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�  
، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، همد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفرإن احل

ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 
  .اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ�≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −ΨΨ�†Ω⊆ΣΤ� ‚Ω�Ω ϑð⇑ΣΤ�Σ∧ΩΤ� ‚Πς�ΜΞ… ¬Σ�⇓Κς…Ω Ω⇐Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨ ≈)١(.  

… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ 〉♣†Πς⇒√≅… Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ�≅… Σ¬Ρ∇ΠςŠð⁄ ΨϒΠς√≅… ψΡ∇Ω⊆ς∏Ωā ⇑ΨΘ∨ ω♦πΤ⊃ΤΠς⇓ ξ〈ðŸΨš.Ω Ω⊂ς∏ΩāΩ †Ω⇒Ψ∨ †ΩΩ–Ωƒ ϑð÷ΩΤŠΩ †Ω∧Σ⇒Ψ∨ 

‚⊥�†Ω–Ξ⁄ …_⁄κΨ‘ς _∫:&†ð♥ΨΤ⇓Ω Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ω ϑðΩ/≅… ΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ� −ΨΨŠ &Ω⋅†Ωš⁄ςΚ‚≅…Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ †_Τ‰∼Ψ∈Ω⁄ ≈)٢(.  

… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅… ϑðΩ/≅… Ν…Ρ√ΣΤ∈Ω ‚�⌠ΤΩΤ∈ …_ŸÿΨŸΩ♠ (70) ⌠ Ψ̃∏π±ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ς√ ψΡ∇ς∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ ¬Ρ∇ς√ 

%⌠¬Ρ∇ΩΤŠΣΤ⇓Σ′ ⇑Ω∨Ω Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΙΣς√Σ♠Ω⁄Ω ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ωƒ†ΩΤ⊇ …Ζƒ⌠ΤΩΤ⊇ †[∧∼Ψℵ≠Ω∅ (71) ≈)٣(.  

��� ������ ������ ������ ���::::        

، وشر األمور حمدثاا،  nفإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد 
  .وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

م العلوم وأشرفها؛ وذلك ألنه ال ميكن الوصول إىل فال ريب أن أصول الفقه من أه
  .ستنباط األحكام الشرعية من األدلة إال مبعرفة هذا العلم ودراسته وتعلمها

وكيفية دفع  ،بني األدلة الظاهري فمن بني موضوعات علم أصول الفقه معرفة التعارض
  .بالترجيح بينها التعارضذلك 

فوجب على  ،هي متفاوتة يف الدرجة والقوة بل ،فإن األدلة ليست على درجة واحدة
  .وإال وقع يف احلرية واالضطراب ،اتهد أن يكون عاملاً بوجوه الترجيح بني األدلة

                                         

 ).١٠٢(: آليةسورة آل عمران، ا )١(

 ).١(: سورة النساء، اآلية )٢(

 ).٧١-٧٠( :سورة األحزاب، اآليتان )٣(
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   ٤  

وليس  .)١(على الصحيحأن التعارض بني األخبار إمنا هو تعارض يف ذهن اتهد  اكم
  . تعارضاً يف حقيقة النصوص الشرعية

ويأمر اهللا املكلفني  ،لني ينقض كل واحد منهما اآلخرإذا ال ميكن أن ينصب اهللا دلي
  .وهو مجع بني النقيضني ،فهذا تكليف مبا ال يطاق ،بالعمل بالدليلني

ومبحث التعارض والترجيح من املباحث األصولية املهمة اليت قلَّ ما يغفلها علماء 
مث فإنه يلزم اتهد أن األصول، وذلك ألن األدلة الشرعية متفاوتة يف املرتبة ويف القوة، ومن 

  .يكون عاملاً بدرجات األدلة وقوا، وعارفاً لكيفية دفع التعارض بينها
حبسب الظاهر فقط، وهذا التعارض له  اًوملا كان التعارض بني النصوص الشرعية تعارض

الترجيح بني الدليلني  ةأسباب كثرية ليس هذا موضع بسطها، كان من املهم معرفة كيفي
  . يف ذهن اتهداملتعارضني

ببيان أنواع الترجيح، وصوره، وشروطه،  –رمحهم اهللا–لذلك أهتم علماء األصول 
  .القول فيه، ومن تلك األنواع الترجيح بكثرة األدلة، وهي موضوع هذه الدراسة اوفصلو

من بني مبحث الترجيح بكثرة األدلة ختلفت يف مكان ذكر ااملصادر األصولية مث إن 
  .رجحاتعموم امل

من يذكره ضمن الترجيح بني األخبار عندما يبحث الترجيح بكثرة  تلك املصادرفمن 
  .)٢(الرواة

 من يذكره عند الكالم على الترجيح ألمر خارجي اومنه

)٣(.  

                                         

  ). ٨/٣٨٢١(هـ ١٤١٨نفائس األصول يف شرح احملصول، للقرايف،مكتبة الباز، مكة، الطبعة الثانية، )١(

شرح  ،)٥/٤٠١(  هـ١٤١٢، الطبعة الثانية ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،احملصول يف علم األصول لإلمام الرازي )٢(
حكام الفصول أليب الوليد إ ،) ٤/٦٣٤( هـ ١٤١٣ ،، مكتبة العبيكان الرياضالنجار احلنبلي البن ،الكوكب املنري

  ).٦٥١(هـ ١٤٠٩، الطبعة األوىل ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الباجي
بيان املختصر شرح  ،)٤/٢٦٤(الشيخ عبد الرزاق عفيفي  حتقيق ،مؤسسة النور ،اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي) ٣(

دار  ،للشوكاين ،إرشاد الفحول إىل علم األصول ،)٣/٣٩٥(جامعة أم القرى  بعة، طلألصفهاين ،خمتصر ابن احلاجب
الطبعة  ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،العدة أليب يعلى ،)٤١٢:ص(هـ ١٤١٤ ، الطبعة األوىل ،بريوت ،الكتب العاملية

  .)٣/١٠٤٦(هـ ١٤٠٠، األوىل
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يذكره يف األحكام العامة للترجيح عند الكالم علـى   تلك املصادروالبعض اآلخر من 
  .)١(تعريف الترجيح وشروطه

أن الترجيح بكثرة األدلة داخل يف عموم املرجحـات؛   -واهللا أعلم-يل  والذي يتضح
  .فتارة يكون من جهة األخبار، وتارة يكون ألمر خارجي

مث إنين مل أقف على من أفرد هذا املوضوع ببحث مستقل، وإمنا يذكر عرضاً يف ثنايـا  
  .احلديث عن التعارض والترجيح

رأيت أن أقوم بدراسة هذا املوضوع دراسةً أصوليةً لترجيح بكثرة األدلة من األمهية لوملا 
مباحث، وخامتة، وفهارس،  أربعةفقهية تطبيقية، فاستعنت باهللا تعاىل وقسمت هذا البحث إىل 

  :وهي على النحو التايل
  .وأصل اخلالف فيه تعريف الترجيح بني األدلة وشروطه: املبحث األول

  :وفيه ثالثة مطالب
  .ترجيح بني األدلةتعريف ال :املطلب األول
  .شروط الترجيح بني األدلة :املطلب الثاين

  .الترجيح بكثرة األدلة أصل اخلالف يف مسألة :املطلب الثالث
  .ومناقشتها علماء يف الترجيح بكثرة األدلةآراء ال :املبحث الثاين

  .األثر الفقهي للخالف يف املسألة: الثالث املبحث
  .ثرة األدلة وتطبيقاا الفقهيةأنواع الترجيح بك :الرابع املبحث
  .واشتملت على أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث :اخلامتة

  :واشتملت على الفهارس الفنية التالية :الفهارس
 .فهرس املصادر واملراجع –

  .فهرس املوضوعات –
                                         

 ،)٢/٧٩٢(هـ ١٤١٠، الطبعة األوىل ،مكتبة الرشد الرياض ،لألصفهاين ،رح املنهاج للبيضاوي يف علم األصولش) ١(
فواتح  ،)٢/١٠٣٦(هـ ١٤١٨،  الطبعة الثانية ،دار املعارج الرياض ،السراج الوهاج شرح املنهاج للجاربردي

  )٣/١٥٤(شاة  تيسري التحرير  لألمري باد)  ٢/٣١٣( لعبد العلي األنصاريالرمحوت 
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األحاديث اليت مرت يب يف هذا البحث مكتفياً بذكر من أخرج احلديث،  خرجتوقد 
قمه، وحكم أحد علماء احلديث عليه؛ هذا إذا مل يكن يف أحد الصحيحني البخاري ومسلم، ور

  .فإن كان فيهما فإنين أكتفي بذكره يف أحدمها وذكر الكتاب والباب الذي ورد احلديث فيه
 هو حكم اهللا احلق قطعاً يحبثيف إليه  تقرر أن ما وصلأحرر وأزعم يف ما أال مث إنين 

البحث الصادق  يفوبذل غاية جهده  ،ممن استفرغ وسعه يكشأن غري ين، إمنا شأوجزماً
محده عليه أ وتوفيق وحده فذلك فضل من اهللا أصبتاملخلص عما قد يكون هو احلق، فإن 

إىل احلق ابتغاء  تقصد ينأن يكان عذر تشكره أجزل الشكر، وإن أخطأأو ،أصدق احلمد
مث أسأل من يطالعه أن  ،يف ذلك جهداً آلُيعته، ومل يف التمكني لشر وإسهاماًتعاىل، وجه اهللا 

 ،و إمنا األعمال بالنيات ،طأ، فالكل معرض للخطأ، وجلَّ من ال خيطئاخل يبادر يف تنبيهي عن
  .وعلى اهللا قصد السبيل

	�
� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����	�
� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����	�
� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����	�
� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����....        

        

        

        

        

        

        

III




	���א�د�������
	���א�د���א������
	���א�د���א������
	���א�د���א�������????א���������������د�א�������������������د�א�������������������د�א�������������������????د�א������� �� �� �� �� �� �� �� ���������������������������������������������                              

   ٧  

  
  
  
  
  
  
  
  

���� �����  

 ����� ������� ���� � !� �"��#� ����� $�  

  

��	���و#"�� ! ���	���و#"�� ! ���	���و#"�� ! ���	���WWWWو#"�� ! �� �� �� �� �
  

��א�ول���K.�-,+�א�*(")��'�א�د���Wא� �
��א�1	�0���3K-وط�א�*(")��'�א�د���Wא� �
��א�1	�4��  K=>;�א:!�8�9���7��א�*(")���5-16א�د���Wא�




	���א�د�������
	���א�د���א������
	���א�د���א������
	���א�د���א�������????א���������������د�א�������������������د�א�������������������د�א�������������������????د�א������� �� �� �� �� �� �� �� ���������������������������������������������                              

   ٨  

�א ����א�ول �
��$�#"�א������!�א�د�� �

  
وأرجح ح، يقال رجح الشيء يرجح إذا ثقل وزاد وزنه، مصدر رج: الترجيح يف اللغة

امليزان إذا ثقل ومال، ومنه ترجحت به األرجوحة إذا مالت به، وترجح الرأي عنده غلب على 
  .)١(غريه

من فعل  اتفق مجهور علماء األصول على تعريف الترجيح بأنه :الترجيح يف اإلصطالح
  .)٢() على األخرى لدليلنيتقوية إحدى األمارت: (اتهد فقالوا هو

هو : (إىل كون الترجيح صفة لألدلة، فقالوا يف تعريف الترجيح )٣(يف حني ذهب البعض
  ).اقتران األمارة مبا يقوى به على معارضها

وة ألحد الدليلني املتعارضني لو انفردت إظهار ق(: يعرفون الترجيح بقوهلم فأما احلنفية 
معني بني كون الترجيح من فعل اتهد وبني كونه صفة جا ،)٤()ةمعارض عنه ال تكون حجة

     .لألدلة

                                         

، لسـان العـرب   )١/٢٦٠(املصباح املنري ، )١/٣٦٤(الصحاح ، )١/٧٥٤(القاموس احمليط يف ) رجح(انظر مادة  )١(
)٢/٤٤٥(.  

شرح خمتصـر ابـن   ، )٨/٣٦٤٧(اية الوصول، لصفي الدين اهلندي  )٤/٦١٦(البن النجار  ،شرح الكوكب املنري )٢(
جبمع اجلوامـع، للزركشـي   تشنيف املسامع ، )٦/١٣٠(يط، للزركشي ، البحر احمل)٣/٣٧١(احلاجب، لألصفهاين 

، )٢/٧٨٧(شرح املنهاج، للبيضـاوي  ، )٢/١٠٢٩(السراج الوهاج شرح املنهاج، للجاربردي ، )٦٥٦-٢/٦٥٥(
، )٢/٩٧١(، شرح اإلسنوي علـى املنـهاج   )٤٢٦:ص(املنخول، للغزايل ، )٣/١٠١٩(املوصلي  ىالعدة، أليب يعل
  .)١/٧٨( يزجنللرب ،التعارض والترجيح ،)٣/١٦(ري، البن األمري احلاج التقرير والتحب

  .)٣/١٠٠٦(، وابن مفلح )٢/٢٢٩(، وابن احلاجب )٢/٤٦٠(وهو اختيار اآلمدي يف األحكام )٣(
شرح التلـويح علـى التوضـيح،     ،)٢/٢٤٩(أصول السرخسي  ،)٤/١٣٤(رار، لعبد العزيز البخاري كشف األس )٤(

  ).٢/٢٠٦(للتفتازاين 
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  : شروط وللترجيح: ()١(يف إرشاد الفحول vقال اإلمام الشوكاين 

 حيث من إال ،الواحد وخرب الكتاب بني تعارض فال ،الثبوت يف التساوي :األولالشرط 
  .الداللة

 املتواتر يقدم بل ،واآلحاد املتواتر بني تعارض فال ،القوة يف التساوي :ينالثاالشرط 
  .باالتفاق

 النهي بني تعارض فال ،واجلهة واحملل الوقت احتاد مع احلكم يف اتفاقهما :الثالثالشرط 
  ).غريه يف به اإلذن مع ،النداء وقت يف مثالً البيع عن

ت، فالقطعيات ال ترجيح فيها، إذ الترجيح أن تكون األدلة قابلة للتفاو :الشرط الرابع
عبارة عن تقوية أحد الدليلني على اآلخر كي يغلب على الظن صحته، واألدلة القطعية غري قابلة 

  .للتفاوت
  .أن يكون الترجيح بني األدلة فقط، أما الدعاوى فال يدخلها الترجيح :الشرط اخلامس
  .)٢(أن يقوم دليل على الترجيح :الشرط السادس
، إذ لو أمكن العمل حقيقةً أو تقديراً أن يكون العمل بكال الدليلني ممتنع :الشرط السابع

  .)٣(من تعطيلهمابالدليلني مجيعاً ملتنع الترجيح، فاستعمال الدليلني أوىل 
وذلك بأن يعلم أن أحدمها  ،يكون أحد الدليلني ناسخاً لآلخرأن ال  :الشرط الثامن

   .)٤(أخر أحدمها عن اآلخر فال يصح الترجيحمتأخر عن اآلخر، فإن علم ت

                                         

  .)١٢٩-٢/١٢٨( يزجنللرب ،التعارض والترجيح، )٢/١٤٠(ارشاد الفحول، للشوكاين  )١(
  ).٢٩٦:ص(، للحفناوي التعارض والترجيح )٢(
    .)٢/١٤٦(ارشاد الفحول، للشوكاين  )٣(
   .)٢/١٣٠( يزجن، للربالتعارض والترجيح، )٢/٧٥٢(، الربهان، للجويين )٣/١٠٣٠(روضة الناظر، ألبن قدامة  )٤(
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  .على تعريف الترجيح عند الفريقني مبين يف مسألة الترجيح بكثرة األدلة اخلالفأصل 

  .)١( على األخرى لدليلتنيمارة إحدى األتقوي: كما سبق بأنه جيحيعرفون التر فاجلمهور
وة ألحد الدليلني املتعارضني لو انفردت عنه ال إظهار ق: يعرفون الترجيح بقوهلم  احلنفيةو

  .)٢(ةمعارض تكون حجة
نفردت هو معىن قول بعضهم يف تعريف الترجيح أنه عبارة عن زيادة قوة اقوهلم لو  ومعىن

  .)٣(ال أصالً ألحد احلجتني املتعارضني وصفاً
ال  ،احلنفية ال يكون إال بوصف هو تابع لذات الدليلفالترجيح عند  ،على ذلك وبناًء
   .خارج عنه
أو  ،لذات الدليل تابعاً سواء كان وصفاً ،فيجوزون الترجيح بأي دليل اجلمهورأما 

  .عنه مستقالً
ختالفهم يف تفسري بناًء على ا ،احلنفية منه ومنع ،ألجل ذلك رجح اجلمهور بكثرة األدلة

  .الترجيح

                                         

شرح خمتصـر ابـن   ، )٨/٣٦٤٧(اية الوصول، لصفي الدين اهلندي  )٤/٦١٦(البن النجار  ،شرح الكوكب املنري )١(
السراج الوهاج شرح املنهاج، للجـاربردي  ، )٦/١٣٠(، البحر احمليط، للزركشي )٣/٣٧١(احلاجب، لألصفهاين 

املنخـول، للغـزايل   ، )٣/١٠١٩(ملوصـلي  ا ى، العدة، أليب يعل)٢/٧٨٧(شرح املنهاج، للبيضاوي ، )٢/١٠٢٩(
  .)٣/١٦(التقرير والتحبري، البن األمري احلاج ، )٢/٩٧١(على املنهاج  اإلسنويشرح ، )٤٢٦:ص(

شرح التلـويح علـى التوضـيح،     ،)٢/٢٤٩(أصول السرخسي  ،)٤/١٣٤(لعبد العزيز البخاري  ،راركشف األس )٢(
  ).٢/٢٠٦(للتفتازاين 

  ).١/٣٤٩(للقائين  ،الفقه يف أصول شرح املغين )٣(
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  :صورة املسألة
أو  ثالثاً من الكتاب أوالسنة أن يتعارض يف ذهن اتهد دليالن ظنيان، مث جيد اتهد دليالً

اإلمجاع أو القياس يوافق أحد الدليلني املتعارضني، فهل يعترب هذا الدليل الثالث مرجحاً للدليل 
  ل به ويترك اآلخر املخالف له، أم ال يلتفت له ؟املوافق له فيعم

  :  قولنيإختلف العلماء رمحهم اهللا يف هذه املسألة على 
   :األول  القول
 ،والشافعية، من املالكية، )١(وهو قول مجهور األصوليني ،الترجيح بكثرة األدلة يصح

  . )٢(احلنفية وبعض ،واحلنابلة
   :الثاين  القول
  .)٣(احلنفيةأكثر وإىل ذلك ذهب  ،كثرة األدلةالترجيح ب ةصح عدم

كالترجيح بكثرة  ،يرجحون بالكثرة يف بعض املواضع - رمحهم اهللا-مث إن احلنفية 
هو واملوجب للحكم  قياس األصول هو القياس وحده،وعللوا ذلك بأن الدليل يف  ،األصول

                                         

تيسري التحرير، لألمري بادشاة ، )٨/٣٦٥٦(اية الوصول، لصفي الدين اهلندي ، )٢/٢٤(أصول السرخسي  انظر) ١(
، شرح خمتصر ابن احلاجب، )٦٥١:ص(، أحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد الباجي )٣/١٦٩(

، شرح املنهاج، للبيضاوي )٥/٤٠١(، احملصول، للرازي )٦/١٣٨(، البحر احمليط، للزركشي )٣/٣٩٥(لألصفهاين 
 يعلى، العدة، أليب )٣٠٥:ص(، املسودة، آلل تيمية )٤/٦٩٤(بن النجار ، شرح الكوكب املنري، ال)٢/٧٩٢(

  ).٤٠٧:ص(، إرشاد الفحول، للشوكاين )٣/١٠٤٦(املوصلي 
 .)٢/٣٩٢( لعبد العلي األنصاريت، فواتح الرمحو انظرمثل اإلمام حممد بن احلسن الشيباين،   )٢(

لعبد العزيز  ،كشف األسرار ،)٢/٣٨٤( العلي األنصاريعبد ل ،، فواتح الرمحوت)٢/٢٤( أصول السرخسي انظر) ٣(
  ).٣/١٥٤(تيسري التحرير ، )٨/٣٦٥٦(اية الوصول، لصفي الدين اهلندي  ،)٤/١٣٦(البخاري 
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، دث قوة يف العلةحي األصولوبكثرة ، ة، ال األصول اليت هي كثريهو دليل واحدو ،العلة
  .)١(فتترجح على علة القياس األخرى

 مسحو ،التيمم يف يوجد إذ ،أصول التخفيف يف لتأثريه يشهد وصف فإنه) كاملسح(
 يشهد مل فإنه ،التثليث يف تأثريه يف الركنية وصف تأثري على فيترجح ،واخلف واجلورب اجلبرية

 ،الوصف بذلك احلكم ولزوم توكيد زيادة توجب األصول كثرة ألن وذلك ؛الغسل إال له
 مع مشهوراً فيصري ،اتصال وزيادة قوة الرواة بكثرة للخرب حيصل كما مرجحة قوة فيه فيحدث

  .)٢(الرواة كثرة ال اخلرب هو احلجة أن
  :  أصحاب القول األول أدلة مجهور العلماء

  : منها بأدلة  -رمحهم اهللا- العلماءاستدل مجهور 
  :األول الدليل

املقصود من الترجيح قوة الظن  ، إذظنني أقوى من الظن الواحد فيعمل باألقوىن الأ
 ،له عترب الدليل املساند ألحد الدليلني مرجحاًيف، عارضتنيتالصادر عن إحدى األمارتني امل

  .)٣(والعمل بالراجح واجب
  :الثاين الدليل

مفيدة للقوة  ةكثرالف ،واترحىت ينتهي إىل اليقني بالت ،املخربينتدريج بكثرة الالظن يتقوى ب
  .)٤(على غريها فتترجح

 :الثالث الدليل

الواحد، والعمل بالدليل  ،رترك الدليلني أو أكث إن مل نأخذ بكثرة األدلة للزم من ذلك

                                         

  .)٢/٣٨٤( لعبد العلي األنصاري ،فواتح الرمحوت انظر) ١(
شرح التلـويح علـى   ، )١٣٦-٤/١٣٥(كشف األسرار، لعبد العزيز البخاري  ،)٢/٢٦١(انظر أصول السرخسي  )٢(

  ). ٣/٣١٩(التوضيح، للتفتازاين 
اية الوصول،  ،)٤/١٣٦(كشف األسرار، لعبد العزيز البخاري  ،)٣٧٦(للزجناين  ،ختريج الفروع على األصول انظر) ٣(

  ).٤/٦٣٤(البن النجار  ،شرح الكوكب املنري، )٨/٣٦٥٧( لصفي الدين اهلندي
    ).٣٤٨:ص(، للشريازي التبصرة ،)٣٩٤-٢/٣٩٣( لعبد العلي األنصاري ،فواتح الرمحوت انظر) ٤(
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  .)١(ور من غري سببفيلزم منه وقوعنا يف احملذ
  :الدليل الرابع

فيبقى  ،يتساقطان بالتعارضأن الدليل الواحد ال يقاومه إال دليالً واحداً من جنسه، ف
  .)٢(فيصح االحتجاج به ،رضةاالدليل اآلخر ساملاً من املع

  :الدليل اخلامس
حىت  ،)أقصرت الصالة أم نسيت( :عندما قال )٣(مل يعمل بقول ذي اليدين nأن النيب 

  .)٤(cاب طأخربه بذلك أبو بكر وعمر بن اخل

أطعم «:  nأن النيب  .zبن شعبة  خبرب املغرية zوكذلك مل يعمل أبو بكر 
  .)٥(zاألنصاري  د خبرب حممد بن مسلمةضحىت اعت »ساجلدة السد

د خبرب أيب ضحىت اعت ،يف االستئذانzخبرب أيب موسىzوكذلك مل يعمل عمر
قال لعمر z، بل جاء يف رواية مسلم أن أيب بن كعبcي وأيب بن كعب سعيد اخلدر

 �مسعت رسول اهللا : (ري يف االستئذان ثالثاًموسى األشع رد رواية أيب بن اخلطاب عندما
سبحان اهللا : ، فقال�يقول ذلك يا ابن اخلطاب، فال تكونن عذاباً على أصحاب رسول اهللا 

                                         

  .) ٢/١٤٠( يللرب زجن ،التعارض والترجيح ،)٨/٣٨٤٠(نفائس األصول، للقرايف  ،)٥/٤٠٣(للرازي  ،احملصول) ١(
  .)١٣٦-٤/١٣٥(د العزيز البخاري لعب ،كشف األسرار )٢(

ذو (، ولقبه �باق بن عمرو، أسلم آخر زمن النيب روامسه اخل ، من أهل وادي القرى،من بين سليم جليلصحايب  )٣(
   ).١/٤٨٩(، واإلصابة، البن حجر )١٨٠-٢/١٧٩(اسد الغابة، البن األثري  انظر. لطول يف يديه) اليدين

: اري يف صحيحه، كتاب األذان، باب هل يأخذ اإلمام إذا شك بقول الناس، برقمأخرجه البخ حديث ذي اليدين )٤(
   ).٥٧٣: (املساجد، باب السهو يف الصالة والسجود له، برقم، ومسلم يف صحيحه، كتاب )٧١٤(

يف ، وأبوداود يف سننه، كتاب الفرائض، باب )٢/٥١٣(مالك يف املوطأ، كتاب الفرائض، باب مرياث اجلدة  هجأخر )٥(
 ،)٢١٠٠: (سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء يف مرياث اجلدة، برقم ، والترمذي يف)٢٨٩٤: (مرياث اجلدة، برقم

، )٦/٢٣٤(، والبيهقي يف السنن الكربى )٢٧٢٤: (سننه، كتاب الفرائض، باب مرياث اجلدة، برقم وابن ماجة يف
ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، وقال ابن حجر يف  صحيح على شرط الشيخني: ، وقال)٤/٣٣٨(واحلاكم يف املستدرك 

     .اسناده صحيح لثقة رجاله): ٣/٨٢(تلخيص احلبري 
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   .  )١( )إمنا مسعت شيئاً، فأحببت أن أتثبت
  .)٢(وأن له أثراً يف قوة الظن، ويف هذه النقول دليل على حصول الترجيح لكثرة األدلة

  :ذا الدليلاجلواب عن ه
أن يفيد قول الواحد ظناً : ، فإن حمل النزاع هوهذا االستدالل غري وارد على حمل النزاع

معترباً يف وجوب العمل به، مث يرجح عليه اخلرب اآلخر لكثرة رواته، وما ذكر من الصور اليسلم 
م توقيف األمر أنه أفاد قول الواحد ظناً معترباً يف وجوب العمل، وهذا ألنه لو أفاد ملا جاز هل

ألن قول الواحد مل يفد الظن  cوأبو بكر وعمر �على شهادة اآلخر، بل إمنا توقف النيب 
  .)٣(املعترب يف وجوب العمل، وإمنا توقفوا ألجل التهمة فلما شهد اآلخر زالت تلك التهمة

  :السادسالدليل 
إن الشيء عند ف .قالوا بأن رواية االثنني أقرب إىل الصحة وأبعد عن السهو والغلط

 .اجلماعة أحفظ منه عند الواحد

    .)٤(≈ …≅Κς… ΘΩΨ∝ΩΤ� †Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ… Ω≤ΠΨ{ΩϒΣ�ΩΤ⊇ †Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ… υΩ≤āΚΚΡ‚⇐ …  :وهلذا قال اهللا تعاىل

   .)٥(»شيطان مع الواحد وهو مع االثنني أبعدال«: أنه قال �عنه  احلديثو
عن الكذب كلما كانوا أكثر كلما كانوا  ألن الرواة كثر رواته ؛ فوجب أن يرجح ما

  .)٦(بعدأ

                                         

، ومسلم يف )٦٢٤٥: (أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االستئذان، باب التسليم واالستئذان ثالثاً، برقم )١(
  ).٢١٥٤: (صحيحه، كتاب اآلداب، باب االستئذان، برقم

اية الوصول، لصفي الدين اهلندي  ،)٨/٣٨٤٠(، نفائس األصول، للقرايف )٤/٢٤٢(مدي لآل ،حكاماإل )٢(
  .)٢/١٣٩( يزجنللرب ،التعارض والترجيح، )٨/٣٦٥٧(

  ).٣٦٥٨-٨/٣٦٥٧(اية الوصول، لصفي الدين اهلندي  )٣(

  .) ٢٨٢(آية رقم  ،سورة البقرة) ٤(
الترمذي يف سننه، كتاب الفنت، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة، ، وأخرجه )١/٢٦(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )٥(

، )١/١١٣(حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه احلاكم يف املستدرك : ، وقال)٢١٦٥: (برقم
    . على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب: وقال

  .)٥/٧٨(، البن عقيل ضح، الوا)٢/١٠٣٦( يللجاربرد ،السراج الوهاج ،)٣٤٨:ص(للشريازي  ،التبصرة )٦(
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   ١٥  

  :السابعالدليل 
فإذا وجد . وخمالفة الدليل خالف األصل ،عمال واستنباط األحكاماألصل يف الدليل اإل

 اًوحمذور ر خمالفةًترك الدليلني أكث دليالن يف أحد اجلانبني، ويف اجلانب اآلخر دليل واحد، فإن
  .)١(دليلنيالعمال أقل الضررين مبخالفة دليل واحد وإخذ أ من ترك الدليل الواحد، فلزم

 :الثامنالدليل 

 .إن العقل يوجب األخذ بالكثرةودليل واحد ف ،كثرإذا حصل تعارض بني دليلني أو أ
  .)٢(هه ويتهم رأيهفن من عدل عنه فإن العقل يسوأ

  :الدليل التاسع
  .من أصول قياس الترجيح بكثرة األدلة على ترجيح العلة املنتزعة

 فتتقوى ؛املنتزعة من أصل واحد العلة تترجح على كثرية، فإن العلة املنتزعة من أصول
  .)٣(ة املنتزعة من أصل واحددتكون أوىل بالترجيح من العلة الواحو ،بكثرة أصوهلاتلك العلة 
  

  :أصحاب القول الثاين أدلة احلنفية
  :، منهابعدة أدلة -رمحهم اهللا-استدل احلنفية 

  :األولدليل ال
    .)٤(»حنكم بالظاهر حنن«:  n هاستدل احلنفية بقول 

ن الزيادة عليه ملغاة ترك ذا إمياء يدل على أن املعترب أصل الظهور، وأه: وجه الداللة قالوا
 واحد، زيادة مع املزيد عليه حاصالن يف حملالألن هناك  ؛العمل به يف الترجيح بقوة الدليل

خبالف الترجيح بكثرة الدليل فإن ، ا حال تفرقهماون أقوى منهلقوى حال إجتماعها تكوا

                                         

  ).٨/٣٦٥٩(اية الوصول، لصفي الدين اهلندي  )١(
زجني للرب ،لتعارض والترجيحا، )٨/٣٦٦٠(اية الوصول، لصفي الدين اهلندي  ،)٥/٤٠٣(للرازي  ،احملصول) ٢(

)٢/١٤٠.(  
  .)١٣٦-٤/١٣٥(لعبد العزيز البخاري  ،كشف األسرار) ٣(
  .)٢١٩:ص( "ه أهل األصول وال أصل لهحيتج ب": وقال  ،موعةأخرجه الشوكاين يف الفوائد ا) ٤(
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   ١٦  

لعدم االجتماع يف حمل  فال حيصل كمال القوة ،واملزيد عليه يف حمل آخر ،هناك الزيادة يف حمل
  .)١(واحد

  :اجلواب عن هذا الدليل
  :جياب عن هذا الدليل جبوابني

  .)٢(v لك اإلمام الشوكاينهذا األثر الذي استدللتم به ال أصل له كما قال ذ :أوالً

ملا فيه من غلبة الظن وزيادته  ك العمل به يف الترجيح بالقوةرِت امنلو سلمنا صحته فإ :ثانياً
ألن املعترب قوة الظن وهي حاصلة ؛ ترك العمل به يف الترجيح بالكثرةفوجب أن ي على ما يقابله،
  .)٣(يف املوضوعني
   :الثاينالدليل 

 ؛وساتسكما يف احمل ،يتقوى بصفة توجد يف ذاته ال بانضمام مثله إليه قالوا إن الشيء إمنا
  .فيتقوى به املوصوف ،لغريه فال يوجد إال تبعاً ،ال قوام له بنفسه صفألن الو

للدليل الذي  بل يكون كل واحد معارضاً ؛لغريه بنفسه فال يكون تبعاً القائمفأما الدليل 
  .)٤(التعارضفيتساقط الكل ب يوجب احلكم على خالفه

  :اجلواب عن هذا الدليل
استدالل يف حمل النزاع، ألن هذا  ،مأن هذا غري مسلَّ :وميكن أن جياب عن هذا الدليل

   .وهو تعريف الترجيح
  :الثالثالدليل 

شهادة شاهدين وشهادة  فإنَّقياس الترجيح بكثرة األدلة على الترجيح بكثرة الشهود، 
  .للحجة مرجحةعلة تامة للحكم فال تصلح ألن شهادة االثنني  ؛أربعة سواء

  . نس ما يقوم به احلجة بطريق األصلوكذا لو أقام ثالثة ألن زيادة شاهد واحد من ج

                                         

  ).٨/٣٦٦٠(اية الوصول، لصفي الدين اهلندي  ،)٥/٤٠٣(للرازي  ،احملصول يف علم األصول انظر) ١(
  ).٢١٩(لإلمام الشوكاين الفوائد اموعة  )٢(
  ).٨/٣٦٦٠(ن اهلندي اية الوصول، لصفي الدي ،)٥/٤٠٣(احملصول يف علم األصول للرازي  )٣(
  .)٤/١٣٦(لعبد العزيز البخاري  ،كشف األسرار، )٢/٢٤٩(أصول السرخسي  )٤(
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   ١٧  

ا حيصل مبا يزيد قوة ملا جعل وأن الترجيح إمن ،فثبت أن الترجيح بكثرة األدلة غري صحيح
  .)١(له ويصري وصفاً حجة

  :اجلواب عن هذا الدليل
م عدم الترجيح لبأنا ال نس ،)قياس األدلة على الشهادة(ى دليل احلنفية اجلمهور عل بأجا

فقد ذهب معظم أصحاب اإلمام مالك وبعض أصحاب الشافعي إىل أن البينة  ،يف الشهادة
  .املختصة مبزيد العدد يف الشهود مقدمة على البينة اليت تعارضها

فرق كبري بني هناك ن فإ ،وكذلك فإن قياس األدلة على الشهادة قياس مع الفارق
  .الروايةالشهادة وبني 
أال  ،قوة الثبوت يفيد فألن الكل معاً: [عبد العلي األنصاري يف فواتح الرمحوتيقول 
  .)٢(]يقاوم كل أحد وال يقاوم الكل ترى أن زيداً

  :الرابعالدليل 
القياس د، إذ يلزم من القول بالترجيح بكثرة األدلة تقدمي األقيسة املتعددة على اخلرب الواح

ألن النص مىت  وال يترجح القياس بالنص؛ ،ألثر فيهبل يترجح بقوة ا ؛ال يترجح بقياس آخر
ألنه ال و ،ألن النص فوق القياس؛ القياس صارت العربة بالنص وسقط القياس تهشهد لصح

  .فبالنص أوىل ،له يصري تبعاً
ة بني آيتني ال يترجح رضيعين إذا وقعت املعا ،وكذلك ال يترجح نص الكتاب بنص آخر

والذي يعارضه  ،أو حمكماً ،بأن يكون مفسراً ،بل تترجح بقوة يف النص ،ية أخرىأحدمها بآ
  .)٣(ؤوالًأو م بأن يكون جممالً ،هدون

                                         

 ،ختريج الفـروع علـى األصـول    ،)٢/٢٦٤(أصول السرخسي  ،)٤/١٣٦(لعبد العزيز البخاري  ،راركشف األس )١(
  .)٢/٢٩٣( لعبد العلي األنصاري ،فواتح الرمحوت ،)٣٧٧(للزجناين 

، املعتمد، أليب )٢/٧٥٥(إلمام احلرمني اجلويين  ،الربهان: انظرو ،)٢/٣٩٣( لعبد العلي األنصاري ،تفواتح الرمحو) ٢(
  ).٢/١٣٦(ألدلة الشرعية للربزجني التعارض والترجيح بني ا، )٥/٤٠٥(للرازي  ، احملصول،)٢/١٣٦(الطيب املعتزيل 

 ،أصـول الفقـه  ، )٣٧٧(للزجناين  ،لى األصولختريج الفروع ع، )٤/١٣٧(لعبد العزيز البخاري  ،كشف األسرار )٣(
، )٨/٣٦٦١(اية الوصول، لصفي الدين اهلنـدي  ، )٢/٩٨٢(على املنهاج  اإلسنويشرح ، )٢/٢٦٤(للسرخسي 

  .)٢/١٠٣٦(السراج الوهاج، للجاربردي 
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   ١٨  

  :اجلواب عن هذا الدليل
إن كانت على أصل واحد احتد اجلامع ملا  هذا الدليل أن تلك األقيسةأجاب اجلمهور عن 

 ساًاباحلقيقة قي تكون تلك األقيسة فحينئذ ؛عليل احلكم الواحد بعلل مستنبطهثبت عن امتناع ت
  .الواحد والقياس الواحدفال يكون التعارض إال بني اخلرب  ،واحداً

كون ، بل توإن كانت على أصول متعددة فال نسلم أن اخلرب الواحد متقدم عليها حينئذ
  .)١(متقدمة على اخلرب الواحد ك األقيسةتل

  :اخلامسليل الد
مع  ،من هو ابن عم فقط علىعدم ترجيح ابن عم هو أخ ألم  يف )٢(مجاعاإلالقياس على 

بكل نصيبه  كل واحد منهما بل يستحق ،للثاين فال يكون األول حاجباً ،املرياث سبيبوجود 
  .قرابة مستقلة

  .)٣(على الواحد حفكذا األدلة الكثرية اليت كل منها سبب للعلم ال تترج
  :اب عن هذا الدليلاجلو

كل من جهيت القرابة إنه يصح ما قلتم لو كانت  :الدليل بقوهلمهذا أجاب اجلمهور عن 
  .وليس كذلك يقتضي العصوبة

، فال حيصل من االجتماع قوة ألم لو انفردت اقتضت استحقاق السدساألخوة فإن 
فإا  ،اتيعئل على القطملا صح تكثري الدال ،ةلو كان اجتماع الدالئل يوجب قوة زائدزائدة، ف

  .اتيوإال مل تبق قطع ،الضعفوال تقبل القوة 
وإن مل  ،ملرياثالستحقاق ا األخوة ألم ملزوماًو أن قرابة العصوبة هذا الدليلوحمصول 

  .قوة زائدة هاوال حيصل باجتماع ،يكن كل منهما عصوبة
صل باالجتماع قوة فال حي ،للنتيجة باالستقالل فكذا الدالئل كل منها ملا كان مفيداً

                                         

  ).٢/١٠٣٧(بردي السراج الوهاج شرح املنهاج للجار، )٣٦٦٢-٨/٣٦٦١(اية الوصول، لصفي الدين اهلندي  )١(
  ).١٤٨:ص(اإلمجاع، للوزير ابن هبرية  )٢(

  .)٤/١٤٠(لعبد العزيز البخاري  ،األسراركشف  ،)٢/٢٥٢(أصول السرخسي  )٣(
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   ١٩  

  .)١(زائدة
  :السادسالدليل 
 ،عدم ترجيح صاحب اجلراحات على صاحب اجلراحة الوحدة يف )٢(اإلمجاع على القياس

 ،عشر جراحات آخر ذلك الرجلوجرح  ،للقتل ةصاحل رجالً جراحةإذا جرح رجل  فيما
ص أو الديه عليه القصا فنوجب ،هوحد اجلراحات قاتالً جنعل صاحب فال ،ومات اروح منها

أو الديه عليهما نصفني إن  ،إذا كانت عمداً ،بل جيب القصاص على كل واحد منهما، هوحد
 نايةجل وصفاًجعل اجلرح يصح وال  ،املوت إليه إلضافةألن كل جرح علة تامة  ؛)٣(كانت خطأ

   .فال يقع ا الترجيح ،أخرى
  .)٤(اجلناياتدد وهذا هو معىن قول العلماء العربة لعدد اجلناه ال لع

  :اجلواب عن هذا الدليل
مث على فرض ، أصالً ةلأبأنه مل يتم االتفاق على هذه املس ميكن اجلواب عن هذا الدليل

  .تعدد العلل العلة خبصوصها داللة قاطعة جلوازالتسليم بذلك فإن املعلول ال يدل على 
صباح أو القمر أو جلواز أن يكون من امل ،فإن وجود الضوء ال يدل على وجود الشمس

  .حنو ذلك
جلـواز أن   ،ومن رئي أنه يصلي الظهر فإنه ال يد على دخول وقت ظهر ذلك اليـوم 

  .يكون يصلي قضاء ظهر يوم آخر فاته إىل غري ذلك
جلواز أن  ،األصول للفروع أن تتبعال  ،تبع الفروع لألصولأن تاملفروض من فإن  وأيضاً

                                         

  ).٢/٣٩٣(لعبد العلي األنصاري  ،الرمحوتفواتح ) ١(
  ).٤٦-٢٥/٤٥(نصاف املقنع والشرح الكبري مع اإل انظر. نقل اإلمجاع املرداوي يف اإلنصاف )٢(

، العناية شرح اهلداية، للبابريت )٦/١١٤(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي )١٤/٩٨(بسوط، للسرخسي امل )٣(
، حاشية الدسـوقي  )٧/١١٦(، املنتقى شرح املوطأ، اليب الوليد الباجي )٦/٥٥٦(، حاشية ابن عابدين )٥/٣٦٣(

ة احملتاج شرح املنهاج، البن حجر اهليتمـي  ، حتف)٨/١٠(، شرح اخلرشي على خليل )٤/٢٤٥(على الشرح الكبري 
، اسـىن املطالـب،   )٢٧٥-٧/٢٧٤(، اية احملتاج، للرملي )٥/٢٤٦(، مغين احملتاج، للخطيب الشربيين )٨/٤٠٧(

   ).١١/٤٩١(، املغين، البن قدامة )٤٦-٢٥/٤٥(، املقنع والشرح الكبري مع األنصاف )٤/١٧(للسيوطي 

  .)١/٣٥٤(للقائين  ،شرح املغين ،)٤/١٣٨(البخاري كشف األسرار لعبد العزيز ) ٤(
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   ٢٠  

ؤسس على مسألة أصل من األصول وال ي فال يبىن ،أخرى تكون خمالفة هذه الفروع األصل لعلة
  .)١(الثبات مدعاهم فاالستدالل ذا ال يكون حجةاملختلف فيها  من املسائل الفقهية الفرعية

  
  :الترجيح
  .ما ذهب إليه اجلمهور القائلني جبواز الترجيح بكثرة األدلة - واهللا أعلم- الراجح 

ستدل به ا الضعف م وأيضاً ،لتهم من املعارضةولسالمة أد ،وذلك لقوة ما استدلوا به
 ،)٢(وخلفائه nبعدما صدر الترجيح بكثرة العدد عن النيب و ،- رمحهم اهللا-  مجهور احلنفية

  .)٣(وبعدما حصل إمجاع احملدثني على تقوية احلديث بكثرة الرواة
 ، وكثرة األصول كثرة أدلة،يرجحون بكثرة األصول -رمحهم اهللا-احلنفية  كما أن

  .فالترجيح ا ترجيح بكثرة األدلة
  
  
  
  
  

III  

                                         

  ).٢/١٣٨(زجني لعبد اللطيف الرب ،التعارض والترجيح بني األدلة الشرعية )١(
  .من هذا البحث) ١٢(الصفحة رقم  انظر )٢(

  ).٢/١٩٨(، تدريب الراوي، للسيوطي )١/٦٨(نصب الراية، للزيلعي  )٣(
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   ٢١  
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  :يف مسائل كثرية يف الفقه منها  ثر اخلالف يف هذه املسألةأيظهر 

  :اشتراط الويل يف النكاح 
    .)١(»ال نكاح إال بويل«: z من حديث أيب موسى االشعري nيف قوله 
   .)٢(»األمي أحق بنفسها من وليها«:  cث ابن عباس ن حديم nمع قوله 

  .رضان يف الظاهر حيث إن األول ينفي صحة النكاح بدون ويلافاحلديثان متع
  .يب بدون ويلحلديث الثاين يثبت صحة النكاح للثبينما ا

 xمن حديث عائشة  �خر يسند احلديث األول وهو قوله آ مث وجدنا حديثاً
   .)٣(»سها بغري إذن وليها فنكاحها باطلكحت نفن امرأةأميا «:  مرفوعاً
  .املعارض لذلك اآلخرفقدم على احلديث  

   .)٦(احلنابلةو ،)٥(ةوالشافعي ،)٤(من املالكيةالفقهاء  مجهوروقد ذهب إىل ذلك 

                                         

، )٢٠٨٥( :النكاح، باب الويل، احلديث رقم كتاب يف سننه، بو داوودوأ، )٤/٤١٨(أمحد يف املسند اإلمام أخرجه  )١(
، ونقل املوفق ابن قدامـة  )١١٠١(النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بويل، احلديث رقم كتاب  يف سننه، والترمذي
v  وذيعن املرv البن قدامة ، املغين :انظر. ]صحيح: سألت أمحد وابن معني عن هذا احلديث، فقاال[: قوله

  .)١٨٣٩(قم ر، ب)٦/٢٣٥( رواء الغليليف إ v وصححه األلباين .)٩/٣٤٥(
  .)١٤٢١: (ذان الثيب يف النكاح بالنطق، احلديث رقمئأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب است) ٢(
، )٢٠٨٣: (احلديث رقميف الويل،  أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب، و)٦/٦٦(اإلمام أمحد يف مسنده أخرجه ) ٣(

، والـدارمي يف سـننه،   )١١٠٢: (والترمذي يف سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بويل، احلديث رقم
 رواء الغليلإ يف v وصححه األلباين ،)٢١٨٤: (كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغري ويل، احلديث رقم

  .)١٨٤٠(رقم ب ،)٦/٢٤٣(
  ). ٢/٢٤١(، حاشية الدسوقي )٢٦٨-٣/٢٦٧(، املنتقى، أليب الوليد الباجي )٢/١١٨(املدونة، لسحنون  )٤(

  ).٣/٢٢٢(، حاشيتا قليويب وعمرية )٢٤٠-٤/٢٣٩(، مغين احملتاج، للشربيين )٥/٢٠(األم، للشافعي  )٥(

   ).٥/٤٨(لبهويت ، كشاف القناع، ل)٢٠/١٥٥(املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف ، )٩/٣٤٥(البن قدامة املغين،  )٦(
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   ٢٢  

  .)١(جاز حها بغري ويل وكان كفؤاًاة إىل القول بأنه إذا عقدت املرأة نكيوذهب احلنف
   .هماز الترجيح بكثرة األدلة عندجوعلى عدم  بناًءوذلك 

  :بينة ذي اليد 
ذي اليد تكون  نةفإن بي ،ةنوهو يف يد أحدمها ، وأقام كل منهما بي إذا ادعى رجالن شيئاً

مقداآلخر؛  ةنمه على بيما استويا يف إوذلك ألةنقامة البي، لكون  ؛ذي اليدنة وترجحت بي
جييز الترجيح بكثرة  عند منوهذا  .ةنادة على دليل البيوهو زي ،الشيء املتنازع عليه معه

  .)٢(األدلة
سمع ال ت ،زون الترجيح بكثرة األدلةالذين ال جيو –رمحهم اهللا–احلنفية وعلى مذهب 

فال يصلح  ،حيث إن اليد دليل مستقل بإثبات احلكم ؛ذي اليد ةنبيا منفصلة  ،نةلترجيح بيأل
  .)٣(ة ذات البين، أي يفن إال بوصف هو تابع للبينةعند احلنفية ال يكو والترجيح نة،البيعن 

، وسيتبني املزيد منها يف اليت اختلف فيها اجلمهور واحلنفية الكثرية وغري ذلك من املسائل
 آثارمن  أثر األدلة هواملبحث القادم، فكل تطبيق فقهي على كل نوع من أنواع الترجيح بكثرة 

  .ألةيف هذه املس اخلالف

                                         

، )٣/٢٥٦(، فتح القدير، البن اهلمـام  )٢٤٩-٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع، للكاساين )٥/١٠( املبسوط، للسرخسي )١(
  ).٥٦-٣/٥٥(، حاشية ابن عابدين )٢/١١٧(تبيني احلقائق، للزيلعي 

-٤/٤٨٠(تـاج، للشـربيين   مغين احمل، )٨/٣٧٠(، اية احملتاج، للرملي )٣٤٠-١٠/٣٣٩(حتفة احملتاج، للهيتمي  )٢(
 ،ختريج الفروع علـى األصـول   ،)٢/٢٩٨(أسىن املطالب، للسيوطي  ،)٣/٢٢٢(حاشيتا قليويب وعمرية  ،)٤٨١

    ).٣٠٣:ص(ناوي فالتعارض والترجيح، للح ،)٣٧٧:ص(للزجناين 

-٨/١٧٤(مـام  ، فتح القدير، البن اهل)٦/٢٣٢(، بدائع الصنائع، للكاساين )٣٠-١٧/٢٩( املبسوط، للسرخسي )٣(
 ،ختريج الفروع علـى األصـول  ، )٥/٥٤٩(، حاشية ابن عابدين )٢٩٥-٤/٢٩٤(، تبيني احلقائق، للزيلعي )١٧٦

  ).٣٠٣:ص(ناوي فللح والترجيح، التعارض ،)٣٧٧:ص(للزجناين 
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   ٢٣  
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�:الترجيح بكثرة الرواة: النوع األول �

، من أنواع الترجيح  بكثرة األدلة  أن الترجيح بكثرة الرواة نوعنيصوليذكر بعض األ
حصول  vمذهب الشافعي [: يف احملصول، حيث قال v الرازي من هؤالء اإلمامو

اخلربين  على ترجيح أحد : ومن صور املسألة .ال حيصل: وقال بعضهم ،بكثرة األدلةالترجيح 
  .)١(]اآلخر لكثرة الرواة
عند الركوع والرفع منه ، ملا روى  ما لو قالوا احلنفي ال جيوز رفع اليدين: ومن أمثلته

اح مث يديه عند تكبرية االفتت كان يرفع nأن النيب : z إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعود
  .)٢(ال يعود
كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذا كرب  nأنه : cفيقول اخلصم روى ابن عمر 

  .)٣(ن الركوعللركوع وإذا رفع رأسه م
نقل و ،اًمع ابن عمر مجع غفري من الصحابة بلغ عددهم ثالثة وثالثني صحابي رواهوقد 

  .)٤(رجالًالصحابة فبلغوا مخسني أنه تتبع رواة هذا احلديث من ابن حجر عن شيخه العراقي 
  .)٥(بلغ حد التواتر وكتبت فيه رسائل إحدامها لإلمام البخاري رمبا: قال السيوطي 

   .ألن رواته أكثر cوقد أخذ اجلمهور حبديث ابن عمر 

                                         

   )  ٥/٤٠١(الرازي  لإلماماحملصول يف علم األصول  )١(
  ).١/٣٨٨(إلمام أمحد وا) ٢/١٤٢(والنسائي ) ١/١٧٣(أبو داود  رواه  )٢(
 ،)٧٣٦(: يف صحيحه، كتاب األذان، باب رفع اليدين إذا كرب وإذا ركع وإذا رفع، احلديث رقـم البخاري أخرجه  )٣(

  ).٣٩٠( :يف صحيحه، كتاب الصالة، باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني، احلديث رقم ومسلم
   ).٢٥٨-٢/٢٥٧(فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر  )٤(

  ).٤/٦٣٢(البن النجار  ،شرح الكوكب املنري )٥(
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   ٢٤  

  :الترجيح مبوافقة الكتاب :النوع الثاين
الدليل الذي  إىل جواز ترجيح ،كما بينت يف أول هذا البحث األصولينيذهب عامة 

  :ومثلوا لذلك ،يوافقه دليل آخر من الكتاب
يصلي ل nإن كان رسول اهللا «: قالت .)١(يف التغليس x تقدمي حديث عائشة

  .)٢( »طهن ما يعرفن من الغلس، فينصرف النساء متلفعات مبروالصبح
أصبحوا بالصبح ، فإنه أعظم ألجوركم أو أعظم «:  nعن النيب  � على حديث رافع

    .)٣(»رلألج
إيقاعها يف  عليها ومن احملافظة .)٤(} …≅√±Ν…Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΩš ς∏Ω∅ γ‹.Ως∏ΥφΤ{ : وذلك ملوافقته قوله تعاىل

  .أول وقتها
$$™ (#θà)Î7tFó: لقوله تعاىل أيضاً وموافقته sù ÏN≡u�ö� y‚ø9 #) : ، وقوله عز وجل)٥( 〉 #$ þθ ããÍ‘$ y™uρ 4’n< Î) 

;ο t�Ï�øó tΒ ÏiΒ öΝà6 În/   .املسابقة واملسارعة تقتضي تعجيل صالة الصبح وأداءها يف الغلس، و)٦( 〉 ‘§
يف التغليس، على  xإىل عدم ترجيح حديث عائشة  –رمحهم اهللا–وقد ذهب احلنفية 
 .)٧(، بناًء على عدم اعتبار الترجيح بكثرة األدلةzحديث رافع بن خديج 

                                         

  .)غلس(الصحاح، للجوهري، مادة  انظرالظلمة آخر الليل، : الغلس )١(
يف ومسلم  ،)٨٦٧( :انتظار الناس قيام اإلمام العادل، احلديث رقم ، بابكتاب األذان ،أخرجه البخاري يف صحيحه) ٢(

  ).١٤٥٩( :تبكري بالصبح يف أول وقتها، احلديث رقم، باب استحباب الكتاب املساجد صحيحه،
ما ، كتاب والترمذي يف سننه، )٤٢٤: (احلديث رقم ،باب يف وقت الصبح ،كتاب الصالة ،أخرجه أبو داود يف سننه) ٣(

كتـاب  ، يف سننه أخرجه النسائي، وحديث حسن صحيح :وقال ،)١٥٤: (جاء يف اإلسفار بالفجر، احلديث رقم
ـ ، و)٣/٤٦٥(، واإلمام أمحد يف املسند )٥٥٠: (احلديث رقم األسفار، باب ،املواقيت وي يف شـرح السـنة   البغ

     .هذا حديث حسن: وقال) ٣٥٤: (حديث رقم ،)٢/١٩٦(
  .)٢٣٨(آية رقم  ،سورة البقرة) ٤(
  .)١٤٨(آية رقم  ،سورة البقرة) ٥(
  .)١٣٣(آية رقم  آل عمران،سورة ) ٦(
، )٢٢٦-١/٢٢٥(، العناية، للبـابريت  )١/١٢٥(بدائع الصنائع، للكاساين ، )١٤٦-١/١٤٥(املبسوط، للسرخسي  )٧(

  .)١/٨٢(، تبيني احلقائق، للزيلعي )٢٢٦-١/٢٢٥(فتح القدير، للكمال ابن اهلمام 
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   ٢٥  

يث رافع بن يف التغليس، على حد xإىل ترجيح حديث عائشة  )١(وذهب اجلمهور
 x، وذلك بناًء على اعتبار الترجيح بكثرة األدلة؛ وألن حديث عائشة zخديج 

صح عن :[ v قال ابن عبد الرب ة على املسارعة يف اخلريات والفضائل،موافق لآليات احلاثَّ
وهم النهاية  وحمال أن يتركوا األفضل ،ا يغلسونأم كانو � وأيب بكر وعمر وعثمان �النيب 
  .)٢(]ن الفضائليف إتيا

 املقصود من حديث رافع: فقالوا ،وقد مجع بعض العلماء بني احلديثني من غري ترجيح

z ٣(قبل وقته ىهو حتقيق طلوع الفجر حىت ال يصل(.  
أن يضح  :معىن اإلسفار:[وأمحد وإسحاق أم قالو عن الشافعي vالترمذي  وحكى

  .)٤(]ري الصالةومل يروا أن معىن اإلسفار تأخ ،الفجر فال يشك فيه
  

  :الترجيح مبوافقة السنة: النوع الثالث
على حديث  ،)٥(»ال نكاح إال بويل«: شعرين العلماء حديث أيب موسى األقدم كثري م

  .)٦(»يب أمرثليس للويل مع ال«: cابن عباس 
أميا امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها  «: مرفوعاً xوذلك ألنه ورد حديث عائشة 

  .)٧(»فنكاحها باطل
محد ، مجع من العلماء كمالك والشافعي وأ، فأخذ به وهو يسند احلديث األول ويقويه

                                         

األم، ، )٤/٣٤٠(التمهيد، البن عبد الـرب  ، )١/٤٠٣(، مواهب اجلليل، للحطاب )١/٩(املنتقى، اليب الوليد الباجي ) ١(
، )١٦٧-٣/١٦٦(اإلنصاف مع الشرح الكبري واملقنع  ،)٥٥-٣/٥٤(، اموع، للنووي )٦٣٥-٨/٦٣٤(عي للشاف

  ).١٠١-٢/١٠٠(كشاف القناع، للبهويت  ،)٤٥-٢/٤٤(املغين، البن قدامة 
  ).٤/٣٤٠(التمهيد، البن عبد الرب ) ٢(
  ).١/١٨٢(حجر  البن ،لخيص احلبريت ،)١/٩٣(للزيلعي  ،نصب الراية ،)٢٩١-٢٨٢(الشافعي  لإلمام ،الرسالة )٣(
  ).١٥٤: (، كتاب ما جاء يف اإلسفار بالفجر، احلديث رقمالترمذي يف سننه )٤(
  .سبق خترجيه) ٥(
     .سبق خترجيه) ٦(
  .سبق خترجيه )٧(
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   ٢٦  

  .)١(بناًء على هذه املسألةوذلك 
  

  :الترجيح مبوافقة القياس : النوع الرابع
يف عدم وجوب الزكاة يف zأيب هريرة العمل حبديث - رمحهم اهللا- رجح العلماء 

  .)٢(»صدقة وغالمه فرسهاملسلم يف ليس على « :قال �رسول اهللا  اخليل والذي جاء فيه، أن
، أن zفعن أيب هريرة  ،الزكاة يف اخليل وجوبعلى حديث آخر يعارضه ويقتضي 

فساق احلديث إىل أن  »وعلى رجل وزر، ولرجل ستر، اخليل لرجل أجر«: قال �رسول اهللا 
وهذا يقتضي ، )٣(»ورهاومل ينس حق اهللا يف رقاا وال يف  ظه« :يف الذي هي له ستر :قال

يف «: أنه قال nعن النيب  ،zبن عبد اهللا  عن جابر ورويوجوب الزكاة يف اخليل، كما 
  .)٤(»اخليل السائمة يف كل فرس دينار

 وإناثاً ذكوراً إىل أن اخليل إذا كانت سائمةً –رمحهما اهللا– فذهب اإلمام أبو حنيفة وزفر
     .)٥(كاةوليس يف ذكورها منفردة ز، ففيها الزكاة

 جتبال  منفردة، ألن ما ال جتب الزكاة يف ذكوره،وذلك ملوافقة احلديث األول القياس
                                         

وبدايـة   ، )٢/٢٤١(، حاشية الدسوقي )٢٦٨-٣/٢٦٧(، املنتقى، أليب الوليد الباجي )٢/١١٨(املدونة، لسحنون  )١(
حاشـيتا قليـويب   )٢٤٠-٤/٢٣٩(، مغين احملتاج، للشربيين )٥/٢٠(األم، للشافعي  ،)٢/١٠(البن رشد  ،تهدا ،

، كشاف القناع، )٢٠/١٥٥(، املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف )٩/٣٤٥(البن قدامة املغين،  ،)٣/٢٢٢(وعمرية 
  .)٥/٤٨(للبهويت 

  .)١٤٦٣: (ليس على املسلم يف فرسه صدقه، احلديثالبخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب أخرجه ) ٢(
  ).٢٣٧١: (البخاري يف صحيحه، كتاب املساقات، باب شرب الناس وسقي الدواب من األار، احلديثأخرجه  )٣(

 والبيهقـى . )ضـعفاء  دونه ومن جداً ضعيف وهو جعفر عن غورك به تفرد(: وقال ،)٢/١٢٥( الدارقطىن أخرجه )٤(
 األوسـط  ىف الطـرباىن  وأخرجه. )٧/٣٩٧( واخلطيب.  )هذا غورك به تفرد(: وقال) ٧٢١٠: (رقم ،)٤/١١٩(
 وكالمها وغورك محاد بن الليث وفيه األوسط ىف الطرباىن رواه(: )٣/٦٩( ي يف جممع الزوائديثماهل قال ،)٧/٣٣٨(

قال ، )بشيء ليس غوركو يصح ال حديث هذا(:  وقال) ٢/٤٩٦( املتناهية العلل ىف اجلوزى ابن وأورده.  )ضعيف
، )٥/٣١١(امـوع، للنـووي    انظر) واجلواب عن حديث جابر أنه ضعيف باتفاق احملدثني: (vاإلمام النووي 

   .)٢/٢٩٦(، تلخيص احلبري، البن حجر )٤٢٣-٢/٤١٩(نصب الراية، للزيلعي 
دير، البـن اهلمـام   فتح الق، )١٨٩-٢/١٨٨(، املبسوط، للسرخسي )٢٢٣-٣/٢٢٢(أحكام القرآن، للجصاص  )٥(

  )٤٢٣-٢/٤١٩(، نصب الراية، للزيلعي )١/٢٦٥(، تبيني احلقائق، للزيلعي )٢/١٨٣(
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   ٢٧  

  .)١( كسائر احليوانات اليت ال جتب فيها الزكاة ؛يف إناثه زكاة
 مجلة من: " واملنسوخ الناسخ كتابه"  يف احلازمي ذكر وقد: (يف نصب الراية الزيلعي قال

 من والعشرون الثاين الوجه: قال لفظه، وهذا للقياس، موافقاً احلديث يكون أن الترجيحات
 إىل الثاين عن العدول فيكون اآلخر، دون للقياس موافقا احلديثني أحد يكون أن الترجيحات

وغالمه  املسلم يف فرسهليس على «: z هريرة أيب حديث قدم وهلذا: قال ،متعيناً األول
  .)٣()احليوانات سائر على قياساً إناثه، يف جتب ال رهذكو يف الزكاة جتب ال ما ألن ،)٢(»صدقة

  
  : الترجيح مبوافقة اإلمجاع: النوع اخلامس

، ألن إمجاعاً يوافقلإلمجاع على اخلرب الذي مل  املوافقاخلرب  -رمحهم اهللا-يقدم العلماء 
  .)٤(عيف النفس من اخلرب الذي مل يوافقه إمجا ىاإلمجاع قاطع بتصديق اخلرب فيكون صدقه أقو

بني شعبها األربع  جلسإذا «: قال �أن النيب  ،xعائشةحديث تقدمي فمن ذلك 
على حديث  ،)٦(»وإن مل ينزل«: أخرىويف رواية . )٥( »فقد وجب الغسل ،اخلتاناخلتان  ومس

: إذا جامع الرجل املرأة فلم ينزل؟ قال يا رسول اهللا«: أنه قال ،zبن كعب اأيب حديث 
  .)٧(»يتوضأ ويصلي يغسل ما مس املرأة منه مث

، قال اإلمام )٨(وذلك لإلمجاع على وجوب الغسل من مس اخلتان اخلتان أنزل أو مل ينزل
ومقصودي بذكر هذه :(بعد ما ذكر األحاديث املتعارضة يف هذا الباب vاإلمام النووي 

 ال v وخمالفة داود، وإال فاملسألة اليوم جممع عليها ،يان أحاديث املسألة واجلمع بينهااألدلة ب

                                         

 ).٣/١٠٤٩( يعلىأليب  ،، والعدة)٣٧٧(للحفناوي  ،، والتعارض)٢/٢٣٧(للربزجني  التعارض، انظر) ١(

  .سبق خترجيه يف الصفحة السابقة) ٢(
 ).  ٢/١٢٢(نصب الراية، للزيلعي  )٣(

  ).٤١٨(ول للشوكاين وإرشاد الفح) ٢/٦٤٠(ستصفى للغزايل امل )٤(
  ).٣٥٠: (أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب وجوب الغسل بالتقاء اخلتانني، احلديث رقم )٥(

 ). ٣٤٨: (يف كتاب احليض، باب وجوب الغسل بالتقاء اخلتانني، احلديث رقم zعن أيب هريرة مسلم  اأخرجه )٦(

  ).٢٩٣: (، احلديث رقمغسل ما يصيب من رطوبة فرج املرأة، باب الغسلكتاب يف  البخاريأخرجه  )٧(

  ).٢/١٥٦(اموع، للنووي  ،)١٩:ص(زير ابن هبرية واإلمجاع، لل )٨(




	���א�د�������
	���א�د���א������
	���א�د���א������
	���א�د���א�������????א���������������د�א�������������������د�א�������������������د�א�������������������????د�א������� �� �� �� �� �� �� �� ���������������������������������������������                              

   ٢٨  

  .)١()تقدح يف اإلمجاع عند اجلمهور واهللا أعلم
  

  :لترجيح مبوافقة اخللفاء الراشدينا :النوع السادس
: قال nالنيب ،أن cعمرو بن العاص عبد اهللا بن حديث  -رمحهم اهللا-قدم العلماء 

 األشعريعلى حديث أيب موسى ، )٢(» ىيف األخر اًومخس ،يف األوىل التكبري يف الفطر سبعاً«
    .)٣(»ان يكرب يف األضحى والفطر أربعاًك«:  nأن النيب  cبن اليمان يفة وحذ

، )٤(املالكيةذهب إىل ذلك و �وعثمان  بكر وعمر أيبألن احلديث األول وافق عمل 
  .)٦(واحلنابلة ،)٥(ةوالشافعي

                                         

   ).٢/١٥٦(اموع، للنووي  )١(

أبو داود يف أخرجه و، ]وأنا أذهب إىل هذا: قال أيب:[بن أمحد وقال عبد اهللا )٢/١٨٠(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ٢(
والترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ، )١١٥٢: (، باب التكبري يف العيدين، احلديث رقمكتاب الصالة ،يف سننه

 ،]�وهو أحسن شيء روي يف هذا الباب عن النيب : [، وقال)٥٣٦: (ما جاء يف التكبري يف العيدين، احلديث رقم
 انظـر ، و)١٨١٧: (العيدين، باب التكبري يف الفطر، احلديث رقـم  النسائي يف سننه الكربى، كتاب صالةأخرجه و

    .)٢/٢٧٨(التلخيص احلبري، البن حجر 
، والبيهقـي يف السـنن   )١١٥٣: (، باب التكبري يف العيدين، احلديث رقمكتاب الصالة ،أبو داود يف سننهأخرجه  )٣(

 ابن إىل اسندوه ام واملشهور ،موسى ايب جواب ويف رفعه يف موضعني يف راويه خولف: [وقال) ٣/٢٨٩(الكربى 
     ).٢/٢٧٨(التلخيص احلبري، البن حجر  انظرو ،]� النيب إىل يسنده ومل ،بذلك فافتاهم مسعود

املنتقى شرح املوطأ، اليب الوليد البـاجي   ،)٦/٣٣٨( ، املوطأ والتمهيد واألستذكار والقبساملوطأموسوعة شروح   )٤(
، مواهـب اجلليـل،   )١/٣٩٦(، الشرح الكبري، للـدرديري  )١/٣٢٤(ضي عبد الوهاب ، املعونة، للقا)١/٣١٩(

 ).٢/١٩١(للحطاب 

حاشيتا قليـويب   ،)١/١٧١(روضة الطالبني، للنووي  ،)٥/٢٥(اموع، للنووي ، )١/٢٣٦(الشافعي  لإلمام األم، )٥(
 .)٣٥٤-١/٣٥٣(وعمرية 

، املغين، )٣٤٣-٥/٣٤٢(املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف  ،)٣/١٠٥٠(احلنبلي  يعلىأليب  ،العدة يف أصول الفقه )٦(
، جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة    )٣/٤٠٤(، كشاف القناع، للبهويت )٢٧٢-٣/٢٧١(البن قدامة 

)٢٤/٢٢٠(.  
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   ٢٩  

؛ وذلك بناًء على عدم اعتبار الترجيح بكثرة )١(وذهب احلنفية إىل العمل باحلديث الثاين
مع أن رواة ما ذهبنا إليه أكثر ، عن حديثهم أنه ضعيف واجلواب: [vقال النووي . دلةاأل

  .)٢(]وأحفظ وأوثق مع أن معهم زيادة
   

  :الترجيح مبوافقة عمل أهل املدينة: النوع السابع
أمر بالل أن « :nأن النيب  z حديث أنس بن مالك -رمحهم اهللا-قدم العلماء 

   .)٣(»يوتر اإلقامةويشفع األذان 
يف األذان  شفعاً شفعاً nكان أذان رسول اهللا «: zعلى حديث عبد اهللا بن زيد 

   .)٤(»واإلقامة 
فيصلح  املدينة فهو أقوى وإن مل يصلح حجةوذلك ألن احلديث األول يوافق عمل أهل 

  . )٥(للترجيح ألن املدينة دار اهلجرة ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوي عليهم
  

  :      الترجيح مبوافقة عمل الصحايب :امنالنوع الث
أو قول الصحايب الذي  ،احلديث الذي يوافق عمل الصحايب -رمحهم اهللا-قدم العلماء 

     .شهد له الشرع مبزيد الفضل يف الفن الذي برز فيه

                                         

يلعـي  ، تبيني احلقائق شرح كنز الـدقائق، للز )١/٢٧٧(، بدائع الصنائع، للكاساين )٢/٣٨(املبسوط، للسرخسي  )١(
لعبد العلـي   ،فواتح الرمحوت، )٢/٧٤(، فتح القدير، البن اهلمام )٢/٧٤(، العناية شرح اهلداية، للبابريت )١/٢٢٥(

  )٢/٣٨٧(األنصاري 

 )٥/٢٥(اموع، للنووي   )٢(

، ومسلم يف صحيحه، يف كتاب )٦٠٣( :، كتاب األذان، باب بدأ األذان، احلديث رقمأخرجه البخاري يف صحيحه) ٣(
    .)٣٧٨: (الصالة، باب األمر بشفع األذان وإيتار اإلقامة، احلديث رقم

عبد : [، وقال)١٩٤( :يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف أن اإلقامة مثىن مثىن، احلديث رقم أخرجه الترمذي) ٤(
     .)١/٣٧٥(نصب الراية، للزيلعي  انظر، ]مل يسمع من عبد اهللا بن زيدالرمحن بن ايب ليلى 

 يعلـى أليب  ،لعدةا، )١/١٣٦(مغين احملتاج، للشربيين ، )٥/١٠٤(اموع، للنووي  ،)٢/٦٤٠(للغزايل  ،املستصفى )٥(
  .)١/١١٩(، سبل السالم، للصنعاين )٢/٣٨٧( لعبد العلي األنصاري ،وفواتح الرمحوت، )٣/١٠٥٢(احلنبلي 
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   ٣٠  

فإن مل  .)١(»أفرضكم زيد«:قال n عن النيبzحديث أنس بن مالك كما يف   
  .قول غريه من األئمةيشهد له الشرع كان قوله ك

قال الشافعي ، )٢(رجح به zيف علم الفرائض وشهد له زيد  احلديثفإن ورد 
v]:وعنه قبلنا أكثر الفرائض[)البيهقي  قال، و)٣v :]اتباع على � اهللا رسول دلنا وقد 
  .)٤(]»ثابت بن زيد مكأفرض«: � بقوله الفرائض، يف ثابت بن زيد

 من العبد املكاتب ال يرث وال يورث، وهو حديث عبد احلديث الدال على ألذلك قُد
 ، على)٥(»املكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم«: قال �عن النيب cاهللا بن عمرو 

إذا «: قال �أن النيب  cحديث ابن عباس  احلديث الذي يورث العبد املكاتب، وهو
رأي  احلديث األول ة، ملوافق)٦(»أصاب املكاتب حداً أو ورث مرياثاً يرث على قدر ما عتق منه

  .)٧(zرأي زيد بن ثابت 
  

                                         

وأخرجه الترمذي يف سننه، كتاب املناقب، باب مناقب ، )١٣٩٩٠: (برقم) ٢١/٤٠٦(اإلمام أمحد يف املسند أخرجه ) ١(
قتادة هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث :[، وقال)٣٧٩٠: (معاذ بن جبل وزيد بن ثابت، احلديث رقم

هذا إسناد صـحيح  :[، وقال)٥٧٨٤: (، احلديث رقم)٣/٤٧٧(، وأخرجه احلاكم يف املستدرك ]إال من هذا الوجه
البيهقـي يف  ، وأخرجه ]على شرط البخاري ومسلم: [، وقال الذهيب]خيرجاهبهذا السياقعلى شرط الشيخني ومل 

  .)٦/٢١٠(ن الكربى السن
    .)٢/٨٣٤(الربهان إلمام احلرمني اجلويين  )٢(
  .باب مرياث اجلد) ٤/٨١(األم، للشافعي  )٣(

  ).٩/١٠٦(معرفة السنن واآلثار، للبيهقي  )٤(

، )٣٩٢٦: (تابته فيعجـز، احلـديث رقـم   كتاب العتق، باب يف املكاتب يؤدي بعض كأخرجه أبو داود يف سننه،  )٥(
إسناده حسن ورجاله ):[٦/١١٩(يف إرواء الغليل  v، قال الشيخ االلباين )١٠/٣٢٤(والبيهقي يف السنن الكربى 

  ].كلهم ثقات

: يف دية املكاتب، احلديث رقـم  أبو داود يف سننه، كتاب الديات، باب ،)٤/١٨٦(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  )٦(
، )١٢٥٩: (، والترمذي، يف كتاب البيوع، باب ما جاء يف املكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، احلديث رقم)٤٥٨٢(

   ).  ٣/١١٠(يف إرواء الغليل  v، وصححه الشيخ األلباين ]حديث حسن: [وقال

 ).١٠/٣٢٤(ن الكربى ، والبيهقي يف السن)٨/٣٩٤(عبد الرزاق يف املصنف  رواه عنه )٧(
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�%&��  
نبينا حممد وعلى ، الم على أشرف األنبياء واملرسلني، والصالة والساحلمد هللا رب العاملني

  :له وصحبه وسلم وبعدآ
  :اط من أمهها ما يليتبني يل عدة نقففي اية هذا البحث 

ولكـل   ،له ومانع ما بني جميز ،ختلف فيه العلماءاإن مبحث الترجيح بكثرة األدلة  –
 .واحد من الطرفني أدلة

وذلك ملـا  ، املسألة هو قول مجهور العلماء القائلني باجلوازهذه إن القول الراجح يف  –
  .كثرية فرعية من أحكام القول باجلواز على ينينب

فضل من ترك العمل بكال الدليلني أأوىل و ،خريل الذي يسنده دليل آالعمل بالدل إن –
   .دليلني أو العمل بدليل خيالفه

 .املسألةهذه إن الترجيح لكثرة الرواة نوع من أنواع  –

قتصرت على اوإمنا ، إن أنواع الترجيح بكثرة األدلة أكثر مما ذكرت يف هذا البحث –
  .البينالواضح 

وأن  ،لوجهه الكرمي العظيم اجلليل أن جيعل عملي خالصاًأل اهللا ويف ختام هذا البحث أس 
إنه  ،وال املضلني الضالنيوأن جيعلين من اهلداة املهتدين غري ، يرزقين النية الصاحلة والعمل الصاحل

  .استغفرك وأتوب إليكسبحانك ربنا وحبمدك ال إله إال أنت  .مسيع قريب جميب
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الطبعة  ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،أليب الوليد الباجي ،أحكام األصولإحكام الفصول يف  .١
   .هـ١٤٠٩األوىل 

بكر أمحد بن علي الرازي، الطبعة األوىل، بريوت،دار  وأب ، اجلصاصأحكام القرآن .٢
  .هـ١٣٣٥الكتب العلمية 

 .اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم الظاهري، دار الكتب العاملية، بريوت، لبنان .٣
 .عبدالرزاق عفيفي ، حتقيق الشيخام يف أصول األحكام لآلمدي، مؤسسة النوراإلحك .٤

 حممد بن علي بن حممد،: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، الشوكاين .٥
  .هـ١٤١٤الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية  أمحد عبد السالم، حتقيق

املكتب ، لشيخ حممد ناصر الدين األلباينإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ل .٦
  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل  ،بريوت ،اإلسالمي

  .زكريا األنصاري، املكتبة اإلسالمية سىن املطالب شرح روض الطالب، أليب حيىيأ .٧

طه حممد  قالين، حتقيقالفضل أمحد بن علي العس وأب صابة يف متييز الصحابة، ابن حجراإل .٨
  .هـ١٤١١بن تيمية الزيين، القاهرة، مكتبة ا

نشر جلنة إحياء املعرفة النعمانية حبيدر أباد الدكن  ،بريوت أصول السرخسي، دار املعرفة، .٩
  .اهلند

  .دار املعرفةهـ، ٢٠٤حممد بن إدريس، املتوىف سنة  الشافعياإلمام ، األم .١٠

بن اعالء الدين أبو احلسن علي  عرفة الراجح من اخلالف، املرداوياإلنصاف يف م .١١




	���א�د�������
	���א�د���א������
	���א�د���א������
	���א�د���א�������????א���������������د�א�������������������د�א�������������������د�א�������������������????د�א������� �� �� �� �� �� �� �� ���������������������������������������������                              

   ٣٣  

مطبوع مع املقنع و (الطبعة األوىل، بريوت،دار هجرهـ، ٨٨٥املتوىف سنة  يمان،سل
  ).الشرح الكبري

، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، حر احمليط يف أصول الفقه للزركشيالب .١٢
 .هـ١٤١٣الطبعة الثانية 

ي، عالء الدين أبو بكر بن مسعود احلنف نائع يف ترتيب الشرائع، الكاساينبدائع الص .١٣
  .هـ١٤١٧هـ، الطبعة األوىل، بريوت، دار إحياء التراث العريب٥٨٧املتوىف سنة 

بداية اتهد واية املقتصد، لإلمام أيب الوليد ابن رشد احلفيد، دار الكتب اإلسالمية،  .١٤
 .هـ١٤٠٣مصر، الطبعة الثانية 

 .هـ١٤١٨، دار الوفاء ، مصر ، الطبعة الرابعة  الربهان إلمام احلرمني اجلو يين .١٥
 .مكة –بيان املختصر شرح املختصر ابن احلاجب ، لألصفهاين ، طبع جامعة أم القرى  .١٦
التبصرة، للشريازي أبو اسحاق إبراهيم بن علي، الطبعة األوىل، دمشق، دار الفكر،  .١٧

 .هـ١٤٠٣
هـ، القاهرة، املطبعة األمريية ٧٤٣ احلقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، املتوىف سنة نيتبي .١٨

  .هـ١٣١٥

ختريج الفروع على األصول لشهاب الدين الزجناين ، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة  .١٩
 .هـ١٤٠٧اخلامسة 

، مقدمة لكلية الشريعة رسالة ماجستري للزركشي مجع اجلوامع،تشنيف املسامع شرح  .٢٠
 . بالرياض، حتقيق الطالب مجيل بن عبد احملسن اخللف

، الطبعة األوىل، بريوت، عبد اللطيفالربزجني التعارض والترجيح بني األدلة الشرعية،  .٢١
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 .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية 
التعارض والترجيح عند األصوليني، احلفناوي حممد بن إبراهيم، الطبعة الثانية، دار الوفاء،  .٢٢

  .هـ١٤٠٨مصر، 

التقريب والتحبري، ابن األمري احلاج، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية  .٢٣
  .هـ١٤٠٣

القاهرة،  أمحد بن علي العسقالين،  ختريج الرافعي الكبري، ابن حجربري يفخيص احلتلال .٢٤
  .هـ١٣٨٤مطبعة شركة الطباعة الفنية املتحدة 

عمر يوسف بن عبد اهللا،  وأب ملعاين و األسانيد، ابن عبد الربالتمهيد ملا يف املوطأ من ا .٢٥
  .هـ١٣٨٧الرياض، توزيع مؤسسة قرطبة 

  .هـ١٤٠٣ باد شاه احلنفي ، دار الباز مكة تيسري التحرير، لألمري .٢٦

الطبعة األوىل،  حممد بن عبد اهللا بن علي، اخلرشي على خمتصر اخلليل، اخلرشيحاشية  .٢٧
  .هـ١٤١٧بريوت، دار الكتب العلمية 

الطبعة األوىل، بريوت،  حممد بن عرفة، لدسوقيلدسوقي على الشرح الكبري، حاشية ال .٢٨
  .دار الفكر

  .عمرية، للقليويب و عمرية، مصر دار إحياء الكتب العربيةحاشية القليويب و  .٢٩

حاشية رد احملتار، البن عابدين، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، الطبعة الثالثة  .٣٠
 .هـ١٤٠٤

 .شاكر، دار الكتب العاملية ، بريوت ، حتقيق الشيخ أمحد حممد الرسالة  لإلمام الشافعي .٣١
األحكام، للصنعاين، الطبعة الرابعة، الرياض،  سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة .٣٢
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 .هـ١٤٠٨مطبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
الطبعة الرياض،  السراج الوهاج يف شرح املنهاج للجاربردي، دار املعارج الدولية للنشر، .٣٣

 .هـ١٤١٨الثانية، 
  ).مطبوع مع حاشية الدسوقي(للدرديري،  ،الشرح الكبري .٣٤

، مكتبة العبيكان الرياض، بن النجارال) خمتصر التحرير( نريشرح الكوكب امل .٣٥
  .هـ١٤١٣

ة الشريعة بالرياض، رسالة ماجستري مقدمة يف كلي ،شرح املغين يف أصول الفقه للقائين .٣٦
 .سامي املبارك/ حتقيق الطالب

، مكتبه الرشد الرياض، الطبعة املنهاج للبيضاوي يف علم األصول، لألصفهاين شرح .٣٧
 .هـ١٤١٠األوىل، 

 .هـ١٤١٠مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل،   ، شرح خمتصر الروضة للطويف .٣٨
 .هـ، مصر، دار الكتاب العريب٣٩٣إمساعيل بن محاد، املتوىف سنة  الصحاح، للجوهري .٣٩
، البغدادي احلنبلي، مؤسسة الرسالة، بريوتللقاضي أيب يعلى  ،العدة يف أصول الفقه .٤٠

 .هـ١٤٠٠الطبعة األوىل، 
تاوى شيخ اإلسالم، شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع عبد الرمحن بن حممد القاسم ف .٤١

 .وابنه حممد بن عبد الرمحن القاسم
 .فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر، دار الريان، القاهرة .٤٢
 ، الطبعة األوىل، القاهرة، املطبعة األمريية ببوالقفتح القدير، ابن اهلمام احلنفي .٤٣

 .هـ١٣١٥
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 .دار األرقم، بريوت،  حباشية املستصفى للغزايل لعبد العلي األنصاري، ،فواتح الرمحوت .٤٤
  .هـ١٤١٨قواطع األدلة للسمعاين، مكتبة مصطفى الباز، مكة الطبعة األوىل،   .٤٥

 .كشاف القناع على منت اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، دار الفكر .٤٦
 ، الثانية دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة، كشف األسرار، لعبدالعزيز البخاري .٤٧

   .هـ١٤١٤

  .هـ١٤٠٦أبو بكر حممد بن أيب سهيل، بريوت، دار املعرفة  ، السرخسياملبسوط .٤٨

  .جممع الزوائد ومنبع الفوائد، اهليثمي، بريوت، دار الكتاب العريب .٤٩

  .حيىي بن شرف، جدة، مكتبة اإلرشاد ، النووياموع شرح املهذب .٥٠

  .هـ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية علم األصول للرازياحملصول يف  .٥١

  .املدونة الكربى لإلمام مالك، رواية سحنون بن سعيد، مصر مطبعة السعادة .٥٢

 .املستصفى للغزايل، دار األرقم، بريوت .٥٣
حممد : املسودة يف أصول الفقه، لثالثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تصنيفها، حتقيق .٥٤

  .هـ١٣٨٤دين عبد احلميد، القاهرة، مطبعة املدين حميي ال

املعتمد يف أصول الفقه، أبو احلسني حممد بن الطيب البصري املعتزيل، الطبعة األوىل،  .٥٥
  .هـ١٤٠٣بريوت، دار الكتب العلمية 

القاضي عبد الوهاب، الطبعة الثالثة، مكتبة  على مذهب عامل املدينة، البغدادياملعونة  .٥٦
 .هـ١٤٢٠، مكة املكرمة، نزار مصطفى الباز

 .مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، للخطيب الشربيين، دار الفكر، بريوت .٥٧
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موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد، الطبعة الثانية، بريوت، دار  ، ابن قدامةاملغين .٥٨
  .هـ١٤١٣هجر 

  .هـ١٤١٧لثانية املقنع والشرح الكبري مع اإلنصاف، دار هجر، القاهرة، الطبعة ا .٥٩

الطبعة الثالثة،  ،أبو الوليد سليمان بن خلف ، الباجياملنتقى شرح موطأ اإلمام مالك .٦٠
  .هـ١٤٠٣بريوت، دار الكتاب العريب 

هـ، ٥٠٥أبو حامد حممد بن حممد، املتوىف سنة : تعليقات األصول، الغزايل مناملنخول  .٦١
  .هـ١٤٠٠كر حممد حسن هيتو، الطبعة الثانية، دمشق، دار الف: حتقيق

أبو عبد اهللا حممد بن حممد عبد الرمحن،  ، احلطابمواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل .٦٢
 .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية، بريوت، دار الفكر 

 .هـ١٤٠٧  الراية للزيلعي ، دار إحياء التراث العريب، بريوت،  الطبعة الثالثة، بنص .٦٣

لعباس، الطبعة األوىل، مكة شهاب الدين أبو ا ، القرايفنفائس األصول شرح احملصول .٦٤
  .هـ١٤١٦املكرمة، مكتبة مصطفى الباز 

 .أمحد بن محزة، بريوت، دار إحياء التراث العريب ، الرملياية احملتاج إىل شرح املنهاج .٦٥
 .هـ١٤١٦اية الوصول، لصفي الدين اهلندي، الطبعة األوىل، مكة، املكتبة التجارية،  .٦٦
حلنبلي، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة الواضح يف أصول الفقه، ابن عقيل ا .٦٧

 .هـ١٤٢٠
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