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 ومخص بالمغة العسبًة
 د. عمٌ بَ أمحد بَ أمحد احلريفٌاألستاذ املشازك الدكتىز 

)لك يعطى الناس  تناكؿ البحث مكضكع: المسائؿ األصكلية المستدؿ ليا بحديث
جمعان بدعكاىـ؛ الدعى ناسه دماء رجاؿو كأمكاليـ، كلكف البينة عمى المدعى عميو( 

كدراسةن، كبياف أكجو الداللة مف الحديث عمى ىذه المسائؿ األصكلية، كتضمف البحث؛ 
مقدمةن، كمبحثيف، كخاتمةن، ككاف مف أىـ نتائجو، أىمية العناية بالسنة النبكية مف حيث 
االستدالؿ بيا تقكيةن ليذه القكاعد كالمسائؿ األصكلية، كأكصى البحث بإثراء الدرس 

بربط القكاعد كالمسائؿ األصكلية بأدلة الكتاب كالسنة؛ لما فييا مف  األصكلي، كذلؾ
  تنمية الممكة األصكلية.

 مسائل ، البينة ، أصولالكممات المفتاحية: 
FUNDAMENTALIST ISSUES INFERRED BY HADITH (IF PEOPLE 

ARE GIVEN THEIR CLAIMS), COLLECT AND STUDY 

Dr. Ali bin Ahmed bin Ahmed Al-Huthaifi 

Summary 
The research dealt with the topic: fundamentalist issues that are inferred by 

a hadith (if people were given their claim, people would claim the blood of 

men and their money, but the evidence is on the defendant) collection and 

study, and clarify the indications of the talk about these fundamental issues, 

and the research included; An introduction, two studies, and a conclusion, 

and one of its most important results was the importance of taking care of 

the Sunnah of the Prophet in terms of its inference in order to strengthen 

these rules and fundamentalist issues, because of the development of the 

fundamentalist queen. 

Key words: issues, evidence, origins 
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 املكدوة

الحمد هلل كحده، كالصالة كالسالـ عمى ىادم البشرية محمد بف عبد اهلل، كعمى 
 . أما بعد...آلو كصحبو الكراـ
تشريعا لؤلحكاـ،  جاء إلى الناس ىاديان كبشيرا، ككاف كالمو  فإف النبي 

 .كنبراسان يستدؿ بو العمماء عمى أصكليـ كفركعيـ
كمما كقفت عميو عناية األصكلييف باالستدالؿ عمى قكاعدىـ كمسائميـ األصكلية 

تقميبي النظر في ىذه المدكنات األصكلية، رأيت المسطكرة في مدكناتيـ األصكلية، كعند 
تكاردىـ عمى حديث: )لك يعطى الناس بدعكاىـ، الدعى ناسه دماء رجاؿو كأمكاليـ، 

، كاستدالليـ بالحديث عمى جممةو مف القكاعد، (ُ)كلكٌف البٌينة عمى المدعىى عميو(
عمى ىذه منو دالؿ كالمسائؿ األصكلية؛ فأردت أف أدرس ىذا الحديث، كبياف أكجو االست

القكاعد، كالمسائؿ األصكلية، كبياف كالـ األصكلييف، كشٌراح الحديث في ىذا الجانب، 
 التكفيؽ كالسداد.عز كجؿ  المكلى  سائالن 

 أىمية الموضوع:
 أف كثيران مف األصكلييف، كالفقياء اعتنكا بيذا الحديث استدالالن كاستنباطا. .ُ
 فيو تنميةه لممىكة االستنباط، كربطه بيف القكاعد األصكلية، كالفركع الفقيية. .ِ
 إبرازه لعناية شٌراح الحديث بالمسائؿ األصكلية. .ّ

 أسباب اختيار الموضوع:
ب أني لـ أقؼ عمى مف درس الحديث مف حيث االستدالؿ بو عمى سأح .ُ

 القكاعد األصكلية.
 اعد األصكلية تقكية ليا.أف في إظيار االستدالؿ بالحديث عمى القك  .ِ

                                           
 سيأتي تخريج الحديث في التمييد. (ُ)
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بياف أف األصكلييف ليـ عنايةه بالسنة، كاالستدالؿ بيا عمى القكاعد  .ّ
 األصكلية.
 أىداف الدراسة:

 الكقكؼ عمى المسائؿ األصكلية التي استندت عمى ىذا الحديث. .ُ
 بياف أكجو االستدالؿ بالحديث عمى ىذه القكاعد كالمسائؿ األصكلية. .ِ

 الدراسات السابقة:
عمى دراسةو مستقمةو اعتنت باالستدالؿ بيذا الحديث عمى القكاعد  لـ أقؼ
نما كجدت دراساتو مشابيةن كالمسائؿ األص مف حيث المكضكع؛ كدراسة األستاذ  كلية، كا 

عياض بف نامي السممي في كتابو )استدالؿ األصكلييف بالكتاب كالسنة عمى الدكتكر 
الزبير )أدلة القكاعد األصكلية مف السنة فخر الديف القكاعد األصكلية(، ككتاب الدكتكر 

عبد العزيز العكيد: )المسائؿ األصكلية في حديث معاذ لؤلستاذ الدكتكر  كبحث، النبكية(
، كدراسة لمدكتكر عمي بف عبد العزيز (ُ)القياس كاالجتياد كالتقميد( بف جبؿ 

ي ألمرتيـ المطركد، بعنكاف: الدالئؿ األصكلية في حديث: )لكال أف أشؽ عمى أمت
 .(ِ)بالسكاؾ مع كؿ صالة(

ككجو الشبو بيف الدراستيف كىذه الدراسة؛ أنيا تتفؽ في االستدالؿ بالحديث 
 النبكم عمى القكاعد كالمسائؿ األصكلية.

                                           
ديسمبر  -بحث نيشر في مجمة الدراسات االجتماعية بجامعة الككيت، العدد التاسع كالعشركف، يكليك (ُ)

 ـ.ََِٗ
 .قُِّْ/ ٖ/ ُٓاألربعكف، تاريخ النشر  بحث نشر في مجمة الجمعية الفقيية السعكدية، العدد (ِ)
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يعطى الناس بدعكاىـ، الدعى  )لكحديث: اختصت بكأما الفرؽ؛ فيذه الدراسة 
، كأمكاليـ، كلكف البٌينة عمى المدعى عميو( ، كتيبٌيف استدالؿ (ُ)ناسه دماء رجاؿو

 األصكلييف بالحديث عمى القكاعد كالمسائؿ األصكلية، ككجو االستدالؿ بو.
 خطة البحث:

 ، كخاتمة.كمبحثيفتضمنت خطة البحث مقدمةن، 
ة المكضكع، كأسباب اختياره، كالدراسات أما المقدمة فقد اشتممت عمى أىميف

 السابقة، كخطة البحث، كمنيجو.
 فيو مطلبان:ف ،وأما المبحث األول: تخريج الحديث ومكانتو

 تخريج الحديث.المطلب األول: 
 مكانة الحديث.المطلب الثاني: 

وأما المبحث الثَّاني: المسائل األصولية المستدل لها بالحديث؛ ففيو ستة 
 مطالب:

 ؟لظف يكجب العمؿمسألة ىؿ ا المطلب األول:
 .في التقاضياألصؿ كالعرؼ لة العمؿ بأمسالثاني:  المطلب
 حجة؟ االستصحاب أك العدـ األصميمسألة ىؿ الثالث:  المطلب

 األصؿ براءة الذمة.مسألة الرابع: المطلب 
 ىؿ النافي لمحكـ يمزمو الدليؿ؟ مسألةالخامس: المطلب 
 .مسالة حكـ الترجيح بيف األدلة المتعارضة ظاىران السادس: المطلب 

 منهج البحث:
 :كىك كالتَّالياتبعت المنيج االستقرائي التحميمي عند إعداد البحث، 

                                           
 سيأتي تخريج الحديث في التمييد. (ُ)
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استقراء كجمع ما كقفت عميو مف كالـ أىؿ العمـ عمى الحديث مف  .ُ
 األصكلييف، كشٌراح الحديث.

األصكلية المراد دراستيا إذا احتيج  أيبٌيف المقصكد بالقاعدة أك المسائؿ .ِ
 لذلؾ.

 أذكر األقكاؿ في المسألة مجردةن عف الدليؿ. .ّ
أيبٌيف كجو االستدالؿ بالحديث عمى القاعدة، أك المسألة األصكلية، فإف  .ْ

اختمفكا في االستدالؿ بالحديث؛ بٌينتي كجو االعتراض، كالجكاب عميو مف 
 كالـ أىؿ العمـ.

 دة في البحث.ؼ بالمصطمحات الكار أيعرٌ  .ٓ
 أعزك اآليات إلى سكرىا، كأذكر رقـ اآلية. .ٔ
أيخٌرج الحديث مف كتب السنة؛ فإف كاف في الصحيحيف، أك أحدىما  .ٕ

ف كاف في غيرىما خٌرجتو مف المصادر  اكتفيت بتخريجو منيما، كا 
 المعتمدة، مبينان حكـ أىؿ العمـ عمى درجة الحديث.

 أكثؽ النقكؿ مف مصادرىا المعتمدة. .ٖ
 رجـ لؤلعالـ؛ طمبان لالختصار.لـ أت .ٗ

 كصيات.تأضع خاتمةن تتضمف أىـ النتائج كال .َُ
 أضع فيارس لممراجع. .ُُ
 كأسأؿ اهلل العميـ أف يرزقني اإلخالص كالسداد في األقكاؿ كاألعماؿ. ؛هذا

  



 

  ِّّ 

8 
 

 : املبحح األوَّه
 ووكاٌتهختسيج احلديح 

 ه: األوَّ املطمب
 ختسيج احلديح

قاؿ: )لك يعطى الناس بدعكاىـ؛  أف النبي  عف ابف عباسو رضي اهلل عنيما
 .(ِ)((ُ)عميوالدعى ناسه دماء رجاؿو كأمكاليـ، كلكف اليميف عمى المدعىى 

كأخرجو البييقي بمفظ: )لك يعطى الناس بدعكاىـ، الدعى رجاؿه أمكاؿ قكـو 
 .(ّ)كدماءىـ، كلكف البينة عمى المدعي، كاليميف عمى مف أنكر(
  

                                           
: ))المشيكر تعريفاف؛ األكؿ: المدعي مف يخالؼ قكلو -رحمو اهلل تعالى –المندعى عميو: قاؿ ابف حجر  (ُ)

الظاىر، كالمدعى عميو بخالفو، كالثاني: مف إذا سكت تيرؾ كسككتو،  كالمدعى عميو مف ال يخمى إذا 
 .ّْٓ/ٓسكت، كاألكؿ: أشير، كالثاني أسمـ(( فتح البارم 

كتاب الرىف، باب: إذا اختمؼ الراىف كالمرتيف  مف حديث ابف عباسو رضي اهلل عنيما. أخرجو البخارم (ِ)
(، كأخرجو في كتاب ُِْٓكنحكه، فالبينة عمى المدعي، كاليميف عمى المدعى عميو، رقـ الحديث )

مسمـه  كأخرجو (.ِِْٓالشيادات، باب اليميف عمى المدعى عميو في األمكاؿ كالحدكد، رقـ الحديث )
كتاب األقضية، باب: اليميف عمى المدعى عميو،  كالمفظ لو. -رضي اهلل عنيما –مف حديث ابف عباسو 

 (.ُُُٕرقـ الحديث )
كتاب الدعكل كالبينات، باب  أخرجو البييقي في السنف الكبرل مف حديث ابف عباسو رضي اهلل عنيما. (ّ)

"كقد -رحمو اهلل-قاؿ ابف رجب  (.َُُِِالحديث ) البينة عمى المدعي كاليميف عمى المدعى عميو، رقـ
استدؿ اإلماـ أحمد، كأبك عبيد أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ :))البينة عمى المدعي ،كاليميف عمى 

كحسف  .ِِٕ/ِمف أنكر((،كىذا يدؿ عمى أف المفظ عندىما صحيح محتج بو..." جامع العمـك كالحكـ 
نظر: جامع العمـك ي ف، كابف حجر، كىي زيادة ليست في الصحيحيف.الحديث ابف الصالح، كابف الممق

 .ّْٓ/ٓ، كفتح البارم َّْ، كبمكغ المراـ ص َْٓ/ٗ، كالبدر المنير ِِٔ/ِكالحكـ 
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 الجاٌٌ:  املطمب
 وكاٌة احلديح، وأثسه يف األحكاً

يعد ىذا الحديث مف األحاديث العظاـ التي استدؿ بيا العمماء عمى قكاعد 
تبر قاعدة ييرجع إليو في فصؿ الخصكمات، رغـ كجازتو، أصكلية، كأحكاـ فقيية، كاعي 

: -رحمو اهلل تعالى –كقد بٌيف شراح الحديث منزلة ىذا الحديث كمكانتو، إذ قاؿ قتادة 
ينة عمى المدعي، كاليميف ىك أف البٌ  -عميو السالـ –الخطاب الذم أكتيو داككد  صؿ)ف

 .(ُ)(عمى المدعى عميو
، (ِ)(الحديث قاعدةه كبيرةه مف قكاعد الشرع )كىذاكقاؿ النككم رحمو اهلل تعالى: 
الحديث قاعدةه عظيمةه مف قكاعد أحكاـ  )ىذاكقاؿ ابف العطار رحمو اهلل تعالى: 

الحديث أصؿه مف أصكؿ  )كىذاكقاؿ ابف دقيؽ العيد رحمو اهلل تعالى:  ،(ّ)الشرع(
 .(ْ)(أف ال يحكـ ألحدو بدعكاه كيقتضياألحكاـ، كأعظـ مرجعو عند التنازع كالخصاـ، 

كأصالن كلمكانة ىذا الحديث اعتنى بو األصكليكف في كتبيـ، كجعمكه مستندان 
كتكارد عميو الفقياء؛ فكاف منارةن ليـ في لقكاعد األصكلية التي ذكركىا، كا لممسائؿ

 استنباط األحكاـ الفقيية عامة، كاألحكاـ القضائية عمى كجو الخصكص.
  

                                           
 .َْٗ/ٔ، كانظر: كشؼ المثاـ شرح عمدة األحكاـ َِّ/ِجامع العمـك كالحكـ، البف رجب  (ُ)
 .ّ/ُِشرح النككم عمى مسمـ  (ِ)
 .ُٖٕٓ/ّرح العمدة في أحاديث األحكاـ العدة ش (ّ)
 .َُٗشرح األربعيف النككية ص (ْ)
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  :الجاٌٌبحح امل
 املشائن األصىلًة املشتده هلا باحلديح

  املطمب األوه:
َّوشألة هن   ؟يىجب العىن (ُ) الّظ

 ل: حجية العمل بالظن.األوَّ  الفرع
كاختمؼ األصكليكف في ، (ّ) الشرعحجةه في  (ِ)القطعيال خالؼ في أف الدليؿ 

 حجية الظف عمى ثالثة أقكاؿ:
. كىك مذىب جميكر و شرعان بأف الظف حجة، يجب العمؿ القول األول: 

طريؽه لمحكـ إذا كاف عف أمارةو  )كالظفقاؿ أبك يعمى رحمو اهلل تعالى:  .(ْ)األصكلييف
تثبت بغالب  )األحكاـكقاؿ ابف السمعاني رحمو اهلل تعالى: ، (ٓ)مقتضيةو لمظف(

أصؿ الحكـ بالظاىر مقطكعه بو في األحكاـ  )فإفكقاؿ الشاطبي رحمو اهلل: ، (ٔ)الظف(
 .(ٕ)خصكصا..(

                                           
  يب ىب ُّٱالظف لغة: الظاء كالنكف، أصؿه صحيحه يدؿ عمى معنييف: األكؿ: اليقيف، كمنو قكلو تعالى:  (ُ)

سكرة البقرة، أم: أيقنكا، كالمعنى الثاني: الشؾ، كيقاؿ: ظننت الشيء؛ إذا لـ  ٱَّ  لك نت مت زت رت
الظف اصطالحا: ىك االعتقاد الراجح مع احتماؿ النقيض، كالظف عند الفقياء: ىك مف قبيؿ  تتيقنو.

نظر: مقاييس ي الشؾ؛ ألنيـ يريدكف بو التردد بيف كجكد الشيء كعدمو، سكاء استكيا، أك ترجح أحدىما.
 .ّٗٓ، كالكميات، لمكفكم صُْْ، كالتعريفات، لمجرجاني صِْٔ-ُْٔ/َّالمغة 

القطع اصطالحا: عدـ احتماؿ  لغة: أصميا )قطع( كىك إبانة بعض أجزاء الجـر مف بعض فصال. القطع (ِ)
   . ِٗ/ّ، كشرح مختصر الركضة ِٕٔ/ٔنظر: لساف العرب ي النقيض.

 .ُْٖ/ّانظر: المكافقات  (ّ)
 .ّٕٓٗ/ٖ، كالتحبير شرح التحرير، البف النجار َُْ/ُانظر: البحر المحيط، لمزركشي  (ْ)
 .ّٖ/ُعدة في أصكؿ الفقو ال (ٓ)
 .ِٕٔ/ُقكاطع األدلة، البف السمعاني  (ٔ)
 .ْٕٔ/ِالمكافقات، لمشاطبي  (ٕ)
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عمى المدعي(، كسأفرد لو مطمبان  )البينة؛ حديث: (ُ) منياكاستدلكا بأدلةو كثيرةو 
 بإذف اهلل تعالى.

قاؿ أبك الخطاب رحمو ، الظف ال يكجب عمالن إال إذا عدـ القطعيالقول الثاني: 
 .(ِ)يكمؼ الظف فيما يتعذر عميو فيو العمـ( )إنمااهلل تعالى: 

كذىب إلى ىذا القكؿ الظاىرية، ، الظف ال يكجب عمالن في الشرعالقول الثالث: 
 .(ّ)القرآف(ىك الحكـ بالظف، كىك محرـه بنص  )كىذاقاؿ ابف حزـو رحمو اهلل تعالى: 

نما أشرت ىنا إلى األقكاؿ دكف ذكر األدلة؛ طمبان لالختصار، كىي مبسكطةه  كا 
 .(ْ) أخرلفي مكاطف 

 حديث على وجوب العمل بالظن في الشرع بالاني: االستدالل الثَّ  الفرع
استدؿ األصكليكف، كشراح الحديث عمى حجية العمؿ بالظف، كأف األحكاـ 

 .بيذا الحديث مع بقية األدلة الشرعية تثبت بغالب الظف
)كدليؿ أف الظف يكجب العمؿ: اإلجماع، كما ثبت  :قاؿ الطكفي رحمو اهلل تعالى

مف أحكامو المبنية عمى الظنكف، كلذلؾ قاؿ: إنكـ تختصمكف إلٌي، كلعؿ  عف النبي 
نما أقضي بينكـ عمى نحك ما أسمع.. ، الحديث (ٓ)أحدكـ ألحف بحجتو مف صاحبو، كا 

نما يفيد ذلؾ الظف، كنحك ذلؾ  كقكلو: )البينة عمى المدعي كاليميف عمى مف أنكر( كا 
                                           

 .ُِٓ -َْٓانظر: القطع كالظف، لسعد الشثرم ص  (ُ)
 .َّٗ/ْالتمييد في أصكؿ الفقو  (ِ)
 .ْٕ/ٖاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، البف حـز  (ّ)
الخف ، كالقطعي كالظني في الثبكت كالداللة عند األصكلييف، لمحمد َّٓص  انظر: القطع كالظف، لسعد الشثرم (ْ)

 .ّٖٓالخف ص
مف أقاـ  كتاب الشيادات، باب –رضي اهلل عنيا -أخرجو البخارم في صحيحو مف حديث أـ سممة  (ٓ)

رضي اهلل -أـ سممة  كأخرجو مسمـ في صحيحو مف حديث (.َِٖٔ، الحديث رقـ )البينة بعد اليميف
 (.ُُّٕكتاب األقضية، باب الحكـ بالظاىر، كالمحف بالحجة، الحديث رقـ ) –عنيا 
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مما يكثر، كمف جية العقؿ، أف غالب أدلة الشرع أماراته ال تفيد إال الظف، فمك لـ يجب 
العمؿ بالظف؛ لبطمت أكثر أحكاـ الشرع، أك لـز المكمؼ أف ال يصؿ إال بالقطع، مع أف 

 .(ُ)تكميؼ ما ال يطاؽ..(دليؿ الشرع ال يفيده، كىك 
أصؿ الحكـ بالظاىر مقطكعه بو في  )فإفكقاؿ الشاطبي رحمو اهلل تعالى: 

مع إعالمو بالكحي ييجرم األمكر عمى ظكاىرىا  األحكاـ خصكصا... فإف سيد البشر 
ف عمـ بكاطف أحكاليـ، كلـ يكف ذلؾ بمخرجو عف جرياف  في المنافقيف كغيرىـ، كا 

ترل إلى  الالظكاىر عمى ما جرت عميو.. كقد فيـ مف الشرع سد ىذا الباب جممةن، أ
( كلـ يستثف عمى المدعي كاليميف عمى مف أنكر )الٌبينةأف باب الدعاكل المستند إلى 

 .(ِ)(مف ذلؾ أحد
 تعالى في معرض حديثو عف الرجكع إلى العرؼ: هللكقاؿ ابف القيـ رحمو ا

الشريعة الرجكع إليو عند االختالؼ في الدعاكل كغيرىا، قمت: كمما يدؿ عمى  )كأكجبت
ذلؾ أف الظف المستفاد مف ىذا الظاىر أقكل بكثيرو مف الظف المستفاد مف شاىديف، أك 

كيميف، أك مجرد النككؿ كالرد، كأيضان فإف البينة عمى المدعي، كالبينة ىي كؿ ما  شاىدو 
ف لـ ييقطع بو فيك أقرب إلى ك يبيف الحؽ، كالعرؼ كالعادة كالظاىر القكم الذم  ا 

 .(ّ)(..القطع.
تعريؼ المدعي كالمدعى ني رحمو اهلل تعالى عند ذكره الخالؼ في يكقاؿ السفار 

كمنيـ مف قاؿ: المدعي: مف يطمب أمرا خفيا عمى خالؼ الظاىر كاألصؿ،  عميو:
كالمدعى عميو بخالفو، كبنكا عمى ذلؾ مسألة، كىي: إذا أسمـ الزكجاف الكافراف قبؿ 
الدخكؿ، ثـ اختمفا، فقاؿ الزكج: أسممنا معا، فنكاحنا باؽ، كقالت الزكجة: بؿ سبؽ أحدنا 

                                           
 .ُٖٓ/ُشرح مختصر الركضة  (ُ)
 .ْٗٔ -ْٖٔ/ ِالمكافقات  (ِ)
 .ٗٓ/ِإغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف  (ّ)
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قمنا: المدعي مف يخمى بسككتو، فالمرأة ىي المدعي، فإف  إلى اإلسالـ، فالنكاح منفسخ.
ف قمنا: المدعي مف  فيككف القكؿ قكؿ الزكج؛ ألنو مدعى عميو؛ إذ ال يخمى بسككتو، كا 
يدعي أمرا خفيا، فالمدعي ىنا الزكج؛ إذ التقارب في اإلسالـ خالؼ الظاىر، فالقكؿ 

عمؿ معيا كىذا  فرجح قكؿ المرأة ألف الظاىر ،(ُ)معياقكؿ المرأة؛ ألف الظاىر 
 . بالظاىر الذم دؿ عميو الحديث

كيمكف أف يقاؿ: إف كجو الداللة مف الحديث عمى قاعدة العمؿ بالظف الراجح 
في الشرع؛ أف القاضي يحكـ بما يسمع، كما يقضي بو يككف ظنيان، مما يدؿ عمى أف 

نى عميو، كلك لـ يجب العمؿ في الشرع بتي  الظف معتبره شرعا، كأف األحكاـ الشرعية
بالظف الراجح لبطمت أكثر أحكاـ الشرع؛ ألف أغمب أدلة الشرع ال تفيد إال الظف، كينتج 

 بالظف الراجح دليؿه عمى حجيتو كاعتباره. عف ىذا أف عمؿ النبي 
 اٌٌ: الّج املطمب

 يف التكاضٌالعسف و صناألالعىن بوشألة 
 األول: األقوال في المسألة. الفرع
يقصد بيذه القاعدة أف مف شيد لو العرؼ؛ فإنو ييحكـ لو مع يمينو، أوال: 

فالمدعى عميو عند خمك الدعكل عف البينة، ييحكـ لو بالبراءة مف الدعكل بيمينو؛ ألف 
العرؼ إلى جانبو مف حيث إف األصؿ براءة ذمتو، فأقيـ العرؼ مقاـ الشاىد الكاحد، 

 .(ِ) اليميفيحكـ بو مع  كالذم
                                           

 .ُْٗ/ٔكشؼ المثاـ  (ُ)
، كتطبيقات قكاعد الفقو ِّٖ/ُ فرحكف ، البففي أصكؿ األقضية كمناىج الحكاـ انظر: تبصرة الحكاـ (ِ)

 .ِْعند المالكية مف خالؿ كتاب: البيجة في شرح التحفة، ص 
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ذىب جميع الفقياء كاألصكلييف إلى أف األصؿ أك العرؼ ييرجَّح عند انيا: ث
 .(ُ) المدعي دالتنازع كال بينة عن

 .على العمل باألصل والعرف في التقاضيحديث بالالثاني: االستدالل  الفرع
، أك ذىب  العمماء إلى أنو ييرجَّح عند التنازع كال بينة، مف كاف قكلو كفؽ أصؿو

 عرؼ.
ىك شيادة  )كالمعيكدقاؿ ابف فرحكف نقالن عف ابف عبد السالـ رحمو اهلل تعالى: 

مف كاف  )المدعيقاؿ القرافي رحمو اهلل تعالى: ، (ِ)العرؼ، كاألصؿ استصحاب الحاؿ(
كالمدعى عميو مف كاف قكلو عمى كفؽ أصؿو أك أصؿو أك عرؼ، قكلو عمى خالؼ 
يف عمى خالؼ األصؿ؛ ألف األصؿ براءة الذمة، كالمطمكب المنكر عرؼ؛ فالمدعي بالدٌ 

 .(ّ)(عمى كفؽ األصؿ؛ ألف األصؿ براءة الذمة..
ذاكقاؿ ابف فرحكف رحمو اهلل تعالى:  ادعى أحدىما ما يكافؽ العرؼ، كادعى  )كا 

 .(ْ)اآلخر ما يخالفو؛ فاألكؿ المدعى عميو، كالثاني ىك المدعي(
، فالقكؿ قكليا قبؿ الدخكؿ كبعده؛ ان كمثالو: لك أنكر الزكج أف لزكجتو عميو صداق

 .(ٓ)ببينةو ـ نفسيا في العرؼ إال بعد قبض المير، إال أف يأتي مألنيا ال تس
قاؿ: )اليميف عمى المدعى  أف النبي  )كلناقاؿ ابف قدامة رحمو اهلل تعالى: 

 .(ٔ)عميو(؛ كألنو ادعى تسميـ الحؽ الذم عميو فمـ ييقبؿ بغير بينة(
                                           

، كمكاىب ُٗ/ٖالتكضيح في شرح المختصر الفرعي، البف الحاجب ك  ،َُٓ/ّالفركؽ، لمقرافي  انظر: (ُ)
 .ُِِ/ٖالجميؿ لشرح مختصر خميؿ، لمحطاب 

 .َُْ/ُتبصرة الحكاـ، البف فرحكف  (ِ)
 .َُٓ/ّلمقرافي الفركؽ،  (ّ)
 .َُْ/ُتبصرة الحكاـ، البف فرحكف  (ْ)
  .ُّْ/َُانظر: المغني  (ٓ)
 .ُّْ -ُّّ/َُالمغني  (ٔ)
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حكـ لو مع يمينو، حيث كجو الداللة مف الحديث أف مف شيد لو العرؼ؛ فإنو يي 
كاحد، كالشاىد الكاحد ييحكـ بو إف األصؿ براءتو، فأقيـ العرؼ في حقو مقاـ الشاىد ال

 .كما سبؽ مع اليميف
 الجالح:  املطمب

 ؟(ُ)حجة  االستصحاب، أو العدً األصمٌوشألة هن 
 (ِ)الحالويسميو البعض استصحاب 

 األول: األقوال في المسألة. الفرع
قبؿ ذكر الخالؼ في حجية االستصحاب يجدر بياف أنكاع االستصحاب، كقد 

 .(ّ) األنكاعفٌصؿ األصكليكف في حجية ىذه 
 استصحاب براءة الذمة.النوع األول: 
 استصحاب الكصؼ المثبت لمحكـ.النوع الثاني: 
 استصحاب ما دؿ الشرع عمى ثبكتو كاستمراره.النوع الثالث: 
 و.صاستصحاب حكـ العمـك حتى يرد ما يخصالنوع الرابع: 

 استصحاب حكـ اإلجماع في محؿ النزاع.النوع الخامس: 
                                           

االستصحاب لغة: استفعاؿ، مف الصحبة؛ أم طمب الصحبة، مأخكذه مف مادة )صحب( الصاد، كالحاء،  (ُ)
رحمو اهلل  –ح؛ قاؿ الغزالي كأما في االصطال كالباء، تدؿ عمى مقارنة الشيء، كمقاربتو، كمالزمتو.

في المستصفى: ))التمسؾ بدليؿو عقميو أك شرعي، كليس راجعان إلى عدـ العمـ بالدليؿ، بؿ إلى  -تعالى
انظر:  دليؿو مع العمـ بانتفاء المغيِّر، أك مع ظف انتفاء المغيِّر عند بذؿ الجيد في البحث كالطمب((.

-ّٖٕ/ُ، المستصفى ّّٓ/ّكمقاييس المغة، البف فارس ، ُِٔ-ُُٔ/ُالصحاح تاج المغة، لؤلزىرم 
ّٕٗ. 

 .ُٓٓ/ِ، كاإلحكاـ، لآلمدم ٖٔٗ/ُانظر: شرح الممع  (ِ)
، كالميذب في ّْٕٓ/ٖ، كالتحبير شرح التحرير ُٓٔ/ِانظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، لآلمدم  (ّ)

 .ُٔٗ-ٗٓٗ/ ّعمـ أصكؿ الفقو المقارف، لمنممة 
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 تحرير محل النزاع: 
، أك استصحاب حكـو شرعي ثبت بالنص،  ال خالؼ أف استصحاب حكـو عقميو

أنو يجب العمؿ بو لقياـ الدليؿ عمى بقائو، كعدـ الدليؿ المزيؿ قطعان،  كبقي بعد كفاتو 
خالؼ أف استصحاب حكـو ثبت بدليؿو مطمؽو ال يعتبر حجةن قبؿ االجتياد في طمب كال 

 .(ُ)نفسوكال في حؽ  الدليؿ المزيؿ ال في حؽ غيره
 إذا ثبت ىذا:

لقكؿ األكؿ في حجية االستصحاب: يعتبر دليالن كحجةن عند جميكر العمماء فا
مف المالكية، كالشافعية، كالحنابمة، كمتقدمي الحنفية سكاءن كاف ذلؾ في الدفع، أك 

 .(ِ)اإلثبات
أنو ال يعتبر دليالن كال حجةن، ال في الدفع كال في اإلثبات، كعميو القول الثاني: 

. القكؿ الثالث: أف االستصحاب حجةه يصمح لمدفع دكف اإلثبات؛ أم: (ّ)الحنفيةبعض 
يصمح لدفع الدعكل الكاردة، كال يصمح إلثبات الدعكل الحادثة ابتداءن، كعميو متأخركا 

 .(ْ)الحنفية
  

                                           
 .ّٕٕ/ّ، لمبخارم انظر: كشؼ األسرار (ُ)
، ككشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم، لمبخارم ُُٕ/ِانظر: البرىاف في أصكؿ الفقو، لمجكيني  (ِ)

، كالتحبير شرح التحرير، ِِٔ/ّ، كبياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب، لؤلصفياني ّٕٕ/ّ
 .ّٕٓٓ/ٖلممرداكم 

 . ّٕٓم ص، كالمغني، لمخباز ّٖٕ/ّانظر: كشؼ األسرار، لمبخارم  (ّ)
 .َِِ/ِ، كشرح التمكيح عمى التكضيح لمتفتازاني ّٖٕ/ّكشؼ األسرار، لمبخارم  (ْ)
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 االستصحاب. حجية على الحديثالثاني: االستدالل ب الفرع
في جميع األحكاـ الشرعية إنما ىك العدـ  )األصؿقاؿ اآلمدم رحمو اهلل تعالى: 

، كبقاء ما كاف عمى ما كاف، إال ما كرد الشارع بمخالفتو، فإنا نحكـ بو، كنبقي فيما عداه
 ، كىك ما دؿ عميو الحديث الشريؼ.(ُ)عامميف بقضية النفي األصمي..(

الحاؿ ىك التمسؾ بعدـ الدليؿ؛  )كاستصحابقاؿ الشيرازم رحمو اهلل تعالى: 
 .(ِ)(فإذا كجدنا دليالن مف أدلة الشرع زاؿ ذلؾ العدـ، كبطؿ التمسؾ باألصؿ

في الشريعة عمى أقكل المتداعييف سببان،  )اليميفقاؿ المازرم رحمو اهلل تعالى: 
كلما كاف األصؿ عدـ األفعاؿ كالمعامالت استصحبنا ذلؾ؛ فكاف القائؿ بما يطابؽ ىذا 

صؿ ىك المدعىى عميو، فكجب تصديقو، كلكف لـ يقتصر الشرع عمى الثقة بيذا األ
األصؿ في كثيرو مف الدعاكل حتى أضاؼ إليو يميف المدعى عميو المتمسؾ بيذا 

عمى كجو الحكـ في ىذا فقاؿ: لك يعطى  األصؿ؛ لتتأكد غمبة الظف بصدقو، كقد نبو 
 . (ّ)ليـ(الناس بدعكاىـ الدعى ناسه دماء رجاؿو كأمكا

 كيمكف أف يقاؿ في كجو الداللة مف ىذا الحديث:
إف الحكـ األكؿ قد يككف ثابتان بالبراءة األصمية أك بالدليؿ، كاألصؿ بقاؤه؛ فال 

 .الحديثيينتقؿ عف ىذا األصؿ إال ببينةو، كىذا الذم دؿ عميو 
  

                                           
 .ُٕٓ/ِإحكاـ األحكاـ  (ُ)
 .ٕٖٗ/ِشرح الممع  (ِ)
 .َُْ/ِالمعمـ بفكائد مسمـ  (ّ)
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 السابع:  املطمب
 األصن بساءة الروةوشألة 

 األول: األقوال في المسألة: الفرع
 أواًل: المقصود بهذه القاعدة:

أف ىذه القاعدة مف القكاعد المشتركة بيف الفقو  إليومما يجدر التنبيو 
 .(ُ)كاألصكؿ

القاعدة المستمرة أف اإلنساف برمء الذمة مف كجكب شيًء أك لزكمو، كككنو 
اإللزاـ بالعبادات، أك عدـ مشغكؿ الذمة خالؼ األصؿ، كتشتمؿ براءة الذمة مف 

 .(ِ)بدليؿالمعامالت، أك حقكؽ اآلدمييف إال 
األصؿ في العقؿ براءة الذمة مف جميع األشياء، فمف ادعى  )أفأك ييقصد بيا: 

 .(ّ)(تغاليا فعميو الدليؿاش
 ثانيا: األقوال في المسألة: 

أنو حجةه في اإلثبات كالنفي عند أكثر المالكية، كالشافعية، القول األول: 
 .(ْ)كالحنابمة

 .(ٓ)كالمتكمميفليس بحجة، كىك قكؿ أكثر الحنفية، القول الثاني: 
  

                                           
 .ُِٗ/ُانظر: القكاعد، لممقرم  (ُ)
، كالكجيز في إيضاح قكاعد الفقو الكمية، ُٕٓ/ُانظر: نفائس األصكؿ في شرح المحصكؿ، لمقرافي  (ِ)

 .ُِْ/ُ، كالقكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة، لمحمد الزحيمي ُٕٗلمبكرنك ص 
جزم  ، كانظر: تقريب الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، البفُّ/ُالتمييد في أصكؿ الفقو، ألبي الخطاب  (ّ)

 .ُُٗص
 .ُُٗ، كتقريب الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، البف جزم صُْ/ٖانظر: البحر المحيط، لمزركشي  (ْ)
 .ُُٗ، كتقريب الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ صُْ/ٖانظر: البحر المحيط، لمزركشي  (ٓ)
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 األصل براءة الذمة.أن حديث على بالالثاني: االستدالل  الفرع
قاؿ ابف العربي رحمو اهلل تعالى في معرض حديثو عف الترجيح بيف األقكاؿ: 

لك أيعطي الناس بدعكاىـ؛ ) :)الطريقة الثالثة: كىي معنكية، قاؿ عمماؤنا: قاؿ النبي 
، (الدعى قكـه دماء قـك كأمكاليـ، لكف البينة عمى مف ادعى كاليميف عمى مف أنكر

لمتداعييف قد تعارضا كتساكيا، كليس قكؿ أحدىما نة؛ فإف قكؿ اكالحكمة في ذلؾ بيٌ 
أكلى مف قكؿ اآلخر؛ فشرع اهلل الترجيح كبدأ فيو بجية المدعي؛ ألف األصؿ براءة الذمة 

فإف  ،ما تقكؿ:غؿ بٌيفكفراغ الساحة، فيي الحكـ عمى األصؿ، كقيؿ لمدعي الشَّ 
نما شرعت اليميف لنفي  التجكيز، فإف جاء اإلصابة قد رجحت جانب المنكر عميؾ كا 

 ،المدعي بالبينة فقد ترجحت جيتو فثبت حقو، فإف جاء بشاىدو كاحد كىك مجز الخالؼ
 ة، كالشاىد العدؿ قد رجح جنبؾاليميف إنما أعطيتيا لترجيح جانب لممنكر إف:قيؿ 

 .(ُ)ا ترجحت جيتو عمى الناكؿ(نقؿ اليميف إليو بالنككؿ لمٌ فيي  ،المدعي
دعييا يأف الراىف منكره لمزيادة التي  )كلنا تعالى: قاؿ ابف قدامة رحمو اهلل

لك يعطى الناس بدعكاىـ؛ الدعى »: المرتيف، كالقكؿ قكؿ المنكر؛ لقكؿ رسكؿ اهلل 
؛ كألف األصؿ براءة الذمة مف «عميوقكـه دماء رجاؿو كأمكاليـ، كلكف البينة عمى المدعى 

 .(ِ)(مف ينفييا.. ، فالقكؿ قكؿاأللؼىذا 
لـ يكف مع المدعي إال  )فإذا :رحمو اهلل تعالىتيمية  اإلسالـ ابفشيخ كقاؿ 

مجرد دعكاه فجانب المنكر أقكل مف جانبو ألف معو: أف األصؿ في األيدم أنيا محقة، 
  .(ّ)(كاألصؿ براءة الذمة

                                           
 .ْٖٗ/ُالقبس في شرح مكطأ مالؾ بف أنس  (ُ)
 .ِٓٓ/ٔالمغني  (ِ)
 .ْْٔ/ٔالمسيح، البف تيمية الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف  (ّ)
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نماكقاؿ القرطبي رحمو اهلل تعالى:  ف كانت اليميف عمى المدعى عميو؛ أل )كا 
 .(ُ)(كىك متمسؾه بو... ما طيمب منو،األصؿ براءة ذمتو ع

العمماء الحكمة في ذلؾ ألف جانب  )كقاؿ: كقاؿ ابف حجر رحمو اهلل تعالى
ال  البينة؛ ألنياالمدعي ضعيؼ ألنو يقكؿ خالؼ الظاىر فكمؼ الحجة القكية كىي 

المدعى عميو  المدعي، كجانبتجمب لنفسيا نفعا كال تدفع عنيا ضررا فيقكل بيا ضعؼ 
فاكتفي منو باليميف كىي حجة ضعيفة ألف الحالؼ يجمب ،قكم ألف األصؿ فراغ ذمتو 

  .(ِ)(لنفسو النفع كيدفع الضرر فكاف ذلؾ في غاية الحكمة
براءة الذمة، كلذا لـ يقبؿ في شغميا  )كاألصؿكقاؿ ابف نجيـ رحمو اهلل تعالى: 

اه كاحد، كلذا كاف القكؿ قكؿ المدعى عميو لمكافقتو األصؿ، كالبينة عمى المدعي لدعك 
؛ ألف  ما خالؼ األصؿ، فإذا اختمفا في قيمة المتمؼ كالمغصكب، فالقكؿ قكؿ الغاـر

 .(ّ)(األصؿ براءة الذمة..
أف المدعى عميو في باب الدعاكل ال  )كماكيقكؿ السعدم رحمو اهلل تعالى: 

 .(ْ)يطالب بحجةو عمى براءة ذمتو، بؿ القكؿ في اإلنكار قكلو بيمينو(
جعؿ األصؿ براءة ذمة المدعى عميو  كجو الداللة مف الحديث: أف الرسكؿ 

عمى أف فدؿ حتى يثبت ما يشغميا ببينةو صحيحةو، كال ينتقؿ عف ىذا األصؿ إال ببينة، 
 األصؿ معتبره شرعا.إعماؿ ىذا 

  

                                           
 .ٔٔ/ُٔالمفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ  (ُ)
 .ِّٖ/ٓفتح البارم  (ِ)
 .ّٓ، كانظر: األشباه كالنظائر، لمسيكطي صَٓاألشباه كالنظائر، البف نجيـ ص  (ّ)
 .ٖٕرسالة في القكاعد الفقيية ص (ْ)
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 : اخلاوص املطمب
 هن الٍايف لمحكي يمزوه الدلًن؟وشألة 

 األول: األقوال في المسألة. الفرع
 : المقصود بهذه القاعدة:الً أوَّ 

ىذه  كمعنى مما يجدر التنبيو إليو أف ىذه القاعدة ليا عالقةه بدليؿ االستصحاب.
القاعدة أف المجتيد إذا نفى حكمان شرعيا، فيؿ يكفيو التمسؾ بأصؿ نفي الحكـ عنده، أـ 

 .(ُ) لمحكـ؟يطالب بإقامة الدليؿ كما يطالب بو المثبت 
كمثاؿ ذلؾ: مف يقكؿ: أف ال زكاة في الخيؿ، فدليمو أنو ناؼو لمحكـ فال دليؿ 

نما الدليؿ عمى   .(ِ)المثبتعميو، كا 
 األقوال في المسألة.ثانيا: 

ال خالؼ بيف األصكلييف أف المثبت لمحكـ يمزمو إقامة تحرير محل النزاع: 
الدليؿ، كال خالؼ أيضان أف النافي لمحكـ إف كاف نفيو يستمـز إثبات ضد المنفي؛ فإنو 

 يطالب بإقامة الدليؿ.
نما كقع الخالؼ بيف األصكلييف في كجكب إقامة الدليؿ عمى مف نفى الحك  ـ.كا 

يمـز النافي إقامة الدليؿ عمى صحة نفيو سكاء كاف ذلؾ في القول األول: 
 .(ّ)الجميكرالسمعيات، كىك قكؿ  ـالعقميات، أ

                                           
، ِٓٔ-ِْٔ/ِ.، كاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، لآلمدم ٔٗٗ-ٓٗٗ/ِانظر: شرح الممع، لمشيرازم  (ُ)

 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/ّكالميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف، لمنممة 
، كبداية المجتيد كنياية ّْ-ّّ/ِ، كبدائع الضائع، لمكاساني ٔٗٗ/ِانظر: شرح الممع، لمشيرازم  (ِ)

 . ِْٔ/ِغني ، كالمِِ/ِالمقتصد، البف رشد 
، كالكاضح، البف ُِِٕ/ْ، كالعدة في أصكؿ الفقو ّٖٓ/ّانظر: الفصكؿ في األصكؿ، لمجصاص  (ّ)

 .ْٕٕ/ُعقيؿ 
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ال يمـز النافي إقامة الدليؿ، ال في العقميات، كال في الشرعيات، القول الثاني: 
 .(ُ)الظاىريةكىك قكؿ 

فٌصؿ بعض األصكلييف فأكجبكا الدليؿ في العقميات، دكف القول الثالث: 
 .(ِ)الشرعيات

 .يالنافعلى  عدم وجوب الدليل على بالحديث الثاني: االستداللالفرع 
عمى المدعي  )البٌينةاستدؿ الظاىرية رحميـ اهلل تعالى عمى مذىبيـ بحديث: 

 .كاليميف عمى مف أنكر(
احتج أصحابنا في إسقاط الدليؿ عف النافي "ى: قاؿ ابف حـز رحمو اهلل تعال

األحكاـ، في  أماالبينة عمى المدعي، كاليميف عمى مف أنكر، ف بإيجاب رسكؿ اهلل 
ال يميف عمى مف أنكر شيئان في المناظرة في غير  ال خالؼ بيف أىؿ الممة في أنو فإنو

فإذا اختمؼ المختمفاف فأثبت أحدىما شيئان كنفاه اآلخر فعمى كؿ  :(ّ)األحكاـ، قاؿ عمي
 .(ْ)"كاحدو منيما أف يأتي بالدليؿ عمى صحة دعكاه..

كقد كافؽ ابف حـز رحمو اهلل تعالى الجميكر عمى أف النافي يجب عميو إقامة 
 .في المناظرات الدليؿ

                                           
، كالمستصفى، ّْ/ِ، كقكاطع األدلة، البف السمعاني ٕٔ/ُاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، البف حـز  (ُ)

 .ُِٔ/ُلمغزالي 
، كاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، لآلمدم ُِٔ/ُستصفى ، كالمُِِٕ/ْانظر: العدة في أصكؿ الفقو  (ِ)

ِ/ِٔٓ. 
 يقصد عمي بف داككد الظاىرم. (ّ)
 .ٕٔ/ُاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  (ْ)
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لقائؿ بعدـ إقامة الدليؿ عمى النافي: امبينان دليؿ  قاؿ الجصاص رحمو اهلل تعالى
 كالنافي(، أنكرة عمى المدعي كاليميف عمى مف البين): فإف قاؿ قائؿ: قاؿ النبي  "

 .(ُ)"منكر، فال بينة عميو، كالمثبت مدعو فعميو البينة
كقاؿ أبك يعمى رحمو اهلل تعالى مبينان كجو داللة أف النافي ليس عميو إقامة 

نة دكف المدعىى عميو؛ ألف الشرع، فإنو جعؿ عمى المدًعي البيٌ  كرد )كىكذاالدليؿ: 
) ، كالمدعىى عميو ناؼو  .(ِ)المدعي مثبته

 أصحاب )كقاؿكقاؿ ابف السمعاني رحمو اهلل تعالى مبينان دليؿ النافي لمحكـ: 
نة عمى البيٌ ): : ال دليؿ عميو، كاستدؿ مف قاؿ: إنو ال دليؿ عميو بقكلو الظاىر

دعي الثبكت ال عمى مي نة حجةه، كقد جعميا عمى كالبيٌ ، (كاليميف عمى مف أنكرالمدًعي، 
 .(ّ)دعي النفي؛ فثبت أف النافي ال دليؿ عميو(مي 

)كالدليؿ عميو أف في الدعاكل مف ادعى حقان  :كقاؿ الشيرازم رحمو اهلل تعالى
 .(ْ)نة(نة، كمف أنكر ال يطالب بالبيٌ احتاج إلى البيٌ 

مما سبؽ أف كجو الداللة لمف أخذ بالحديث الشريؼ؛ أف الشرع أكجب  كيتضح  
إال ، دعىى عميوالدليؿ عمى المثبت كىك المدعي، كلـ يكجب الدليؿ عمى النافي كىك المي 

 أنو لـ يسمـ ىذا االستدالؿ مف المعارضة مف قبؿ الجميكر، كأجابكا عف ذلؾ.
عمى المدعي..(   )البٌينةالظاىرية، بحديث:  ستدالؿكممف أجاب عف ا
نة عمى البيٌ »: : )فإف قاؿ قائؿ: قاؿ النبي حيث قاؿ الجصاص رحمو اهلل تعالى

، فال بيٌ  ،«المدعي، كاليميف عمى مف أنكر نة عميو، كالمثبت مدعو فعميو كالنافي منكره
                                           

 .ّّٖ/ّالفصكؿ في األصكؿ  (ُ)
 .ُِِٕ/ِالعدة في أصكؿ الفقو  (ِ)
 .َْ/ِقكاطع األدلة  (ّ)
 .ٕٗٗ/ِشرح الممع  (ْ)
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نة قيؿ: لك اكتفينا بيذا الخبر في دحض مقالتؾ، كفساد أصمؾ، كاف كافيا، ألنؾ البيٌ 
لبطالف قكؿ خصمؾ المثبت لما نفيت، كمدع بأف  لنفي الحكـ بإنكارؾ لو، كمدعو  دعو م

و ال دليؿ عميؾ حكـ اهلل تعالى في ذلؾ النفي دكف اإلثبات، كمدع لصحة اعتقادؾ بأن
فمف حيث كنت مدعيا في ىذه الكجكه كاف عميؾ إقامة البينة عمى  فيما نفيت مف ذلؾ،

االحتجاج بظاىر  ؾى رى فإف تى  ،«المدعيالبينة عمى »: صحة دعاكيؾ ىذه بظاىر قكلو 
نة عمى الخبر، كقاؿ: لما اتفقنا عمى أف مف ادعى شيئا في يدم رجؿ فجحده: إف البيٌ 

ة، إذ كاف منكرا كجب المدعي دكف الذم الشيء في يده، كلـ يكف عمى الذم في يده بينٌ 
 .(ُ)مثمو في منكر الحكـ كالمدعي إلثباتو(

المدعىى عميو فإنو يقطع بالنفي  )كأمامو اهلل تعالى حيث قاؿ: كأبك يعمى رح
كعميو الدليؿ، كليذا يمزمو اليميف باهلل تعالى، إال أف المدعىى عميو معو ظاىره يدؿ عمى 
صدقو مف براءة الذمة إف كاف المدعى عميو دىٍينان، كمف ثبكت يده كتصرفو إف كاف 

ر معو يدؿ المدعى عميو عٍينان، فجعؿ، في جنبة المدعي أقكل السببيف؛ ألنو ال ظاى
 .(ِ)(عمى صدقو

دليميـ قمنا: إف ال دؿ فيك خارج  )كأما: تعالى كقاؿ ابف السمعاني رحمو اهلل
نو ينتفى عنو عميو أ شيءى عميو إذا ادعى أنو ال إف المدعى  :عمى ما قمنا ألنا ال نقكؿ

 ،فال يحكـ بالثبكت ،بؿ نقكؿ: ال دليؿ عمى ثبكت الحؽ عميو الحؽ بإنكاره كنفيو،
كمعنى قكلنا: إف القكؿ قكلو ىك أنو ال يقبؿ دعكل المدعى عميو كيترؾ األمر عمى ما 

 .(ّ)..(كاف عميو مف قبؿ ثـ يمينو تككف حجة لقطع الخصكمة
                                           

 .ّٖٗ-ّٖٖ/ّالفصكؿ في األصكؿ  (ُ)
 .ُِِٕ/ْالعدة في أصكؿ الفقو  (ِ)
 .ُْ/ِقكاطع األدلة  (ّ)
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بعد أف عرض دليميـ:  الشيرازمقاؿ  الظاىرية، حيثكممف أجاب عف دليؿ 
نةه شرعية، كاليميف أيضان بيٌ  نةو كىك اليميف،؛ فإنو ال بد لو مف بيٌ ب أٌنا ال نسٌمـ)كالجكا

نما لـ تجب عميو إقامة الشيكد كال ييسمع؛ ألف النفي ال طريؽ لمشيكد إلى إثباتو؛ فإنو  كا 
ال يحيط عمميـ بذلؾ؛ فجعمنا لو بينةن تدؿ عمى ما يدعيو كىك اليميف؛ ألنو يمكنو 

كليذا يطالب الكقكؼ مف حاؿ نفسو عمى ما ييدعى عميو، فقبمنا يمينو كىك حجةه شرعية، 
 .(ُ)بيا كما يطالب المدًعي بالشيادة(

كيتمخص مما سبؽ أف يككف الجكاب عف استدالؿ الظاىرية بيذا الحديث ما 
 يأتي:

دعىى عميو ال يطالب بإقامة الدليؿ، ألف الشارع أف النافي، كىك المي يسٌمـ ال  .ُ
 قد طمبو الدليؿ بنص الحديث، فإنو ألـز المنكر باليميف كىي حجة، كىي
تدؿ عمى نفيو، كقد خصو الحديث باليميف، ألف معو الظاىر الذم يدؿ 

  عمى صدقو.
نما  .ِ أف الشارع لـ ييسقط عف النافي الدليؿ؛ ألف النافي ال يمزمو الدليؿ، كا 

أسقطو عنو إف ادعى عميو عينان في يده بسبب أف يده عمى ىذه العيف، 
 .(ِ)الممؾكاليد دليؿ 

  

                                           
 .ٕٗٗ/ِشرح الممع  (ُ)
، كالميذب في ّْٓ، كالمغني، لمخبازم ص ٕٗٗ/ِ، كشرح الممع ّّٖ/ّانظر: الفصكؿ في األصكؿ  (ِ)

 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ّعمـ أصكؿ الفقو 
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 الشادض:  املطمب
 بني األدلة املتعازضة ظاهًساالرتجًح وشألة حكي 

 األول: األقوال في المسألة. الفرع
، (ُ)التعارضأنيا تفرد بابان لمناقشة كدراسة  يجد الناظر في المدكنات األصكلية

، كبياف مكقؼ المجتيديف مف األدلة التي ظاىرىا التعارض، فإذا لـ يمكف (ِ)كالترجيح
ذىب كثير مف عمى أنو فترجيح األدلة المتعارضة،  ينظركفالجمع، أك النسخ فإنيـ 

 .(ّ)اليقينيةيككف في الدالئؿ  أف الترجيح الإلى  األصكلييف
ذا ثبت ىذا  فإف التعارض يجرم في الدالئؿ الظنية. ؛كا 

 كقد اختمفكا في الترجيح فييا عمى قكليف:
مذىب جميكر  بالراجح، كىككأنو يجب العمؿ  الترجيح،إثبات القول األول: 

 .(ْ)األصكلييف
  

                                           
، منيا: العرض؛ خالؼ  التعارض (ُ) لغةن: مف عرض، العيف كالراء كالضاد، أصؿه يدكر عمى عدة معافو

الطكؿ، كالسعة كالكثرة كالمقابمة؛ يقاؿ: عارض الشيء بالشيء معارضةن، كىك المراد ىنا، كغيرىا مف 
 -ِٗٔ/ْانظر: معجـ مقاييس المغة  التعارض اصطالحا: تقابؿ الدليميف عمى سبيؿ الممانعة. المعاني.

 .َُِ/ٖ، كالبحر المحيط، لمزركشي ُٕٖ -ُٓٔ/ ٕ، كلساف العرب َِٖ
كالترجيح  الترجيح لغةن: مف رٌجح، كالراء كالجيـ كالحاء أصؿه كاحد، يدؿ عمى الزيادة، كالرزانة، كالميؿ. (ِ)

العرب  ، كلسافْٖٗ/ِ ِانظر: مقاييس المغة  اصطالحا: تقكية إحدل األمارتيف عمى األخرل؛ لييعمؿ بيا.
 .ٔٓ، كالتعريفات صَِٖ/ّ، كاإلبياج شرح المنياج، البف السبكي ْْٓ/ِ

، ُْٓ/ٖ، كالبحر المحيط، لمزركشي َُِ/ّ، كاإلبياج شرح المنياج ّٕٓ/ُانظر: المستصفى  (ّ)
 . َُُكالتعارض كالترجيح لمبرزنجي ص

، كرفع النقاب، لمرجراجي ُْٓ/ٖكشي ، كالبحر المحيط، لمزر َِٗ/ّانظر: اإلبياج في شرح المنياج، لمسبكي  (ْ)
ٓ/ّْٖ. 
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ألبي عبد اهلل البصرم المعتزلي،  عدـ الترجيح، كنيسب ىذا القكؿالقول الثاني: 
 .(ُ)كالتكقؼكقاؿ: إنو يمـز التخيير 

 .(ِ)(قكؿه مردكد )كىكقاؿ ابف السبكي رحمو اهلل تعالى: 
 .ظاىًراالترجيح بين األدلة المتعارضة الحديث على الثاني: االستدالل ب فرعال

كجكب الترجيح، كفي نظرم أنو يمكف أف عمى  (ّ)كثيرةو استدؿ األصكليكف بأدلةو 
يث دؿ عمى أف الشرع عند عمى الترجيح بأف يقاؿ: إف الحديستدؿ بيذا الحديث 

ذكر مرجحات، كيرشد إلى المرجحات بينيا؛ حيث إف المدعي، كالمدعىى ي التعارض
قاعدةن لمترجيح بأف تككف البٌينة عمى المدعي عميو تعارض قكليما؛ فكضع الشارع 

 كاليميف عمى مف أنكر.
لمترجيح عند عدـ  مجأكىكذا يككف الترجيح بيف األقكاؿ المتعارضة، فإنو ي

 الجمع، أك النسخ.إمكانية 
فعندما تتعارض األقكاؿ في المسألة، فإنو يجب العمؿ باألقكل، كييرجح القكؿ 

غالبان كما في مسألة تعارض (ْ) ظنان يحدث كالظكاىر، كىذا  الذم تسنده األدلة كالبٌينات،
 قكؿ المدعي، كالمدعىى عميو.

  

                                           
 .ُْٓ/ٖ، كالبحر المحيط، لمزركشي َِٗ/ّانظر: اإلبياج في شرح المنياج  (ُ)
 .َِٗ/ّاإلبياج في شرح المنياج  (ِ)
، َِٗ/ّ، كاإلبياج في شرح المنياج، لمسبكي ُٖٓ -ُٕٓ/ِانظر: شرح تنقيح الفصكؿ، لمقرافي  (ّ)

 .َِٔ -ُْٓ/ ٖكالبحر المحيط، لمزركشي 
 .ّٕٔ/ُفي المستصفى، انظر:  -رحمو اهلل تعالى –يمكف االستئناس بما ذكره الغزالي  (ْ)
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فيـ مف أىؿ اإلجماع أنيـ تعبدكا بما ىك عادة  )فقد: قاؿ الغزالي رحمو اهلل
لمناس في حراثتيـ كتجارتيـ كسمككيـ الطرؽ المخكفة، فإنيـ عند تعارض األسباب 

 . (ُ)(المخكفة يرجحكف كيميمكف إلى األقكل
قاؿ ابف العربي رحمو اهلل تعالى في معرض حديثو عف الترجيح بيف األقكاؿ: ك 

لك أيعطي الناس بدعكاىـ؛ ): )الطريقة الثالثة: كىي معنكية، قاؿ عمماؤنا: قاؿ النبي 
، (الدعى قكـه دماء قـك كأمكاليـ، لكف البينة عمى مف ادعى كاليميف عمى مف أنكر

لمتداعييف قد تعارضا كتساكيا، كليس قكؿ أحدىما كالحكمة في ذلؾ بٌينة؛ فإف قكؿ ا
أكلى مف قكؿ اآلخر؛ فشرع اهلل الترجيح كبدأ فيو بجية المدعي؛ ألف األصؿ براءة الذمة 

فإف  ،بٌيف ما تقكؿ:كفراغ الساحة، فيي الحكـ عمى األصؿ، كقيؿ لمدعي الشَّغؿ 
نما شرعت اليميف لنفي ،اإلصابة قد رجحت جانب المنكر عميؾ  التجكيز، فإف جاء كا 

المدعي بالبينة فقد ترجحت جيتو فثبت حقو، فإف جاء بشاىدو كاحد كىك مجز الخالؼ، 
 ةلترجيح جانبؾ، كالشاىد العدؿ قد رجح جنب قيؿ :لممنكر إف اليميف إنما أعطيتيا

 .(ِ)المدعي، فيينقؿ اليميف إليو بالنككؿ لٌما ترجحت جيتو عمى الناكؿ(
  

                                           
 .ّٕٔ/ُالمستصفى (ُ)
 .ْٖٗ/ُالقبس في شرح مكطأ مالؾ بف أنس  (ِ)
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 اخلامتة
 :كىي في خاتمة ىذا البحث يمكف أف أكجز أىـ النتائج كالتكصيات

أف حديث: )لك يعطى الناس بدعكاىـ الدعى ناسه دماء رجاؿو كأمكاليـ..(  .ُ
 الخصكمات. ؿمف القكاعد العظاـ في فص

أىمية العناية بالسنة النبكية عند االستدالؿ عمى القكاعد كالمسائؿ  .ِ
 األصكلية.

 في االستدالؿ بالسنة النبكية عمى القكاعد تقكية ليا. أف .ّ
 صحة االستدالؿ بالحديث عمى القكاعد المذككرة في البحث، عدا االستدالؿ .ْ

 في عدـ إلزاـ النافي بالدليؿ. بالحديث
كما  األصكلية، الإبراز عناية األصكلييف بالسنة عند مناقشتيـ المسائؿ  .ٓ

 يزعـ البعض أنيـ بخالؼ ذلؾ. 
 لتوصيات: ما اأ
عمى الدارس األصكلي العناية باالستدالؿ بالسنة النبكية عمى القكاعد  .ُ

 األصكلية.
إثراء الدرس األصكلي بربط القكاعد األصكلية بأدلة الكتاب كالسنة، كتنمية  .ِ

 الممكة مف خالؿ االستدالؿ بيما.
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 واملساجع املصادز
سعيد بف حـز اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: أبك محمد، عمي بف أحمد بف  .ُ

األندلسي، القرطبي الظاىرم، تحقيؽ: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدـ لو: 
 األستاذ الدكتكر إحساف عباس، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت.

اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: عمي بف محمد اآلمدم، تعميؽ: الشيخ عبد الرزاؽ  .ِ
 ـ.ََِّ-قُِْْ، ُطعفيفي، دار الصميعي، الرياض، 

أدلة القكاعد األصكلية مف السنة النبكية: الدكتكر فخر الديف بف الزبير بف عمي  .ّ
 ـ.ََُِ-قُُّْ، ُعٌماف، األردف، طالمحسي، الدار األثرية، 

استدالؿ األصكلييف بالكتاب كالسنة عمى القكاعد األصكلية: األستاذ الدكتكر  .ْ
 ـ.َُِٓ، ِطاض بف نامي السممي، دار التدمرية، الرياض، عي

ألشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماًف: زيف الديف بف إبراىيـ بف ا .ٓ
محمد، المعركؼ بابف نجيـ، كضع حكاشيو كخرج أحاديثو: الشيخ زكريا 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ُط ،بيركت ،عميرات، دار الكتب العممية، لبناف
لكتب األشباه كالنظائر: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي، دار ا .ٔ

 ـ.َُٗٗ-ىػُُُْ، ُطالعممية، 
 ،ُطدار الكتب العممية،  السبكي،األشباه كالنظائر: عبد الكىاب بف تقي الديف  .ٕ

 ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْ
إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد،  .ٖ

شمس الديف، ابف قيـ الجكزية، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارؼ، 
 ة العربية السعكدية، الرياض.المممك
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البحر المحيط في أصكؿ الفقو: أبك عبد اهلل، بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف  .ٗ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْ، ُطبيادر الزركشي، دار الكتبي، 

بداية المجتيد كنياية المقتصد: أبك الكليد، محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد  .َُ
 ـ.ََِْ-ىػُِْٓالحديث، القاىرة، القرطبي، الشيير بابف رشد الحفيد، دار 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد  .ُُ
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ، ِطالكاساني الحنفي، دار الكتب العممية، 

البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير: ابف الممقف،  .ُِ
ف عمي بف أحمد الشافعي المصرم، تحقيؽ: سراج الديف، أبك حفص، عمر ب

مصطفى أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف كماؿ، دار اليجرة لمنشر 
 ـ.ََِْ-ىػُِْٓ، ُط ،الرياض ،كالتكزيع السعكدية

البرىاف في أصكؿ الفقو: عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني،  .ُّ
الحرميف، تحقيؽ: صالح بف محمد بف  أبك المعالي، ركف الديف، الممقب بإماـ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ ،ُط ،بيركت ،عكيضة، دار الكتب العممية، لبناف
بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ: أبك الفضؿ، أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  .ُْ

حجر العسقالني، تحقيؽ كتخريج كتعميؽ: سمير بف أميف الزىرم، دار الفمؽ، 
 ىػ. ُِْْ، ٕطالرياض، 

المختصر شرح مختصر ابف الحاجب: محمكد بف عبد الرحمف، أبي بياف  .ُٓ
القاسـ ابف أحمد بف محمد، أبك الثناء، شمس الديف األصفياني، تحقيؽ: محمد 

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ، ُطمظير بقا، دار المدني، السعكدية، 
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تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ: إبراىيـ بف عمي بف محمد،  .ُٔ
-ىػَُْٔ، ُطابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرم، مكتبة الكميات األزىرية، 

 ـ.ُٖٔٗ
التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو: عالء الديف، أبك الحسف، عمي بف  .ُٕ

جبريف، د. عكض سميماف المرداكم الدمشقي، تحقيؽ: د. عبد الرحمف ال
-ىػُُِْ، ُط ،الرياض ،القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، السعكدية

 ـ.َََِ
، مجمكعة مف العمماءالتعريفات: عمي بف محمد بف عمي الجرجاني، تحقيؽ:  .ُٖ

 ق.َُْٓ، ُط، بيركت، ب العمميةالكت دار
تقريب الكصكؿ إلي عمـ األصكؿ: أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف  .ُٗ

بد اهلل، ابف جزم الكمبي الغرناطي، تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف ع
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ، ُط ،بيركت ،إسماعيؿ، دار الكتب العممية، لبناف

التقرير كالتحبير: أبك عبد اهلل، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد،  .َِ
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ، ِطالمعركؼ بابف أمير حاج، دار الكتب العممية، 

ذىاني  .ُِ التمييد في أصكؿ الفقو: محفكظ بف أحمد بف الحسف، أىبيك الخطاب الكىٍمكى
الحنبمي، تحقيؽ: مفيد محمد أبك عمشة كمحمد بف عمي بف إبراىيـ، مركز 

حياء التراث اإلسالمي، جامعة أـ القرل ) ، ُط(، ّٕالبحث العممي كا 
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٔ

: خميؿ بف إسحاؽ بف التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب .ِِ
مكسى، ضياء الديف الجندم المالكي المصرم، تحقيؽ: د. أحمد بف عبد الكريـ 

 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ، ُطنجيب، مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث، 
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جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ: زيف الديف عبد  .ِّ
ي، البغدادم، ثـ الدمشقي، الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىالم

، ٕطإبراىيـ باجس، مؤسسة الرسالة، بيركت،  -تحقيؽ: شعيب األرناؤكط 
 ـ.ََُِ-ىػُِِْ

كسننو كأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  .ِْ
البخارم(: محمد بف إسماعيؿ، أبك عبداهلل البخارم الجعفي، تحقيؽ:  )صحيح

 ىػ.ُِِْ، ُطمحمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، 
الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح: تقي الديف، أبك العباس، أحمد بف عبد  .ِٓ

اني الحميـ بف عبد السالـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد، ابف تيمية الحر 
الحنبمي الدمشقي، تحقيؽ: عمي بف حسف كعبد العزيز بف إبراىيـ كحمداف بف 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ِطمحمد، دار العاصمة، السعكدية، 
الدالئؿ األصكلية في حديث: )لكال أف أشؽ عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ مع كؿ  .ِٔ

صالة(: الدكتكر عمي بف عبد العزيز المطركد، بحث نشر في مجمة الجمعية 
 ق.ُِّْ/ ٖ/ُٓلفقيية السعكدية، العدد األربعكف، ا
رسالة في القكاعد الفقيية: عبد الرحمف بف ناصر السعدم، تحقيؽ كتعميؽ: أبي  .ِٕ

، ُطمحمد أشرؼ بف عبد المقصكد، مكتبة أضكاء السمؼ، الرياض، 
 ـ.ََِِ-قُِِْ

رفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب: تاج الديف، عبد الكىاب بف تقي الديف  .ِٖ
سبكي، تحقيؽ: عمي محمد معكض، عادؿ أحمد عبد المكجكد، عالـ الكتب، ال

 ىػ.ُُْٗ-ـُٗٗٗ، ُط ،بيركت ،لبناف
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رفع النقاب عف تنًقيح الٌشياًب: أبك عبد اهلل، الحسيف بف عمي بف طمحة  .ِٗ
الرجراجي، تحقيؽ: د. أىٍحمىد بف محمَّد السراح، د. عبد الرحمف بف عبد اهلل 

تاب: رسالتي ماجستير، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع، الجبريف، أصؿ ىذا الك
 ـ.ََِْ-ىػُِْٓ، ُط ،الرياض، المممكة العربية السعكدية

ٍكًجردم الخراساني،  .َّ ٍسرى السنف الكبرل: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 ،أبك بكر البييقي، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، لبناف

 ـ.ََِّ-ىػُِْْ، ّط ،بيركت
شرح األربعيف النككية في األحاديث الصحيحة النبكية: تقي الديف، أبك الفتح،  .ُّ

محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القشيرم، المعركؼ بابف دقيؽ العيد، 
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ ،ٔطمؤسسة الرياف، 

شرح التمكيح عمى التكضيح: سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني، الناشر:  .ِّ
 ح بمصر.مكتبة صبي

شرح الممع: أبي إسحاؽ، إبراىيـ الشيرازم، تحقيؽ، كتقديـ، كفيرسة: عبد  .ّّ
ـ، طبعة: جديدة، ُٖٖٗ، ُطالمجيد التركي، دار الغرب اإلسالمي، تكنس، 

 ـ.ََِٖ
بداية الباب الثالث عشر  إلى نياية الكتاب(: شياب  )مفشرح تنقيح الفصكؿ  .ّْ

اسة كتحقيؽ: رسالة مقدمة لنيؿ الديف أحمد بف إدريس الصنياجي القرافي، در 
درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية، إعداد الطالب: ناصر بف عمي بف 
 ناصر الغامدم، إشراؼ: فضيمة الشيخ األستاذ الدكتكر حمزة بف حسيف الفعر.

شرح مختصر الركضة: سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم،  .ّٓ
ؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة أبك الربيع، نجـ الديف، تحقي

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ُطالرسالة، 
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الصحاح تاج المغة كصحاح العربية: أبك نصر، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم  .ّٔ
 ،ْطالفارابي، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممالييف، بيركت، 

 ـ.ُٕٖٗ- ىػَُْٕ
حمد بف الحسيف بف محمد بف العدة في أصكؿ الفقو: القاضي أبك يعمى، م .ّٕ

خمؼ ابف الفراء، حققو كعمؽ عميو كخرج نصو: د أحمد بف عمي بف سير 
جامعة الممؾ محمد بف  ،المباركي، األستاذ المشارؾ في كمية الشريعة بالرياض

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ ،ِطسعكد اإلسالمية، 
سمماف  العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكاـ: عمي بف إبراىيـ بف داكد بف .ّٖ

بف سميماف، أبك الحسف، عالء الديف ابف العطار، كقؼ عمى طبعو كالعناية 
بو: نظاـ محمد صالح يعقكبي، دار البشائر اإلسالمية لمطباعة كالنشر 

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ، ُط ،لبناف ،كالتكزيع، بيركت
فتح البارم شرح صحيح البخارم: أحمد بف عمي بف حجر، أبك الفضؿ  .ّٗ

رٌقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ  ،العسقالني الشافعي
بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب، عميو تعميقات 

 ىػ.ُّٕٗ، دار المعرفة، بيركت، العالمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز
البركؽ في أنكاء الفركؽ(: أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف  )أنكارالفركؽ  .َْ

 إدريس بف عبد الرحمف المالكي، الشيير بالقرافي، عالـ الكتب.
الفصكؿ في األصكؿ: أحمد بف عمي، أبك بكر الرازم، الجصاص الحنفي،  .ُْ

 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْ، ِطكزارة األكقاؼ الككيتية، 
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اضي محمد بف عبد اهلل، أبك بكر بف القبس في شرح مكطأ مالؾ بف أنس: الق .ِْ
العربي المعافرم االشبيمي المالكي، تحقيؽ: الدكتكر محمد عبد اهلل كلد كريـ، 

 ـ.ُِٗٗ، ُطدار الغرب اإلسالمي، 
: د. «حقيقتيما، كطرؽ استفادتيما، كأحكاميما»القطع كالظف عند األصكلييف  .ّْ

 سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم، دار الحبيب.
القطعي كالظني في الثبكت كالداللة عند األصكلييف: د. محمد معاذ مصطفى  .ْْ

 ـ.ََِٕ-قُِْٖ، ُطالخف، دار الكمـ الطيب، دمشؽ، 
قكاطع األدلة في األصكؿ: أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف  .ْٓ

أحمد المركزل السمعاني، تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف اسماعيؿ الشافعي، 
 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٖ، ُط ،بيركت، العممية، لبنافدار الكتب 

الدكتكر أحمد بف عبداهلل بف  محمد بف محمد بف المٌقرم، تحقيؽ: :القكاعد .ْٔ
 جامعة أـ القرل، مركز إحياء التراث اإلسالمي . حميد،

القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة: د. محمد مصطفى الزحيمي،  .ْٕ
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ، ُطدار الفكر، دمشؽ، 

: الدكتكر سميماف بف سميـ الفقييةالقكاعد المشتركة بيف أصكؿ الفقو كالقكاعد  .ْٖ
 رسالة دكتكره مقدمة لكمية الشريعة بالجامعة اإلسالمية، اهلل الرحيمي،

 ق.ُُْٓ
كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم: عبد العزيز بف أحمد بف محمد، عالء  .ْٗ

 اإلسالمي. الديف البخارم الحنفي، دار الكتاب
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كشؼ المثاـ شرح عمدة األحكاـ: شمس الديف، أبك العكف، محمد بف أحمد بف  .َٓ
سالـ السفاريني الحنبمي، اعتنى بو تحقيقا كضبطا كتخريجا: نكر الديف طالب، 

، ُطسكريا،  ،الككيت، دار النكادر ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية
 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖ

كالفركؽ المغكية: أيكب بف مكسى الحسيني الكميات معجـ في المصطمحات  .ُٓ
الكفكم، أبك البقاء الحنفي، تحقيؽ: عدناف دركيش كمحمد المصرم، مؤسسة 

 الرسالة، بيركت.
لساف العرب: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر،  .ِٓ

 ىػ.ُُْْ، ّطدار صادر، بيركت، 
القياس كاالجتياد كالتقميد:  المسائؿ األصكلية في حديث معاذ بف جبؿ  .ّٓ

األستاذ الدكتكر عبد العزيز العكيد، بحث نيشر في مجمة الدراسات االجتماعية 
 ـ.ََِٗديسمبر  -بجامعة الككيت، العدد التاسع كالعشركف، يكليك

المستصفى: أبك حامد، محمد بف محمد الغزالي الطكسي، تحقيؽ: محمد عبد  .ْٓ
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْ، ُطممية، السالـ عبد الشافي، دار الكتب الع

معجـ مقاييس المغة: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف،  .ٓٓ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗتحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، 

المعمـ بفكائد مسمـ: أبك عبد اهلل، محمد بف عمي بف عمر التًَّميمي المازرم  .ٔٓ
لشاذلي النيفر، الدار التكنسية لمنشر، المالكي، تحقيؽ: فضيمة الشيخ محمد ا

كالمؤٌسسة الكطنية لمكتاب بالجزائر، المؤٌسسة الكطنية لمترجمة كالتحقيؽ 
 ـ.ُٖٖٗ، ِطكالٌدراسات بيت الحكمة، 
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المغني في أصكؿ الفقو: جالؿ الديف، أبي محمد، عمر بف محمد بف عمر  .ٕٓ
-قُّْْ ،ِطالخبازم، تحقيؽ: د. محمد مظير بقا، جامعة أـ القرل، 

 ـ.َُِّ
المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ: أبك العباس، أحمد بف عمر بف  .ٖٓ

إبراىيـ القرطبي، تحقيؽ كتعميؽ كتقديـ: محيي الديف ديب ميستك، أحمد محمد 
 ،السيد، يكسؼ عمي بديكم، محمكد إبراىيـ بزاؿ، دار ابف كثير، دمشؽ

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُطبيركت،  ،بيركت، كدار الكمـ الطيب، دمشؽ
المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: أبك زكريا، محيي الديف يحيى بف  .ٗٓ

 ق.ُِّٗ، ِطشرؼ النككم، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 
الميٌذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف )تحريره لمسائمو، كدراستيا دراسةه نظريةه  .َٔ

لرشد ناشركف، تطبيقية(: د. عبد الكريـ بف عمي بف محمد النممة، مكتبة ا
 ـ.ََِْ-قُِْْ، ّطالرياض، 

المكافقات: إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي، الشيير بالشاطبي،  .ُٔ
 ،ُطتحقيؽ: أبك عبيدة، مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف، 

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ
مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: شمس الديف، أبك عبد اهلل، محمد بف  .ِٔ

الرحمف الطرابمسي المغربي، المعركؼ بالحطاب الرُّعيني  محمد بف عبد
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ، ّطالمالكي، دار الفكر، 
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كًؿ الًفقو: أبك الكفاء، عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ  .ّٔ الكىاًضح في أصي
البغدادم الظفرم، تحقيؽ: الدكتكر عىبد اهلل بف عىبد الميحسف التركي، مؤسسة 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط ،بيركت ،التكزيع، لبنافالرسالة لمطباعة كالنشر ك 
الكمية: الشيخ الدكتكر محمد صدقي بف أحمد  والكجيز في إيضاح قكاعد الفق .ْٔ

، ْط ،بيركت ،بف محمد آؿ بكرنك، أبك الحارث الغزم، مؤسسة الرسالة، لبناف
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ
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