما ىو أنفع ذلم يف دينهم كدنياىم، اعًتض اجلويٍت على من قاؿ  -ُ
هبذا، من أنو إلزاـ منا هلل عز كجل أف يراعي مصاحل العباد، كاهلل سبحانو ال غلب عليو 

 . (ُ)استصبلح عباده بالنسخ
 التشريع حىت يبلغ الكماؿ.التطور يف  -ِ
 اختبار ادلكلفُت باستعدادىم لقبوؿ التحوؿ من حيٍكمو إىل آخر كرضاىم بذلك. -ّ
اختبار ادلكلفُت بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كاف النسخ إىل أخف، ككظيفة الصرب إذا كاف  -ْ

 . (ِ)النسخ إىل أشد

يظهر أف النسخ أمر راجع إىل كيىردي على كل حكمة من احًلكم اليت ذكركىا للنسخ مآخذ، كالذم  
اهلل عز كجل فينسخ ما يشاء كػلكم ما يريد ال معقب حلكمو، فاألكىل أف نًتؾ احلكمة هلل، فقد نصيب 

نَ ُهْم َأْن كقد طلطئ، قاؿ اهلل تعاىل:  ِإنََّما َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَ ي ْ
فما على ادلسلم إال السمع كالطاعة يف  -[ُٓ]النور: آية  وا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ يَ ُقولُ 

 كل أكامر الشرع، كمنها النسخ إذا عيلٍم، كاهلل أعلم. 

 حد النسخ وبيان الحكمة منو عند اإلمامين: -الفرع الثاني

كاالصطبلح كبياف احلكمة من النسخ، كاألكجو اليت اتفقا يتناكؿ ىذا الفرع معٌت النسخ يف اللغة 
 عليها أك اختلفا فيها، ابن حـز كالشوكاين، كتفصيل ذلك كاآليت:

 حد النسخ عند ابن حزم: -أوالً 

تناكؿ ابن حـز النسخ يف اللغة على قسمُت، حيث قاؿ: "كالنسخ ينقسم يف اللغة إىل قسمُت، 
: والقسم الثانيلة فبلف، كنسخت الربح أك القـو أم: عفتو مجلة، : التعفية، تقوؿ: انتسخت دك أحدىما

ذبديد الشيء كتكثَت أمثالو، تقوؿ: نسخت الكتاب نيسخان كثَتة، فالقسم األكؿ الذم ىو التعفية ىو 
الذم قصدناه بالكبلـ يف ىذا الباب، كمل نقصد القسم الثاين، كإظلا ذكرناه ليوقىفى عليو، كليعلم أنا ال 

                                                           
 (.ْٗٓ/ِالتلخيص يف أصوؿ الفقو للجويٍت: ) (ُ)
 (.َّٔالوجيز يف أصوؿ الفقو للدكتور زيداف: ) (ِ)
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، كذكر ابن حـز ادلعٌت اللغوم (ُ)الكبلـ يف ىذا الباب، فَتتفع التخليط كاإلشكاؿ إف شاء اهلل"نقصده ب
: الزكاؿ على أحدىماللنسخ يف كتابو الناسخ كادلنسوخ، فقاؿ: "إف النسخ يف اللغة موضوع بإزاء معنُت، 

 .(ِ): على جهة االنتقاؿ"الثانيجهة االنعداـ، ك
كركد أمر خببلؼ أمر كاف قبلو ينقض بو أمر ) :االصطبلح، بقولو "كالنسخؼ ابن حـز النسخ يف عرٌ 

فأخرج بذلك  ،)حكمُت( :، ففي ىذا التعريف يذىب ابن حـز إىل أف النسخ يكوف بُت أمرين(ّ)"(األكؿ
الفعلُت، كما اشًتط الًتاخي بينهما، كأف يكونا متعارضُت، فأخرج بالًتاخي االقًتاف؛ ألف ما ليس مًتاخيان 
ليس بنسخ باتفاؽ، كإظلا ىو: زبصيص، كخرج بادلختلفُت بالنقض غَت ادلتعارضُت، كذىب ابن حـز يف 
تعريف آخر إىل أف النسخ نوع من البياف، فقاؿ: "حد النسخ )أنو بياف انتهاء زماف األمر األكؿ فيما ال 

، كذىب يف مكاف آخر على (ْ)"(نوع من أنواع تأخَت البياف)يتكرر(، كقاؿ: "كالنسخ على ما فسرناه قبل 
 .(ٓ)أف النسخ عبارة عن الرفع، فقاؿ: "فالنسخ قد بينا معناه كىو: )رفع احلكم(

 ففي ىذه التعاريف غلمع ابن حـز بُت كل معاف النسخ.

 ىل يقول ابن حزم بأن للنسخ حكمة، أم ال؟

احلكمة اليت تطالب "فأين تلك : رد ابن حـز أف يكوف للنسخ حكمة، على غرار رده التعليل، فقاؿ
، حىت ربَتت فيو بالرفع من ادلنسوخ الذم أيبقيى لفظوهبا ربك تعاىل؟، كما الذم جعل رىٍفعي ما ريًفعى أكىل 

طوائف من أىل ادللة، كما الذم جعل إبقاء ما أيبقيى لفظو ادلنسوخ أكىل باإلبقاء شلا ريًفعى لفظو من ادلنسوخ، 
، كىل كما الذم أكجب نقض احلكم دبا كاف أ مس فرضان مث حـر اليـو أك ما كاف حرامان أمس مث أبيح اليـو

 ... ،، إف ىذا ذلو الضبلؿ البعيد؟ىذا ىنا حاؿ استحالت أك طبيعة انتقضت فأكجب ذلك تبديل الشرائع
ـ علينا بعض ما خلق مدة ما مث أراد تعاىل أف ػلرمو رِّ إال أف اهلل تعاىل أراد أف ػلي  ،كما ىهنا شيء أصبلن 

يف العصر الذم بعثو دكف  -عليو الصبلة كالسبلـ -لينا، كال علة لشيء من ذلك كما ال علة لبعثو زلمدان ع
 .(ٔ)أف يبعثو يف العصر الذم كاف قبلو، ككما ال علة لكوف الصلوات مخسان دكف أف تكوف ثبلثان أك سبعان"

                                                           
 (.ُٔ/ْاإلحكاـ: ) (ُ)
(ِ) ( :  (.ٕ، ٔالناسخ كادلنسوخ البن حـز
 (.ْٓ/ُاإلحكاـ: )(ّ) 
 (.ٗٓ/ْادلصدر نفسو: ) (ْ)
 (.ٓٔ/ْادلصدر السابق: ) (ٓ)
 (.ّٕ،  ْٔ/ْاإلحكاـ: )(ٔ) 
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كلكنو اختار يف )اإلحكاـ(  ذكر ابن حـز ثبلثة معاف للنسخ يف اللغة، )الرفع، النقل، التعفية(،
أف احلكم الثاين يطمس آثار احلكم األكؿ، فهو هبذا ادلعٌت ينفرد عن  :التعفية، اليت دبعٌت الطمس، أم

األصوليُت، كلكنو يوافقهم يف النقل كالرفع، أما تعريفو النسخ يف االصطبلح فقد ذكر تعريفات عدة كأدخل 
جد من ابن حـز غلد أنو ال ؼلتلف يف ادلعٌت مع األصوليُت، كما كي فيها كل معاف النسخ، كادلتتبع دلا عليو 

 اخلبلؼ فهو لفظي، أما عن احلكمة من النسخ فقد أنكرىا ابن حـز تبعان لظاىريتو.

 حد النسخ عند الشوكاني: -ثانياً 

كاإلزالة ذكر الشوكاين ادلعٌت اللغوم، كذكر اخلبلؼ الواقع بُت األصوليُت أف معٌت النسخ: )الرفع 
 .(ُ)شيء منها ححقيقة أـ رلاز، كمل يرجِّ  ،كالنقل(

ؼ النسخ يف االصطبلح، بعد أف ذكر بعض التعاريف كناقشها، كاختار بأنو رفع، حيث قاؿ كعرٌ 
 .(ِ)(رفع حكم شرعي دبثلو مع تراخيو عنو)ىو: 

 الحكمة من النسخ عند الشوكاني:

قاؿ: "كفائدة نسخها، أف األعماؿ البدنية إذا ذىب الشوكاين إىل جواز احلكمة من النسخ، حيث 
تواطئوا عليها خلفان عن سلف، صارت كالعادة عند اخللق، كظنوا أف أعياهنا مطلوبة لذاهتا، كمنعهم ذلك 

 أف  ذلك الطريق إىل نوع من األنواع كتبٌُت عن الوصوؿ إىل ادلقصود، كعن معرفة اهلل كسبجيده، فإذا غَتَّ 
اؿ رعاية أحواؿ القلوب كاألركاح يف ادلعرفة كاحملبة، انقطعت األكىاـ من االشتغاؿ ادلقصود من ىذه األعم

 .(ّ)ـ السرائر"بتلك الصور كالظواىر إىل عبٌل 
وافق اجلمهور من الشافعية، حيث رجح معٌت الرفع على غَته، ي كمن خبلؿ ذلك صلد أف الشوكاين

 سم اجلمع بُت األدلة.كادلتتبع دلا عليو الشوكاين غلد أنو غلعل النقل من ق
أما عن احلكمة من النسخ فقد أثبتها الشوكاين، نظران دلا ىو عليو من أف الدين مبٍت على جلب 

 ادلفاسد، كأف الشرع جاء حلكمة، كما مر. ءادلصاحل كدر 

                                                           
 (.ْٗ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.ِٓ/ِادلصدر نفسو: )(ِ) 
 (.ْٓ، ّٓ/ِادلصدر السابق: ) (ّ)
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 :في حد النسخ والحكمة منو أوجو االتفاق واالختَلف بين اإلمامين

يف تعريف النسخ بأنو رفع حلكم شرعي، ككاف اتفاقهما يف ذلك ىو قوذلما بثبوت  اإلماماف اتفق
 يف الشرع، كاتفاقهما يف ادلعٌت. النسخ

أف القوؿ  علىاختلفا يف إثبات احلكمة من النسخ، حيث قاؿ هبا الشوكاين، كأنكرىا ابن حـز ك 
 باحلكمة ربكم على اهلل عز كجل.

 التعريف المختار:

 يرد حكم مًتاخ معارضان حلكم متقدـ كثبتا شرعان(.النسخ ىو: )أف 
 يدخل فيو الرفع كالنقل، كؼلرج بو ما مل يرد، أك يكوف يف الظن. أن يرد(،فقولنا: )
(: خرج بذلك اخلرب الذم ال يتضمن احلكم، كاحلكم يشمل األحكاـ اخلمسة، حكمفقولنا: )

 كىي: التحرًن، كالوجوب، كالكرىة، كالندب، كاإلباحة.
 ( خرج ما كاف مقًتنان، فإنو يكوف زبصيصان ال نسخان..متراخولنا: )فق

 خرج ادلختلفاف اللذاف ليس بينهما تعارض. معارضاً(فقولنا: )
 ( شرط يف ادلنسوخ، فإنو ال يكوف إال متقدمان على الناسخ.لحكم متقدمفقولنا: )

 ، ال عقليُت.( شرط يف الناسخ كادلنسوخ أف يكونا صحيحُت شرعيُتوثبتا في الشرع)

****** 
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                                                                                                                                    املطهب انثاني

 حكم اننسخ بني األدنة انشرعية وأقسامو

النصوص اليت ظاىرىا التعارض، كيتم بياف اتفقت األمة على جواز النسخ بُت األدلة الشرعية، كبُت 
ذلك يف فرعُت، األكؿ يتم تنوؿ ذلك ربت ىذا ادلطلب، كما يتم تناكؿ األقساـ اليت يتوزع فيها النسخ، ك 

 عند األصوليُت، كالثاين عند اإلمامُت:
 حكم النسخ وأقسامو عند األصوليين: -الفرع األول

، باعتبار اجلواز كادلنع يف الشريعة كالعقل، كبياف يتناكؿ ىذا الفرع حكم النسخ عند األصوليُت
 أقسامو، من كلي كجزئي، كنسخ احلكم كالنص أك أحدعلا كبقاء اآلخر، كتفصيل ذلك كاآليت:

 حكم النسخ: -أوالً 

االختبلؼ على ، كذكر األصوليوف كجواز كقوعو بُت األدلة الشرعية أمجعت األمة على ثبوت النسخ
 يف ثبلثة مذاىب:، اجلواز شرعان أك عقبلن 

: أنو غلوز نسخ الشرائع عقبلن كشرعان، كىو قوؿ الكافة من أمة زلمد المذىب األول
(ُ)  . 

 . (ِ): أف النسخ غلوز عقبلن كؽلتنع شرعان، حكاه الفراء عن أيب مسلم األصفهاينالمذىب الثاني
"من ينكر النسخ فريقاف، : أنو ؽلتنع النسخ عقبلن كشرعان، قاؿ أبو بكر اجلصاص: المذىب الثالث

، كذكر األصوليوف أف من أنكر (ّ)أحدعلا اليهود، كاآلخر فريق من أىل ادللة من ادلتأخرين ال يعتد هبم"
 .(ْ)النسخ ىم اليهود كال يهمنا ذلك

 .(ٓ)ادلذىب األكؿ: استدلوا على جوازه بأدلة السمع، كالعقل، كاإلمجاع أدلة
 األدلة على جوازه شرعان:

                                                           
(، ركضة الناظر للمقدسي: ٕٗٔ/ّ(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )ُٓٗادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ُ)

 (.ُٕٓ/ّ(، كشف األسرار للبخارم: )ِِٕ/ُ)
 (. َٕٕ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ِ)
 (.ُٕٓ/ّالفصوؿ يف األصوؿ للجصاص ) (ّ)
 (، كادلراجع ادلصدر السابقة.ْٕٖ، ْٖٔ/ِأصوؿ الفقو للجويٍت: ) (، الربىاف يفُِٓالتبصرة للشَتازم: ) (ْ)
 كما بعدىا(. ُُٔ/ّاإلحكاـ: لآلمدم ) (ٓ)
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َها َأْو ِمْثِلَهاتعاىل:  قولو - ُ من ]البقرة:  َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ِمن ْ
 [.َُٔيةاآل

فَاْْلَن [، كقولو تعاىل:  ٔٔيةمن اآل]ألنفاؿ:  اْْلَن َخفََّف اللَُّو َعْنُكمقولو تعاىل: ك  - ِ
 يف تغيَت احلكم السابق.[، فإف ىذا نص ُٕٖ ]البقرة: من اآلية بَاِشُروُىنّ 

، فهذا نص يف نسخ النهي عن زيارة (ُ)«كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزكركىا: »قولو  - ّ
 القبور.

كأما أدلة جوازه عقبلن، فهذا يف قوؿ ابن قدامة ادلقدسي: "فبل ؽلتنع أف يكوف الشيء مصلحة يف 
ة عباده يف أف يأمرىم بأمر مطلق حىت يستعدِّكا يعلم مصلح -تعاىل-زماف دكف زماف، كال بػيٍعدى يف أف اهلل 

 .(ِ)عن معاصو كشهوات، مث ؼلففو عنهم" -بسبب العـز عليو-لو فيثابوا، كؽلتنعوا 
قد نسخت ما خالفها من شرائع  --فقد أمجعت األمة على أف شريعة زلمد  ،أما دليل اإلمجاع

 األنبياء قبلو.
 عقبلن كامتناعو شرعان بأدلة منها:: استدلوا على جوازه أدلة المذىب الثاني

اَل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَ ْيِن يََدْيِو َواَل ِمْن َخْلِفِو تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم : قولو تعاىل يف صفة القرآف: األول
[، فلو نسخ لكاف قد أتاه الباطل، كىذه حجة من منع جواز نسخ القرآف ِْ]فصلت: آية  َحِميدٍ 
 مطلقان.

: أف موسى الكليم كاف نبيان حقان باإلمجاع كبالدالئل الدالة على صدقو يف رسالتو، فإذا كاف  الثاني
 .(ّ)كذلك، فبل غلوز شرعان نسخها

 أقسام النسخ: -ثانياً 
 :، قسمافلنسخ يف احلكم ادلنسوخاأقساـ 

 : نسخ كلي، كىو: أف ينسخ احلكم ادلتقدـ حبكم متأخر، فبل يبقى من ادلنسوخالقسم األول
 شيء، كىو: ما يعرب عنو بالرفع كاإلزالة، يف اللغة. 

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنْ ُتْم لَِباٌس َلُهنَّ كمثالو قولو تعاىل:  ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
ُو ُغوا َما َكَتَب اللَّ َعِلَم اللَُّو َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن َأنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاْْلَن بَاِشُروُىنَّ َوابْ ت َ 

                                                           
 (.ٕٕٗ(، رقم )ِٕٔ/ِربو عز كجل يف زيارة قرب أمو(، ) أخرجو مسلم: )كتاب اجلنائز(، )باب استئذاف النيب (ُ) 
 (.ِِٖ/ُركضة الناظر للمقدسي: ) (ِ)
 (.َُِ/ّاإلحكاـ: لآلمدم ) (ّ)
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تِمووا الصَِّياَم ِإَلى َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ أَ 
تَ ْقَربُوَىا َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّو آيَاتِِو اللَّْيِل َواَل تُ َباِشُروُىنَّ َوَأنْ ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َفََل 

[، فدلت اآلية على نسخ ما كاف زلظوران نسخان كليان، كصار ُٕٖ]البقرة: آية  لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ 
 مباحان.

َواّلِذين يتَ َوفّ ْوَن ِمْنُكم : نسخ جزئي، كىو: عبارة عن التحويل، كقولو تعاىل: القسم الثاني
[، نسخ بقولو: َِْية من اآل]البقرة:  َذُروَن أْزَواجًا َوِصّيًة ألْزَواِجِهم َمَتاعًا إَلى اْلَحْوِل غيَر إْخراجَويَ 
 ًواّلِذيَن يتَوف َّْوَن مْنُكم َوَيَذُروَن َأْزواجًا يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفسهن َأْربَ َعَة أْشُهٍر َوَعْشرا :ية من اآل]البقرة

 .(ُ)ؿ إىل أربعة أشهر[، فنسخ من احلو ِّْ

 :في ثَلث صورأقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، 

، كقٌيد بعضهم أف يكوف (ِ)سخ حكمو كلفظو، كىذه الصورة ال خبلؼ فيها بُت األمة: ما ني ىاألول
 ، كىو األكىل. النسخ يف حياة النيب 

كاف فيما أنزؿ من القرآف »أهنا قالت:  -رضي اهلل عنها-كمثالو: ما ركم عن أـ ادلؤمنُت عائشة 
، كىن فيما يقرأ من عشر رضعات معلومات ػلرمن، مث نسخن خبمس معلومات، فتويف رسوؿ اهلل 

 ، ففيو نسخ احلكم كالرسم.(ّ)«القرآف
سخ حكمو كبقي لفظو، اختلف األصوليوف يف ىذه الصورة، قاؿ اجلصاص: "ال : ما ني ةالثاني

، كباجلواز صرح الفراء من (ٓ)، كذكر اجلويٍت: "أنو متحقق"(ْ)ال فرقة شذت بو"خبلؼ فيو بُت األمة، إ
أنو قوؿ من احلنابلة، كالسرخسي من احلنفية، كذكر ابن تيمية اإلمجاع على اجلواز، كادلنع عن أيب اخلطاب 

 .(ٔ) لبعضهم، قاؿ: "قاؿ بعضهم: ال غلوز"

                                                           
 (.ِْٕ، ِّٕ/ِالفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: ) (ُ)
(، ٖٕ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )َِّ/ُ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ِٖٕ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ِ)

 (. ِّٓ/ِالفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: )
 (.ُِْٓ(، رقم )َُٕٓ/ِأخرجو مسلم: ) كتاب الرضاع(، )باب التحرًن خبمس رضعات(، ) (ّ)
 (.ِّٓ/ِالفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: ) (ْ)
 (.ْٖٓ/ِالتلخيص يف أصوؿ الفقو للجويٍت: )(ٓ) 
 :(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراءَٖ، ٕٓ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )ُٖٗادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ٔ)

(ّ/َٕٖ.) 



-ُِٗ- 

ًرا  مثالو: قوؿ اهلل عز كجل: [، َُٖية من اآل]البقرة: اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َربِينَ ِإْن تَ َرَك َخي ْ
كاف ادلاؿ للولد، ككانت الوصية للوالدين، فنسخ اهلل من ذلك ما أحب، : »فنيسخت اآلية بقولو 

فجعل للذكر مثل حظ األنثيُت، كجعل لؤلبوين لكل كاحد منهما السدس، كجعل للمرأة الثمن كالربع، 
 سخ حكم اآلية كبقي الرسم متلوان ببل خبلؼ. ، فني (ُ)«شطر كالربعكللزكج ال

قاؿ ابن عثيمُت: "كحكمة نسخ احلكم دكف اللفظ، بقاء ثواب التبلكة، كتذكَت األمة حبكمة 
 .(ِ)النسخ"

ذىب مجهور األصوليُت كالفقهاء كاحملدثُت ففي ىذه الصورة سخ لفظو كبقي حكمو، : ما ني ةالثالث
 .(ْ)عن ابن برىاف (ادلسودة)، كذىبت ادلعتزلة إىل ادلنع، حكاه يف (ّ)إىل جواز كقوعو

، فنيسخ (ٓ)«الشيخ كالشيخة إذا زنيا فارمجوىم البتة نكاالن من اهلل كاهلل عزيز حكيم»مثالو: آية الرجم 
 فنيسخ اللفظ كبقي احلكم.

غلدكف لفظو يف قاؿ ابن عثيمُت: "كحكمة نسخ اللفظ دكف احلكم اختبار األمة يف العمل دبا ال 
 .(ٔ)القرآف، كربقيق إؽلاهنم دبا أنزؿ اهلل تعاىل، عكس حاؿ اليهود الذين حاكلوا كتم نص الرجم يف التوراة"

 حكم النسخ وأقسامو عند اإلمامين: -الفرع الثاني

يتناكؿ ىذا الفرع رأم اإلمامُت يف حكم النسخ كأقسامو، كبياف األكجو اليت اتفقا عليها أك اختلفا 
 )اإلحكاـ كإرشاد الفحوؿ(، كتفصيل ذلك كاآليت: :ا، من خبلؿ كتابيهمافيه

 حكم النسخ وأقسامو عند ابن حزم: -أوالً 

شرعان كعقبلن، كذكر أنو مل ؼلالف يف ذلك إال بُت األدلة الشرعية ذىب ابن حـز إىل جواز النسخ 
اليهود، فقاؿ: "كىذا ما ال ؼلالفنا فيو إال بعض اليهود، كأما أىل اإلسبلـ فكلهم غليزكف النسخ إال بعض 

                                                           
 (.ِْٕٕ( رقم )ْ/ْكصية لوارث(، )أخرجو البخارم: )كتاب الوصايا(، )باب ال (ُ) 
 (.ّْاألصوؿ من علم األصوؿ البن عثيمُت: )(ِ) 
 (. ٕٓ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )ِّٓ/ِ(، الفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: )ِٖٕ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ّ)
 (.ُٖٗادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ْ)
(، كمسلم )  َّٖٔ( رقم )ُٖٔ/ٖأخرجو البخارم: ) كتاب احلدكد(، )باب رجم احلبلى من الزنا إذا أحنت(، ) (ٓ)

 (.ُُٗٔ( رقم )ُُّٕ/ّكتاب احلدكد(، )باب رجم الثيب يف الزىن(، )
 (.ّْاألصوؿ من علم األصوؿ البن عثيمُت: ) (ٔ)
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م لنا الصفة ادلسماة فلسنا شلن يشتغل من منع من ىذه اللفظة، كأجاز ادلعٌت، كىذا ما ال ننازعو فيو إذا سلَّ 
 . (ُ)ث أكجب ذلك النص"باالسم إال حي

يشَت ابن حـز بذلك إىل اخلبلؼ الكائن يف معٌت النسخ، كاستدؿ على ثبوت النسخ دبا استدؿ بو 
 اجلمهور من كقوعو شرعان كعقبلن.

 أقسام النسخ عند ابن حزم:

: ما ال يكوف فيو بدؿ، كىو: األولذىب ابن حـز مذىب اجلمهور من تقسيم النسخ إىل قسمُت، 
: ما يكوف فيو بدؿ، كىو: عبارة عما نيقل إىل األخف أك الثانيإبطاؿ كرفع احلكم األكؿ كليان، عبارة عن 

 .(ِ)إىل األثقل، كىو اجلزئي

 عند ابن حزم: ،األحكامو  النصوص أقسام النسخ باعتبار 

ذىب ابن حـز يف ذلك إىل ما ذىب إليو األصوليوف، حيث قاؿ: "األكامر من حيث نسخها 
فقسمه: ثبت لفظو كحكمو، كقسمه: ارتفع حكمو كلفظو،  ،تنقسم أقسامان أربعة ال خامس ذلاكإثباهتا 

كقسمه: ارتفع لفظو كبقي حكمو، كقسمه: ارتفع حكمو كبقي لفظو، ففي ىذه األقساـ الثبلثة األكاخر يقع 
كره ابن حـز ، أم: فيما ثبت حكمو كلفظو، ذ (ّ)النسخ، كأما القسم الذم صدرنا بو فبل نسخ فيو أصبلن"

 على أنو قسم من األكامر، ال شلا يقع النسخ فيو، كىو هبذا يوافق اجلمهور.

 حكم النسخ وأقسامو عند الشوكاني: -ثانياً 

مسعان، حيث قاؿ:  ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو عامة ادلسلمُت من أف النسخ جائزه عقبلن ككاقعه 
ركل عن أيب مسلمو األصفهاين، ذلك بُت ادلسلمُت، إال ما يي  "النسخ جائزه عقبلن كاقعه مسعان، ببل خبلؼو يف

، كإذا صح ىذا عنو فهو دليله على أنو جاىله هبذه الشريعة احملمدية جهبلن  فإنو قاؿ: إنو جائزه، غَت كاقعو
كى اخلبلؼي فيو إال عن اليهود، كليس بنا إىل نصب اخلبلؼ بيننا كبينهم  ،..فظيعان، كأما اجلواز: فلم ػلي

ؿ مجاعة خبلؼ أيب مسلم األصفهاين ادلذكور سابقان دبا يوجب أف يكوف جةه،...]مث قاؿ:[ كقد أكٌ حا
 .(ْ)اخلبلؼ لفظيان"

                                                           
 (.َٕ/ْاإلحكاـ: ) (ُ)
(ِ) ( :  (.ٕالناسخ كادلنسوخ البن حـز
 (.َٔ/ْاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.ِٓ، ّٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ْ)
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 أقسام النسخ عند الشوكاني:

ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو اجلمهور من جواز نسخ التبلكة كاحلكم، أك نسخ احلكم كبقاء 
نسخ التبلكة دكف احلكم، أك احلكم دكف التبلكة، أك  التبلكة، أك العكس، حيث قاؿ: "كاحلاصل أف

نسخهما معان مل ؽلنع منو مانع شرعي كال عقلي فبل كجو للمنع منو؛ ألف جواز تبلكة اآلية حكم من 
أحكامها، كما تدؿ عليو من األحكاـ حكم آخر ذلا، كال تبلـز بينهما، كإذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما 

 .(ُ)ادلتباينة، كلنا أيضان: الوقوع، كىو: دليل اجلواز، كما عرفت شلا أكردناه"كنسخ أحدعلا، كسائر األحكاـ 

 :في حكم النسخ وأقسامو أوجو االتفاق واالختَلف بين اإلمامين

اتفقا على تقسيماتو، كعليو فقد  كماذىب اإلماماف إىل ما ذىبت إليو األمة من جواز النسخ، ك 
، كمل أجد  كافق الشوكاف  بينهما خبلؼ.رأم ابن حـز

 الترجيح:

 :اآليت ا سبقشل تبُتي

 كقوع النسخ شرعان كعقبلن. -ُ
 أف النسخ يكوف كليان كجزئيان على الراجح. -ِ
 جواز النسخ يف صوره الثبلث؛ ألنو ال يوجد ما ؽلنع، كليس مع من ؽلنع دليل. -ّ
 االتفاؽ بُت اإلمامُت يف حكم النسخ كتقسيماتو، ببل خبلؼ. -ْ

                                                           
 (.ٕٔ، ٔٔ/ِ: )إرشاد الفحوؿ(ُ) 
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                                                                                                                                  املطهب انثانث

 بني األدنة انشرعية املتعارضة شروط اننسخ وطرق معرفتو

ذلك يف تنوؿ  يتميتناكؿ ىذا ادلطلب شركط النسخ كطرؽ معرفتو عند األصوليُت كعند اإلمامُت، ك 
 :فرعُت

 شروط النسخ وطرق معرفتو عند األصوليين: -الفرع األول
يتناكؿ ىذا الفرع شركط النسخ اليت اشًتطها األصوليوف يف صحة النسخ، كالطرؽ اليت سلكوىا يف 

 كما يلي:كتفصيل ذلك  معرفة الناسخ من ادلنسوخ، 
 شروط النسخ عند األصوليين: -أوالً 

أمر رلمع عليو بُت األمة ببل خبلؼ، كلكنهم اشًتطوا لصحتو بُت الشرعية إف النسخ بُت األدلة 
 األدلة شركطان ال يصح النسخ إال إذا توفرت ىذه الشركط، كىي:

: أف يكوف ادلنسوخ قد ثبت شرعان، كيكوف الرافع لو دليبلن شرعيان، خرج بالشرط ما ال الشرط األول
يىنسخ كال يينسخيثبت كالضعيف، كالدليل العقلي، فإنو ال 

(ُ). 
: أف يكوف الناسخ متأخران عن ادلنسوخ، أم: مًتاخيان عنو، كىذا شرط األصوليُت الشرط الثاني

 .(ِ)باتفاؽ، فإذا اتصل الناسخ بادلنسوخ كاف زبصيصان ال نسخان 
دلراد ،كا(ّ): أف يكوف النسخ بُت األكامر ادلطلقة، خرج بالشرط األكامر ادلؤقتة، كادلؤبدةالشرط الثالث

 باألكامر األحكاـ اخلمسة.
: أف يكوف الناسخ أقول من ادلنسوخ أك مثلو، كىذا الشرط ليس مطردان عند الشرط الرابع

، أما اجلمهور فبل يشًتطوف ذلك؛ ألهنم غليزكف نسخ ادلتواتر (ْ)األصوليُت، كشلن سبسك هبذا الشرط ادلالكية
 خبرب الواحد.

                                                           
 (.َٔاللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم: ) (ُ)
(، التلخيص يف أصوؿ الفقو ّٗٔ/ُ(، ادلعتمد أليب احلسُت البصرم: )ٖٕٔ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ِ)

 (.ُْٔ/ِللجويٍت: )
 (.ُٔٔ/ّ(، كشف األسرار للبخارم: )َٔ/ِ(، أصوؿ السرخسي: )َِٖ/ِصوؿ للجصاص: )الفصوؿ يف األ (ّ)
 (.ٕٗٔ/ّ(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )ُُّشرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: ) (ْ)
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، كإباحة الزكاج بأكثر من رسولنا بو  ادلنسوخ شلا خيصٌ : أف ال يكوف احلكم الشرط الخامس
 .بو أربع،  فبل ينسخو احلكم باالقتصار على أربع؛ ألنو حكم خاص

: أف يكوف بُت الناسخ كادلنسوخ تغاير يف ادلقتضى، بأف يكوف حكم أحدعلا  الشرط السادس
 .(ُ)تأخر يكوف تأكيدان للمتقدـاإلباحة كاآلخر احلظر، كخرج هبذا الشرط ادلتحداف باحلكم، فإف ادل

: أف تكوف األدلة قابلة للنسخ، خرج هبذا الشرط ماال يقبل النسخ، كصفات اهلل، الشرط السابع
 .(ِ)كالوعد الوعيد

: أف يكوف النسخ مع التعارض، كمع عدـ إمكاف اجلمع، كىذا الشرط يكوف يف الشرط الثامن
كاف النسخ فيو صرػلان فبل ييشًتط فيو عدـ إمكاف اجلمع؛   األحكاـ اليت ليس فيها نص على النسخ، أما ما

 .(ّ)ألف النسخ الصريح يقدـ على اجلمع باتفاؽ
، كخالفهم (ْ): أف يكوف ادلنسوخ شائعان يف مجلة ادلكلفُت، كىذا الشرط عند ادلعتزلةالشرط التاسع

 .(ٓ)فيو اجلمهور

 :طرق معرفة النسخ عند األصوليين -ثانياً 

 ، من أعلها:(ٔ)األصوليوف طرقان دلعرفة الناسخ من ادلنسوخ بُت األدلة الشرعيةازبذ 
عرؼ النسخ بالنص، بأف يكوف يف النص ما يدؿ على إباحة شيء كاف زلرمان، أك : يي الطريقة األولى

فدؿ النص على أف زيارة القبور كاف  ،(ٕ)«كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزكركىا: »العكس، كقولو 
، كما يعرؼ النسخ يف الكتاب بالقوؿ إذا كاف ناسخان حلكم آخر، كيف السنة يكوف مث أبيح ان عنهامنهي

أنو احتجم : »بالقوؿ منو عليو الصبلة كالسبلـ كما مر، أك بالفعل، أك التقرير، فالفعل ما ركم عنو 

                                                           
 (.ّٖٓ/ّ(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )ّٗٔ/ُادلعتمد أليب احلسُت البصرم: ) (ُ)
 (.ٕٓ(، اللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم: )ّٕٕهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ِ)
 (.َّٓٓ/ٔ(، التحبَت شرح التحرير للمرداكم: )ِٗٗادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ّ)
 (.َّٕ/ُادلعتمد أليب احلسُت البصرم: ) (ْ)
 (.ََِدة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )(، ادلسو ِّْ/ُ(، قواطع األدلة للسمعاين: )ِٕٓالتبصرة للشَتازم: ) (ٓ)
(، قواطع األدلة للسمعاين: ُٔ(، اللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم: )َّٖ، ِٖٗ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ٔ)

(، ادلسودة يف ْْٓ/ِ(، التلخيص يف أصوؿ الفقو للجويٍت: )ُِّ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: )ّْٕ/ُ)
(، اإلهباج شرح ادلنهاج َِٗ: ِٖٖ/ِ(، الفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: )َِّأصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )

 (.َّٔٓ: َّْٓ/ٔ(، التحبَت شرح التحرير للمرداكم: )ِْٕ/ِللسبكي: )
  (.ُُٗسبق زبرغلو ) (ٕ)
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أف رجبلن صلى يف بيتو »كم ، كالتقرير، ما ري (ِ)«أفطر احلاجم كاحملجـو»، فإنو نسخه لقولو: (ُ)«كىو صائم
ال صبلة جلار ادلسجد إال » :، فإف ىذا التقرير ينسخ قولو (ّ)«مث أتى ادلسجد فلم ينكر عليو النيب 

، يف ادلتعة مث هنانا رخص لنا رسوؿ اهلل »، كإما أف يكوف من تصريح الراكم، كقولو: (ْ)«يف ادلسجد
 .(ٓ)«عنها

ريخ، كيعرؼ التاريخ باألحداث، أك باإلسبلـ، أك بادلوت، كأف : يعرؼ النسخ بالتاالطريقة الثانية
تكوف آية نزلة قبل اذلجرة، كاألخرل نزلت بعد اذلجرة، فيكوف احلكم ادلخالف الذم بعد اذلجرة ناسخان 
للحكم الذم قبل اذلجرة، كما يعرؼ بالغزكات، فاحلكم الذم كرد يف فتح مكة ينسخ ما خالفو يف غزكة 

ما يعرؼ بإسبلـ الصحايب الراكم، بأف يركم أحدىم حكمان، كيركم اآلخر حكمان ؼلالفو،  أحد مثبلن، أما
فيعرؼ أف أحدعلا مل يسلم إال بعد موت من ركل احلكم ادلخالف، فالذم أسلم بعد موت من ركل 

 حكمان ؼلالف ما ركاه، يكوف ما ركاه ناسخان للحكم الذم ركاه من مات قبل إسبلمو.  
مع الصحابة، أك من بعدىم، بأف أحد احلكمُت ىو الناسخ كاآلخر  ة:الطريقة الثالث اإلمجاع، بأف غلي

ىو ادلنسوخ، أك غلمعوا بعملهم بأحد النصُت، فيكوف إمجاعهم على العمل بأحدعلا دليبلن على أف اآلخر 
 منسوخ. 
إىل أف  كثراألذىب حيث الصحايب، كىذا الشرط فيو خبلؼ،  : يعرؼ النسخ بقوؿلطريقة الرابعةا

 قوؿ الصحايب ال يعد طريقان يف معرفة النسخ، حىت يصرح بالناسخ كادلنسوخ.

                                                           
(، )باب احلجامة كالقيء للصائم(، ) (ُ)  (.ُّٖٗ( رقم )ّّ/ّأخرجو البخارم: )كتاب الصـو
(، )باب احلجامة كالقيء للصائم(، )أكرده البخارم )كتاب  (ِ)  (.ّّ/ّالصـو
 (.ُٗٔسبق زبرغلو: )(ّ) 
(، )كتاب ْْٓٗ(، رقم )ُٖ/ّ(، كالبيهقي يف السنن الكربل: )ٖٖٗ(، رقم )ّّٕ/ُركاه احلاكم يف مستدركو: ) (ْ)

)كتاب الصبلة(، )باب ما جاء من التشديد يف أمر اجلماعة(، قاؿ ابن حجر: "مشهور بُت الناس كىو ضعيف 
 (.ٕٕ/ِليس لو إسناد ثابت". التلخيص احلبَت: )

ح(، )باب نكاح ادلتعة، كبياف أنو أبيح، مث نسخ، مث أبيح، مث نسخ، كاستقر ربرؽلو إىل أخرجو مسلم: )كتاب النكا (ٓ) 
 (.َُْٓ( رقم )َُِّ/ِيـو القيامة(، )



-ُٖٗ- 

 :شروط النسخ وطرق معرفتو عند اإلمامين -الفرع الثاني
لصحة النسخ، كازباذ طرقان يف معرفة  اسلك ابن حـز كالشوكاين مسلك األصوليُت يف اشًتاط شركط

 الناسخ من ادلنسوخ، كذلك كاآليت:
 وط النسخ وطرق معرفتو عند ابن حزم:شر  -أوالً 

 : أف ال يكوف ادلنسوخ شلا يدؿ على التكرار.األول
 : أف ال يكوف ادلنسوخ معلقان بوقت زلدد. الثاني

، أك إمجاع، أك : أف يكوف النسخ ثابتان بنص شرعي من كتاب اهلل، أك سنة رسوؿ اهلل الثالث
دلوافق دلعهود األصل، ا ادلخالف دلعهود األصل على برىاف ضركرم، أدخل بقولو برىاف ضركرم، من تقدًن

 سخ ضركرة.بأنو ني 
 : أف يكوف النسخ بُت األكامر الشرعية، أخرج هبذا الشرط: األخبار اليت ال تدؿ على األمر.الرابع

 .(ُ)أف يكوف الناسخ مًتاخيان عن ادلنسوخ، أخرج هبذا الشرط ما كاف متصبلن : الخامس
 خبطاب شرعي. : أف يكوف النسخالسادس

: أف يكوف ادلنسوخ حكمان شرعيان؛ ألف األمور العقلية اليت مستندىا الرباءة األصلية مل تنسخ السابع
 كإظلا ارتفعت بإغلاب العبادات.

 .(ِ): أف يكوف الناسخ مناقضان حلكم ادلنسوخالثامن
عند االختبلؼ، إما  : أف يتعذر اجلمع بُت الدليلُت، كشرط اجلمع عند ابن حـز ال يكوف إالالتاسع

إمجاع على صحة النسخ، فبل يعدؿ عن النسخ إىل اجلمع، حيث قاؿ: "فإذا اجتمعت علماء  جدى إذا كي 
األمة كلهم ببل خبلؼ من كاحد منهم على نسخ آية أك حديث فقد صح النسخ حينئذ، فإف اختلفوا 

كاف بعد اآلخر ببل شك أك كجدنا نظرنا فإف كجدنا األمرين ال ؽلكن استعماذلما معان أك كجدنا أحدعلا  
جليان على منسوخ ككجدنا نصان يف ذلك من هني بعد أمر أك أمر بعد هني، أك نقل من مرتبة إىل مرتبة  نصان 

، كمفهـو كبلمو أنو إذا أمكن استعماذلما قدـ اجلمع على النسخ، إذا (ّ)على ما قدمنا فقد أيقنا بالنسخ"
 مل يكن النسخ صرػلان، أما إذا كاف النسخ صرػلان قدـ على اجلمع، كىذا باتفاؽ عند األصوليُت كغَتىم. 

                                                           
 (.ُٔ/ْاإلحكاـ: ) (ُ)
 كما بعدىا(. َٔ/ْادلصدر نفسو: ) (ِ)
: )ْٖ/ْادلصدر السابق: )(ّ)   (.ٕ(، الناسخ كادلنسوخ البن حـز



-ُٗٗ- 

 طرق معرفة النسخ عند ابن حزم:  
: "فإذا : اإلمجاع، أف ذبمع األمة على أف حكم أحدعلا منسوخ، قالطريقة األولى اؿ ابن حـز

اجتمعت علماء األمة كلهم ببل خبلؼ من كاحد منهم على نسخ آية أك حديث فقد صح النسخ 
 .(ُ)حينئذ"

 : أف يوجد نصٌّ جليٌّ على ادلنسوخ. الطريقة  الثانية
 عرؼ ادلتأخر منهما.: أف يي الطريقة الثالثة

، كاحلديث (ِ)«احلاجم كاحملجـو افطر: »أف يدؿ أحدعلا على النقل، كقولو  الطريقة الرابعة:
، فدؿ على النقل من احلظر إىل اإلباحة، فهو عند ابن حـز أنو (ّ)«احتجم كىو صائم»، اآلخر أنو 

 نيسخ احلظر بالنقل إىل اإلباحة.
أف يكوف أحدعلا سلالفان دلعهود األصل، كىي: اإلباحة، األصلية، كالثاين: موافقان الطريقة الخامسة: 

األصلية، فادلوافق لئلباحة يكوف منسوخان، كادلخالف ىو الناسخ، كىذه الطريقة عند ابن حـز ال لئلباحة 
رؼ ادلتأخر منهما فإنو يكوف ناسخان كادلتقدـ منسوخان، عرؼ ادلتأخر منهما، إما إذا عي تكوف إال إذا مل يي 

صلد حاالن قد أيقنا بإبطاذلا  سواء كاف ادلتأخر موافقان لئلباحة األصلية أك سلالفان ذلا، حيث قاؿ: "أك
كارتفاعها، كحاالن أخرل قد أيقنا بنزكذلا ككجوهبا كرفعها للحاؿ األكىل، مث جاء نص من قرآف أك حديث 
موافق للحاؿ ادلرفوعة اليت قد سقطت بيقُت، إال أننا ال ندرم ىل جاء ىذا النص ادلوافق لتلك احلاؿ 

ًتؾ ما أيقنا بوجوبو علينا، كصح أال يي  ا، فإذا كاف مثل ىذا ففرضه ادلرفوعة قبل رليء احلاؿ الرافعة أك بعدى
عندنا لزكمو لنا، كحـر علينا أف نرجع إىل حاؿ قد أيقنا بارتفاعها عنا كصح عندنا بطبلهنا، إال بنص جلي 

ؾ احلق عنا احلالة الثانية، كمن تعدل ىذا فقد قفا ما ال علم لو بو، كتر  لنا إىل احلالة األكىل كرافعه  راده 
، كعليو فيكوف ترتيب الطرؽ عند ابن حـز (ْ)كاليقُت كاستعمل الشك كالظنوف، كذلك ما ال ػلل أصبلن"

 على ضلو ما ذكر، من تقدًن طريقة األمجاع، مث النص، مث التاريخ، مث النقل، مث ادلخالف دلعهود األصل.

                                                           
 (.ْٖ/ْاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ُٕٗبق زبرغلو: )س (ِ)
 (.ُٕٗ)سبق زبرغلو:  (ّ)
 (.ٖٓ، ْٖ/ْاإلحكاـ: ) (ْ)



-ََِ- 

 شروط النسخ وطرق معرفتو عند الشوكاني: -ثانياً 

: أف الثانيال عقليان،  : أف يكوف ادلنسوخ شرعيان األول ختارىا الشوكاين، سبعة،إف الشركط اليت ا
: أف ال الرابع: أف يكوف النسخ بشرع، الثالثيكوف الناسخ منفصبلن عن ادلنسوخ، أم: متأخران عنو، 

: السادس: أف يكوف الناسخ مثل ادلنسوخ يف القوة، أك أقول منو، الخامس يكوف ادلنسوخ مقيدان بوقت،
: أف يكوف شلا غلوز نسخو، فبل يدخل النسخ يف السابعأف يكوف ادلقتضى للمنسوخ غَت ادلقتضى للناسخ، 

 .(ُ): أف ال يكوف ادلنسوخ داالن على التأبيدالثامنأصل التوحيد، 

 طرق معرفة النسخ عند الشوكاني:

: أف الرابعة، لو عرؼ من فع: أف يي الثالثة: التصريح بالنسخ، الثانية مقتضى اللفظ،األولى: 
: كوف أحد السادسة: النقل من الصحابة بتقدـ أحد احلكمُت، الخامسةيعرؼ من إمجاع الصحابة، 

احلكمُت شرعيان كاآلخر موافقان للعادة، فيكوف الشرعي ناسخان دلا كاف موافقان للعادة، أما ما ؼلصو حداثة 
 .(ِ)الئل النسخ"الصحايب كتأخر إسبلمو فقاؿ فيو الشوكاين: "ليس ذلك من د

 :في شروط النسخ وطرق معرفتو أوجو االتفاق واالختَلف بين اإلمامين

ذىب اإلماماف إىل ما ذىب إليو األصوليوف يف الشركط اليت أكردىا، كاختلف ابن حـز مع من قاؿ: 
عنده  [نصوص الكتاب ككل نصوص السنة الصحيحة]بشرط التساكم بُت الناسخ كادلنسوخ، ألف كل 

، كاختلفا يف كقوع النسخ طرؽ معرفة النسخيف كل اتفق اإلماماف يف كل الشركط، ك قد ك ، سواء، ببل فرؽ
أنو إىل ، كذكر الشوكاين (ّ)أف النسخ غلوز يف التوحيد، كلكنو مل يرد إىل ابن حـز ىبذبُت أدلة التوحيد ف

 شلتنع يف التوحيد، كالوعد كالوعيد.

 الترجيح:

 اآليت:كالطرؽ ن الشركط م شلا سبقيًتجح 

 أف يكوف كل من الناسخ كادلنسوخ قد ثبت بدليل شرعي. -ُ
 أف يكوف الناسخ متأخران عن ادلنسوخ. -ِ

                                                           
 (.ُٓ،  َٓ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ُ

 (.ٕٓ، ْٕ، ّٕ/ِادلصدر نفسو: ) (ِ)
 (.ّٕ/ْاإلحكاـ: ) (ّ)



-َُِ- 

 أف يكوف النسخ بُت أدلة األحكاـ. -ّ
 أف ػلصل التعارض بُت الناسخ كادلنسوخ. -ْ
 أف يتعذرا اجلمع، كمل يكن النسخ صرػلان. -ٓ
 أدلة التوحيد كالوعد كالوعيد.أف تكوف األدلة قابلة للنسخ، فيمتنع بُت  -ٔ

 عرؼ النسخ بالنص، كباإلمجاع، كبالتاريخ، كبقوؿ الصحايب إذا صرح بالناسخ كادلنسوخ.كيي 

***** 



-َِِ- 

                                                                                                                                                     ملطهب انرابعا

 حمم اننسخ بني األدنة انشرعية وأحكامو

آراء األصوليُت كاإلمامُت، يف زلل النسخ بُت األدلة من: كتاب كسنة كإمجاع  يتناكؿ ىذا ادلطلب
 ذلك، كذلك يف فرعُت: اف حكم كل كاحد منها، كيتم تنوؿكقياس، كبي

 محل النسخ عند األصوليين: -الفرع األول

بُت األدلة الشرعية يكوف بُت األكامر ادلتخالفة، كاألحكاـ اليت تدؿ على تغَت، كاألكامر  إف النسخ
كترؾ ما هنى عنو كزجر، كرب العزة كاجلبلؿ شرع النسخ حلكمة  ،تكوف بفعل ما أمر بو الشارع احلكيم

ي الفعل كالًتؾ ىي يعلمها، كأمر يريده فلو األمر من قبل كمن بعد، كإذا كانت األحكاـ الشرعية اليت تقتض
من عند اهلل سبحانو كتعاىل فليس ألحد من البشر أف يشرع مع اهلل، إال ما أمرنا اهلل بو من طاعة رسولو، 

 َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقابِ بقولو تعاىل: 
[، كأما ما أمرنا اهلل بو من طاعة أكيل األمر، فطاعتهم تكوف فيما يبينونو من أحكاـ ٕية من اآل]احلشر: 

الشرع كليس فيما ػلدثونو شلا مل تأت بو الشريعة، كعليو فالنسخ بُت األدلة الشرعية يكوف يف الكتاب، كيف 
  يف أربعة أقساـ:، كتفصل ذلك السنة باتفاؽ، كيف اإلمجاع، كيف القياس على خبلؼ

 النسخ في الكتاب: -القسم األول 
 إف النسخ يف الكتاب إما أف يكوف بُت آيتُت، أك بُت آية كحديث، فهذه حالتاف:

 نسخ القرآن بالقرآن: –الحالة األولى 

بعض، كنقل بذىب اجلمهور إىل جواز النسخ بُت آيتُت، كىو ما يسمى بنسخ الكتاب بعضو 
 .(ُ)ذلك، كمل ؼلالف فيو أحداألصوليوف االتفاؽ يف 

]ألنفاؿ:  ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ ْينِ كمثالو آيتا ادلصابرة، كعلا قولو تعاىل: 
اْْلَن َخفََّف اللَُّو َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفًا فَِإْن َيُكْن [، نسخ حكمها بقولو تعاىل: ٓٔ يةمن اآل

                                                           
 (.ْْٗ/ُ(، قواطع األدلة للسمعاين: )ِٕٓ/ُركضة الناظر للمقدسي: ) (ُ)



-َِّ- 

 ُو َمَع الصَّاِبرِينَ ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ ْيِن َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم َأْلٌف يَ ْغِلُبوا َأْلَفْيِن بِِإْذِن اللَِّو َواللَّ 
 [.ٔٔ]ألنفاؿ: آية 

 النسخ بين آية وحديث: -يةالحالة الثان

إف احلديث الذم يقابل اآلية يف النسخ؛ إما أف يكوف متواتران أك آحادان، كإما أف يكوف ناسخان أك 
 :ثبلث منسوخان كذلك يف صور
األصوليوف يف ىذه  اختلفك  : أف تكوف اآلية ناسخة للحديث ادلتواتر أك اآلحاد،الصورة األولى

 الصورة على قولُت:
، كقاؿ الفراء: "إنو جائز، كأكمأ إليو أمحد، كىو (ُ)اجلواز، نقلو اجلويٍت عن مجهور العلماء: األول

، كإليو ذىب القرايف من (ِ)قوؿ للشافعي، كبو قاؿ أصحاب أيب حنيفة، كقوؿ للشافعي أنو ال غلوز"
 منها:  (ّ)كاستدلوا بأدلةادلالكية، كادلقدسي من احلنابلة، كالسبكي من الشافعية، كإليو ذىب الشَتازم، 

 : أف الكتاب أقول من السنة من حيث أنو معجز كمقطوع بتواتره. األول
: ادلنع، نقل السبكي أف بعضهم ذىب إىل ادلنع، كاختلفوا فمنهم من منعو عقبلن كأجازه شرعان الثاني

 قرآف فقاؿ تعاىل:كمنهم من حكى العكس، كاستدؿ من قاؿ بادلنع بأف اهلل تعاىل جعل السنة بيانان لل
 ْلِتُبَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهم  : زنا نسخ السنة بالقرآف جلعلنا القرآف [، فلو جوٌ ْْية من اآل] النحل

 (.ْ)بيانان للسنة
نيفة، كقاؿ احل: أف يكوف احلديث ادلتواتر ناسخان لآلية، فهذه احلالة أجازىا أبو الصورة الثانية
خ السنة للكتاب إذا كانت متواترة، أك مشهورة، كؽلتنع النسخ إذا كانت السنة السرخسي: "غلوز نس

، كرجح اجلويٍت اجلواز، كقاؿ السبكي: (ٔ)، كنيقل اجلواز كذلك عن مالك، كادلتكلمُت من ادلعتزلة(ٓ)آحادان"
،  كاستدؿ من قاؿ (ٕ)"أما نسخ السنة للكتاب، كنسخ الكتاب للسنة فاجلمهور على جوازه ككقوعو"

                                                           
 (.ُِٓ/ِالتلخيص يف أصوؿ الفقو للجويٍت: ) (ُ)
 (.َِٖ/ّ( العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )(ِ

(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ِٕٓ/ُ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ُِّشرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: ) (ّ)
 (.ٗٓ(، اللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم )ِْٖ/ِ)

 (.ْٔٓ/ُ(، قواطع األدلة للسمعاين: )ِْٖ/ِاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ) (ْ)
 (.ٕٔ/ِأصوؿ السرخسي: )(ٓ) 
 (.ِٖٕ/ِالفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: ) (ٔ)
 (.ِْٖ/ِ(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: )ِّٓ/ِالربىاف يف أصوؿ الفقو للجويٍت: ) (ٕ)



-َِْ- 

باجلواز أنو ليس يف العقل ما ؽلنع جوازه، كما كرد يف اجللد يف حق احملصن، كذىب الفريق اآلخر إىل ادلنع، 
من ذىب إىل أنو ؽلتنع شرعان كغلوز عقبلن، كبو قاؿ اجلويٍت، كالفراء، كالشَتازم،  ،كشلن قاؿ بادلنع

بو من منع نسخ الكتاب خبرب الواحد، قاؿ ابن عثيمُت: ، كمن قاؿ بادلنع: استدؿ دبا استدؿ (ُ)كادلقدسي
 .(ِ)"كمل أجد لو مثاالن سليمان"

ذىب ادلقدسي من في ىذا الصورة : أف يكوف حديث اآلحاد ناسخان لآلية، فالصورة الثالثة
"غلوز يف احلنابلة، كالقرايف من ادلالكية، إىل اجلواز عقبلن كادلنع شرعان، كأجازه أىل الظاىر، كقالت طائفة: 

، كاستدلوا خبرب الواحد يف خرب نسخ القبلة ألىل قباء، كقاؿ الشَتازم: (ّ)كؽلتنع بعد موتو" ،زمن النيب 
، (ٓ)، كذىب السرخسي كغَته من احلنفية إىل ادلنع مطلقان (ْ)"كادلنع عقبلن كشرعان قاؿ بو بعض أصحابنا"

، كاستدلوا: أنو ليس يف العقل (ٔ)عان كغلوز عقبلن كذىب بعضهم إىل أنو ؽلتنع النسخ خبرب الواحد للكتاب شر 
َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها العقل ما ؽلنع جوازه، كالدليل على أنو ال غلوز من جهة السمع قولو تعاىل: 

َها َأْو ِمْثِلَها ثاب يي  [، كالسنة ليست من مثل القرآف، أال ترل أنو الَُٔية من اآل]البقرة:  نَْأِت ِبَخْيٍر ِمن ْ
على أنو ليس  ثاب على تبلكة القرآف، كال إعجاز يف لفظو كما يف لفظ القرآف فدؿٌ على تبلكة السنة كما يي 

 .(ٕ)مثلو

  النسخ في السنة: -القسم الثاني

إف النسخ يف السنة إما أف يكوف بُت حديثُت متواترين، أك آحادا، أك أحدعلا آحادان كاألخر متواتران،  
 لسنة على اعتبار تقسيم اخلرب إىل متواتر كآحاد يف نوعُت: كيكوف النسخ يف ا

                                                           
(. اللمع يف أصوؿ الفقو ٖٖٕ/ّ(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )ُٔٓ/ِالتلخيص يف أصوؿ الفقو للجويٍت: ) (ُ)

 (.َِٓ: َِِ(، ادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )ُِٔ/ُ(، ركضة الناظر للمقدسي: )َٔللشَتازم: )
 (.ْْاألصوؿ من علم األصوؿ البن عثيمُت: ) (ِ)
 (.ُّّ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: )ِّٔ/ُركضة الناظر للمقدسي: ) (ّ)
 (.ٗٓاللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم )(ْ) 
 (.ٕٔ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ٓ)
 (.ْْٓ/ُقواطع األدلة للسمعاين: ) (ٔ)
 (.َٔاللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم: ) (ٕ)



-َِٓ- 

 :النسخ في السنة المتواترة -النوع األول

بُت حديثُت متواترين، كإما أف يكوف بُت حديث متواتر  يكوف أف إما ،إف النسخ يف السنة ادلتواترة
 ، كذلك يف حالتُت:آحاداآلخر ك 

نقل ادلقدسي كغَته االتفاؽ على جواز النسخ بُت  : السنخ بُت حديثُت متواترين،الحالة األولى
 .(ُ)ادلتواترين

 . نسخ حديث متواتر حلديث آحاد، أك العكس، كذلك يف صورتُت -الحالة الثانية
: أف يكوف ادلتواتر ناسخان كاآلحاد منسوخان، أجاز األصوليوف أف ينسخ حديث الصورة األولى

 آلحاد. متواتر حديث آحاد؛ ألف ادلتواتر أقول من ا
: أف يكوف اآلحاد ناسخان كادلتواتر منسوخان، ففي ىذه الصورة اختلفوا فمنهم من الصورة الثانية

كمنهم من منعو، فمن قاؿ جبواز نسخ اآلحاد للكتاب أجاز من باب أكىل ىذه الصورة، كمن قاؿ  ،أجازه
بادلنع؛ مشًتطان التساكم، كإماـ احلرمُت اجلويٍت، فقد قاؿ: "فأما بعد أف استأثر اهلل بو فبل غلوز نسخ 

، فبل سلالف سوؿ مقطوع بو دبظنوف، كىذا من جائزات العقوؿ، كلكن أمجعت األمة على منعو بعد الر 
لداللة اإلمجاع ال يسوغ نسخ ادلقطوع بو بعد  :فقلنا ،فيهم كإظلا اختلفوا يف ذبوزه يف زماف الرسوؿ 

، كالذم يظهر أنو ال يوجد دليل ؽلنع من ذلك، فإذا صح احلديث (ِ)بادلظنوف ادلشكوؾ فيو" الرسوؿ 
 ، كاهلل أعلم. زمن النيب شًتط نقل النسخ يفجاز أف يكوف ناسخان أك منسوخان، كال يي 

 النسخ في اْلحاد من السنة: -النوع الثاني

حاد إما أف يكوف بُت حديثُت آحادا، أك حديث آحاد مع إمجاع، أك آحاد مع النسخ يف أخبار اآل
 قياس، كذلك يف ثبلث حاالت:

 :نسخ حديث اْلحاد مثلو -الحالة األولى

ؼلالف فيو أحد، قاؿ اجلويٍت: "كشلا أمجعوا عليو نسخ خرب يف ىذه احلالة نقل األصوليوف اجلواز، كمل 
 .(ّ)الواحد دبثلو"

  ، كذلك يف صورتُت:نسخ حديث اآلحاد إلمجاع، أك العكس -الحالة الثانية

                                                           
 (.ٗٓ(، اللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم: )ْْٗ/ُ(، قواطع األدلة للسمعاين: )ِٕٓ/ُركضة الناظر للمقدسي: ) (ُ)
 (.ِٗٓ، ِٕٓ/ِالتلخيص يف أصوؿ الفقو للجويٍت: ) (ِ)
 (.ُْٓ/ِادلصدر نفسو ) (ّ)



-َِٔ- 

ىذا النوع من النسخ ال ؽلكن كقوعو؛ ألف اإلمجاع إف : نسخ حديث آحاد إلمجاع، الصورة األولى
أف يكوف النص ناسخان لشيءو بعده، كعلى تقدير جواز اإلمجاع يف زمن النيب  ينعقد بعد النص، فمحاؿي 

 جد نص سلالف للنص الذم أمجعوا عليو، فإنو يكوف ناسخان للنص ، فإنو ال ينعقد إال على نص، فإذا كي
 .(ُ)كليس ناسخان لئلمجاع
، (ِ)ستنده ال بنفسودب النسخ : نسخ إمجاع حديث آحاد، ففي ىذه الصورة فإنو غلوزالصورة الثانية

أم: أف اإلمجاع يقرر مستند الناسخ، إما تصرػلان بأف يقولوا ىذا احلديث نسخ احلديث اآلخر، أك بالعمل، 
 بأف يعملوا بأحد اخلربين ليدؿ على أف اآلخر منسوخ.

 النسخ في اإلجماع: -القسم الثالث

 اختلف األصوليوف يف نسخ اإلمجاع كالنسخ بو على مذىبُت:
، قاؿ (ّ): ذىبت احلنفية كغَتىم إىل أنو غلوز أف يكوف اإلمجاع ناسخان كمنسوخان المذىب األول

السرخسي: "أما النسخ باإلمجاع فقد جوزه بعض مشاؼلنا بطريق أف اإلمجاع موجب علم اليقُت كالنص؛ 
 .(ْ)فيجوز أف يثبت النسخ بو، كاإلمجاع يف كونو حجة أقول من اخلرب ادلشهور"

، قاؿ اجلويٍت: (ٓ): ادلنع، أم: أف اإلمجاع ال يىنسخ كال يينسخ، كىو مذىب اجلمهورالثانيالمذىب 
، ، كاستدلوا على ذلك: بأف اإلمجاع حادث بعد موت النيب (ٔ)نسخ كال يينسخ بو""اإلمجاع ادلنعقد ال يي 

ال ذبتمع على اخلطأ، فبل غلوز أف ينسخ ما يتقرر يف شرعو، كلكن يستدؿ باإلمجاع على النسخ، فإف األمة 
سنوم: "القوؿ ، كقاؿ اإل(ٕ)فإذا رأيناىم قد أمجعوا على خبلؼ ما كرد بو الشرع دلنا ذلك على أنو منسوخ

ألف النسخ إظلا يكوف بنص من "القوؿ األكؿ: ال غلوز نسخ الكتاب لئلمجاع، كال نسخ اإلمجاع للكتاب؛ 
إذ  ،كىو النص؛ فؤلنو متقدـ على اإلمجاع :األولالكتاب كالسنة أك بإمجاع أك قياس كالكل باطل، أما 

ألنو إف مل يوافقهم مل ينعقد، كإف  ؛--، كاإلمجاع ال ينعقد يف زمنو مجيع النصوص متلقاة من النيب 
كافقهم كاف قولو ىو احلجة؛ الستقبللو بإفادة احلكم، فثبت أف النص متقدـ على اإلمجاع، كحينئذ 

                                                           
 (.ِّٓ/ِ: )تلخيص للجويٍتال (ُ)
 (.ِِْادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ِ)
 (.ُِٕ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ّ)
 (.ٔٔ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ْ) 
 (.َٔاللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم: ) (ٓ)
 (.ُّٓ/ِالتلخيص يف أصوؿ الفقو للجويٍت: )(ٔ) 
 (.َٔاللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم )(ٕ) 



-َِٕ- 

: كىو اإلمجاع فبلستحالة انعقاده على خبلؼ إمجاع آخر، إذ لو الثانيفيستحيل أف يكوف ناسخان لو، 
انعقد لكاف أحد اإلمجاعُت خطأ؛ ألف األكؿ إف مل يكن عن دليل فهو خطأ، كإف كاف عن دليل كاف 

 .(ُ)الثاين خطأ لوقوعو على خبلؼ الدليل"

 النسخ في القياس: -القسم الرابع

 مذاىب:ثبلث مل خبلفهم يف ا، كصلي اختلف األصوليوف يف ىذا القسم اختبلفان كثَت 
: ادلنع مطلقان، كىو مذىب اجلمهور، قاؿ الغزايل: "ال غلوز نسخ النص القاطع المذىب األول

ادلتواتر بالقياس ادلعلـو بالظن كاالجتهاد على اختبلؼ مراتبو جليان كاف أك خفيان، ىذا ما قطع بو اجلمهور 
خبلؼ بُت مجهور العلماء يف أنو ال غلوز نسخ الكتاب كالسنة ، كقاؿ السرخسي: "ال (ِ)إال شذكذا منهم"

 .(ّ)بالقياس"
كاستدلوا على ذلك: بأف القياس تابع لؤلصوؿ، كليس أصبلن، كالنسخ ال يكوف إال بأصل، كأف 

، كذكر ابن ادلظفر السمعاين كبلمان يف ذلك، فقاؿ: "كأما نسخ (ْ)القياس إذا خالف النص فقد زاؿ بشرطو
بقاء أصلو فعلى كجهُت، كىو مثل ما إذا نسخ األصل ىل يكوف ذلك نسخان للقياس،  نسخ القياس مع

كعلى كجهُت أيضان كصورتو كىو إٍف ثبت احلكم يف عُت بعلة كقيس عليها غَتىا مث نسخ احلكم يف تلك 
 العُت ادلقيس عليها، كاألصح أف يبطل احلكم يف الفركع؛ ألف الفرع تابع لؤلصل، فإذا بطل احلكم يف

 األصل بطل يف الفرع.
كأما النسخ بالقياس فبل غلوز؛ ألف القياس مستعمل مع عدـ النص، فبل غلوز أف ينسخ النص، كقد 
ذىب بعض أصحاب الشافعي إىل جواز النسخ بالقياس اجلارم يف أخبار اآلحاد، كاألصح ىو األكؿ دلا 

الف القياس مل يكن للقياس حكم، فبل ذكرنا؛ كألف القياس إظلا يصح إذا مل يعارضو نص، فإذا كاف نص ؼل
 .(ٓ)غلوز النسخ بو"

: اجلواز،  قاؿ اجلويٍت: "غلوز عقبلن كؽلتنع شرعان"، كنقل عن بعض العلماء أهنم قالوا المذىب الثاني
باجلواز شرعان، كرد عليهم بقولو: "كبطبلف ذلك من جهة السمع أف القائسُت أمجعوا أف من شرط القياس 

                                                           
 (.ِْٓهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ُ)
 (.َُِ، َُُادلستصفى للغزايل:  ) (ِ)
 (.ٔٔ/ِأصوؿ السرخسي: )(ّ) 
(، شرح تنقيح ٕٓ(، اللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم: )ِِٓ، َِِ، ُِٔادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ْ)

 (.ُّٔ، ُّْالفصوؿ للقرايف: )
 (.ِْٓ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ِْٔ/ُقواطع األدلة للسمعاين: )  (ٓ)
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ان من النصوص، كالعلماء على طريقتُت فمنهم من مل ير القياس حجة، كمنهم من رآه أف ال ؼلالف نص
حجة كشرط أف ال ؼلالف النص، فهذا من أكضح األدلة السمعية على منع النسخ بالقياس، كشلا يدؿ عليو 

ا ركم كانوا يًتكوف األقيسة يف اجملتهدات دبا يركل ذلم من األخبار، فم  أيضان: أف أصحاب رسوؿ اهلل 
، بل كانوا يقولوف يف األحايُت لوال النص عن أحد منهم أنو سبسك بقياس مع نقل نص عن رسوؿ اهلل 

، كقاؿ السبكي: "كالقياس إظلا ينسخ: (ُ)لكاف كذا ككذا، فثبت من مجلة السمع أف القياس ال ينسخ بو"
 .(ِ)قياس أجلى منو"

صوصان على علتو، فهو كالنص، يينسخ ، التفصيل، قاؿ ادلقدسي: "إف كاف منالمذىب الثالث
كيينسخ بو، كما مل يكن منصوصان على علتو، فبل يينسخ، كال يينسخ بو، على اختبلؼ مراتبو، كشذت طائفة 

، (ّ)فقالت: ما جاز التخصيص بو جاز النسخ بو، كىو منقوض بدليل العقل، كباإلمجاع، كخبرب الواحد"
للصواب؛ ألف النسخ ال يكوف إال بنص من كتاب أك سنة، كالذم يظهر أف قوؿ من قاؿ بادلنع أقرب 

كالقياس ليس بنص، كالنسخ ال يكوف إال من ادلشرع، كالقياس مصدره من اجملتهد، ككذلك فإف النسخ 
يكوف يف زمن الوحي، كالقياس جاء بعد زمن الوحي، ككذلك فإف شرط القياس أف ال يعارض النص، 

إذا عارض القياس النص بطل القياس، كإذا قد بطل فكيف يصح أف كالنسخ إظلا يكوف بُت متعارضُت، ف
 نقوؿ جبواز النسخ بو!؟

 محل النسخ بين األدلة عند اإلمامين: -الفرع الثاني

)اإلحكاـ كإرشاد  :يف ىذا الفرع يتم تناكؿ رأم كل من ابن حـز كالشوكاين، من خبلؿ كتابيهما
الفحوؿ(، يف بياف زلل النسخ بُت األدلة، كحكم نسخ بعضها لبعض، مع بياف األكجو اليت اتفقا عليها أك 

 اختلفا فيها، كتفصيل ذلك كاآليت:

 محل النسخ عند ابن حزم: -أوالً 

ذىب ابن حـز إىل جواز النسخ يف الكتاب بعضو ببعض، كالسنة بعضها ببعض، كإىل جواز نسخ 
لسنة بالكتاب كالعكس، كإىل أف اآلحاد ينسخ ادلتواتر، كينسخ الكتاب، حيث قاؿ: "اختلف الناس يف ا

نسخ ىذا بعد أف اتفقوا على جواز نسخ القرآف بالقرآف كجواز نسخ السنة بالسنة، فقالت طائفة: ال تي 

                                                           
 (.ُّٓ/ِالتلخيص يف أصوؿ الفقو للجويٍت: )(ُ) 
 (.ِْٓ/ِج للسبكي: )اإلهباج شرح ادلنها  (ِ)
 (.ِٔٔ/ُركضة الناظر للمقدسي: ) (ّ)



-َِٗ- 

لقرآف كبالسنة كالسنة السنة بالقرآف كال القرآف بالسنة، كقالت طائفة: جائز كل ذلك، كالقرآف ينسخ با
 تنسخ بالقرآف كبالسنة. 

قاؿ أبو زلمد: كهبذا نقوؿ، كىو الصحيح، كسواء عندنا السنة ادلنقولة بالتواتر كالسنة ادلنقولة بأخبار 
 . (ُ)اآلحاد، كل ذلك ينسخ بعضو بعضان، كينىسخ اآليات من القرآف كينسخيو اآليات من القرآف"

 : أف كبلعلا من عند اهلل عز كجل.أحدىماآف، بوجهُت، فقاؿ: "كاستدؿ على أف السنة مثل القر 
كإظلا افًتقا يف أال يكتب يف ادلصحف غَت القرآف، كال يتلى  ...: استواؤعلا يف كجوب الطاعة،والثاني

معو غَته سللوطان بو، كيف اإلعجاز فقط، كليس يف العامل شيئاف إال كعلا يشتبهاف من كجو كؼلتلفاف من 
من ذلك ضركرة، كال سبيل إىل أف ؼلتلفا من كل كجو كال أف يتماثبل من كل كجو، كإذ قد  آخر، ال بد

كما قلنا  صح ىذا كلو فالعمل باحلديث الناسخ أفضل، كخَت من العمل باآلية ادلنسوخة، كأعظم أجران 
ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َواَل تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يُ ْؤِمنَّ َوأَلَ قبل، كال فرؽ، كقد قاؿ تعاىل:  َمٌة ُمْؤِمَنٌة َخي ْ

ٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكمْ  ُأولَِئَك َيْدُعوَن  َأْعَجَبْتُكْم َواَل تُ ْنِكُحوا اْلُمْشرِِكيَن َحتَّى يُ ْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخي ْ
 [،ُِِ]البقرة: آية ِة بِِإْذنِِو َويُ بَ يُِّن آيَاتِِو لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونِإَلى النَّاِر َواللَُّو َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفرَ 

كقد تكوف ادلشركة خَتان منها يف اجلماؿ كيف أشياء من األخبلؽ كضلوىا، كإف كانت ادلؤمنة خَتان عند اهلل 
 . (ِ)علم حسان كمشاىدة، كباهلل تعاىل التوفيق"تعاىل، كىذا شيء يي 

 خ في اإلجماع عند ابن حزم:النس
، حيث ذىب ابن حـز إىل جواز النسخ باإلمجاع، كذلك بناء على جوازه اإلمجاع يف زمن النيب 

إما بنص قرآف  جائز؛ ألف اإلمجاع أصلو التوقيف من النيب  قاؿ: "النسخ باإلمجاع ادلنقوؿ عن النيب 
رلموعة منو، أك بنص سنة أك برىاف قائم منها كذلك، أك بفعل منو عليو السبلـ أك  أك برىاف قائم من آم

 .(ّ)بإقرار منو عليو السبلـ لشيء علمو، فإذا كاف اإلمجاع كذلك فالنسخ بو جائز"

                                                           
 (.َُٖ، َُٕ/ْاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ُُِ، َُٗ،  َُٖ/ْادلصدر نفسو: ) (ِ)
 (.َُِ/ْادلصدر السابق: )(ّ) 



-َُِ- 

 النسخ في القياس عند ابن حزم:

آف كالسنة منع ابن حـز أف يكوف القياس ناسخان أك منسوخان، فقاؿ: " كقد أجاز قـو نسخ القر 
...، كإذا كاف القياس باطبلن فالباطل تقشعر منو اجللود، كالقياس باطلبالقياس، قاؿ أبو زلمد: كىذا قوؿ 
 .(ُ)ال ػلل استعمالو كال ترؾ احلقائق لو"

 النسخ في األقوال واألفعال عند ابن حزم:
بفعلو  أمره ذىب ابن حـز إىل جواز أف الفعل ينسخ القوؿ كالعكس، حيث قاؿ: "فجائز نسخ 

كفعلو بأمره، كجائز نسخ القرآف بكل ذلك، كجائز نسخ كل ذلك بالقرآف، ككل ذلك سواء، كال فرؽ، 
كيقره كال ينكره، كقد كاف تقدـ عنو ربرًن جلي فإف ذلك نسخ لتحرؽلو؛  ككذلك الشيء يراه رسوؿ اهلل 

، كىو معصـو من الناس، كمن خبلؼ ألنو مفًتض عليو التبليغ كإنكار ادلنكر كإقرار ادلعركؼ كبياف ال لواـز
ما أمره بو ربو تعاىل، فلما صح كل ما ذكرنا أيقنا أنو إذا علم شيئا كاف قد حرمو مث علمو كمل يغَته أف 
التحرًن قد نسخ، كأف ذلك قد عاد حقان مباحان كمعركفان غَت منكر، كأما إف كاف قد تقدـ يف ذلك الشيء 

أقره فإظلا ذلك بُت أف ذلك النهي على سبيل الكراىة فقط؛ ألنو ال ػلل ، أك علمو فهني فقط مث رآه 
ألحد أف يقوؿ يف شيء من األكامر: إف ىذا منسوخ، إال بربىاف جلي، إذ كلها على كجوب الطاعة ذلا، 

 .(ِ)كما تيقنا كجوب طاعتنا لو فحراـ علينا سلالفتو"

 محل النسخ عند الشوكاني: -ثانياً 
جواز النسخ بُت األدلة على السواء، حيث قاؿ: "ال خبلؼ يف جواز نسخ ذىب الشوكاين إىل 

القرآف بالقرآف، كنسخ السنة بالسنة ادلتواترة، كجواز نسخ اآلحاد باآلحاد، كنسخ اآلحاد بادلتواتر، كأما 
عقبلن  نسخ القرآف: أك ادلتواتر من السنة باآلحاد، فقد كقع اخلبلؼ يف ذلك يف اجلواز كالوقوع، أما اجلواز

كرجح الشوكاين اجلواز، يف ذلك فقاؿ: "كشلا يرشدؾ إىل جواز النسخ دبا صح من  ،(ّ)فقاؿ بو األكثركف"
اآلحاد دلا ىو أقول متنان أك داللة منها: أف الناسخ يف احلقيقة إظلا جاء رافعان الستمرار حكم ادلنسوخ 

 .(ْ)ذا الظٍت ال ذلك القطعي، فتأمل ىذا"كدكامو، كذلك ظٍت كإف كاف دليلو قطعيان، فادلنسوخ إظلا ىو ى

                                                           
 (.ُُِ، َُِ/ْاإلحكاـ: )(ُ) 
 (.ُُٓ/ْادلصدر نفسو: ) (ِ)
 .(ٕٔ/ِ) :إرشاد الفحوؿ (ّ)
 (.ٖٔ/ِادلصدر نفسو: )(ْ) 



-ُُِ- 

 رأي الشوكاني في النسخ باإلجماع:
رجح الشوكاين ادلنع، فقاؿ: "كاإلمجاع ال يينسخ كال يينسخ بو عند اجلمهور؛ أما كونو ال يينسخ، فؤلف 

ال ينعقد ، كالنسخ ال يكوف بعد موتو، كأما يف حياتو فاإلمجاع اإلمجاع ال يكوف إال بعد كفاة رسوؿ اهلل 
بدكنو، بل يكوف قوذلم ادلخالف لقولو  لغوان باطبلن ال يعتد بو كال يلتفت إليو، كقوذلم ادلوافق لقولو ال اعتبار 
بو، بل االعتبار بقولو كحده، كاحلجة فيو ال يف غَته، فإذا عرفت ىذا علمت أف اإلمجاع ال ينعقد إال بعد 

كتاب كالسنة، فبل ؽلكن أف يكوف الناسخ منهما، كال ؽلكن أف أياـ النبوة، كبعد أياـ النبوة فقد انقطع ال
يكوف الناسخ لئلمجاع إمجاعان آخر؛ ألف ىذا اإلمجاع الثاين إف كاف عن دليل فهو خطأ، كإف كاف عن 
دليل، فذلك يستلـز أف يكوف اإلمجاع األكؿ خطأ، كاإلمجاع ال يكوف خطأ، فبهذا يستحيل أف يكوف 

وخان، كال يصح أيضان أف يكوف اإلمجاع منسوخان بالقياس؛ ألف من شرط العمل بو أف اإلمجاع ناسخان أك منس
 .(ُ)ال يكوف سلالفان لئلمجاع"

 :                                                                 رأي الشوكاني في النسخ بالقياس
ؿ: "ذىب اجلمهور إىل أف القياس ذىب الشوكاين مذىب من قاؿ بادلنع، كنسبو إىل اجلمهور، فقا

 .ال يكوف ناسخان"، كرجح ادلنع من أف يكوف القياس منسوخان كذلك
 .(ِ)قاؿ: "كاحلق منعو، كبو قاؿ قـو من األصوليُت" ،اخلبلؼ يف أنو منسوخالشوكاين كبعد أف ذكر  

 رأي الشوكاني في النسخ بمفهوم المخالفة:
ادلخالفة فقاؿ: "أما مفهـو ادلخالفة: فيجوز نسخو مع ذىب الشوكاين إىل جواز، النسخ دبفهـو 

، فإنو (ّ)«ادلاء من ادلاء: »نسخ أصلو، كذلك ظاىر، كغلوز نسخو بدكف نسخ أصلو، كذلك كقولو 
، فهذا (ْ)«إذا قعد بُت شعبها األربع كجهدىا فقد كجب الغسل: »نسخ مفهومو، دبا ثبت من قولو 

: منطوقو زلكمان، غَت منسوخ؛ ألف الغسل كاجب من اإلنزاؿ ببل  ، كبقيادلاء من ادلاء نسخ مفهـو
 .(ٓ)خبلؼ"

                                                           
 (.ْٕ/ِ) :إرشاد الفحوؿ(ُ) 
 (.ٕٔ/ِ: )ادلصدر نفسو (ِ)
 (.ٓٔ: )سبق زبرغلو (ّ)
(، مسلم )كتاب احليض(، )باب ُِٗ( رقم )ٔٔ/ُأخرجو البخارم: ) كتاب الغسل(، )باب إذا التقاء اخلتاناف(، )(ْ) 

 (.ّْٖ( رقم )ُُٕ/ُنسخ إظلا ادلاء من ادلاء ككجوب الغسل(، )
 (.ٕٕ/ِإرشاد الفحوؿ: )(ٓ) 



-ُِِ- 

 رأي الشوكاني في النسخ بمفهوم الموافقة:
ذكر الشوكاين اخلبلؼ يف ذلك أم: من اجلواز كادلنع، كرجح قوؿ من قاؿ بالتفصيل، حيث قاؿ: 

ل التغيَت، كإكراـ الوالدين "كذىب بعض ادلتأخرين إىل التفصيل، فقاؿ: إف كانت علة ادلنطوؽ ال ربتم
بالنهي عن التأفيف، فيمتنع نسخ الفحول؛ ألنو يناقض ادلقصود، كإف احتملت النقض جاز، كما لو قاؿ 
لغبلمو: ال تعط زيدان درعلان، قاصدان بذلك حرمانو، ألكثر منو، مث يقوؿ: أعطو أكثر من درىم، كال تعطو 

، فقولو: كىذا (ُ)ىل علة مواساتو،  كىذا التفصيل قوم جدا"درعلان، الحتماؿ أنو انتقل من علة حرمانو إ
 التفصيل قوم، يشعر بأنو يرجحو، كاهلل أعلم.

 :في محل النسخ أوجو االتفاق واالختَلف بين اإلمامين
ذىب ابن حـز إىل جواز النسخ بُت األدلة ببل فرؽ بُت كتاب كسنة، كذىب إىل أف القوؿ ينسخ 

باإلمجاع، كلكن ادلتأمل يف كبلمو غلد أنو يوافق اجلمهور يف أف اإلمجاع  الفعل، كالعكس، كجوز النسخ
يكوف عن مستند كىذا يعٍت أنو ال خبلؼ بينو كبُت اجلمهور، كأف اخلبلؼ يف ذلك لفظي، كمنع النسخ 

؛ ألهنما ليسا دليبلن عنده  .بالقياس، كبادلفهـو
النسخ بُت الكتاب كالسنة ببل فرؽ، كما ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو ابن حـز أم: من جواز 

ذىب إىل منع النسخ باإلمجاع، كرجح ادلنع يف القياس من أف يكوف ناسخان أك منسوخان، كما ذىب إىل 
 جواز النسخ دبفهـو ادلوافقة كادلخالفة على التفصيل؛ ألنو ينزؿ ادلفهـو منزلة ادلنطوؽ، كاهلل أعلم.

 األوجو التي اتفق عليها اإلمامان:
على أف النسخ جائز بُت األدلة على السواء، ككاف السبب يف االتفاؽ أف كل األدلة اإلماماف  اتفق

عند ابن حـز سواء، كالشوكاين علل النسخ باآلحاد بأف ادلنسوخ ىو رفع استمرار دكاـ احلكم، كاستمرار 
 بُت ظٍت كظٍت. دكاـ احلكم ظٍت، كإف كاف دليلو قطعيان، فاآلحاد نسخ ما ىو ظٍت، فيكوف النسخ

 األوجو التي اختلف فيها اإلمامان:
، يف النسخ باإلمجاع، كسبب اخلبلؼ أف ابن حـز يقوؿ باإلمجاع يف زمن النيب اإلماماف  اختلف

، كاختلفا يف النسخ كالشوكاين ال يقوؿ بو، فاإلمجاع عند الشوكاين ال ينعقد إال بعد موت النيب 

                                                           
 (.ٕٗ، ٖٕ/ِ: )إرشاد الفحوؿ (ُ)



-ُِّ- 

، فأجازه الشوكاين؛ ألن و دبكانة النص عنده، كأما ابن حـز فقد رده؛ ألنو عنده نوع من القياس، بادلفهـو
 كالقياس عنده كلو باطل.

 الترجيح:
 شلا سبق اآليت: يتبُت
يًتجح يف ذلك ما ذىب إليو اإلماماف من جواز النسخ بُت األدلة على السواء؛ لوجود ذلك  -ُ

 يف الشرع، كلعدـ كجود دليل ؽلنع من النسخ.
ؽلتنع النسخ باإلمجاع؛ ألنو ليس نصان مستقبلن كإظلا ىو مستند إىل نص، ككذلك ال يكوف  -ِ

على الراجح  حياتو اال على الراجح، كالنسخ ال يكوف يف  اإلمجاع إال بعد كفاة النيب 
 من كبلـ أىل العلم.

 ، كاجتهاد.منسوخان؛ ألنو عبارة عن استنباط أف القياس ال يكوف ناسخان كال -ّ

********* 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انثانث

  املتعارضة انشرعية األدنة بني انرتجيح

 :ومبحثني متهيداً ويشمم

 .انعىامم انيت دعت إىل انرتجيح متهيد:

 .املبحث األول: األحكاو انيت تتعهق بانرتجيح

 .املتعارضة اننقهية األدنة بني انرتجيحاملبحث انثاني: 



 

 

-ُِٓ- 

                                                                                                                                                     متهيد

 انعىايم انيت دعت إىل انرتجيح

منها ستة عوامل رئيسة  ،الَبجيح بْب األدلة ادلتعارضة كثّبةمعلـو أف العوامل الٍب دعت األمة إىل 
 :(ُ)كىي ،نعرضها ىنا

 : الدفاع عن الشريعة اإلسبلمية، كدفع شبهات الطاعنْب، برفع الشك كالريبة عنها.العامل األوؿ
 : أف يف ترجيح أحد اخلربين على اآلخر، يدؿ على حفظ الدين، ككماؿ الشريعة.العامل الثاني

: أف العمل بأحد اخلربين خّب من تركهما بالكلية، كال شك أف احلق يف أحدعلا، الثالثالعامل 
 كلذلك شيرع االجتهاد.

 : دفع نسبة العجز إىل الشارع؛ ألف تركها بدكف ترجيح فيو إظهار للعجز.العامل الرابع
 : بياف األحكاـ لؤلمة، فاألمة زلتاجة إىل معرفة أحكاـ الدين.العامل الخامس

، عمل قاـ بو الصحابة كالتابعوف، شلن أيمرنا على اآلخر : أف ترجيح أحد اخلربينمل السادسالعا
 باالقتداء هبم.

 

                                                           
(، احملصوؿ للرازم: ٕٗٔ، ّٕٔ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )ْٕٓ/ِالربىاف يف أصوؿ الفقو للجويِب: ) (ُ)

 (.ُِ: ٔ(، دلعة االعتقاد البن قدامة: )َْٔ/ٓ)



 

 

-ُِٔ- 

                                                                      ملبحث األولا

 بانرتجيح تتعهق انيت األحكاو

الَبجيح بْب األدلة الشرعية ادلتعارضة ىو الطريقة الثالثة الٍب سلكها األصوليوف يف دفع  عدٌ يي 
التعارض، كيتناكؿ ىذا ادلبحث أىم األحكاـ الٍب تتعلق بالَبجيح: من بياف حده، كالشركط يف صحتو، 

 اإلمامْب، كذلك يف أربعة مطالب:عند كحكمو، كزللو، كيتم تناكؿ ذلك عند األصوليْب ك 

 املطهب األول

 األدنة انشرعية يف حــــــــدُّ انتـــرجــــيح
 ذلك يف فرعْب:يتم تنوؿ ، ك اإلمامْب كعند األصوليْب عند ،يتناكؿ ىذا ادلطلب معُب الَبجيح

 :عند األصوليينمعنى الترجيح  -وؿ الفرع األ

 كتفصيل ذلك كاآليت:يتناكؿ ىذا الفرع معُب الَبجيح عند أىل اللغة كيف اصطبلح األصوليْب، 
التمييل كالتغليب، من قوذلم: رىجىٍحتي ادليزاف، أىثقىٍلتيوي حٌب ماؿ، كرجح الشيء ريجحانان  :الترجيح لغةً 

، كأرجىٍحتي الرجلى: أعطيتو راجحان أم: كافيان  كريجيوحان، كرىجىح اٍلًميزىافي يػىٍرجىحي كيػىٍرًجحي كيػىٍرجيحي ريٍجحانان: مىاؿى
  .(ُ)الكيل أك ادلقدارتامان زائدان يف 

 : تعددت تعريفات الَبجيح عند األصوليْب، كذلك على حسب اذباىاهتم:الترجيح في االصطالح
 الشافعية: -االتجاه األوؿ

"الَبجيح: )تقوية أحد الطرفْب على اآلخر، فييعلم األقول فيعمل بو،  الرازم قاؿ يف تعريفو -ُ
 .(ِ)يطرح اآلخر(كى 

                                                           
(، سلتار الصحاح للرازم: ٖٕ/ّ(، كتاب العْب للخليل بن أضبد الفراىيدم: )ّْٕهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ُ)

(، لساف العرب البن منظور: ّّٖ/ٔ(، تاج العركس للزبيدم: )ُِٗ/ُ(، ادلصباح ادلنّب للحموم: )ُُٖ)
(ِ/ْْٓ.) 

 (.ّٕٗ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ِ)



 

 

-ُِٕ- 

ىو: )اقَباف أحد ]الدليلْب[ الصاحلْب للداللة على ادلطلوب مع اآلمدم، يرل أف الَبجيح  -ِ
 .(ُ)تعارضهما دبا ييوجب العمل بو كإعلاؿ اآلخر(

 .(ّ)ذكر أف الَبجيح: )تقوية إحدل األمارتْب على األخرل لًييعمل هبا( (ِ)البيضاكم -ّ

 :األحناؼ -االتجاه الثاني

 .(ٓ)الَبجيح: )إظهار الزيادة ألحد ادلثلْب على اآلخر دبا ال يستقل( ، يرل أف(ْ)ابن اذليماـ -ُ
 .(ٔ)الفنارم، ذكر أف الَبجيح ىو: )إثبات فضل أحد الدليلْب ادلتماثلْب كصفان( -ِ
السرخسي، ذكر أف الَبجيح ىو: )عبارة عن زيادة]يف أحد الدليلْب[ تكوف كصفان ال  -ّ

 .(ٕ)أصبلن(
 .(ٖ)ة عن فضل أحد ادلثلْب على اآلخر كصفان(البزدكم، يرل أف الَبجيح: )عبار  -ْ

 الحنابلة: -االتجاه الثالث
(، كال يكوف  ،ابن النجار -ُ يرل أف الَبجيح ىو: )تقوية إحدل األمارتْب على األخرل لدليلو

 .(ٗ)التعارض انتفي الَبجيح الَبجيح عنده إالٌ مع كجود الٌتعارض، فحيث انتفى

                                                           
 (.ِّٗاإلحكاـ لآلمدم: )/ (ُ)
ىو: عبد اهلل بن عمر بن زلمد بن علي الشّبازم، أبو سعيد، أك أبو اخلّب، ناصر الدين البيضاكم، قاضي، مفسر، ( (ِ

ق(ػ، كاف ادلذكور عادلاى بعلـو كثّبة، صاحلان ٖٓٔعبلمة، كلد يف ادلدينة البيضاء )بفارس( قرب شّباز، تويف سنة: )
(، رقم ُٕٓ/ٖالكشاؼ(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )خّبا صنف التصانيف يف أنواع العلـو منها: )سلتصر 

(ُُّٓ.) 
 (.ّْٕهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ّ)
ىو: سلمد بن عبد الواحد، ادلعركؼ بابن اذلماـ، كماؿ الدين، عامل مشارؾ يف الفقو كاألصوؿ كالتفسّب كالفرائض،  (ْ)

ط(،  -ق(ػ، من تصانيفو: )شرح اذلداية كامسو فتح القدير ُٖٔق(ػ، كتويف سنة: )َٕٗكلد باإلسكندرية سنة: )
(، شذرات الذىب البن ِْٔ/ُمعجم ادلؤلفْب لعمر كحالة ) )ادلسايرة يف العقائد ادلنجية يف اآلخرة(. ا. ىػ. انظر:

 (.ِٖٗ/ٕالعماد احلنبلي: )
 (.ُٔ/ّالتقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: ) (ٓ)
 (.ََْ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ٔ)
 (.َِٓ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ٕ)
 (.ٕٕ/ْكشف األسرار للبخارم: )  (ٖ)
 (.ُٔٔ/ْشرح الكوكب ادلنّب البن النجار: ) (ٗ)
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 .(ِ))اقَباف األمارة دبا تقول بو على ميعارًًضها( ، يرل أف الٌَبجيح ىو:(ُ)ابن مفلحو  -ِ

 حد الترجيح عند اإلمامين: -الفرع الثاني
، (ّ)فقاؿ: "فبل غلوز تقوية أحدىا باآلخر" ،ذىب ابن حـز إىل أنو ال غلوز الَبجيح بْب األدلة

 كلذلك مل يأت بتعريف للَبجيح.

 د الترجيح عند الشوكاني:حّ 
"كأما الَبجيح فهو: )إثبات الفضل يف أحد جانيب : فقاؿ ،اللغةؼ الشوكاين الَبجيح يف عرٌ 

: )اقَباف األمارة دبا االصطالحادلتقابلْب، أك جعل الشيء راجحان، كيقاؿ رلازان العتقاد الرجحاف(، كيف 
 .(ْ)تقول على معارًضىًتها(

 مناقشة التعريفات:

 قيود أربعة:استخدـ الشافعية يف تعريفهم الَبجيح ألفاظان ال زبرج عن 
 ،إف لفظ التقوية لفظ عاـ يشمل: التقوية بقوة الظن، كالتقوية بالوصف التقوية(: )القيد األوؿ

 سواء كاف الوصف مبلزمان للخرب أـ خارجان عنو.
فبل ينعقد الَبجيح بطرؼ كاحد،  : أف يكوف الَبجيح بْب )طرفْب صاحلْب لبلحتجاج(،القيد الثاني

يكونا طرفْب أك طريقْب أك أمارتْب، صاحلْب لبلحتجاج، كمن قيد باألمارتْب،  نو ال ؽلكن الَبجيح حٌبأل
أخرج الَبجيح بْب القطعيْب، كبْب القطعي كالظِب، كمن أطلق طرفْب أك صاحلْب، أك دليلْب أدخل 

 القطعي، فكاف االحَباز باألمارتْب أكىل ليىٍخريجى القطعياف.
معرفتو(، أم: إذا عيًلمى األقول فإنو يَبجح على غّبه، : )كجوب العمل باألقول عند القيد الثالث

 كغلب العمل بو، كييطرح اآلخر.

                                                           
ىو: مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن سعد بن عبد اهلل بن سعد ابن مفلح بن ظلّب األنصارم، ادلقدسي، مث  (ُ)

ق(، انظر: ذيل طبقات احلنابلة َٓٔق(، تويف: يف شواؿ، سنة: )ُٕٓالصاحلي، احلنبلي، الكاتب. كلد سنة: )
 (.ُِْ/ُٔ(، سّب أعبلـ النببلء ط احلديث للذىيب: )ِٓٓ/ّ) لزين الدين احلنبلي

 (.ُٔٔ/ْشرح الكوكب ادلنّب البن النجار: ) (ِ)
 (.َْ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.ِٕٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ْ)
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فبل يكوف الَبجيح حٌب يصح تعارض الظنيْب؛ ألنو ال ترجيح إال بعد  : )التعارض(،لرابعا القيد
 ، كىذا القيد ذكره اآلمدم، كالذم يظهر أنو ييعد من شركط الَبجيح.يف الظاىر ربقق التعارض

 فإهنا ال زبرج عن قيود ثبلثة: ،األلفاظ الٍب استخدمها األحناؼ يف تعريفهم الَبجيح أما
فضل(، ككاف إشهار ىذا القيد ليخرج ما كاف فيو تقوية بقوة الظن أك كثرة ال)إثبات  القيد األوؿ:

 العدد؛ ألف األحناؼ ؽلنعوف الَبجيح بقوة الظن ككثرة العدد.
ماثلْب(، خرج بذلك الَبجيح يف غّب ادلتماثلْب، أم: ادلتكافئْب، كىذا )أحد ادلتقوذلم : القيد الثاني

شرط األحناؼ؛ ألهنم ال يقولوف بالتعارض حٌب يصح أهنما متكافئاف، كالتماثل ليس بقيد مطَّرد يف 
التساكم يف الثبوت فصحيح؛ دكا االتعريف؛ ألف الدليلْب إذا تساكيا من كل كجو امتنع الَبجيح، كلو أر 

 التعارض كالَبجيح بْب صحيح كضعيف. عمتنا ال
)كصفان ال أصبلن(، خرج بالقيد الَبجيح بأمر خارجي، إذ الَبجيح باألمر قوذلم : القيد الثالث

اخلارجي ال يعد كصفان يف ذات الدليل، كإظلا كاف بأمر خارج عن الدليل، كالَبجيح بكثرة األدلة، فإف ما 
كغّبىم، كعند األحناؼ ال يصح ىذا الَبجيح؛ ألف ادلرجح لو  رجح على غّبه عند الشافعيةعضده دليل يي 

 ليس كصفان الزمان للدليل.
، كلكنهم اشَبطوا (التقوية، كبْب األمارتْب، كبْب ادلتعارضْب) :أما احلنابلة فقد كافقوا الشافعية يف

زية الٍب يتقول هبا و: )ادلالدليل على الَبجيح؛ ألف الَبجيح بدكف دليل ال يصح، كالذم يظهر أف الدليل ى
 على اآلخر(، كمل ييورد احلنابلة كجوب العمل يف التعريف. ادلتعارضْب أحد

 مناقشة رأي الشوكاني:

ذم الالتعريف قَباف، األمارة، ادلعارضة(، ك استخدـ الشوكاين يف تعريفو الَبجيح األلفاظ اآلتية: )اال
ألف شرط الراجح أف يكوف دلزية قوتو على مقتصر على بياف الراجح من ادلتعارضْب؛ الشوكاين  هأكرد

 معارضو، كعليو فالشوكاين قيد تعريفو بقيود ثبلثة:
: )االقَباف(، كىو ما يدؿ على ادلزية أك الوصف أك الدليل الذم أدل إىل الرجحاف، القيد األوؿ

 يد بأف يكوف الوصف متصبلن بالراجح.كلفظ االقَباف قٌ 
كبقيد كوف الَبجيح بْب أمارتْب، يد عند الشافعية كاحلنابلة، أف ي: )األمارة(، كىذا قٌ القيد الثاني

 الَبجيح بْب القطعيْب، كبْب القطعي كالظِب. خرجاألمارة أ
عليو ىذاما ، ك يف الظاىر )ادلعارضة(، كىذا شرط الَبجيح، كىو: أف يتحقق التعارض القيد الثالث:

 الشافعية كاحلنابلة.
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 التعريف المختار:

ما يقـو بو اجملتهد من بياف اختصاص إحدل األمارتْب الصاحلتْب دبا تقول بو على الَبجيح ىو: )
 معارضتها(.

، قيد للَبجيح؛ ألف الَبجيح ال يقـو بو إال رلتهد، كليس ألحد أف ما يقـو بو المجتهد(فقولنا: )
قوة ال تأيت إال  يقوؿ ىذا الدليل أرجح من ىذا إال بدليل، كالدليل يف الَبجيح يكوف عن غلبة الظن، كىي

 يف حق اجملتهد.
خرج بو الَبجيح بدكف مرجح، حيث كالَبجيح ال يكوف إال بدليل، كما  وقولنا:)بياف اختصاص(،

زبتص بو إحدل األمارتْب، ىو: )الدليل الذم أدل إىل التقوية كغلبة الظن على أف أحد الظنيْب ىو 
 تابع، أك بوصف منفك عنو.الراجح على معارضو(، كسواء اختص الدليل الراجح بوصف 

خرج بو الَبجيح بْب القطعيْب، كبْب القطعي كالظِب، كخرج بو كذلك  وقولنا:)إحدى األمارتين(،
 الَبجيح بْب األمارة الواحدة، ألف الَبجيح ال يصح إال بْب دليلْب.

قيد يف الَبجيح أف يكوف بْب أمارتْب صاحلتْب لبلحتجاج هبما؛ ألنو ال  وقولنا:)الصالحتين(،
تعارض كال ترجيح دكف ثبوت ادلتعارضْب، إذ إنو ال تعارض كال ترجيح بْب صحيح كضعيف؛ ألف الصحيح 

 مقدـ على الضعيف مطلقان، كالضعيف مردكد.
ْب ظنيْب ربقق فيهما التعارض يف قيد يف الَبجيح؛ ألنو ال يكوف إال بْب دليل وقولنا:)معارضتها(،

 الظاىر، فبل ترجيح إذا مل يتحقق التعارض يف الظاىر بْب األدلة.

***** 
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                                                                                                                                         لطه  انااي امل

 املتعارض  انشرعي  جيح ب ن األدن شروط انرت

يتم تناكؿ تناكؿ ىذا ادلطلب شركط الَبجيح بْب األدلة ادلتعارضة عند األصوليْب كعند اإلمامْب، ك ي
 ذلك يف فرعْب:
 شروط الترجيح عند األصوليين: -الفرع األوؿ

 يف صحة الَبجيح بْب األدلة ادلتعارضة، كىي:سبعة كضع األصوليوف شركطان 
: احلجية، أم: أف يكوف كل من اخلربين )الدليلْب( صاحلان لبلحتجاج، فبل تعارض األوؿالشرط 

 ،بْب صحيح كضعيف، كما ؽلتنع فيو التعارض ؽلتنع فيو الَبجيح، كعليو فبل ترجيح بْب صحيح كضعيف
ككذلك اخلرباف إذا تعارضا ال ، قاؿ السرخسي: "(ُ)فالصحيح مقدـ على الضعيف مطلقان بدكف ترجيح

 ، كىذا الشرط ال خبلؼ فيو.(ِ)بل دبا بو يتأكد معُب احلجة" ،يَبجح أحدعلا على االخر
، فبل ترجيح إال مع كجود التعارض كبو قاؿ صبهور يف الظاىر : ربقق التعارضالشرط الثاني

 ، كإذا انعدـ التعارض انعدـ الَبجيح، كىذا الشرط ال خبلؼ فيو.(ّ)األصوليْب
مزية يف أحد ادلتعارضْب، فإذا كانت األدلة متعارضة كليس ألحدعلا مزية : كجود الشرط الثالث

تقويو على اآلخر فبل ترجيح بينهما، كاختلفوا يف ادلزية الٍب يتقول هبا أحد ادلتعارضْب، فذىبت احلنفية إىل 
كصفان تابعان،  أف ادلزية تكوف كصفان تابعان، كمنعوا الَبجيح بأمر خارجي، كذىب اجلمهور إىل أف ادلزية تكوف

 أك أمران خارجيان.
، كىذا شرط (ْ): أف تكوف األدلة ظنية، فبل تعارض بْب قطعيْب، كال بْب قطعي كظِبالشرط الرابع

اجلمهور، كذىب بعض احلنفية كبعض الشافعية إىل جواز الَبجيح بْب األدلة القطعية، على ما سيأيت يف 
 حكم الَبجيح.

                                                           
 (.ُْٕ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)
 (.َِٓ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ِ)
(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ّْٖ، ّْْ/ٖ(، التلخيص يف أصوؿ الفقو للجويِب: )ِْٓ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ّ)

  (.ُْٕ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )َُُٗ/ِ)
 (.ُْٕ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ّٗٗ/ٓ( احملصوؿ للرازم: )(ْ
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: التساكم بْب احلجتْب، كىذا الشرط ليس على اتفاؽ؛ ألنو لو حصل التساكم الشرط الخامس
امتنع الَبجيح، كإظلا التساكم يكوف يف الثبوت كما مر، كقد يكوف التساكم من كجو دكف كجو، أما لو 

ألهنم يشَبطوف  ؛اشَباط التساكم األحناؼبقاؿ حصل التساكم من كل كجو فالَبجيح شلتنع، كمن 
  ادلعُب اللغوم، كادلعِب االصطبلحي.التطابق بْب

، كىذا الشرط متحقق عند الشافعية؛ ألهنم (ُ)اجلمع بْب ادلتعارضْب أف ال ؽلكن الشرط السادس:
يقدموف اجلمع على النسخ كالَبجيح، أما األحناؼ فإف بعضهم يقدـ الَبجيح على اجلمع، كمن قدـ اجلمع 

 اجلمهور من أف الَبجيح ال يكوف إال إذا تعذر اجلمع.   على الَبجيح من احلنفية فإنو يتفق مع مذىب
أف ال ييعلم ادلتقدـ منهما من ادلتأخر، كىو شرط اجلمهور، أم: أف ال ييعرؼ  الشرط السابع:

 .(ِ)الناسخ من ادلنسوخ

 شروط الترجيح عند اإلمامين: -الفرع الثاني

للَبجيح، كما سنذكره إظلا ىو  بشركطو ذىب ابن حـز إىل عدـ الَبجيح بْب األدلة، كلذلك مل يأت 
مقارنة دبا يذكره األصوليوف، كىذه الشركط جعلها ابن حـز شركطان للنسخ الضركرم، كلكنها تتطابق مع 

 شركط اجلمهور للَبجيح، كلذلك أكردناىا ىنا، كىي:
 : أف ال ؽلكن اجلمع، كىذا شرط الَبجيح عند اجلمهور.الشرط األوؿ
 كذلك شرط اجلمهور للَبجيح.كىو  ييعلم ادلتأخر منهما، : أف ال الشرط الثاني

: أف يكوف التعارض قويان يصعب فيو زبطئة ادلخالف، ىذا الشرط قريب إىل شركط الشرط الثالث
التعادؿ بْب األدلة، كلكنا صلد بعض الَبجيحات تصعب كيظهر فيها اخلبلؼ، كيصعب فيها زبطئة 

 ادلخالف.
شركط التعارض يف الظاىر، ىذا شرط الَبجيح عند اجلمهور، فبل : أف تتوفر فيو الشرط الرابع

 ترجيح إال مع التعارض.
أف يرد حديثاف صحيحاف متعارضاف، أك آيتاف من: "ابن حـز دليل ىذه الشركط ما قالو 

متعارضتاف، أك آية معارضة حلديث صحيح تعٌرضان مقاكمان، يف أحد النصْب منع كيف الثاين إغلاب يف ذلك 
فإف ىذا  ..،يف أيهما الناسخ من ادلنسوخ بعينو، ال زيادة يف أحد النصْب على اآلخر، كال بياف الشيء

                                                           
 (. ّٗٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُْٕ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)
 (. ٕٕ/ْ(، كشف األسرار للبخارم: )ُْٖ/ٖاحمليط للزركشي: )البحر  (ِ)
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، فهذه تعترب شركط النسخ (ُ)أيضان مكاف ؼلفى بياف اخلطأ فيو جدان، كأما ضلن فنقوؿ باألخذ الزائد شرعان"
النسخ يف ىذه احلالة ضركرة، كيف ىذا خبلؼ بْب األصوليْب، كمن تتبع  ؛ ألفعند ابن حـز الضركرم

كعليو فما أكردناه من شركط األمثلة الٍب يوردىا ابن حـز يف ذلك غلد أهنا زلل ترجيح عند األصوليْب، 
، إظلا ىو مقارنة دبا عند األصوليْب من الشركط، أما ابن حـز فإنو ال يقوؿ بالَبجيح، فإذا كاف ال  البن حـز

 يقوؿ بو، فمن باب أكىل أنو ال ييورد لو أحكامان.
 شروط الترجيح عند الشوكاني: -ثانياً 

 ذكر الشوكاين أربعة شركط لصحة الَبجيح بْب األدلة الشرعية، كىي:
: ربقق التعارض يف الظاىر، فبل ترجيح بْب متعارضْب يف نفس األمر، كال ترجيح إال الشرط األوؿ
 . (ِ)رض يف الظاىرإذا توفرت شركط التعا
: أف تكوف األدلة ظنية، فبل تعارض كال ترجيح بْب قطعيْب، كال بْب قطعي كظِب عند الشرط الثاني

 .(ّ)الشوكاين
 .(ْ): أف ال ؽلكن اجلمع بوجو مقبوؿالشرط الثالث
 .(ٓ)تعذر النسخ، أم: أف ال ييعلم ادلتأخر منهما من ادلتقدـأف ي: الشرط الرابع

 الترجيح:

 اآليت: السابقة من الشركط بْبيت
 التعارض يف الظاىر. قربقأف الَبجيح يكوف عند  -ُ
 أف يكوف الَبجيح بْب األمارتْب )األدلة الظنية(. -ِ
 .قد ثبتت صحتهما عند أىل الشأفأف يكوف ادلتعارضاف  -ّ
 .بْب ادلتعارضْب أف ال ؽلكن اجلمع -ْ
 أف ال ييعلم ادلتأخر من ادلتقدـ. -ٓ

                                                           
 (.ُْٗ، ُْٖ/ٖ( اإلحكاـ: )(ُ

 (.ُِْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
 (.ِّٖ، ِّٕ/ِادلصدر نفسو: ) (ّ)
 (.ُِْ/ِادلصدر السابق: ) (ْ)
 (.َِٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٓ)



 

 

-ِِْ- 

                                                                         امللطه  اناانث

 املتعارض  انشرعي  حكى انرتجيح ب ن األدن 

يتم تناكؿ  عند األصوليْب كعند اإلمامْب، ك الشرعية تناكؿ ىذا ادلطلب حكم الَبجيح بْب األدلة ي
 ذلك يف فرعْب:

 حكم الترجيح عند األصوليين: -الفرع األوؿ

 اختلف األصوليوف يف حكم الَبجيح بْب األدلة الشرعية ادلتعارضة على مذىبْب:
 ثْب كاألصوليْب كعامة الفقهاء إىل جواز الَبجيح بْب األدلةذىب صبهور احملدٌ  المذىب األوؿ:

 :(ُ)، ككجوب العمل بالراجح، إذا مل ؽلكن اجلمع أك النسخ، كاستدلوا بأدلة منهاتعارضةالشرعية ادل
: إصباع الصحابة كالتابعْب يف الوقائع ادلختلفة على كجوب تقدمي الراجح من الظنْب،  األوؿ

 .(ّ)«إظلا ادلاء من ادلاء»، على خرب أيب ىريرة: (ِ)«يف التقاء اخلتانْب»كتقدؽلهم خرب عائشة 
ة، كتقدمي معاذان رضي اهلل عنو يف ترتيب األدلة، من تقدمي الكتاب على السن إقرار النيب  الثاني:

 .(ْ)السنة على القياس
 : أف الظنيْب إذا تعارضا لـز العمل بالراجح عقبلن كعرفان.الثالث

 حصوؿ مفاسد إذا مل ييعمل بأحد الدليلْب ادلتعارضْب.الرابع: 
: أنو لو مل ييعمل بالراجح، لـز العمل بادلرجوح على الراجح، كترجيح ادلرجوح على الراجح الخامس

 شلتنع عقبلن.

                                                           
(، العدة يف أصوؿ الفقو ّْْ/ِ(، التلخيص يف أصوؿ الفقو للجويِب: )ُْٕ/ِالربىاف يف أصوؿ الفقو للجويِب: ) (ُ)

(، اإلهباج ِٖٔ(، مقدمة ابن الصبلح يف علـو احلديث: )ّْْ(، الكفاية للخطيب البغدادم: )َُُٗ/ّللفراء: )
، ُُٗ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )َِْ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: )َِٗ/ّشرح ادلنهاج للسبكي: )

ُْٓ.) 
 (.ٓٔسبق زبرغلو: ) (ِ)
 (.ٓٔسبق زبرغلو: ) (ّ)
 (.َُٔسبق زبرغلو: ) (ْ)



 

 

-ِِٓ- 

: ذىبت ادلعتزلة كبعض احلنفية كاجلرجاين، كالرازم، كادلصوبة إىل عدـ الَبجيح بْب المذىب الثاني
 :(ُ)كاستدلوا بأدلة منها ،األدلة

 : أنو يلـز من الَبجيح بْب األدلة الَبجيح بْب البينات.األوؿ
 : أف الَبجيح ليس عليو دليل من الكتاب.الثاني
كم كالعمل بالظواىر أمر سائغ، فحينئذ يكوف التخيّب أك : أف حصوؿ التعارض كالتساالثالث

 الوقف أك التساقط، كعند ادلصوبة أف كل رلتهد مصيب، فبل داعي للَبجيح. 

 مناقشة أدلة المذىبين:

: استدؿ اجلمهور باإلصباع على صحة الَبجيح، كدبا عملو الصحابة من ترجيح المذىب األوؿ
معاذان رضي اهلل عنو، أف فيو دليل على الَبجيح،  قرار النيب بعض األخبار على بعض، أما قوذلم بإ

فيو إشارة إىل ترتيب األدلة عند االستدالؿ، كليس فيو ترجيح، كاهلل  فالذم يظهر خبلؼ ذلك، فإقراره 
 أعلم.

 :باآليت د على من أنكر الَبجيحيير : المذىب الثاني

 أنو ال يلـز من ترجيح األخبار الَبجيح يف البينات.  -ُ
أنو ال يلـز أف العمل بالظواىر ىو ادلطلوب، فالظاىر بعد الَبجيح ىو الراجح؛ ألف الَبجيح  -ِ

 عبارة عن إظهار شيء على آخر. 
اب عن قوذلم: إنو ليس عليو دليل من  -ّ كلها   ؤلحكاـلالكتاب، من أنو ال يلـز أف يكوف كغلي

أدلة أحكاـ الشرع جاءت هبا السنة ادلطهرة كما قرره اإلصباع،  كثرأكتاب؛ ألف دليل من ال
 كاهلل أعلم.

 حكم الترجيح والعمل بالراجح عند اإلمامين: -الفرع الثاني

يتناكؿ ىذا الفرع حكم الَبجيح، كحكم العمل بالراجح، عند ابن حـز كالشوكاين، من خبلؿ  
 ) اإلحكاـ كإرشاد الفحوؿ(، كبياف ذلك كاآليت: :كتابيهما

                                                           
(، البحر احمليط للزركشي: ِٗٗ/ِ(، ادلعتمد أليب احلسْب البصرم: )َِٗ/ّاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ) (ُ)

 (.ّٕٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُُٗ/ٖ)



 

 

-ِِٔ- 

:  -أوالً   حكم الترجيح عند ابن حـز

ترجيح  كأيضان فحٌب لو صحٌ ذىب ابن حـز إىل أف الَبجيح بْب احلديثْب غّب جائز، حيث قاؿ: "
إحدل البينتْب على األخرل دلا جاز ذلك يف احلديثْب؛ ألف ىذا قياس كالقياس باطل، كأيضان فحٌب لو 

ح ترجيح إحدل البينتْب على األخرل ككاف القياس حقان لكاف ترجيح احلديثْب أحدعلا على اآلخر ال ص
كأما البينتاف فالتعارض فيهما موجود  ...،ديثْب باطل، كالتعارض عنهما منفيغلوز؛ ألف االختبلؼ يف احل

 :(ِ)استدؿ على عدـ الَبجيح بأدلة منهاك ، (ُ)"كاالختبلؼ فيهما شلكن
أف األدلة كلها سواء يف باب كجوب الطاعة كالعمل، كإذا كانت كلها سواء فبل غلوز تقوية  :األوؿ

 أحدىا على اآلخر.
 .كضرب من القياس: أف الَبجيح عمل بالتشهي الثاني
 : أف الذين قالوا بالَبجيح متناقضوف يف عملهم.الثالث
ىو االستحساف الباطل، كأف بعضهم قد أنكره  ح ىو من باب طيب النفس، كىذا: أف الَبجيالرابع
 على بعض.

اب عن أدلة ابن حـز باآليت:  كغلي

أنو ال يلـز من الَبجيح عدـ ادلساكاة بْب األدلة، كعدـ قبوذلا؛ ألف من نقلوىا إلينا ىم الذين  -ُ
 قاموا بالَبجيح بينها، كأف الَبجيح ال يلـز منو القدح يف ادلطركح.

 ـ بو اجملتهد، كاالجتهاد مطلوب عند التعارض.أف الَبجيح ىو عمل يقو  -ِ
أف اجتهاد اجملتهد يف مسألة ما ال يناقض اجتهاده يف مسألة أخرل، كإف قاؿ خببلؼ  -ّ

القاعدة األكىل، ألف قواعد الَبجيح ىي: عبارة عن عمل اجتهادم، فإف أصاب اجملتهد فلو 
 أجراف، كإف أخطأ فلو أجر. 

من أجل تطييب النفس، حٌب ييٍظهرى لنا ذلك، ألننا أننا ال نقوؿ للمجتهد أنت ترجح  -ْ
 مأموركف بأف ضلملو على زلمل حسن، كاهلل يتوىل السرائر. 

كإذا نظرنا يف كتب ابن حـز كما يصنعو من العمل بْب األدلة ادلتعارضة صلد أنو قبل بعض 
، ، دلن رجح خرب ميمونة على خرب ابن عبا(ّ)الَبجيحات، كقولو: "ىذا ترجيح صحيح" س يف نكاح احملـر

                                                           
 (.ُْ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.َْ/ِادلصدر نفسو: ) (ِ)
 (.ّْ/ِ:)صدر السابقادل (ّ)



 

 

-ِِٕ- 

كإف كاف ظاىر ما  ،عمليان مل غلد مناصان من قبوؿ الَبجيح كالعمل بو وثبت أنكغّب ذلك من الوجوه الٍب تي 
ذىب إليو ىو رفض الَبجيح، كعلى إنكار ابن حـز للَبجيح فهو يوافق ادلصوبة، الذين يقولوف: كل رلتهد 
مصيب، كيوافق ادلعتزلة الذين قالوا بعدـ الَبجيح كأكجبوا التخيّب، كيوافق بعض األحناؼ الذين يردكف كثّبان 

 من أنواع الَبجيحات.
 والعمل بالراجح عند الشوكاني:حكم الترجيح  -ثانياً 

ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو اجلمهور من جواز الَبجيح بْب ادلتعارضْب إذا تعذر اجلمع، أك 
الٍب توجب الَبجيح  النسخ، كأكجب العمل بالراجح، كاستدؿ على ذلك دبا استدؿ بو اجلمهور من األدلة،

أمر متفق عليو، حيث قاؿ: "إنو متفق عليو، كمل ؼلالف كذكر أف الَبجيح كالعمل بالراجح  ،كالعمل بالراجح
 .(ُ)يف ذلك إال من ال يعتد بو"

 :في حكم الترجيح أوجو االتفاؽ واالختالؼ بين اإلمامين

 اتفاؽ بْب اإلمامْب يف ذلك، حيث ذىب ابن حـز إىل أف الَبجيح شلتنع بْب األدلة مل أجد أمٌ 
أف ابن حـز التخالف، كسبب االختبلؼ يف ذلك، بينهما  ، كذىب الشوكاين إىل جوازه، فكافالشرعية

غلعل الَبجيح من باب االستحساف كالقياس، كىو ال يقوؿ بذلك، أما الشوكاين فقد قبل الَبجيح إذا تعذر 
 . كما أف الشوكاين يقوؿ بالقياس كالَبجيح،  السلف عمل ألنو ؛اجلمع

 الترجيح:
من كل ما سبق ما ذىب إليو اجلمهور من كجوب الَبجيح بْب األدلة الشرعية ادلتعارضة  بْبيت

 ألمور:ىو الذم ينبغي أف يكوف كذلك ك كالعمل بالراجح إف تعذر اجلمع كالنسخ، 

 صحة ما استدؿ بو اجلمهور. -ُ
 سبلمة أدلة اجلمهور من اعَباضات رافضي الَبجيح. -ِ
 الَبجيح. مضعف األكجو الٍب استدؿ هبا منكر  -ّ
 تناقض منكرم الَبجيح، كقبوذلم عمليان بعض أكجو الَبجيح. -ْ

                                                           
 (.ِّٔ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)



 

 

-ِِٖ- 

                                                                                                                 عـــــــرابـه  انـــــمللطا

 رض املتعا يف األدن  انشرعي  يحــــــــم انرتجــــــــحـي

عند األصوليْب كعند اإلمامْب ابن  ،كالَبجيح دلة الٍب يقع فيها التعارضنوعية األتناكؿ ىذا ادلطلب ي
عْب األكؿ عند ذلك يف فر يتم تناكؿ ، ك (اإلحكاـ كإرشاد الفحوؿ) :حـز كالشوكاين من خبلؿ كتابيهما

 عند اإلمامْب: األصوليْب، كالثاين
 األصوليين:محل الترجيح عند  -الفرع األوؿ

أف زلل الباحث د غل، كمن خبلؿ التتبع الشرعية اختلف األصوليوف يف زلل الَبجيح بْب األدلة
 منها: ،الَبجيح عند األصوليْب يقع بعدة اعتبارات

 باعتبار وقوعو بين األدلة الظنية والقطعية: -االعتبار األوؿ
 ىبْب:األصوليوف يف ذلك على مذاختلف       

ذىب صبهور األصوليْب إىل أف زلل الَبجيح األدلة الظنية، كؽلتنع بْب األدلة  المذىب األوؿ:
 :(ُ)القطعية، ككذلك ؽلتنع بْب القطعية كالظنية، كاستدلوا على ذلك بأدلة منها

 أف الَبجيح يتوجب تقوية أحد ادلتعارضْب، كاألدلة القطعية ال تقبل ذلك. -ُ
 بلؼ القطعية.أف األدلة الظنية تقبل التفاكت كاإلضافة، خب -ِ
أنو يلـز من تعارض القطعي أف يعارضو مثلو، كىو زلاؿ، ألف تعارضهما تناقض كتضاد، فبل  -ّ

 بد أف يكوف أحدعلا ناسخان كاآلخر منسوخان.
 لو جاز تعارض القطعيْب النتفى منهما اليقْب.أنو  -ْ

طعيْب دبا : ذىب بعض احلنفية، كبعض الشافعية إىل أف الَبجيح غلوز بْب القالمذىب الثاني
 .(ِ)يتضمنو أحدعلا

                                                           
(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ّْْ/ِ(، التلخيص يف أصوؿ الفقو للجويِب: )ّٗٗ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ُ)

(، اإلحكاـ ّّْة للخطيب البغدادم: )(، الكفايُُٖ(، اللمع للشّبازم: )ّٕٓ(، ادلستصفى للغزايل: )َُِ/ّ)
 (.ُِْ/ْلآلمدم: )

(، اإلحكاـ ْ/ّ(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )ّٕٓ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُّْاحملصوؿ للرازم: ) (ِ)
 (.ُِْ/ْلآلمدم: )



 

 

-ِِٗ- 

 باعتبار وقوعو بين األدلة النقلية والعقلية: -االعتبار الثاني

 اختلف األصوليوف يف ذلك على مذىبْب:
: ذىب صبهور األصوليْب إىل أف الَبجيح يقع بْب نقليْب، كبْب نقليو كعقليو كبْب المذىب األوؿ

 .(ُ)عقليْب
ادلالكية كمن معو إىل أف الَبجيح شلتنع بْب األدلة العقلية، قياسان : ذىب الًقرايف من المذىب الثاني

 .(ِ)على منعو بْب األدلة القطعية، مستدلْب على ذلك بأف األدلة العقلية ال تقبل التفاكت

 محل الترجيح عند اإلمامين: -الفرع الثاني

كالشوكاين، كبياف األكجو الٍب اتفقا يتناكؿ ىذا الفرع زلل الَبجيح بْب األدلة الشرعية عند ابن حـز 
 )اإلحكاـ كإرشاد الفحوؿ(، كتفصيل ذلك كاآليت: :عليها كاألكجو الٍب اختلفا فيها من خبلؿ كتابيهما

: -أوالً   محل الترجيح عند ابن حـز

أنو الباحث تتبع آثار ابن حـز غلد خبلؿ من ادلعلـو أف ابن حـز ال يقوؿ بالَبجيح، كلكن ًمن 
األخبار على بعض، كمل أجد لو أنو رجح بْب اآليات، كال بْب آية كحديث، كما كجدتو لو من يرجح بعض 

ترجيحات، كاف بْب األحاديث، كعليو فيكوف زلل الَبجيح الذم يقبل بو ابن حـز ىو الَبجيح بْب 
 ، كاهلل أعلم.كما سيأيت  حديثْب

 :محل الترجيح عند الشوكاني -ثانياً 

ذىب إليو اجلمهور من كقوع الَبجيح بْب األدلة الظنية سواء كانت نقلية أك ذىب الشوكاين إىل ما 
 .(ّ)عقلية، أك أحدىا نقلي كاآلخر عقلي

                                                           
(، ُِْٓ/ٖاكم: )(، التحبّب شرح التحرير للمردُِْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ِٖٔ، ِِْ/ْ) :اإلحكاـ لآلمدم (ُ)

 (.ِٕٔ/ْشرح الكوكب ادلنّب البن النجار: )
 (.َِْ) شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: (ِ)
 (.ُِٔ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)



 

 

-َِّ- 

 :في محل الترجيح أوجو االتفاؽ واالختالؼ بين اإلمامين

مل أجد أم اتفاؽ بْب اإلمامْب، كلكن على إلزاـ ابن حـز بقبولو الَبجيح بْب اخلربين، فيتفقاف يف  
لَبجيح بْب اخلربين النقليْب، فيكوف زللو عند ابن حـز األحاديث كاألخبار كالسنن بصورة عامة؛ ألف كوف ا

 السنة عند ابن حـز دبرتبة كاحدة سواء كانت متواترة أـ آحادا.
على ما ىو  -كذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو اجلمهور من أف زللو األدلة الظنية؛ فالشوكاين 

 قوؿ بالتعارض كالَبجيح إال بْب األدلة الظنية، سواء كانت نقلية أـ عقلية.ال ي -مذىب اجلمهور

 الترجيح: 

من ذلك  ما ذىب إليو اجلمهور من أف زلل التعارض األدلة الظنية سواء كانت عقلية أـ  بْبيت
 أحدىا نقلي كاألخر عقلي. ـنقلية، أ

******* 



 

 

-ُِّ- 

                                                                                                                                            املبحث انااي 

 انرتجيح ب ن األدن  اننقهي  املتعارض 

ًب، أك باعتبار إف الَبجيح بْب األدلة الشرعية النقلية، إما أف يكوف باعتبار السند، أك باعتبار ادل
احلكم، أك باعتبار أمر خارجي، كيتم تناكؿ ذلك يف أربعة مطالب، متناكالن خبلذلا آراء األصوليْب كآراء 

 اإلمامْب:

 املطهب األول

 انرتجيح بني األدنة اننقهية باعتبار انسند
الركاية، كذلك يف ، إما أف تعود إىل الراكم، كإما أف تعود إىل (ُ)إف الَبجيحات الٍب تعود إىل السند

 فرعْب، كيتم يف إطار الفرعْب تناكؿ األكجو الٍب اتفق عليها اإلماماف كاألكجو الٍب اختلفا فيها:

 الترجيح باعتبار الراوي: -الفرع األوؿ

إف الَبجيح باعتبار الراكم، منو ما يعود إىل الراكم نفسو، كمنو ما يعود إىل تزكيتو، كذلك يف 
 قسمْب:

 أنواع الترجيحات التي تعود إلى الراوي نفسو: -القسم األوؿ

 كثّبة نذكر منها: أنواعان إف الَبجيحات الٍب تعود إىل الراكم نفسو 

 الترجيح بكثرة الرواة: -النوع األوؿ

 اختلف األصوليوف يف ذلك إىل أقواؿ:

ألنو يكوف أغلب على الظن من جهة بالكثرة، كبو قاؿ اجلمهور؛ غلوز الَبجيح أف  :األوؿالقوؿ 
ألف خرب كل كاحد من ك أف احتماؿ كقوع الغلط كالكذب على العدد األكثر أبعد منو يف العدد األقل؛ 

 اجلماعة يفيد الظن. 

                                                           
 (.َُٔالسند ىو: )الطريق ادلوصلة إىل ادلًب(. نزىة النظر البن حجر: ) (ُ)



 

 

-ِِّ- 

بالكثرة، كىو قوؿ للشافعي، كأجازه اجلويِب إذا مل ؽلكن الرجوع ال غلوز الَبجيح أف : الثاني القوؿ
رجح بينة على بينة ادلنع  ذىب بعض ادلعتزلة، كاحلنفية، قياسان على الشهادة؛ ألنو ال تي إىل دليل آخر، كإىل 

 بكثرة العدد.
: إذا كاف يف ادلسألة قياس كخرباف متعارضاف كثرت ركاة أحدعلا، فادلسألة ظنية، الثالث القوؿ

 .(ُ)كالَبجيح يكوف باعتماد نظر اجملتهد
ْب ادلتعارضْب يعود إىل ما يغلب عليو ظن اجملتهد، قالو : إف الَبجيح بْب الدليلالرابع القوؿ

 .(ِ)الغزايل
: رجح ابن حـز القوؿ الثاين على أهنما سواء، كال غلوز أف في الترجيح بكثرة الرواة رأي ابن حـز

إذا خالف كاحد من العلماء صباعة فبل حجة يف "، حيث قاؿ: (ّ)قدـ خرب على غّبه لكثرة ركاتويي 
ألف الشارع قد نبو على ذلك يف كوف ادلنازعة كاالختبلؼ بْب ادلسلمْب ترد إىل اهلل كرسولو الكثرة،...؛ 

 .(ْ)"كليس إىل الكثرة
القوؿ الرابع، على أف الَبجيح يعود إىل الشوكاين : رجح في الترجيح بكثرة الرواة رأي الشوكاني

اجملتهد، بشرط كوف األكثر من الركاة مثل األقل يف كصف العدالة كضلوىا، كيفهم من كبلمو أف األكثر إذا  
أما لو تعارضت الكثرة من جانب، كالعدالة من اجلانب اآلخر، ففيو "كانوا أعدؿ فّبجح األكثر، كقاؿ: 

 قوالف:
: ترجيح العدالة، فإنو رب عدؿ يعدؿ ألف رجل يف الثقة، كما قيل: إف وثانيهما : ترجيح الكثرة،أحدىما

، كىذا ما (ٓ)"شعبة بن احلجاج كاف يعدؿ مئتْب، كقد كاف الصحابة يقدموف ركاية الصديق على ركاية غّبه
 أميل إليو.

                                                           
(، الربىاف ُْٓ/ٓاحملصوؿ للرازم: )(، ِِْ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُِٕ/ّاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: )(ُ) 

 (.ُٖٓ/ِللجويِب: )
 (.ّٕٕادلستصفى للغزايل: ) (ِ)
 (.ٖٓ، ِْ/ِ(، )ُْٓ، ُّْ/ُاإلحكاـ: ) (ّ)
(ْ) ( :  (.ْٗالنبذة الكافية البن حـز
 (.ِْٔ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٓ)



 

 

-ِّّ- 

 الترجيح بالعدالة والثقة: -النوع الثاني

ذىب اجلمهور إىل أف ركاية من اشتهر بالعدالة كالثقة أرجح؛ ألف سكوف النفس إليو أشد كالظن 
تقدمي ركاية األتقن األعلم دبا يقتضى ]من احلنابلة[ بقولو أقول، كبو قاؿ اآلمدم، كالغزايل، كذكر القاضي 

 .(ُ)أهنا زلل كفاؽ
ذىب ابن حـز إىل عدـ اجلواز يف أم نوع يكوف فيو ترجيح  :في الترجيح بالعدالة رأي ابن حـز

بالعدالة؛ ألنو ليس ىنالك عنده عدؿ أكثق من اآلخر، حيث قاؿ: "فالعدؿ ينقسم إىل قسمْب: فقيو كغّب 
فقيو، فالفقيو العدؿ مقبوؿ يف كل شيء، كالفاسق ال ػلتمل يف شيء، كالعدؿ غّب احلافظ ال تقبل نذارتو 

األشياء؛ ألف شرط القبوؿ الذم نص اهلل تعاىل عليو ليس موجودان فيو، كمن كاف عدالن خاصة يف شيء من 
يف بعض نقلو فهو عدؿ يف سائره، كمن احملاؿ أف غلوز قبوؿ بعض خربه، كال غلوز قبوؿ سائره إال بنص من 

 .(ِ)ك ال ػلل"اهلل تعاىل أك إصباع يف التفريق بْب ذلك، كإال فهو ربكم ببل برىاف، كقوؿ ببل علم، كذل
 كقد استدؿ ابن حـز على أنو ال فرؽ بْب عدؿ كأعدؿ منو بأدلة منها:

 أنو حكم بغّب أمر من اهلل كرسولو، أك إصباع متيقن مقطوع بو. -ُ
 أف األقل عدالة قد يعلم ما ال يعلمو من ىو أمت منو عدالة. -ِ
 أنو ربكم من باب طيب النفس كاتباع اذلول. -ّ
أنو أكثر منو نوافل كىذه صفة ال مدخل ذلا يف  :ن فبلف، أمأف معُب قولنا فبلف أعدؿ م -ْ

القياـ بالفرائض كاجتناب احملاـر )" ، كالعدؿ ىو:(التزاـ العدؿ) :العدالة؛ ألف العدالة إظلا ىي
العدؿ  ، كقاؿ: "فإظلا غلب قبوؿ اخلرب إذا ركاه العدؿ عن(ّ)كالضبط دلا ركل كأخرب بو فقط(

 .(ْ)...، كإظلا الواجب مراعاة العدالة فقط" كال معُب لتفاضل العدالة

: ذىب الشوكاين إىل ترجيح األكثق على الثقة، كإىل تقدمي من في الترجيح بالعدالة رأي الشوكاني
ثبتت عدالتو بالتزكية على من ثبتت دبجرد الظاىر، كإىل تقدمي من كقع احلكم بعدالتو على اآلخر، كإىل 

                                                           
 (.َّٓ(، ادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )ّٕٕ(، ادلستصفى للغزايل: )ِّْ/ِ) :لآلمدم اإلحكاـ (ُ)
 (.ُّْ/ِاإلحكاـ: ) (ِ)
 (.ْْ، ِْ/ِ(، )ُْٓ، ُْْ، ُّْ/ُادلصدر نفسو: )(ّ) 
 (.ُْٗ/ِالسابق: )ادلصدر  (ْ)



 

 

-ِّْ- 

لى من عيدِّؿى بدكف ذكر السبب، كإىل تقدمي من اشتهر بالعدالة كالثقة تقدمي من عيٌدؿى مع ذكر السبب ع
 .(ُ)على غّبه

 الترجيح بالعلم والضبط والورع والتقى: -النوع الثالث

أف يكوف أحد الراكيْب أعلم كأضبط من اآلخر، أك أكرع كأتقى، من اآلخر، فقد ذىب األصوليوف 
 .(ِ)أغلب على الظنإىل أف ركاية األعلم كاألضبط أرجح؛ ألهنا 

خطأ دبا قد  إىل رده، فقاؿ: "ىذا أيضان  ابن حـز ذىب: في الترجيح بالضبط والورع رأي ابن حـز
 ، يشّب بذلك إىل األدلة الٍب سبنع ترجيح عدؿ على آخر. (ّ)أبطلنا فيما سلف"

ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو األصوليوف من  :والورع بالضبط الترجيح في رأي الشوكاني
 . (ْ)الَبجيح بالعلم كالورع كالتقى

 ترجيح من روى من حفظو على من روى من الكتاب: -النوع الرابع

ذىب اجلمهور إىل ترجيح ركاية من ركل من حفظو على من ركل من الكتاب؛ ألنو يكوف أبعد من 
 . (ٓ)السهو كالغلط

الَبجيح يف ىذا  ابن حـز منع: من روى بالحفظ على من روى بالكتابترجيح في  رأي ابن حـز
 ، النوع، كالكل عنده سواء، إال أف يكوف أحدعلا كثّب اخلطأ كالغفلة، فركايتو غّب مقبولة عند ابن حـز

 .(ٔ)قبل نذارتوتغّبه؛ ألف من مل ػلفظ فليس شلن  احلافظ الذاكر لركايتو على عنده كيرجح
 الشوكاين : ذىبترجيح رواية من روي من حفظو على من روى من الكتابفي  رأي الشوكاني

 .(ٕ)إىل ما ذىب إليو اجلمهور من ترجيح ركاية من ركل من حفظو على غّبه

                                                           
 (.ِّْ/ِإرشاد الفحوؿ: )(ُ) 
(، اإلهباج ُْٖ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )َُِّ/ّ) (، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء:ِّْ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ(ِ) 

 (.َِِ/ّشرح ادلنهاج للسبكي: )
 (.ِْ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.ِْْ/ِإرشاد الفحوؿ: )(ْ) 
 (.ِّْ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُْٗ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ٓ)
 (.ُْٔ/ِ(، )ُّٖ/ُاإلحكاـ: ) (ٔ)
 (.ِْْ/ِإرشاد الفحوؿ: )(ٕ) 



 

 

-ِّٓ- 

 ترجيح رواية من عمل بما روى على من خالف ما روى:  -النوع الخامس

ركل، قاؿ اآلمدم: ذىب بعض األصوليْب إىل ترجيح ركاية من عمل دبا ركل على من خالف ما 
"فمن مل ؼلالف ركايتو أكىل؛ لكونو أبعد عن الكذب، بل ىو أكىل من ركاية من مل يظهر منو العمل 

 .(ُ)بركايتو"
كذىب بعض احلنفية إىل ترجيح الفتيا كالعمل على الركاية، الحتماؿ أف تكوف الركاية قد دخلها 

 .(ِ)النسخ
ذىب إىل عدـ  :روى ما خالف من على روى بما عمل من رواية ترجيحيف  رأي ابن حـز

الَبجيح بينهما، حيث قاؿ: "كىذا الذم ذكركا ال معُب لو بوجو من الوجوه، كىو كبلـ ساقط زائف؛ ألنو 
، كقاؿ: "فبل ػلل ألحد (ّ)ليس عمل أحد اخلصمْب حجة على اآلخر إال أف يأيت بربىاف يصحح عملو"

، كذكر كجوىان كاحتماالت (ْ)"و سلالفة دلا صح عنو لفتيا جاءت عن صاحب فمن دكن ترؾ كبلمو 
منها: "أف يتأكؿ فيو تأكيبلن، أك يكوف نسيو صبلة،  -رضي اهلل عنهم -دلن حدث لو مثل ذلك من الصحابة

 .(ٓ)أك يكوف نسيو حْب أفٌب هبذه الفتيا ادلخالفة لو"
ذىب إىل ترجيح  :روى ما خالف من على روى بما عمل من رواية ترجيحفي  رأي الشوكاني

خرب الواحد[ عمل الراكم لو خببلفو خبلفان جلمهور احلنفية  :الركاية على العمل، فقاؿ: "كال يضره ]أم
كبعض ادلالكية؛ ألنا متعبدكف دبا بلغ إلينا من اخلرب، كمل نتعبد دبا فهمو الراكم، كمل يأت من قدـ عمل 

 .(ٔ)الراكم على ركايتو حبجة تصلح لبلستدالؿ هبا"

 ترجيح من كاف عالماً بالعربية على غيره: -النوع السادس

ذىب صبهور األصوليْب إىل ترجيح من كاف عادلان باللغة العربية على غّبه، قاؿ الرازم: "ألف الواقف 
على اللساف ؽلكنو من التحفظ من مواضع الزلل ما ال يقدر عليو غّب العامل بو، كؽلكن أف يقاؿ بل ىو 

                                                           
 (.ِّْ/ْاإلحكاـ لآلمدم: ) (ُ)
 (.ٕ،  ٔ/ِانطر: أصوؿ السرخسي ) (ِ)
 ( .ّٓ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.َِ/ِادلصدر نفسو: ) (ْ)
 (.َِ/ِالسابق: )ادلصدر  (ٓ)
 ( .ُّٓ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ٔ)



 

 

-ِّٔ- 

على اللساف يعتمد على معرفتو فبل يبالغ يف احلفظ اعتمادان على خاطره، كاجلاىل  مرجوح؛ ألف الواقف
 .(ُ)باللساف يكوف خائفان فيبالغ يف احلفظ"

م اللغة ذىب ابن حـز إىل أف تعلٌ  :غيره على بالعربية عالماً  كاف من ترجيحفي  رأي ابن حـز
كجهْب: إما أف يكوف مل يتفقو يف الدين، أك شرط يف ادلتفقو، فقاؿ: "فكل إنساف منا فبل ؼللو من أحد 

...، كإظلا أمر بذلك كلو ]أم: بالفتيا كإقامة احلدكد[  الدين، كال سبيل إىل كجو ثالثيكوف قد تفقو يف
 ابن حـز ، كمعلـو أف(ِ)الفقهاء كاحلكاـ العادلوف باللغة كالفقو ببل خبلؼ من أحد من ادلسلمْب يف ذلك"

و يف الدين، حيث قاؿ: "كذلذا لـز دلن طلب الفقو أف يتعلم النحو كاللغة، كإال فهو يشَبط يف الركاية التفق
 .(ّ)ناقص منحط ال ذبوز لو الفتية يف دين اهلل عز كجل"

ح العامل باللغة على غّبه؛ "ألنو : رجٌ غيره على بالعربية عالماً  كاف من ترجيحفي  رأي الشوكاني
 .(ْ)أعرؼ بادلعُب شلن مل يكن كذلك"

 ترجيح رواية من باشر على غيره: -النوع السابع
، كذلك كركاية (ٓ)ذىب اجلمهور إىل ترجيح ركاية ادلباشر على من مل يباشر؛ لكونو أعرؼ دبا ركل

أنو نكحها كىو »، فإنو يرجح على ركاية ابن عباس (ٔ)«نكح ميمونة كىو حبلؿ» أيب رافع أف النيب 
 . ّب بينهما، كالقابل لنكاحها عن رسوؿ اهلل؛ ألف أبا رافع كاف ىو السف(ٕ)«حراـ

: ذىب ابن حـز إىل ما ذىب إليو اجلمهور من في ترجيح رواية من باشر على غيره رأي ابن حـز
ترجيح ركاية من باشر على غّبه، حيث قاؿ: "كىذا ترجيح صحيح؛ ألنا قد تيقنا أف من مل ػلضر اخلرب إظلا 

تقـو احلجة دبجهوؿ، كال شك يف أف كل أحد أعلم دبا شاىد من أمر  نقلو غّبه، كال ندرم عمن نقلو، كال
 .(ٖ)نفسو"

                                                           
 (.ُْٔ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ُ)
 (.َُُ/ّاإلحكاـ: ) (ِ)
 (.ٖٗ/ِادلصدر نفسو: )(ّ) 
 (.ِّْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ْ)
 (.ُْٔ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )َُِْ/ّ(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )ِّْ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ٓ)
 (.ٕٗ)رغلو: سبق زب (ٔ)
 (.ٕٗسبق زبرغلو: ) (ٕ)
 (. ّْ/ِاإلحكاـ: ) (ٖ)



 

 

-ِّٕ- 

ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو ابن حـز : غيره على باشر من رواية ترجيح في رأي الشوكاني
 .(ُ)كاجلمهور، من ترجيح ركاية ادلباشر على غّبه

 ترجيح رواية صاحب القصة على غيره: -النوع الثامن
، فرجحوا (ِ)اجلمهور إىل أف صاحب القصة ييقدَّـ على غّبه ؛ ألنو أعرؼ بالقصة من األجنيبذىب 

فرجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس؛ ألف ميمونة ىي صاحبة القصة، كنقل الفراء ادلنع عن 
 .(ّ)، كليس إىل صاحب القصةاجلرجاين؛ ألف احلكم يعود إىل النيب 

ذىب ابن حـز إىل ترجيح ركاية صاحب : على غيره القصةصاحب في ترجيح  رأي ابن حـز
 القصة، فرجح حديث ميمونة، على حديث ابن عباس.

رجح الشوكاين ركاية صاحب الواقعة؛ ألنو  :غيره على القصةصاحب  ترجيح في رأي الشوكاني
، كلكنو رجح حديث ابن عباس على حديث صاحبة القصة كىي ميمونة؛ ككاف ترجيحو (ْ) أعرؼ بالقصة

 حلديث ابن عباس؛ ألنو يف الصحيحْب، كحديث ميمونة يف صحيح مسلم.ترجيحو 

، وكثرة الصحبة والمخالطة، على من لم يكن  الترجيح بالقرب من النبي  -النوع التاسع
 كذلك:

حاؿ مساعو من اآلخر، فركايتو تكوف  ذىب األصوليْب إىل ترجيح ركاية من كاف أقرب إىل النيب 
، فإهنا مقدمة (ٔ)«باحلج إفراد النيب »، كذلك كركاية ابن عمر يف: (ٓ)أكىل؛ ألنو يكوف أكعى دلا مسعو

، كأنو مسع إحرامو ؛ ألنو ذكر أنو كاف ربت ناقتو حْب لىب النيب (ٕ)«أنو حج قارنان »على ركاية أنس: 
 . (ٖ)باإلفراد

                                                           
 (.ِّْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
(، اإلهباج شرح ادلنهاج َْٓ/ُ(، قواطع األدلة يف األصوؿ للسمعاين: )َُِٓ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ِ)

 (.ُِِ/ّللسبكي: )
 (.َُِٓ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ّ)
 (.ِّْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ْ)
 (.َِْ/ٓللرازم: )(، احملصوؿ ِْْ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )َْٓ/ُقواطع األدلة للسمعاين: ) (ٓ)
 (.ُُِّ( رقم )َْٗ/ِأخرجو مسلم: )كتاب احلج(، )باب يف اإلفراد كالقراف باحلج كالعمرة(، )(ٔ) 
 .(ُِٕسبق زبرغلو: ) (ٕ)
 (.َُِٔ/ّ(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )ِْْ/ْلآلمدم ) اإلحكاـ (ٖ)



 

 

-ِّٖ- 

إىل ترجيح حديث  ابن حـز ذىب: جيح بالقرب وكثرة الصحبة والمخالطةتر في ال رأي ابن حـز
حج قارنان، مستدالن على أف أنس كالرباء كحفصة ذكركا أهنم مسعوا لفظو  ، من أف رسوؿ اهلل أنس 
  ذلك كباشركه يقوؿ ذلك، كقاؿ: "كال شك عند ذم عقل أنو "فابن كعليو ،(ُ)أعلم بأمر نفسو 
 .يصرح مل كإف بالقرب يرجح حـز

إىل ترجيح من كثرت سلالطتو الشوكاين : ذىب في الترجيح بالقرب وكثرة المخالطة رأي الشوكاني
إىل اجلمع بْب  ، كما ذىب(ِ)، كاستدؿ بأف كثرة ادلخالطة تقتضي زيادة يف االطبلعكصحبتو للنيب 

حديث ابن عمر، كحديث أنس، السابقْب بتعدد احلاؿ، حيث قاؿ: "كزلصلو أف كل من ركل عنو اإلفراد 
ضبل على ما أىل بو يف أكؿ احلاؿ، ككل من ركل عنو التمتع أراد ما أمر بو أصحابو، ككل من ركل عنو 

 .(ّ)القراف أراد ما استقر عليو األمر"

 ية الكبير على الصغير:ترجيح روا -النوع العاشر
إذا كاف أحد الراكيْب من كبار الصحابة، كاآلخر من صغارىم، فركاية األكرب أرجح؛ ألف الغالب أنو 

؛ كألف (ْ)«ليليِب منكم أكلوا األحبلـ كالنُّهى: »، يف حالة السماع لقولو يكوف أقرب إىل النيب 
 .(ٓ)زلافظتو على منصبو شلا يوجب التحرز أكثر من الصغّب

: مل أجد لو رأيان يف ذلك، كالذم يظهر عدـ في ترجيح رواية الكبير على الصغير رأي ابن حـز
القوؿ هبذا الَبجيح دلا يشَبطو يف العدالة، كدلا قالو يف الصحابة، حيث قاؿ: "فنأخذ بركايتهم كلها كال نَبؾ 

 .(ٔ)منها شيئا، ككلهم عدؿ صادؽ، كىذا الذم ال غلوز غّبه"
إىل ترجيح ركاية الكبّب على الشوكاين ذىب  :الصغير على الكبير رواية ترجيح في نيرأي الشوكا

 .(ٕ)الصغّب، حيث قاؿ: "ألنو أقرب إىل الضبط إال أف يعلم أف الصغّب مثلو يف الضبط أك أكثر ضبطان منو"
 .(ٕ)منو"

                                                           
 (.ْٓ، ْْ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ِٔٔ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
 (.ّٕٔ/ْألكطار للشوكاين: )نيل ا (ّ)
 (. ِّْ( رقم )ِّّ/ُأخرجو مسلم: )كتاب الصبلة(، )باب تسوية الصفوؼ، كإقامتها(، ) (ْ)
 (.َُِٔ/ّ(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )َْْ/ُ(، قواطع األدلة للسمعاين: )ِْْ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ٓ)
 (.ٓٓ/ِاإلحكاـ: ) (ٔ)
 (.ِّْ/ِإرشاد الفحوؿ: )(ٕ) 



 

 

-ِّٗ- 

 ترجيح رواية من تقدـ إسالمو على من تأخر:  -النوع الحادي عشر
كاف أحد الراكيْب متقدـ اإلسبلـ على الراكم اآلخر فركايتو أكىل، إذ ىي قاؿ بعض األصوليْب: إذا  

أغلب على الظن، لزيادة أصالتو يف اإلسبلـ كربريره فيو، كذىب بعضهم إىل تقدمي ركاية من تأخر إسبلمو 
ييفٌصل ، كرجح الرازم التفصيل، فقاؿ: "كاألكىل أف (ُ)على من تقدـ إسبلمو؛ ألف ركايتو متحققة السماع

فييقاؿ ادلتقدـ إذا كاف موجودان مع ادلتأخر مل ؽلتنع أف تكوف ركايتو متأخرة عن ركاية ادلتأخر، كأما إذا علمنا 
أنو مات ادلتقدـ قبل إسبلـ ادلتأخر أك علمنا أف أكثر ركايات ادلتقدـ متقدـ على ركاية ادلتأخر فههنا ضلكم 

 .(ِ)بالرجحاف؛ ألف النادر يلحق بالغالب"
رأيان يف ذلك،  البن حـزمل أجد  :يح رواية من تقدـ إسالمو على من تأخرفي ترج ابن حـز رأي

 كما ذكرناه يف الرأم السابق ينطبق على ىذا النوع.
إىل ترجيح ركاية الشوكاين : ذىب في ترجيح رواية من تقدـ إسالمو على من تأخر رأي الشوكاني

 .(ّ)الحتماؿ أف يكوف ما ركاه من تقدـ إسبلمو منسوخان من تأخر إسبلمو على من تقدـ إسبلمو؛ 

 الترجيح بالفقو: -النوع الثاني عشر
ذىب اجلمهور إىل ترجيح الفقيو كاألفقو على من مل يكن كذلك؛ لكونو أعرؼ دبا يركيو، كلتمييزه 

 . (ْ)بْب ما غلوز كما ال غلوز
فقيو على فقيو، فشرط ابن حـز يف قبوؿ مل يرجح ابن حـز ركاية : في الترجيح بالفقو رأي ابن حـز

احلديث أف يكوف الراكم فقيهان، كإذا مل يكن فقيهان مل تقبل ركايتو، حيث قاؿ: "كإذا مل يتفقو فليس شلن 
ث إال فقيهان فيما ركل، أم: حافظان؛ ألف النص الوارد يف ، كقاؿ: "أال يكوف احملدٌ (ٓ)أمرنا بقبوؿ نذارتو"

قو، إظلا ىو بشرط أف يتفقو يف العلم، كمن مل ػلفظ ما ركل فلم يتفقو، كإذا مل يتفقو قبوؿ نذارة النافر للتف
 .(ٔ)فليس شلن أمرنا بقبوؿ نذارتو"

                                                           
 (.ِِٓ/ّ(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: )َْٔ/ُقواطع األدلة للسمعاين: ) (ُ)
 (.ِْٓ/ٓاحملصوؿ للرازم: )(ِ) 
 (.ِْْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
(، اإلهباج شرح ِْْ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )َْٔ/ُ(، قواطع األدلة للسمعاين: )ِْٓ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ْ)

 (.َِِ/ّادلنهاج للسبكي: )
 (.ُّٖ/ُاإلحكاـ: ) (ٓ)
 (.ُْٖ/ُادلصدر نفسو: ) (ٔ)



 

 

-َِْ- 

إىل ما ذىب إليو اجلمهور من  الشوكاين : ذىبي في ترجيح رواية الفقيو على غيرهرأي الشوكان
 .(ُ)عرؼ دبدلوالت األلفاظ"أ أم: الفقيو[ ترجيح ركاية الفقيو على غّبه، كاستدؿ على ذلك بقولو: "ألنو

 الترجيح بالذكاء والحفظ: -النوع الثالث عشر
إذا كاف أحد الراكيْب أفطن كأذكى كأكثر تيقظان من اآلخر فركايتو أكىل؛ ": مدمقاؿ اآل
على غّبه، كترجيح  ، قاؿ الرازم: "بَبجيح ركاية من حفظ ألفاظ الرسوؿ (ِ)"لكثرة ضبطو

 .(ّ)ركاية من داـ حفظو على من اختلط، كمن ركل جزمان على غّبه"
قاؿ: "فإذا   ذىب ابن حـز إىل اشَباط احلفظ، حيث: في الترجيح بالذكاء والحفظ رأي ابن حـز

الغلط كالغفلة  ّبكاف الراكم عدالن حافظان دلا تفقو فيو، أك ضابطان لو بكتابو كجب قبوؿ نذارتو، فإف كاف كث
، كقاؿ: "من حفظ أشياء كثّبة فليس ذلك دبانع أف (ْ)...، فليس شلن أمرنا بقبوؿ نذارتو"كتابوغّب ضابط ب

 .(ٓ)أف ػلفظ غّبه بعض ما غاب عنو شلا جرل يف تلك األشياء الٍب حفظ أكثرىا"
افظ على إىل ترجيح ركاية احل -رضبو اهلل -: ذىب في الترجيح بالحفظ والذكاء رأي الشوكاني

نسيانان؛ ألنو يوثق غّبه، كترجيح ركاية من كاف أبطأ حفظان كأبطأ نسيانان على من كاف أسرع حفظان كأسرع 
ه كثوقان زائدان، كما رجَّح ركاية من داـ حفظو على من اختلط؛ ألنو ال ييعرؼ أركل حاؿ اك دبا حفظو كر 

 .(ٔ)على من انفرد عنهم اظسبلمتو أـ حاؿ اختبلطو، كما رجَّح ركاية من كافق احلفٌ 

 ترجيح رواية من لم يلتبس اسمو باسم بعض الضعفاء على من يلتبس: -النوع الرابع عشر
، كرجح الرازم صاحب االمسْب على (ٕ)قالو اآلمدم معلبلن ذلك بقولو: "ألنو أغلب على الظن"

 .(ٖ)االسم

                                                           
 (.ِّْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.ِْْ/ْاإلحكاـ لآلمدم: ) (ِ)
 (.ُْٗ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ّ)
 (.ُّٖ/ُاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ٓٓ/ِادلصدر نفسو: ) (ٓ)
 (.ِْْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٔ)
 (،ِْْ/ْاإلحكاـ لآلمدم: )(ٕ) 
 (.َِْ/ٓاحملصوؿ للرازم: )(ٖ) 



 

 

-ُِْ- 

مل : يلتبس من على الضعفاء بعض باسم اسمو يلتبس لم من رواية ترجيحفي  رأي ابن حـز
، الَبجيح  أجد ىذا حيث قاؿ: "كمن جهلنا حالو فلم ندر  ،هل حالوبل شرطو أف ال غلي عند ابن حـز
...، ففرض علينا التوقف عن قبوؿ خربه حٌب يصح عندنا فقهو كعدالتو كضبطو أك و أـ عدؿأفاسق ى
 .(ُ)حفظو"

ذكره  :يلتبس من على الضعفاء بعض باسم اسمو يلتبس لم من رواية ترجيحفي  رأي الشوكاني
 ، كالذم يظهر من نقلو دكف رد أك تعليل لصحتو، أنو يقوؿ بو.(ِ)حالشوكاين كمل يرجٌ 

 ترجيح رواية من تحمل بعد البلوغ على من تحمل قبل البلوغ: -النوع الخامس عشر
 .(ّ)رجح ذلك اآلمدم، كالرازم، لكثرة ضبطو

: مل أجد لو  البلوغ قبل تحمل من على البلوغ بعد تحمل من رواية ترجيحفي  رأي ابن حـز
 كبلمان عليو.

: ذىب البلوغ قبل تحمل من على البلوغ بعد تحمل من رواية ترجيحفي  رأي الشوكاني
 .(ْ) إىل ترجيح ركاية من ربمل بعد البلوغ على من ربمل قبل البلوغالشوكاين 

  للحديث على من لم يكنترجيح رواية من كاف أحسن استيفاء  -النوع السادس عشر
 :كذلك

ذىب األصوليوف إىل ترجيح من كاف أحسن استيفاء للحديث على غّبه؛ ألنو كاف أحسن عناية 
 .(ٓ)باخلرب من اآلخر

: كذلك يكن لم من على للحديث استيفاء أحسن كاف من رواية ترجيحفي  رأي ابن حـز
معُب لو؛ ألف من حفظ أشياء كثّبة فليس ذىب ابن حـز إىل عدـ اعتباره مرجحان، حيث قاؿ: "ىذا ال 

 .(ٔ)ذلك دبانع أف ػلفظ غّبه بعض ما غاب عنو شلا جرل يف تلك األشياء الٍب حفظ أكثرىا"

                                                           
 (.ُّٖ/ُاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ِّْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
 (.ِِٓ/ّ(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: )ِْٓ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُِْ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ّ)
 (.ِْْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ْ)
 (.ُْٕ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )َْٔ/ُقواطع األدلة للسمعاين: ) (ٓ)
 (.ٓٓ/ِاإلحكاـ: ) (ٔ)



 

 

-ِِْ- 

: كذلك يكن لم من على للحديث استيفاء أحسن كاف من رواية ترجيحفي  رأي الشوكاني
فقاؿ: "فإهنا ترجح ركايتو"، كما ذىب الشوكاين إىل ترجيح من كاف احسن استيفاء للحديث على غّبه، 

 .(ُ) رجح من كاف أكثر مبلزمة للمحدثْب على من مل يكن كذلك

 الترجيح بالحرية والذكورة: -النوع السابع عشر
 .(ِ)ذىب بعض األصوليْب إىل ترجيح ركاية احلر على العبد كالذكر على األنثى، قياسان على الشهادة

: منع ابن حـز ىذا الَبجيح، فقاؿ: "كركاية الرجل والذكورةح بالحرية في الترجي رأي ابن حـز
 .(ّ)"كادلرأة كاحلر كالعبد سواء، إذا ثبتت بنقل العدؿ عن مثلو إىل رسوؿ اهلل 

إىل ترجيح ركاية الرجل على ادلرأة الشوكاين : ذىب والذكورة بالحرية الترجيح في رأي الشوكاني
فهمان، كأثبت حفظان"، كما رجح ركاية احلر على العبد؛ "ألف ربرزه معلبلن ذلك بقولو: "ألف الذكور أقول 

 .(ْ)]أم: احلر[ عن الكذب أكثر"

 الترجيحات التي تعود إلى تزكية الراوي وىي أنواع منها: -القسم الثاني

 إف الَبجيحات العائدة إىل السند بسبب التزكية للراكم أنواعان، منها:

 المزكين:الترجيح بكثرة  -النوع األوؿ
لو أعدؿ كأكثق، فركايتو  ألحد الراكيْب أكثر من اآلخر، أك أف يكوف ادلزكْب أف يكوف ادلزكْب

 مرجحة؛ ألهنا أغلب على الظن، خببلؼ اآلخر. 

  الترجيح بالمقاؿ واآلخر بالرواية: -النوع الثاني
يتو أك احلكم بشهادتو أف تكوف تزكية أحدعلا بصريح ادلقاؿ، كاآلخر بالركاية عنو، أك بالعمل بركا

فركاية من تزكيتو بصريح ادلقاؿ مرجحة على غّبىا؛ ألف الركاية قد تكوف عمن ليس بعدؿ، ككذلك العمل 

                                                           
 (.ِْٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.ِْْ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ِ)
 (.ُْٓ، َُْ/ُاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.ِْْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ْ)



 

 

-ِّْ- 

دبا يوافق الركاية كالشهادة قد تكوف بغّبىا كىو موافق ذلا، كال يكوف ذلك هبما، كال كذلك التزكية بصريح 
 ادلقاؿ. 

 تو، واآلخر بالرواية عنو:التزكية بالحكم بشهاد -النوع الثالث
ذىب بعض األصوليْب إىل ترجيح، ركاية ادلعموؿ بشهادتو؛ ألف االحتياط يف الشهادة فيما يرجع 

 إىل أحكاـ اجلرح كالتعديل أكثر منو يف الركاية كالعمل هبا. 

 :تزكية أحدىما بالعمل بروايتو، واآلخر بالرواية عنوب الترجيح -النوع الرابع
أرجح؛ ألف الغالب ع من الشافعية إىل أف من كانت تزكيتو للعمل دبا ركل فإهنا ذىب الرازم كصب 

من العدؿ أنو ال يعمل بركاية غّب العدؿ، كال كذلك يف الركاية؛ ألف كثّبان ما يركم العدؿ عمن لو سئل عنو 
 غّب عن يةالركاجلرحو أك توقف يف حالو، كباجلملة فاحتماؿ العمل بركاية غّب العدؿ أقل من احتماؿ 

 .(ُ)كاحتماؿ العمل بدليل غّبه كإف كاف قائمان إال أنو بعيد عن البحث التاـ مع عدـ االطبلع عليو العدؿ،
: ذىب ابن حـز إىل أف من ثبت حفظو كعدالتو، فحديثو مقبوؿ، تزكيةبال الَبجيحيف  رأي ابن حـز

كاف الراكم عدالن حافظان دلا تفقو فيو أك ضابطان سواء زكاه كثّب أـ قليل، كقاؿ فيما اختلفوا يف تزكيتو: "فإذا  
لو بكتابو كجب قبوؿ نذارتو، فإف كاف كثّب الغلط كالغفلة غّب ضابط بكتابو فلم يتفقو فيما نفر للتفقو فيو، 
كإذا مل يتفقو فليس شلن أمرنا بقبوؿ نذارتو، كمن جهلنا حالو فلم ندر أفاسق ىو أـ عدؿ أك غافل ىو أـ 

ففرض علينا التوقف عن قبوؿ خربه حٌب يصح عندنا فقهو كعدالتو كضبطو أك  حافظ أك ضابط
 .(ِ)حفظو"

ذىب إىل ترجيح ركاية من زكاه األعلم كاألكثق، معلبلن ذلك  :بالتزكية الترجيح في رأي الشوكاني
بقولو: "ألف فيها مزيد علم، كفيها مدخل لئلصابة"، كما رجح ركاية من ثبتت عدالتو بالتزكية على من 

من كاف ادلزكْب لو أكثر حبثان كذلك ثبتت دبجرد الظاىر، كرجح ركاية من كاف ادلزكْب لو أكثر على اآلخر، ك 
 .(ّ)الناس من ادلزكْب لآلخر" عن أحواؿ

                                                           
 (.ِِِ، ُِِ/ّ(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: )ِْٓ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُْٖ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ُ)
 (ْْ، ِْ/ِ(، )ُّٖ/ُاإلحكاـ: ) (ِ)
 (.ِْْ، ِّْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)



 

 

-ِْْ- 

 الترجيحات التي تعود إلى الرواية نفسها: -الفرع الثاني

 إف الَبجيحات الٍب تعود إىل الركاية نفسها كثّبة نذكر منها:

 ترجيح المتواتر على اآلحاد: -األوؿ
م: ذىب صبهور األصوليْب إىل تقدمي ادلتواتر على اآلحاد إذا تعسر اجلمع كالنسخ، قاؿ اآلمد

 . (ُ)"كادلتواتر لتيقنو أرجح من اآلحاد؛ لكونو مظنونان"
: ذىب ابن حـز إىل أنو ليس ىنالك فرؽ بْب في ترجيح المتواتر على اآلحاد رأي ابن حـز

قاؿ: "إف خرب الواحد كخرب اجلماعة سواء يف باب كجوب العمل هبما كيف القطع بأهنما فادلتواتر كاآلحاد، 
 .(ِ)حق كال فرؽ"
: رجح ما ذىب إليو صبهور األصوليْب من تقدمي في ترجيح المتواتر على اآلحاد الشوكانيرأي 

، كالذم (ّ)ادلتواتر على اآلحاد، حيث قاؿ: "فبل تعارض بْب ادلتواتر كاآلحاد، بل يقدـ ادلتواتر باالتفاؽ"
  يف الَبجيحات.يظهر أف تقدمي ادلتواتر على اآلحاد ليس من باب الَبجيح، كلذلك مل يذكره الشوكاين

 :ترجيح المسند على المرسل -الثاني
، كقاؿ (ْ)ذىب اجلمهور إىل أف ادلسند أكىل؛ لتحقق ادلعرفة براكيو كاجلهالة براكم اآلخر

كاالستواء عن القاضي  ،(ٔ)بن أباف" (ٓ)الرازم يف: "ترجيح ادلرسل على ادلسند إنو قوؿ عيسى
التعارض كعدـ تقدمي أحدعلا على اآلخر، كقاؿ الفراء يف: "تقدمي ادلرسل على  أم:، (ٕ)عبد اجلبار

                                                           
 (.ِِْ، ُِْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ِْٓ/ْلآلمدم ) اإلحكاـ(ُ) 
 (.ِْ/ِاإلحكاـ: )(ِ) 
 (.ِّْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
(، اإلحكاـ لآلمدم: َُِّ/ّ(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )ِِِ/ّاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ) (ْ)

(ْ/ِْٓ ،ِْٔ.) 
ىو: عيسى بن أباف بن صدقة، أبو موسى، أحد الفقهاء من أىل العراؽ، لو مسائل كثّبة دلذىب أيب حنيفية،  (ٓ)

ق(. انظر: تاريخ بغداد للخطيب ُِِكػلكي عن عيسى أنو كاف يذىب إىل القوؿ خبلق القرآف، تويف سنة: )
 (.َٖٓٓ(، رقم )ُٖٓ/ُُالبغدادم )

 (.ُِْ/ٓاحملصوؿ للرازم: )(ٔ) 
: عبد اجلبار بن أضبد بن عبد اجلبار اذلمذاين، أبو احلسْب ادلعتزيل: قاض، أصويل. كاف شيخ ادلعتزلة يف عصره. ىو (ٕ)

 =ق(. لوُْٓكىم يلقبونو قاضي القضاة، كال يطلقوف ىذا اللقب على غّبه. كيل القضاء بالرم، كمات فيها سنة: )



 

 

-ِْٓ- 

: "ىذا اخلبلؼ يف غّب مراسيل الصحابة، فإف يف ذلك، كقاؿ الزركشي (ُ)ادلسند، إنو قوؿ للجرجاين"
، (ِ)ح بالسماع فهما سواء"مراسيلهم مقبولة على الصحيح فهي كادلسندة، حٌب لو عارضها صحايب صرٌ 

 كالذم يظهر أف ادلسند يقدـ على ادلرسل؛ ألف من أسند يكوف معو زيادة علم. 

 ترجيح مرسل التابعي على من دونو: -الثالث
، فقاؿ: "ما ىو من مراسيل أكىل ترجيح مرسل التابعي على مرسل تابع التابعي ذكر الزركشي أف

؛ ألف الظاىر من التابعي أنو ال يركم عن غّب الصحايب كعدالة الصحابة دبا ثبت من ثناء (ّ)التابعْب أكىل"
كتزكيتو ذلم يف ظواىر الكتاب كالسنة أغلب على الظن من العدالة يف حق غّبىم من ادلتأخرين،  النيب 

مل يرك مثل ذلك يف ، ك (ْ)«خّب أمٍب القرف الذين يلوين، مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم: »كذلذا قاؿ 
 . (ٓ)حق غّبىم

ىو: )الذم سقط بْب أحد ركاتو كبْب " عرؼ ابن حـز ادلرسل بقولو: رأي ابن حـز في المرسل
ناقل كاحد فصاعدان(، كىو: ادلنقطع أيضان، كىو غّب مقبوؿ كال تقـو بو حجة؛ ألنو عن رلهوؿ،  النيب 

كأف من جهلنا حالو ففرض علينا التوقف عن قبوؿ خربه كعن قبوؿ شهادتو حٌب نعلم حالو، ...، كمرسل 
ل حديث قاؿ قبسعيد بن ادلسيب كمرسل احلسن البصرم كغّبعلا سواء ال يؤخذ منو بشيء، ...، فبل يي 

، إال حٌب يسميو كيكوف معلومان راكيو فيو: عن رجل من الصحابة، أك: حدثِب من صحب رسوؿ اهلل 
بالصحبة الفاضلة شلن شهد اهلل تعاىل ذلم بالفضل كاحلسن"، كعلل ذلك: أنو كيجد يف الصحابة ادلنافق، 

، كقد رجح (ٔ)ت عدالتو كحفظو"رفكادلرتد، كقاؿ: "فواجب على كل أحد أال يقبل إال من عرؼ امسو كعي 
رسل، حيث قاؿ: "كذلك نقطع كنثبت بأف كل خرب مل يأت قط إال مرسبلن أك مل يركه قط 

ي
سند على ادل

ي
ادل

                                                                                                                                                                          
ط( األكؿ  -ك )األمايل( ك )اجملموع يف احمليط بالتكليف  ط( -تصانيف كثّبة، منها: )تنزيو القرآف عن ادلطاعن = 

ط( أحد عشر جزءا منو، انظر: تاريخ  -ط( ك )ادلغِب يف أبواب التوحيد كالعدؿ  -منو، ك )شرح األصوؿ اخلمسة 
 (.ِْْ/ُٕ(، سّب أعبلـ النببلء للذىيب ط الرسالة: )ُُْ/ُُبغداد للخطيب البغدادم )

 (.َُِّ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ُ)
 (.ُٖٔ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ِ)
 (.ُٖٔ/ٖادلصدر نفسو: ) (ّ)
( رقم ُّٔٗ/ْأخرجو مسلم: )كتاب الفضائل(، )باب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم(، ) (ْ)

(ِّّٓ.) 
 (.ِْٔ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ٓ)
 (.ْ، ّ، ِ/ِاإلحكاـ: ) (ٔ)



 

 

-ِْٔ- 

، إذ لو جاز أف موضوع مل يقلو رسوؿ اهلل  ،إال رلهوؿ أك رلرح ثابت اجلرحة فإنو خرب باطل ببل شك
نا لعدـ قياـ احلجة علينا فيها"، كىذا منهج ابن حـز يف  يكوف حقان لكاف ذلك شرعان صحيحان، غّب الـز ل

، (ُ)كل خرب مرسل سواء كاف من تابعي، أك من تابع التابعي، كسواء كاف من كبار التابعْب أك من صغارىم
 كقاؿ: "كقد تعلل قـو يف أحاديث صحاح بأف قالوا ىذا حديث أسنده فبلف كأرسلو فبلف.

فبلنا الذم أرسلو لو مل يركه أصبلن أك مل يسمعو البتة ما كاف ذلك قاؿ علي: كىذا ال معُب لو ألف 
مسقطان لقبوؿ ذلك احلديث، فكيف إذا ركاه مرسبلن كليس يف إرساؿ ادلرسل ما أسنده غّبه، كال يف جهل 

 . (ِ)اجلاىل ما علمو غّبه حجة مانعة من قبوؿ ما أسنده العدكؿ"
: "كقد يرد خرب مرسل إال أف اإلصباع قد صح دبا فيو كقد رجح ابن حـز اإلصباع على ادلرسل، فقاؿ

متيقنان منقوالن جيبلن فجيبل، فإف كاف ىذا علمنا أنو منقوؿ نقل كافة كنقل القرآف فاستغِب عن ذكر السند 
 . (ّ)فيو، ككاف كركد ذلك ادلرسل كعدـ كركده سواء كال فرؽ"

ابن حـز من تقدمي ادلسند على  : ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليوفي المرسل رأي الشوكاني
عمل بو؛ ألف ادلرسل ركم عن رلهوؿ، حيث قاؿ: "فما مل يكن متصبلن ليس ادلرسل، كرجح أف ادلرسل ال يي 

(، بصحيح، كال تقـو بو احلجة، كمن ذلك ادلرسل، كىو: )أف يَبؾ التابعي الواسطة بينو كبْب رسوؿ اهلل 
...، فذىب اجلمهور إىل ضعفو، كعدـ قياـ ور أىل احلديث، ىذا اصطبلح صبهكيقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

احلجة بو، الحتماؿ أف يكوف التابعي مسعو من بعض التابعْب، فلم يتعْب أف الواسطة صحايب ال غّب حٌب 
ع يدعي أف لو يقاؿ قد تقرر أف الصحابة عدكؿ فبل يضر حذؼ الصحايب، كأيضان ػلتمل أنو مسعو من مد 

قاؿ بعض القائلْب بقبوؿ ادلرسل: إنو أقول من ادلسند لثقة التابعي بصحتو  ،...صحبة كمل تصح صحبتو
 .(ْ)كذلذا أرسلو، كىذا غلو خارج عن اإلنصاؼ. كاحلق عدـ القبوؿ"

 ترجيح رواية السماع على رواية الكتاب: - الرابع
ذىب اجلمهور إىل ترجيح ركاية السماع على ركاية الكتاب؛ لبعدىا عن تطرؽ التصحيف 

 .(ٓ)لغلطكا

                                                           
 (.ُّٔ/ُ: )حكاـاإل (ُ)
 (.ُْٗ/ِ: )ادلصدر نفسو (ِ)
 (.َٕ، َٓ/ِ: )صدر السابقادل (ّ)
 (.ُْٓ/ِ(، )ُّٕ، ُِٕ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ْ)
 (.ِْٖ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ٓ)



 

 

-ِْٕ- 

ذىب ابن حـز إىل عدـ الَبجيح،  :ترجيح رواية السماع على رواية الكتابفي  رأي ابن حـز
كإىل أهنما سواء، فقاؿ: "ىذه أربعة أكجو جائزة كىي: سلاطبة احملدث لآلخذ عنو، أك مساع احملدث من 
اآلخذ عنو كقراره لو بصحتو، أك كتاب احملدث إىل اآلخذ عنو، أك مناكلتو إياه كتابان فيو علم، كقولو ىذا 

، كما (ُ)كعن صبيع الصحابة" جوه قد صحت عن رسوؿ اهلل أخربين بو فبلف عن فبلف ككل ىذه الو 
فع إليو استدالالن، حيث قاؿ: "كىذا ال ، على ما ري ذىب ابن حـز إىل ترجيح ما ثبت مسندان إىل النيب 

، أك يوقن بأنو عنو بربىاف ال ػلتمل إشكاؿ فيو، كال غلوز أف يؤخذ بشيء مل ينص عليو أنو عن النيب 
، كال غلوز أف يكوف عن غّبه إال أف يكوف إصباعان يف شيء ما فيؤخذ بو، كاإلصباع أيضان إال كجهان كاحدا

 .(ِ)ال بد من ذلك" راجع إىل التوقف منو 
رجح ركاية من مسع شفاىان على من : الكتاب رواية على السماع رواية ترجيح في رأي الشوكاني
 .(ّ)مسع من كراء حجاب

 :البخاري ومسلم على المسند إلى غيرىما ترجيح المسند إلى صحيح -خامسال
قاؿ اآلمدم: "أف يكوف أحدعلا مسندان إىل كتاب موثوؽ بصحتو كمسلم كالبخارم، كاآلخر مسندان 
إىل كتاب غّب مشهور بالصحة كال بالسقم كسنن أيب داكد كضلوىا، فادلسند إىل الكتاب ادلشهور بالصحة 

 . (ْ)أكىل"
مل أجد لو كبلمان  :في ترجيح ما اسند إلى الصحيحين على ما اسند إلى غيرىما رأي ابن حـز

 يف ىذا، كالذم يظهر عدـ اشَباطو.
: رجح الصحيحْب على في ترجيح ما أسند إلى الصحيحين على غيرىما رأي الشوكاني

 .(ٓ)غّبعلا

                                                           
 (.ُْٖ، ُْٕ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.َٓ/ِادلصدر نفسو: )(ِ) 
 (.ِْٓ/ِ) :إرشاد الفحوؿ (ّ)
 (.ِْٖ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ْ)
 (.ِْٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٓ)



 

 

-ِْٖ- 

 ترجيح رواية من قرأ عليو الشيخ على رواية من قرأ ىو على الشيخ: -دسالسا
ذىب بعض األصوليْب إىل ترجيح ركاية من ركل بقراءة الشيخ على من ركل بقراءتو على الشيخ؛ 

 . (ُ)ألنو أبعد عن غفلة الشيخ عما يركيو
ذىب  :الشيخ على ىو قرأ من رواية على الشيخ عليو قرأ من رواية ترجيحفي  رأي ابن حـز

: "الركاية ، كعرؼ الركاية بقولوأك خبط رآه أك يف كتابسواء كانت قراءة، أك مناكلة، مطلقان إىل قبوؿ الركاية 
ىي )أف يسمع السامعي الناقلى الثقةى ػليِّدثي حبديث من كتابو أك من حفظو أك بأحاديث(، فجائز أف يقوؿ: 
حدثنا كحدثِب كأخربنا كأخربين كقاؿ يل كقاؿ لنا كمسعت كمسعنا كعن فبلف، ككل ذلك سواء، ككل ذلك 

قرأ الراكم عن الناقل حديثان أك أحاديث فيقوؿ ادلركم عليو هبا كيقوؿ: نعم ىذه ركايٍب كأف معُب كاحد، أك ي
 .(ِ)يسمعها تيقرأ عليو كيقر هبا ادلركم عنو"

ذىب : الشيخ على ىو قرأ من رواية على الشيخ عليو قرأ من رواية ترجيح في رأي الشوكاني
على ركاية من مسع بالقراءة عليو، كرجح ما ركم بلفظ إىل ترجيح ركاية من مسع من لفظ الشيخ الشوكاين 

 .(ّ)حدثنا على أخربنا، كلفظ حدثنا كأخربنا على أنبأنا

 ترجيح رواية المناولة على اإلجازة: -سابعال
دلناكلة أكىل؛ ألف اإلجازة غّب كافية، كىو أف يقوؿ: )خذ ىذا ا"ركاية  ذىب اآلمدم: إىل أف

 .(ْ)مسعتو من فبلف(، كعند ذلك فتكوف إجازة كزيادة"ث بو عِب فقد الكتاب كحدٌ 
: قبل ابن حـز ادلناكلة  كرد في ترجيح رواية من روى مناولة على من روى باإلجازة رأي ابن حـز

اإلجازة، حيث قاؿ: "أك يناكؿ ادلركم عنو الراكم كتابان فيو حديث أك أحاديث أك ديوانا بأسره عظم أك 
كذا، كل ما فيو أخذتو عن فبلف عن فبلف حٌب يبلغو إىل مؤلفو، كيستثِب شيئا   صغر، فيقوؿ لو: ىذا ديواف

إف كاف فاتو منو بعينو، فإف مل يفتو شيء فبل يستثِب شيئا أف يقوؿ لو عن ديواف مشهور مقبوؿ عند الناس 
ىذه  نقل تواتر ليس يف ألفاظو اختبلؼ: ديواف كذا أخذتو عن فبلف عن فبلف حٌب يبلغ إىل مؤلفو، فأمُّ 

الوجوه كاف فجائز أف يقوؿ فيو القائل: حدثِب كأخربين، كىو زلق يف ذلك، كىو كلو خرب صحيح كنقل 

                                                           
 (.ِْٖ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ُ)
 (.ُْٔ/ِاإلحكاـ: ) (ِ)
 (.ُٔٔ/ُ(، )ِْٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
 (.ِْٖ/ْاإلحكاـ لآلمدم: ) (ْ)



 

 

-ِْٗ- 

اإلجازة، فقاؿ: "كأما اإلجازة الٍب يستعملها الناس فباطل، كال غلوز ابن حـز صادؽ كركاية تامة "، كأنكر 
ديوانان كإسنادان إسنادان ألحد أف غليز الكذب، كمن قاؿ آلخر: ارك عِب صبيع ركايٍب، دكف أ ف ؼلربه هبا ديوانا ن

فقد أباح لو الكذب؛ ألنو إذا قاؿ: حدثِب فبلف، أك عن فبلف فهو كاذب أك مدلس ببل شك؛ ألنو مل 
 .(ُ)ؼلربه بشيء"

ح رجٌ : الشيخ على ىو قرأ من رواية على الشيخ عليو قرأ من رواية ترجيحفي  رأي الشوكاني
، كذىب إىل: "إف الركاية باإلجازة جائز"،  (ِ)بالسماع على ركاية من ركل باإلجازةالشوكاين ركاية من ركل 

 .(ّ)إنو بدعة غّب جائزة" (اإلحكاـ) :كرد على من أنكرىا، فقاؿ: "إنو ال كجو دلا قالو ابن حـز يف كتاب

 :السند العالي على النازؿ ترجيح -مناثال
النازؿ؛ ألنو كلما قلت الركاة كاف أبعد عن احتماؿ ذىب اجلمهور إىل ترجيح السند العايل على 

 .(ْ)الغلط كالكذب
كمن تتبع كبلـ ابن مل أجد لو رأيان يف ذلك،  :السند العالي على النازؿ ترجيحفي  رأي ابن حـز

 .يفرؽ بْب ما كاف سنده عاليان كما كاف نازالن إذا ركاه العدؿ عن مثلو متصبلن إىل النيب  حـز غلد أنو مل
: ذىب إىل ترجيح السند العايل على النازؿالسند السند العالي على  ترجيحفي  رأي الشوكاني

 . (ٓ)"ألف اخلطأ كالغلط فيو أقل شلا كانت كسائطو أكثر"معلبلن ذلك بقولو: النازؿ؛ 

 ترجيح رواية من روى باللفظ على من روى بالمعنى: -تاسعال
ركاية اللفظ أكىل؛ لكوهنا أضبط كأغلب على الظن بقوؿ الرسوؿ كمن معو إىل أف  اآلمدمذىب 


(ٔ). 

ذىب ابن حـز إىل أنو  :بالمعنى روى من على باللفظ روى من رواية ترجيحفي  رأي ابن حـز
أف يورد بنص لفظو ال يبدؿ كال  "كحكم اخلرب عن النيب غلب على احملدث أف يأيت باللفظ، حيث قاؿ: 

، يغّب، إال يف حاؿ كاحدة، كىي: أف يكوف ادلرء قد تثبت فيو كعرؼ معناه يقينان فيسأؿ فيفٍب دبعناه كموجبو
                                                           

 (.ُْٕ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ِْٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
 (.ُْٖ/ِ(، اإلحكاـ: )ُِٕ/ُ(، )ِْٓ/ِادلصدر نفسو: ) (ّ)
 (.ُْٓ، ُْْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُِٗ/ّاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ) (ْ)
 (.ِِْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٓ)
 (.ِِْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ِْٖ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ٔ)



 

 

-َِٓ- 

، كقصد التبليغ دلا بلغو عن ، كأما من حدث كأسند القوؿ إىل النيب أك يناظر فيحتج دبعناه كموجبو...
ل األلفاظ كما مسعها، ال يبدؿ حرفان مكاف آخر، كإف كاف معناعلا ، فبل ػلل لو إال أف يتحر النيب 

، كمن خبلؿ كبلمو ىذا يتضح أنو يقدـ اللفظ على ادلعُب عند (ُ)كاحدان، كال يقدـ حرفان كال يؤخر"
 التحديث.

: ذىب إىل تقدمي ركاية من حفظ اللفظ على في ترجيح رواية اللفظ على المعنى رأي الشوكاني
 .(ِ)بادلعُب ركاية من ركل

 ترجيح رواية من سمع من غير حجاب على من سمع مع الحجاب: -شراالع
، ذىب اجلمهور إىل ترجيح ركاية من مسع من دكف حجاب على ركاية من مسع من كراء حجاب

، (ّ)«أف بريرة عتقت ككاف زكجها عبدان »كذلك كركاية القاسم بن زلمد عن عمتو عائشة من غّب حجاب: 
، لسماعو عنها مع احلجاب؛ فالركاية من غّب (ْ)«أف زكجها كاف حران » على ركاية أسود عنها،فإهنا تقدـ 

 . (ٓ)حجاب شاركت الركاية مع احلجاب يف السماع كزادت تيقن عْب ادلسموع منو
قاؿ  :الحجاب مع سمع من على حجاب غير من سمع من رواية ترجيح في رأي ابن حـز

باألخذ بالزائد، كمل يفرؽ بْب ركاية كركاية، كيف ادلثاؿ ادلذكور قاؿ باجلمع، كمل يقبل فيهما الَبجيح، فجعل 
ركاية من ركل أنو كاف عبدان، أخرب عن حالو يف أكؿ أمره، كركاية من ركل أنو كاف حران، أنو أخرب عن حالو 

 .(ٔ)فيما صار لو بعد ذلك
: ذىب الحجاب مع سمع من على حجاب غير من سمع من رواية ترجيح في رأي الشوكاني

، كرجح الشوكاين من ادلثالْب (ٕ)الشوكاين إىل " تقدمي ركاية من مسع شفاىان على من مسع من كراء حجاب"
 .(ٖ)السابقْب ركاية أنو كاف عبدان"

                                                           
 (.ٖٔ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ِْْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
 (.َُٖسبق زبرغلو: ) (ّ)
(، ُٓٓ/ٖ)كتاب الفرائض(، )باب إذا أسلم على يديو(: ) :عائشة رضي اهلل عنهان األسود عن أخرجو البخارم ع (ْ)

 ."أصح، (، كقاؿ البخارم: "قوؿ األسود منقطع. كقوؿ ابن عباس: رأيتو عبدان ٖٕٓٔ(، رقم )ُٓٓ/ٖ)
 (.َُِٕ/ّ(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )ِْٖ/ْاإلحكاـ لآلمدم: ) (ٓ)
 (.ٖٓ/ِاإلحكاـ: )(ٔ) 
 (.ِٕٔ/ِ)إرشاد الفحوؿ: (ٕ) 
 (.ُّٖ/ٔنيل األكطار للشوكاين: ) (ٖ)



 

 

-ُِٓ- 

 ترجيح الرواية التي ليس فيها اختالؼ، على ما كاف فيها اختالؼ: -عشر حاديال
 .(ُ)أكىل؛ لبعدىا عن االضطراب" ، كوهناالٍب ال اختبلؼ فيهاذىب اجلمهور إىل ترجيح الركاية 

: أبطل ابن اختالؼ فيها كاف ما على اختالؼ، فيها ليس التي الرواية ترجيحفي  رأي ابن حـز
، فقاؿ: "كليس اختبلؼ الركايات عيبان يف احلديث إذا كاف ادلعُب كاحدان؛ ألف النيب  ىذا الَبجيح، حـز

ع، فليس ىذا االختبلؼ يف  صح عنو أنو كاف ػلدث حبديث كرره ثبلث مرات، فنيقل حسب ما مسي
 .(ِ)شلا يوىن احلديث إذا كاف ادلعُب كاحدان" الركايات

: ذىب اختالؼ فيها كاف ما على اختالؼ، فيها ليس التي الرواية ترجيح في رأي الشوكاني
لركاية الٍب اختلفوا فيها، كما رجح على االشوكاين مذىب األصوليْب من ترجيح الركاية الٍب مل ؼلتلف فيها 

ح ركاية من ذكر سبب احلديث على ركاية من مل يذكر ركاية من مل يينكر عليو على من أينكر عليو، كرجٌ 
 .(ّ)سببو

 :في الترجيح بين األدلة باعتبار السند واالختالؼ بين اإلمامينأوجو االتفاؽ 
على رد بعضها، كاختلفا يف أنواع من  ااتفقكما اتفق اإلماماف على قبوؿ أنواعا من الَبجيحات، ك 

، كىذه األكجو الٍب اتفقا  ،الَبجيحات أك اختلفا فيها نذكرىا عليها حيث قاؿ هبا الشوكاين كردىا ابن حـز
 لمقارنة:باختصار ل

 :، وىياألوجو التي اتفق عليها اإلماماف -أوالً 
 : ترجيح ادلباشر كصاحب القصة على غّبه؛ ألنو أعرؼ دبا ركل من غّبه.األوؿ
: عدـ ترجيح ركاية من كافق ما ركل، على من خالف ما كرل؛ ألف العربة عند اإلمامْب ىو الثاني

 النص.
 رسل عن رلهوؿ.: ترجيح ادلسند على ادلرسل؛ ألف ادللثالثا

عدـ ترجيح مرسل على مرسل؛ ألف ادلرسل ليس حبجة عند كليهما، إال أف الشوكاين قاؿ:  الرابع:
 .(ْ)"بأف مرسل الصحايب حجة خبلفان للظاىرية"

                                                           
 (.ِْٖ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )َُِٗ، َُُّ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ُ)
 (.ُّٗ/ُاإلحكاـ: ) (ِ)
 (.ِْٓ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
 (.ُّٖ/ُ: )ادلصدر نفسو( (ْ



 

 

-ِِٓ- 

: ترجيح اللفظ على ادلعُب، حيث جعل ابن حـز الركاية باللفظ شرطان عند التحديث الخامس
 كاإلسناد كما مر.
 ال بقوؿ غّبه. ىو بقوؿ الرسوؿ عند اإلمامْب : ترجيح ادلرفوع على غّبه؛ ألف العربة السادس
 ، على ما ريًكمى استدالالن.: ترجيح ما ريًكمى مسندان إىل رسوؿ اهلل السابع
ح رجٌ ك ، كقبل ادلناكلة : ترجيح ادلناكلة على اإلجازة، مع أف بن حـز منع اإلجازة مطلقان الثامن
 اكلة على اإلجازة.الشوكاين ادلن

شرطان يف ابن حـز جعلهما حيث ترجيح الفقيو على غّبه، كالعامل بالعربية على غّبه، : التاسع
 ، كقاؿ الشوكاين بالَبجيح.العدؿ

 األوجو التي اختلف فيها اإلماماف: -ثانياً 
 اختلف اإلماماف يف األكجو اآلتية:

، كالكبّب على الصغّب، كمن ربمل بعد مدكهن: ترجيح الثقة، كاألضبط كاألكرع، على من األوؿ
؛ ألنو  االبلوغ على من ربمل قبل البلوغ، ردى ، كقاؿ الشوكاين ليس عنده فرؽ بْب من قبلت ركايتوابن حـز

 بالَبجيح.
؛ ألنو ليس عنده عدؿ كأعدؿ منوابن ح ا: الَبجيح بالتزكية بكل أنواعها، ردىالثاني ، كرجح ـز

 الشوكاين بالتزكية.
 : الَبجيح باحلفظ بكل أنواعو.لثالثا

 من على إسبلمو تأخر كمن العدالة، أك النسب أك االسم شهرة سواء بالشهرة، الَبجيح :الرابع
 .تقدـ

 مسع من على حجاب بدكف مسع كمن غّبىا، على كادلشافهة غّبه، على السماع ترجيح: الخامس
 .كذلك يكن مل من على كللمحدثْب،  للنيب كرلالستو صحبتو كثرت كمن حجاب، كراء من

؛ ابن رده بالوسائط، كالَبجيح بالكثرة، الَبجيح: السادس  .عنده متناقض عمل ألنو حـز
؛ ألف اجلميع عنده سواء ببل فرؽ.السابع  : ترجيح الذكر على األنثى كاحلر على العبد، رده ابن حـز
.: الثامن  ترجيح الصحيحْب على غّبعلا، مل أجده عند ابن حـز

ية الٍب ليس فيها اختبلؼ على ما كاف فيها اختبلؼ، كترجيح ركاية من مل ا: ترجيح الرك تاسعال
؛ ألف االختبلؼ يف الركاية ليست عيبان فيها. انكر عليو على ركاية من أينكر عليو، ردىيي   ابن حـز



 

 

-ِّٓ- 

 .(ُ)كعليو فإف اإلماـ الشوكاين يقوؿ بأف الَبجيح يرجع إىل اجملتهد عند تعارض الَبجيحات
كيف أغلب ىذه الَبجيحات صلد ابن حـز يقوؿ باألخذ بالزائد، كبعضها ػلاكؿ فيها اجلمع، أما عند 

 التطبيق فإف الغالب االتفاؽ بْب اإلمامْب.

****** 

                                                           
 (.ِْٓ/ِ: )إرشاد الفحوؿ (ُ)



 

 

-ِْٓ- 

                                                                   امللطه  انااي 

 املنت باعتبار اننقهي  األدن  ب ن انرتجيح

الثابت عن  (ُ)مًب احلديثكذلا األصوليوف كاإلماماف يف ىذا ادلطلب أنواع الَبجيحات الٍب تنا تناكؿي
 :فرعْبذلك يف يتم تناكؿ باعتبار اللفظ كباعتبار أحوالو، ك  ،الرسوؿ 

 الترجيح باعتبار اللفظ: -األوؿ لفرعا
 احلديث نذكر منها:ذكر األصوليوف أنواعان من الَبجيحات الواقعة بْب ألفاظ 

 ترجيح األفصح على الفصيح: -النوع األوؿ
 :قولْبختلف األصوليوف يف ذلك على ا
، أم: (ِ): ؽلنع الَبجيح بْب األفصح كالفصيح، قاؿ السبكي: "كاحلق أنو ال يرجح"األوؿ قوؿال

كقاؿ اإلسنوم: ، (ّ)األفصح على الفصيح، كبو قاؿ الزركشي: "ألف البليغ قد يتكلم باألفصح كالفصيح"
قدـ على الركيك إصباعان لبلتفاؽ على قبولو، أما األفصح فبل يرجح على الفصيح خبلفان "فاف الفصيح يي 

 .(ْ)لبعضهم"
على الفصيح، ذكره الرازم يف احملصوؿ أنو قوؿ لبعضهم، حيث يرجح األفصح أف  :الثاني قوؿال

ف الفصيح ال غلب يف كل كبلمو أف قاؿ: "قاؿ بعضهم: يقدـ األفصح على الفصيح، كىو ضعيف؛ أل
 ، كالذم يظهر يف ذلك عدـ الَبجيح؛ ألف ما صح ثبوتو كجب قبولو.   (ٓ)يكوف كذلك"

                                                           
إما  -، كيقتضي  لفظو مًب احلديث ىو: )غاية ما ينتهي إليو اإلسناد من الكبلـ(، كىو إما أف ينتهي إىل النيب  (ُ)

"، انظر: نزىة النظر البن تقريره، أك من فعلو، أك من أف ادلنقوؿ بذلك اإلسناد من قولو  -تصرػلان أك حكمان 
 (.َُٔحجر )

 (.ِِٗ/ّ)اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: (ِ) 
 (.ٖٕٔ/ْ(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: )ُٖٖ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)
 (.َّٕ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )ّٖٓهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ْ)
 (.ِْٖ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ٓ)



 

 

-ِٓٓ- 

مل أجد البن حـز كبلمان يف ذلك، كلكنو تكلم  :في ترجيح األفصح على الفصيح رأي ابن حـز
على اللحن يف احلديث، حيث قاؿ: "كأما اللحن يف احلديث فإف كاف شيئان لو كجو يف لغة بعض العرب 
فلّبكه كما مسعو كال يبدلو كال يرده إىل أفصح منو، كال إىل غّبه، كإف كاف شيئان ال كجو لو يف لغة العرب 

، فإف فعل فهو كاذب مستحق للنار يف اآلخرة؛ ث باللحن عن النيب أف ػلدٌ  البتة فحراـ على كل مسلم
ألنا قد أيقنا أنو عليو السبلـ مل يلحن قط كتيقننا أف السماء زليطة باألرض كأف الشمس تطلع من ادلشرؽ 

اللحن فقد نقل عنو الكذب بيقْب، كفرض عليو أف يصلحو  كتغرب من ادلغرب، فمن نقل عن النيب 
 .(ُ)ث بو إال معربان"بشيرىهي من كتابو، كيكتبو معربان، كال ػلدٌ كىيٍ 

ذىب الشوكاين إىل تقدمي األفصح على  :الفصيح على األفصح ترجيح في رأي الشوكاني
أقول، كقيل: ال يرجح هبذا؛  الفصيح، فقاؿ: "يقدـ األفصح على الفصيح؛ ألف الظن بأنو لفظ النيب 

 .(ِ)ألف البليغ يتكلم باألفصح كالفصيح"

 ترجيح الخاص على العاـ: -النوع الثاني
إف ترجيح اخلاص على العاـ، ليس من باب الَبجيح، كاظلا ىو من باب اجلمع؛ ألف يف ضبل العاـ 

لذم يظهر أف إيراد على اخلاص عمل بكليهما، كالَبجيح يكوف بالعمل بأحدعلا كإسقاط اآلخر، كا
األصوليْب ىذا النوع يف باب الَبجيح، ىو من باب ترجيح العاـ على اخلاص؛ ألف يف العمل بالعاـ إسقاط 
للخاص فيكوف من باب الَبجيح، كعلى كلو فقد اختلف األصوليوف عند تعارض العاـ كاخلاص إىل 

 مذاىب:
: ذىب اجلمهور إىل أنو غلب ضبل العاـ على اخلاص، سواء تقدـ اخلاص أـ تأخر، المذىب األوؿ 

 ، كاستدلوا بأدلة منها: (ّ)كسواء اقَبف أـ جاء مَباخيان 
 أف ضبل العاـ على اخلاص، عمل جاءت بو الشريعة، كلغتنا العربية.  -ُ
كإسقاط اآلخر أف يف تقدمي اخلاص عمل بالدليلْب، خببلؼ الَبجيح فإف فيو عمل بأحدعلا  -ِ

 .كالعمل بكليهما من كجو أكىل من العمل بأحدعلا كترؾ اآلخر

                                                           
 (.ٖٗ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ِٖٔ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
(، ُٖٗ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )َِّ/ّ(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: )ِْٖ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ّ)

(، اإلحكاـ ِِْ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: )ّٖٗ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ّٕٕادلستصفى للغزايل: )
 (.ِٔٓ/ُ(، ادلعتمد أليب احلسْب البصرم: )ِٓٓ، ِْٓ/ْلآلمدم: )



 

 

-ِٓٔ- 

 أف يف ضبل العاـ على اخلاص قوة يف الداللة، فهو أخص بادلطلوب. -ّ
أف العمل بالعاـ يلـز منو إبداؿ اخلاص كتعطيلو، كليس يف اخلاص تعطيل للعاـ، بل فيو عمل  -ْ

 بكليهما.
على اخلاص، كىو مذىب احلنفية حيث اشَبطوا يف ضبل العاـ  : أنو ال ػلمل العاـالمذىب الثاني  

فاألحناؼ ال ككذلك على اخلاص عدـ معرفة ادلتأخر منهما، كعدـ الَباخي بينهما، كأف يعلم اقَباهنما، 
ادلتقدـ  مى لً يقولوف حبمل العاـ على اخلاص؛ ألف داللة العاـ عندىم قطعية، ك داللة اخلاص ظنية، كإذا عي 

منسوخان، فالعاـ ادلتأخر ينسخ اخلاص ادلتقدـ، خبلفان لؤلصوليْب، كذكر ابن أمّب احلاج أف  منهما يكوف
 -، كقاؿ السرخسي: "كظهر من مذىب أيب حنيفة(ُ)األحناؼ يرجحوف العاـ على اخلاص يف االحتياط

سواء، كأنو  ، كنقل البخارم عن بعض احلنفية بأهنما(ِ)ترجيح العاـ على اخلاص يف العمل بو" -رضبو اهلل
 .(ّ)ؽلتنع الَبجيح بينهما
: ذىب ابن حـز إىل تقدمي اخلاص على العاـ، فقاؿ: في ترجيح الخاص على العاـ رأي ابن حـز

"كقالت طائفة الواجب ضبل كل لفظ على عمومو ككل ما يقتضيو امسو دكف توقف كال نظر، لكن إف 
صرنا إليو حينئذ، كىذا قوؿ صبيع أصحاب  جاءنا دليل يوجب أف طلرج عن عمومو بعض ما يقتضيو لفظو

، (ْ)الظاىر، كبعض ادلالكيْب، كبعض الشافعيْب، كبعض احلنفيْب، كهبذا نأخذ كىو الذم ال غلوز غّبه"
دمي اخلاص عند ثبوتو فهم من كبلمو كجوب تق، فيي (ٓ)كقاؿ: "مٌب قاـ الدليل على التخصيص صرنا إليو"

 كالعلم بو.
: ذىب الشوكاين إىل كجوب ضبل العاـ على اخلاص، الخاص على الغاـفي ترجيح  رأي الشوكاني

فقاؿ: "كال ؼلفاؾ أف تقدمي اخلاص على العاـ دبعُب العمل بو فيما تناكلو، كالعمل بالعاـ فيما بقى ليس من 
كرجح الشوكاين بناء العاـ على اخلاص،  ،(ٔ)باب الَبجيح، بل من باب اجلمع، كىو مقدـ على الَبجيح"

كاف اخلرب آحادان، حيث قاؿ: "إذا كرد اخلرب سلصصان للعاـ من كتاب أك سنة فإنو مقبوؿ، كييبُب العاـ كإف  
 .(ٕ)على اخلاص، خبلفان للحنفية"

                                                           
 (.ُِ/ّرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )التق  (ُ)
 (.ُّّ/ُأصوؿ السرخسي: ) (ِ)
 (.َُِ/ْ( كشف األسرار للبخارم: )(ّ

 (.َُٔ، ٖٗ/ّاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.َُٔ/ّادلصدر نفسو: )(ٓ) 
 (.ِٖٔ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٔ)
 (.َُّ/ُادلصدر نفسو: ) (ٕ)



 

 

-ِٕٓ- 

 ترجيح العاـ الذي لم يخصص على العاـ الذي قد ُخصَِّص: -النوع الثالث
الباقي فيو  صى صِّ خي اختلف األصوليوف يف ىذا النوع ككاف سبب خبلفهم، ىل العاـ الذم قد 

 كانقسموا يف ذلك إىل ثبلثة اذباىات:  حقيقة، أـ رلازان 
: كىو ألكثر األصوليْب كمنهم اإلسنوم، من الشافعية، كابن أمّب احلاج من احلنفية، االتجاه األوؿ

كالفنارم، حيث يركف أف العاـ الذم مل ؼلصص، يكوف اللفظ فيو حقيقة، كما خصص يكوف اللفظ فيو 
، كبو قاؿ الزركشي :"ألف دخوؿ (ُ)كلذلك رجحوا العاـ الذم مل ؼلص على العاـ الذم قد خصصرلازا، 

 .  (ِ)التخصيص يضعف اللفظ؛ كألنو يصّب بو رلازان على قوؿ"
قدـ العاـ ادلخصوص على العاـ الذم مل ؼلص، كاحتجوا بأف ادلخصوص قد قلت : يي االتجاه الثاني

ال بد أف يكوف نصان يف أقل متناكالتو، فإذا قرب من األقل بالتخصيص  أفراده حٌب قارب النص، إذ كل عاـ
 . (ْ)، (ّ)فقد قرب من التنصيص فهو أكىل بالتقدـ، ذكر الزركشي أنو اختيار ابن ادلنّب

: أهنما سواء، كال فرؽ بينهما، الستوائهما يف حكم مساع احلادثة، حكاه الزركشي االتجاه الثالث
 .(ٓ)عن ابن كج

ذىب ابن حـز  :ُخصِّصَ  قد الذي العاـ على يخصص لم الذي العاـ ترجيح في حـز رأي ابن
 إىل عدـ الَبجيح بينهما، كاستدؿ بأدلة منها: 

 دليل.على اآلخر أنو ليس يف تقدمي أحدعلا  -ُ
 أف األصل العمل جبميع النصوص.  -ِ

                                                           
(، ْٓٔ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )ُِ/ّن أمّب احلاج: )(، التقرير كالتحبّب البّٖٓهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ُ)

(، العدة يف َّْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ٕٕٗ/ِ(، الربىاف للجويِب: )ُّّادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )
(، تيسّب التحرير ألمّب باد شاه: ِّ/ّ(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )َُّٓ/ّأصوؿ الفقو للفراء: )

(ّ/ُٓٗ.) 
 (.ُٖٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ِ)
ىو: أضبد بن زلمد بن منصور بن القاسم بن سلتار القاضي، ]أبو العباس[، ناصر الدين ابن ادلنّب اجلذامي اجلركم  (ّ)

يف األدب كفنونو، كلو  ق(، ككاف عادلان فاضبلن مفننان، ككاف يف علومو لو اليد الطوىلَِٔاإلسكندراين؛ كلد سنة: )
مصنفات مفيدة، كتفسّب نفيس، كمسع احلديث من ابن ركاج كغّبه، كلو تأليف على )تراجم صحيح البخارم(، كلو  

 (.ْٖ/ٖ(. انظر: الوايف بالوفيات للصفدم )ّٖٔكتاب )االقتفا عارض بو الشفا للقاضي عياض(، تويف سنة: )
 (.َِّ/ّاج شرح ادلنهاج للسبكي: )(، اإلهبَُٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: )(ْ) 
 (.ُٖٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ٓ)



 

 

-ِٖٓ- 

النصاف فاؽ األصوليْب على جواز التعليق بالنص العاـ الذم استثِب بعضو فأصبح اتِّ  -ّ
 .(ُ)متساكياف، ككافقو على ذلك بعض احلنفية

ح الشوكاين : رجٌ ُخصِّصَ  قد الذي العاـ على يخصص لم الذي العاـ ترجيح في رأي الشوكاني
تقدمي العاـ الذم مل ؼلص على العاـ ادلخصوص؛ ألف ما مل ؼلص يكوف العمـو فيو حقيقة، كما خص 

، كعليو فإف ترجيحو مبِب على (ِ)من العمـو بعد التخصيص حجةيكوف الباقي فيو رلازان، كرجح أف الباقي 
 قدـ على اجملاز، ككافق بَبجيحو مذىب اجلمهور.قاعدة: أف احلقيقة تي 

 ترجيح العاـ الذي لم يرد على سبب على العاـ الوارد على سبب: -النوع الرابع
الوارد على سبب؛ ألف  ذىب عامة األصوليْب إىل ترجيح العاـ الذم مل يرد على سبب على العاـ

العاـ الذم مل يرد على سبب متفق على عمومو؛ كالعاـ الوارد على سبب أكىنو السبب كحطو عن رتبة 
، كالقاعدة ادلعتربة عند عامة األصوليْب: العربة بعمـو اللفظ ال (ّ)العمـو ادلطلق، كالحتمالو االختصاص

 خبصوص السبب.
ذىب ابن  :يرد على سبب على العاـ الوارد على سببفي ترجيح العاـ الذي لم  رأي ابن حـز

ص إال بدليل،  مل على عمومها، كال غلوز أف زبي حـز إىل عدـ الَبجيح بينهما، كاحتج بأف األدلة ربي
كاستدؿ بأف احلكم على الواطئ يف رمضاف ليس خاصان بو، كإظلا ىو حكم لكل من جامع يف هنار 

، كمن خبلؿ  (ْ)سلصصة، كإظلا ادلراد منها التشريع إىل يـو القيامةرمضاف، كرد على من قاؿ بوركد األدلة 
 .صوص السببخب العربة بعمـو اللفظ الكبلمو فإنو يرجح أف 
ذىب  :سبب على الوارد العاـ على سبب على يرد لم الذي العاـ ترجيح في رأي الشوكاني

الشوكاين إىل عدـ الَبجيح بينهما، حيث قاؿ: "كفيو نظر؛ ألف اخلبلؼ يف عمـو الوارد على سبب ىو  
 .(ٓ)كائن يف سائر األفراد"

                                                           
(، البحر احمليط للزركشي: ِّ/ّ(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )َُٓ، ٕٗ/ّ(، )ُٓ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)

(ٖ/َُٗ.) 
 (.ِٖٔ/ِ(، )ُّْ: ّّٖ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
(، ِْٕ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )َُٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: )(، َِّ/ّاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ) (ّ)

 (.ٖٓ(، اللمع للشّبازم: )َٖٕ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )ْٕٔ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: )
 ، كما بعدىا(.ُُٖ/ّاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ِٖٗ، ِٕٗ/ُ(، )ِٗٔ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ٓ)



 

 

-ِٓٗ- 

 ترجيح ما يتضمن تخصيص العاـ على ما يتضمن تأويل الخاص: -النوع الخامس
من تأكيل اخلاص؛ ذىب بعض الشافعية، كاحلنفية إىل ترجيح ما يتضمن زبصيص العاـ على ما يتض

ألف ما يتضمن زبصيص العاـ أكثر من تأكيل اخلاص، كبو قاؿ اإلسنوم من الشافعية، كابن أمّب احلاج من 
 .(ُ)احلنفية

مل أجده عند  :الخاص تأويل يتضمن ما على العاـ تخصيص يتضمن ما ترجيحيف  رأي ابن حـز
، كلكنو يرجح عدـ التأكيل، كيوجب ضبل اللفظ على ظاىره، فإذا كاف ابن حـز ؽلنع التأكيل، فإنو  ابن حـز

 (ِ)«عن قتل النساء» سيقدـ العاـ ادلخصوص على ما يتضمن تأكيل اخلاص، فرجح ابن حـز أف هنيو 
قتل إف ىي زىنىٍت كىي زلصنة، أك ليس على ظاىره، كأكلو بأنو خاص بأسرل احلرب، كرجح أف النساء ت

يح تأكيل ، كما ذكره ابن حـز يوافق ترج(ّ)رجح زبصيص العاـ على تأكيل اخلاصيقىتلىٍت، كعليو فإنو 
 اخلاص، على زبصيص العاـ، كاهلل أعلم.

: ذىب ترجيح ما يتضمن تخصيص العاـ على ما يتضمن تأويل الخاص في الشوكانيرأي 
بأنو  كاحتجالشوكاين مذىب اجلمهور من ترجيح ما يتضمن زبصيص العاـ على ما يتضمن تأكيل اخلاص، 

 .(ْ)أكثر
 ترجيح األقل احتماالً على األكثر احتماالً: -النوع السادس

 كاألقل احتماالن ىو: ما كاف اخلطأ فيو أقل، أك ما كانت معانيو أقل، كاألكثر عكس ذلك.
 باعتبار ما ػلملو من معُب صار األصوليوف فيو على اذباىْب: كيف ىذا النوع 

يرجح األقل احتماالن على األكثر؛ لبعده عن االضطراب، كقرب استعمالو يف االتجاه األوؿ: 
ألف النهي ػلمل معُب احلرمة  -أم: معانيو -كالنهي يرجح على األمر؛ ألف زلاملو أقل،  (ٓ)ادلقصود

 .(ٔ)الوجوب، كالندب، كاإلباحة كالكراىة، كاألمر ػلمل معُب

                                                           
 (.ُِ/ّكالتحبّب البن أمّب احلاج: ) (، التقريرّٖٗهناية السوؿ لئلسنوم: ) (ُ)
(، مسلم: )كتاب َُّٓ(، رقم )ُٔ/ْ: )كتاب اجلهاد كالسّب(، )باب قتل النساء يف احلرب(: )مأخرجو البخار  (ِ)

 (.ُْْٕ(، رقم )ُّْٔ/ّاجلهاد كالسّب(، )باب ربرمي قتل النساء كالصبياف يف احلرب(: )
 (.َٓ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.َِٕ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ْ)
 (،ّّٖ/ّبياف ادلختصر شرح سلتصر ابن احلاجب لؤلصفهاين: )(ٓ) 
(، ادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ ُٕٓ/ّ(، تيسّب التحرير ألمّب باد شاه: )ُٗ/ّالتقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )  (ٔ)

 (.َّٗآلؿ تيمية: )



 

 

-َِٔ- 

يقدـ األكثر احتماالن على األقل؛ ألف يف األكثر دفع ضرر، كىذا باعتبار كثرة  االتجاه الثاني:
 ادلعاين؛ ألف النهي كاألمر يرجحاف على اإلباحة؛ ألهنما أكثر معاينى من اإلباحة.

 ف اخلطأ فيو أكثر.أما باعتبار اخلطأ، فما كاف اخلطأ فيو أقل فإنو يرجح على ما كا
 .مل أجد لو كبلمان يف ذلك :في ترجيح األقل احتماال على األكثر احتماال رأي ابن حـز
من قاؿ بَبجيح  يف ذلك : كافق الشوكايني في ترجيح األقل احتماال على األكثررأي الشوكان

 .(ُ) األقل احتماالن على األكثر احتماالن، فقاؿ: "إنو ييقدَّـ األقل احتماالن على األكثر احتماالن"

ترجيح ما كاف صيغة عمومو الشرط الصريح على ما كاف نكرة في سياؽ  -النوع السابع
 النفي:

 .(ِ)ادلعلل أكىل بعض األصوليْب إىل جوازه مستدلْب بأف الشرط كالعلة، كأف احلكم ذىب
، كلكنو مل يفرؽ بْب ما كاف شرطان أك صفة أك  :في ذلك رأي ابن حـز مل أجده عند ابن حـز

 ما كل يف االستثناء معُب ىو كاالشَباطعددان، بل جعل ابن حـز الشرط كاالستثناء، حيث قاؿ: "
  .(ّ)"قلنا

يف الَبجيح بْب ما كانت صيغة عمومو الشرط الصريح على ما كاف نكرة يف سياؽ  رأي الشوكاني
على ما كاف نكرة يف سياؽ النفي،   ترجيح ما كاف صيغة عمومو الشرط الصريح: ذىب الشوكاين إىلالنفي

 .(ْ)كاحتج على ذلك بكثرة استعمالو
 :المعرؼ بالالـترجيح المحلى واالسم الموصوؿ على اسم الجنس  -النوع الثامن

 . (ٓ)قالو بعض األصوليْب؛ ألف ادلوصوؿ مع صلتو يفيد التعليل، كما يفيده النكرة يف الشرط
 مل أجد البن حـز كبلمان يف ذلك. :في ذلك رأي ابن حـز

                                                           
 (.َِٕ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
(، اإلحكاـ َِ/ّ(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )ّٖٗوم، انظر: هناية السوؿ )كمن قاؿ بذلك اإلسن (ِ)

(، فصوؿ البدائع للفنارم: ّٖٗ/ّ(، بياف ادلختصر شرح سلتصر ابن احلاجب لؤلصفهاين: )ِٓٓ/ْلآلمدم: )
(ِ/ْٕٔ.) 

 (.ِٓ/ْاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.ِْٖ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ

(، بياف ادلختصر شرح سلتصر ابن َِ/ّ(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )ْٕٔ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ٓ)
 (.ّٖٗ/ّاحلاجب لؤلصفهاين: )



 

 

-ُِٔ- 

قدـ اجلمع اليمحلهى كاالسم ادلوصوؿ على اسم : ذىب الشوكاين إىل أنو يي يف ذلك رأي الشوكاني
 .(ُ)بالبلـ، لكثرة استعمالو يف ادلعهودؼ اجلنس ادلعرٌ 

  ترجيح ما ُقِصَد بو البياُف على ما لم يقصد بو البياف: -النوع التاسع
ذىب اجلمهور إىل ترجيح ما قيًصدى بو البيافي على غّبه؛ ألنو يكوف أمس بادلقصود، كقولو تعاىل: 

 ََف ِإفا اللاَو َكاَف َغُفورًا َرِحيًماَوَأْف َتْجَمُعوا بَػْيَن اأْلُْختَػْيِن ِإالا َما َقْد َسل  [، فإنو ِّ]النساء: من اآلية
َأْو َما  فإنو مقدـ على قولو تعاىل:كلذلك قيًصدى بو بيافي ربرمي اجلمع بْب األختْب يف الوطء دبلك اليمْب، 

 .(ِ)قصد بو بياف اجلمع[، حيث مل يي ّ]النساء: من اآلية  َمَلَكْت َأْيَمانُُكمْ 
ذىب ابن حـز مذىب اجلمهور  :في ترجيح ما قصد بو البياف على ما لم يقصد بو ابن حـزرأي 

صد بو البياف على غّبه، حيث قاؿ: "أما ىذا الَبجيح فصحيح؛ ألف احلديث إذا مل يقصد من ترجيح ما قي 
 .(ّ)بو بياف احلكم فبل إشكاؿ فيو يف أنو خبلؼ الذم قصد بو بياف احلكم"

: ذىب الشوكاين إىل ما ذىب رجيح ما قصد بو البياف على ما لم يقصد بوفي ت رأي الشوكاني
 .(ْ)قدـ ما كاف مقصودان بو البياف على ما مل يقصد بو"و يي إليو ابن حـز كاجلمهور، حيث قاؿ: "إنٌ 

 ترجيح ما دؿ على المراد بغير واسطة على ما دؿ عليو بواسطة: -النوع العاشر
 على ادلراد بدكف كاسطة على ما دؿ عليو بواسطة كاحتجوا، بأفذىب اجلمهور إىل ترجيح ما دؿ 

 .(ٓ)قلة الوسائط تقتضي كثرة الظن
مل يذكره ابن  :بواسطة عليو دؿ ما على واسطة بغير المراد على دؿ ما ترجيحفي  رأي ابن حـز

، كالذم يظهر دخولو عنده ربت ما قصد بو البيا قدـ كمن ادلعلـو أف ابن حـز ي ف على ما مل يقصد بو،حـز
 كف كاسطة فهو أقرب إىل الظاىر.الظاىر، كما دؿ على ادلراد بد

: ذىب بواسطة عليو دؿ ما على واسطة بغير المراد على دؿ ما ترجيح في رأي الشوكاني
 .(ٔ)الشوكاين إىل ترجيح ما دؿ على ادلراد بغّب كاسطة على ما دؿ عليو بواسطة

                                                           
 (.َِٕ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ُ)
 (.ُِّ/ُ(، ادلعتمد أليب احلسْب البصرم: )ِٔٔ/ْاإلحكاـ لآلمدم: ) (ِ)
 (.ّْ، ِْ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.ِْٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ

 (.ِّْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ّٖٓ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُُٗ/ٖحر احمليط للزركشي: )الب (ٓ)
 (.ِْٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ٔ



 

 

-ِِٔ- 

ترجيح الداؿ على المراد من وجهين على ما كاف دااًل على المراد  -النوع الحادي عشر
 من وجو واحد:

ذىب بعض األصوليْب إىل ترجيح الداؿ على ادلراد من كجهْب على ما دؿ على ادلراد من كجو؛ ألف 
 .(ُ)الظن من كجهْب أقول؛ كلتعدد جهة الداللة

، كلكن من خبلؿ :في ذلك رأي ابن حـز تتبعي دلا عليو ابن حـز فإنو  مل أجده عند ابن حـز
 يَبجح الداؿ على ادلراد من كجهْب على ما دؿ على ادلراد من كجو؛ ألف فيو معُب زائدان.

رجح الشوكاين الداؿ على ادلراد من كجهْب على ما دؿ على ادلراد من  :في ذلك رأي الشوكاني
 .(ِ)كجو

 :المنصوص على المحذوؼترجيح  -النوع الثاني عشر
ادلضمر؛ ألف اإلضمار خبلؼ اخلرب ادلنصوص على اخلرب ذىب صبهور األصوليْب إىل ترجيح 

 .(ّ)األصل، كألنو أقل اضطرابان، أك ادلذكور معلـو منو ادلراد، كذىب آخركف إىل عدـ الَبجيح بينهما
ذىب ابن حـز إىل عدـ  :المضمر الخبر على المنصوص الخبر ترجيحفي  رأي ابن حـز

 "كاستدؿ بأدلة منها:(ْ)الَبجيح بينهما
 أهنما سواء ببل فرؽ؛ ألنو مل يأت دليل على التفريق بينهما. -ُ
 أف احلذؼ موجود يف كبلـ العرب بكثرة. -ِ
 أف الشرع قد جاء دبا فيو احلذؼ كييعلم منو ادلراد. -ّ

ذىب الشوكاين إىل ترجيح ما كاف  :في ترجيح المنصوص على المحذوؼ رأي الشوكاني
 .(ٓ)مستغنيان عن اإلضمار على ما كاف مفتقران إليو، كذكر للحذؼ يف اخلرب شركطان 

                                                           
(، َّٕ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )ّٖٓ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُُٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: )(ُ) 

 (.ِْٗ/ٓاحملصوؿ للرازم: )
 (.ِٗٔ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ِ

(، هناية ْٓٔ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )ّٕٕ(، ادلستصفى للغزايل: )ُِّ/ّاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ) (ّ)
 (.َّٕ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )ُُٗ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ّٖٓالسوؿ لئلسنوم: )

 (.ٔٓ، ٓٓ/ِاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ِْٕ/ِ(، )ُّٔ/ُ( إرشاد الفحوؿ: )(ٓ



 

 

-ِّٔ- 

 ترجيح المقروف بالتهديد على غير المقروف بالتهديد: -النوع الثالث عشر
كم ذىب عامة األصوليْب إىل ترجيح ما قرف بالتهديد على ما مل يقرف؛ ألنو يدؿ على تأكد احل

من صاـ يـو الشك فقد عصى »عن صياـ يـو الشك يف قولو:  ، كمثالو: تعارض هنيو (ُ)الذم تضمنو
 ثنْب كاخلميس، أك صياـ القضاء. ، فإنو يتعارض مع األحاديث الٍب ربث على صياـ اال(ِ)«أبا القاسم

، كيف ادلثاؿ رجح غّب  :في ترجيح ما ُقِرف بالتهديد على غيره رأي ابن حـز مل يذكره ابن حـز
ادلقركف، فذىب إىل جواز صياـ يـو الشك دلن كاف يصومو، فقاؿ: "كال غلوز صـو يـو الشك الذم من 

كاف يصومو فيصومهما   الشك ادلذكور إال من صادؼ يوماآخر شعباف، كال صياـ اليـو الذم قبل يـو 
 .(ّ)من أف يكوف من رمضاف" يـو شك، كال خوفاألنو  حينئذ للوجو الذم كاف يصومهما لو، ال

: رجح الشوكاين ادلقركف بالتهديد على ما مل في ترجيح ما ُقِرَف بالتهديد على غيره رأي الشوكاني
 .(ٓ)، كرجح عدـ جواز صـو يـو الشك(ْ)يقرف بو

 ترجيح المقروف بالتأكيد على غير المقروف: -النوع الرابع عشر
كألنو أقول داللة  ،ذىب بعض األصوليْب إىل جوازه؛ ألف التأكيد ييبعد احتماؿ اجملاز كالتأكيل 

أؽلا امرأة نكحت بدكف إذف كليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل »، مثالو: قولو: (ٔ)كأغلب على الظن

                                                           
(، ْٕٔ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )ُِٗ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ِِّ/ّاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ) (ُ)

 (.ُّْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ِِٓ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ّٖٔهناية السوؿ لئلسنوم: )
(، )باب قوؿ النيب: (ِ)   (.ِٕ/ّرأيتموه فأفطركا( ) إذا رأيتم اذلبلؿ فصوموا، كإذا»أخرجو البخارم: )كتاب الصـو
(ّ) ( :  (.ْْْ/ْاحمللى البن حـز
 (.ِْٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ

 (.ِِٗ/ْنيل األكطار للشوكاين: ) (ٓ)
(، احملصوؿ َّٕ/ِ(، شرح سلتصر الركضة: )ْٔٔ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )ُِٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ٔ)

 (.ِِٓ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُِٗ/ُ(، ادلعتمد أليب احلسْب البصرم: )ُّْ/ٓاحملصوؿ للرازم: )



 

 

-ِْٔ- 

ستأذف يف نفسها، األمي أحق بنفسها من كليها، كالبكر ت: »يَبجح على قولو  و، فإن(ُ)«فنكاحها باطل
 ، ألف فيو تأكيد.(ِ)«كإذهنا صماهتا

ذىب ابن حـز إىل أنو ال فرؽ بْب  :ترجيح المقروف بالتأكيد على غير المقروففي  حـزرأي ابن 
ادلؤكد كغّبه، كاستدؿ بأف التأكيد إذا كرد فإنو رفع للشغب كحسم لظن من ظن أف الكبلـ ليس على 
عمومو، كما رجح أف الفعل أك القوؿ من الرسوؿ  تكرر أك مل يتكرر فهما سواء، كعلل ذلك فقاؿ: "لكن 

أك   ىو من أخبار كثّبة، أك يؤخذ بو إذا كاف زائدا عليها،خربان كاحدان يستثُب منو أخبار كثّبة، كيستثُب
ألف قائلها كلها كقائل ذلك كاحد، أك فاعلها كفاعلو، أك قائلها كفاعلو، أك  ؛يؤخذ هبا إف كانت زائدة عليو

عن كاحد ىو اهلل عز كجل، كليس تكرار قولو دبوجب منو ما مل   فاعلها كقائلو كاحد، كىو رسوؿ اهلل
لوال تكراره، كتركو تكرار ما مل يكرر ال ؼلرج ما مل يكرر عن كجوب الطاعة لو، كإذا قاؿ القوؿ يكن غلب 

، كما لو كرره ألف مرة، كال مزيد، كإذا فعل الفعل مرة كاحدة فالفضل يف االئتساء مرة كاحدة فقد لـز فرضان 
اهلل تعاىل إذا أمرنا بطاعة رسولو بو عليو السبلـ فيو كما لو فعلو ألف مرة، كال مزيد، كال فرؽ، كمل ؼلص 

  فيما كرر دكف ما مل يكرر، بل ألزمنا الطاعة ألمره، كأمره مرة يسمى أمرا، كما لو كرره ألف مرة، كل
ما فعلو مرات دكف ما فعلو  ذلك يقع عليو اسم أمر، كال خص لنا تعاىل إذا حضنا على االئتساء بنبيو 

 .(ّ)مرات"مرة، كال ما فعلو مرة دكف ما فعلو 
 فى رً : ذىب الشوكاين إىل ترجيح ما قي ترجيح المقروف بالتأكيد على غير المقروففي  رأي الشوكاني

 .(ْ)بالتأكيد على غّبه، حيث قاؿ: "إنو يقدـ ادلقركف بالتأكيد على ما مل يقرف بو"

 ترجيح المقيد على المطلق: -النوع الخامس عشر

 األصوليوف يف ذلك إىل مذاىب:إذا تعارض ادلطلق كادلقيد فقد انقسم 

                                                           
(، ِِّ/ٕأة تدعو إىل كفاءة(، )كراه البيهقي يف السنن الكربل: )كتاب النكاح(، )باب ما جاء يف عضل الويل كادلر  (ُ)

(، كقاؿ: "صحيح على شرط َِٕٔ(، رقم )ُِٖ/ِ(، كاحلاكم يف ادلستدرؾ: )كتاب النكاح(، )ُُّٕٗرقم )
 الشيخْب كمل ؼلرجاه".

(، رقم َُّٕ/ِأخرجو مسلم: )كتاب النكاح(، )باب استئذاف الثيب يف النكاح بالنطق، كالبكر بالسكوت(، ) (ِ)
(ُُِْ.) 

 (.َْ/ٕ(، )ُِْ، َُٓ، َُِ/ّ(، )ٖٓ/ُ(، )ْٓ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.َِٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ



 

 

-ِٔٓ- 

رجح ادلقيد على ادلطلق، إذا اربد السبب كاحلكم، كىو جلمهور الشافعية، حكاه : يي المذىب األوؿ
 .(ُ)عنهم الغزايل

: ذىب صبهور احلنفية إىل أف ادلقيد ينسخ ادلطلق إذا عيًلمى تأخره؛ ألهنم غلعلوف المذىب الثاني
 .(ِ)ادلطلق كالعاـ

ذىب ابن حـز إىل أف ادلقيد ػلمل على ادلطلق؛ : في ترجيح المقيد على المطلق رأي ابن حـز
ألف ابن حـز يقوؿ بعمـو النصوص كمل يقل دبفهـو النص؛ كألف ادلطلق فيو زيادة معُب، كعليو فقد رجح 

إال أف ابن حـز يف الرقبة عدـ التقييد باإلؽلاف يف كفارة الظهار فأجاز فيها أف تكوف كافرة، أك مسلمة، 
 .(ّ)ادلسلمة أحب عنده

: ذىب الشوكاين مذىب الشافعية من ضبل ادلطلق في ترجيح المقيد على المطلق رأي الشوكاني
 .(ْ)على ادلقيد، كقاؿ: "إنو يقدـ ادلقيد على ادلطلق"

 الترجيح بين أحواؿ اللفظ: -القسم الثاني 
 كثّبة نذكر منها:أنوع  إف الَبجيحات باعتبار أحواؿ اللفظ 

 على المجاز: ترجيح الحقيقة -النوع األوؿ 
 :(ٓ)انقسم األصوليوف يف ىذه ادلسألة اىل مذىبْب

قدـ على غّبىا : ذىب عامة األصوليْب إىل أف احلقيقة مقدمة على اجملاز، كما تي المذىب األوؿ
تعارض بينها كبْب من االحتماالت الٍب تطرأ على اللفظ، لعدـ افتقارىا إىل القرينة ادلخلة بالتفاىم، إذ ال 

 ما خبل من أنواع االحتماالت.

                                                           
 (.ٕٓٔ/ْ(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: )ِِّ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ِِٔادلستصفى للغزايل: ) (ُ)
ح أصوؿ البزدكم (، كشف األسرار شر ْٖ/ِ(، أصوؿ السرخسي )ُْٗادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ِ)

 (،ِٕٗ/ِللبخارم: )
 (.َُ/ٕاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.َِٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ

(، البحر احمليط للزركشي: َْ/ِ(، كشف األسرار للبخارم: )ُِْ/ُ) :ر على شرح اجلبلؿ احمللىحاشية العطا (ٓ)
، التقرير كالتحبّب البن (ْٓٗ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )َِّ/ّ(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: )َُٗ/ٖ)

(، هناية السوؿ ِِٓ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )َّٕ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )ُٖ/ّأمّب احلاج: )
 (.ّٖٓلئلسنوم: )



 

 

-ِٔٔ- 

 : ذىب بعض األصوليْب إىل أهنما يتعارضاف، كتفصيل ذلك يف اآليت:المذىب الثاني
إال بقرينة، كاألسد للرجل الشجاع، كيف ىذا القسم تيقدـ احلقيقة ذلك  فهم: أف ال يي األوؿ

 لرجحاهنا؛ ألهنا األصل.
، لعدـ رجحاف اجملاز، مثل  ان قيقة، فتقدـ احلقيقة أيضيتساكل مع احل: أف يغلب استعمالو حٌب الثاني

 كلمة: )النكاح( فإهنا تطلق على العقد كالوطء إطبلقان متساكيان، مع أهنا حقيقة يف أحدعلا رلاز يف اآلخر.
: أف يكوف اجملاز راجحان، كاحلقيقة شلاتة ال تراد يف العرؼ، فيقدـ اجملاز؛ ألنو إما حقيقة الثالث

 شرعية كالصبلة، أك عرفية كالدابة، فبل خبلؼ يف تقدمي اجملاز على احلقيقة اللغوية.
مثاؿ ذلك: ما لو حلف أف ال يأكل من ىذه النخلة، فأكل من شبرىا، فإنو ػلنث، كإف أكل من 

 خشبها مل ػلنث، كإف كاف اخلشب ىو احلقيقة؛ ألف احلقيقة ىهنا مهجورة.
كاحلقيقة تتعاىد يف بعض األكقات، كمثاؿ ذلك: ما لو حلف ليشربن  : أف يكوف اجملاز راجحان الرابع

من ىذا النهر، فهو حقيقة يف الكرع منو بفيو، كلو اغَبؼ بكوز كشرب فهو رلاز؛ ألنو شرب من الكوز ال 
 .(ُ)من النهر، لكنو رلاز راجح يتبادر إىل الفهم، فيكوف أكىل من احلقيقة، كىذا القسم ىو زلل اخلبلؼ

ذىب ابن حـز إىل أف احلقيقة ىي: )ما نقلو  :جازمفي ترجيح الحقيقة على ال بن حـزرأي ا
الشرع عما ىو عليو يف الوضع اللغوم(، حيث قاؿ: "فكل كلمة نقلها تعاىل عن موضوعها يف اللغة إىل 
معُب آخر فإف كاف تعاىل تعبدنا هبا قوالن كعمبلن، كالصبلة كالزكاة كاحلج كالصياـ كالربا كغّب ذلك، فليس 

تسمية صحيحة كاسم حقيقي الـز مرتب من حيث كضعو اهلل تعاىل "، كعرب شيء من ىذا رلازان بل ىي 
عن اجملاز بقولو: "كأما ما نقلو اهلل تعاىل عن موضوعو يف اللغة إىل معُب تعبدنا بالعمل بو دكف أف يسميو 

مبلن، كاجملاز ع، فيفهم منو أف احلقيقة ما نقلو اهلل، كأمرنا بالتعبد هبا قوالن ك (ِ)بذلك االسم فهذا ىو اجملاز"
 ِمنَ  الذُّؿِّ  َجَناحَ  َلُهَما َواْخِفضْ دكف تعبد بالتسمية، فمثاؿ اجملاز: قوؿ اهلل عز كجل:  يكوف فيو نقل

فاجلناح عند ابن حـز رلاز؛ ألف  [،ِْ]اإلسراء: آية  َصِغيًرا رَبػاَياِني َكَما اْرَحْمُهَما َربِّ  َوُقلْ  الراْحَمةِ 
 الشرع مل يأمرنا بالتعبد هبذه التسمية، أما عن الَبجيح بْب احلقيقة كاجملاز فلم أجد لو ترجيحان ألحدعلا.

: ذىب الشوكاين إىل أف احلقيقة تقدـ على اجملاز، جازمال على الحقيقة ترجيح في رأي الشوكاني
 .(ّ)اجملازلتبادرىا إىل الذىن، ىذا إذا مل يغلب 

                                                           
كما بعدىا(،  ُٓٗ/ُ(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: )َُٓ، َُْالقواعد كالفوائد األصولية البن اللحاـ: ) (ُ)

 (.ُْٖ) هناية السوؿ لئلسنوم:
 (.ِٖ/ْ( اإلحكاـ: )(ِ
 (.َِٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ّ



 

 

-ِٕٔ- 

 ترجيح المجاز الذي أشبو الحقيقة على المجاز الذي لم يشبو الحقيقة. -النوع الثاني
، كاستدلوا على ذلك (ُ)ذىب اجلمهور إىل ترجيح اجملاز الذم أشبو احلقيقة، على ما مل يشبهها

 بأدلة:
 كونو أقرب إىل ادلراد. -ُ
 قدـ األقول.أف الذم يشبو احلقيقة أقول، كما مل يشبو يكوف أضعف فين  -ِ
 أف ما أشبو احلقيقة يكوف حضور نسبة اجملاز فيو أقل بعكس اآلخر. -ّ

مل  :الحقيقة يشبو لم الذي المجاز على الحقيقة أشبو الذي المجاز ترجيح في رأي ابن حـز
 منزلة احلقيقة كاجملاز. عأجد البن حـز كبلمان يف ذلك، كينزؿ ىذا النو 

: الحقيقة يشبو لم الذي المجاز على الحقيقة أشبو الذي المجاز ترجيح في رأي الشوكاني
 .(ِ)ذىب الشوكاين إىل ترجيح اجملاز الذم ىو أشبو باحلقيقة على اجملاز الذم مل يكن كذلك

 ترجيح الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. -النوع الثالث
 اختلف األصوليوف يف ذلك على مذىبْب:

، (ّ)إىل ترجيح احلقيقة الشرعية على احلقيقة اللغوية: ذىب أغلب الشافعية، المذىب األوؿ
 مستدلْب على ذلك بأدلة منها:

 بيًعثى لبياف الشرعيات. أف النيب  -ُ
ِ- .  أف ترجيح احلقيقة الشرعية على احلقيقة اللغوية ألـز كأدـك

ة : ذىب صبهور احلنفية، كبعض الشافعية، كبعض احلنابلة إىل ترجيح احلقيقة اللغويالمذىب الثاني
 ، مستدلْب على ذلك بأدلة منها:(ْ)على احلقيقة الشرعية

 أف اللغوم من لساف الشارع مع كونو مقرران لوضع اللغة. -ُ
 أف ما كاف من لساف الشارع من غّب تغيّب أكىل شلا كاف من لسانو مع التغيّب. -ِ

                                                           
 (.َُٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)
 (.ِْٔ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ِ

(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: ُِّ/ّ(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: )ُُٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)
 (.ّٖٓ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُٗ/ّ)

(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: ُٕٓ/ّ(، تيسّب التحرير ألمّب باد شاه: )ُْ/ّكشف األسرار للبخارم: )  (ْ)
 (.ُٖٗ/ُيف أصوؿ الفقو للفراء: )(، العدة ٖٔٔ/ْ)



 

 

-ِٖٔ- 

 أنو أبعد عن اخلبلؼ. -ّ
 أف األصل موافقة الشرع للغة.  -ْ

رجح ابن حـز احلقيقة الشرعية : اللغوية الحقيقة على الشرعية الحقيقة ترجيح في رأي ابن حـز
ميٍرهي فلّباجعها : »على احلقيقة اللغوية، كلذلك رجح أف معُب: )القرء( ىو: )الطهر(، كاستدؿ بقولو 

، كقاؿ: "فلما صح أف الطهر هبذا احلديث ىو العدة ادلأمور أف تطلق ذلا (ُ)«حٌب تطهير مث ربيضي مث تطهري 
 .(ِ)صح أنو ىو العدة ادلأمور حبفظها إلكماؿ العدة" النساء

قدـ : ذىب الشوكاين إىل "أنو يي اللغوية الحقيقة على الشرعية الحقيقة ترجيح في رأي الشوكاني
، أما عن )القرء( فقد رجح الشوكاين أنو (ّ)ما كاف حقيقة شرعية أك عرفية على ما كاف حقيقة لغوية"

 .(ْ)يف الشرع كاللغة على السواء بدكف ترجيح مستعمله 

 ح المجاز على المشترؾ:يترج -النوع الرابع
 :(ٓ)اختلف األصوليوف يف ذلك على اذباىْب

 بأدلة منها:على ذلك رجحوا ادلشَبؾ على اجملاز، مستدلْب  -االتجاه األوؿ
 االستغناء عن العبلقة كسلالفة الظاىر. -ُ
 بعده عن االضطراب.لكي ال يرتكب الغلط للوقف، كل -ِ
 الطراده يف كل معانيو، خببلؼ اجملاز. -ّ

 رجحوا اجملاز على ادلشَبؾ، مستدلْب بأدلة منها: -االتجاه الثاني
 أف اجملاز أكجز يف اللفظ من احلقيقة. -ُ
 أف االشَباؾ ؼلل بالفهم، كأنو ػلتاج إىل قرائن حبسب معانيو، أكثر شلا ػلتاجو اجملاز. -ِ

 سواء؛ لتوىم الغلط بينهما.كذىب آخركف إىل أهنما 

                                                           
(، كمسلم يف صحيحو: )كتاب الطبلؽ(، ُِٓٓ(، رقم )ُْ/ٕأخرجو البخارم: )كتاب الطبلؽ(، )باب(، ) (ُ)

 (.ُُْٕ(، رقم )َُّٗ/ِ)باب ربرمي طبلؽ احلائض بغّب رضاىا، كأنو لو خالف كقع الطبلؽ، كيؤمر برجعتها(، )
 (.ِٕ/ْ( اإلحكاـ: )(ِ
 (.ِْٔ، ِِ، ُِ/ِوؿ: )( إرشاد الفح(ّ
 (.ْٔ/ُ( ادلصدر نفسو: )(ْ

(، تيسّب التحرير ألمّب باد شاه: ِّ، ِِ/ّ(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )ْٓٔ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ٓ)
 (. ْٔٔ/ْ(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: )ّّ/ِ)



 

 

-ِٔٗ- 

أنكر ابن حـز اجملاز، كقبل االشَباؾ، فقاؿ:  :في ترجيح المجاز على المشترؾ رأي ابن حـز
"كموجود يف كل لغة أف يرد األمر بلفظ اخلرب كبلفظ االستفهاـ، كقوؿ القائل لعبده: أتفعل أمر كذا أك ترل 

ؼلرب بو عنو، كاألمر إغلاب لفعل ادلأمور بو، فهذا  ما ػلل بك، كإظلا ذلك أف اخلرب عن الشيء إغلاب دلا
 ، فدؿ كبلمو على القوؿ باالشَباؾ، كاهلل أعلم.(ُ)اشَباؾ بْب صيغة اخلرب كصيغة األمر"

رجح الشوكاين اجملاز على ادلشَبؾ، فقاؿ: : المشترؾ على المجاز ترجيح في رأي الشوكاني
االشَباؾ؛ لغلبة اجملاز ببل خبلؼ، كاحلمل على األعم  "كاحلق أف احلمل على اجملاز أكىل من احلمل على

 .(ِ)األغلب دكف القليل النادر متيقن"
 ترجيح األشهر في الشرع أو اللغة أو العرؼ على غير األشهر: -النوع الخامس

 .(ّ)ذىب صبهور األصوليْب إىل تقدمي األشهر على غّبه؛ ألنو ادلراد عند التخاطب
 أجد البن مل: األشهر غير على العرؼ أو اللغة أو الشرع في األشهر ترجيح في رأي ابن حـز

 يف ذلك.  حـز كبلمان 
: ذىب األشهر غير على العرؼ أو اللغة أو الشرع في األشهر ترجيح في رأي الشوكاني

 .(ْ)الشوكاين إىل أنو يقدـ األشهر يف الشرع، أك اللغة، أك العرؼ، على غّب األشهر فيها

 ترجيح مفهـو الموافقة على مفهـو المخالفة: -النوع السادس
 مستدلْب على ذلك بأدلة منها: ،(ٓ)ذىب اجلمهور إىل ترجيح مفهـو ادلوافقة على ادلخالفة

 أف مفهـو ادلوافقة متفق عليو خببلؼ مفهـو ادلخالفة. -ُ
 أف ادلوافقة أقول من ادلخالفة، كما كاف أقول فهو أكىل. -ِ

                                                           
 (.ِٕ/ْ( اإلحكاـ: )(ُ

 (.َِٕ/ِ(، )ٕٕ/ُإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: ْٔٔ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )َّٕ/ّشرح سلتصر الركضة للطويف: ) (ّ)

(ْ/ٕٔٔ.) 
 (.َِٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ

(، ُٗ/ّ احلاج: )(، التقرير كالتحبّب البن أمّبّٖٗ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُّٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ٓ)
 (.ُٕٔ/ْ(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: )َّٕ/ّشرح سلتصر الركضة للطويف: )



 

 

-َِٕ- 

على ادلوافقة؛ ألف ادلوافقة دبنزلة التأكيد، كادلخالفة دبنزلة  ذىب اآلمدم إىل ترجيح ادلخالفةك 
التأسيس، كالتأسيس أكىل من التأكيد، كأف التأسيس أصل، كالتأكيد فرع، كترجيح األصل على الفرع 

 .(ُ)أكىل

،  :المخالفة مفهـو على الموافقة مفهـو ترجيحفي  رأي ابن حـز رد ابن حـز االستدالؿ بادلفهـو
سواء كاف موافقة أـ سلالفة، حيث قاؿ: "إنو ال يدؿ شيء مذكور على شيء مل يذكر، كإف الذم مل يذكر 
يف ىذا النص فإظلا ننتظر فيو نصان آخر، إال أف توجب ضركرة ما أف نعرؼ حكمو كما أكجبت ضركرة 

ُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِو َوِإلَْيِو ُىَو الاِذي َجَعَل َلكُ احلس يف قولو تعاىل: 
 .(ِ)أننا ال نقدر أف ظلشي يف اذلواء كال يف السماء كال أف نأكل من غّب رزقو"[، ُٓ]ادللك: آية  النُُّشورُ 

ترجيح ذىب الشوكاين إىل : المخالفة مفهـو على الموافقة مفهـو ترجيح في رأي الشوكاني
 .(ّ)مفهـو ادلوافقة على مفهـو ادلخالفة

ترجيح داللة االقتضاء على داللة اإلشارة، وترجيح داللة اإليماء على  -النوع السابع
:  داللة المفهـو

 مستدلْب على ذلك بأدلة منها: ،(ْ)ذىب صبهور األصوليْب إىل ترجيح داللة االقتضاء على غّبىا
 يتوقف عليو صدؽ ادلتكلم، خببلؼ اإلشارة كاإلؽلاء.أف االقتضاء  -ُ
 أنو أبعد عن الكذب يف كبلـ الشارع. -ِ
 كونو مقصودان بإيراد اللفظ. -ّ
 أنو مقطوع بثبوتو خببلؼ غّبه. -ْ

الذم : المفهـو على اإليماءو  اإلشارة، داللة على االقتضاء داللة ترجيحفي  رأي ابن حـز
غّبه؛ ألنو يوجب القوؿ بالظاىر، كاإلشارة كاإلؽلاء كادلفهـو ليست يظهر أف ابن حـز يرجح االقتضاء على 

 من الظاىر، كاهلل أعلم.

                                                           
 (.ِّٓ/ْ) :لآلمدم  اإلحكاـ (ُ)
 (.ٖ، ْ/ٕ( اإلحكاـ: )(ِ

 (.َِٕ، َْ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ّ)
(، َِ/ّ(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )ّٖٗ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ْٔٔ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ْ)

(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: ِْٓ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )َّٕ/ّشرح سلتصر الركضة للطويف: )
(ْ/َٕٔ ،ّٕٔ.) 



 

 

-ُِٕ- 

ذىب  :المفهـو على اإليماءو  اإلشارة، داللة على االقتضاء داللة ترجيح في رأي الشوكاني
ـي ما  ، حيث قاؿ: "أنو يػيقىدَّ الشوكاين إىل ترجيح داللة االقتضاء على اإلشارة، كداللة اإلؽلاء على ادلفهـو

، موافقة كسلالفة"  .(ُ)يدؿ باالقتضاء على ما يدؿ باإلشارة، كما يدؿ باإلؽلاء على ما يدؿ بادلفهـو

 :ة باعتبار المتنفي الترجيح بين األدل أوجو االتفاؽ واالختالؼ بين اإلمامين
 :على أنواع من الَبجيحات العائدة إىل ادلًب، منها اتفق اإلماماف

 .وتقدمي اخلاص على العاـ، ألهنما يقوالف بوجوب التخصيص إذا صح دليل :األوؿ
: اتفقا على منع الَبجيح بْب العاـ الوارد على غّب سبب كالعاـ الوارد على سبب؛ ألف العربة الثاني
 ىو الدليل العاـ سواء كرد على سبب أك على غّب سبب.عند كليهما 

ترجيح اخلرب الذم قيصد بو البياف على اخلرب الذم مل يقصد بو البياف، ألنو أقرب إىل  :الثالث
 الظاىر.

 ترجيح احلقيقة على اجملاز؛ ألف األصل يف الوضع ىو احلقيقة، عند كليهما. :الرابع
توقيفي، يف اللغة غّبىا؛ ألف اإلمامْب غلعلوف أصل الوضع ترجيح احلقيقة الشرعية على  :الخامس

 ـ على الوضع اللغوم كالعريف.دِّ فما كضعو الشارع قي 
: ترجيح اجملاز الذم أشبو احلقيقة على اجملاز الذم مل يشبو احلقيقة، ككاف ىذا تنزيبلن على السادس

 الَبجيح بْب احلقيقة كاجملاز.

 :أنواع منها ، وىياألوجو التي اختلف فيها اإلماماف
، كقاؿ بو الشوكاين؛ ألنو األوؿ : ترجيح العاـ الذم مل ؼلصص على العاـ ادلخصوص، رده ابن حـز

 ، كالذم مل ؼلصص حقيقة.ان غلعل العاـ ادلخصوص رلاز 
كقاؿ باالشَباؾ، كرجح الشوكاين اجملاز على  ،: ترجيح اجملاز على ادلشَبؾ، رد ابن حـز اجملازالثاني

 االشَباؾ.
؛ ألهنما عنده سواء، كرجح الشوكاين الثالث : ترجيح اخلرب ادلؤكد على غّب ادلؤكد، رده ابن حـز

 ادلؤكد على غّبه، ألنو فيو زيادة ظن.
ادلوافقة على ادلخالفة، رد ابن حـز ادلفهومْب؛ ألهنما ضرب من القياس عنده،  مفهـو حي: ترجالرابع

 .كقاؿ بو الشوكاين؛ ألنو دبكانة النص عنده

                                                           
 (.َِٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ُ



 

 

-ِِٕ- 

؛ ألهنما كردا يف الشرع على السواء، الخامس : ترجيح النص ادلذكور على احملذكؼ، رده ابن حـز
 كقاؿ بو الشوكاين.

:  أنواع الترجيحات التي ذكرىا الشوكاني ولم يذكرىا ابن حـز
 : ترجيح األفصح على الفصيح.األوؿ
 : ترجيح ما يتضمن التخصيص على ما يتضمن التأكيل.الثاني
 رجيح ما كاف أقل احتماالن على ما كاف أكثر احتماالن.: تالثالث
.الرابع  : الَبجيح بْب صيغ العمـو

 : ترجيح اخلرب الداؿ على ادلراد على اخلرب الذم ال يد على ادلراد.الخامس
 : ترجيح ما قرف بالتهديد على غّب ادلقَبف.السادس
 : ترجيح ادلقيد  على ادلطلق.السابع
  الشرع كاللغة كالعرؼ على غّب األشهر.: ترجيح األشهر يفالثامن
 : ترجيح داللة االقتضاء على داللة اإلشارة، كترجيح داللة اإلشارة على داللة اإلؽلاء.التاسع

 الترجيح:
 من تلك األنواع اآليت: بْبيت

 ضبل العاـ على اخلاص. -ُ
 ضبل ادلطلق على ادلقيد. -ِ
 ترجيح احلقيقة على اجملاز. -ّ
 على احلقيقة اللغوية.ترجيح احلقيقة الشرعية  -ْ
 ترجيح ما دؿ على ادلراد أك قصد بو البياف على غّبه. -ٓ
، كادل -ٔ  على احملذكؼ. نصوصترجيح ادلنطوؽ على ادلفهـو
 ترجيح داللة االقتضاء على غّبىا من الدالالت. -ٕ

 ويمتنع الترجيح في األنواع اآلتية:
 ترجيح األفصح على الفصيح. -ُ
 على العاـ الوارد على سبب.ترجيح العاـ الذم مل يرد على سبب  -ِ
ّ- .  الَبجيح بْب صيغ العمـو



 

 

-ِّٕ- 

 ترجيح األشهر على غّب األشهر. -ْ
 ترجيح ما قرف بالتأكيد على غّب ادلؤكد، كما قرف بالتهديد على غّبه. -ٓ
 ترجيح مفهـو ادلوافقة على ادلخالفة، أك العكس. -ٔ
 ترجيح ادلشَبؾ على اجملاز. -ٕ

******** 



 

 

-ِْٕ- 

                                                                                                                                    امللطه  اناانث

 انرتجيح ب ن األدن  اننقهي  باعتبار احلكى

إلمامْب باعتبار احلكم عند األصوليْب كابْب األدلة تناكؿ ىذا ادلطلب أنواع الَبجيحات الواقعة ي
 متناكالن أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ فيها، كىي أنواع كثّبة نذكر منها:

 ترجيح النهي على األمر: -النوع األوؿ
 اختلف األصوليوف يف ذلك على ثبلثة مذاىب:

 ، كاستدلوا باآليت:(ُ): تقدمي النهي على األمر، كإليو ذىب اجلمهورالمذىب األوؿ
كيف األمر جلب ادلصلحة، كدفع ادلفسدة مقدـ على  أف الغالب يف النهي دفع ادلفسدة، -ُ

 جلب ادلصلحة.
 أف إفضاء احلرمة إىل مقصودىا أمت من إفضاء الوجوب إىل مقصوده، كما كاف أمت فهو أكىل. -ِ
 اإلباحة فيو عمل باألحوط، كترؾ للشبهة.على أف ترجيح احلظر على األمر ك  -ّ
 أيسر من العمل، فكاف أكىل.أف يف األمر مشقة ككلفة، كيف النهي ترؾ، كالَبؾ  -ْ

؛ ألف فيو عمل كالنهي فيو ترؾ كليس فيو عمل، فما  (ِ): يرجح األمر على النهيالمذىب الثاني
 كاف فيو عمل كاف أكىل؛ ألف يف العمل زيادة أجر.

 ، كاستدلوا بأدلة منها:(ّ):  عدـ الَبجيح بينهما، كإليو ذىب بعض ادلعتزلةالمذىب الثالث

                                                           
(، ْٓٔ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )ّٕٖ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ِٕٗ/ّطويف: )شرح سلتصر الركضة لل (ُ)

(، الفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: ِٗٓ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُِ/ّالتقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )
(ّ/َُٕ.) 

 (.ّّٕ/ُادلنثور يف القواعد الفقهية للزركشي: ) (ِ)
(، أصوؿ ّٖٕ(، ادلستصفى للغزايل: )ُٖٔ/ِعتمد أليب احلسْب البصرم: )(، ادلّْٔ/ٓاحملصوؿ للرازم: ) (ّ)

 (.ْٗ/ّ(، كشف األسرار للبخارم: )َِ/ِالسرخسي: )



 

 

-ِٕٓ- 

كبلن منهما ناقل من كجو، كمبق ىذه من كجو آخر، فيحصل التساكم كال   أهنما سواء؛ ألف -ُ
ػلصل الَبجيح، ككذلك فإف كل كاحد منهما يشارؾ اإلباحة من كجو كؼلالفها من كجو 

 آخر.
 أنو ال يوجد دليل على ترجيح أحدعلا على اآلخر. -ِ
 أف كبلن منهما غلب األخذ بو كالطاعة لو ببل فرؽ. -ّ

ذىب ابن حـز مذىب من قاؿ بعدـ الَبجيح بْب : النهي على األمر في ترجيح رأي ابن حـز
 ، كاستدؿ بأدلة منها:(ُ)احلظر كاألمر

 أنو ربكم ببل برىاف. -ُ
 أنو ال فرؽ بْب األمر كالنهي من حيث كجوب الطاعة كالعمل. -ِ
إال أننا مل نكلف يف الفعل كالَبؾ إال إىل ما انتهت إليو الطاقة، كمل يفسح يف ترؾ شيء منو،  -ّ

 ما خرج عن االستطاعة ككقع العجز عنو فقط.

ذىب الشوكاين مذىب اجلمهور القائلْب بتقدمي : في ترجيح النهي على األمر رأي الشوكاني
 .(ِ)النهي على األمر

 ترجيح النهي على اإلباحة: -النوع الثاني
 :(ّ)اختلف األصوليوف عند تعارض النهي كاإلباحة على مذاىب

 ، كاستدلوا دبا يلي:(ْ)صبهور األصوليْب إىل ترجيح احلظر على اإلباحة : ذىبالمذىب األوؿ

 شبان، فكاف تركو أكىل.إأف يف فعل احملظور ضرران ك  -ُ
أف يف النهي طلب لبلجتناب خببلؼ اإلباحة، فإف فيها زبيّب، فكاف الطلب لبلجتناب أكىل  -ِ

 من التخيّب.
                                                           

 (.ِْ، ُْ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ِْٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ِ

(، البحر احمليط للزركشي: ُٕٔ/ّ(، الفصوؿ يف األصوؿ للجصاص: )َُْ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ) (ّ)
(، تيسّب التحرير ُِ/ّ(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )َِّ/ّ(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: )ُٓٗ/ٖ)

 (.ُِّ/ّ(، ادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )ُٗٓ/ّألمّب باد شاه: )
(، بياف ّٔٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ّٕٖ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ْٔٔ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ْ)

 (.ّْٗ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ّّٖ/ّادلختصر شرح سلتصر ابن احلاجب لؤلصفهاين: )



 

 

-ِٕٔ- 

 بة الظن على تأخره.أف النهي ييرجح على اإلباحة؛ ألنو أحوط كأكىل، لغل -ّ

، كبعض ادلالكية إىل ترجيح اإلباحة على (ُ): ذىب بعض الشافعية، كمنهم اآلمدمالمذىب الثاني
احلظر؛ ألف فيها رفع حرج؛ كألهنا مبقية على األصل، كألف يف ترجيح احلظر على اإلباحة تكرار نسخ، 

 فكاف ترجيح ما مل يكن فيو تكرار نسخ أكىل. 
عية، كذىب أبو ىاشم الغزايل من الشاف إليو ذىبالتوقف كعدـ الَبجيح بينهما،  :المذىب الثالث

 بأدلة منها:على ذلك ، كاستدلوا (ِ)فكعيسى بن أباف من احلنفية، إىل أهنما يستويا من ادلعتزلة،

 أهنما حكماف كارداف من الشرع غلب العمل بكليهما ببل فرؽ. -ُ
 بل دليل، كالَبجيح ال يكوف إال بدليل.أف يف ترجيح أحدعلا على اآلخر ترجيحان ب -ِ
 أف صدؽ الراكم يصديؽ فيهما على كتّبة كاحدة. -ّ

ذىب ابن حـز إىل عدـ الَبجيح بينهما، كاستدؿ  :اإلباحة على النهي ترجيحفي  رأي ابن حـز
بأدلة عدـ الَبجيح بْب األمر كالنهي، ككافق ابن حـز األحناؼ يف تنزيل النهي منزلة ادلتأخر، كتنزيل اإلباحة 
منزلة ادلتقدـ، فجعل النهي ناسخان، كاإلباحة منسوخة، حيث قاؿ: "إال أف النهي شريعة كاردة رافعة دلا كاف 

و من إباحة ذلك بيقْب، كال يقْب عندنا يف أف اإلباحة عادت بعد ارتفاعها" ككجو العمل عند الناس علي
ابن حـز يف مثل ىذا ىو األخذ بالزائد، كالزائد ىو النهي، حيث قاؿ: "مث صار ذلك النهي رافعان لتلك 

يقينان لشك كأف طلالف فحراـ أف نَبؾ  ،اإلباحة بيقْب، كال يقْب عندنا أنيًسخى شيءي من ذلك النهي أـ ال
 .(ّ)حقيقة لظن"

ذىب الشوكاين إىل ترجيح النهي على اإلباحة، : اإلباحة على النهي ترجيحفي  رأي الشوكاني
 .(ْ)قدـ النهي على اإلباحة"حيث قاؿ: "يي 

 ترجيح الناقل على حكم األصل على المقرر لحكم األصل: -النوع الثالث
 مذاىب:اختلف األصوليوف يف ىذا النوع على 

                                                           
 (.ِٗٓ/ْلآلمدم: ) اإلحكاـ(ُ) 
 (.ُٖٓ/ِالبصرم )(، ادلعتمد أليب احلسْب ّٖٕادلستصفى للغزايل: ) (ِ)
 (.ِْ، ُْ، ّٖ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.ِْٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ



 

 

-ِٕٕ- 

: ذىب صبهور األصوليْب إىل ترجيح الناقل على حكم األصل على ادلقرر حلكم المذىب األوؿ
 ، كاستدلوا بأدلة منها:(ُ)األصل

 أف الناقل على حكم األصل معو علم زائد. -ُ
 أنو ادلقصود من بعثة الرسل. -ِ
 أف ترجيح ادلبقي على الناقل يلـز فيو تكرار النسخ كاألصل عدـ التكرار. -ّ
 لناقل لومل يتأخر على ادلبقي مل يفد.أف ا -ْ

 ، كاستدلوا بأدلة منها: (ِ)يَبجح ادلقرر على الناقل، كإليو ذىب بعض األصوليْب المذىب الثاني:

 يَبجح ادلقرر على الناقل العتضاده باألصل.  -ُ
أف ضبل احلديث على ما ال يستفاد اال من الشرع أكىل من ضبلو على ما يستقل العقل  -ِ

جعلنا ادلبقي مقدمان على الناقل لكاف كاردان حيث ال ػلتاج إليو، ألنا يف ذلك  دبعرفتو، فلو
الوقت نعرؼ ذلك احلكم بالعقل، فلو قلنا إف ادلبقي كرد بعد الناقل لكاف كاردان حيث ػلتاج 

 إليو فكاف احلكم بتأخره عن الناقل أكىل من احلكم بتقدمو عليو.

أهنما سواء؛ ألهنما حكماف شرعياف صدؽ الراكم فيهما : عدـ الَبجيح بينهما، ك المذىب الثالث
 .(ّ)على كتّبة كاحدة، كإليو ذىب الغزايل

ذىب ابن حـز : ترجيح الناقل على حكم األصل على المقرر لحكم األصلفي  رأي ابن حـز
 إىل عدـ الَبجيح بينهما، كاستدؿ باألدلة الٍب سبنع ترجيح احلظر على اإلباحة؛ كلكن ابن حـز يأخذ

بادلخالف دلعهود األصل على أنو ناسخ للموافق، كعلى احتماؿ الَبجيح فابن حـز يوافق اجلمهور يف األخذ 
دلا كاف ناقبلن على األصل، كاخلبلؼ بْب اجلمهور كبْب ابن حـز يعد لفظيان؛ ألف ابن حـز غلعلو من باب 

 الناقل على حكم األصل.النسخ كاجلمهور غلعلونو من باب الَبجيح، كاجلميع يتفق على األخذ ب
 كاستدؿ ابن حـز على جواز األخذ بادلخالف حلكم األصل بأدلة منها:

                                                           
(، شرح ّٖٔ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ّٔٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ُْٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)

آلؿ تيمية:  (، ادلسودة يف أصوؿ الفقوِّْ/ّ(، اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: )ِْٓتنقيح الفصوؿ للقرايف: )
(ُّْ.) 
(، شرح سلتصر الركضة للطويف: ُْٕٗ/ٖ(، التحبّب شرح التحرير للمرداكم: )ّْْ/ٓاحملصوؿ للرازم: )(ِ) 

(ّ/َِٕ.) 
 (.ّٕٗادلستصفى للغزايل: ) (ّ)



 

 

-ِٕٖ- 

 أف الناقل معو حكم زائد. -ُ
عند عدـ معرفة التاريخ غلب األخذ بادلخالف ضركرة؛ ألنا كنا على يقْب من اإلباحة مث أنو  -ِ

 عادت بعد ارتفاعها.
كيلـز من عدـ معرفة النسخ عدـ احلفظ ذلذه ترؾ األخذ بادلخالف يلـز عدـ معرفة النسخ،  -ّ

 .(ُ)الشريعة، كيلـز أف احلجة غّب قائمة، كاهلل عز كجل قد ضمن لنا حفظ ىذا  الدين

ذكر الشوكاين : ترجيح الناقل على حكم األصل على المقرر لحكم األصلفي  رأي الشوكاني
األصل، كرجحو فقاؿ: "كاحلق ما أف مذىب اجلمهور ترجيح الناقل على حكم األصل على ادلبقي حلكم 

 .(ِ)ذىب إليو اجلمهور"

 ترجيح المثبت على النافي: -النوع الرابع
اختلف األصوليوف عند التعارض بْب دليلْب يدؿ أحدعلا على النفي كاآلخر على اإلثبات إىل 

 مذاىب:
أقرب إىل  : يَبجح اإلثبات على النفي؛ ألف يف اإلثبات زيادة علم؛ كألف ادلثبتالمذىب األوؿ

 .(ّ)الصدؽ، نقلو أماـ احلرمْب عن صبهور الفقهاء، كإليو ذىب أكثر األصوليْب
يَبجح النفي على اإلثبات؛ ألنو يدؿ على التأكيد؛ كألف فيو تأسيس كالتأسيس المذىب الثاني: 
 .(ْ)أكىل، كإليو ذىب اآلمدم

ا على اآلخر، كإليو ذىب أهنما سواء، فيثبت فيهما التعارض، فبل يرجح أحدعلالمذىب الثالث: 
يقوؿ: تتحقق ادلعارضة بينهما؛ ألف  -رضبو اهلل -عيسى ابن أباف، قاؿ السرخسي: "ككاف عيسى بن أباف

اخلرب ادلوجب للنفي معموؿ بو كادلوجب لئلثبات، كما يستدؿ بو على صدؽ الراكم يف اخلرب ادلوجب 
، كقاؿ الغزايل: "إذا ريكم خرباف (ٓ)وجب للنفي"لئلثبات فإنو يستدؿ بعينو على صدؽ الراكم يف اخلرب ادل

                                                           
 (.ُّٕ/ُاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.َِٕ/ِإرشاد الفحوؿ: ) (ِ)
(، ، اللمع ّٔٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ّٖٔ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ُٖٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)

 (.َّٗ/ّ(، بياف ادلختصر شرح سلتصر ابن احلاجب لؤلصفهاين: )َُٓ(، احملصوؿ البن العريب: )ٖٓللشّبازم: )
 (،ُِٔٔ/ْاإلحكاـ لآلمدم: )(ْ) 
 (.ُِ/ِأصوؿ السرخسي: ) (ٓ)



 

 

-ِٕٗ- 

رجح أحدعلا على اآلخر؛ الحتماؿ كقوعهما يف حالْب أحدعلا مثبت كاآلخر ناؼ فبل يي  من فعل النيب 
 .(ُ)فبل يكوف بينهما تعارض"

 .(ّ)«أنو دخل كمل يصلِّ »، كخرب أسامة: (ِ)«دخل البيت كصلى: » كذلك كخرب ببلؿ أف النيب
ذىب ابن حـز إىل أنو غّب موجود، فقاؿ: "فإذا : في ترجيح المثبت على النافي حـزرأي ابن 

اختلف ادلختلفاف فأثبت أحدعلا شيئان كنفاه اآلخر فعلى كل كاحد منهما أف يأيت بالدليل على صحة 
كمن  دعواه، ...، فأيهما أقاـ الربىاف صح قولو، كال غلوز أف يقيماه معان؛ ألف احلق ال يكوف يف ضدين،

ادلمتنع أف يكوف الشيء باطبلن صحيحان يف حاؿ كاحدة من كجو كاحد، فإف عجز كبلعلا عن إقامة الدليل، 
فحكم ذلك الشيء أف يتوقف فيو، فبل يوجىب كال يػينػٍفىى لكن يَبؾ يف حد اإلمكاف؛ ألنو  -كىذا شلكن -

يو لكاف الشيء باطبلن منفيان، فإف مل لو أقاـ الدليل موجبو لكاف الشيء موجبان حقان، كلو أقاـ الدليل ناف
يقمو كاحد منهما قيل يف ذلك الشيء ىذا شلكن أف يكوف حقان كشلكن أف يكوف باطبلن، إال أننا ال نقوؿ 

 .(ْ)بو، كال ضلكم بو، كال نقطع على أنو باطل"
 .(ٓ)ذكر الشوكاين األقواؿ دكف ترجيح :في ترجيح المثبت على النافي رأي الشوكاني

 ترجيح ما كاف أقرب إلى االحتياط على ما كاف أبعد: -الخامسالنوع 
ذىب اجلمهور إىل ترجيح ما كاف أقرب إىل االحتياط؛ ألف احملرمات ػلتاط إلثباهتا ما أمكن، 

 ، كىذا قد يندرج ربت تعارض احلظر كاإلباحة.(ٔ)كلكونو أقرب إىل ربصيل ادلصلحة كدفع ادلضرة
رد ابن حـز ترجيح ما كاف : أبعد كاف ما على االحتياط إلى أقرب ما ترجيح في رأي ابن حـز
 ، كاستدؿ على ذلك بأدلة منها:(ٕ)أقرب إىل االحتياط

 أنو حكم راجع إىل ما طابت عليو أنفسهم. -ُ
                                                           

 (.ّٖٕادلستصفى للغزايل: ) (ُ)
(، رقم ُْٗ/ِأخرجو البخارم: )كتاب احلج(، )باب إغبلؽ البيت، كيصلي يف أم نواحي البيت شاء(، ) (ِ)

(، مسلم: )كتاب احلج(، )باب استحباب دخوؿ الكعبة للحاج كغّبه، كالصبلة فيها، كالدعاء يف نواحيها  ُٖٗٓ)
 (.ُِّٗ(، )ٔٔٗ/ِكلها(، )

 (.َُّّ( رقم )ٖٔٗ/ِ)كتاب احلج(، )باب استحباب دخوؿ الكعبة للحاج كغّبه( ) أخرجو مسلم: (ّ)
 (.ٕٔ/ُ( اإلحكاـ: )(ْ
 (.ُِٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ٓ

 (.َُٓ(، احملصوؿ البن العريب: )ِٕٔ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُٓٗ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ٔ)
 (.ُٗ/ٔاإلحكاـ: ) (ٕ)



 

 

-َِٖ- 

 أنو اتباع لبلستحساف بغّب برىاف من نص أك إصباع. -ِ
 تباع ما أمر اهلل.أنو ليس أحد أحوط على العباد ادلؤمنْب من اهلل خالقهم، كاالحتياط كلو ا -ّ

ذىب الشوكاين إىل ترجيح : أبعد كاف ما على االحتياط إلى أقرب ما ترجيح في رأي الشوكاني
 .(ُ)ما كاف أقرب إىل االحتياط، حيث قاؿ: "فإنو أرجح"

 ترجيح ما أوجب الحكم على ما أسقطو: -النوع السادس
، كذىب (ِ)األصل عدـ التغيّبذىب اجلمهور إىل ترجيح ما أكجب احلكم على ما أسقطو؛ ألف 

اآلمدم، كادلرداكم، كالرازم، كبعض الشافعية إىل ترجيح ادلسقط للحكم على ادلوجب لو، قياسان على 
 .(ّ)ادلثبت كالنايف، كأف النايف لو على كفق األصل، فيكوف النايف لو راجحان 

الراكم فيما ينقلو من لفظ كمنع الَبجيح بينهما الغزايل؛ "ألف ذلك ال يوجب تفاكتان يف صدؽ 
 . (ْ)اإلغلاب كاإلسقاط"، كبو قاؿ ادلقدسي

ذىب ابن حـز إىل عدـ الَبجيح : في ترجيح ما أوجب الحكم على ما أسقطو رأي ابن حـز
بينهما، كأكجب األخذ بالزائد، سواء كاف ادلوجب أـ ادلسقط، كذكر عن أىل الظاىر الَبؾ لكليهما، 

 .(ٓ)اكالرجوع إىل ما قبل كركدعل
ـ ذىب الشوكاين مذىب من قدٌ : في ترجيح ما أوجب الحكم على ما أسقطو رأي الشوكاني

 .(ٔ)ادلسقط للحد على ادلوجب لو، حيث قاؿ: "إنو يقدـ ما يفيد سقوط احلد على ما يفيد لزكمو"

 ترجيح األخف على األثقل: -النوع السابع
 :ْباحلظر على غّبه، كصاركا فيو على اذباىاختلف األصوليوف يف ىذا على غرار خبلفهم يف ترجيح 

                                                           
 (.ِْٖ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ُ

(، ادلسودة يف ّٖٔ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ْٔٔ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )َُِ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ِ)
 (.ُِّأصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )

 (.ُْْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُْٖٗ/ٖ(، التحبّب للمرداكم: )ِّٔ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ّ)
 (.ّٔٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ّٖٕادلستصفى للغزايل: ) (ْ)
 (.ّٗ، ّٖ/ِاإلحكاـ: ) (ٓ)
 (.ِْٖ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ٔ



 

 

-ُِٖ- 

رجح األثقل على األخف ربوطان، كلكثرة الثواب، كأنو الغالب يف تأخره على يي : االتجاه األوؿ
 .(ُ)األخف، كأنو ادلقصود من مصاحل ادلكلفْب، كألننا مطالبوف بالعمل بو

ة، كالشريعة مبنية على  رجح األخف على األثقل؛ ألف فيو يسران كرفع مشقيي : االتجاه الثاني
[، كلقولو ُٖٓ]البقرة: من اآلية  يُرِيُد اللاُو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ، قاؿ تعاىل: (ِ)التيسّب
« :ال ضرر كال ضرار»(ّ). 

منع الَبجيح بينهما، من سلك ابن حـز مسلك  :في ترجيح األخف على األثقل رأي ابن حـز
"إنو ال الـز إال ما ألزمنا اهلل تعاىل، كسواء كقع يف النفس أـ مل يقع، كسواء كاف أخف أـ حيث قاؿ: 

 .(ْ)أثقل"
ذكر الشوكاين األقواؿ دكف ترجيح؛ كلكنو يذىب : األثقل على األخف ترجيح في رأي الشوكاني

ىو ما صح يف مكاف آخر إىل عدـ الَبجيح بينهما، حيث قاؿ: "كالذم غلب األخذ بو كالعمل عليو 
 يصلح أف يكوف األخف شلا دلت عليو، أك األشق مرجحان، بل غلب ادلصّب إىل مل دليلو، فإف تعارضت

 .(ٓ)ادلرجحات ادلعتربة"

 ترجيح ما كاف فيو إيماء إلى علة الحكم على الذي ليس فيو إيماء: -النوع الثامن
على ذلك ، كاستدلوا (ٔ)لى غّبهذىب صبهور األصوليْب إىل ترجيح ما كاف فيو اإلؽلاء إىل العلة ع

 بأدلة منها:

أف ما ظهر يف تأثّب احلكم يكوف سببان يف قوة التعميم؛ ألنو علل حكمو، كما علل حكمو  -ُ
 قوم عمومو.

                                                           
 (.َُِ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ّٖٗ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ِّٔ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ُ)
 (:ْٕٔ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )َِْْ/ٖالتحبّب للمرداكم: ) (ِ)
(. قاؿ احلاكم: َِّْ( رقم )ْٖٕ/ِركاه ابن ماجو: )كتاب األحكاـ(، )باب من بُب يف حقو ما يضر جباره(، )(ّ) 

(. كصححو األلباين ِّْٓ( رقم )ٔٔ/ِ"صحيح على شرط مسلم" انظر: ادلستدرؾ على الصحيحْب للحاكم )
 (.َِٓ(، رقم )ْٖٗ/ُيف )الصحيحة(: )

 (.ُّٓ/ٖاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ِْٖ، ُْٕ/ِاد الفحوؿ: )( إرش(ٓ
(، اإلهباج شرح ادلنهاج ِٔٔ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُّْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ّٖٕ( ادلستصفى للغزايل: )(ٔ

(، ِٔ/ّ(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )ُُْ/ِ: )ية العطار على شرح احمللى(، حاشِِّ/ّللسبكي: )
 (.َّٕ/ْ)شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: 



 

 

-ِِٖ- 

 أنو أقرب إىل اإليضاح كالبياف. -ِ
 أف االنقياد دلعقوؿ ادلعُب أكثر من االنقياد إىل غّب ادلعلل. -ّ

رده ابن : إيماء فيو ليس الذي على الحكم علة إلى إيماء فيو كاف ما ترجيحفي  رأي ابن حـز
 ، كاستدؿ على ذلك بأدلة منها:(ُ)حـز

 أنو ربكم ال بينة على صحتو.  -ُ
 أنو سلرج على القياس كضلن ال نقوؿ بو. -ِ

ذىب : إيماء فيو ليس الذي على الحكم علة إلى إيماء فيو كاف ما ترجيحفي  رأي الشوكاني
ادلعلل على غّبه، كاستدؿ بأف داللة ادلعلل أكضح من داللة ما مل يكن ح الشوكاين مذىب من رجٌ 

 .(ِ)معلبلن 
 ما لم يكن صريحاً:ى ترجيح ما ذكر فيو الحكم بالتصريح عل -النوع التاسع

ذىبت طائفة من األصوليْب إىل ترجيح ما ذيكر فيو احلكم صرػلان على الذم مل يذكر فيو احلكم؛ 
أنو دبكانة اخلاص، كاخلاص مقدـ على ك ألف ادلصرح باحلكم ىو ادلعِب بإظهاره، كأف لو الصدارة على غّبه، 

 .(ّ)العاـ
، : صريحاً  يكن لم ما على بالتصريح الحكم فيو ذكر ما ترجيحفي  رأي ابن حـز رده ابن حـز

 .(ْ)كاحتج بأنو ربكم ببل برىاف، كأف القائلْب بو متناقضوف متبعوف للسبل
ذىب : صريحاً  يكن لم ما على بالتصريح الحكم فيو ذكر ما ترجيحفي  رأي الشوكاني

"إنو الشوكاين مذىب اجلمهور من ترجيح ما ذيكر فيو احلكم صرػلان على مامل ييذكر فيو صرػلان، حيث قاؿ: 
 .(ٓ)يقدـ ما كاف فيو التصريح باحلكم، على ما مل يكن كذلك"

                                                           
 (.ٕٓ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
 (.ِْٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ِ

(، هناية السوؿ َِٓ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )َّْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ّٕٕادلستصفى للغزايل: ) (ّ)
 (.ِّٗ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: )ّٖٖلئلسنوم: )

 (.ٕٓ/ِاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ِْٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ٓ



 

 

-ِّٖ- 

 ترجيح ما أوجب حكمين على ما أوجب حكماً واحدا: -النوع العاشر
ذىب األصوليوف إىل ترجيح ما أكجب حكمْب على ما أكجب حكمان كاحدان؛ ألف فيو 

بالزيادة غّب موجب إلبطاؿ منطوؽ زيادة ينفيها الثاين، كما فيو زيادة يكوف أككد؛ كألف العمل 
 .(ُ)اآلخر فيما دؿ عليو

كأف يوجب أحدعلا اجللد كالتغريب، كيوجب اآلخر اجللد، فالذم يوجب حكمْب ال ينايف ما   
 أكجب حكمان كاحدان، كإظلا يؤكد العمل بو، كما كاف مؤكِّدان كاف أكىل.

مل أجده عند ابن  :احداترجيح ما أوجب حكمين على ما أوجب حكمًا و  في رأي ابن حـز
، كلكن من خبلؿ كبلمو فإنو يقوؿ بالزائد، كيرجحو على غّبه، فما أكجب حكمْب، يكوف أرجح؛  حـز

 .(ِ)ألنو أفاد حكمان زائدان، على ما أفاد حكمان كاحدان 
ذىب الشوكاين إىل  :ترجيح ما أوجب حكمين على ما أوجب حكمًا واحدا في رأي الشوكاني

 .(ّ)ترجيح ما أكجب حكمْب على ما أكجب حكمان كاحدان؛ الشتمالو على زيادة مل ينقلها اآلخر

 على ما جاء مؤكداً )جواباً(:)ابتداء( ترجيح ما جاء تأسيساً  -النوع الحادي عشر
 :(ْ)اختلف األصوليوف يف ذلك على ثبلثة أقواؿ

مقصود الشرع، كألنو  على ما كاف جوابان؛ ألنو و تأسيسان : ييقدـ ما كاف احلكم فيالقوؿ األوؿ
 أكمل.

: ييقدـ ما كرد تأكيدان على ما كرد ابتداءن؛ ألنو يفيد التوكيد، كما أفاد التوكيد كاف القوؿ الثاني
 أقول.

: ال ييرجح أحدعلا على اآلخر؛ ألنو ال فرؽ بْب ما كرد تأسيسان كبْب ما كرد جوابان؛ القوؿ الثالث
 الشرع مل يفرؽ بينهما.ألف 

ذىب ابن حـز : على ما جاء مؤكدًا )جواباً()ابتداء( ترجيح ما جاء تأسيسًا في  رأي ابن حـز
 ، كاستدؿ على ذلك بأدلة: (ٓ)إىل منع الَبجيح بْب ما كرد جوابان كما كرد تأسيسان )ابتداءن(

                                                           
 (.ِِٔ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )َُِ/ٖلبحر احمليط للزركشي: )ا (ُ)
 (.ْٖ/ِاإلحكاـ: ) (ِ)
 (.ِْٖ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ّ

 (.َِٓ/ِ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )ِْٓ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: )ْٔٔ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ْ)
 (.ِٓ/ِاإلحكاـ: ) (ٓ)



 

 

-ِْٖ- 

 أنو ربكم ببل برىاف. -ُ
 أنو ثبت يف الشرع كبل األمرين ببل فرؽ. -ِ
 كل ما كرد غلب ضبلو على عمومو، سواء أفاد التأسيس أـ االبتداء.أف   -ّ

رجح الشوكاين : على ما جاء مؤكدًا )جواباً()ابتداء( ترجيح ما جاء تأسيسًا في  رأي الشوكاني
 ، كاستدؿ بأدلة منها:(ُ)التأسيس على التأكيد

 أف التأسيس أكثرمُّ كالتأكيد أقليُّ. -ُ
 العرب، أف التأسيس اكثر من التأكيد.أنو معلـو عند كل من يفهم لغة  -ِ

 ترجيح الحكم الوضعي على الحكم التكليفي: -النوع الثاني عشر
 اختلف األصوليوف يف ذلك على قولْب:

كألنو ادلقصود بالشرع، كأنو أكثر  التكليفي على الوضعي؛ ألنو األصلرجح احلكم : يي القوؿ األوؿ
 .(ِ)يف األحكاـ، كالشتمالو زيادة ثواب

: يرجح احلكم الوضعي على التكليفي؛ ألنو ال يتوقف على ما يتوقف عليو احلكم ؿ الثانيالقو 
 .(ّ)التكليفي من: أىلية ادلخاطبة، كفهمو، كسبكنو من العمل

مل أجد لو كبلمان يف ذلك،  :ترجيح الحكم الوضعي على الحكم التكليفيفي  رأي ابن حـز
 كلكن ابن حـز ال يقوؿ باالشَباط كاألسباب، فيبُب على ذلك أنو يقدـ التكليفي على الوضعي. 

الذم يظهر أف الشوكاين : ترجيح الحكم الوضعي على الحكم التكليفيفي  رأي الشوكاني
التكليفي؛ ألف الوضعي ال يرجح الوضعي على التكليفي حيث قاؿ: "أنو يقدـ احلكم الوضعي على احلكم 

يتوقف على ما يتوقف التكليفي من أىلية ادلكلف، كقيل بالعكس؛ ألف التكليفي أكثر مثوبة، كىي 
 .(ْ)مقصودة للشارع"

                                                           
 (.ِْٗ/ِ)(، ِٕٔ/ُ( إرشاد الفحوؿ: )(ُ

(، التحبّب ُِٕ/ُ(، البحر احمليط للزركشي: )ّٖٗ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )ْٕٔ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ِ)
 (.َِّْ/ٖللمرداكم: )

 .(ِّٔ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ّ)
 (.ِْٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ



 

 

-ِٖٓ- 

 :في الترجيح بين األدلة باعتبار الحكم أوجو االتفاؽ واالختالؼ بين اإلمامين
 :، كىيحلكممن الَبجيحات الٍب تعود إىل ا أنواع علىاتفق اإلماماف 

: ترجيح احلظر )النهي( على اإلباحة، كاختلفا يف طريقة الَبجيح، حيث رجحو ابن حـز على األوؿ
حو الشوكاين، على أف تقدمي النهي على اإلباحة عمل باألحوط كترؾ أف النهي ناسخ لئلباحة، كرجٌ 

 للشبهة.
حكمان زائدان، كىو ناسخ  : ترجيح الناقل على ادلقرر، رجحو ابن حـز على أف يف الناقلالثاني

 للمبقي، كرجحو الشوكاين على أف مع الناقل علم زائد.
 : ترجيح ادلثبت على النايف كالعكس، اتفق اإلماماف على منع الَبجيح بينهما. الثالث
: ترجيح األخف على األثقل، كالعكس، اتفق اإلماماف على منع الَبجيح بينهما، كعلى أف الرابع

 على السواء، كعلى أهنما حكماف غلب قبوذلما ببل فرؽ. النسخ غلرم بينهما
: ترجيح ما أكجب حكمْب على ما أكجب حكمان كاحدان، صرح بقبولو الشوكاين؛ ألنو الخامس

يقوؿ بقبوؿ الزيادة إذا صحت، كذىب ابن حـز إىل قبوؿ الزيادة من الثقة كذلك، كإف مل يصرح بو، كلكنو 
 مْب، فإنو يفيد حكمان زائدان.صرح بقبوؿ الزيادة، كما أكجب حك

 : في أنواع منها ىيو ، األوجو التي اختلف فيها اإلماماف

؛ ألنو  األوؿ: ترجيح النهي على األمر، قاؿ بو الشوكاين؛ ألنو يقوؿ بدفع الضرر، كرده ابن حـز
 ليس عليو دليل، كألنو ال يقوؿ بالَبجيح من أجل دفع الضرر.

ترجيح ما كاف أقرب إىل االحتياط على غّبه، قاؿ بو الشوكاين؛ ألنو يقوؿ بسد الذرائع، الثاني: 
؛ ألنو ال يقوؿ بالَبجيح، ككذلك ال يقوؿ بسد الذرائع.   كرده ابن حـز

ترجيح ما ذكر فيو احلكم صرػلان على ما مل يذكر فيو احلكم صرػلان، صرح بو الشوكاين؛ الثالث: 
ألنو ضرب من الَبجيح، كلكن اإلمامْب يتفقاف يف قبوؿ كترجيح ما  ؛كرده ابن حـز ألنو أفاد معُب زائدان،

 أفاد معُب زائدان.
ترجيح اخلرب ادلوجب للحكم على اخلرب ادلسقط لو، رجح الشوكاين ادلسقط؛ ألنو باؽ على  الرابع:

، ألنو ضرب من الَبجيح، كما رجح ابن حـز ادلثبت إذا تػييػيقُّنى ثبوتو.  النفي األصلي، كرده ابن حـز
؛ ألنو ترجيح ما كاف فيو اإلؽلاء إىل علة احلكم على ما مل يكن كذلك، أخذ بو الشوكاينالخامس: 

؛ ألنو ال يقوؿ بتعليل األحكاـ.  يقوؿ جبواز تعليل األحكاـ، كرده ابن حـز



 

 

-ِٖٔ- 

ترجيح ما حكمو التأسيس على ما حكمو التأكيد، رجح الشوكاين التأسيس، كرده ابن  السادس:
.  حـز

كرده  ؛ ألنو يقوؿ باالشَباط،في، قبلو الشوكاينترجيح احلكم الوضعي على احلكم التكلي السابع:
 ؛ ألنو ال يقوؿ باالشَباط.ـزابن ح

 الترجيح:
 من تلك األنواع اآليت: يتبْب شلا سبق

 ترجح النهي على األمر، كالنهي على اإلباحة. -ُ
 ترجح ما كاف أقرب إىل االحتياط، على ما كاف أبعد. -ِ
 ترجح اخلرب الذم عيلل حكمو على ما مل ييعلل. -ّ
 ترجح ما أكجب حكمْب على ما أكجب حكمان كاحدا. -ْ
 حلكم التكليفي على الوضعي.ترجح ا -ٓ
 ترجح اخلرب الذم كرد فيو احلكم تصرػلان على الذم مل يكن فيو احلكم بالتصريح. -ٔ

 يمتنع الترجيح في اآلتي:

 يتضح شلا سبق أف الَبجيح ؽلتنع يف األنواع األتية:        

 رجح الناقل عن حكم األصل على ادلقرر حلكم األصل، كالعكس.تي ال أنو  -ُ
 رجح النايف للحكم على ادلثبت لو، كالعكس. تي ال  -ِ
 رجح األخف على األثقل، كالعكس.تي ال  -ّ
 رجح ادلوجب للحد على ادلسقط لو، كالعكس.تي ك ال  -ْ
 رجح ما كاف حكمو التأسيس على ما كاف حكمو التأكيد.تي ال  -ٓ



 

 

-ِٖٕ- 

                                                                                                                               امللطه  انرابع

 انرتجيح ب ن األدن  اننقهي  باعتبار أير خارج 

، كيتم أمر خارجيالشرعية الٍب تعود إىل  تناكؿ ىذا ادلطلب أنواع الَبجيحات بْب األدلة النقليةي
أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بْب اإلمامْب،  من خبلؿ ذلك اإلمامْب متناكالن عند عند األصوليْب ك  تناكذلا

 منها: ،أنواع كالَبجيحات يف ذلك
 ترجيح الخبر الذي عضده دليل على الذي لم يعضده دليل:  -النوع األوؿ

اختلف األصوليوف يف ذلك حيث ذىب أكثرىم إىل ترجيح ما عضده دليل آخر على مامل يعضده 
 ، كاستدلوا بأدلة منها: (ُ)دليل آخر

 ول يف الظن.كونو أق -ُ
 .(ِ)أف الظن احلاصل من الدليلْب أقول من الظن احلاصل من دليل كاحد -ِ

كىو ما صرح بو الزركشي يف قولة: "إنو غلوز الَبجيح بكثرة األدلة عندنا، خبلفان للحنفية؛ ألف الظنْب 
 .(ّ)عمل باألقول"أقول من الظن الواحد، فيي 

األحناؼ الذين منعوا الَبجيح بكثرة األدلة؛ ألف : ذىب ابن حـز مذىب في ذلك رأي ابن حـز
 .(ْ)ابن حـز ليست بكثرة األدلة العربة عند
األصوليْب من تقدمي ما عضده إليو صبهور ذىب ا مإىل ذىب الشوكاين  :في ذلك رأي الشوكاني  

 .(ٓ)دليل على ما مل يعضده دليل آخر

                                                           
(، غاية الوصوؿ شرح لب األصوؿ ِْْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )ُُّادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ُ)

 (.َُٓلؤلنصارم: )
(، ِّْ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: )ْٕٔ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )َِِ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ِ)

 (.ْٗٔ/ْجار: )(، شرح الكوكب ادلنّب البن النٖٓاللمع للشّبازم: )
 (.ُْٓالبحر احمليط للزركشي: ) (ّ)
 (.ٖٓ/ِاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ِْٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ٓ



 

 

-ِٖٖ- 

 ترجيح ما وافق عمل السلف على غيره: -النوع الثاني
 ، كاستدلوا لذلك بأدلة منها:(ُ)ذىب اجلمهور إىل ترجيح ما كافق عمل أكثر السلف على غّبه

 أف األكثر ييوفق للصواب ما ال ييوفق لو األقل، فكاف أكىل. -ُ
 أنو يدؿ على اطبلعهم على نسخو. -ِ
 أف النص كرد يف فضلهم. -ّ
 .(ِ)غلب تقليدىم"ل الرازم خبلؼ ذلك فقاؿ: "كقاؿ آخركف ال ػلصل الَبجيح؛ ألنو ال كنق

 :ترجيح ما وافق عمل السلف على غيرهفي  رأي ابن حـز
 ، كاستدؿ باآليت:(ّ)ابن حـز مذىب من منع الَبجيح دبا يوافق عمل أكثر السلف ذىب 

أف كثرة القائلْب بالقوؿ ال تصحح ما مل يكن صحيحان قبل أف يقولوا بو، كقلة القائلْب  -ُ
 أف يقولوا بو.بالقوؿ ال تبطل ما كاف حقان قبل 

أف كثرة األدلة ال يلـز منها الَبجيح، فاحلق حق كإف مل يقل بو أحد، كالباطل باطل كلو اتفق  -ِ
 عليو صبيع أىل األرض.

 :ترجيح ما وافق عمل السلف على غيرهفي  رأي الشوكاني
 (ْ)كافق الشوكاين ابن حـز يف منع الَبجيح دبا يوافق عمل أكثر السلف، حيث قاؿ: "كفيو نظر" 

 كاستدؿ باآليت:
 أنو ال حجة يف قوؿ األكثر كال يف عملهم. -ُ
أف احلق قد يكوف يف كثّب من ادلسائل مع األقل، كذلذا مدح اهلل القلة يف غّب موضع من   -ِ

 كتابو.

                                                           
(، شرح ِْٓ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: )ّٖٖ(، هناية السوؿ لئلسنوم: )َِٓ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ُ)

 (.ِْْ/ٓ(، احملصوؿ للرازم: )َِٕ/ْالكوكب ادلنّب البن النجار: )
 (.ِْْ/ٓ( احملصوؿ للرازم: )(ِ

 (.ٖٓ، ْٓ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.ِْٗ/ِ(، )َُّ/ُ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ



 

 

-ِٖٗ- 

 ترجيح ما وافق عمل الخلفاء على غيره: -النوع الثالث
، (ُ)عمل اخللفاء على غّبهاختلف األصوليوف يف ىذا النوع، فذىب بعضهم إىل ترجيح ما كافق 

 كاستدلوا بأدلة منها:

 كونو آخر األمرين، فيدؿ على أنو ناسخ.   -ُ
 كوهنم أعرؼ بالتنزيل كمواقع الوحي. -ِ
 أف النص كرد باتباعهم، كيف تزكيتهم.  -ّ
 أنو يغلب على الظن قوتو كسبلمتو عن ادلعارض. -ْ

ء على غّبه، مستدلْب أف ذلك تقليد ذىب الغزايل كالشّبازم إىل منع الَبجيح دبا يوافق عمل اخللفاك 
 .(ِ)كأنو ال غلوز تقليدىم، كأنو ال ؽلنع من ذلك غياب النص عنهم

ذىب ابن حـز مذىب : غيره على الخلفاء عمل وافق ترجيح الخبر الذيفي  رأي ابن حـز
 ، كاستدؿ بأدلة منها:(ّ)القائلْب دبنع الَبجيح دبا يوافق عمل اخللفاء على غّبه

 مقدـ على عملهم.أف النص  -ُ
 أف أقواذلم غّب معصومة. -ِ
 أف ادلرجع عند االختبلؼ ىو الكتاب كالسنة. -ّ
 أف العمل دبا عملوا تقليد كالتقليد باطل. -ْ

كافق الشوكاين ابن حـز يف : غيره على الخلفاء عمل وافق ترجيح الخبر الذيفي  رأي الشوكاني
 .(ْ)ذلك، فقاؿ: "كفيو نظر"

                                                           
(، التقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: ّٕٗ/ِ(، ركضة الناظر للمقدسي: )ْٕٔ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ُ)

(، ِْٔ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ُّْ(، ادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )ٖٓ(، اللمع للشّبازم: )ِٔ/ّ)
 (.َٕٔ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )ََُٓ/ّالعدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )

 (.ٖٓ(، اللمع للشّبازم: )ّٖٕ( ادلستصفى للغزايل: )(ِ
 (.ّٓ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.ِْٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ



 

 

-َِٗ- 

 ترجيح ما وافق عمل أىل المدينة على غيره:  -النوع الرابع
إف عمل أىل ادلدينة إما أف يكوف على نص، أك اجتهادان، فإف كاف على نص كمل يوجد ذلم  

معارض، فهو حجة ال خبلؼ فيو، كاألصل يف حجيتو ىو النص، كإف كاف عن اجتهاد ككجد لعملهم 
 ، كاستدلوا بأدلة منها:(ُ)أف عملهم ليس حبجة إىل ذىب اجلمهورفقد سلالف، 

 أهنم بعض األمة. -ُ
 أف العربة بالنص، كليس بعمل أىل ادلدينة. -ِ

، (ِ)كذىب بعض ادلغاربة من أتباع مالك، كأصحاب الشافعي إىل أف عمل أىل ادلدينة حجة
 كاستدلوا بأدلة منها:

 أف ادلدينة دار اذلجرة كمهبط الوحي كالتنزيل. -ُ
 ستقرت يف ادلدينة.أف الشريعة ا -ِ
 .أهنم يرثوف أفعاؿ النيب  -ّ
 أف ما ركاه مالك رضبو اهلل حجة كإصباع. -ْ

أنكر ابن حـز على من جعل عمل أىل : ترجيح ما كافق عمل أىل ادلدينة على غّبه رأي ابن حـز
 ، كاستدؿ بأدلة منها:(ّ)ادلدينة مرجحان على غّبه

 أنو ال فرؽ بْب عمل أىل ادلدينة كعمل غّبىم. -ُ
 أنو ليس عليو دليل. -ِ
 أف العصمة ىي جلميع األمة كليس ألىل ادلدينة. -ّ
 أف األصل يف العمل ىو النص، كليس عمل أىل ادلدينة. -ْ
 أف النص ال يصححو كال يبطلو عمل أىل ادلدينة. -ٓ
 أف ادلرجع عند االختبلؼ ىو الكتاب كالسنة، كليس عمل أىل ادلدينة. -ٔ

                                                           
(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: َُٕ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )ُّّادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: ) (ُ)

(ّ/َُِٓ.) 
(، شرح ّٕٕ(، ادلستصفى للغزايل: )َِٕ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ٗٗٔ/ْ) شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: (ِ)

(، َُِٓ/ّ(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: )ِْٔ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ِّْتنقيح الفصوؿ للقرايف: )
 (.ُّّادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )

 (.َِٕ، ُُٖ، ُُْ، ِٗ، ْٗ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)



 

 

-ُِٗ- 

ذىب الشوكاين مذىب اجلمهور : المدينة على غيره ترجيح ما وافق عمل أىلفي  رأي الشوكاني
، كاستدؿ بأهنم بعض األمة، (ُ)من منع ترجيح اخلرب الذم يوافق عمل أىل ادلدينة، حيث قاؿ: "كفيو نظر"

 .(ِ)كأنو غلوز أف اخلرب مل يبلغهم

 ترجيح ما توارثو أىل الحرمين على غيره:  -النوع الخامس
اختلف األصوليوف يف ذلك فذىب أكثرىم إىل منع الَبجيح، كذىب آخركف إىل جوازه، مستدلْب 
بأف عملهم يدؿ على أنو قد استقر عليو الشرع ككرثوه، كرد عليهم من منع ذلك أف ىذا قبل انتشارىم، 

كقبل موت رسوؿ اهلل 
(ّ). 

، كالذم يظهر من مل : غيره على الحرمين أىل توارثو ما ترجيحفي  رأي ابن حـز يذكره ابن حـز
 منهجيتو رده كما صرح برد عمل أىل ادلدينة، كعمل اخللفاء كعمل أكثر السلف.

الذم يظهر من خبلؿ كبلمو أنو : غيره على الحرمين أىل توارثو ما ترجيحفي  رأي الشوكاني
 .(ْ)يرده، حيث قاؿ: "كفيو نظر"

السلف نقصًا على ما أضاؼ اليهم ترجيح الخبر الذي ال يضيف إلى  -النوع السادس
 نقصاً:

 ، كاستدلوا بأدلة منها:(ٓ)ذىب بعض األصوليْب إىل الَبجيح بو

 زكاىم. أف اهلل زكاىم، ككذلك النيب  -ُ
 أف الواقع ينفي عنهم كل نقيصة. -ِ
 كونو أقرب إىل الظاىر ادلوافق حلاؿ الصحايب. -ّ

نقصان على غّبه؛ ألنو قد كرد يف السنة ذىب آخركف إىل منع ترجيح اخلرب الذم يضيف إىل السلف 
 ما فيو ذلك ككاف من باب الزجر ذلم، كأنو ال دليل على الَبجيح.

                                                           
 (.ِْٗ/ِ(، )َُّ/ُوؿ: )( إرشاد الفح(ُ

 (.َُّ/ُادلصدر نفسو: )(ِ) 
(، ادلسودة يف أصوؿ َِٔ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )َْٕ/ُ(، قواطع األدلة للسمعاين: )ٖٓ( اللمع للشّبازم: )(ّ

 (.َُٕ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )َّٖالفقو آلؿ تيمية: )
 (.ِْٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ

 (.ّٖٕ(، ادلستصفى للغزايل: )ِٕٔ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )َّٕ/ّشرح سلتصر الركضة للطويف: ) (ٓ)



 

 

-ِِٗ- 

: ترجيح الخبر الذي ال يضيف إلى السلف نقصًا على ما أضاؼ اليهم نقصاً في  رأي ابن حـز
 كاستدؿ بأدلة منها: ،(ُ)رد ابن حـز ىذا الَبجيح

 أنو ال معُب لو يف النصوص أصبلن. -ُ
 أف احلكم مداره على النصوص، كلو كرد نص فيو نقص لكاف من باب الزجر. -ِ

ترجيح الخبر الذي ال يضيف إلى السلف نقصًا على ما أضاؼ اليهم في  رأي الشوكاني
 كبلمان يف ذلك.  للشوكاينمل أجد  :نقصاً 

 ترجيح ما أشبو بظاىر القرآف أو السنة على غيره:  -النوع السابع
 ، كاستدلوا بأدلة منها:(ِ)األصوليْب إىل اعتباره مرجحان ذىب صبهور 

 تىأىكُّدي غلبة الظن بقصد مدلولو. -ُ
 أف العمل دبا يلـز معو سلالفة دليل كاحد أكىل شلا يلـز منو سلالفة دليلْب. -ِ

ذىب ابن حـز كمن كافقو : ترجيح ما أشبو بظاىر القرآف أو السنة على غيرهفي  رأي ابن حـز
 دبا أشبو ظاىر القرآف أك السنة باطل، كاستدؿ باآليت: إىل أف الَبجيح

 أف الذم ردكا إليو حكم ىذين اخلربين ليس أكىل بأف يأخذ بو من اخلربين ادلردكدين إليو. -ُ
 أف النصوص كلها سواء يف كجوب األخذ هبا كالطاعة ذلا.  -ِ
على غّبعلا، أهنا دعول مفتقرة إىل برىاف؛ ألنو ليس االختبلؼ موجبان لكوهنما معركضْب  -ّ

 .(ّ)ككذلك االختبلؼ باطل، كما بطل سببو بطل مسببو

ذىب الشوكاين مذىب : ترجيح ما أشبو بظاىر القرآف أو السنة على غيرهفي  رأي الشوكاني
اجلمهور القائلْب بَبجيح ما أشبو ظاىر القرآف كالسنة على غّبه، حيث قاؿ: "أف يكوف أحدعلا أشبو 

 .(ْ)فإنو يقدـ األشبو"بظاىر القرآف، دكف اآلخر، 

                                                           
 (.ّٖٕ(، ادلستصفى للغزايل: )ْٔ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
(، ٕٗٔ/ْ(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: )ِْٔ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )َِٖ/ٖالبحر احمليط للزركشي: ) (ِ)

(، ٖٓ(، اللمع للشّبازم: )ُُٖ/ِ(، ادلعتمد أليب احلسْب البصرم: )َُْٔ/ّء: )العدة يف أصوؿ الفقو للفرا
 (.َُٓ(، احملصوؿ البن العريب: )ٖٕٔ/ِ(، الربىاف للجويِب: )ُُّادلسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيمية: )

 (.َْ، ّٗ/ِاإلحكاـ: ) (ّ)
 (.ِْٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ْ



 

 

-ِّٗ- 

 ترجيح ما كاف موافقاً للقياس على غيره:   -النوع الثامن
 بأدلة منها: ، كاستدلوا(ُ)ف اخلرب الذم يوافق القياس أرجح على غّبهأ ذىب صبهور األصوليْب إىل

  أف ادلعُب ادلعقوؿ أغلب شرعان. -ُ
 أف اإلحلاؽ بالغالب أكىل من اإلحلاؽ بالنادر. -ِ
 قوة. أف القياس يزيده -ّ

رد ابن حـز على من يقوؿ ذلك : ترجيح ما كاف موافقًا للقياس على غيرهفي  رأي ابن حـز
بقولو: " فإف قلتم: إف من القياس ما يوافق النص، قلنا لكٍم ادلتبع حينئذ إظلا ىو النص، كال نبايل كافقو 

عدـ الَبجيح لعدـ قولو ، فيفهم منو (ِ)القياس أك خالفو، فلم نتبع القياس قط كافق النص أك خالفو"
 بالقياس أصبل.

إليو  ذىبا مإىل ذىب الشوكاين : ترجيح ما كاف موافقًا للقياس على غيرهفي  رأي الشوكاني
 .(ّ)ترجيح ما كافق القياس على غّبه، حيث قاؿ: "فإنو يقدـ ادلوافق" اجلمهور من

 ترجيح ما وافق االشتقاؽ: -التاسعالنوع 
.األصوليْبمن مل أجد من قاؿ بو   ، كذكره ابن حـز

 :ترجيح ما وافق االشتقاؽفي  رأي ابن حـز
حيث قاؿ: "ما مسعنا هبذا يف علم اللغة كال علمنا، كال مسع بو لغوم قط أف  ،كذىب إىل رده ذكره 

 .(ْ)الشفق مشتق من احلمرة"
 كبلمان يف ذلك.مل يذكره الشوكاين، كمل أجد لو  : ترجيح ما وافق االشتقاؽفي  رأي الشوكاني

                                                           
(، ٔٗٔ/ْ(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: )ِْٔ/ْ(، اإلحكاـ لآلمدم: )ّٕٗ/ِركضة الناظر للمقدسي: ) (ُ)

(، أصوؿ َُٓ(، احملصوؿ البن العريب: )ّٕٕ/ِ(، كشف األسرار للبخارم: )َِٕ/ٖالبحر احمليط للزركشي: )
 (.ّّْ/ِالسرخسي: )

 (.ُّٔ/ْاإلحكاـ: ) (ِ)
 (.ِْٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ّ

 (.ّٔ/ِاإلحكاـ: ) (ْ)



 

 

-ِْٗ- 

 ترجيح الخبر الذي تعم بو البلوى على الخبر الذي ال تعم بو البلوى: -النوع العاشر
اختلف األصوليوف يف ذلك على غرار خبلفهم يف قبوؿ خرب الواحد فيما تعم بو البلول، كصاركا فيو 

 :(ُ)على اذباىْب
م: "فما ال تعم بو البلول أكىل؛ ، قاؿ اآلمدعلى غّبه : رجح ما ال تعم بو البلولاالتجاه األوؿ

لكونو أبعد عن الكذب من جهة أف تفرد الواحد بنقل ما تعم بو البلول مع توفر الدكاعي على نقلو أقرب 
 ، كىو مذىب األحناؼ.(ِ)إىل الكذب"

: رجح الرازم اخلرب الذم تعم بو البلول، فقاؿ: "إف خرب الواحد فيما تعم بو البلول االتجاه الثاني
 .(ّ)كونو شلا تعم بو البلول"  تبلؼ اجملتهدين يف قبولو، أك ألفمرجوحان، إما الخيكوف 

رد ابن : ترجيح الخبر الذي تعم بو البلوى على الخبر الذي ال تعم بو البلوىفي  رأي ابن حـز
، كاستدؿ على كبلمو (ْ)حـز ىذا الَبجيح كأنكر على األحناؼ ردىم خلرب الواحد فيما تعم بو البلول

 يت:باآل

 أف الدين كلو تعظم بو البلول كيلـز معرفتو. -ُ
 ال يفرؽ بْب ذلك إال جاىل أك من ال يبايل دبا يتكلم. -ِ
كإظلا احلجة  ،أف مغيب السنة عمن غاب عنو من صاحب أك غّبه ليس حجة على من بلغتو -ّ

 يف السنة.
 أنو كبلـ فاسد متناقض. -ْ

ذىب  :الخبر الذي ال تعم بو البلوى ترجيح الخبر الذي تعم بو البلوى علىفي  رأي الشوكاني
الشوكاين إىل ما ذىب إليو اآلمدم من ترجيح اخلرب الذم ال تعم بو البلول على ما تعم بو البلول، كأما 
عن قبولو للخرب الذم تعم بو البلول فقد قبلو خبلفان للحنفية، كاستدؿ يف قبولو اخلرب الذم تعم بو البلول 

 .(ٓ)ا على قبولوبأف الصحابة كالتابعْب عملو 

                                                           
(، ٔٓٔ/ْ(، شرح الكوكب ادلنّب البن النجار: )ِْٓ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقرايف: )ِْٔ/ْ) :لآلمدم اإلحكاـ (ُ)

 (.ُْْ(، احملصوؿ للرازم: )ِٕٗ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )َُِ/ٖالبحر احمليط للزركشي: )
 (.َُِ/ٖزركشي: )(، البحر احمليط للِْٔ/ْاإلحكاـ لآلمدم: ) (ِ)
 (.ِْْ، ُْْ/ٓاحملصوؿ للرازم: )(ّ) 
 (.ُْ/ِ(، )ُُٕ، ُُٔ، ُُٓ/ُاإلحكاـ: ) (ْ)
 (.ِْٖ/ِ(، )َُّ/ُ( إرشاد الفحوؿ: )(ٓ



 

 

-ِٗٓ- 

 ترجيح القوؿ على الفعل: -النوع الحادي عشر
إذا تعارض القوؿ كالفعل، كمل ؽلكن اجلمع بينهما، كمل ييعلم ادلتأخر منهما، فقد اختلف األصوليوف 

 فيو على ثبلثة مذاىب:
 ، كاستدلوا بأدلة منها:(ُ)ذىب صبهور األصوليْب إىل تقدمي القوؿ على الفعل المذىب األوؿ:

 أف القوؿ لو صيغة ييفهم منو احلكم. -ُ
 .أف القوؿ خطاب لؤلمة، كالفعل قد يكوف خاصان بالنيب  -ِ
 أنو صريح يف الداللة؛ ألنو ال خبلؼ يف حجيتو. -ّ
 أف الفعل ال يدؿ يف نفسو على شيء خببلؼ القوؿ. -ْ

لوا كاستد ،(ِ)ذكر الشّبازم أنو قوؿ لبعض أصحاهبم يَبجح الفعل على القوؿ، :المذىب الثاني
 باآليت:

 أف الفعل أقول يف بياف احلكم. -ُ
أف الفعل ال ػلتمل لوقوعو على جهة كاحدة، خببلؼ القوؿ فإنو لعدـ كقوعو يف العياف يرد  -ِ

 عليو احتماؿ.
 ، كاستدلوا باآليت:(ّ): ذىب اجلويِب كمن كافقو إىل عدـ الَبجيح بينهماالمذىب الثالث

 فعبلن.أف األصل قبوؿ اخلرب سواء كاف قوالن أـ  -ُ
 أنو ال فرؽ يف االئتساء بْب القوؿ كالفعل، فهما سواء من حيث كجوب الطاعة. -ِ
 أف ترجيح أحدعلا على اآلخر ربكم ببل دليل. -ّ

تقدمي اجلمهور من إليو ذىب ا مذىب ابن حـز إىل  :ترجيح القوؿ على الفعلفي  رأي ابن حـز
 ، مستدالن على ذلك بأدلة منها:(ْ)القوؿ على الفعل

 القوؿ فيو بياف جلي.أف  -ُ
 أف الفعل ليس فيو زبصيص، فبل ندرم أحالو طلص أـ زمانو أـ مكانو. -ِ

                                                           
(، اإلحكاـ لآلمدم: ِٓ،ُٓ/ٔ(، )َِٓ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ِّٗشرح تنقيح الفصوؿ للقرايف:  ) (ُ)

(، تيسّب التحرير ألمّب باد شاه: ُٓ/ّالتقرير كالتحبّب البن أمّب احلاج: )(، َِٖ(، ادلستصفى للغزايل: )ُُٗ/ُ)
 (.ِِٗ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )َُٓ/ّ)

 (.ٗٔاللمع للشّبازم: ) (ِ)
 (.ٔٓ/ِالتلخيص للجويِب: ) (ّ)
 (.ٓٓ/ْاإلحكاـ: ) (ْ)



 

 

-ِٗٔ- 

 أف الفعل ليس فيو بياف عمـو كال تفسّب حد. -ّ
كما ذىب يف ركاية أخرل إىل األخذ بالزائد، حيث قاؿ: "كأما إذا مل ييعلم أم احلكمْب قبل األمر 

 .(ُ)أـ الفعل فإنا نأخذ بالزائد"
اجلمهور من إليو ابن حـز ك  ذىبا رجح الشوكاين م: ترجيح القوؿ على الفعلفي  يرأي الشوكان

 .(ِ)ترجيح القوؿ على الفعل، معلبلن ذلك بأف القوؿ لو صيغة كالفعل ال صيغة لو
 ترجيح ما ذُكر فيو معارضة على غيره: -النوع الثاني عشر

غّبه؛ ألف ترجيحو إظلا يكوف باعتقاد ذىب صبهور األصوليْب إىل تقدمي ما ذيكرت فيو ادلعارضة على 
تأخره عن اخلرب الداؿ على النهي؛ كألف اللفظ يدؿ على ترجيح ذلك على ضده؛ كألف تقدمي ضده يقتضي 

 .(ّ)النسخ مرتْب، كتقدؽلو يقتضي النسخ مرة كاحدة فكاف أكىل
، كلكنو: ترجيح ما ذُكر فيو معارضة على غيرهفي  رأي ابن حـز يتفق معهم  مل يذكره ابن حـز
، فرجح ابن حـز العمل بو على أنو (ْ)«كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزكركىا: »فيما مثلوا لو بقولو 

 .(ٓ)ناسخ
ذىب الشوكاين إىل ما ذىب إليو : ترجيح ما ذُكر فيو معارضة على غيرهفي  رأي الشوكاني

حيث قاؿ: "يقدـ ما ذيكر فيو معارضة على ما  ،فيو معارضة على غّبه مهور من ترجيح اخلرب الذم ذيكرى اجل
 .(ٔ)مل يذكر"

 المعموؿ بو على غير المعموؿ بو:الخبر ترجيح  -النوع الثالث عشر
 ، مستدلْب على ذلك بأدلة منها:(ٕ)ذىب صبهور األصوليْب إىل ترجيح النص ادلعموؿ بو على غّبه

 مل يعمل بو. أف عمل األمة بأحد النصْب يقوم صدقو يف النفس، خببلؼ ما -ُ
                                                           

 (.ْٓ/ْ:)حكاـاإل (ُ)
 (.ِْٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ِ

(، ْٔٔ/ِ(، فصوؿ البدائع للفنارم: )ُِٗ/ٖ(، البحر احمليط للزركشي: )ِِّ/ّاإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي: ) (ّ)
 (.ّٖٔهناية السوؿ لئلسنوم: )

 (.َُٗزبرغلو: ) سبق (ْ)
 (.ْٖ/ْاإلحكاـ: ) (ٓ)
 (.ِْٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ٔ
(، بياف ادلختصر شرح سلتصر ابن احلاجب َٕٓ/ْالنجار: )(، شرح الكوكب ادلنّب البن ّٕٕ( ادلستصفى للغزاؿ: )(ٕ

 (.ّٕٗ/ّلؤلصفهاين: )



 

 

-ِٕٗ- 

 أف عدـ العمل يدؿ على كجود علو منعت من العمل. -ِ
 أف عملهم بأحد النصْب فيو داللة على أنو ناسخ كاآلخر منسوخ. -ّ

ذىب ابن حـز إىل عدـ : المعموؿ بو غير على بو المعموؿ الخبر ترجيحفي  راي ابن حـز
 بأدلة منها:على ذلك ، كاستدؿ (ُ)اعتبار الَبجيح بينهما

 دليل على تقدمي ادلعموؿ بو على غّبه.أنو ال  -ُ
 أف العربة ىي بالنص سواء عيًملى بو أـ مل ييعمل. -ِ
 أنو ال فرؽ بينهما، كوهنما سواء يف كجوب الطاعة كالعمل. -ّ

مل يذكره الشوكاين، كالذم : المعموؿ بو غير على بو المعموؿ الخبر ترجيحفي  رأي الشوكاني
 السلف.يظهر أنو يدخل ربت ما كافق عمل 

 ترجيح ما فسره الراوي بقولو أو فعلو على الذي لم يفسر: -النوع الرابع عشر
 ، مستدلْب على ذلك بأدلة:(ِ)ذىب اجلمهور إىل ترجيح ما فسره الراكم على غّبه

 أف الراكم للخرب يكوف أعلم كأعرؼ دبا ركاه. -ُ
 أنو يشتمل على فائدة زائدة. -ِ

، : بقولو أو فعلو على الذي لم يفسرترجيح ما فسره الراوي في  رأي ابن حـز مل يذكره ابن حـز
 كلكنو يرجح ما دؿ على معُب، أك حكم زائد، كما فسره الراكم يدؿ على زيادة معُب، كاهلل أعلم

ذىب الشوكاين  :ترجيح ما فسره الراوي بقولو أو فعلو على الذي لم يفسرفي  رأي الشوكاني
سره الراكم على غّبه، حيث قاؿ: "إنو ييقدـ ما فسره الراكم إىل ما ذىب إليو اجلمهور من ترجيح ما ف

 .(ّ)بقولو أك فعلو على مامل يكن كذلك"

 أوجو االتفاؽ واالختالؼ في الترجيحات العائدة إلى أمر خارجي عند اإلمامين:
 ىي:ك ، كالٍب تعود إىل أمر خارجي يف أنواع إف األكجو الٍب اتفق عليها اإلماماف يف ىذا ادلطلب

                                                           
 (.ٕٗ، َْ/ِاإلحكاـ: ) (ُ)
(، العدة يف أصوؿ الفقو للفراء: ُُٕ/ّ(، شرح سلتصر الركضة للطويف: )ْٕٔ/ِفصوؿ البدائع للفنارم: ) (ِ)

(ّ/َُّٓ.) 
 (.ِْٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ: )(ّ



 

 

-ِٖٗ- 

ترجيح ما كافق عمل أكثر السلف على غّبه، اتفق اإلماماف على عدـ الَبجيح؛ ألف العمدة األوؿ: 
 عندعلا ىو النص.

 على عدـ الَبجيح.اإلماماف ترجيح ما كافق عمل اخللفاء على غّبه، اتفقا  الثاني:
 ترجيح ما كافق عمل أىل ادلدينة على غّبه، اتفقا على عدـ الَبجيح. الثالث:

على ترجيح القوؿ على الفعل؛ ألف الفعل عندعلا اإلماماف ترجيح القوؿ على الفعل، اتفقا  ع:الراب
 ليس فيو بياف.

على تقدمي ما ذكرت فيو اإلماماف فيو معارضة على غّبه، اتفقا  تكر ترجيح ما ذي  الخامس:
 معارضة؛ ألنو من باب النسخ عندعلا.

؛ اتفق اإلماماف على ترجيح ادلفسر على غّب ادلفسر : ترجيح ما فسره الراكم بقولو أك فعلوالسادس
 عندعلا. ان ألنو أفاد معُب زائد

 ىي:في أنواع من الترجيحات، و ، األوجو التي اختلف فيها اإلمامافو 
ترجيح ما عضده دليل على مامل يعضده دليل، قاؿ بو الشوكاين؛ ألنو يقوؿ بالَبجيح بغلبة األوؿ: 

؛ ألنو ال  يقوؿ بالَبجيح بكثرة األدلة كال دبا يغلب فيو الظن. الظن، كرده ابن حـز
؛ ألنو عند الثاني:  ترجيح ما أشبو بظاىر القرآف أك السنة على غّبه، قاؿ بو الشوكاين، كرده ابن حـز

 ابن حـز نوع من القياس، كالقياس عنده باطل.
قوؿ بالقياس، كرده ابن ترجيح ما كاف موافقان للقياس على غّبه، قاؿ بو الشوكاين؛ ألنو يالثالث: 

؛ ألنو ال يقوؿ بالقياس.  حـز
: ترجيح اخلرب الذم تعم بو البلول على اخلرب الذم ال تعم بو البلول، رجح الشوكاين ما ال الرابع

، ألنو ال يقوؿ بالَبجيح، كأف اخلربين عنده  تعم بو البلول على اخلرب الذم تعم بو البلول، كرده ابن حـز
 سواء.

 افترقا فيها:األوجو التي 

 افَبؽ اإلماماف يف أنواع من الَبجيحات الٍب تعود إىل أمر خارجي، منها:
.األوؿ:   ترجيح ما توارثو أىل احلرمْب على غّبه، ذكره الشوكاين، كمل يذكره ابن حـز
، كمل يذكره الشوكاين.الثاني:   ترجيح ما كافق االشتقاؽ، ذكره ابن حـز
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يضيف إىل السلف نقصان على ما أضاؼ إىل السلف نقصان، ذكره ترجيح اخلرب الذم ال الثالث: 
، كمل يذكره الشوكاين.  ابن حـز

ترجيح ما فسره الراكم بقولو أك فعلو على الذم مل يفسره الراكم، ذكره الشوكاين، كمل يذكره الرابع: 
، كلكنهما يتفقاف يف األخذ بالزائد، كما فسره الراكم يفيد معُب، أك حكمان   زائدان.ابن حـز

، كمل ي الخامس: ذكره الشوكاين، كلكنهما ترجيح ادلعموؿ بو على غّب ادلعموؿ بو، ذكره ابن حـز
 قبوؿ اخلرب سواء عيًمل بو أـ مل يػيٍعمل بو. علىيتفقاف 

 الترجيح:
 يَبجح من تلك األنواع اآليت:

 اخلرب الذم عضده دليل على غّبه، إذا كاف أقول. -ُ
 القوؿ على الفعل. -ِ
 فيو معارضة على غّبه؛ ألنو من باب النسخ. ما ذيكرت  -ّ
 ما كاف أشبو بظاىر القرآف كالسنة على ما مل يكن أشبو. -ْ
 ما كافق القياس يكوف أكىل؛ ألنو يف مرتبة النص ادلقطوع بو. -ٓ
 يرجح ما فسره الركم بقولو أك فعلو على ما مل يفسر. -ٔ

 يمتنع الترجيح ويحصل التعارض في األنواع اآلتية:
 كافق عمل أكثر السلف على غّبه.ترجيح ما  -ُ
 كافق عمل اخللفاء األربعة على غّبه.ح ما يرجت -ِ
 كافق عمل أىل ادلدينة على غّبه.ما ترجيح  -ّ
 ح ما توارثو أىل احلرمْب على غّبه.يرجت -ْ
 ح ما ييضيف إىل السلف نقصان على اخلرب الذم ال يضيف إىل السلف نقصان.يجتر  -ٓ
 .كافق االشتقاؽ على غّبهما ترجيح  -ٔ
 ما تعم بو البلول، على ما ال تعم بو. ترجيح -ٕ
 ما عيمل بو على ما مل ييعمل بو. ترجيح -ٖ
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 اخلامتة

الشوكاين يف اإلمامني ابن حزم الظاىري و مع  ولكل حبث خامتة، وبعد رحلة إن لكل بداية هناية
)اإلحكام وإرشاد  :تناول أوجو االتفاق واالختالف يف التعارض والرتجيح بينهما من خالل كتابيهما

الفحول( نصل إىل خامتة ادلطاف بعرض أىم النتائج والتوصيات اليت حتدثت عنها مباحث ىذه الرسالة 
 :ا وفروعها، وذلك على النحو اآليتومطالبه

 أهمالنتائج: -أ

نتج عن دراسة جوانب االتفاق واالختالف بني اإلمامني اتضاح أوجو اتفاقهما واختالفهما، وذلك 
حسب معروض يف مباحث ىذه الرسالة ويتم ىهنا عرض أىم أوجو االتفاق واالختالف  على ما ىو

 ما يلي:كترتيب مسائل البحث  

التياتفقعليهااإلمامان:األوجهأهم-أولا
 من خالل ما مر نتوصل إىل أن اإلمامني اتفقا على أوجو من مسائل البحث، منها:

بتدافع دليلني بالنفي واإلثبات، واحلظر واإلباحة، أن التعارض بني األدلة الشرعية يكون  -1
 والنهي واألمر.

 احلقيقي والتناقض والتعادل منفي عن األدلة الشرعية، وحمال وجوده. أن التعارض -2
 .فقط اجملتهد يكون يف الظاىر ويف ذىن اجلائز بني األدلة الشرعية،أن التعارض  -3
هل ابن حزم إن ج   عندالطريقة الثالثة و مث النسخ، اجلمع  اىر،التعارض يف الظطرق دفع أن  -4

التاريخ، فادلخالف دلعهود األصل ناسخ وادلوافق دلعهود األصل منسوخ، وعند الشوكاين 
 الرتجيح.

 الكتاب والسنة. أدلة األحكام من أن التعارض يف الظاىر حملو -5
 التعارض.اجلمع على غريه من طرق دفع قدم وي   ،بني ادلتعارضني واجبأن اجلمع  -6
الزمان  بتعدد احلال، أو اختالف بتعدد احلكم يف ادلتعارضني، أو ، إماحيصل اجلمع أن  -7

 بالتصرف. وادلكان، أو
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األمر على مل أن اجلمع يكون حبمل العام على اخلاص، أو حبمل اجململ على ادلبني، أو حب -8
 حبمل النهي على الكراىة. الندب أو اإلباحة، أو

واجب وال ي صار الشرعية ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع، وأن النسخ أن النسخ بني األدلة  -9
 .  اها يعرف النسخالطرق اليتإىل غريه عند توفر الشروط و 

 أن حمل النسخ الكتاب والسنة، وأن النسخ جيري بينهما على السواء. -13
رق، وي نسخ اهما بال ف أن خرب الواحد ينسخ اآلية من القرآن وينسخ ادلتواتر من السنة، -11

صص عام الكتابالتخصي وكذلك صص اهما. ص، فهو خي   وادلتواتر من السنة، وخي 
، عضها، واألنواع اليت اختلفا فيهاات، واختلفا يف بالرتجيح أنواع من اتفق اإلمامان على -12

 اتفقا على أكثرىا تطبيقاً.

أهماألوجهالتياختلفافيها:-ثانياا
نصل إىل أن اإلمامني اختلفا يف أوجو من مسائل التعارض والرتجيح بني األدلة  خالل ما سبقمن 

 الشرعية، منها:

اشرتط ، و فهما عنده سواء ابن حزم فرق بينهمامل ي، األدلة القطعية والظنية بني حمل التعارض -1
 (، وديتنع بني القطعية.األدلة الظنية)الشوكاين أن حمل التعارض والرتجيح 

 اإلمجاع والقياس، رده ابن حزم، وقال بو الشوكاين.التعارض يف  -2

 التخصيص بالقياس، رده ابن حزم، وقال بو الشوكاين. -3

 النسخ باإلمجاع قال بو ابن حزم، ورده الشوكاين. -4

وذىب الشوكاين إىل القول بالرتجيح بني  ابن حزم، ه، ردالشرعية ادلتعارضة الرتجيح بني األدلة -5
الظنية  الرتجيح األدلةوإىل وجوب العمل بالراجح، وجعل حمل األدلة الشرعية ادلتعارضة، 

 عقلية.سواء كانت نقلية أم 

التوصيات: -ب
 توصل الباحث من خالل حبثو إىل التوصيات اآلتية:

ادلنهج ادلقارن يف دراسة أصول الفقو، وادلقارنة بني األصوليني واإلشادة يف ىذا  توظيف: األولى
 ادلنهج يف تطوير ادلباحث األصولية لتواكب كل ما يستجد يف الفكر البشري من تطورات.
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الباحثني إىل الرتاث األصويل ليتدربوا على ادلقارنة بني األصوليني من ناحية،  : لفت نظرالثانية
، وليعيدوا بعث ذلك الرتاث واإلفادة منو صولاألوذلم وفق البنية ادلنطقية اليت أرسى عليها علم ولتنمو عق

 يف معاجلة ما يستجد يف واقعهم.
 اقرتح األحباث ادلقارنة يف اجلوانب التطبيقية بني اإلمامني وغريمها يف ادلسائل الفقهية؛ لتكتمل الثالثة:

ول ادلسائل ادلتناولة، وحماولة عكس الرؤية ادلكتملة والناضجة على الرؤية لدى الباحث يف الفقو وأصولو ح
 ما يعيشو واقع الفقو اإلسالمي.

  التعادل بني األدلة بدراسة مستقلة، لتكتمل الرؤية يف الفرق بينو وبني التعارض.  إفراد: اقرتح الرابعة

الذي تعتوره اذلنات من كل  اجلهد علّي من إمتام ىذاوختاماً أشكر اهلل العلّي القدير على ما أنعم بو 
جانب راجيًا تطعيمو بكرمي مالحظاتكم وتقومي اعوجاجو باقرتاحاتكم السديدة، سائاًل من اهلل أن يرزقنا 

 يف القول والعمل، كما أرجوه أن يغفر يل كل زلل إنو على كل شيء قدير. اإلخالص
 "وسالماً على ادلرسلني واحلمد هلل رب العادلني"



 
 
 
 
 
 
 

 الفهارس

 واشتمل على اآلتي:

 .فهزس اآليات -1

 .فهزس األحاديث -2

 .الغزيبة فهزس األلفاظ -3

 .فهزس األعالم -4

 .فهزس الفزق واملذاهب -5

 .فهزس األماكه والبلدان -6

 .فهزس املصادر واملزاجع -7

 .اتيىتفهزس احمل -8
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 :اآلياتفهرس  -ٔ
 سورة البقرة

 الصفحة رقم اآلية اآلية
... َها -690-683 601من اآلية  َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ِمن ْ

403 
 ًَرا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواْْلَقْ َربِين  694 680ية من اآل ِإْن تَ َرَك َخي ْ

 اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم  486 681من اآلية 

...َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم َلَة الصِّ  696-690  681آية   ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

 ٌتِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلة   603 691من اآلية 

...  409 446آية  َوََل تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يُ ْؤِمنَّ

..واّلِذيَن يتَوف َّْوَن مْنُكم َويََذُروَن َأْزواجاً يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفسهن  696 443ية من اآل 

...ًَواّلِذين يتَ َوفّ ْوَن ِمْنُكم َويََذُروَن أْزَواجا  696 430ية من اآل 

 النساءسورة 

 َْأْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُُكم  416 4من اآلية 

 ْيِن ِإَلَّ َما َقْد َسَلفَ َتْجَمُعوا بَ ْيَن اْْلُْخت َ َوَأْن ...  416 44من اآلية 
 ََأَفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآن...  91-84 84آية-

619 
َخطَأً  ِإَلَّ  ُمْؤِمًنا يَ ْقُتلَ  َأنْ  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما .....   611 94آية 
 ...َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُو اْلُهَدى  601 661آية 

 المائدةسورة 

 ُاِرق ارَِقةُ  َوالسَّ  618 48آية  ... َنَكاَلً  َكَسَبا ِبَما َجَزاءً  َأْيِديَ ُهَما فَاْقَطُعوا َوالسَّ
...اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 84 4ية من اآل 
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 اْلنعامسورة 

 َثُمَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم يَ ْعِدُلون  38 6آية 
 َِوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْْلَْرض... 663 48آية 

 لاْلنفاسورة 

...لَِيِميَز اللَُّو اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب   664 41آية 
 يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ ْينِ ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن 404 11آية 
...ًاآْلَن َخفََّف اللَُّو َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفا  404-690 11آية 

 سورة التوبة

...َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ َراِىيَم ِْلَبِيِو  664 663آية 

 سورة يوسف

 ِِإِن اْلُحْكُم ِإَلَّ لِلَّو 649 30ية من اآل 

 سورة الحجر

 َِإنا َنْحُن نَزْلَنا الذْكَر َوِإنا َلُو َلَحاِفظُون   633 9آية 

 سورة النحل

 ًَواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر لِتَ رَْكُبوَىا َوزِيَنة... 609 8ية من اآل 
 َناِت َوالزُّبُِر َوَأنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ يَِّن ِللنَّاِس  404، 11 33ية من اآل ...بِاْلبَ ي ِّ

 سورة اَلسراء

 ْلِّ  َجَناحَ  َلُهَما َواْخِفض  411 43آية   ... الرَّْحَمةِ  ِمنَ  الذُّ

 سورة الكهف

 اً َعْرضيَ ْوَمِئٍذ لِْلَكاِفرِيَن َوَعَرْضَنا َجَهنََّم... 34 600ية من اآل 
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 سورة الحج

...ْيطَاُن  684 14ية من اآل فَ يَ ْنَسُخ اللَُّو َما يُ ْلِقي الشَّ

 سورة النور

...إنََّما َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو  681 16آية 

 سورة اْلحزاب

  اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل...   639 46آية 

 سورة فصلت 

 ََِل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَ ْيِن يََدْيِو َوََل ِمْن َخْلِفو ...   690 34آية 

 سورة الجاثية

...  684 49آية  َىَذا ِكَتابُ َنا يَ ْنِطُق َعَلْيُكْم بِاْلَحقِّ

 سورة اْلحقاف

 ا رََأْوُه  34 43آية  َعاِرًضا ُمْستَ ْقِبَل َأْوِديَِتِهْم...فَ َلمَّ

 سورة محمد

 ًاَعَة َأْن تَْأتِيَ ُهْم بَ ْغَتة  16 68آية   ... فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإَلَّ السَّ

 سورة المجادلة

 َِنَسائِِهمْ  ِمنْ  يُظَاِىُرونَ  َوالَِّذين ...  611 4آية 

 سورة الحشر

 اْْلَْبَصارِ فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِلي 601 4ية من اآل 
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...َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه  404 1آية 

 سورة الملك

...ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َذُلوًَل  410 61آية 
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 :هجاءحسب حروف الواْلثر راف الحديث طأفهرس  -ٕ
 الصفحة الحديثطرف  م

 601 «أجتهد رأيي»  -6
 11 «الغائط...إذا أتى أحدكم »  -4
 619 «إذا أتيت المسجد....»  -4
 91 «إذا اجتهد الحاكم»  -3
 466-11 ...«إذا قعد بين شعبها اْلربع »  -1
 34 «اعرضوا علي رقاكم»  -1
 614 «بالحج إفراد النبي »  -1
 491 «أفطر الحاجم والمحجوم»  -8
 616 «أَل أخبركم بخير الشهداء....»  -9

 34 «أن جبريل كان يعارضو القرآن»  -60
 601 «إن اهلل تعالى َل يجمع أمتي على ضَللة...»  -66
 610 «إنما بعثتها إليك...»  -64
 19 «إنما جعل اإلمام ليُ ْؤتم بو...»  -64
 614 «إنما الربا في النسيئة»  -63
 11 «إنما الماء من الماء»  -61
 610 «إنما يلبس ىذه...»  -61
 491 «أنو احتجم وىو صائم»  -61
 19 «أنو تزوجها وىو محرم»  -68
 614 «حج قارناً  أنو»  -69
 419 «أنو دخل ولم يصل»  -40
 413 ...«أيما امرأة نكحت »  -46
 413 «اْليم أحق بنفسها...»  -44
 19 «تزوج ميمونة وىو حَلل»  -44
 431 «خير أمتي القرن الذين يلوني...»  -43
 614 «اً عبدخير بريرة وكان زوجها »  -41
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 616 «خير القرون قرني...»  -41
 616 «خير الناس قرني....»  -41
 419 «دخل البيت وصلى»  -48
 631 «رخص في العرايا»  -49
 691 «رخص في المتعة»  -40
 694 «الشيخ والشيخة إذا زنيا...»  -46
 648 «صلوا كما رأيتموني أصلي»  -44
 611 «فيما سقت السماء العشر...»  -44
 696 كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات»  -43
 694 «للوالدين...كان المال للولد، وكانت الوصية »  -41
 604 «كل مسكر حرام»  -41
 690 «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروىا»  -41
 614 «َل تبيعوا البر بالبر إَل سواء بسواء»  -48
 601 «َل تجتمع أمتي على ضَللة»  -49
 618 «فصاعدا دينار ربع في إَل السارق يد تقطع َل»  -30
 619 «َل صَلة لجار المسجد...»  -36
 19 «يقرأ بفاتحة الكتابَل صَلة لمن لم »  -34
 486 «َل ضرر وَل ضرار»  -34
 11 «لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيٍت لنا...»  -33
 611 «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»  -31
 448 «ليليني منكم أولوا اْلحَلم والنهى»  -31
 418 «مره فليراجعها حتى تطهر...»  -31
 614 «من بدل دينو فاقتلوه»  -38
 619 «يجب....من سمع النداء فلم »  -39
 631 «من اشترى غنماً »  -10
 414 «من صام يوم الشك...»   -16
 614 «من نام عن صَلة....»  -14
 614 «بعد العصرنهيت عن الصَلة »  -14
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 614 «نهيت عن قتل النساء»  -13
 610 «وقََّت ْلىل العراق ذاَت عرق»  -11
 616 «وقَّت ْلىل المشرق العقيق»  -11
 614 «اً حر وكان زوجها »  -11
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 :الغريبة اْللفاظفهرس  -ٖ
 الصفحة المصطلح م

 34 البينات 6
 36 احلد 4
 613 اخلاص 4
 69 الرىان 3
 446 السند 1
 603 الَشْهد   1
 613 العام 1
 631 العرايا 8
 3 فلسفة 9

 618 ادلبٌن 60
 413 ادلنت 66
 618 ملاجمل 64
 14 الاحمل 64
 631 ادلصراة 63
 611 ادلطلق 61
 611 ادلقيد 61
 3 ادلنطق 61
 10 النصان 68
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 :فهرس اْلعَلم -ٗ
 الصفحة تاريخ الوفاة اَلسم م

 601 هٖٕٓ النظام -إبراىيم بن سيار  -6
 69 هٖٕٕٔ احلوثي -إبراىيم بن عبداهلل  -4
 649 هٙٚٗ الشًنازي -إبراىيم بن علي  -4
 14 هٜٓٚ الشاطيب -إبراىيم بن موسى   -3
 649 هٗٛٙ القراُب -أمحد بن إدريس   -1
 61 هٕٔٗ صاحب ادلذىب -أمحد بن حنبل   -1
 411 هٖٛٙ ابن ادلنًن -أمحد بن عباس  -1
 61 هٕٛٚ ابن تيمية -أمحد بن عبد احلليم   -8
 608 هٛٔ٘ ابن برىان -أمحد بن علي بن برىان  -9

 616 هٖٙٗ اخلطيب البغدادي -أبو بكر -أمحد بن علي بن ثابت  -60
 604 هٕ٘ٛ ابن حجر -أمحد بن علي بن زلمد  -66
 1 هٔٛٙ ابن خلكان -أمحد بن زلمد بن إبراىيم  -64
 10 هٖٔٔ أبو بكر اخلالل -أمحد بن زلمد بن ىارون  -64
 609 هٕٗٙ ادلزين -إمساعيل بن حيي  -63
 69 هٔٔٗٔ البهكلي -حسن بن أمحد  -61
 609 هٖ٘ٗ أبن أيب ىريرة -احلسن بن احلسٌن  -61
 616 هٜٖٙ أبو عبد اهلل البصري -احلسٌن بن علي  -61
 40 هٕٖٚٔ اخلزرجي اليماين -زلسنحسٌن بن   -68
 40 هٜٖٙٔ الزركلي -خًنالدين الزركلي  -69
 89 هٕٜٙ األنصاري -زكريا بن زلمد  -40
 3 هٜٗٗ الباجي -سليمان بن خلف  -46
 8 هٜٖ٘ شريح بن زلمد بن شريح  -44
 1 هٕٙٗ اجلياين -صاعد بن أمحد بن عبد الرمحن  -44
 616 هٓ٘ٗ الطربي -طاىر بن عبد اهلل بن طاىر  -43
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 433 ه٘ٔٗ ادلعتزيل القاضي -عبد اجلبار بن أمحد  -41
 90 هٜٛٔ العنربي -عبد الرمحن بن مهدي  -41
 39 هٕٚٚ اإلسنوي -عبد الرحيم بن احلسن  -41
 648 هٗٔ٘ القشًني -عبد الرحيم بن عبد الكرمي  -48
 96 هٕٖٔ أبو ىاشم -عبد السالم بن زلمد  -49
 31 هٖٓٚ البخاري -عبد العزيز بن أمحد  -40
 81 هٕٓٙ ابن قدامة ادلقدسي -أمحد بن زلمد عبداهلل بن  -46
 461 ه٘ٛٙ البيضاوي -عبداهلل بن عمر بن زلمد  -44
 13 هٛٚٗ اجلويين -عبد ادللك بن عبداهلل  -44
 83 هٔٚٚ السبكي  -عبد الوىاب بن علي  -43
 90 هٖٓٗ الكرخي -عبيد اهلل بن احلسٌن  -41
 649 هٙٗٙ ابن احلاجب  -عثمان بن عمر  -41
 604 هٖٗٙ ابن الصالح -عثمان بن الصالح  -41
 39 هٖٔٙ اآلمدي -علي بن أيب علي  -48
 34 ه٘ٛٛ ادلرداوي -علي بن سليمان  -49
 19 هٖٓٛ ابن اللحام -علي بن عباس  -30
 34 هٕٛٗ البزدوي -علي بن زلمد بن احلسٌن  -36
 33 هٙٔٛ اجلرجاين -علي بن زلمد بن علي  -34
 90 هٗٓ٘ إلكيا اذلراسي -علي بن زلمد بن علي  -34
 433 هٕٕٔ أبانعيسى بن   -33
 601 هٜٚٔ مام دار اذلجرةإ -مالك بن أنس  -31
 90 هٓٔ٘ أبو اخلطاب  -زلفوظ بن أمحد  -31
 34 هٖٛٗ السرخسي -زلمد بن أمحد بن أيب سهل  -31
 1 هٛٗٚ الذىيب -زلمد بن أمحد  -38
 34 هٕٜٚ ابن النجار -زلمد بن أمحد بن عبد العزيز  -39
 601 هٕٗٓ الشافعي -زلمد بن إدريس  -10
 616 هٖٔٔ بن خزديةا -إسحاق زلمد بن  -16
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 31 هٕٜٚ أمًن باد شاه -زلمد أمٌن  -14
 14 هٜٗٚ الزركشي -زلمد بن هبادر  -14
 611 ى  ٖٚٓ أبو بكر األشعري   -زلمد بن جعفر  -13
 94 هٛ٘ٗ الفراء القاضي -زلمد بن احلسٌن  -11
 614 هٖٗٛ الفناري -زلمد بن محزة  -11
 468 هٓ٘ٙ ابن مفلح -زلمد بن سعد  -11
 14 هٕٔٗٔ ابن عثيمٌن -صاحلزلمد بن   -18
 69 هٖٚٓٔ صديق خان -زلمد صديق حسن خان  -19
 609 هٖٖٓ الصًنُب -زلمد بن عبداهلل  -10
 461 هٔٙٛ ابن اذلمام -زلمد بن عبد الواحد  -16
 90 هٖٖٓ أبو علي اجلبائي  -زلمد بن عبد الوىاب بن سالم  -14
 94 هٖٙٗ أبو احلسٌن البصري -زلمد بن علي بن الطيب  -14
 18 هٙٓٙ الفخر الرازي -بن عمر بن احلسنزلمد   -13
 1 هٛٛٗ احلميدي -زلمد بن فتوح  -11
 10 ه٘ٓ٘ الغزايل -زلمد بن زلمد بن أمحد  -11
 611 هٕٜٖ أبو بكر الدقاق -زلمد بن زلمد بن جعفر  -11
 8 هٖٜٗ بن العريبا -زلمد عبد اهلل بن زلمد  -18
 13 هٜٚٛ ابن أمًن احلاج -زلمد بن زلمد بن زلمد  -19
 609 هٜٕٗ ادلروزي -نصر زلمد بن  -10
 14 هٖٜٚ التفتازاين -مسعود بن عمر  -16
 90 هٜٛٗ السمعاين -منصور بن زلمد بن عبد اجلبار  -14
 19 هٙٚٙ النووي -حيي بن شرف  -14
 609 هٕٛٔ أبو يوسف صاحب أيب حنيفة -يعقوب بن إبراىيم  -13
 4 هٖٙٗ ابن عبد الرب -يوسف بن عبد اهلل بن زلمد  -11
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 :والمذاىب فهرس الفرق -٘
 الصفحة اَلسم م

 61 األشاعرة  -6
 84 اجلعفرية  -4
 63 اجلهمية  -4
 49 احلنابلة  -3
 16 احلنفية  -1
 601 اخلوارج  -1
 663 الروافض  -1
 663 الزيدية  -8
 1 الشافعية  -9

 49 الشيعة  -60
 64 الظاىرية  -66
 3 ادلالكية  -64
 61 ادلرجئة  -64
 63 ادلعتزلة  -63

 :فهرس اْلماكن والبلدان -ٙ
 الصفحة والمكاناسم البلد  م

 4 األندلس 6
 610 ذات عرق 4
 4 ربض 4
 4 الزالقة 3
 61 شوكان 1
 616 العقيق 1
 4 فارس 1
 4 قرطبة 8
 3 لبلة 9
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 :علومحسب الوترتيبها  ،فهرس المصادر والمراجع -ٚ

 قرآن وعلوموال: 

)د، ت( )د،  حسن الغماري، دار الشروق للنشر والتوزيع.بن حملمد اإلمام الشوكاني مفسرا،   -6
 ط(.

ىـ(، 113تــ ، ادلؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن القرشي )تفسير القرآن العظيم  -4
 .م(6999) ىـ(،6340) ،ط: الثانيةسالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع،  احملقق: سامي بن زلمد

سعيد بن حزم ادلؤلف: أبو زلمد علي بن أمحد بن ، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم  -4
دار الكتب ، احملقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، ىـ(311تــ األندلسي القرطيب الظاىري )

 .م(6981) ىـ(،6301): األوىل، ، طبًنوت، لبنانالعلمية، 
ىـ(، مطبعة 6411تــ ادلؤلف: زلمد عبد العظيم الزُّْرقاين )مناىل العرفان في علوم القرآن،   -3

 احلليب وشركاه، ط: الثالثة، )د، ت(.عيسى البايب 

 العقيدة والتوحيد: 
تــ ادلؤلف: زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين )، التحف ِفي َمَذاِىب الّسلف  -1

 مكتبة ابن تيمية، القاىرة،، علق عليو وخرج أحاديثو: زلمد صبحي حسن حالق، ىـ(6410
 .ه(6361)ط: األوىل، ، مصر

، ىـ( 6346ادلؤلف: زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمٌن )ادلتوَب: ، العقيدة الواسطيةشرح   -1
الناشر: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، ، خرج أحاديثو واعتىن بو: سعد بن فواز الصميل

 (.ىـ 6346)ط: السادسة، ، ادلملكة العربية السعودية
، ىـ(6346تــ بن زلمد العثيمٌن )ادلؤلف: زلمد بن صاحل ، عقيدة أىل السنة والجماعة  -1

 .ه(6344): الرابعة، ط، ادلدينة ادلنورة ،سالميةاجلامعة اإل
ادلؤلف: عبد القاىر بن طاىر بن زلمد بن عبد اهلل ، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية  -8

 لبنان، ،بًنوت، دار اآلفاق اجلديدة، ىـ(349تــ منصور ) البغدادي التميمي األسفراييين، أبو
 .(م6911)ط: الثانية، 

ادلؤلف: أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ، الفصل في الملل واْلىواء والنحل  -9
 .)د، ت( )د، ط( .القاىرة، مكتبة اخلاجني، ىـ(311تــ لقرطيب الظاىري )األندلسي ا

 ادلقدسي الشهًن بابنادلؤلف: أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد ، لمعة اَلعتقاد  -60
ادلملكة  ،رشادوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإل، ىـ(140 تــ) ،قدامة ادلقدسي
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 .م(4000) ،ىـ(6340)الثانية، : ط، العربية السعودية
تــ محد الشهرستاين )ادلؤلف: أبو الفتح زلمد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أ، الملل والنحل  -66

 ، )د، ط(.()د، ت ،احلليبمؤسسة ، ىـ(138
ادلؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن ، بوية في نقض كَلم الشيعة القدريةمنهاج السنة الن  -64

جامعة ، احملقق: زلمد رشاد سامل، ىـ(148تــ ) ،سالم ابن تيمية احلراينعبد احلليم بن عبد ال
 .م(6981) ،ىـ(6301): األوىل، ط، اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية

الندوة العادلية ادلؤلف: ، الموسوعة الميسرة في اْلديان والمذاىب واْلحزاب المعاصرة  -64
لعادلية دار الندوة ا، ومراجعة: د. مانع بن محاد اجلهينإشراف وختطيط ، للشباب اإلسالمي

 .ه(6340)ط: الرابعة، ، للطباعة والنشر والتوزيع

 الحديث وعلومو: 
ادلؤلف: زلمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،   -63

ترتيب: األمًن عالء الدين علي ، ىـ(413بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، الب سيت )تــ 
مؤسسة ، حققو وخرج أحاديثو وعلق عليو: شعيب األرنؤوط، ه(149بن بلبان الفارسي )تــ 

 .م(6988ه(، )6308ط: األوىل، )، ًنوتالرسالة، ب
ادلؤلف: أبو العال زلمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم تحفة اْلحوذي بشرح جامع الترمذي،   -61

 ىـ(، دار الكتب العلمية، بًنوت، لبنان، )د، ت( )د، ط(6414ادلباركفورى )تــ 
ادلؤلف: أبو زكريا زليي ، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث  -61

دار ، تقدمي وحتقيق وتعليق: زلمد عثمان اخلشت ،ىـ(111تــ الدين حيٍن بن شرف النووي )
 .م(6981) ،ىـ(6301)الكتاب العريب، بًنوت، ط: األوىل، 

، ادلؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصَلح  -61
احملقق: عبد الرمحن زلمد  ،ىـ(801تــ الرمحن بن أيب بكر بن إبراىيم العراقي )احلسٌن بن عبد 

زلمد عبد احملسن الكتيب صاحب ادلكتبة السلفية بادلدينة ادلنورة، ط: األوىل،  :الناشر، عثمان
 .(م69199) ،(ه6489)

علي بن ، ادلؤلف: أبو الفضل أمحد بن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  -68
 ط:، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية ،ىـ(814تــ زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين )

 .(م6989) ،(ه6369)األوىل 
ادلؤلف: زلمد بن جرير بن يزيد تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من اْلخبار،   -69

مطبعة  ،زلمود زلمد شاكرىـ(، احملقق: 460تــ بن كثًن بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )
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 .)د، ت( )د، ط(القاىرة، ، ادلدين
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو   -40

، ادلؤلف: زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، احملقق: زلمد = صحيح البخاري
زلمد فؤاد عبد  عن السلطانية بإضافة ترقيم ورةدار طوق النجاة )مص، زىًن بن ناصر الناصر

 .(ه6344): األوىل، طالباقي(، 
، ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل حاشية السندي على سنن النسائي )مطبوع السنن(  -46

 ،(ه6301): الثانية، طحلب،  ،مكتب ادلطبوعات اإلسالمية، ىـ(966تــ الدين السيوطي )
 .(م6981)

، ادلؤلف: أبو عبد الرمحن زلمد اْلحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىاسلسلة   -44
مكتبة ادلعارف للنشر  ،ىـ(6340تــ ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جناٌب بن آدم، األلباين )

 .)د، ت( )د، ط( : األوىل، )دلكتبة ادلعارف(،ط، والتوزيع، الرياض
دلؤلف: أبو عبد الرمحن وأثرىا السيئ في اْلمة، اسلسلة اْلحاديث الضعيفة والموضوعة   -44

دار النشر: دار ، ىـ(6340تــ زلمد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جناٌب بن آدم، األلباين )
 .(م6994)، ىـ(6364: األوىل، )ط، ادلمكلة العربية السعودية ،ادلعارف، الرياض

، ادلؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشًن بن شداد بن سنن أبي داود  -43
ادلكتبة العصرية، ، احملقق: زلمد زليي الدين عبد احلميد ،ىـ(411تــ عمرو األزدي السِِّجْستاين )

 .، )د، ت( )د، ط(بًنوت ،صيدا
وماجة اسم أبيو يزيد ، ادلؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجو  -41

فيصل عيسى البايب  ،دار إحياء الكتب العربية، حتقيق: زلمد فؤاد عبد الباقي، ىـ(414تــ )
 .)د، ت( )د، ط( احلليب،

، ادلؤلف: زلمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو سنن الترمذي  -41
(، وزلمد فؤاد عبد الباقي )جـ 4، 6ىـ(، حتقيق وتعليق: أمحد زلمد شاكر )جـ 419تــ عيسى )

شركة مكتبة ومطبعة ، (1، 3(، وإبراىيم عطوة عوض ادلدرس ُب األزىر الشريف )جـ 4
 .(م6911) ،ـه(6491): الثانية، طمصر،  ،مصطفى البايب احلليب

تــ بو بكر البيهقي )، ادلؤلف: أمحد بن احلسٌن بن علي بن موسى اخلراساين، أالسنن الكبرى  -41
: الثالثة، ط، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، احملقق: زلمد عبد القادر عطا(، ىـ318

 .م(4004) ،ـه(6343)
ادلؤلف: زلمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،   -48

الناشر: ، األرنؤوطاحملقق: شعيب ، ىـ(413تــ َمْعبَد، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، الب سيت )
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 .(6994)، (6363): الثانية، ط، بًنوت، مؤسسة الرسالة
تــ دين، األلباين )، ادلؤلف: أبو عبد الرمحن زلمد ناصر الصحيح الجامع الصغير وزياداتو  -49

 .)د، ت( )د، ط(، بًنوت، لبنان ،ادلكتب اإلسالمي، ىـ(6340
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن ادلؤلف: العلل المتناىية في اْلحاديث الواىية،   -40

الناشر: إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، ، احملقق: إرشاد احلق األثري، ىـ(191تــ زلمد اجلوزي )
 .(م6986) ،(ىـ6306: الثانية، )ط، باكستان

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعو حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح   -46
ادلؤلف: زلمد أشرف بن أمًن بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، شرف عللو ومشكَلتو، 

: ط ،لبنان ،بًنوت، الناشر: دار الكتب العلمية، ىـ(6449تــ احلق، الصديقي، العظيم آبادي )
 .ه(6361)الثانية، 

، ادلؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب الكفاية في علم الرواية  -44
 ،ادلكتبة العلمية، ، إبراىيم محدي ادلديناحملقق: أبو عبداهلل السورقي ،ىـ(314تــ البغدادي )

 .)د، ت( )د، ط(ادلدينة ادلنورة، 
ادلؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن ، المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي  -44

مكتب ادلطبوعات ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة ،ىـ(404تــ علي اخلراساين، النسائي )
 .(6981)، (6301): الثانية، طحلب،  ،اإلسالمية

ليمان ، ادلؤلف: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سَمْجَمُع الزََّوائِِد َوَمْنَبُع الَفَوائِدِ   -43
َْأم ون لِلتـُّرَاثِ ، َحقََّقو  َوَخرََّج َأَحاِديثَو : حسٌن سليم أسد الد اراين ،ىـ(801تــ اذليثمي )

، َدار  ادل
 .)د، ت( )د، ط(

، ادلؤلف: أبو عبد اهلل احلاكم زلمد بن عبد اهلل بن زلمد بن المستدرك على الصحيحين  -41
حتقيق:  ،ىـ(301تــ النيسابوري ادلعروف بابن البيع )محدويو بن ن عيم بن احلكم الضيب الطهماين 

، (ه6366): األوىل، ط، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا
 .(م6990)

، ادلؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىالل بن أسد مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -41
: األوىل، طالقاىرة،  ،دار احلديث، زلمد شاكراحملقق: أمحد  ،ىـ(436تــ الشيباين )

 . م(6991) ،ـه(6361)
ادلؤلف: أبو زلمد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن  ،مسند الدارمي المعروف ب  )سنن الدارمي(  -41

حتقيق: حسٌن  ،ىـ(411تــ الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )
: األوىل، ط للنشر والتوزيع، ادلملكة العربية السعودية، دار ادلغين، سليم أسد الداراين
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 .م(4000)، ه(6364)
، ادلؤلف: مسلم بن المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل   -48

دار إحياء ، احملقق: زلمد فؤاد عبد الباقي ،ىـ(416تــ احلجاج أبو احلسن القشًني النيسابوري )
 )د، ت( )د، ط(. .بًنوت ،اث العريبالرت 

، ادلؤلف: زلمد بن عبد اهلل اخلطيب العمري، أبو عبد اهلل، ويل الدين، مشكاة المصابيح  -49
: ط، بًنوت، لبنان ،ادلكتب اإلسالمي، ىـ(، احملقق: زلمد ناصر الدين األلباين136تــ التربيزي )

 .(م6981)الثالثة، 
أيوب بن مطًن اللخمي الشامي، أبو القاسم ، ادلؤلف: سليمان بن أمحد بن المعجم اْلوسط  -30

، ، عبد احملسن بن إبراىيم احلسيينحملقق: طارق بن عوض اهلل بن زلمدىـ(، ا410تــ الطرباين )
 .)د، ت( )د، ط( القاىرة، ،دار احلرمٌن

، ادلؤلف: عثمان بن عبد الرمحن، معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصَلح  -36
 ،دار الفكر، احملقق: نور الدين عرت ،ىـ(134تــ تقي الدين ادلعروف بابن الصالح )أبوعمرو، 

 .(م6981) ،(ىـ 6301)بًنوت، سنة النشر:  ،سوريا، دار الفكر ادلعاصر
ادلؤلف: أبو زكريا زليي الدين حيٍن بن شرف المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،   -34

 .(ه6494): الثانية، ط، بًنوت، الرتاث العريبىـ(، الناشر: دار إحياء 111تــ النووي )
، ادلؤلف: أبو الفضل أمحد بن نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أىل اْلثر  -34

مقروءة على  حققو على نسخةىـ(، 814تــ علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين )
 ،ه(6346): الثالثة، طمطبعة الصباح، دمشق، ، ادلؤلف وعلق عليو: نور الدين عرت

 .م(4000)
، ادلؤلف: مجال نصب الراية ْلحاديث الهداية مع حاشيتو بغية اْللمعي في تخريج الزيلعي  -33

ىـ(، قدم للكتاب: زلمد يوسف 114تــ الدين أبو زلمد عبد اهلل بن يوسف بن زلمد الزيلعي )
احلج، ٍب أكملها زلمد البَـن وري، صححو ووضع احلاشية: عبد العزيز الفنجاين، إىل كتاب 

دار  ،لبنان، بًنوت ،يوسف الكامل فوري، احملقق: زلمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر
 .(م6991) ،ىـ(6368)السعودية، ط: األوىل،  ،جدة ،القبلة للثقافة اإلسالمية

ادلؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن النكت على كتاب ابن الصَلح،   -31
الناشر: عمادة البحث ، احملقق: ربيع بن ىادي عمًن ادلدخلي، ىـ(814تــ حجر العسقالين )

 ،(ه6303): األوىل، ط، العلمي باجلامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة، ادلملكة العربية السعودية
 .(م6983)
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 كتب الفقو: 
زلمد بن عبد اهلل  ادلؤلف: زلمد بن علي بن، السيل الجرار المتدفق على حدائق اْلزىار  -31

 .األوىل ط: )د، ت(، ،دار ابن حزم، ىـ(6410تــ الشوكاين اليمين )
ادلؤلف: زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل ، الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني  -31

، بن حسن حالق« زلمد صبحي»حققو ورتبو: أبو مصعب  ،ىـ(6410تــ الشوكاين اليمين )
 .)د، ت( )د، ط( .اليمن ،اجلديد، صنعاءمكتبة اجليل 

ادلؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن ، كشاف القناع عن متن اإلقناع  -38
 .)د، ت( )د، ط(، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ىـ(6016تــ إدريس البهوتى احلنبلى )

تــ احلليم بن تيمية احلراين )ادلؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد ، مجموع الفتاوى  -39
رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، ، احملقق: عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم، ىـ(148

 .(م6991) ،(ىـ6361)عام النشر: ، ادلدينة النبوية، ادلملكة العربية السعودية
صاحل ادلؤلف: زلمد بن ، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  -10

دار ، مجع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراىيم السليمان، ىـ(6346تــ بن زلمد العثيمٌن )
 .ه(6364)، ط: األخًنة، دار الثريا ،الوطن

ادلؤلف: أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب ، المحلى باآلثار  -16
 د، ط(.))د، ت(،  لبنان، ،بًنوت، دار الفكر، ىـ(311تــ الظاىري )

ادلؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  -14
 .(م6993) ،(ىـ6361)، ط: الثانية، بًنوت، لبنان ،ادلكتب اإلسالميىـ(، 6434تــ )

 ،ىـ(6410تــ ادلؤلف: زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين )، نيل اْلوطار  -14
 .(م6994)، (ه6364)ط: األوىل، ، دار احلديث، مصر، حتقيق: عصام الدين الصبابطي

 كتب أصول الفقو: 
تـ ) :للقاضي البيضاوي، ((اإلبهاج في شرح المنهاج ))منهاج الوصول إلي علم اْلصول  -13

ادلؤلف: تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكاُب بن علي بن دتام بن حامد بن ىـ(، 181
عام ، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوىابحييي 

 .م(6991)، (ه6361)النشر: 
ادلؤلف: زلمد بن إمساعيل بن صالح بن زلمد احلسين، إجابة السائل شرح بغية اآلمل،   -11

احملقق: القاضي ، ىـ(6684، ادلعروف كأسالفو باألمًن )تــ الصنعاين، أبو إبراىيم الكحالين ٍب
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ط: ، مؤسسة الرسالة، بًنوت، حسٌن بن أمحد السياغي والدكتور حسن زلمد مقبويل األىدل
 م(.6981األوىل، )

، ادلؤلف: أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي اإلحكام في أصول اْلحكام  -11
 احلديث، القاىرة، سنة الطبع:ىـ(، حتقيق: زلمود حامد عثمان، دار 311تــ القرطيب الظاىري )

 .(م4001) ،(ه6341)
ادلؤلف: أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي ، اإلحكام في أصول اْلحكام  -11

احملقق: الشيخ أمحد زلمد شاكر، قدم لو: األستاذ الدكتور  ،ىـ(311تــ القرطيب الظاىري )
 د، ط(.د، ت(، )، دار اآلفاق اجلديدة، بًنوت، إحسان عباس

، ادلؤلف: أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن زلمد بن اإلحكام في أصول اْلحكام  -18
بًنوت،  ،ادلكتب اإلسالميـ، احملقق: عبد الرزاق عفيفي، (ه146تــ سامل الثعليب اآلمدي )

 )د، ت(، )د، ط(. .مشقد
تقي الدين ادلعروف بابن ادلؤلف: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، ، أدب المفتي والمستفتي  -19

ادلدينة  ،مكتبة العلوم واحلكم، احملقق: د. موفق عبد اهلل عبد القادر، ىـ(134تــ الصالح )
 .(م4004) ،(ىـ6344)، ط: الثانية، ادلنورة

ادلؤلف: زلمد بن علي بن زلمد بن عبد ، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم اْلصول  -10
قدم لو: ، كفر بطنا ،احملقق: الشيخ أمحد عزو عناية، دمشق، ىـ(6410تــ اهلل الشوكاين اليمين )

 ،: األوىلط، دار الكتاب العريب، الشيخ خليل ادليس والدكتور ويل الدين صاحل فرفور
 .(م6999)، (ىـ6369)

ادلؤلف: زلمد بن علي بن زلمد بن عبد إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم اْلصول،   -16
حتقيق: ناجي السويد، ادلكتبة العصرية، صيدا، بًنوت، ط:  ،ىـ(6410تــ اليمين )اهلل الشوكاين 

 .(م4009) ،(ه6340)األوىل، 
دار ، ىـ(116ادلؤلف: تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )تــ اْلشباه والنظائر،   -14

 .م(6996ه(ـ، )6366ط: األوىل )، الكتب العلمية، بًنوت، لبنان
ادلؤلف: حسن بن عمر ، الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامعاْلصل   -14

ط: األوىل، ، مطبعة النهضة، تونس، ىـ(6431بعد تــ ين ادلالكي )بن عبد اهلل السيناو 
 .(م6948)

، ىـ(384تــ ادلؤلف: زلمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )، أصول السرخسي  -13
 .)د، ت( )د، ط( .بًنوت ،دار ادلعرفة
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دار ابن  ،ىـ(6346تــ ادلؤلف: زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمٌن )، اْلصول من علم اْلصول  -11
 .(ىـ6341) :عام طبع ،اجلوزي

ادلؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر ، البحر المحيط في أصول الفقو  -11
 .(م6993) ،(ىـ6363)ط: األوىل، ، دار الكتيب، ىـ(193تــ الزركشي )

زلمد اجلويين، أبو  ادلؤلف: عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف بن، البرىان في أصول الفقو  -11
دار ، احملقق: صالح بن زلمد بن عويضة ،ىـ(318تــ الدين، ادللقب بإمام احلرمٌن )ادلعايل، ركن 

 .م(6991) ،ه(6368)األوىل  ط:، بًنوت، لبنان، الكتب العلمية
ادلؤلف: زلمود بن عبد الرمحن )أيب القاسم( ابن ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  -18

دار ، احملقق: زلمد مظهر بقا، ىـ(139تــ أمحد بن زلمد، أبو الثناء، مشس الدين األصفهاين )
 .(م6981) ،ىـ(6301: األوىل، )ط، ادلدين، السعودية

تــ اسحاق إبراىيم بن علي بن يوسف الشًنازي ) ادلؤلف: أبو، التبصرة في أصول الفقو  -19
 .(ه6304): األوىل، ط، دمشق ،دار الفكر، احملقق: د. زلمد حسن ىيتو، ىـ(311

ادلؤلف: عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقو  -10
الرمحن اجلربين، د. عوض احملقق: د. عبد  ،ىـ(881تــ ادلرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي )

 ،(ىـ6346)ط: األوىل، ، الرياض ،السعودية ،مكتبة الرشد، القرين، د. أمحد السراح
 .(م4000)

دار ، ادلؤلف: عبد اللطيف بن عبد اهلل الربزجني، التعارض والترجيح بين اْلدلة الشرعية  -16
 . (م6994)  ،(ه6364)، ط: األوىل، بًنوت، لبنان، الكتب العلمية

، ادلؤلف: زلمد إبراىيم زلمد احلفناوي، دار الوفاء للطباعة التعارض والترجيح عند اْلصوليين  -14
  .(م6981) ،(ه6308)مصر، ط: الثانية، ، والنشر والتوزيع، ادلنصورة

ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ، قرير اَلستناد في تفسير اَلجتهادت  -14
: األوىل، ط، االسكندرية، الناشر: دار الدعوة، د. فؤاد عبد ادلنعم أمحد احملقق:، ىـ(966تــ )
 .(ه6304)

ادلؤلف: أبو عبد اهلل، مشس الدين زلمد بن زلمد بن زلمد ادلعروف بابن ، التقرير والتحبير  -13
ط: ، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ىـ(819تــ أمًن حاج ويقال لو ابن ادلوقت احلنفي )

 .(م6984)، (ه6304)الثانية، 
ادلؤلف: زلمد بن علي بن تقويم النظر في مسائل خَلفية ذائعة، ونبذ مذىبية نافعة،   -11

احملقق: د. صاحل بن ناصر بن صاحل ، ىـ(194شعيب، أبو شجاع، فخر الدين، ابن الدَّىَّان )تــ 
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 (.م4006)ىـ(، 6344ط: األوىل، )، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، اخلزمي
ادلؤلف: عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف بن زلمد اجلويين، أبو ، التلخيص في أصول الفقو  -11

احملقق: عبد اهلل جومل النبايل وبشًن أمحد ، ىـ(318تــ ادلعايل، ركن الدين، ادللقب بإمام احلرمٌن )
 .)د، ط( (،ت ،د) سنة النشر:، بًنوت، دار البشائر اإلسالمية، العمري

ادلؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي ، التمهيد في تخريج الفروع على اْلصول  -11
 ،مؤسسة الرسالة، احملقق: د. زلمد حسن ىيتو، ىـ(114تــ الشافعي ، أبو زلمد، مجال الدين )

 .(ه6300)ط: األوىل، ، بًنوت
تــ شاه احلنفي ) باد ادلؤلف: زلمد أمٌن بن زلمود البخاري ادلعروف بأمًن، تيسير التحرير  -18

 .)د، ت(، )د، ط( ،بًنوت ،دار الفكر، ىـ(914
لإلمام عبد ادلؤمن بن عبد احلق  ، تيسير الوصول إلى قواعد اْلصول ومعاقد الفصول  -19

مقدمة ، دار ابن اجلوزي، شرح : عبد اهلل بن صاحل الفوزان، ىـ(149ـ  118البغدادي احلنبلي )
 )د، ت(، )د، ط(. .الطبعة الثانية

ادلؤلف: حسن بن زلمد بن ، حاشية العطار على شرح الجَلل المحلي على جمع الجوامع  -80
)د، ت( )د، : ط، بًنوت، لبنان ،دار الكتب العلمية، ىـ(6410تــ زلمود العطار الشافعي )

 .ط(
عبد السالم  ادلؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن، درء تعارض العقل والنقل  -86

حتقيق: ، ىـ(148تــ بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن زلمد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )
، جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، ادلملكة العربية السعودية، الدكتور زلمد رشاد سامل

 .م(6996) ،ـه(6366)ط: الثانية، 
ادلؤلف: أبو عاصم الشحات شعبان ، اْلصوليين دَللة اَلقتران ووجو اَلحتجاج بها عند  -84

فضيلة الشيخ / أبو حفص سامي بن  راجعو وقدم لو:، زلمود عبد القادر الربكاٌب ادلصري
، فضيلة الشيخ / وحيد بن عبد السالم بايل حفظو اهلل تعاىل، العريب األثري حفظو اهلل تعاىل

 .م(4066) ،ـه(6344): األوىل، ط، دار النشر والتوزيع اإلسالمية
دار التدمرية، ، ادلؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلمي، الذي َل َيَسُع الَفِقيِو َجهَلوُ   -84

 .م(4001)، ه(6341): األوىل، ط، ادلملكة العربية السعودية ،الرياض
ادلؤلف: الشافعي أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ، الرسالة  -83

مكتبو احلليب، ، احملقق: أمحد شاكر، ىـ(403تــ بن عبد مناف ادلطليب القرشي ادلكي )ادلطلب 
 .(م6930) ،ىـ(6418: األوىل، )ط، مصر
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ادلؤلف: ، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقو على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل  -81
ٍب الدمشقي احلنبلي، أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة ادلقدسي 

: الثانية ط، مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع، ىـ(140تــ الشهًن بابن قدامة ادلقدسي )
 .(م4004)، (ه6344)

، ىـ(194تــ ادلؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )، شرح التلويح على التوضيح  -81
 .)د، ت( )د، ط(ط: ، مكتبة صبيح مبصر

ادلؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ، الفصولشرح تنقيح   -81
شركة الطباعة الفنية ، احملقق: طو عبد الرؤوف سعد، ىـ(183تــ ادلالكي الشهًن بالقراُب )

 .م(6914)، ه(6494)ط: األوىل، ، ادلتحدة
د العزيز بن علي ادلؤلف: تقي الدين أبو البقاء زلمد بن أمحد بن عب، شرح الكوكب المنير  -88

مكتبة ، احملقق: زلمد الزحيلي ونزيو محاد، ىـ(914تــ الفتوحي ادلعروف بابن النجار احلنبلي )
 . م(6991 ،(ىـ6368)الثانية ط: ، العبيكان

سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطوُب الصرصري، أبو : ادلؤلف، شرح مختصر الروضة  -89
: ط، مؤسسة الرسالة، عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي: احملقق،ىـ(161تــ الربيع، جنم الدين )

 .م(6981)، ه(6301) ،األوىل
لعبد اهلل بن صاحل الفوزان، مكتبة دار ادلنهاج، الرياض، ط: شرح الورقات في أصول الفقو،   -90

 ه(.6346الثانية، )
زلمد بن خلف ابن زلمد بن احلسٌن بن  ،القاضي أبو يعلى: ادلؤلف، العدة في أصول الفقو  -96

د أمحد بن علي بن سًن ادلباركي، األستاذ : حققو وعلق عليو وخرج نصو، ىـ(318تــ الفراء )
: الثانية ط، )د، ن(، جامعة ادللك زلمد بن سعود اإلسالمية ،ادلشارك ُب كلية الشريعة بالرياض

 .م(6990) ،ـه(6360)
ادلؤلف: زكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا األنصاري، ، غاية الوصول في شرح لب اْلصول  -94

دار الكتب العربية الكربى، مصر )أصحاهبا: ، ىـ(941تــ زين الدين أبو حيٍن السنيكي )
 .د، ت( )د، ط() ،مصطفى البايب احلليب وأخويو(

س ادلؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدري، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق  -94
 .)د، ت( )د، ط(: ط، عامل الكتب، ىـ(183تــ بن عبد الرمحن ادلالكي الشهًن بالقراُب )

ادلؤلف: زلمد بن محزة بن زلمد، مشس الدين الفناري )أو ، فصول البدائع في أصول الشرائع  -93
، دار الكتب العلمية، احملقق: زلمد حسٌن زلمد حسن إمساعيل، ىـ(843تــ الَفَنري( الرومي )
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 .ه(6341) ،م(4001)ط: األوىل، بًنوت، لبنان، 
، ىـ(410تــ ادلؤلف: أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )، الفصول في اْلصول  -91

 (.م6993)، (ىـ6363)ط: الثانية، ، وزارة األوقاف الكويتية
اخلطيب ادلؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي ، الفقيو والمتفقو  -91

، دار ابن اجلوزي، احملقق: أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، ىـ(314تــ البغدادي )
 .(ه6346): الثانية، ط، السعودية

ادلؤلف: ابن اللحام، عالء الدين القواعد والفوائد اْلصولية وما يتبعها من اْلحكام الفرعية،   -91
ىـ(، احملقق: عبد الكرمي 804احلنبلي )تــ أبو احلسن علي بن زلمد بن عباس البعلي الدمشقي 

 م(.6999ه(، )6340الفضيلي، الناشر: ادلكتبة العصرية، ط: )
، ادلؤلف: أبو ادلظفر، منصور بن زلمد بن عبد اجلبار ابن أمحد ع اْلدلة في اْلصولطاقو   -98

ىـ(، احملقق: زلمد حسن زلمد حسن 389تــ ادلروزى السمعاين التميمي احلنفي ٍب الشافعي )
 .(م6999)، (ه6368)ط: األوىل، بًنوت، لبنان، ، دار الكتب العلميةامساعيل الشافعي، 

ادلؤلف: عبد العزيز بن أمحد بن زلمد، عالء الدين ، كشف اْلسرار شرح أصول البزدوي  -99
 .ط()د، ت( )د، ط: ، دار الكتاب اإلسالمي، ىـ(140تــ البخاري احلنفي )

تــ ادلؤلف: أبو اسحاق إبراىيم بن علي بن يوسف الشًنازي )، اللمع في أصول الفقو  -600
 .ه(6343) ،م(4004) ،الثانية :ط، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ىـ(311

ادلؤلف: أبو عبد اهلل زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسٌن التيمي الرازي ادللقب ، المحصول  -606
: الدكتور طو جابر فياض العلواين، دراسة وحتقيقىـ(، 101تــ خطيب الري )رازي بفخر الدين ال

 .م(6991)، ه(6368)ط: الثالثة، مؤسسة الرسالة، 
ادلؤلف: القاضي زلمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب ادلعافري ، المحصول في أصول الفقو  -604

، عمان، دار البيارق، فودة سعيد ،احملقق: حسٌن علي اليدري، ىـ(134تــ االشبيلي ادلالكي )
 .(م6999)، (ه6340): األوىل، ط

ادلؤلف: ابن اللحام، عالء المختصر في أصول الفقو على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل،   -604
احملقق: د. ، ىـ(804الدين أبو احلسن علي بن زلمد بن عباس البعلي الدمشقي احلنبلي )تــ 

 .( )د، ط(ن)د، ، مكة ادلكرمةجامعة ادللك عبد العزيز، ، زلمد مظهربقا
قيق: زلمد حتىـ(، 101تــ الغزايل الطوسي )ادلؤلف: أبو حامد زلمد بن زلمد ، المستصفى  -603

، (ه6364)، ط: األوىل، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلميةعبد السالم عبد الشاُب، 
 .(م6994)
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ادلؤلف: آل تيمية ]بدأ بتصنيفها اجلد : رلد الدين عبد السالم بن ، المسودة في أصول الفقو  -601
ٍب أكملها االبن  ،ىـ(184)تـ عبد احلليم بن تيمية : وأضاف إليها األب، ،ىـ(114)تـ تيمية 

قق: زلمد زليي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العريب، احمل، ىـ(148احلفيد: أمحد بن تيمية )تـ 
 .)د، ت( )د، ط(

تــ ادلؤلف: زلمد بن علي الطيب أبو احلسٌن الَبْصري ادلعتزيل )، لمعتمد في أصول الفقوا  -601
 ه(.6304)  ، ط: األوىل،بًنوت، الناشر: دار الكتب العلمية، احملقق: خليل ادليس ،ىـ(341

، ىـ(311تــ ادلؤلف: أبو اسحاق إبراىيم بن علي بن يوسف الشًنازي )، المعونة في الجدل  -601
: األوىل، ط، الكويت، مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، احملقق: د. علي عبد العزيز العمًنيين

 .(ه6301)
ادلؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر ، المنثور في القواعد الفقهية  -608

 .(م6981) ،(ىـ6301): الثانية، ط، وزارة األوقاف الكويتية، ىـ(193تــ الزركشي )
تــ ادلؤلف: أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل الطوسي )، المنخول من تعليقات اْلصول  -609

بًنوت  ،دار الفكر ادلعاصر ،حققو وخرج نصو وعلق عليو: الدكتور زلمد حسن ىيتو، ىـ(101
    .م(6998 ،ىـ 6369): الثالثة، ط ،سورية، لبنان، دار الفكر دمشق

تــ يب )طاي الشهًن بالشطموسى بن زلمد اللخمي الغرنادلؤلف: إبراىيم بن ، الموافقات  -660
، األوىلط: ، دار ابن عفان، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ىـ(190

 .(م6991 ،ىـ6361)
ادلؤلف: أبو زلمد علي بن ، النبذة الكافية في أحكام أصول الدين )النبذ في أصول الفقو(  -666

احملقق: زلمد أمحد عبد ، ىـ(311تــ القرطيب الظاىري )أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي 
 .(ه6301): األوىل، ط، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، العزيز

ادلؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي ، نهاية السول شرح منهاج الوصول  -664
ط: األوىل ، لبنانبًنوت، ، دار الكتب العلمية، ىـ(114تــ الشافعي ، أبو زلمد، مجال الدين )

 .(م6999 ،ىـ6340)
 .بد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة، )د، ت(، )د، ط(لعفي أصول الفقو،  الوجيز  -664
ادلؤلف: عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف بن زلمد اجلويين، أبو ادلعايل، ركن الدين، ، الورقات  -663

 )د، ت(، )د، ط(. اللطيف زلمد العبد.ىـ(، احملقق: د. عبد 318تــ ادللقب بإمام احلرمٌن )
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 جمااللغة والمع: 
ادلؤلف: زلم د بن زلم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو ، تاج العروس من جواىر القاموس  -661

، )د، دار اذلداية، احملقق: رلموعة من احملققٌن، ىـ(6401تــ الفيض، ادللق ب مبرتضى، الزَّبيدي )
 ت(، )د، ط(.

احملقق: ضبطو ، ىـ(861تــ ادلؤلف: علي بن زلمد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )، التعريفات  -661
ط: األوىل  ،بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، وصححو مجاعة من العلماء بإشراف الناشر

 .(م6984، ىـ6304)
احملقق: ، ىـ(410تــ ادلؤلف: زلمد بن أمحد بن األزىري اذلروي، أبو منصور )، تهذيب اللغة  -661

  .(م4006): األوىل، ط لبنان، ،بًنوت، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، زلمد عوض مرعب
تــ ) ،ادلؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوىري الفارايب، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -668

 ،ىـ 6301)ط: الرابعة  ،بًنوت، دار العلم للماليٌن، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ىـ(494
 .م(6981

، ادلؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن دتيم الفراىيدي البصري، كتاب العين  -669
 .دار ومكتبة اذلالل، إبراىيم السامرائي .احملقق: د مهدي ادلخزومي، د، ىـ(610تــ )

حيٍن بن مهران ادلؤلف: أبو ىالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن الفروق اللغوية،   -640
الناشر: دار العلم والثقافة ، حققو وعلق عليو: زلمد إبراىيم سليم، ىـ(491حنو تــ العسكري )

 .)د، ت( )د، ط( .مصر، للنشر والتوزيع، القاىرة
، ىـ(861تــ ادلؤلف: رلد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفًنوزآبادى )، القاموس المحيط  -646

مؤسسة ، بإشراف: زلمد نعيم العرقس وسي، ُب مؤسسة الرسالةحتقيق: مكتب حتقيق الرتاث 
 .م(4001 ،ىـ 6341)ط: الثامنة، ، لبنان، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بًنوت

ادلؤلف: زلمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري ، لسان العرب  -644
 .ه(6363)، ط: الثالثة، بًنوت، دار صادر، ىـ(166تــ الرويفعى اإلفريقى )

، بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفيادلؤلف: زين الدين أبو عبد اهلل زلمد ، مختار الصحاح  -644
، الدار النموذجية، بًنوت ،ادلكتبة العصرية، احملقق: يوسف الشيخ زلمد، ىـ(111تــ الرازي )

 .(م6999 ،ىـ6340)ط: اخلامسة، ، صيدا
، ادلؤلف: أمحد بن زلمد بن علي الفيومي ٍب، غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير في    -643

 )د، ت(، )د، ط(. .بًنوت، ادلكتبة العلمية، ىـ(110حنو تــ أبو العباس )احلموي، 
 ،ادلؤلف: زلمد بن أمحد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكاتب البلخي اخلوارزميمفاتيح العلوم،   -641
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 )د، ت(. .ط: الثانية، دار الكتاب العريب، األبيارياحملقق: إبراىيم ، ىـ(481تــ )
ادلؤلف: أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أمحد، الزسلشري جار ، لمفصل في صنعة اإلعرابا  -641

: األوىل، ط، بًنوت، الناشر: مكتبة اذلالل، احملقق: د. علي بو ملحم، ىـ(148تــ اهلل )
 .م(6994)

 والتاريخ والطبقات: التراجم 
تــ )ادلؤلف: خًن الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ، اْلعَلم  -641

 .(م4004)أيار/ مايو  ،ط: اخلامسة عشر، دار العلم للماليٌن، ه(6491
ادلؤلف: زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،   -648

 .بًنوت، دار ادلعرفة، ىـ(6410تــ الشوكاين اليمين )
ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،   -649

 .لبنان / صيدا ،احملقق: زلمد أبو الفضل إبراىيم، ادلكتبة العصرية، ىـ(966تــ السيوطي )
ادلؤلف: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ق طل وبغا السودوين )نسبة إىل تاج التراجم،   -640

، احملقق: زلمد خًن رمضان يوسف، ىـ(819تــ معتق أبيو سودون الشيخوين( اجلمايل احلنفي )
 .(م6994، ىـ 6364): األوىل، ط، دمشق، الناشر: دار القلم

، ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد تاريخ اإلسَلم ووفيات المشاىير واْلعَلم  -646
احملقق: عمر عبد السالم التدمري، دار العريب،  ،ىـ(138تــ بن عثمان بن قَادْياز الذىيب )

 .م(6994 ،ىـ 6364)بًنوت، ط: الثانية، 
ادلؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب تاريخ بغداد وذيولو،   -644

دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر  ،بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ىـ(314تــ البغدادي )
 .ه(6361)ط: األوىل، ، عطا

تــ ادلؤلف: زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة البخاري، أبو عبد اهلل )التاريخ الكبير،   -644
طبع حتت مراقبة: زلمد عبد ادلعيد ، الدكن، : دائرة ادلعارف العثمانية، حيدر آبادط، ىـ(411
 .خان

تــ ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان بن قَادْياز الذىيب )تذكرة الحفاظ،   -643
 .(م6998 ،ىـ6369)ط: األوىل، ، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ىـ(138

، ىـ(118تــ ادلؤلف: زلمد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي، )التكملة لكتاب الصلة،   -641
 (.م6991 ،ىـ6361)سنة النشر: ، لبنان، دار الفكر للطباعة، احملقق: عبد السالم اذلراس
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ادلؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين تهذيب التهذيب،   -641
 .(ىـ6441)األوىل،  ط:، النظامية، اذلندمطبعة دائرة ادلعارف ، ىـ(814تــ )

ادلؤلف: زلمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن محيد جذوة المقتبس في ذكر وَلة اْلندلس،   -641
، الدار ادلصرية للتأليف والنشر، ىـ(388تــ األزدي ادليورقي احَلِميدي أبو عبد اهلل بن أيب نصر )

 .(م6911النشر: )عام ، القاىرة
ادلؤلف: عبد القادر بن زلمد بن نصر اهلل القرشي، أبو الجواىر المضية في طبقات الحنفية،   -648

 .كراتشي،  الناشر: مًن زلمد كتب خانو، ىـ(111تــ زلمد، زليي الدين احلنفي )
ادلؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،   -649

رللس دائرة ادلعارف ، احملقق: مراقبة / زلمد عبد ادلعيد ضان، ىـ(814تــ العسقالين )بن حجر 
 (.م6914 ،ىـ6494)ط: الثانية، ، صيدر اباد/ اذلند ،العثمانية

، ىـ(134تــ ادلؤلف: أبو احلسن علي بن بسام الشنرتيين )الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة،   -630
 م(.6919)، تونس، للكتاب، ليبيا الدار العربية، احملقق: إحسان عباس

ادلؤلف: مشس الدين أبو احملاسن زلمد بن علي بن احلسن بن محزة ذيل تذكرة الحفاظ،   -636
 ،ىـ6369): األوىل ط، الناشر: دار الكتب العلمية، ىـ(111تــ احلسيين الدمشقي الشافعي )

 .(م6998
أمحد بن رجب بن احلسن، ادلؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن ذيل طبقات الحنابلة،   -634

احملقق: د عبد الرمحن بن سليمان ، ىـ(191تــ الَسالمي، البغدادي، ٍب الدمشقي، احلنبلي )
 .م(4001 ،ىـ 6341): األوىل، ط، الرياض، مكتبة العبيكان، العثيمٌن

 ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان بن قَادْيازسير أعَلم النبَلء،   -634
ط: ومؤسسة الرسالة،  .(م4001،ىـ6341)ط: ، القاىرة ،دار احلديث، ىـ(138تــ الذىيب )

 (.م 6981ىـ /  6301)، الثالثة
، ادلؤلف: عبد احلي بن أمحد بن زلمد ابن العماد شذرات الذىب في أخبار من ذىب  -633

أحاديثو: عبد ىـ(، حققو: زلمود األرناؤوط، خرج 6089تــ الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )
 .م(6981 ،ىـ 6301)بًنوت، ط: األوىل، ، القادر األرناؤوط، دار ابن كثًن، دمشق

تــ ، ادلؤلف: أبو القاسم خلف بن عبد ادللك بن بشكوال )الصلة في تاريخ أئمة اْلندلس  -631
، ط: عين بنشره وصححو وراجع أصلو: السيد عزت العطار احلسيين، مكتبة اخلاجني ،ه(118

 .م(6911 ،ىـ 6413)الثانية، 
ادلؤلف: أبو بكر بن أمحد بن زلمد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، طبقات الشافعية،   -631



-446- 

، عامل الكتب، احملقق: د. احلافظ عبد العليم خان، ىـ(816تــ تقي الدين ابن قاضي شهبة )
 .ه(6301): األوىل، ط، بًنوت

تــ اج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )ادلؤلف: تطبقات الشافعية الكبرى،   -631
ىجر للطباعة والنشر ، احملقق: د. زلمود زلمد الطناحي د. عبد الفتاح زلمد احللو، ىـ(116

 .(ىـ6364)ط: الثانية، ، والتوزيع
ادلؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصري ٍب الدمشقي طبقات الشافعيين،   -638

، مكتبة الثقافة الدينية، زلمد زينهم زلمد عزب /أمحد عمر ىاشم، د /حتقيق: د، ىـ(113تــ )
 .م(6994 ،ىـ 6364)تاريخ النشر: 

ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان بن قَادْياز ، العبر في خبر من غبر  -639
، دار الكتب العلمية، بسيوين زغلولاحملقق: أبو ىاجر زلمد السعيد بن ، ىـ(138تــ الذىيب )

 )د، ت(، )د، ط(. .بًنوت، لبنان
ادلؤلف: مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -610

بغداد، ، ، مكتبة ادلثىنىـ(6011تــ القسطنطيين ادلشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )
 .(م6936)تاريخ النشر: 

ادلؤلف: أبو اسحاق إبراىيم بن زلمد الفارسي االصطخري، ادلعروف المسالك والممالك،   -616
 .م(4003)عام النشر: ، الناشر: دار صادر، بًنوت، ىـ(431تــ بالكرخي )

ادلؤلف: شهاب الدين أبو عبد اهلل معجم اْلدباء = إرشاد اْلريب إلى معرفة اْلديب،   -614
الناشر: دار الغرب ، احملقق: إحسان عباس، ىـ(141تــ )ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي 

 .م(6994 ،ىـ 6363): األوىل، ط، اإلسالمي، بًنوت
تــ ، ادلؤلف: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي )معجم البلدان  -614

 .م(6991)ىـ(، دار صادر، بًنوت، ط: الثانية، 141
ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان بن ، معجم الشيوخ الكبير للذىبي  -613

 ،مكتبة الصديق، الطائف، احملقق: الدكتور زلمد احلبيب اذليلة، ىـ(138تــ قَادْياز الذىيب )
 .م(6988 ،ىـ 6308)ط: األوىل، ، ادلملكة العربية السعودية

تــ ) يالغين كحالة الدمشقادلؤلف: عمر بن رضا بن زلمد راغب بن عبد ، معجم المؤلفين  -611
 .)د، ت( )د، ط(، بًنوت، دار إحياء الرتاث العريب ،مكتبة ادلثىن، ىـ(6308

مد بن ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل زل، معرفة القراء الكبار على الطبقات واْلعصار  -611
 6361)ط: األوىل ، بًنوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ىـ(138تــ الذىيب ) أمحد بن عثمان
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 .(م6991 ،ىـ
ادلؤلف: إبراىيم بن زلمد بن عبد اهلل بن ، لمقصد اْلرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمدا  -611

احملقق: د عبد الرمحن بن ، ىـ(883زلمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برىان الدين )ادلتوَب: 
 -ىـ 6360): األوىل، ط، السعودية –الرياض  -الناشر: مكتبة الرشد ، سليمان العثيمٌن

 (.م6990
، ادلؤلف: نفح الطيب من غصن اْلندلس الرطيب، وذكر وزيرىا لسان الدين بن الخطيب  -618

ىـ(، احملقق: إحسان عباس، دار 6036تــ شهاب الدين أمحد بن زلمد ادلقري التلمساين )
  .(م6918)، ط: األوىل (60)لبنان ص. ب  ،بًنوت ،صادر

ادلؤلف: إمساعيل بن زلمد أمٌن بن مًن ، المصنفينىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار   -619
طبع بعناية وكالة ادلعارف اجلليلة ُب مطبعتها البهية ، ىـ(6499تــ سليم الباباين البغدادي )

)د،  .لبنان، بًنوت ،أعادت طبعو باألوفست: دار إحياء الرتاث العريب، (م6916)استانبول 
 ت(.

، ىـ(113تــ الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ادلؤلف: صالح ، الوافي بالوفيات  -610
 ،ىـ6340) عام النشر:، بًنوت، دار إحياء الرتاث، احملقق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى

 .(م4000
ادلؤلف: أبو العباس مشس الدين أمحد بن زلمد بن إبراىيم ، وفيات اْلعيان وأنباء أبناء الزمان  -616

، دار صادر، احملقق: إحسان عباس، ىـ(186تــ الربمكي اإلربلي )بن أيب بكر ابن خلكان 
 .(م6993)، األوىلبًنوت، ط: 

 العلوم اْلخرى: 
تــ ادلؤلف: زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين )، بر أدب الطلب ومنتهى اْل  -614

 : األوىل،ط لبنان، ،بًنوت ،دار ابن حزم، احملقق: عبد اهلل حيٍن السرحيي ،ىـ(6410
 .(م6998 ،ىـ6369)

ادلؤلف: احلسٌن بن عبد اهلل بن سينا، أبو علي، شرف ادللك: ، شارات والتنبيهاتاإل  -614
، )د، : الثالثةط، مصر ،دار ادلعارف، احملقق: سليمان دنيا، ىـ(348تــ لفيلسوف الرئيس )ا

 ت(.
ادلؤلف: أبو زلمد ، الفقهيةْللفاظ العامية واْلمثلة التقريب لحد المنطق والمدخل إليو با  -613

احملقق: إحسان  ،ىـ(311تــ لقرطيب الظاىري )علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي ا
 .(م6900): األوىل، ط، بًنوت ،دار مكتبة احلياة، عباس
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ادلؤلف: أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ، طوق الحمامة في اْللفة واْلَلف  -611
ادلؤسسة العربية للدراسات ، حتقيق: د. إحسان عباس، ىـ(311تــ الظاىري )األندلسي القرطيب 

 .م(6981)، ط: الثانية، لبنان ،بًنوت، والنشر

  :المَلحق 
 (.69رللة احلكمة العدد الثاين: ) -6
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 ............................................: حياة الشوكاين العلمية ةالثاني مرحلةال

 ......................................................................طلبو للعلم 
 ......................................................................... شيوخو

 ........................................................................ تالمذتو
 ......................................................................... مؤلفاتو
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 .................................................................. مذىبو وعقيدتو
 ........................ )اإلحكام وإرشاد الفحول( :: التعريف بكتايبالثاني طلبالم

 ................................ البن حزم (حكاماإل): التعريف بكاتب اَلول فرعال
 ................................................. : توثيق عام للكتاباَلول قسمال
 ................................................ : وصف عام للكتابالثاني قسمال

 ......................... )إرشاد الفحول( للشوكاين: التعريف بكتاب الثاني فرعال
 ................................................. لكتابا: توثيق اْلول قسمال

 ................................................ : وصف عام للكتابالثاني قسمال
 ............................................................ أواًل: موضوع الكتاب
 ............................................................ ثانياً: مصادر الكتاب

 ........................................................... ثالثاً: منهج ادلؤلف فيو
 الفصل اْلول

 التعارض بين اْلدلة الشرعية
 .........................................بٌن األدلة الشرعية  دتهيد: أسباب التعارض

 ................................... ما يتعلق بالتعارض من أحكام: اْلول المبحث
 .............................. عارض بٌن األدلة الشرعيةتــ: حـــــــد الاْلول الم    طل  ب

 ....................................... األصوليٌن عند التعارض حد :اْلول الفرع
 .............................................................. التعارض لغةً معىن  
 ..................................................... التعارض ُب االصطالححد  

 ................................................................ مناقشة التعريفات
 ...................................................... التعارض والتناقضالفرق بٌن 

 ...................................................... الفرق بٌن التعارض والتعادل
 .......................................... د اإلمامٌن: حد التعارض عنالفرع الثاني

 ....................................................... حد التعارض عند ابن حزم
 ......................................... الفرق بٌن التعارض والتناقض عند ابن حزم

 ....................................................... حد التعارض عند الشوكاين
 ......................................... الفرق بٌن التعارض والتناقض عند الشوكاين

 ......................................... عند الشوكاينالتعادل و الفرق بٌن التعارض 
 ............................ض ُب حد التعار  بٌن اإلمامٌنو االختالف أوجو االتفاق 
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 ................................................ اإلمامٌن فيهااختالف اليت وجو األ
 .................... : أقسام التعارض بٌن األدلة الشرعية وطرق دفعوالمطل      ب الثاني

 ........................... األصوليٌنأقسام التعارض و طرق دفعو عند : الفرع اْلول
 .................................................. القسم األول: تعارض فيو ترجيح

 .......................................................... األدلة على تقدمي اجلمع
 .......................................................... األدلة على تقدمي النسخ

 ......................................... األحناف على تقدمي الرتجيحاستدل بعض 
 .............................................. القسم الثاين: تعارض ليس فيو ترجيح

 ........................................ : أقسام التعارض عند اإلمامٌنالفرع الثاني
 ................................................ أقسام التعارض عند ابن حزمأواًل: 

 ................................................ ثانياً: أقسام التعارض عند الشوكاين
 ............................ بٌن اإلمامٌن ُب أقسام التعارضواالختالف أوجو االتفاق 

 ................................................. اإلمامٌن فيهااختالف يت وجو الاأل
 ................................ : شروط التعارض بٌن األدلة الشرعيةالمطلب الثالث

 ...................................... : شروط التعارض عند األصوليٌنالفرع اْلول
 ....................................................... الشرط لغًة واصطالحاً  واًل:أ

 ............................................. األمر ثانياً: شروط التعارض ُب الظاىر
 .................................... ثالثاً: شروط التعارض والتعادل ُب احلقيقة والواقع

 ........................................ : شروط التعارض عند اإلمامٌنالفرع الثاني
 .................................................... شروط التعارض عند ابن حزم
 ..................................................... شروط التعارض عند الشوكاين

 ........................................... عند الشوكاين والتعادلشروط التعارض 
 ................................... شروط التعارض والتعادل ُب احلقيقة عند الشوكاين

 ...................................... أوجو االتفاق بٌن اإلمامٌن ُب شروط التعارض
 ................................... ُب شروط التعارضأوجو االختالف بٌن اإلمامٌن 

 ................................. : حكم التعارض بٌن األدلة الشرعيةالمطلب الرابع
 ............................... م التعارض والتعادل عند األصوليٌن: حكالفرع اْلول

 ................................................عند األصوليٌن أواًل: حكم التعارض
 .................................. حكم التعارض باعتبار اجلواز وادلنع ادلسألة األوىل:
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 ............................. القطعية والظنية ادلسألة الثانية: حكم التعارض بٌن األدلة
 ................................................................ تعارض القطعيٌن

 ........................................................... تعارض القطعي والظين
 ................................................................. تعارض الظنيٌن

 ...................................... القطعية والظنية ثانياً: حكم التعادل بٌن األدلة
 ........................................................ التعادل بٌن األدلة القطعية

 ............................................................ تعادل القطعي والظين
 .................................................... تعادل األدلة الظنية )األمارات(

 ..................................... ادلسألة الثالثة: حكم تعارض قولٌن جملتهد واحد
 ............................... ادلسألة الرابعة: حكم التعارض بٌن أمارتٌن عند احلاكم

 ........................................ ادلسألة اخلامسة: تعارض الفتوى عند العامي
 .................................: حكم التعارض والتعادل عند اإلمامٌنالفرع الثاني

 ........................................ أواًل: حكم التعارض والتعادل عند ابن حزم
 ................................... التعارض بٌن األدلة القطعية والظنية عند ابن حزم

 ............................................................ التعادل عند ابن حزم
 .............................................. رأي أبن حزم ُب تعارض قولٌن جملتهد

 ................................... رأي ابن حزم ُب التعارض بٌن أمارتٌن عند احلاكم
 .................................. رأي ابن حزم ُب العامي إذا تعارضت عنده الفتوى

 ........................................ ثانياً: حكم التعارض والتعادل عند الشوكاين
 ................................... التعارض بٌن األدلة القطعية والظنية عند الشوكاين

 ................................................ رأي الشوكاين ُب التعادل بٌن األدلة
 ........................................... تعارض قولٌن جملتهد واحد عند الشوكاين

 ...................................... رأي الشوكاين ُب تعارض األمارتٌن عند احلاكم
 ........................................ رأي الشوكاين ُب تعارض الفتوى عند العامي

 ............................ بٌن اإلمامٌن ُب حكم التعارضواالختالف وجو االتفاق أ
 .................................. : زلل التعارض بٌن األدلة الشرعيةالمبحث الثاني
 ..............................وزلل التعارض فيو : حد الدليل وأقساموالمطلب اْلول

 ................................... : حد الدليل وأقسامو عند األصوليٌنالفرع اْلول
 .................................................. أواًل: معىن الدليل لغًة واصطالحاً 
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 .............................................................. ثانياً: أقسام الدليل
 ............................. التقسيم األول: باعتبار الثبوت، وينقسم إىل ثالثة أقسام

 ................................... التقسيم الثاين: باعتبار النقل، وينقسم إىل قسمٌن
 ............................ سيم الثالث: باعتبار العلم والظن، وينقسم إىل قسمٌنالتق

 ............................ قسمٌن التقسيم الرابع: باعتبار النقل والعقل، وينقسم إىل
 .......................... التقسيم اخلامس: باعتبار اللفظ وادلعىن، وينقسم إىل قسمٌن

 ................... سادس: باعتبار داللة األلفاظ على ادلعاين، وأقسامو ثالثةالتقسيم ال
 .................... التقسيم السابع: باعتبار ادلتفق عليها وادلختلف فيها، وىي قسمان

 ................................................. األدلة ادلتفق عليها عند األصوليٌن
 ................................................ ادلختلف فيها عند األصوليٌن األدلة

 ............................................ زلل التعارض بٌن األدلة عند األصوليٌن
 ........................................ : الدليل وأقسامو عند اإلمامٌنالفرع الثاني

 ............................................ يل وأقسامو عند ابن حزمأواًل: حد الدل
 ...................................................... أصول الشريعة عند ابن حزم

 .............................. أقسام الدليل عند ابن حزم باعتبار نقل األخبار قسمان
 ................................................. والعقل أقسام الدليل باعتبار النقل

 ......................................... ها وما يردأقسام األدلة باعتبار ما يؤخذ من
 ......................................بار العمل واالحتجاج عند ابن حزم األدلة باعت

 ......................................................... األدلة اليت درىا ابن حزم
 ....................................................... زلل التعارض عند ابن حزم

 ............................................ ثانياً: حد الدليل وأقسامو عند الشوكاين
 ......................................... شوكاينعند ال درجتولدليل باعتبار أقسام ا

 ........................................... عند الشوكاين أقسام الدليل باعتبار النقل
 ................................ عند الشوكاين باعتبار الصدق والكذبأقسام الدليل 

 .................................... الشوكاينأقسام الدليل باعتبار اللفظ وادلعىن عند 
 ............................ عند الشوكاين ادلتفق عليها وادلختلفأقسام األدلة باعتبار 

 ...................................... زلل التعارض بٌن األدلة الشرعية عند الشوكاين
 ........................................ أوجو االتفاق بٌن اإلمامٌن ُب زلل التعارض

 ..................................... عند اإلمامٌن أوجو االختالف ُب زلل التعارض
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 .............................................اهلل كتاب: التعارض ُب  المطلب الثاني
 .................................. : التعارض ُب الكتاب عند األصوليٌنالفرع اْلول

 .................................................. القسم األول: التعارض بٌن آيتٌن
 ................................................ النوع األول: تعارض آيتٌن قطعيتٌن
 ................................................. النوع الثاين: تعارض آيتٌن ظنيتٌن

 ........................ النوع الثالث: التعارض بٌن آيتٌن أحدمها قطعية واألخرى ظنية
 ............................................ القسم الثاين: التعارض بٌن آية وحديث
 ............................................ القسم الثالث: التعارض بٌن آية وإمجاع

 .............................................. القسم الرابع: التعارض بٌن آية وقياس
 .................................... : التعارض ُب الكتاب عند اإلمامٌنالفرع الثاني

 ............................................ أواًل: التعارض ُب الكتاب عند ابن حزم
 ................................................ تعارض اآلية واإلمجاع عند ابن حزم
 ................................................ تعارض اآلية والقياس عند ابن حزم

 ........................................... ثانياً: التعارض ُب الكتاب عند الشوكاين
 ....................................... الشوكاين ُب التعارض بٌن اآلية واإلمجاعرأي 

 .......................................... رأي الشوكاين ُب التعارض بٌن آية وقياس
 .......................  اإلمامٌن ُب التعارض ُب الكتابأوجو االتفاق واالختالف بٌن

 .................................. رسول اهلل  سنة: التعارض ُب المطلب الثالث
 .................................... : التعارض ُب السنة عند األصوليٌنالفرع اْلول

 ............................................... القسم األول: التعارض بٌن حديثٌن
 ..........................  باعتبار األقوال واألفعالالقسم الثاين: التعارض بٌن حديثٌن

 ................................................... النوع األول: التعارض بٌن قولٌن
 ................................................... النوع الثاين: التعارض بٌن فعلٌن

 .............................................. النوع الثالث: التعارض بٌن قول وفعل
 ........................................ القسم الثالث: التعارض بٌن حديث وإمجاع

 .......................................... القسم الرابع: التعارض بٌن حديث وقياس
 ...................................... : التعارض ُب السنة عند اإلمامٌنالفرع الثاني

 .............................................. أواًل: التعارض ُب السنة عند ابن حزم
 ........................................ األقوال واألفعال، عند ابن حزم التعارض ُب
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 ............................................... رأي ابن حزم ُب التعارض بٌن قولٌن
 ............................................... رأي ابن حزم ُب التعارض بٌن فعلٌن

 ........................................ رأي ابن حزم ُب التعارض بٌن القول والفعل
 ....................................... رأي ابن حزم ُب التعارض بٌن حديث وإمجاع
 ....................................... رأي ابن حزم ُب التعارض بٌن حديث وقياس

 ............................................. ثانيا: التعارض ُب السنة عند الشوكاين
 ....................................... عند الشوكاين التعارض بٌن حديثٌن متواترين 

 .............................. عند الشوكاين التعارض بٌن حديث متواتر واآلخر آحاد
 ...................................... رأي الشوكاين ُب التعارض بٌن حديث وإمجاع
 ...................................... رأي الشوكاين ُب التعارض بٌن حديث وقياس

 ................................................. عند الشوكاين التعارض بٌن فعلٌن
 ......................................... األقوال واألفعال عند الشوكاين التعارض ُب

 ............................... األوجو اليت اتفق عليها اإلمامان ُب التعارض ُب السنة
 .............................. اإلمامان ُب التعارض ُب السنةاألوجو اليت اختلف فيها 

 ...................................... : التعارض ُب اإلمجاع والقياسالمطلب الرابع
 ........................... : التعارض ُب اإلمجاع والقياس عند األصوليٌنلفرع اْلولا

 ............................................... القسم األول: التعارض بٌن إمجاعٌن
 ........................................... القسم الثاين: التعارض بٌن إمجاع وقياس

 ................................................ القسم الثالث: التعارض ُب القياس
 ............................ اإلمامٌن: التعارض ُب اإلمجاع والقياس عند الفرع الثاني

 .................................... أواًل: التعارض ُب اإلمجاع والقياس عند ابن حزم
 ................................................. رأي ابن حزم ُب تعارض إمجاعٌن

 ............................................. رأي ابن حزم ُب التعارض بٌن قياسٌن
 ................................... ثانياً: التعارض ُب اإلمجاع والقياس عند الشوكاين

 ............................................ رأي الشوكاين ُب التعارض بٌن إمجاعٌن
 ........................................ رأي الشوكاين ُب التعارض بٌن إمجاع وقياس

 ............................................. رأي الشوكاين ُب التعارض بٌن قياسٌن
 ................ ُب التعارض ُب اإلمجاع والقياس أوجو االتفاق واالختالف بٌن اإلمامٌن

 الفصل الثاني
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 كيفية دفع التعارض بين اْلدلة الشرعية
 ....................................................... التعارض كيفية دفعدتهيد:  

 ............................. اجلمع بٌن األدلة الشرعية ادلتعارضة: المبحث اْلول
 .................................... قف العلماء منواحد اجلمع ومو  :المطلب اْلول

 ........................................... : حد اجلمع عند األصوليٌنالفرع اْلول
 ........................................... قف العلماء من اجلمع بٌن ادلتعارضٌنامو 

 ............................................ : حد اجلمع عند اإلمامٌنالفرع الثاني
 .................................................... حد اجلمع عند ابن حزم أواًل:

 ................................................... ثانياً: حد اجلمع عند الشوكاين
 ............................... ٌنادلتعارض ٌنلليد: شروط اجلمع بٌن الالمطلب الثاني

 ......................................... : شروط اجلمع عند األصوليٌنالفرع اْلول
 .......................................... : شروط اجلمع عند اإلمامٌنالفرع الثاني

 .................................................. أواًل: شروط اجلمع عند ابن حزم
 .................................................. الشوكاين عند ثانياً: شروط اجلمع

 ................................................. الشروط اليت اتفق عليها اإلمامان.
 ................................................ الشروط اليت اختلف فيها اإلمامان.

 ................... ضةبٌن األدلة الشرعية ادلتعار  : مراتب اجلمع وصورهالمطلب الثالث
 ....................................................... : مراتب اجلمعالفرع اْلول

 .................................................. ادلرتبة األوىل: اجلمع بتعدد احلكم
 ...................... واختالف الزمان بتعدد احلالبٌن ادلتعارضٌن ادلرتبة الثانية: اجلمع 

 ............................................. ادلرتبة الثالثة: اجلمع بالتصرف والتأويل
 ......................................األدلة ادلتعارضة بٌن  صور اجلمع: الفرع الثاني

 ...................................... الصورة األوىل: اجلمع حبمل العام على اخلاص
 .............................................. محل ادلطلق على ادلقيدالصورة الثانية: 

 ....................................... الصورة الثالثة: اجلمع حبمل اجململ على ادلبٌن
 ........ األدلةبٌن ادلتعارضٌن من  أوجو االتفاق واالختالف بٌن اإلمامٌن ُب كيفية اجلمع

 ...................................النسخ بٌن األدلة الشرعية ...... :المبحث الثاني
 ..................................... بٌن األدلة الشرعية : حد النسخالمطلب اْلول

 .............................. : حد النسخ و احلكمة منو عند األصوليٌنالفرع اْلول
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 .................................................................. النسخ ُب اللغة
 ............................................................ النسخ ُب االصطالح

 ................................................................ مناقشة التعاريف
 ................................................. النسخ عند األصوليٌناحلكمة من 

 ............................ : حد النسخ وبيان احلكمة منو عند اإلمامٌنالفرع الثاني
 .................................................... أواًل: حد النسخ عند ابن حزم

 ............................................. سخ حكمة؟ىل يقول ابن حزم بأن للن
 ................................................... ثانياً: حد النسخ عند الشوكاين

 .................................................. احلكمة من النسخ عند الشوكاين
 .................... واحلكمة منو ُب حد النسخ ٌنواالختالف بٌن اإلمام أوجو االتفاق

 ................................................................. التعريف ادلختار
 ........................... وأقسامو حكم النسخ بٌن األدلة الشرعية المطلب الثاني:

 ................................. : حكم النسخ وأقسامو عند األصوليٌنالفرع اْلول
 ............................................................... حكم النسخ أواًل:

 .............................................................. ثانياً: أقسام النسخ
 ................................................ سام النسخ باعتبار النص ادلنسوخأق

 .................................. : حكم النسخ وأقسامو عند اإلمامٌنالفرع الثاني
 .. ........................................ أواًل: حكم النسخ وأقسامو عند ابن حزم

  ....................................................... أقسام النسخ عند ابن حزم
 ........................................... األحكامو  النصوص أقسام النسخ باعتبار

 .. ....................................... ند الشوكاينثانياً: حكم النسخ وأقسامو ع
 ....................أوجو االتفاق واالختالف بٌن اإلمامٌن ُب حكم النسخ وأقسامو ..

 ............. بٌن األدلة الشرعية ادلتعارضة : شروط النسخ وطرق معرفتوالمطلب الثالث
 ............................ : شروط النسخ وطرق معرفتو عند األصوليٌنالفرع اْلول

 ..................................................... شروط النسخ عند األصوليٌن
 ................................................. طرق معرفة النسخ عند األصوليٌن

 ............................. : شروط النسخ وطرق معرفتو عند اإلمامٌن.الفرع الثاني
 ...................................... رفتو عند ابن حزمأواًل: شروط النسخ وطرق مع

 ..................................... النسخ وطرق معرفتو عند الشوكاين ثانياً: شروط
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 .................وطرق معرفتو  بٌن اإلمامٌن ُب شروط النسخواالختالف أوجو االتفاق 
 ............................ : زلل النسخ بٌن األدلة الشرعية وأحكاموالمطلب الرابع

 ........................................... : زلل النسخ عند األصوليٌنالفرع اْلول
 .................................................. القسم األول: النسخ ُب الكتاب

 ................................................ القرآن بالقرآناحلالة األوىل: النسخ 
 .............................................. احلالة الثانية: النسخ بٌن آية وحديث

 ..................................................... القسم الثاين: النسخ ُب السنة
 ............................................... النوع األول: النسخ ُب السنة ادلتواترة

 ............................................ النوع الثاين: النسخ ُب اآلحاد من السنة
 ........................................ حاد دلثلواآلاحلالة األوىل: نسخ حديث 

 .................................................. القسم الثالث: النسخ ُب اإلمجاع
 ................................................... القسم الرابع: النسخ ُب القياس

 .................................. عند اإلمامٌنبٌن األدلة : زلل النسخ الفرع الثاني
 .................................................... أواًل: زلل النسخ عند ابن حزم

 ................................................... اإلمجاع عند ابن حزم النسخ ُب
 .................................................... النسخ ُب القياس عند ابن حزم

 ........................................... ابن حزم عند النسخ ُب األقوال واألفعال
 ................................................... عند الشوكاينثانياً: زلل النسخ 

 .................................................. رأي الشوكاين ُب النسخ باإلمجاع
 .................................................. رأي الشوكاين ُب النسخ بالقياس
 ............................................ ادلخالفة رأي الشوكاين ُب النسخ مبفهوم

 ............................................. رأي الشوكاين ُب النسخ مبفهوم ادلوافقة
 ............................... أوجو االتفاق واالختالف بٌن االمامٌن ُب زلل النسخ

 الفصل الثالث
 الشرعيةالترجيح بين اَلدلة 

 .............................................. دتهيد: العوامل اليت دعت إىل الرتجيح
 ......................األحكام اليت تتعلق بالرتجيح ................ :المبحث اْلول
 ..........................ُب األدلة الشرعية ........ ـرجــــيحتــ: حــــــــد الالمطلب اْلول

 ......................................... : معىن الرتجيح عند األصوليٌنالفرع اْلول
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 ........................................................... الشافعيةاالجتاه األول: 
 .......................................................... االجتاه الثاين: األحناف

 ...........................................: حد الرتجيح عند اإلمامٌنالفرع الثاني
 ...................................................أواًل: حد الرتجيح عند ابن حزم

 ..................................................ثانياً: حد الرتجيح عند الشوكاين
 ...............................................................لتعريفاتمناقشة ا

 ...... ......................................................مناقشة رأي الشوكاين
 ..................................................................التعريف ادلختار
 .........................الشرعية ادلتعارضة  لرتجيح بٌن األدلة: شروط االمطلب الثاني

 ....................................... : شروط الرتجيح عند األصوليٌنالفرع اْلول
 ......................................... : شروط الرتجيح عند اإلمامٌنثانيالفرع ال

 ........................الشرعية ادلتعارضة  األدلة: حكم الرتجيح بٌن المطلب الثالث
 ................ ...................... : حكم الرتجيح عند األصوليٌن.الفرع اْلول
 ............... .......... : حكم الرتجيح والعمل بالراجح عند اإلمامٌن.الفرع الثاني

 ..................................... .......... أواًل: حكم الرتجيح عند ابن حزم.
 ................. ............... ثانياً: حكم الرتجيح والعمل بالراجح عند الشوكاين.

 ............... ..............ُب حكم الرتجيح أوجو االتفاق واالختالف بٌن اإلمامٌن
 ............................ُب األدلة الشرعية ادلتعارضة  : زلل الرتجيحالمطلب الرابع

 .........................................: زلل الرتجيح عند األصوليٌن.الفرع اْلول
 .............................باعتبار وقوعو بٌن األدلة الظنية والقطعية. :االعتبار األول
 ...............................باعتبار وقوعو ُب األدلة النقلية والعقلية. :االعتبار الثاين

 ........................................... زلل الرتجيح عند اإلمامٌن :الفرع الثاني
 .............................ُب زلل الرتجيح  أوجو االتفاق واالختالف بٌن اإلمامٌن

 ................................: الرتجيح بٌن األدلة النقلية ادلتعارضةالمبحث الثاني
 ............................: الرتجيح بٌن األدلة النقلية باعتبار السندالمطلب اْلول

 ..............................................: الرتجيح باعتبار الراويالفرع اْلول
 ............................القسم األول: أنواع الرتجيحات اليت تعود إىل نفس الراوي

 ................................إىل تزكية الراوي  القسم الثاين: الرتجيحات اليت تعود
 ................................ : الرتجيحات اليت تعود إىل نفس الروايةالفرع الثاني
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 .....................السند ُب الرتجيح باعتبار أوجو االتفاق واالختالف بٌن اإلمامٌن
 ..............................: الرتجيح بٌن األدلة النقلية باعتبار ادلنتالمطلب الثاني

 ...............................................القسم األول: الرتجيح باعتبار اللفظ
 .........................................أحوال اللفظ الرتجيح باعتبار القسم الثاين:

 ................................................. اإلمامٌن فيهااختالف اليت وجو األ
 ........................... : الرتجيح بٌن األدلة النقلية باعتبار احلكمالمطلب الثالث

 ............بٌن األدلة باعتبار احلكم أوجو االتفاق واالختالف بٌن اإلمامٌن ُب الرتجيح 
 ....................... : الرتجيح بٌن األدلة النقلية باعتبار أمر خارجيالمطلب الرابع

 ......... ائدة إىل أمر خارجي عند اإلمامٌنأوجو االتفاق واالختالف ُب الرتجيحات الع
 .............................. ........... اإلمامان عليها أنوع الرتجيحات اليت اتفق

 ................... ......................اإلمامانفيها  أنوع الرتجيحات اليت اختلف
 ....................................................................... .الخاتمة

 ...................................................................أىم النتائج . 
 ........................التوصيات. .............................................

 ................. ......................................................الفهارس
 .................................................... ...............فهرس اآليات

 .......... ......................................................فهرس األحاديث
 فهرس األلفاظ ..................................................................

 .................................... ...............................فهرس األعالم
 ..... ......................................................فهرس ادلذاىب والفرق

 .... ......................................................فهرس األماكن والبلدان
 ....................... ....................................فهرس ادلصادر وادلراجع

 ........... ......................................................اتيو تفهرس احمل
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