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 ض والترجيحالتعار 

 

النظر يف طريق وكيفية استنباط األحكام الشرعية، وفق : نظر اجملتهد يف األدلّة له جانبان؛ األول :تمهيد
النظر يف درء وإزالة ما يلوح له بينها من التناقض : قواعد االستنباط ومناهج االستدالل، والثاين

 .ءواالختالف، باتّباع مسالك دفع التعارض اليت قّررها العلما

ويعّد البحث يف دفع التعارض بني األدلّة الشرعية ذا أمهية بالغة، فهو من أدّق أبواب علم أصول الفقه، 
، ال يستغين عن معرفته أحد؛ ذلك أن أدلّة الشرع متفاوتة يف القّوة، ة إىل معرفته متّس مجيع العلماءواحلاجّ 

ت األدلّة وقّوهتا، ومعرفة السبيل الذي يلزمه خمتلفة من حيث املرتبة، والواجب على اجملتهد العلم بدرجا
 .سلوكه عند تعارضها واختالفها، والوقوف على أوجه الرتجيح بينها

 .مفهوم التعارض، وطرق دفعه: أوال

 .حقيقة التعارض ووقوعه في األدلة الشرعية /أ

 .تعريف التعارض لغة واصطالحا /1

 .تعريف التعارض لغة -

الفعل َتعارض على وزن تفاعل، والتفاعل يدّل على املشاركة بني اثنني  التعارض يف اللغة مصدر من
 .املنع، واملقابلة، والظهور، واملساواة: فأكثر، أصله من العرض، ويأيت على عدة معان، منها

وهذه املعاين اللغوية غري متباعدة، ذلك أن الدليلني إذا تعادال وتساويا، تعارضا ومتانعا عند تقابلهما على 
ء واحد يف زمان واحد، وأحدمها يدل على ثبوت أمر، واآلخر يدّل على انتفائه، لذلك كان أقرب شي

 .هذه املعاين للمعىن االصطالحي املقابلة واملنع

 .تعريف التعارض اصطالحا -

 :اختلفت عبارات األصوليني يف تعريف التعارض، ومما جاء يف ذلك

إذا تعارض عمومان من الكتاب أو : "أشار اجلويين بقوله هذا املعىنوإىل ، "التعارض هو التناقض" -
 .(9911/الربهان) "السنة فظاهرمها التناقض والتنايف
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 ".تقابل الدليلني على سبيل املمانعة" -

 ".تقابل احلجتني املتساويتني على وجه ال ميكن اجلمع بينهما بوجه" -

 ".حد منهما مقتضى صاحبهالتعارض بني الشيئني هو تقابلهما على وجه مينع كل وا" -

هو التمانع بني األدلة الشرعية مطلقا حبيث يقتضي أحدمها عدم ما : "وعرّفه الدكتور الربزجني بقوله
 .(9/12التعارض والرتجيح ) "يقتضيه اآلخر

فالتعارض إذاً أن مينع أحد الدليلني ما يقتضيه الدليل اآلخر، على وجه تتحقق فيه املنافاة بني املقتضيني، 
بأن يكون أحدمها يقتضي اجلواز، واآلخر يقتضي التحرمي، فالدليالن تقابال على حمل واحد، ودليل 

 .اجلواز ميانع دليل التحرمي، ودليل التحرمي ميانع دليل اجلواز

 .وقوع التعارض في األدلة الشرعية /ب

عليها التناقض والتنايف، وال  إن حقيقة األدلة الشرعية أهنا متفقة متآلفة ال ختتلف، وال ميكن حبال أن يرد
يتأّتى بينها تعارض يف الواقع وحقيقة األمر، وإمنا التعارض واملنافاة أمر متصّور يف ذهن اجملتهد حبسب 
نظره، فقد يتوّهم ما ليس بدليل دليال، أو يتصّور الدليلني واردين على حمل واحد ومن جهة واحدة، 

ّهم بالبحث واالجتهاد، وهذا ما يفّسر تباين آراء العلماء يف واألمر خبالف ما رأى، مث يزول عنه ما تو 
 .مسالك دفع التعارض، وتقدمي بعض الطرق على بعض

 .بين أدلة الشرع التعارض وقوع شروط/ ج

 :ذكر العماء لتحقق التعارض بني األدلة الشرعية مجلة من الشروط، فمن ذلك

 .حد منهما مقتضى اآلخرأن يكون بني الدليلني تقابل وتضاد، فيمنع كل وا -

كلٌّ من األدلّة املتعارضة حّجة يصّح التمسك به، فاحلديث الضعيف أو املوضوع ال يعارض أن يكون   -
احلديث الصحيح أو القرآن؛ ألّن الّضعيف يسقط وكأنّه مل يكن، فال حاجة للجمع بينهما، أو ترجيح 

 .أحدمها على اآلخر

حيث القوة، فال تعارض بني دليلني ختتلف قوهتما من ناحية  أن يتساوى الدليالن املتعارضان من -
 . الدليل نفسه، كاملتواتر مع اآلحاد
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التضاد إمنا يتحقق مع تساوي فأن يكون تقابل الدليلني وتعارضهما يف حمل واحد، ووقت واحد،  -
 .الزمن واحملل

 .دفع التعارض مذاهب العلماء في /9

 :فإن العلماء قد اختلفوا يف طرق دفعه على مذهبني مشهورينإذا وقع تعارض بني دليلني فأكثر، 

مجهور العلماء على أن الواجب على اجملتهد حيال تعارض دليلني فأكثر اتباع  :المذهب األول
 :اخلطوات اآلتية

مبعىن اجلمع والبناء بني املتعارضني بأي وجه من وجوه اجلمع، حيث إن العمل  العمل هبما معا؛ :أوال
 .من وجه أوىل من إسقاط أحدمها بالكلية، ألن األصل يف األدلة أن يُعمل هبا هبما ولو

وهذه اخلطوة متفق عليها بني اجلمهور، لكنهم اختلفوا فيما يكون بعدها، هل يقدم النسخ أو الرتجيح؟ 
 .وميكن محل خالفهم على أن تقدمي النسخ فيما لو ُعلم التاريخ، ويقدم الرتجيح إذا ُجهل التاريخ

 .فإن املتأّخر منهما يكون ناسخا للمتقّدم إذا تعّذر اجلمع وُعِلم التاريخ؛ :انياث

فإنه يُعمل بأحدمها ويُطرح اآلخر بدليل أو أمارة، وهذا هو  فإن تعّذر اجلمع، وُجهل التاريخ؛ :ثالثا
 .الرتجيح

عن دليل آخر، وقيل  تساقط الدليالن، ويلجأ اجملتهد إىل البحث فإن مل ميكن أحد هذه األوجه؛ :رابعا
 .بالتوقف، وقيل بالتخيري بينهما

تعارضني ومفاده أن العمل يف الدليلني امل -يف مقابل مذهب اجلمهور  -وهو للحنفية : المذهب الثاني
إذا ُعلم التاريخ، فإن تعّذرت معرفة التاريخ، وكان ألحدمها مزية على اآلخر  بأن حيكم بينهما بالنسخ

 .جيح، فإن تعّذر الرتجيح أيضا وأمكن اجلمع بينهما بوجه تعنّي اجلمع، وإال تساقطافإنه ُيصار إىل الرت 

 .دفع التعارض بطريق الجمع والتوفيق بين األدلة: ثانيا

 .والعالقة بينه وبين التوفيق ،الجمع تعريف /1

 .تعريف الجمع لغة -

 :معاٍن أمّهها اثنان ، ويطلق على عدة، أمجعه، مجعااجَلْمُع مصدر من قولك مَجَعُت الشيء
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ه من إذا جئت ب :مجعت الشيء: يقال ضّم الشيء بتقريب بعضه من بعض؛تأليف املتفّرق، و : األول
إذا اجتمعوا من ههنا وههنا، ومَجَع الشيء عن تفرقة ََيَْمُعه مَجًْعا، ومَجََّعه  :ههنا وههنا، وََتمَّع القوم

 .وَأمْجََعه فَاْجَتَمع

 .إذا َعَزم ؛وَأمْجَع عليه ،وَأمْجَعه ،مَجع أمره: شيء؛ يقالالعزم على ال :الثاني

 .تعريف الجمع اصطالحا -

املتأمِّل يف كالم األصوليني عامة يف التعارض والرتجيح َيد أهنم مل يضعوا تعريفا معينا للجمع، رغم أهنم 
ناه يف الذهن، تكلموا عن التعارض، وطرق الرتجيح وحنوها، ولعل األمر يف ذلك يعود إىل وضوح مع

 :وهذا ما جعل بعض املعاصرين َيتهدون يف وضع تعريف له يف االصطالح، ومن ذلك

بيان التوافق واالئتالف بني األدلة الشرعية، سواء كانت نقلية أو عقلية، : "عرّفه الدكتور الربزجني بقوله -
التعارض ) "النقص فيها وإظهار أن االختالف غري موجود بينهما حقيقة، اختالفا يؤدي إىل النقض أو

 .(9/191والرتجيح 

وطرق " اختالفا يؤدي إىل النقض والنقص فيها: "وذكر مثله الدكتور احلفناوي، واختصر منه عبارة -
 .(151التعارض والرتجيح ) التأليف اليت ذكرها الربزجني

، وبيان توافقها نفي االختالف بني األدلة املتعارضة يف الظاهرفتعريف اجلمع إذًا يدور حول معىن 
 .وتآلفها، وحماولة استعماهلا مجيعا دون تعطيل أحد منها ما أمكن ذلك

 .تعريف التوفيق لغة -

: كثرية، منها  ، ويطلق على معان"وفق"د أصله من التوفيق يف اللغة مصدر للفعل وّفق، وهو فعل مزي
 .املقاربة، والتآلف، واملالءمة

 .تعريف التوفيق اصطالحا -

بيان التآلف بني ما ظاهره التعارض من : التوفيق هو: "كتور عبد اجمليد السوسوة بقولهعرّفه الد 
 .(941منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث ) "األحاديث، وذلك باجلمع بينها ليعمل هبا معا

األصوليني هلذا فإن أغلب  مع، بل ال تكاد َتد بينهما فرقا؛وعلى هذا ال يبعد معىن التوفيق عن معىن اجل
 .َيعلوهنما مبعىن واحد، كما سريد التنبيه عليه يف بيان العالقة بينهما
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 .العالقة بين الجمع والتوفيق -

نظرا للتقارب الكبري بني معنيي اجلمع والتوفيق، فإن العلماء مل يعنوا بتوضيح النسبة والعالقة بينهما، 
ة بينهما تكمن يف أن اجلمع طريق وسبب ويظهر من كالم الدكتور عبد اجمليد السوسوة أن العالق

يرد اجلمع مقرونا بالتوفيق على أهنما مسلك واحد من مسالك دفع التعارض بني : "للتوفيق، حيث قال
التوفيق بني خمتلف احلديث، : خمتلف احلديث، وأحيانا يُعرّب بأحدمها ويستغىن به عن اآلخر؛ فيقال

ة أن اجلمع هو الوسيلة املؤدية إىل التوفيق؛ لذلك يقّدم ذكر اجلمع بني خمتلف احلديث، واحلقيق: أويقال
اجلمع مث يذكر التوفيق مقارنا له، فال توافق وتآلف إال بعد اجلمع بني ما ظاهره التعارض، فاجلمع وسيلة، 

 .(941منهج التوفيق ووالرتجيح بني خمتلف احلديث ) "والتوفيق نتيجة

ة، واجلمع سبب وطريق لذلك، وعليه فيمكن القول أن العالقة فاملقصود التوفيق بني النصوص املتعارض
 .-واهلل أعلم  -بينهما سببية 

 .أوجه الجمع بين النصوص المتعارضة /9

اجلمع بني النصوص الشرعية اليت ظاهرها التعارض يقوم على أساس التأويل، وأوجه اجلمع تتعّدد تبعا 
جلمع بالتخصيص، واجلمع بالتقييد، واجلمع حبمل األمر ا: لتعّدد طرق التأويل، وهذه الوجوه تتحّدد يف

على الندب، وحبمل النهي على الكراهة، وحبمل اللفظ على اجملاز، واجلمع باختالف احلال أو احملّل، 
 .واجلمع باألخذ بالزيادة، واجلمع بالتخيري

 ** الجمع بالتخصيص** 

 .معنى القاعدة /1

أحدمها عام يف داللته، واآلخر خاص،  ؛ّصني يف الظاهراجلمع بالتخصيص يكون يف حالة تعارض ن
َيتمعان يف معاجلتهما موضوعا واحدا، ويفرتقان يف كون اللفظ اخلاّص يدل على حكم مناف ملا دّل 

ببيان أّن الّنص العام ال يتناول أفراد الّنص اخلاص يف احلكم،  ؛عليه اللفظ العام، فيجمع اجملتهد بينهما
عداه؛ فيعمل بالنص اخلاص فيما يتناوله من أفراد، ويعمل بالعام فيما وراء ذلك، وهبذا وإمّنا يتناول ما 

 .يتحقق العمل بكال الدليلني

 .هذه القاعدةل أمثلة تطبيقية/ 9
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 .من يخاطب بغسل الجمعة: المسألة األولى

 :ةالمتعارض األدلة

ا احلديث عام بفرض عليه، فهذمتفق (. غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم: )×قول النيب  -9
 .الغسل على كل بالغ، من حضر ومن مل حيضر

متفق عليه، وقد روي بعدة ألفاظ (. من جاء منكم اجلمعة فليغتسل: )قوله عليه الصالة والسالم -1
 .مفادها تعليق الغسل مبن أراد حضور اجلمعة، فهو خاص مبن قصد إتيان اجلمعة دون من مل يأهتا

، فُيخصَّص (اخلاص)على احلديث الثاين ( العام)أن حيمل احلديث األول  :وجه الجمع بين الحديثين
به؛ ومنه يصار إىل أن احلكم بتعني الغسل يوم اجلمعة إمنا هو خاص مبن حضرها دون من مل حيضر، 

 .وبذلك يزول اإلشكال، ويرتفع التعارض والتمانع

 .الجمع بين الصالتين في السفر: المسألة الثانية

 :عارضةاألدلة المت

وقت صالة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل  : )يف بيان أوقات الصالة ×قول النيب  -9
ووقت صالة املغرب ما مل يغب  ،ووقت صالة العصر ما مل تصفر الشمس ،كطوله ما مل حيضر العصر

طلع ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل ت ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ،الشفق
رواه مسلم، فمدلول هذا احلديث أنه يتعني أداء كل صالة لوقتها، من غري تقدمي أو . احلديث( الشمس

 .تأخري، ومن غري فرق بني حال السفر وحال احلضر، فهو عام جلميع الصلوات، ويف مجيع األحوال

الظهر  أخر ارحتل قبل أن تزيغ الشمسإذا  ×كان رسول اهلل : "قال ÷ حديث أنس بن مالك -1
متفق ". وإذا زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر مث ركب ،مث ينزل فيجمع بينهما ،إىل وقت العصر

فهذا احلديث تضمن إباحة اجلمع بني الصالتني اللتني تشرتكان يف الوقت حال السفر، فهو . عليه
 .خاص حبال السفر

 :الجمع بين الحديثين

 .من اجلمع يف السفر ×السفر مبا ذُكر عن النيب  أحاديث األوقات عمومات، خيّص منها حال
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 ** الجمع بالتقييد** 

 .معنى القاعدة /1

أحدمها يدل لفظه على احلكم  بإطالق من غري  أن يرد يف املوضوع الواحد دليالن؛مفاد هذه القاعدة 
يتبنّي أن املراد  اعتبار ألّي قيد، واآلخر يدّل عليه بقيد، فيجمع بينهما حبمل املطلق على املقّيد، وبه

 .باللفظ املطلق هو املقّيد، فيزول التعارض ويتحقق العمل بالدليلني مجيعا

 .هذه القاعدة تطبيقاتمن  /9

 .نقض الوضوء بالنوم: المسألة األولى

 :األدلة المتعارضة

إذا كنا سفرا  [×أي النيب ] كان يأمرنا: "حديث صفوان بن عسال يف املسح على اخلفني، وفيه -9
رواه أمحد وغريه وهو ". لكن من غائط وبول ونوم ؛ن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابةأ

فأفاد هذا احلديث أن النوم ينقض الوضوء على أي صفة كان؛ من غري تفريق بني نوم . حديث صحيح
 .خفيف ومستثقل

رواه . "يتوضؤون مث ينامون وال × كان أصحاب رسول اهلل": قال ÷عن أنس بن مالك  -1
 .مسلم

ينتظرون العشاء حىت ختفق رؤوسهم مث يصلون وال  ×كان أصحاب رسول اهلل : "ومن طريق آخر قال
 .فالذي يستفاد من ظاهر هذا احلديث أن النوم على أي صفة وقع ال ينقض الوضوء". يتوضؤون

هر، صاروا إىل تأويلها ورد اجلمهور من العلماء اختالف هذه الظواملا رأى : وجه الجمع بين الحديثين
أحدمها خفيف ال يغمر العقل ويذهب : فنوعوا النوم نوعني ؛بعضها إىل بعض لئال تتناقض أدلة الشرع

واآلخر ثقيل يغمر العقل وال  ،وعليه حتمل الظواهر األول ،وهذا ال ينقض الوضوء ،بإحساس أدىن حركة
، فاحلديث الثاين قّيد مدلول لظواهر األخرىوعلى هذا حتمل ا، حيس معه األصوات الشديدة املريعة

 .احلديث األول، ومحله على النوم الثقيل املستغرق
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 .نقض الوضوء بمّس الذكر: المسألة الثانية

 :األدلة المتعارضة

(. إذا مّس أحدكم ذكره فليتوضأ: )×قال رسول اهلل : قالت ’حديث بسرة بنت صفوان  -9
وهذا ظاهر يف إَياب الوضوء من مّس الذكر مطلقا، من غري  .حرواه مالك وأمحد وغريمها بسند صحي

 .تفريق بني حال وحال

يا رسول اهلل، إن : فأتاه أعرايب فقال ×كنا عند رسول اهلل : قال ÷حديث طلق بن علي  -1
منك، أو  وهل هو إال بضعة: )×أحدنا يكون يف صالة فيحتك فتصيب يده ذكره، فقال رسول اهلل 

وأبو داود بسند صحيح، والذي يفيده هذا احلديث أن مّس الذكر ال ينقض ه أمحد ، أخرج(مضغة منك
 .الوضوء، شأنه يف ذلك شأن سائر أعضاء اجلسد

ذهب العلماء يف اجلمع بني هذه األحاديث طرقا عدة، وإن كان أقرهبا من  :وجه الجمع بين الحديثين
 .حبال ما إذا كان مّسه للذةجهة القياس واالستدالل أن نقض الوضوء مبس الذكر مقّيد 

 ** الجمع بحمل األمر على الندب** 

 .معنى القاعدة /1

أحدمها يوجب فعل شيء، واآلخر َيعل فعل  ورود نّصني؛ حبمل األمر على الّندب يكون يف حالة اجلمع
لألمر ذلك الشيء مباحا أو مندوبا، فيجمع اجملتهد بينهما بأن َيعل نص اإلباحة أو الندب قرينة صارفة 

األمر على  فيحمل الّنصني، بكال العمل يتحقق من الوجوب إىل الندب، وهبذا -يف النص املوجب  -
 .أّن فعل ذلك الشيء أوىل وأفضل، وحيمل النص املبيح أو الدال على الندب على الرخصة يف تركه

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة /9

 .حكم غسل الجمعة: المسألة األولى

 :ة المتعارضةاألدل

من جاء : )، وكذا قوله عليه الصالة والسالم(غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم: )×قول النيب  -
 .؛ وهذان احلديثان مدلوهلما وجوب الغسل وتعينه يف حق من أراد حضور اجلمعة(منكم اجلمعة فليغتسل
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مت، ومن اغتسل من توضأ يوم اجلمعة فبها ونع): قال ×أن النيب  ÷حديث مسرة بن جندب  -
من توضأ فأحسن ): ×أخرجه اإلمام أمحد وغريه، وهو حدييث حسن، وكذا قوله . (فالغسل أفضل

أخرجه مسلم، . (الوضوء، مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبني اجلمعة وزيادة ثالثة أيام
ضوء، أما احلديث الثاين ففي احلديث األول ترغيب وحّض على غسل اجلمعة، وبيان أنه أفضل من الو 

فذكر أعمال يوم اجلمعة وما يكون به األجر والثواب، فذكر الوضوء ومل يذكر الغسل، ولو كان الغسل 
 .واجبا لذكره، وألمر به

 :وجه الجمع بين األحاديث

هذه األحاديث ظاهرها التعارض، ومدلوالهتا تتدافع، وميكن اجلمع بينها بأن حتمل األحاديث اليت تفيد 
لوجوب على الندب، فتحمل على بيان األفضل واآلكد، وتكون األحاديث املفيدة لإلباحة هي القرينة ا

 .الصارفة هلا عن الوجوب إىل الندب

 .حكم تحية المسجد: المسألة الثانية

 :األدلة المتعارضة

يه، متفق عل(. إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني: )قال ×أن رسول اهلل  ÷عن أيب قتادة  -
، فهذا (إذا دخل أحدكم املسجد فال َيلس حىت يركع ركعتني: )×وقد ورد من طريق آخر قوله 

احلديث أفاد بظاهره وجوب حتية املسجد، وتعينها يف حق كل من دخله، وهو ما محل بعض العلماء 
 .على القول بذلك

 ،ثائر الرأس ،من أهل جند ×جاء رجل إىل رسول اهلل : "قال ÷حديث طلحة بن عبيد اهلل  -
: ×فقال له رسول اهلل  ؛ دنا فإذا هو يسأل عن اإِلسالمحىت ،وال نفقه ما يقول ،يسمع دوى صوته

متفق عليه، وهذا (. إال أن تطوع ؛ال): هل على غريهن؟ قال: قال (مخس صلوات ىف اليوم والليلة)
 .احلديث نص يف عدم وجوب صالة غري اخلمس

 :وجه الجمع بين األحاديث
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صريح يف نفي وجوب ما زاد على الصلوات ( ال؛ إال أن تطوّع)للرجل الذي سأله  ×ل النيب إن قو 
، اخلمس، وأن ما زاد عليها فإمنا هو تطوع، وحتية املسجد زائدة على اخلمس؛ فوجب أن تكون تطوعا

 .وحيمل احلديث األول الذي فيه األمر هبا على الندب؛ ألجل هذا احلديث

 ** على الكراهةالجمع بحمل النهي ** 

 .معنى القاعدة /1

مفاد هذه القاعدة فيما لو ورد نصان يتناوالن موضوعا واحدا، أحدمها فيه النهي عن فعل شيء، واآلخر 
يفيد إباحته وجوازه، فاجلمع بينهما يكون حبمل النص الناهي على الكراهة، ويبقى النص املبيح على 

 .حكم اجلواز

 .هذه القاعدة من أمثلة/ 9

 .حكم كسب الحّجام: سألة األولىالم

 :األدلة المتعارضة

مثن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، : )قال ×أن رسول اهلل  ÷حديث رافع بن خديج  -
صرح خببث   ×أن النيب : أخرجه مسلم، ووجه الداللة من هذا احلديث(. وكسب احلجام خبيث

قرنه ببعض الوجوه احملرمة من  ×أنه  اخلبث إال على التحرمي، ويؤيد ذلك لكسب احلجام، وال حيم
 .الكسب

 رواه البخاري ومسلم، ويف رواية ". احتجم النيب وأعطى احلجام أجره: "قال ÷حديث ابن عباس  -

فخّفف عنه من  أجره، وكلم سيده × عبد لبين بياضة، فأعطاه النيب ×حجم النيَب : "عند مسلم
 .لى أن كسب احلجام مباح؛ إذ لو كان سحتا مل يعطهفيه داللة ع ×الصنيع من النيب وهذا ". ضريبته

 :وجه الجمع بين األحاديث

 :يف احلديث األول ×إن اجلمع والتوفيق بني األحدايث املتعارضة يقتضي أن حيمل قول النيب  
ألهنا من الصنائع الذميمة املستقذرة، والشرع  ؛على أن املراد به التنزُّه عن كسبه (كسب احَلجَّام خبيث)
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لو كان ُسحتا ؛ فإنه ابن عباس حديثوالدليل على ذلك  ة،على مكارم األخالق والتنزُّه عن الدناء ضّ حي
 .ما أعطاه

 .األكل مما أكل الكلب الصائد: المسألة الثانية

 : ةاألدلة المتعارض

إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اهلل فكل، فإن أكل منه؛ فال : )÷لعدي بن حامت  ×قول النيب  -
متفق عليه، وهذا ظاهر يف حترمي أكل الصيد إن أكل منه اجلارح . (إمنا أمسك على نفسهتأكل؛ ف
 .الصائد

إن كانت لك كالب مكلبة فكل مما أمسكت : )قال له ×أن النيب  ÷حديث أيب ثعلبة اخلشين  -
: لقا وإن أكل منه؟: ، قال(وغري ذكيّ  ذكيّ : )يا رسول اهلل، ذكّي وغري ذكّي؟ قال: ، فقال(عليك

 .أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود، وهذا احلديث فيه إباحة ذلك. (وإن أكل منه)

 :وجه الجمع بين الحديثين

فحديث عدي بن حامت الذي فيه النهي عن األكل مما أكل الكلب الصائد معارض حبديث أيب ثعلبة 
ي الذي يف حديث اخلشين الدال على إباحة األكل مما أمسك وإن أكل، فيجمع بينهما بأن حيمل النه

 .عدي على التنزيه واالستحباب، وحيمل حديث أيب ثعلبة على اإلباحة

 ** الجمع باختالف الحال أو المحل** 

 .معنى القاعدة: الفرع األول

حمل تطبيق هذه القاعدة يف حالة ما إذا ورد نصان يعاجلان موضوعا واحدا، وكان بينهما تعارض وتناف، 
د منهما على حال خيتلف عن حال اآلخر، أو حمل خيتلف عن حمل فيجمع بينهما حبمل كل واح

اآلخر، فاجلمع هبذه الطريقة يقوم على تنزيل كل واحد من النصني املتعارضني موضعا خيتلف عن موضع 
 .اآلخر

 .هذه القاعدة من تطبيقات/ 9

 .هيئة صالة الخوف: المسألة األولى
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 :األدلة المتعارضة

من هذه  ؛×ة اخلوف بناء على اختالف األحاديث الواردة عن النيب اختلف الفقهاء يف صفة صال
 :األحاديث

أن طائفة : "يوم ذات الرقاع صالة اخلوف ×رواية صاحل بن خّوات عّمن صلى مع رسول اهلل  -
قائما وصلوا ألنفسهم، مث انصرفوا  وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، مث ثبت ،صّفت معه

وجاه العدو، وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت بقيت، مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم، مث 
 .أخرجه البخاري ومسلم ".سلم هبم

مث يقبل اآلخرون الذين مل يصلوا، فيكربون : "وأورد اإلمام مالك هذا احلديث يف موطئه، ويف بعض طرقه
 ".إلمام، فريكع هبم ويسجد مث يسّلم، فيقومون فريكعون ألنفسهم الركعة الثانية، مث يسّلمونوراء ا

صالة اخلوف بإحدى الطائفتني ركعة، والطائفة األخرى  ×صلى رسول اهلل : "رواية ابن عمر، قال -
ى هبم النيب مواجهة العدو، مث انصرفوا وقاموا يف مقام أصحاهبم مقبلني على العدو، وجاء أولئك مث صل

 .رواه البخاري ومسلم ".، مث قضى هؤالء ركعة، وهؤالء ركعة×ركعة، مث سّلم النيب  ×

بإحدى الطائفتني  ×صالة اخلوف، فصلى رسول اهلل  ×أنه صلى مع رسول اهلل : "رواية جابر -
أربع ركعات، وصلى بكل طائفة  ×ركعتني، مث صلى بالطائفة األخرى ركعتني، فصلى رسول اهلل 

 .رواه مسلم. "ركعتني

 :وعليه فمذاهب الفقهاء في صفة صالة الخوف ثالثة

أن َيعل اإلمام الناس طائفتني؛ فيصلي بالطائفة : مذهب احلنفية وصفتها عندهم :المذهب األول
، فإذا رفع -إن كانوا يف سفر أو صالة الفجر، وركعتني إن كانوا يف حضر والصالة رباعية  -األوىل ركعة 

ا ذهبوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة األخرى فيصلي هبم ركعة ويسّلم، مث ذهبوا فوقفوا رأسه منه
بإزاء العدو، وجاءت الطائفة األخرى األوىل فيتمون صالهتم بال قراءة مث ذهبوا وجاءت األخرى فيصلون 

بكل طائفة منهم الركعة األوىل بقراءة، هذا إذا كانت الصالة سفرية،وإن كانت حضرية صلى اإلمام 
 (.1/44املبسوط للسرخسي ).ركعتني، وهذا موافق ملا جاء يف رواية ابن عمر
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ىل أن يقّسم اإلمام الناس طائفتني، فيصلي بالطائفة األو : مذهب املالكية، وصفتها :المذهب الثاني
حىت إذا قضى ، والطائفة الثانية يف مواجهة العدو، -وركعة يف السفر   يف احلضرنيركعت -الصالة  شطر

شطرها انتظر حىت يتموا صالهتم، مث يذهبون فيكونون بإزاء العدو، مث تأيت الطائفة الثانية فيصلي هبم ما 
 .بقي من الصالة مث يسّلم ويقومون فيتمون صالهتم، وهذا على رواية صاحل بن خّوات اليت يف املوطأ

 (.9/979املعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي )

مذهب الشافعية واحلنابلة، وصفتها مبثل الصفة اليت اختارها املالكية، إال أن اإلمام إذا  :لثالمذهب الثا
أمت صالته بالطائفة الثانية مل يسلم حىت يتموا صالهتم مث يسّلم هبم، على ما جاء يف رواية صاحل بن 

 (.2/112، واملغين البن قدامة 1/441احلاوي الكبري للماوردي ).خّوات األوىل

 :الجمع بين األحاديث وجه

أحسن ما بنيت عليه هذه األحاديث املختلفة أن حيمل على اختالف أحوال أّدى االجتهاد يف كل حالة 
إىل إيقاع الصالة على تلك اهليئة أْحَصُن وأكثر حترزا وأمنا من العدّو، ولو وقعت على هيئة أخرى لكان 

ز للتحرّ  ئة ختالف صفة الصالة يف حال األمنهيصالة اخلوف شرعت على ف، فيها تفريط وإضاعة للحزم
 .ّجح على غريهفكل ما كان أحرز رُ  ،من العدو

 .نكاح المحرم: ثانيةالمسألة ال

 :األدلة المتعارضة

رواه مسلم، وهذا . (ال ينِكح احملرم وال يُنِكح، وال خيطب: )قال × أن النيب ÷ حديث عثمان -
نسبة للمحرم؛ سواء يف خاصة نفسه، أو بتزويج من حتت احلديث واضح يف حرمة النكاح واخلطبة بال

 .واليته

متفق عليه؛ وهذا ". تزوج ميمونة وهو حمرم ×أن النيب : "ابن عباس رضي اهلل عنهماحديث  -
 .احلديث فيه إباحة ذلك

 :حاديثوجه الجمع بين األ

هذه احلال؛ فمنهم من يف هذه املسألة عارض القول الفعل، وقد اختلف العلماء يف مسلك الرتجيح يف 
للجمع بينهما جمال رحب مبا يزيل اإلشكال، كان قّدم القول، ومنهم من رجح جانب الفعل، وإن  
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 × أن النيب: "وذلك على الرواية األخرى حلديث ميمونة؛ رواية اليزيد بن األصم عند مسلم، واليت فيها
وحتمل  ،اية من روى أنه حالل هي األصلرو : فيقال ؛يصح بناء الروايتني يف الفعلف، "تزوجها وهو حالل

ومن  ،حالٌّ يف احلرم ال عاقد اإِلحرام على نفسه :أي "نكحها وهو حمرم" :الرواية األخرى على أن قوله
 .على هذا وخيرجان عن التكاذب روايتان، فتبىن الحّل باحلرم ينطلق عليه اسم حمرم وإن كان حالالً 

حمل احلكم : ، فاحلديث األول(حمل احلكم)لرّد إىل اختالف احملل وتوضيح وجه اجلمع يف هذه املسألة با
 .نازال به من غري إحرام: فيه احملرم حبج أو عمرة، والذي عارضه حمل احلكم فيه من كان حااّلً باحلرم؛ أي

 ** الجمع باألخذ بالزيادة **

 .معنى القاعدة/ 1

، يف أحدمها زيادة ال توجد يف اآلخر، حمل إعمال هذه القاعدة فيما لورد دليالن يف موضوع واحد
وكانت زيادة صحيحة ثابتة، من غري منافاة للمزيد عليه، فيكون اجلمع بينهما بقبول تلك الزيادة، 

 .والعمل بالدليلني معا فيما التقيا واتفقا عليه، وبالزيادة فيما دلت عليه

 .من فروع هذه القاعدة /9

 .من السباعتحريم ذوات المخالب واألنياب : مسألة

 :األدلة املتعارضة

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :قول اهلل تعاىل -

 .هذه اآلية نفي لتحرمي سوى ما ذكر، ففي [945: األنعام] [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

أخرجه ". عن كل ذي ناب من السباع ×هنى رسول اهلل : "قال ÷أيب ثعلبة اخلشين  حديث -
، رواه مسلم .(كل ذي ناب من السباع فأكله حرام: )×ا يؤكد التحرمي قوله مم، و البخاري ومسلم

عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي  ×هنى رسول اهلل : "وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
 .ما يفيد حترمي ذلك، فوقع التعارضويف هذه األحاديث الثالثة  رواه مسلم،. "خملب من الطري

 :لةوجه الجمع بين األد



 

16 

 ؛وهذا فيه نظر ،وليس فيها ذكر السِّباع من قال بكراهة حلوم السباع دون التحرمي تعلق مبا ورد يف اآلية،
ا أخرب عن أنه ال َيد حُمرَّما إالَّ َما ذُكر وال ميكن تعارضها إالَّ على  ،وقد ميكن أن يوجد فيما بعد ،ألنه إمنَّ

ّرما ووجدنا حنن حمّرما محلناه على أنّه أوحي إليه به فيما فإذا أخرب أنه ال َيد حم ؛وجه ميكن فيه البناء
 .وهذا ال يصح ،ألنّه لو كان أوحي إليه به فيما قبل وكان اخلرب عاما صار اخلرب كذبا ؛بعد

 ** الجمع بالتخيير** 

 .معنى القاعدة /1

ظاهرا،  ارضنيمتع ورود نصني  حالة ، يكون يف-ويعرب عنه جبواز أحد األمرين  -اجلمع بالتخيري 
بينهما ببيان أهّنما صورتان متنوعتان  اجملتهد ويوفق تنوع ال اختالف تضاد، فيجمع اختالف خمتلفني

 .الّنصني بكال العمل يتحقق َيوز للمكلف فعل أحدها على سبيل الّتخيري، وهبذا

 مرة الشيء يفعل بأن ؛×النيب  عن خمتلفني فعلني وجمال إعمال هذه القاعدة فيما إذا ورد نصان نقال 
 يقعد مثّ  جنازة رؤية عند يقوم أو آخر، اثنني يوم يف ويفطر اثنني يوم يصوم ضّده؛ كأن يفعل أو يرتكه، أو

خمتلفة، فيؤخذ منها أهنا  هبيئات مرّات عّدة األمر الواحد × يتكرر منه أن أو أخرى، جنازة رؤية عند
 .على التخيري دون التعيني

 .دةمن تطبيقات هذه القاع /9

 .اإلطالة والتخفيف لمن صلى بالناس: مسألة

 :األدلة المتعارضة

كان يطيل القراءة يف   -عليه السالم -مفادها أنه   ×جاءت بعض األحاديث يف صفة صالة النيب  -
كان يقرأ يف صالة الظهر يف الركعتني   ×أن النيب : "÷الصالة، كما يف حديث أيب سعيد اخلدري 

، ويف -أو قال نصف ذلك  -در ثالثني آية، ويف األخريني قدر مخس عشرة آية األوليني يف كل ركعة ق
رواه . "العصر يف الركعتني األوليني يف كل ركعة قدر قراءة مخس عشرة آية، ويف األخريني قدر نصف ذلك

 .كان يطيل القراءة يف الصالة بعض الشيء  ×مسلم؛ وهذا احلديث مفاده أن النيب 
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إن منكم منّفرين، : )-عليه السالم  -األئمة بالتخفيف، من ذلك قوله  ×ه أمر  وجاء يف مقابله -
وهذا فيه أمر ، متفق عليه .(فأيكم أّم الناس فليوجز؛ فإن من ورائه الكبري والضعيف وذا احلاجة

 .بالتخفيف، والنهي عن اإلطالة ملن صلى بالناس

 :وجه الجمع بين الحديثين

إشارة فيه  التخفيف والنهي عن اإلطالة ملن صلى بالناس إمامامن األمر ب ×إن ما نقل عن النيب 
 ،اليت ظاهرها اإِلطالة × وما نقل من أفعاله؛ فيكون هو األصل، د تطرق االحتمال إليهفيبع ؛للتعليل

علم من  ×أو على أنه  ،ليبني للناس جواز اإِلطالة ؛فقد حيمل على أنه كان ذلك يف بعض األوقات
 .ك الصلوات أهنم ال يشق عليهم ذلكحال من وراءه يف تل

 .دفع التعارض بطريق الترجيح: ثالثا

من طرق وأساليب دفع التعارض بني النصوص الشرعية الرتجيح بينها، وذلك وفقا لقواعد وضعها علماء 
األصول، يقصد من ورائها الوصول إىل معرفة ما يقّوي أحد الدليلني لُيعمل به، ويطرح ما خالفه، وفيما 

 .بيان ألهم طرق وقواعد الرتجيح، مع التطبيق الفقهي عليهايلي 

 .تعريف الترجيح لغة واصطالحا /1

 .الترجيح في اللغة -

 :كثرية؛ منها  عانمصدر َرَجَح، ويأيت يف الّلغة للداللة على م الرتجيح

 .َمالَ : َرَجَح امليزان يـَْرَجُح ويـَْرِجُح ويـَْرُجُح؛ أي:يقال: الـَمَياَلن -

 .ثقيلة: ثـَُقَل، وامرأة رَاِجح وَرَجاٌح؛ أي: َرَجَح يف جملسه يـَْرُجح؛ أي: يقال: ْثِقيلالتَّ  -

 .الشيء؛ إذا َفضَّلُته وقوَّيُتهَرجَّْحُت  :من قوهلم: التـَّْفِضيل والتـَّْقوِيَة -

 .الترجيح في االصطالح -

يف وصف الرتجيح؛ هل هو من اختلفت عبارات األصوليني يف التعبري عن حّد الرتجيح، تبعا الختالفهم 
 فعل اجملتهد املرجِّح؟ أم أنه وصف قائم بالدليل الراجح؟
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تقوية أحد الطّريقني على اآلخر، ليعلم األقوى فيعمل به :" بأنّه الرتجيح عّرف :األول باالعتبارف -
 ."ويطرح اآلخر

مع تعارضهما مبا  ،طلوباقرتان أحد الصاحلني للداللة على امل: "يكون معناه :وباالعتبار الثاني -
 ".يوجب العمل به وإمهال اآلخر

وألن تعريفات املتقدمني للرتجيح مل تسلم من اعرتاضات وتعقيبات، حاول بعض الباحثني املعاصرين 
تقدمي اجملتهد أحد الطريقني : "وضع حّد يوّضح معىن الرتجيح من غري التباس، فعرّفوا الرتجيح بأنه

 ".يّة معتربة َتعل العمل به أوىل من اآلخراملتعارضني ملا فيه من مز 

 .وطرحه األضعففالرتجيح هبذا املعىن تقدمي الدليل األقوى والعمل به، وترك الدليل 

 .شروط الترجيح /9

 :نذكر منها ؛ماء لصحة الرتجيح مجلة من الشروطذكر العل

بوت، فال تعارض بني القرآن وخرب الواحد، كما أنه ال تعارض بني تساوي النصني من حيث القوة والث -
 .املتواتر واآلحاد

 .فال يصار إىل الرتجيح وللجمع سبيل ؛اجلمع بني املتعارضني ولو من وجهتعّذر  -

اجلهل بتواريخ النصوص، فإن ُعلم التاريخ كان النسخ متحّققا، والعمل باملتأخِّر وطرح املتقدِّم متعّينا،  -
 .العلماء، وقد تقدم التنبيه على تعليله وتفسريه ذكره بعضهذا الذي و 

أن يكون النصان املتعارضان ظنيني، فال تعارض بني قطعيني، وال تعارض بني قطعي وظين؛ إذ الظين  -
 .ليس مبنزلة القطعي حىت يعارضه

 .حكم الترجيح /3

جلمع والتوفيق بينها، ومل يُعرف املتقّدم منها إذا وقع التعارض بني األدلة الشرعية على وجه ال ميكن معه ا
العمل إذ  و أمارة ُعمل به، وطُرح ما خالفه؛من املتأّخر، تعنّي املصري إىل الرتجيح بينها، فما تقّوى بوجه أ

 .بالدليل الراجح أمر متفق عليه بني العلماء
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 .الترجيح أوجه /4

ملزية أو أمارة فيه ليست يف الدليل الذي عارضه، إذا حتقق أن الرتجيح تقدمي أحد الدليلني على اآلخر 
قد توجد يف مدلوله، أو كما فإن هذه األمارة أو املزية قد توجد يف إسناد الدليل، وقد تكون يف متنه،  

تثبت يف أمر خارج عن الدليل ذاته، لذلك فقد ذكر العلماء للرتجيح أوجها عديدة، تعود إىل هذه 
 :جه الرتجيح كما يلياألمور األربعة، وبه تكون أو 

الرتجيح باعتبار أمر ، الرتجيح باعتبار املدلول، و الرتجيح باعتبار املنتالرتجيح باعتبار اإلسناد،  -
 .خارجي

 .الترجيح باعتبار السند /أ

للرتجيح بالنظر إىل وهذا إمنا يعترب يف جانب األحاديث النبوية، فهي حمل الدراسة من جهة الرواية، و 
ة يصعب حصرها، واملعترب فيها أن ما كان أكثر إفادة للظن فهو أرجح، وأوىل بأن يقّدم السند صور كثري 

، ومن بني صور على غريه، حىت إذا تعارضت املرجحات يف ذاهتا، تعنّي على اجملتهد الرتجيح بينها
 :الرتجيح هبذا االعتبار

 ** الترجيح بكثرة الرواية **

 .معنى القاعدة /1

اآلخر، فإّن هذا يعّد  ن رواة أحدمها أكثر من رواة احلديثوكا ارضان يف الظاهر،ا ورد حديثان متعإذ
 .مرّجحا له؛ وذلك ألّن قول األكثر أقوى يف الظّن، وأبعد عن السهو والغلط، وأنأى عن الكذب

 .هذه القاعدة تطبيقاتمن  /9

 .عدد التكبيرات في صالة العيد: مسألة

 :األدلة المتعارضة

كان يكرّب يف الفطر واألضحى؛ يف األوىل سبع تكبريات، ويف   ×أن النيب : )’عائشة  حديث -
 .أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح (.سوى تكبرية الركوع: )، ويف بعض طرقه زيادة(الثانية مخسا
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: فقال -رضي اهلل عنهما  -سعيد بن العاص أنه دعا أبا موسى األشعري وحذيفة بن اليمان  حديث -
كان يكرّب أربعا تكبريه على : يكرّب يف الفطر واألضحى؟ فقال أبو موسى ×اهلل  كيف كان رسول"

رواه  ".كذلك كنت أكرّب يف البصرة حيث كنت عليهم: صدق، فقال أبو موسى: اجلنائز، فقال حذيفة
 .اإلمام أمحد وأبو داود هو حديث حسن

أقوال؛ بناء على اختالف  د على عّدةلذلك فقد اختلف الفقهاء يف عدد التكبريات املزيدة يف صالة العي
، وأخذ احلنفية برواية أيب موسى ’فأخذ اجلمهور برواية عائشة  ؛×الروايات والنقل عن النيب 

 .وحذيفة رضي اهلل عنهما

 :طريق الترجيح بين األدلة

ّيزها لتم على غريها من الروايات؛ ’ رواية عائشة واقّدم عمدة اجلمهور فيما ذهبوا إليه من قول أهنم
من اآلثار أزيد اجلمهور ما تعلق به ف، ؛ فكانت أوىل بالتقدمي على غريها من الرواياتعليها بكثرة رواهتا

 .أرجح فكان ،وأكثر

 ** الترجيح برواية األوثق **

 .معنى القاعدة /1

إذا تعارض حديثان، وكان رواة أحدمها أوثق من رواة احلديث اآلخر، فإنه ترّجح رواية األوثق على رواية 
 .األقل ثقة

 .من فروع هذه القاعدة /9

 .حد رفع اليدين في الصالة: مسألة

 :األدلة المتعارضة

الة رفع يديه إذا قام للص ×كان رسول اهلل : "قال -رضي اهلل عنهما  -حديث عبد اهلل بن عمر  -
 .رواه البخاري ومسلم ".حىت تكون حذو منكبيه، مث كرّب، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك

كان إذا كرّب رفع يديه حىت حياذي   ×أن رسول اهلل : )÷وجاء من حديث مالك بن احلويرث  -
 .رواه مسلم .احلديث ...(هبما أذنيه
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؛ حيث أخذ يف حّد رفع اليدين يف الصالة على قولنيوالختالف هاتني الروايتني اختلفت آراء الفقهاء 
 .احلنفية مبقتضى حديث مالك بن احلويرث، يف حني عمل اجلمهور مبدلول حديث ابن عمر

 :طريق الترجيح بين األدلة

بناء على رواية ابن عمر، إىل املنكبني،  اليدين يف تكبريات الصالة منتهى رفعاختار اجلمهور القول بأن 
لكون رواهتا أوثق من رواة  واية مالك بن احلويرث صحيحة؛ فتقدمي رواية ابن عمر أوىل؛ر وإن كانت 

: اجلمهور ذهبمنتصرا مل ‘ويوضح هذا الوجه من الرتجيح قول املازري طريق مالك بن احلويرث، 
ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر أصح من قتادة عن : وإن استعملنا الرتجيح من قبل اإلسناد قلنا"

 (.9/1/559شرح التلقني . )"بن عاصم عن مالك بن احلويرثنصر 

 ** ×الترجيح بكون الراوي أعلم بحال النبي  **

 .معنى القاعدة /1

 لم حباله من راوي احلديث املعارض؛وأع ×إذا تعارض حديثان، وكان الراوي ألحدمها أقرب إىل النيب 
وأحواله  ×الروايات، خاّصة فيما يتعّلق حبياته  على غريها من ّجح رواية األقرب واألعلم باحلالفإهنا تر 
 .يف بيته

 .تطبيقات هذه القاعدةمن  /9

 .تكفين الميت بالقميص: مسألة

  :القميص، وظاهرها التعارضمن األخبار اليت جاءت يف تكفني امليت ب :األدلة المتعارضة

يس فيها قميص وال كّفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية، ل  ×أن رسول اهلل : )’حديث عائشة  -
 .رواه البخاري ومسلم (.عمامة

يف ثالثة  ×كفِّن رسول اهلل : )قال -رضي اهلل عنهما  -واحلديث الذي عارضه حديث ابن عّباس  -
 .أخرجه ابن ماجه وأبو داود (.أثواب جنرانية؛ احللة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه
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مذاهبهم؛ فاجلمهور على القول بكراهة تقميص اختلفت آراء الفقهاء و  ×والختالف النقل عن النيب 
، واحلنفية قالوا باستحباب ذلك؛ بناء على رواية ابن ’امليت؛ وبنوا قواهلم هذا على رواية عائشة 

 .÷عباس 

 : طريق الترجيح

، والثاين ’سلك اجلمهور يف االستدالل ملذهبهم مسلكني؛ أحدمها نقلي، وهو حديث عائشة 
 ،ه امليت به يف اللباسبَّ شفينبغي أن يُ  ؛ال يلبس املخيط ،ال احلي حالة اإلحرامأفضل أحو عقلي، وهو أن 

 .فليس يف تقميصه فائدة ،من أهل ذلكوامليت ليس  ؛وألن القميص إمنا يُراد للزينة واحلرمة

أوىل؛ ألهنا أعلم  ’وأما رواية ابن عباس فقد انفصلوا عنها بوجه من الرتجيح؛ وهو أن رواية عائشة 
  .من غريها ×النيب  حبال

 ** الترجيح بفقه الراوي **

 .معنى القاعدة /1

إذا تعارض حديثان، وكان راوي أحدمها فقيها، وراوي احلديث املعارض ليس بفقيه، أو كان أحدمها أفقه 
 .من اآلخر، فإهنا تقّدم رواية الفقيه على رواية غري الفقيه، وتقّدم رواية األفقه على األقّل فقها

 .من فروع هذه القاعدة :ثانيا

 .في حال فلس المشتري أو موته تعّلق حّق البائع بعين المبيع: مسألة

فوجده بعينه،  ،فأفلس املشرتي أو مات، ومتاعه قائم ؛صورة هذه املسألة فيما لو باع رجل متاعا آلخر
نه أحّق به يف حال فهل يكون البائع أحق مبتاعه مطلقا؟ أم هو أسوة مع الغرماء يف كلتا احلالني؟ أو أ

 دون حال؟

 .ال يف فلس املشرتي وال يف موته ،فذهب أبو حنيفة إىل أنه ال يوجب للبائع حًقا يف فسخ البيع -

سواء فلس  ،ذهب الشافعي إىل أنه يوجب للبائع حًقا يف فسخ البيع إذا كان املبيع قائم العنيو -
 .املشرتي أو مات
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بعني سلعته، ويف املوت أسوة مع  فجعله يف الفلس أحقّ ...واملوتوذهب مالك إىل التفرقة بني الفلس  -
 .الغرماء

 :األدلة المتعارضة

 ،مدار احلديث الذي تعلق به العلماء يف هذا على أيب هريرة، وإن كان قد روى نافع عن ابن عمر
 :، وتفصيل ذلكن جندب حنو ما روي عن أيب هريرةواحلسن عن مسرة ب

عن أيب هريرة  ن احلارث بن هشامبن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن ج مالك يف املوطأ عخرّ  -
أميا رجل باع متاًعا فأفلس الذي ابتاعه منه، ومل يقبض الذي باع من مثنه ): قال ×أن رسول اهلل  ÷

رواه اإلمام  (.حب املتاع فيه أُْسوة الغرماءوإن مات الذي ابتاعه فصا ،شيًئا فوجده بعينه، فهو أحق به
، وأن ففي هذه الرواية التفريق بني حال املوت وحال اإلفالس. مالك وأبو داود وهو حديث صحيح

 .صاحب املتاع أحق مبتاعه إذا وجده بعينه يف حال اإلفالس، أما يف حال املوت فهو أسوة مع الغرماء

هريرة أن ن احلارث بن هشام عن أيب بحيىي بن سعيد عن أيب بكر بن عبد الرمحن  عنأيًضا  وأخرج
رواه اإلمام مالك  .(له بعينه فهو أحق به من غريها رجل أفلس فأدرك رجل ماأميّ ): قال ×رسول اهلل 

 .وأبو داود وهو حديث صحيح

ل إذا أفلس رج): قال ×أن النيب  ÷ يف بعض الطرق عن أيب هريرةعارض رواية مالك ما جاء و  -
، ويف سندها وهي يف سنن أيب داود)اختارها ي لشافعوهذه رواية ل ،(أو مات فصاحب املتاع أحق به

 .فلس واملوت كما صنع مالكبني ال ألجل هذا الذي رواه مل يفرقو  ،(ضعف

 :طريق الترجيح بين الروايات

على غريها من الرويات، رواية مالك يف موطئه من التفرقة بني الفلس واملوت ما يف  اختار املالكية
، منزلة اإلمام مالك: فها، والثاينة هذه الرواية، وضعف ما خالصح: وعمدهتم يف ذلك أمران؛ األول

فهو إمام يف احلديث، وهذا ما يؤيد قبول روايته وتقدميها على غريه، وكذلك هو إمام يف الفقه، وهو ما 
 .يعّضد ترجيحها وتقدميها على غريها
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 ** الترجيح بسالمة السند من االضطراب **

ذي يروى من وجوه خيالف بعضها بعضا مع عدم إمكان ترجيح هو احلديث ال: احلديث املضطرب
 .ون تارة يف اإلسناد، وتارة يف املنتكأحدها على غريه، وي

 .معنى القاعدة /1

إذا تعارض حديثان، وكان يف سند أحدمها اضطراب واختالف يف أمساء بعض رجاله على وجه ميتنع فيه 
نه يرّجح احلديث اخلايل من االضطراب على احلديث الرتجيح، وكان احلديث اآلخر ساملا من ذلك، فإ

 .املضطرب؛ ألنه يدّل على اتفاق رواته، وحفظ مجلته، فيكون أرجح وأدعى للقبول

 .تطبيقاتهامن  /9

 .نجاسة المني: مسألة

 :األدلة المتعارضة

اهلل فيخرج إىل الصالة وإن  ×كنت أغسل اجلنابة من ثوب رسول : "قالت ’عائشة  حديث -
 .لول الغسل أنه جنسدرواه البخاري، وم. "املاء يف ثوبه بقع

رواه ومسلم،  ".فيصّلي فيه ×ولقد كنت أفركه من ثوب رسول اهلل : "قالت ’عنها  ويف رواية -
 . وبناء على هذه الرواية ال يكون جنسا؛ إذ لو كان كذلك ملا أجزأ فيه الفرك

اء على اختالف الروايتني؛ فذهب احلنفية واملالكية إىل ؛ بنوقد اختلف الفقهاء يف جناسة املين على قولني
جناسته ترجيحا لرواية الغسل، وذهب الشافعية واحلنابلة إىل طهارته؛ عمال مبقتضى رواية الفرك، ومجعا 

 .بينها وبني رواية الغسل

 :طريق الترجيح بين الروايات

مضطرب حديث الفرك غسل؛ ذلك أن مذهبهم جبانبني؛ جانب الرواية؛ برتجيح حديث العّضد املالكية 
وهو  :فيكون مقدما عليه، وجانب العقل واالستدالل ،وليس خيتلف يف صحة حديث الغسل ،اإلسناد

 .مائع خرج من خمرج البول، فوجب أن يكون جنًسا لسلوكه مسلك النجاسةأنه 
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 .الترجيح باعتبار المتن /ب

علقة بلفظ احلديث ومرويّه، فإنه كما حيتمل احلديث املرّجحات اليت تقع من جهة املنت هي األمارات املت
الرتجيح وزيادة القوة من حيث الرواة وقوة السند، فكذلك حيتمل التفضيل والتقدمي من حيث املنت، 

 .واملرويّ 

 ** ترجيح الحديث األقل احتماال على األكثر **

 .معنى القاعدة /1

ل غريه احتماال كبريا، واآلخر يدّل عليه من غري إذا تعارض حديثان؛ أحدمها يدل على احلكم مع احتما
احتمال، أو باحتمال أقل، فإنه يرّجح احلديث اخلايل من االحتمال على ما كان حمتمال، ويرّجح األقل 

 .احتماال على األكثر

 .تطبيقات هذه القاعدةمن  /9

 .طالق الثالث بلفظ واحد: مسألة

 :األدلة المتعارضة

 :لطالق الثالث بلفظ واحد من عدمهز ااختلفت األحاديث يف جوا

فطلقها : "فمما قد يستفاد منه اإلباحة حديث سهل بن سعد يف مالعنة عومير العجالين امرأته، وفيه -
 ×رواه البخاري ومسلم، ووجه داللة ذلك أنه مل يذكر أن النيب . "×ثالثا قبل أن يأمره رسول اهلل 

 .لتوفر الدواعي لذلكأنكر عليه ذلك؛ إذ لو أنكر عليه لنقله؛ 

عن رجل طلق  ×ُأخرب النيب : "واحلديث الذي يستفاد منه املنع ما جاء عن لبيد بن حممود قال -
حىت قام رجل ( أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟: )امرأته ثالث تطليقات مجيعا، فقام غضبان مث قال

 .صحيح رواه النسائي، وهو حديث ".يا رسول اهلل، أال أقتله؟: وقال

إىل جواز ذلك  الشافعية؛ فذهب وعليه فقد اختلف الفقهاء يف جواز الطالق الثالث بلفظ واحد
وحجتهم حديث سهل بن سعد، وخالفهم اجلمهور فقالوا مبنع ذلك، وأن من فعله فهو مطلق لغري سنة، 

 .واستندوا إىل حديث لبيد بن حممود
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 :طريق الترجيح بين الروايات

أن الطالق الثالث بلفظ واحد ممتنع غري جائز، وأن فاعله مطلق لغري سنة، ول باختار اجلمهور الق
على اإلباحة؛ لالحتمال  الشافعيةاحلديث الذي يدل على املنع على احلديث الذي استدل به  واورّجح

ورأوا أن األخذ باملنع مبا يف حديث لبيد أوىل من حديث املتالعنني مع يف داللة حديث املخالف، 
 .مال الذي فيهاالحت

االحتمال على حديث سهل بن سعد؛ من جهة أن يكون طلقها ثالثا بعد أن العنها، فيكون وورود 
الطالق وقع على غري زوجة؛ ألهنا بانت منه باللعان، أو يكون قد طلقها كذلك قبل أن يالعن، وحينها 

 .يصلح يف مقام االحتجاج؛ فألجل هذه االحتماالت رجح اجلمهور حديث لبيد

 ** على ما كان مدرجا ×ترجيح ما كان من كالم النبي  **

أن تزاد لفظة يف منت احلديث من كالم الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة يف : احلديث املدرج
 .احلديث، فريويها كذلك

 .معنى القاعدة /1

م مدرج خاصة، وكان الذي عارضه فيه كال ×إذا تعارض حديثان، وكان منت أحدمها من كالم النيب 
 .على الكالم املدرج من قبل الراوي ×من قبل أحد رواة احلديث، فإنه يقّدم الكالم الثابت عن النيب 

 .هذه القاعدة أمثلةمن  /9

 .استسعاء العبد: مسألة

ويبقى نصيب الشركاء اآلخرين، وليس للشريك املـُعِتق  ،صورة هذه املسألة أن يعتق أحد شركا له يف عبد
 صيبهم، فهل يستسعى العبد لكسب ما يدفع به نصيب الشركاء اآلخرين؟مال يدفع به ن

 :األدلة المتعارضة

من أعتق شركا له يف عبد، فكان له مال يبلغ مثن العبد، : )قال ×أن النيب  ÷ حديث ابن عمر -
 متفق. (قـُوِّم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإال فقد عتق منه ما عتق

 .عليه
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من أعتق شقصا له يف عبد فخالصه يف ماله إن  : )قال ×أن النيب  ÷حديث أيب هريرة  عارضهو  -
 .رواه مسلم (.كان له مال، فإن مل يكن له مال استسعي العبد غري مشقوق عليه

فحديث أيب هريرة فيه إثبات سعاية العبد إذا مل يكن للشريك املعِتق ما يدفع به نصيب الشركاء 
، وهذا وجه التعارض بني احلديثني، وقد أخذ اجلمهور مبقتضى ن، وحديث ابن عمر أسقطهااآلخري

 .حديث ابن عمر، يف حني أخذ احلنفية مبدلول حديث أيب هريرة

 :طريق الترجيح

ذلك بأن ذكر  نفي االستسعاء على العبد، معلِّلنياألخذ مبقتضى حديث ابن عمر من  اجلمهوررّجح 
على  تقتادة تلبَّس زيادة من كالم فهيديث أيب هريرة مدرج من كالم قتادة، االستسعاء الذي يف ح

وكان يفيت : يف سند احلديث عن بعض رواته قال جاءوقد  ،ض الرواة فأضافها إىل نفس احلديثبع
 .قتادة

 ** الترجيح باألخذ بالزيادة **

 .الرواة عن شيخ هلمأن يتفّرد الراوي بزيادة يف احلديث عن بقية : زيادة العدل أو الثقة

 .معنى القاعدة /1

 يوجب الذي هو بالزيادة األخذ وكان اآلخر، على زيادة أحدمها يف وكان متعارضان، نصان ورد إذا
للزّيادة ملا فيه من  املثبت باحلديث يؤخذ فإنّه ،- بأن كانت منافية للمزيد عليه - احلديثني بني التعارض

 .إثبات حكم زائد على اآلخر

 .ى هذه القاعدةالفروع المبنية علمن  /9

 .القراءة في الوتر: مسألة

 :األحاديث المتعارضة

كان النيب : "مما ورد خمتلفا من األحاديث يف هذه املسألة، حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال -
. "يقرأ يف الوتر بسبح اسم رّبك األعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو اهلل أحد، يف ركعة ركعة ×

 .رواه اإلمام أمحد والرتمذي، وهو حديث صحيح
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كان يقرأ : "قالت ؟×بأي شيء كان يوتر رسول اهلل : سئلت أهنا ’وعارضه حديث عائشة  - 
لى، ويف الثانية بقل يا أيها الكافرون، ويف الثالثة بقل هو اهلل أحد، عاسم ربك األيف األوىل بسّبح 

 .حيحأخرجه الرتمذي، وهو حديث ص ".واملعوِّذتني

بأم  املختار عند مالك أن يقرأوبناء على اختالف الروايات اختلفت آراء الفقهاء على النحو اآليت؛ ف
على فاحتة الكتاب وسورة  وذهب أبو حنيفة وأمحد إىل االقتصار فيها ،القرآن واإلخالص واملعوذتني

 .اإلخالص

 :طريق الترجيح

رّجحوا " تنيذا أيها الكافرون، وقل هو اهلل أحد، واملعوّ سبح، وقل ي: "إن من قال بالقراءة يف الوتر بـــ
حديث عائشة على حديث ابن عباس؛ وذلك ألن فيه زيادة، والزيادة من العدل مقبولة، وألن فيها 

 .إثبات حكم آخر زائد على احلكم األول، من غري منافاة له

 .الترجيح باعتبار المدلول /ج

حد الدليلني على اآلخر بأمارة أو مزية توجد يف احلكم الذي تضمنه الرتجيح هبذا االعتبار مفاده تقوية أ
 :، وله صور كثري متنوعة؛ منهاأحدمها ليست يف اآلخر

 ** ترجيح المثبت على النافي **

 .معنى القاعدة /1

هو الذي ينفي طارئ األمر،  :والنافيهو املفيد إلثبات أمر جديد وطارئ عليه،  :النص المثبت
 .يد، ويثبت بقاء احلكم على احلال السابقاجلد والعارضَ 

 .أحدمها يثبت أمرا واآلخر ينفيه، فإنّه يرّجح ما مدلوله اإلثبات على ما مدلوله الّنفي فإذا تعارض نّصان؛

 .من فروعها /9

 .الغسل من مجّرد اإليالج: مسألة

 :األدلة المتعارضة
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يوم االثنني إىل قباء، حىت إذا   × خرجت مع رسول اهلل: "أنه قال ÷جاء عن أيب سعيد اخلدري  -
: ×على باب عتبان فصرخ به، فخرج َيّر إزاره، فقال رسول اهلل  ×كنا يف بين سامل وقف النيب 

يا رسول اهلل أرأيت الرجل يُعجل عن امرأته ومل ميِن، ماذا عليه؟ قال : ، فقال عتبان(أعجلنا الرجل)
، فهذا احلديث مفاده قصر الغسل على اإلنزال، كما سلم رواه م. (إمنا املاء من املاء: )×رسول اهلل 

 .(مفهوم املخالفة) يفيده دليل خطابه

إذا جلس بني شعبها : )×وقد ُسئلت عن األمر فذكرت قول النيب  ’حديث عائشة عارضه  -
 .رواه مسلم، وهذا صريح يف إَياب الغسل. (األربع، ومّس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل

 :طريق الترجيح

ة أفاد احلكم مبنطوقه، وحديث ئشيرّجح حديث عائشة على حديث أيب سعيد؛ وذلك ألن حديث عا
أيب سعيد إمنا يفيد بطريق مفهوم املخالفة، ومعلوم أن املنطوق مقدم على املفهوم، ومن جهة أخرى فإن 

؛ ألن معه زيادة له، واملثبت مقّدم على النايف اللحكم، ويف حديث أيب سعيد نفي ايف حديث عائشة إثبات
 .علم ليست يف النايف

 ** ترجيح المنطوق على المفهوم **

 .معنى القاعدة /1

مفهوم اآلخر على نقيض احلكم يف  ودّل منطوق أحدمها على حكم معنّي، ودلّ  إذا تعارض حديثان،
 .مبنطوقه على ما دّل مبفهومه أفاد احلكم احلديث الذيذلك الشيء، فإنّه يرّجح 

 .ة هذه القاعدةأمثلمن  /9

 .الماء القليل تخالطه نجاسة لم تغيره: مسألة

 :األدلة المتعارضة

اختلفت األحاديث يف املاء إذا خالطته جناسة، فجاء بعضها مفيدا أن ما جاوز قلتني مل حيمل خبثا،  -
 عن املاء يكون يف الفالة من األرض، ×سئل رسول اهلل : "ورد ذلك يف حديث ابن عمر عن أبيه قال

أخرجه ابن ماجه والرتمذي، . (إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث: )وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال
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: (مفهوم املخالفة) ، دليلهوهو حديث صحيح، وذكر القلتني هاهنا الغرض منه اإلشارة إىل املاء الكثري
 .أن ما دون القلتني ينجس مبجّرد مالقاة النجاسة

املاء طهور ال : )يف بئر بضاعةقال  ×النيب  أن ÷أيب سعيد اخلدري معارض حبديث  وهو -
رواه اإلمام أمحد والرتمذي، وهو حديث صحيح، على أن هذا احلديث مقيد مبا أمجع  (.ينجسه شيء

 .اللون، أو الرائحة، أو الطعم: عليه الفقهاء بعدم تغري إحدى أوصافه الثالث

؛ فذهب املالكية إىل أنه ال ينجس إال ذا خالطته النجاسة ومل تغريهلذلك اختلف الفقهاء يف املاء القليل إ
 .بالتغري، وخالفهم أصحاب املذاهب األخرى بالقول بنجاسته من غري اعتبار للتغرّي 

 :طريق الترجيح

( مفهوم املخالفة) أن األخذ مبنطوق احلديث الثاين أوىل من دليل مبّينني يهم هذاأاملالكية ر  اعتمد
داللة مفهوم ه، وإمنا هي من جهة احلجة به من جهة نصّ  تليس ألن حديث القلتني تني؛حديث القلّ 

املاء )ويف مقابل مفهوم املخالفة من حديث القلتني منطوق  ،املخالفة، أو ما يسمى بدليل اخلطاب
 .فوجب أن يقّدم عليه( طهور ال ينجسه شيء

 .الترجيح باعتبار أمر خارجي /د

الوجوه واألمارات اليت ليس هلا تعّلق بالسند، وال باملنت، وإمنا هي خارجة  :ياملقصود باألمر اخلارج
 :، ومن بينهاعنهما، وهلا أثر يف ترجيح أحد النصني على اآلخر

 ** الترجيح بموافقة القرآن **

 .معنى القاعدة /1

توافقه آية من كتاب إال أّن أحدمها وال مرجح من جهة السند، أو املنت، أو احلكم،  إذا تعارض نّصان
اآلخر، فإنّه يرّجح على خمالفه الذي ال يكون كذلك؛ ألّن الظّن احلاصل  الدليل خبالف ؛يف حكمه اهلل

 .من الّدليلني أقوى من الظّن احلاصل من دليل واحد

 .ثلة هذه القاعدةمأمن  /9

 .صحة صوم من أصبح جنبا: مسألة
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 :األدلة المتعارضة

 ،رواه مسلم موقوفا على أيب هريرة. "أدركه الفجر وهو جنب فال يصممن : "÷حديث أيب هريرة  -
 .ومفاد هذا أن صومه ال يصح

كان يصبح جنبا من غري   × أن رسول اهلل: "عارضه حديث عائشة وأم سلمة رضي اهلل عنهماو  -
 .×رواه البخاري ومسلم، وهذا صريح يف صحة الصوم نقال عن حال النيب . "حلم مث يصوم

 :رجيحطريق الت

من جهة أن هذا احلديث إمنا رواه : من جهتني ÷على حديث أيب هريرة  ’يرّجح حديث عائشة 
مث قد ثبت رجوعه عنه ملا مسع قول عائشة وأم  ،×أبو هريرة عن الفضل بن عباس، ومل يروه عن النيب 

 ٻ ٻ ٻ ٱ]: سلمة رضي اهلل عنهما، ومن جهة ثانية ملوافقته ظاهر القرآن يف قوله تعاىل

وإذا كانت النهاية  ،ألن اهلل سبحانه أباح املباشرة إىل الفجر ؛[927: البقرة. ]اآلية [   ڌ پ پ پ ٻ
فاقتضى هذا صحة صوم  ،مباحًا إليه الوطءإىل الفجر فمعلوم أن الغسل إمنا يكون بعد الفجر إذ كان 

 .ما سواه م علىدِّ قُ  ×من طلع الفجر عليه وهو جنب، فلما طابق ظاهَر القرآن فعُله 

 ** الترجيح بعمل أهل المدينة **

 .معنى القاعدة: أوال

وكان أحدمها  إذا تعارض نّصان، وتساويا من غري مزية يف السند أو املنت تقتضي تقدميا أو ترجيحا،
اخلرب الذي وافق عمل أهل املدينة؛ ألن عملهم خبالف اآلخر؛ فإنّه يرّجح  ،موافقا ملا عمل به أهل املدينة

 .على ما استقّرت عليه الشريعةيدّل 

 .تطبيقات هذه القاعدةمن  /9

 .عدد التكبير المفتتح به األذان: مسألة

 :األدلة المتعارضة
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أن  ÷ ، فعن أيب حمذورة×اختلفت صيغ األذان تبعا الختالف الروايات واألحاديث عن النيب  -
له إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد أن ال إ: )عّلمه هذا األذان ×النيب 

أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد : )، مث يعود فيقول(أشهد أن حممدا رسول اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل
أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، حي على الصالة مرتني، حي 

 .رواه مسلم(.اهلل أكرب، ال إله إال اهلل على الفالح مرتني، اهلل أكرب

أن يضرب بالناقوس َيمع للصالة الناس،  ×ملا أمجع رسول اهلل : "قال ÷ وعن عبد اهلل بن زيد -
ملوافقته النصارى، طاف يب من الليل طائف وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران ويف يده  ؛وهو له كاره

وما تصنع به؟ قلت ندعو به إىل الصالة، : تبيع الناقوس؟ قاليا عبد اهلل، أ: ناقوس حيمله، فقلت له
اهلل أكرب اهلل أكرب، اهلل أكرب اهلل : تقول: بلى، قال: فقلت: أفال أدّلك على خري من ذلك؟ قال: قال

أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، أشهد أن حممدا 
حي على الصالة، حي على الصالة ، حي على الفالح، حي على الفالح، اهلل أكرب اهلل  رسول اهلل،

فأخربته مبا رأيت، فقال رسول اهلل  ×فلما أصبحت أتيت رسول اهلل : أكرب، ال إله إال اهلل، مث قال
رواه  ".، مث أمر بالتأذين، فكان بالل موىل أيب بكر يؤذِّن بذلك(إن هذه لرؤيا حق إن شاء اهلل: )×

 .اإلمام أمحد، وهو حديث حسن

ووجه التعارض بني احلديثني أن حديث أيب حمذورة فيه تثنية التكبري، وحديث عبد اهلل بن زيد فيه الرتبيع، 
فأخذ احلنفية والشافعية واحلنابلة حبديث عبد اهلل بن زيد، واختار املالكية العمل مبا يف حديث أيب 

 .حمذورة

 :طريق الترجيح

حمذورة  الكية حديث أيب حمذورة على حديث عبد اهلل بن زيد، معتمدين على موافقة حديث أيبرّجح امل
وال يكاد مع تكرر ذلك عليهم واشتهاره فيهم خيفى عنهم ما استقر عليه العمل ملا عليه العمل باملدينة، 

 .وزمن الصحابة رضي اهلل عنهم ×يف زمن النيب 

اإلتيان هبما سرا بعد تكبري : ترجيع الشهادتني يف األذان) تنيوسبب االختالف نفسه يف ترجيع الشهاد
، فأخذ به مالك والشافعي، وخالفهما أبو حنيفة وأمحد، حيث مل يريا العمل (االفتتاح، وقبل اجلهر هبما

 .به، ورّجح مالك إثباته ملوافقته عمل أهل املدينة
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 ** الترجيح بموافقة القياس **

 .معنى القاعدة /1

 يرّجح فإنّه اآلخر، لقياس خبالفل موافقا أحدمها وكان متساويان متنا وسندا وحكما، نّصان ضتعار  إذا
ذلك أن موافقة القياس فيها زيادة ظن تقتضي  ؛النص الذي وافقه القياس على ما تعّرى من ذلك

 .الرتجيح والتقدمي

 .من فروعها /9

 .الوضوء من لمس المرأة: مسألة

 :األدلة المتعارضة

 [ڃ ڄ ڄ]: يف آية الوضوء ذكر الوضوء من ملس النساء، وذلك يف قول اهلل تعاىلورد  -

 .، فظاهره نقض الوضوء من جمّرد اللمس[14: املائدة]

ورجالي  ×كنت أنام بني يدي رسول اهلل : "قالت ’وعارض مدلول هذه اآلية حديث عائشة  -
: ، ويف حديث آخر قالتمتفق عليه. "يف قبلته، فإذا سجد غمزين فقبضت رجلّي، فإذا قام بسطتهما

ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو يف املسجد، ومها  × فقدت رسول اهلل"
كما يدّل عليه ظاهر   -وهذا مفاده عدم نقض الوضوء مبجرد اللمس  رواه مسلم،. احلديث.."منصوبتان
 .-احلديثني

جّمرد اللمس؛ فأوجبه الشافعي؛ متّسكا منه بظاهر اآلية، ونفاه يف الوضوء من وعليه فقد اختلف الفقهاء 
 .اآلخرون، إال أن يقرتن بلذة؛ أخذا مبقتضى احلديثني

 :الترجيح بين األدلة

، وأّولوا اللمس يف اآلية على اللمس باليد إذا اقرتن قّدم اجلمهور داللة حديث عائشة على ظاهر اآلية
 وكذلك مسّ  ،حلق بهأُ ملا كان النوم سبًبا للحدث  لقياس؛ وهو أنهقوهلم هذا بنوع من ا بلذة، ورّجحوا

 .فيجب أن يكون اللمس كذلك ،الذكر ملا كان سبًبا للحدث أحلق به
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 .دفع التعارض بطريق النسخ: رابعا

 .تعريف النسخ لغة واصطالحا /1

 .تعريف النسخ لغة -

 :النسخ مصدر للفعل نسخ ينسخ، ومن أشهر معانيه اثنان

نسخت الشمس الظّل؛ إذا أزالته، ونسخت الريح آثار القوم؛ إذا : اإلزالة والرفع، من قوهلم :األول
 .أزالتها وعفت عليها

 .نسخت الكتاب؛ إذا نقلت ما فيه: نقل الشيء وحتويله من مكان آلخر، يقال :الثاني

  .واملعىن األول أقرب إىل املعىن االصطالحي

 .تعريف النسخ اصطالحا -

 :يفات أهل األصول للنسخ، ومن مجلة ما جاء يف ذلكتعددت تعر 

على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه اخلطاب الدال " -
 ".عنه

 ".بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي مرتاخ عنه" -

 ".رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخِّر" -

لذي عليه أكثر األصوليني، وهو املختار؛ نظرا لدقته ووجازة عبارته، وعلى هذا وهذا التعريف األخري هو ا
 .فيكون النسخ رفعا للحكم الشرعي الثابت بدليل متقّدم

 .حكم النسخ /9

مل ، و النسخ يف هذه الشريعة جائز وواقع شرعا من غري خالف، وهذا ما اتفق عليه العلماء قدميا وحديثا
وكثري من األصوليني على أن  ،(ه154ت )ألمة إال أبو مسلم األصفهاين ينكر وقوع النسخ من هذه ا

النسخ جائز عقال، واقع مسعا، بال خالف يف ذلك بني : "خالفه يف ذلك غري معتد به، قال الشوكاين
إنه جائز غري واقع، وإذا صح هذا عنه فهو : املسلمني، إال ما يروى عن أيب مسلم األصفهاين، فإنه قال
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نه جاهل هبذه الشريعة احملمدية جهال قطعيا، وأعجب من جهله هبا حكاية من حكى دليل على أ
اخلالف عنه يف كتب الشريعة، فإنه إمنا يعتّد خبالف اجملتهدين، ال خبالف من بلغ يف اجلهل إىل هذه 

 (.1/722: )إرشاد الفحول". الغاية

 .شروط النسخ /3

 :كرها العلماء ال بد من حتققها، هذه الشروط هيللحكم بالنسخ بني النصوص الشرعية مجلة شروط ذ 

ألنه : "...‘تعارض الناسخ واملنسوخ، وتعّذر اجلمع والتوفيق بينهما ولو من وجه، يقول املازري  -
، وعّقب (9/299املعلم . )"إمنا يكون النسخ إذا تعّذر البناء ومل ميكن رّد إحدى اآليتني إىل األخرى

صحيح  ر البناء، كالمإمنا يكون النسخ إذا تعذّ : ‘وقول اإلمام  ": بقوله ‘عليه القاضي عياض 
 (.9/411علم ملإكمال ا) ".فيما مل يرد به النصُّ بالنسخ، وأما إذا ورد وقفنا عنده

 نسخ؛ كرفع الرباءة األصلية بشرعأن يكون املنسوخ حكما شرعيا، فإن كان حكما عقليا فال  -
 .نسخا فإّن ذلك ال يسّمى ،العبادات ابتداء

، فال يصح النسخ باإلمجاع، وال بالقياس، وال باستدالل وحنوه، وإمنا أن يكون الّنسخ خبطاب شرعي -
 .×يقتصر على الوحي الصادر عن اهلل أو رسوله 

رط والّصفة واالستثناء فليس أن يكون اخلطاب الّناسخ منفصال مرتاخياً؛ فإن كان متصال مقرتنا كالشّ  -
 .بل هو ختصيص بنسخ؛

 .أن يكون املنسوخ حكما ال خربا، فال يصّح نسخ األخبار -

أو حكما مقّيدا بوقت يزول احلكم بانقضائه؛ ألّن احلكم املؤبّد يدلُّ  ،يكون احلكم املنسوخ مؤبّدا أاّل  -
 .فال حاجة للّنسخ ،، واحلكم املؤقت يرتفع العمل به وينتهي بانتهاء وقتهنع نسخهتعلى الّتأبيد وهو ممّا مي

 .طرق معرفة النسخ/ 4

وفيما تصريح النص، واإلمجاع، وتصريح الصحايب، ومعرفة التاريخ، : للنسخ طرق عديدة يعرف هبا هي
 :ي بيان هذه القواعد، مع إيراد األمثلة هلا، والتطبيق عليهايل
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 ** النسخ بتصريح النص** 

 .معنى القاعدة /1

وأتى نصٌّ شرعيٌّ واحتجنا ملعرفة املتقّدم واملتأّخر منهما، ومل ميكن اجلمع بينهما، : إذا تعارض نّصان
 حكم النص الّناسخ، ونفيحكم ثبات يصرّح بأّن أحدمها ناسخ لآلخر، فإنّه يستدّل هبذا الّنص على إ

رفع احلكم الشرعي املتقّدم : الّنص الشرعي املثبت للّنسخ مشتماًل على أمرين بذلك يكونو ، املنسوخ
 .وإزالته، وتقرير احلكم الّشرعي املتأخر وإثباته

 .هذه القاعدة أمثلةمن  /9

 .نسخ القيام للجنازة: األولىالمسألة 

 :األدلة المتعارضة

أن  ÷يف القيام للجنازة أحاديث تعارضت مدلوالهتا، من ذلك حديث أيب سعيد اخلدري جاء  -
ذا فه رواه البخاري ومسلم،. (إذا رأيتم اجلنازة فقوموا، فمن تبعها فال يقعد حىت توضع: )قال ×النيب 

 .احلديث فيه إثبات القيام هلا

إن رسول اهلل : "ن يقول يف شأن اجلنائزكا  ÷بن أيب طالب  اوورد باملقابل ما خيالفه، وهو أن عليّ  -
ا ، وفيه تصريح مب×وهذا فيه بيان آخر األمرين من شأن رسول اهلل  رواه مسلم،. "قام مث قعد ×

 .× ، وله حكم املرفوع؛ إذ يذكر حكما من شأن رسول اهلل×استقّر عليه أمره 

 :بيان النسخ

القول بوجوب القيام للجنازة؛  -منهم ابن مسعود وأبو سعيد اخلدري وغريمها  -روي عن بعض السلف 
بأن ذلك منسوخ عن ذلك  وقد أجاب العلماءأيب سعيد السالف ذكره،  حديث اء يفمتعلقني مبا ج

، فُنسخ الوجوب، وبقي ×؛ إذ إنه ذكر ما استقر عليه احلكم على عهد رسول اهلل ÷ديث علي حب
 .القيام على التخيري

 .نسخ نكاح المتعة: المسألة الثانية

 :األدلة المتعارضة
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ليس  ×كنا نغزو مع رسول اهلل : "قال ÷ء حديث ابن مسعود مما جاء يف إباحة املتعة من النسا -
رواه . .."أال نستخصي، فنهانا عن ذلك، مث رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل: لنا نساء فقلنا

  .البخاري ومسلم

إين قد  : يا أيها الناس: )قال ×أن النيب  ÷ومما جاء يف النهي والتحرمي حديث سربة اجلهين  -
ت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن اهلل قد حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده منهن كنت أذن

رواه مسلم، وهذا احلديث فيه تصريح بالنسخ، وأن . (شيء فليخّل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
 .احلكم قد آل إىل التحرمي

 :بيان النسخ

حديث سخ مبا ذكر من نمث ثبت أنه  ،جائزًا يف أول اإِلسالم أنَّ نكاح املتعة كانمبا يف احلديثني ثبت 
خيالف فيه إال طائفة من ومل  ،تقرر اإِلمجاع على منعهقد و وفيه تصريح بذلك،  ،غريهو  سربة اجلهين

 .املبتدعة

 ** النسخ باإلجماع **

  معنى القاعدة /1

الّنص الشرعي؛  به ورد ما الفعلى خ انعقاد اإلمجاعإثبات الّنسخ بني الّنصوص الشرعية،  من طرق
ضاللة، ومن باب أوىل إمجاع  على َتتمع ال فهي خالفه، على األّمة أمجعت ملا منسوخاً  يكن مل لو ألنّه

 .الصحابة على أّن هذا ناسخ وهذا منسوخ

إليه هو الّدليل الذي يستند  يف احلقيقة ، وإمّنا الّناسخوليس املقصود أن اإلمجاع يف حّد ذاته ناسخ للنصّ 
 .يرتفع الّنسخ وفاته ، وبعد×اإلمجاع، إذ اإلمجاع ال يَنِسخ وال يُنَسخ؛ ألنّه ال ينعقد إالّ بعد وفاة الّنيب 

 .هذه القاعدة تطبيقاتمن  /9

 .نسخ التكبير في صالة الجنازة إلى أربع تكبيرات: مسألة

لتكبريات، منها ما جاء من جاء يف التكبري على اجلنازة عدة أحاديث اختلفت مدلوالهتا يف عدد ا -
نعى للناس النجاشي يف اليوم الذي مات فيه، فخرج هبم  ×أن رسول اهلل : "÷حديث أيب هريرة 

 .رواه البخاري ومسلم ."إىل املصلى وكرّب أربع تكبريات
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كان زيد يكربِّ على : وجاء يف مقابله حديث زيد بن أرقم، الذي ذكره عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال -
ها ×كان رسول اهلل : "ائزنا أربعا، وإنه كرّب على جنازة مخسا، فسألته فقالجن  .رواه مسلم. "يكربِّ

تسعا، وسبعا، ومخسا، وأربعا، فكرّبوا ما كرّب  ×كرّب النيب : "قال ÷وجاء عن ابن مسعود  -
 .أخرجه الطرباين". اإلمام

 :بيان النسخ

استقّر يف آخر  ×ضة حلديث النجاشي أن عمل النيب ذكر العلماء يف بيان نسخ هذه األحاديث املعار 
يهم بعد اختالفهم، فيكون ذلك أحياته على التكبري أربعا، وعليه مضى عمل الصحابة واستقّر عليه ر 

 .إمجاعا منهم على العمل به، ونسخ ما عداه

 واختلف السلف من ..ىف ذلك ×اختلفت اآلثار عن النىب : "قال القاضي عياض يف توضيح ذلك
وانعقد اإلمجاع بعد على ": قال أبو عمر بن عبد الرب...الصحابة ىف ذلك من ثالث تكبريات إىل تسع

، واتفق الفقهاء أهل الفتوى باألمصار على أن التكبري أربٌع ال زيادة عليها، على ما جاء ىف "أربع
 (.2/494إكمال املعلم ". )األحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ ال يلتفت إليه

 ** النسخ بمعرفة التاريخ **

 .معنى القاعدة /1

إذا تعارض نّصان ومل ميكن اجلمع بينهما، وال ثبت بطريق أن أحدمها ناسخ لآلخر، فإن اجملتهد يبحث 
يف زمن ورود النصني، ليعرف املتأخِّر من املتقدِّم، فيحكم بأن النّص املتأخِّر ناسخ للنّص املتقدِّم ورافع 

 .حلكمه

 .الفروع المبنية على هذه القاعدة من /9

 .كتابة العلم: مسألة

 :األدلة المتعارضة

يف كتابة العلم واحلديث، ففي بعضها هنى عن ذلك ومنع منه،  ×تعارضت األخبار الواردة عن النيب 
 .ما يفيد إباحته ×ويف بعضها جاء عنه 
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تكتبوا عيّن، ومن كتب عيّن  ال: )قال ×أن النيب  ÷فقد جاء يف احلديث عن أيب سعيد اخلدري  -
رواه . (غري القرآن فليمحه، وحّدثوا عين وال حرج، ومن كذب علي متعّمدا فليتبّوأ مقعده من النار

 .، فهذا احلديث مفاده املنع من كتابة غري القرآنمسلم

 ×يف خطبة فتح مّكة أن رجال يقال له أبو شاه سأل النيب  ÷وجاء يف احلديث عن أيب هريرة  -
، وهذا احلديث فيه جواز  متفق عليه . (اكتبوا أليب شاه: )× يكتب له أحد خطبته تلك فقال أن

 .كتابة احلديث والعلم

 :بيان النسخ

وحديث الكتابة أليب شاه  ،فالنهي عن كتابة احلديث كان متقّدما؛ خمافة أن خيتلط شيء منه بالقرآن
 اَل ):قوله: "‘ول، يقول أبو العباس القرطيب متأّخر، فقد كان عام الفتح، فيكون ناسخا للحديث األ

 لئال ذلك متقدما، وكان النهي هذا كان ،(فليُمحه شيًئا كتب ومن القرآن، سوى شيًئا َعينِّ  َتْكتُُبوا
 يف شاه أليب × النيب أباحها كما الكتابة، أبيحت ذلك من أمن ملا مث منه، ليس ما بالقرآن خيتلط
املفهم ملا أشكل من ) ".لذلك ناسخا هذا علماؤنا فرأى (شاة أليب بوااكت):  قال حني ،الوداع حجَّة

 (.6/307تلخيص كتاب مسلم 

 ** النسخ بتصريح الصحابي **

 .معنى القاعدة /1

مفاد هذه القاعدة فيما لو تعارض نّصان بصفة يتعّذر معها اجلمع بينهما، ويرد خرب عن صحايب بأن 
عمل بأحدمها كان يف زمان مّث تُرك بعده، فيستدّل بقوله وخربه على أحدمها ناسخ لآلخر، أو يبنّي بأن ال

 .أن املتأخِّر منهما ناسخ للمتقدِّم

 .من فروع هذه القاعدة /9

 .ترك الوضوء مما مّست النار: مسألة

 :األدلة المتعارضة

 عنهما مما ورد من النصوص متعارضا يف الوضوء مما مّست النار، حديث أيب هريرة وعائشة رضي اهلل -
  .رواه مسلم، واحلديث صريح يف ذلك. (توّضؤوا مما مّست النار: )قال ×أن النيب 
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. (أكل كتف شاة مث صّلى ومل يتوّضأ ×أن رسول اهلل : )، وفيه÷وقد عارضه حديث ابن عباس  -
 .رواه البخاري ومسلم، وهذا فيه نفي الوضوء من ذلك

 :بيان النسخ

لقول بنفي الوضوء مما مست النار، وما ورد من األحاديث يف األمر به ذهب اجلمهور من الفقهاء إىل ا
رواه ". ترك الوضوء مما مست النار ×كان آخر األمرين من رسول اهلل : "÷منسوخ حبديث جابر 

 .مسلم

ملعرفة الناسخ  الطريقفتصريح الصحايب برتك العمل باحلديث املتقّدم والتعويل على احلديث املتأخر، كان 
 .البناء ئل إذا كان مما ال يتمكن فيهتنسخ األوا ×أن األواخر من أفعاله  وبياننسوخ، من امل


