2

وضيح
ت
وال
هذيب
ت
ال
َّ
َّ
ُ
ُ
في شرح
قواعد التَّرجيح
إعداد
أبي ف اطمة عصامُ الدين بن إبراهيم النقي لي
غفر اللُ لهُ ولوالديه ولمشايخه
وللمسلمين ولمن شارك
في هذا العمل
آمين
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التهذيب والتوضيح
في
شرح قواعد التَّرجيح
4

5
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مق ِّدمة
لل من شرو هر
لل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ با ه
إنَّ الحمد ه
أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا ،من يهد هه للا فل مل َّ َّ له ومن يلل َّ
فل اايَ له ،وأشهد أنَّ ل إله إ َّل للا وحده ل شريَ له وأشهد أنَّ
محمدا عبده ورسوله.
ق تقا هت هه ول تموتنَّ إ َّل وأنتم
(يا أيُّها ال ّذين ءامنوا اتَّقوا للا ح َّ
مس هلمون)[ .آل عمرن]201 :
(يا أيَّها النَّاس اتَّقوا ربَّكم ال هذَ خلقكم من نَّفس َّواحدة َّوخلق همنها
زوجها و َّ
بث همنهما هرجال ثييرا َّونهساء َّواتَّقوا للا الَّ هذَ تسائلون به هه
والرحام إنَّ للا ثان عليكم رقهيبا)[ .النّساء]2 :
(يا أيَّها الذين ءامنوا اتَّقوا للا وقولوا قول س هديدا  ¤يصلهح لكم
أعمالكم ويغفهر لكم ذنوبكم ومن ي هط هع للا ورسوله فقد فاز فوزا
ظيما)[ .الحزاب]12 :
ع ه
أ َّما بعد:
الهدَ ادَ مح َّمد
ث ثتاب للاه ع َّز وج َّ َّ ،وخير
فإنَّ أصدق الحدي ه
ه
شر المو هر محدثاتها ،وث َّ َّ محدثة بدعة،
صلَّى للا علي هه وسلَّم ،و ُّ
وث َّ َّ بدعة ضللة ،وث َّ َّ ضللة في النَّا هر.
وبعد:
ص َّ بها إلى
فإنّ هعلم
أصول الفق هه او العلم بالقواع هد التهي يتو َّ
ه
()2
شرعيَّ هة الفرعيَّ هة همن أيلَّتها التَّفصيليَّ هة .
استنباط
الحكام ال َّ
ه
ه
الحكام
التوص َّ إلى
أصول الفق هه او
ت هعل هم
ُّ
فإنَّ أسمى غايا ه
ه
ه
شرعيَّ هة واستنباطها همن اليلَّ هة التَّفصيليَّة.
ال َّ
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لكنَّ اذ هه اليلَّة قد يبدو للنَّاظ هر فيها للوال هة الولى أنَّ تعارضا أو
ب
تناقلا واقع بين بعلها ،ومن ث َّم يتَّهمون ال َّ
شريعة بالعي ه
عدم صلحيَّتها ثمنهج للحيا هة.
ص ،مع ه
والنَّق ه
صة الصوليِّين منهم
ت علما هء اذ هه ال َّم هة وخا َّ
لذا ثان أحد أولويَّا ه
بدفع ث َّ َّ تعارض
ض
والمحدثين رفع اذا التَّو ُّا هم وإزال هة اذا التَّناق ه
ه
رع ،فأفريوا لذلَ بابا تولُّوا في هه بيان حقيق هة
ص ال َّ
وري هفي نصو ه
ش ه
المتعارضين،
ليلين
ض،
ه
وطرق يفع هه ،ومنها :الجمع بين ال َّد ه
التَّعار ه
ه
ِّ
المتأخر منهما
وإذا لم يمكن ذلَ نظروا إلى تاريخيهما فجعلوا
ناسخا والمتق ِّدم منسوخا ،وإذا لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم
رجحوا بينهما وفق قواعد وضوابط وشروط ل ب َّد من
تاريخيهما َّ
تحققها حتَّى يمكن التَّرجيح بين اليلَّ هة المتعارض هة.
سرا ومختصرا هفي أا ِّم
ومن انا أريت أن أثتب شرحا بسيطا مي َّ
قواع هد التَّ
أا َّ
علم جمع من ه
رجيح المشهور هة ،وقد ثتب هفي اذا ه
ه
العلم ،أذثر منهم ابن عاشور ولكنَّه لم يفريه فهي ثتاب مستق َّ،
ه
ومنه ثتاب قواع هد التَّ
رجيح عند الصوليين ،للدثتو هر إسماعي َّ علي
ه
حمن ،ومنه ثتاب قواع هد التَّ
ص الشَّرعيَّ هة
رجيح بين النُّصو ه
عب هد ال َّر ه
ه
بن محموي
التهي ظااراا التَّعارض
لألخ وال َّ
َّيخ خالد ه
ص ه
ديق الش ه
ه
الجه هني.
ب قواع هد التَّ
الفهم للعام هة
رجيح يعلواا صعوبة فهي
ولكن ثان ج ُّ َّ ثت ه
ه
ه
سطه
المبتدئَّ ،إل ثتاب
العلم
ب
الخ خالد الجهنهي فقد ب َّ
أو لطال ه
ه
ه
ه
قليل ،ومع ذلَ رأيت أنَّ المر ينقصه بعض التَّ
سهي َّ ،فأريت أن
ه
العلم وأجعله نقطة ابتداء
أفري ثتابا صغيرا أجمع في هه شواري اذا
ه
للمبتدئ وتذثرة
ذن للاه تبصرة
العلم
فهي اذا
ه
ه
ه
الجلي َّ ،وليكون بإ ه
ب الخ
ب اإلشارة للباجي وثتا ه
للمنت هه ،وق هد اعتمدت هفي اذا على ثتا ه
خال هد الجهن ِّي وغيرام.
ب العل هم أن يتعلَّمه،
وقد جمعت فهي اذا المختص هر ما يجب على طال ه
ت
ت والنُّك ه
ت والتَّعليقا ه
ت والتَّعريفا ه
ومألته بالميل هة والتَّوضيحا ه
علم
ت ،وو َّ
والستطرايا ه
ضحت أمورا معقَّدة وأضفت في هه شيأ من ه
8

العل َّ الخفيَّ هة تظهر لَ فهي محلِّها،
ث وأظهرت بعض
مصطلح الحدي ه
ه
ه
ث ليسه َّ الستدلل بها ،وجعلت فهي
وأتممت بعض أساني هد الحايي ه
لل الحمد شرحا
ث ِّ َّ باب ميال واحدا أو
ميالين وشرحته ،فكان و ه
ه
ص
بيان سلم هة النُّصو ه
مختصرا نافعا إن شاء للا تعالى لما في هه من ه
ض ،فمن تعلَّم اذ هه القواعد وأسسها
ال َّ
ض والتَّناف ه
شرعيَّ هة من التَّعار ه
سيرى انحراف و هزيف المستشرقين بدعواام الباطل هة ،وأنَّ
َّرع ل يشوبها تعارض ول تناقض ،ث َّم إنَّه يستطيع
نصوص الش ه
شرعيَّ هة التهي يلزمها التَّرجيح،
بهذا
ص ال َّ
العلم أن ّ
ه
يرجح بين النُّصو ه
وختاما أسأل للا العظيم أن ينفع هني ب هه والمسلمين وأن يجعله
الكريم وأن يغفر لكاتب هه وقارئ هه آمين.
خالصا لوجه هه
ه

وثتب
ين بن إبراايم النقيليي
أبو فاطمة عصام ال ِّد ه
غفر للا له ولوالدي هه ومشايخ هه
وللمسلمين
آمين
في / 12 :رجب  ،2241 /الموافق لـ/20 :أبري َّ.1022/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أبو اليناء محموي بن عبد الرحمن بن أحمد الصبهاني ( 2201اـ2121 /م) .بيان المختصر شرح مختصر ابن
الحاجب ،المبايئ ،المبايئ الصولية ،حد أصول الفقه ملافا ،الجزء الول .يار المدني .صفحة  21و.22
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تمهيد
اعلم أيُّها المبارك وفَّقني للا تعالى وإيَّاك لما
يحب ويرضى ،أنَّ
ُّ
العلم أن يدرسها ،واذا ثي
ب ذلَ
لك ِّ َّ فن عشرة مبايئ ينب هغي لطال ه
ه
ُّروع في هه ،وقد جمعها الصبَّان( )2رحمه
يتص َّور ذلَ الفنَّ قب َّ الش ه
للا تعالى فهي أبيات ثلث وقال:
إنَّ مبـــــــــا هيَ ث ِّ َّ فـن عشره * الحـــــــــ ُّد والموضوع ث َّم اليَّمره
نسبة وفلله والواضــــــــــــع * والسم الستمداي حكم الشَّــارع
ض اثتفى* ومن يرى الجميع حاز الشَّرفـــا.
مسائ َّ والبعض بالبع ه

بن يحيى(:)1
وقال الشيخ أحمد ه
مـــــن رام فنّـــــــــــــا فليقدّم أ َّول * علما بح ِّد هه وموضوع تــــــــــــل
وواضــــــــــــع ونهسبة وما استمد * منه وفللهه وحكم يعتمــــــــــــد
واسـم وما أفاي والمســــــــــــــائ َّ * فتلَ عشر للـمـنى وســــــــــائ َّ
ض اقتصر * ومن يكن يد هرَ جميعها انتـصر.
وبعلهم منها على البع ه

سر علي هه فهم
المبايئ
العلم لهذ هه
ب
والصول يي ِّ
فإنَّ ضبط طال ه
ه
ه
ه
إرجاع ث َّ َّ فرع إلى أصل هه،
والفروع فهي فنِّ هه ،ويعينه فهي
المسائ َّ
ه
ه
ه
وذلَ لرتكاز هه على رثن شديد فل بيت لمن ل أساس له.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2محمد بن علي الصبان ،أبو العرفان ،المصرَ ،المتوفى في القاارة سنة  2101اـ ،واو صاحب الحاشية على شرح
الشموني في النحو ،والحاشية على شرح السعد التفتازاني في المنطق ،وله عدة ثتب ومنظومات.
( )1الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى ،أبو العباس ،المقّ هرَ ،التِّلمساني ،المالكي ،المؤرخ الييب المتوفى سنة
 2020اـ ،واو صاحب الكتاب القيم المشهور "نفح الطِّيب في غصن الندلس الرطيب".
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علم قواع هد التَّ
رجيح
مبايئ ه
ه
أَ التَّعريف:
المبدأ ال َّول) الح ُّد ه

أ َّول :لفظ قواع هد التَّ
رجيح مر َّثب إضافهي ،واو فهي ذات هه اسم لعم
ه
خاص ،ولكنَّ ترثيبه اإلضا هفي او جزء من حقيقت هه ،فهو ليس
أص َّ اإلضاف هة ال هتي تتك َّون من ملاف
اسما خالصا ،فق هد انقطع عن
ه
وملاف إلي هه ،ولذا ثان لب َّد من تعريف هه تعريف جزأي هه(.)2

القواعد لغة:
أا َّ
جمع قاعدة،
ولستعمال ه
لفظ القاعد هة اطلقات ومعان ع َّدة عند ه
ه
اللُّغ هة منها:
اإلسلم وقواع هد
 )2الساس :والقواعد يعائم ث ِّ َّ شيء ،ثقواع هد
ه
ت وغيراا ،وقواعد البنا هء :أساسه( ،)1قال تعالى" :وإهذ يرفع
البي ه
ت وإهسما هعي َّ ربَّنا تقبَّ َّ همنَّا إهنََّ أنت
إهبرا هايم القوا هعد همن البي ه
الس ،وتجمع على
س هميع الع هليم" [البقرة ،]211 :والقاعدة :أص َّ
ِّ
ال َّ
شيء الوطيد اليَّابت ،وجمعه إساس بالكس هر،
قواعد(،)4
والس :ال َّ
ُّ
ت
والقواعد :الساس ،وجمعه أسس
بلمتين ،وقاعدة البي ه
ه
أساسه(.)2
الهويج( :)5واي
 )1الص َّ :واو أسف َّ ث ِّ َّ شيء ،ومنه قواعد
ه
الهويج فيها،
خشبات أربع معترضة هفي أسفل هه تر َّثب عيدان
ه
سما هء شبِّهت
ب :أصولها المعترضة فهي
آفاق ال َّ
وقواعد ال َّ
سحا ه
ه
بقواع هد البنا هء(.)1
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عن
 )4المرأة المسنَّة :وامرأة قاعدة ،إن أراي ه
ت القعوي ،وقعدت ه
وج :صبرت ،والجمع قواعد
ض :انقطع عنها ،وقعدت ه
الحي ه
عن ال َّز ه
ء ال َّلتهي ل يرجون نهكاحا" [النور:
نزي َّ" :والقوا هعد همن النِّسا ه
وفهي التَّ ه
الزجاج رحمه للا تعالى فهي تفسي هر اذ هه اآلي هة :انَّ اللَّواتهي
 ،]10قال
َّ
واج(.)1
قعدن ه
عن ال َّز ه
ت التهي ذثرت يتبيَّن لَ أنَّ أقرب المعانهي
وم َّما سبق من التَّعريفا ه
للقاعد هة او المعنى ال َّول واو الساس ،لنَّ الحكام تبنى علي هه،
س(.)2
ثما يبنى الجدار على السا ه

القاعدة اصطلحا:
أ َّما مفهوم القاعد هة ،فقد تن َّوعت عبارات العلما هء فيها وتع َّديت ومن
ت:
اذ هه التَّعريفا ه
المناوَ رحمهما للا تعالى بأنَّها:
الجرجاني واإلمام
 )2ع َّرفها
ُّ
ُّ
()1
جميع جزئيَّاتها" .
"قليَّة ثليَّة منطبقة على
ه
َ رحمه للا تعالى بأنَّها" :قليَّة ثليَّة
 )1وع َّرفها أبو البقا هء الكف هو ُّ
ت موضوعها"(.)20
من حيث اشتمالها بالق َّو هة على
أحكام جزئيَّا ه
ه
الفيومي رحمه للا تعالى بأنَّها" :المر الكلِّ ُّي المنطبق
 )4وع َّرفها
ُّ
()22
جميع جزئيَّات هه" .
على
ه
المسائ َّ ال هتي من
والوضح من ذلَ :أنَّ القاعدة اي :أساس حكم
ه
جنسها.
وقال عيمان بن سند المال هكي رحمه للا تعالى هفي منظومت هه
الشَّهير هة:
واذ هه قواعد سنيَّـــــــــة * تبنى بها نوازل شرعيَّــــــــــة(.)21
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وأوضح النَّاظم بأنَّ القاعد أساس الشَّي هء وأصله حيث يبنى عليها،
أحكام
وازل الشَّرعيَّ هة فأوضح أنَّ القاعدة أساس
وخ َّ
ه
صها بالنَّ ه
وازل الشَّرعيَّة.
النَّ ه
ويلحظ على اذ هه التَّ
الصطلحي،
عاريف أنَّها تتَّفق فهي المعنى
ه
ه
فإنَّهم عبَّروا عنها بالقليَّ هة ،والم هر الكل ِّي وغيراا ،والتَّعبير
ف على وج هه الحقيق هة
بالقليَّة أولى؛ لتناولها جميع أرثا هن المع َّر ه
جميع أفراياا،
للقاعد هة ،وأنَّها قليَّة ثليَّة ينطبق حكمها على
ه
بحيث ل يخرج عنها فري ،وإذا ثان اناك شاذ أو ناير خارج عن
شاذ أ هو النَّاير ل حكم له ،ول ينقض القاعدة،
نطاق القاعد هة ،فال َّ
ه
فلذلَ اشتهر القول بأنَّه "ما من قاعدة َّإل ولها شواذ" ،حتى
س.
أصبح قاعدة عند النَّا ه
العلوم ،فإنَّ لك ِّ َّ علم قواعد،
جميع
ت عا َّمة هفي
ثما أنَّ اذ هه التَّعريفا ه
ه
ه
يكتف
فهناك قواعد أصوليَّة ونحويَّة وغيراا؛ لذلَ قي َّ" :لم
ه
القرافهي بتقعي هد القواع هد الفقهيَّ هة ،ب َّ تع َّدااا إلى تقعي هد القواع هد
وتفعي َّ اذ هه القواع هد
الصوليَّ هة والمقاصديَّ هة ،واللُّغويَّ هة والمنطقيَّ هة،
ه
والستنباط(.)24
فهي عمليَّ هة الجتها هي
ه
ثقول
جميع جزئيَّات هه،
إذا فالقاعدة اي :أمر ثلي ينطبق على
ه
ه
حريم.
النُّحا هة :المبتدأ مرفوع،
وقول الصوليين النَّهي للتَّ ه
ه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2اإلتقان – ج  – 1صـ .221
( )1ينظر :مفريات ألفاظ القرآن .111
( )4ينظر :تاج العروس .1101 /2
( )2ينظر :معجم مقاييس اللغة  ،22 /2لسان العرب .451 /4
( )5او محم َّ يوضع على ظهر الحيوانات مي َّ الجمال والفيلة ليرثب عليها.
( )1ينظر :تهذيب اللغة ،245 - 252 /2 :معجم مقاييس اللغة ،201 /5 :لسان العرب .451 /4
( )1ينظر :معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج .54 /2
( )2ينظر :قاعدة ل مساغ للجتهاي مع النص؛ للدثتور حمد الصاعدَ .21
( )1التعريفات  ،121التوقيف على مهمات التعاريف .511 /2
( )20الكليات لبي البقاء الكفوَ.2251 ،
()22المصباح المنير للفيومي.100 ،
( )21اليوبيون بعد صلح الدين  ،11 /1سلسلة فقهاء النهوض .12 /2
( )24منظومة القواعد الفقهية لعيمانن بن سند المالكي  -تـ  2121اـ.

13

الفرق بين القاعدة المطَّري هة والقاعد هة الغلبيَّ هة:
الفرق بين القاعد هة المطَّري هة والقاعد هة الغلبيَّ هة :او أنَّ القاعدة
المواطن ،فإذا خرج
جميع
المطَّرية اي القليَّة الكلِّيَّة المتحقِّقة هفي
ه
ه
لكن المواطن المتحقِّقة فيها أغلب،
موطن أو أثير لم تتحقَّق في هه و ه
فهي أغلبيَّة(.)2
وبذلَ قال ابن سند المال هكي هفي منظومت هه:
ل َّما أتت عندام ثليَّــــــــــــة * بنوا عليها صورا جزئيَّــــــــــــة(.)1
بالجزئيَّ هة او ما يتف َّرع من
والقصد بالكلَّ هة اي المطَّرية ،والقصد ُّ
تلَ القاعد هة فالشَّيخ رحمه للا تعالى لم يشر إلى القاعدة الغلبيَّة
أَ التهي فيها استيناءات واثتفى بذث هر الكليَّة.

ابط:
الفرق بين القاع هد وال َّ
ل ه

وابط ،بأنَّ الولى تجمع فروعا من
يف ِّرق العلماء بين القواع هد وال َّ
ل ه
أبواب شتَّى ،بينما اليَّانية تجمع فروعا من باب واحد ،لذلَ تقع
وابط تحت القاعد هة الواحد هة.
جملة من ال َّ
ل ه
بأقوال
سنَّ هة ث َّم
سر القرآن
بالقرآن ث َّم بال ُّ
ميال ذلَ :القاعدة تقول :يف َّ
ه
ه
بعلوم اللُّغ هة العربيَّ هة ،ث َّم تأ هتي
بأقوال التَّابعين ث َّم
صحاب هة ثم
ال َّ
ه
ه
القرآن بالقراء هة الش َّ
َّاذ هة
لوابط بعد ذلَ فتقول :ل يجوز تفسير
ال َّ
ه
عن
الملا َّي هة لما تواتر ،ول يجوز تفسيره بال ُّ
سنَّ هة غي هر اليَّابت هة ه
صحا هبي إن خالف القرآن أ هو
النَّ هب ِّي  ،ول يجوز تفسيره
بقول ال َّ
ه
صحاب هة.
سنَّ هة اليَّابت هة ،أو جمعا من ال َّ
ال ُّ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

َّوضيح ينظر رسالة "أثـر معرفة الكليات والفراي في القرآن الكريم"  -ي .صالح بن سعوي سليمان
( )2لمزيد من الت
ه
السعوي " .المبحث الول الكليات والفراي ،وعلقتها بالوجوه والنظائر المطلب الول  :تعريف الكليات والفراي لغة".
( )1منظومة القواعد الفقهية – لعيمان بن سند المالكي – تـ  2121اـ.
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التَّرجيح لغة:
مأخوذ من ما َّي هة "رجح" ،ويد ُّل على رزانة وزياية.
باللف فيقال:
شيء (يرجح) إذا زاي وزنه ،وتع َّدى
ورجح ال َّ
ه
للته وق َّويته"(.)2
(أرجحته)
ورجحت ال َّ
يقي َّ :ف َّ
َّ
شيء بالتَّ ه

التَّرجيح اصطلحا:
َّليلين على اآلخ هر بدلي َّ.
او تقوية أحد الد ه
ليلين على اآلخ هر"( ،)1وقد
قال الجرجا هني" :ثبات مرتبة هفي أح هد ال َّد ه
لمصطلح التَّ
رجيح ،وقد خلص أحد
تع َّديت تعريفات الصوليين
ه
ه
تعريف التَّ
رجيح بقول هه" :تقديم المجته هد أحد
المعاصرين إلى
ه
ه
الطَّ
المتعارضين هلما في هه من مزيَّة معتبرة تجع َّ العم َّ ب هه
ريقين
ه
ه
أولى من اآلخ هر"(.)4

معنى قواع هد التَّ
رجيح بالمعنى اإلضافهي:
ه

الكلم على اللَّ
لفظ (قواع هد
فظين المتل
أن انتهينا من
ايفين هفي ه
ه
ه
ه
بعد ه
التَّ
المصطلح ال هذَ او فهي
مدلول اذا
توضيح
رجيح) ،ننتق َّ إلى
ه
ه
ه
ه
ذات هه اسم لعلم خاص.
فقوايعد التَّ
لوابط ال هتي تحدِّي وتبيِّن
رجيح اي :اي القواعد وال َّ
ه
ص التهي
الطَّريق ال هذَ يلتزمه المجتهد فهي ترجيح هه بين النُّصو ه
ضااراا التَّعارض.
ض ،فحيث انتفى التَّعارض
ول يكون التَّرجيح َّإل مع وجو هي التَّعار ه
انتفى التَّرجيح( )2لنَّه فرع منه فل يقع َّإل مرتَّبا على وجوي هه.
ض فل يكون للتَّ
رجيح وجوي َّإل إذا
أَ أنَّ التَّرجيح فرع من التعار ه
ه
وجد التَّعارض.
ض لغة
ومن اذا
المنطلق وجب علينا أن نعرف معنى التَّعار ه
ه
واصطلحا ثي يتبيَّن لنا المعنى.
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التَّعارض لغة :او التَّمانع(.)5
سبي َّ الممانع هة،
يليلين على
التَّعارض اصطلحا :او تقاب َّ
ه
ه
المنع،
َّليلن يد ُّل على الجوا هز واآلخر يد ُّل على
وذلَ إذا ثان أحد الد ه
ه
حريم يمنع الجواز ،فك َّ
فدلي َّ الجوا هز يمنع التَّحريم ،ويلي َّ التَّ ه
منهما مقاب َّ لآلخ هر ومعارض له ومانع له(.)1

المبدأ اليَّانهي) موضوعه:

رجيح او :ثيفيَّة التَّ
علم قواع هد التَّ
ص
موضوع ه
وفيق بين النُّصو ه
ه
ه
الشَّرعيَّ هة التهي ظااراا التعارض.

المبأ اليَّالث) ثمرته أَ فائدته:

علم قواع هد التَّ
للا
أحام ه
رجيح او :حفظ ه
اليَّمرة المرج َّوة من تعلُّ هم ه
ه
وأحكام رسول هه من التَّ
حريف المعن هوَ حقيقة أو حكما،
تعالى
ه
ه
الحكام
لستنباط
سبي َّ المجتهدين هفي ذلَ ،وحصول الملك هة
وفهم
ه
ه
ه
َ رحمه للا تعالى فهي قول هه تعالى" :ولو
الشَّرعيَّ هة ،قال الطَّب هر ُّ
ول وإهل ٰى أو هلي الم هر همنهم لع هلمه الَّ هذين يستن هبطونه
ريُّوه إهلى ال َّرس ه
العيون أو
مستخرج شيئا ثان مستترا عن أبصا هر
همنهم ۗ " ،وث ُّ َّ
ه
ه
ب ،فهو له" :مستنبط" ،يقال" :استنبطت
عن
معارف القلو ه
ه
ال َّرثية"( ،)1إذا استخرجت ماءاا"،ونبطتها أنبطها" ،و"النَّبط"،
()2
ض ،ومنه قول الشَّاع هر:
الماء المستنبط من الر ه
()1
ان قطوب
ق هريب ثراه ما ينال عـد ُّوه * له نبطـا آ هبي الهو ه
يعني :بـ " النبط" ،الماء المستنبط(.)20

16

المبدأ ال َّرابع) فلله:

علم قواع هد التَّ
رجيح عظيم ،فيكفي هه شرفا أنَّه يميِّز بين
فل َّ
ه
ه
للا
ص وينفهي عنها التَّعارض ،ب َّ من تعلَّمه فقد سلَ سبي َّ ه
النُّصو ه
للا ۚ
وصراطه
المستقيم ،قال تعالى" :ق َّ ٰا هذ هه س هبي هلي أيعو إهلى َّ ه
ه
للا وما أنا همن المش هر هثين".
صيرة أنا وم هن اتَّبعنهي ۖ وسبحان َّ ه
عل ٰى ب ه
[يوسف ]202 :فذثر سبحانه سبيل واحدا ل يشوبه تناقض ول تعارض،
سب َّ
اطي مست هقيما فاتَّ هبعوه ۖ ول تتَّ هبعوا ال ُّ
صر ه
وقال تعالى" :وأنَّ ٰاذا ه
ٰ
صاثم به هه لعلَّكم تتَّقون"[النعام،]254 :
فتف َّرق بهكم عن سبهيله هه ۚ ذلهكم و َّ
فأوثد سبحانه وتعالى على أنَّه سبي َّ واحد ل اختلف في هه ،فطوبى
س على حقيقت هه ،ونفى عنه تزييف
لمن نفض الغبار عنه وبيَّنه للنَّا ه
ت الجهل هء والمنكرين ،الذين يبغونها عوجا،
المح َّرفين وخرافا ه
ص ما يوافق أاوائهم وأرائهم من شاذ
ويختارون من النُّصو ه
القول ،وقد قال تعالى" :الَّ هذين
ومنسوخ ومرجوح ويترثون أحسن
ه
للا ۖ وأ ٰ
يست همعون القول فيتَّبعون أحسنه ۚ أ ٰ
ولئهَ الَّ هذين اداام َّ
ولئهَ
ه
ب" [الزمر.]22 :
ام أولو اللبا ه

المبدأ الخامس) نسبته:
ينتسب علم قواع هد التَّ
العلوم
العلوم الشَّرعيَّ هة ،واو من
رجيح إلى
ه
ه
ه
البهيم.
ي َّ
بمنزل هة
ه
المصباح المني هر فهي ظلم هة اللَّ ه
ه
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

()2المصباح المنير ص .121
( )1التعريفات ص .21
( )4التعارض والترجيح ص .112
( )2شرح الكوثب المنير – لبن النجار محمد لن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي.
( )5ينظر :للفراايدَ ،العين ،ماية" :عرض".
( )1ينظر :لإلسنوَ" ،نهاية السول شرح منهال الوصول".
( )1الرثية :البئر تحفر.
( )2او ثعب بن سعد الغنوَ ،أو :غريقة بن مسافع العبسي ،وانظر تفصي َّ ذلَ في التعليق على الصمعيات.
( )1الصمعيات ،204 :وتخريجه اناك .وقوله" :قريب اليرى" ،يريدون ثرمه وخيره .و"اليرى" :التراب الندَ ،ثأنه
خصيب الجناب .وقوله" :ما ينال عدوه له نبطا" ،أَ ل يري ماءه عدو  ،من عزه ومنعته / ،إذا حمى أرضا راب عدوه
بأسه".آبى الهوان" ل يقيم على ذل .و"قطوب" :عبوس عند الشر.
( )20تفسير الطبرَ :سورة النساء آية .24
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سايس) واضعه:
المبدأ ال َّ
علم قواع هد التَّ
رجيح ام مجتهدوا اذ هه ال َّم هة حيث قعَّدوا
واضع ه
ه
قواعد متف ِّرقة تساعدام على التَّ
ض ،فكتب
رجيح في حال التَّعار ه
ه
أا َّ التَّفسي هر فهي مقدِّماتهم شيأ من قواع هد التَّ
رجيح ،وس ِّميت
ه
ه
سرين وثذلَ الصوليُّون ،ولكنَّها ثانت
بقواع هد التَّفسي هر عند المف ِّ
العم فجمعواا ،ث َّ
متف ِّرقة بين الكت ه
أا َّ ه
ب ،حتَّى جاء جماعة من ه
ب اختصاص هه.
على حس ه

سابع) اسمه:
المبدأ ال َّ

أصول التَّ
علم قواع هد التَّ
بالص َّ
رجيح ،إن ثان القصد
رجيح ،وعلم
ه
ه
ه
ه
او القاعدة ،وعلم المجتهدين.

المبدأ اليَّامن) استمدايه:
يستم ُّد علم قواع هد التَّ
وعلم
أصول التَّفسي هر،
علم
ه
ه
رجيح مايَّته من ه
ه
ث يراية ،أَ
وعلم
ث رواة،
ث ،أَ علم الحدي ه
أصول الحدي ه
الحدي ه
ه
ه
رح
المصطلح وعلم
علم
جال أَ علم َّ
العل َّ ،وثذلَ علم ال ِّر ه
ه
الج ه
ه
أصول الفق هه ،والقواع هد الفقهيَّ هة ،وخلصة فعلم
علم
ه
عدي َّ ،ومن ه
والتَّ ه
قواع هد التَّ
علوم الشَّريع هة أصول
رجيح يستم ُّد مايَّته من ث ِّ َّ
ه
ه
وفروعا.

المبدأ التَّاسع) حكمه:

علم قواع هد التَّ
رجيح او فرض ثفاية ،بحيث لو تعلَّمه من
حكم تعلُّ هم ه
ه
عين
عن البقيَّ هة ،واو بح ِّد ذات هه فرض
ه
يكفهي من ال َّم هة سقط اإلثم ه
على ث ِّ َّ مجتهد ومفت.
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المبدأ العاشر) مسائله:

علم قواع هد التَّ
لوابط التِّي يبنى
رجيح اي :القواعد وال َّ
مسائ َّ ه
ه
حيح ،لتميي هز
عام َّ معها على الوج هه ال َّ
عليها التَّرجيح ،وثيفيَّة التَّ ه
ص ه
صالح هة من غيراا.
الحكام ال َّ
ه

********************
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علم قواع هد التَّ
رجيح ،وجب علينا
بعد أن تع َّرفنا على
مبايئ ه
ه
ه
َّرط وما يتقارب
التَّ ُّ
عرف على شروط هه ،لكنَّنا يجب أن نعلم معنى الش ه
ت.
معه من المصطلحا ه

الشرط لغة:

أشراط ث ِّ َّ شيء :ابتهداء أ َّوله(.)2
ساع هة :علماتها( ،)1ومنه
والشرط
بالتحريَ :العلمة ،وأشراط ال َّ
ه
ساعة أن تأتهيهم بغتة فقد جاء
قول للاه تعالى" :فه َّ ينظرون إه َّل ال َّ
أشراطها فأنَّى لهم إهذا جاءتهم هذثراام" أَ علماتها(.)4

والشَّرط اصطلحا:
ما يلزم من عدم هه العدم ،ول يلزم من وجوي هه وجوي ول عدم
لذات هه(.)2
عدم الطَّهار هة عدم
ثالطَّهار هة فهي شرط
لصح هة ال َّ
َّ
صل هة ،فيلزم من ه
للمسلم أن يصلِّي َّإل واو طاار ،لكن ل يلزم من
صل هة ،فل يمكن
ال َّ
ه
صل هة ،فقد يكون اإلنسان متط ِّهرا لمج َّر هي
وجو هي الطَّهار هة وجوي ال َّ
عباي هة الطَّهار هة ،وقد يكون اناك مانع؛ مي َّ ست هر العور هة.

المانع لغة:
شيئين ،واو اسم
الحائ َّ بين
فاع َّ من منع ،والمتناع او الكفُّ
ه
ه
()5
شي هء .
عن ال َّ
ه

والمانع اصطلحا:

ما يلزم من وجويه العدم ،ول يلزم من عدمه وجوي ول عدم (.)1
صل هة ،ول يلزم من عدم هه
ض فإنَّه يلزم من وجوي هه عدم ال َّ
ثالحي ه
صل هة.
وجوي ال َّ
شرط ما يلزم من عدم هه العدم
رط لنَّ ال َّ
فهو بهذا المعنى عكس ال َّ
ش ه
ول يلزم من وجوي هه وجوي ول عدم لذاته.
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والمانع على أقسام ثلثة:
َّوام والبتداء:
 )2مانع للد ه
واج ابتداء ،فإن صار وتز َّوج يون علم
ثال َّر
ضاع فهو مانع لل َّز ه
ه
َّوام ووجب التَّفريق
بنسبت هه إلى أخت هه فهي ال َّر
ضاع ،صار مانعا للد ه
ه
منع اإلبتدا هء قوله تعالى" :ح ِّرمت عليكم أ َّمهاتكم
بينهما ،ويلي َّ ه
ت
خ وبنات الخ ه
وبناتكم وأخواتكم وع َّماتكم وخالتكم وبنات ال ه
وأ َّمهاتكم َّ
اللتهي أرضعنكم وأخواتكم همن ال َّرضاع هة"[النساء ]14 :ويلي َّ
ث،
للا بن أ هبي مليكة ،عن عقبة ب هن الحا هر ه
َّوام حديث عب هد َّ ه
منع الد ه
ه
ب ب هن عزيز فأتته امرأة فقالت :إهنِّي قد
أنَّه تز َّوج ابنة هلبهي إهاا ه
أرضعت عقبة وال هتي تز َّوج ،فقال لها عقبة :ما أعلم أنَّ هَ
هبالم هدين هة فسأله،
للا
ول َّ ه
أرضعتهنهي ،ول أخبرتهنهي ،فر هثب إهلى رس ه
للا  :ثيف وقد هقي َّ ففارقها عقبة ،ونكحت زوجا
فقال رسول َّ ه
غيره(.)1
َّوام:
 )1مانع للبتدا هء يون الد ه
كاح مايام
ثاإلحرم بالنِّسب هة
ه
للنكاح ،فإنَّ اإلحرام يمنع ابتداء عق هد النِّ ه
ه
منع البتدا هء
محرما ،ول يمنع من الد ه
َّوام على نكاح قبله ،ويلي َّ ه
للا يقول" :ل
ضي للا عنه قال :س همعت رسول ه
حديث عيمان ر ه
ين هكح المح هرم ،ول ين هكح ،ول يخطب(.)2
َّوام يون البتدا هء:
 )4مانع للد ه
من
لق فإنَّه مانع من
ه
كاح ال َّو هل ،ول يمنع ه
ثالطَّ ه
الدوام على النِّ ه
ابتدا هء نكاح جديد.

السبب لغة:
ص َّ ب هه إلى غير هه ،وجمعه أسباب ،قال زاير بن أ هبي
ث ُّ َّ شيء يتو َّ
سلمى(ت111م):
ومن ااب أسباب المنايا ينلنه * ولو رام أسباب السما هء هبسلَّ هم
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والسبب :الحب َّ ،ومنه قول للاه تعالى" :من ثان يظنُّ أن لن
ينصره َّ
سما هء ث َّم لهيقطع
اآلخر هة فليمدي هبسبب إهلى ال َّ
للا فهي الدُّنيا و ه
فلينظر ا َّ يذ هابنَّ ثيده ما ي هغيظ" [الحج ]25 :أَ :فليمدي حبل هفي
()1
ث" :وإهنَّ النساب يوم القهيام هة تنق هطع
سقف ال َّ
سما هء  ،وفهي الحدي ه
ه
()22
()20
واج والنَّسب بالولي هة .
غير نس هبي وسب هبي" فال َّ
سبب بال َّز ه

سبب اصطلحا:
وال َّ

ما يلزم من وجوي هه الوجوي ومن عدم هه العدم لذات هه(.)21
ب صل هة ال ُّ
ظه هر ،فيلزم من وجو هي
س فهي سبب لوجو ه
ه
ثزوال الشَّم ه
وال وجوب صل هة ال ُّ
ب
وال عدم وجو ه
عدم ال َّز ه
ظه هر ،ثما يجب من ه
ال َّز ه
صل هة ال ُّ
ظه هر.
سبب يلزم من
سبب وال َّ
شرط يلزم من عدمهما العدم ،ولكنَّ ال َّ
فال َّ
وجوي هه الوجوي ،وأ َّما الشَّرط فل يلزم من وجوي هه الوجوي ،ثصلة
س وشرطها الطّهارة ومانعها الحيض.
الظّه هر سببها زوال ال َّ
شم ه

*******************
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

()2ابن منظور .لسان العرب .يار صاير ،بيروت .صفحة ،440ج.1
( )1أبو نصر الجوارَ ( .)2121الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .يار العلم للمليين ،بيروت ،لبنان .تحقيق :أحمد
عبد الغفور عطار .صفحة ،2241ج.2
(" )4القرآن الكريم  -تفسير القرطبي  -تفسير سورة محمد  -اآلية ."22
( )2البحر الميط لل َّزرثشي.
( )5المصباح المنير 1 :ص  ،112القاموس المحيط 4 :ص .21
( )1المدخ َّ إلى مذاب أحمد :ص  ،11 ،15شرح الكوثب المنير 2 :ص .251
( )1رواه البخارَ.
( )2رواه مسلم.
سعدَ.
( )1ب هه قال الطَّربي وابن ثيير والبغوَ وال َّ
( )20صحيح رواه ابن الملقن في البدر المنير.
( )22ابن منظور :لسان العرب المحيط ،إعداد :يوسف الخياط ،دار لسان العرب ،بيروت ،دون تاريخ،ص.97
( )21كتاب التمهيد  -شرح مختصر األصول من علم األصول.
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شروط التَّ
رجيح:
ه
وضع العلماء شروطا يجب توفُّراا فهي التَّ
رجيح حتَّى يؤ ِّيَ مقصده
ه
روط:
ال هذَ وضع من أجل هه ،ومن تلَ ال ُّ
ش ه

شرط الول:
ال َّ

ت:
التَّسا هوَ فهي اليُّبو ه
ب وخب هر الواح هدَّ ،إل من حيث ال َّدلل هة ،ب َّ يق َّدم
فل تعارض بين الكتا ه
الحناف أنَّ خبر
الكتاب( ،)2فل تعارض بين القط هعي والظنِّي ،وعند
ه
الخاص خبر
للقرآن عند الثي هر ،فلو ثان
اآلحا هي ل يصلح ناسخا
ُّ
ه
ِّ
للعام
صصا
آحاي
متأخ ّرا لم يجز العم َّ ب هه عندام؛ لنَّه ل يصلح مخ ِّ
ه
المتوات هر ول ناسخا(.)1
صا من
وذاب جمااير العلما هء إلى أنَّ القياس واإلجماع ل ينسخ ن ّ
القرآن بالسنَّ هة اآلحاييَّ هة فالجمهور على
القرآن أ هو السنَّ هة ،أ َّما نسخ
ه
ه
()4
الحرمين اإلجماع على ذلَ ،فقال" :أجمع
منع هه  ،وقد نق َّ إمام
ه
العلماء على أنَّ اليَّابت قطعا ل ينسخه مظنون؛ فالقرآن ل ينسخه
الخبر المنقول آحايا ،والسنَّة المتواترة ل ينسخها ما نقله غير
مقطوع ب هه"( ،)2والمراي او إن لم يوجد تعارض لم يوجد ترجيح،
وخبر الحا هي حتَّى إن عارض متواترا فل يعت ُّد ب هه لنَّهما غير
ت ،ثذلَ ل ينسخ اآلحاي المتواتر ،لعد هم
متساويان فهي اليُّبو ه
ه
ت بينهما.
التَّسا هوَ هفي اليُّبو ه
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شرط اليَّانهي:
ال َّ

التَّسا هوَ فهي الق َّو هة:
ص والظَّاا هر ،ول الظَّاا هر والمؤ َّول ،ب َّ يقدَّم
فل تعارض بين النَّ ِّ
اق ،ثذا نقله إمام الحرمي هن وغيره( ،)5ل هكن قال ابن ثج
النَّ ُّ
ص هب هالتِّف ه
ان أحداما متواتهر (ظاار) واآلخر آحاي
فهي هثتابه هه" :إذا وري خبر ه
ان العم َّ،
(نص) ،أو آية وخبر ،ولم يم هكن استهعمالهما ،وثانا ي ه
وجب ه
ان وير هجع إلى غي هر هاما هلس هتوا هئ ههما هفي
فيحتم َّ أن يقال :يتعارض ه
وم الح َّج هة لو انفري ث َّ همنهما ،فلم يكن هلح هد هاما م هزيَّة على
لز ه
اآلخ هر ،وذاب أثير الئ َّم هة إلى أنَّ القرآن يمكن أن ينسخ بالسنَّ هة
المتواتر هة أ هو المشهور هة ،واستدلُّوا على ذلَ بأنَّه ممكن عقل
وواقع شرعا ،وميال ذلَ قول للاه ع َّز وج َّ َّ "ق َّ ل أ هجد فهيما أو هحي
إل َّي مح َّرما على طا هعم يطعمه إلَّ أن يكون ميتة أو يما مسفوحا أو
هفي البح هر "او الطَّهور ماؤه
لحم هخن هزير"[ النعام ]225 :وقول النَّب ِّي
()1
صص الحديث عموم اآلي هة ،وخلصة ل
ال هح ُّ َّ ميتته"  .فخ َّ
متساويان فهي الق َّو هة.
ين
يكن النَّ َّ
ه
ص ه
تعارض إن لم ه

شرط اليَّالث:
ال َّ

ت والمح ِّ َّ والجه هة:
اتِّحاي الوق ه
ِّ
فالمتأخر مقدَّم مع اتّحاي المح ِّ َّ لنَّه
ت ،فل هو اختلف،
أ َّم اتِّحاي الوق ه
يجوز أن يكون ناسخا له ،فل هو اختلف المح ُّ َّ فل تعارض ،واتّحاي
بالمحكوم علي هه ،فل
الحكم
ق
الجه هة أيلا ،فل هو اختلف ه
ه
ه
ت جهة تعلُّ ه
تعارض ،مي َّ النَّ
اإلذن
البيع بعد ندا هء الجمع هة اليَّانهي ،مع
ه
هي ه
عن )1ه
ه
ت(  ،ثذلَ النِّكاح يوجب الح َّ َّ فهي ال َّزوج هة
في هه هفي غي هر اذا الوق ه
لعدم اتِّحا هي المح ِّ َّ(.)2
والحرم هة هفي أ ِّمها ،ول يس َّمى اذا تعارضا ه
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شرط ال َّرابع:
ال َّ

ليلين:
اختلف
الحكم اليَّاب ه
ه
ت بك ِّ َّ من ال َّد ه
()1
ب اشتراط
فل تعارض مع اتّحا هي
ض الكت ه
ه
الحكم  .وقد وقع فهي بع ه
الحكم ،فل امتناع بين الح ِّ َّ والحرم هة ،والنَّ
ت هفي
اتّحا هي
في واإلثبا ه
ه
ه
بجهتين(،)20
ين فهي زمان ،أو
ه
ين ،أو محلَّ ه
زمانين فهي مح َّ أو محلَّ ه
ه
النتفاع بجلو هي الميت هة
ث ميمونة إباحة
ميال ذلَ ما وري فهي حدي ه
ه
()22
مطلقا ،وذلَ أنَّ النَّب َّي م َّر بميتة ،فقالَّ :
ال انتفعتم بجلداا؟
ابن عكيم منع النتفاع بها مطلقا ،وفي هه :أنَّ رسول للاه
وفهي حدي ه
ث ه
ثتب َّأل تنتفعوا من الميت هة بإااب ،ول عصب قال :وذلَ قب َّ
شروط ال هتي يذثراا بعض الصوليين لو تحقَّقت
موت هه بعام .واذ هه ال ُّ
لنس َّد باب التَّ
ليلين ،وامتنع القول
رجيح ،وامتنع الجمع بين ال َّد ه
ه
ت والق َّو هة ل يمكن
ليلين إذا تساويا فهي اليُّبو ه
بالنسخ؛ لنَّ ال َّد ه
ه
مان والجه هة ل يمكن
الترجيح بينهما ،وإذا اتّحدا هفي المح ِّ َّ وال َّز ه
بنسخ أحداما باآلخ هر( ،)21ولهذا فل ب َّد أن
الجمع بينهما ،ول القول
ه
ض يصدق على
نعرف أنَّ اصطلح الصوليين والفقها هء فهي التَّعار ه
شروط ،غير
ض هفي الظَّاا هر للمجته هد ولو لم تتحقَّق في هه تلَ ال ُّ
التعار ه
يين ،وتقاربهما هفي
تقاب َّ
ض من
أنَّه ل ب َّد
ه
ه
يليلين ظنِّ ه
ه
لحصول التَّعار ه
متعارضين فهي
ليلن
ه
الق َّو هة عند المجته هد ،ولذا قالوا قد يكون ال َّد ه
تقديم أحداما
الجمع بينهما ،أو هفي
الظَّاا هر ث َّم يجتهد الفقيه هفي
ه
ه
على اآلخ هر ،إ َّما لق َّوت هه أو لكون هه ناسخا له ،ويؤيّد ذلَ قولهم" :ل
ض ،فحيث انتفى التعارض
يكون التَّرجيح َّإل مع وجو هي التَّعار ه
انتفى الترجيح"( ،)24وعلى اذا اتَّفق الجمهور أنَّ التَّعارض بين
واقع الم هر فل تعارض.
اليلَّ هة إنَّما او هفي الظَّاا هر ،أ َّما هفي
ه
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شرط الخماس:
ال َّ
المتعارضين حقيقة أو تقديرا:
الجمع بين
إمكان
عدم
ه
ه
ه
رط جمهور الصوليين ،فإذا أمكن الجمع بين
وذاب إلى اذا ال َّ
ش ه
المتعارضين بوجه صحيح يعتبر حينها التَّرجيح غير مقبول ،لنَّه
ه
()22
شوثانهي :إن أمكن ذلَ تعيَّن المصير إلي هه  ،وخالف
ثما يقول ال َّ
الحنفيَّة فهي ذلَ فقالوا بجوا هز التَّ
رجيح ولو أمكن الجمع بصورة
ه
صحيحة ،واذا حقيقة غير مقبول ،لنَّه إن أمكن الجمع سقط
الجمع على
تقديم
الخلف بينهم او الختلف فهي
التَّرجيح ،وسبب
ه
ه
ه
رجيح ،أ هو التَّ
التَّ
الصح ال هذَ ذاب
الجمع ،فبناءا على
رجيح على
ِّ
ه
ه
ه
الجمع على التَّ
رجيح ،يشترط حينها عدم
تقديم
إلي هه الجمهور من
ه
ه
ه
الجمع بينهما ،وإن ل فل ترجيح.
صح هة
َّ
ه
******************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2إرشاي الفحول إلى تحقيق الحق من علم الصول  1-2ج ،1ص.411 .
( )1البحر الرائق شرح ثنز الدقائق (في الفروع الحنفية)  1-2ج ،2ص.525 .
( )4الجامع في أصول النسخ ،ص.411 .
( )2البراان في أصول الفقه ،ص.155 .
( )5أصول الفقه الذَ ل يسع الفقيه جهله ،عياض السلمي ،ص.212 .
( )1أخرجه مالَ في موطأه.
( )1إرشاي الفحول إلى تحقيق الحق من علم الصول  1-2ج ،1ص.414 .
( )2التعارض والترجيح بين الصوليين والنحاة – للدثتور حمدَ بخيت.
( )1أصول الفقه الذَ ل يسع الفقيه جهله ،عياض السلمي ،ص.221 .
( )20نهاية الوصول الى علم الصول ،ص.125 .
( )22البدر المنير.104/2 ،
( )21أصول السرخسي  1-2ج ،1ص.24 .
( )24شرح الكوثب المنير.121/1 ،
( )22القاموس المحيط لهلفيروذآبايَ  ..مكتبة الحلبي  -القاارة .
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ح(:)2
شروط
ِّ
المرج ه
ح واو "المجتهد" إذا اجتمعت في هه
ذثر العلماء شروطا
ِّ
للمرج ه
المسائ َّ ،واليلَّ هة،
يكون بعداا أال للجتها هي ،والنَّظ هر هفي
ه
والتَّ
شروط ثما يلهي:
رجيح بينها واذ هه ال ُّ
ه

شرط ال َّول:
ال َّ
صر
يجب أن يكون
ب والسنَّ هة ،فإن ق َّ
ِّ
ص الكتا ه
المرجح عالما بنصو ه
َ مسألة،
هفي أحداما لم يكن مجتهدا ول يجوز له الجتهاي فهي أ َّ
ب والسنَّ هة ،ب َّ بما يتعلَّق منهما
ول يشترط معرفته
بجميع الكتا ه
ه
بالحكام فقط.
ه
الحكام خمسمائة آية ،ثما ذثر ذلَ
وقد ع َّد بعض العلما هء أنَّ آيات
ه
اإلمام الغزالهي وغير هه ،ول يشترط حفظها من ورا هء ظهر هه ،ب َّ أن
يكون عالما بمواقعها حين يطلب اآلية إذا احتيج إليها.
وقال بعلهم :أنَّها غير منحصرة هفي اذا العد هي ب َّ او مختلف
والذاان وما يفتحه للا على عباي هه من وجو هي
القرائح
باختلف
ه
ه
ه
الحكام يللة
ت ال َّدال هة على
الستنباط ،ولعلَّهم قصدوا بذلَ اآليا ه
ه
ه
بطريق التَّ
واللتزام(.)1
لمن
ت ،ل
أوليَّة بال َّذا ه
ه
ه
ه
وأ َّما أحاييث السنَّ هة فق هد قي َّ أنَّها :خمسمائة حديث ،وقي َّ :ثلثة
آلف حديث ،وقي َّ غير ذلَ ،والص َّ فهي اذا العتماي على عمد هة
المقدسي" أربع مائة
الحكام وقد جمع في هه صاحبه "عبد الغن ِّي
ه
ه
وسبعة أحاييث.
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نن
واختار بدر ال ِّدين ال َّزرثش ِّي أن ل يشترط اإلحاطة
بجميع ال ُّ
س ه
ه
َّ
صحابة فهي مسائ َّ ثييرة ولم
وإل لنس َّد باب الجتها هي ،وقد اجتهد ال َّ
يستحلروا فيها النُّصوص حتَّى رويت لهم(.)4
وقال الغزالهي وغيره :يكفي هه أن يكون عنده أص َّ يجمع أحاييث
الحكام.
ث
ت العناية في هه
بجمع أحايي ه
الحكام ،أو أص َّ وقع ه
ه
ه
ه

شرط اليَّانهي:
ال َّ
بخلف ما وقع
اإلجماع حتَّى ل يفتهي
بمسائ َّ
أن يكون عارفا
ه
ه
ه
اإلجماع ويرى أنَّه يلي َّ
اإلجماع علي هه إن ثان م َّمن يقول بحجيَّ هة
ه
اإلجماع ليس أال لإلجتها هي،
شرعي ،وقي َّ أنَّ من ل يقول بحجيَّ هة
ه
الستدلل ،واذا
أصول
اذا لنَّ اإلجماع او الص َّ اليَّالث من
ه
ه
ق ال َّرسول همن بع هد ما تبيَّن له
بال َّد ه
لي َّ فق هد قال تعالى" :ومن يشا هق ه
ي َّ المؤ هم هنين نولِّ هه ما تولَّ ٰى ونص هل هه جهنَّم ۖ
الهد ٰى ويتَّ هبع غير س هب ه
سع هدَ رحمه للا تعالى فهي
صيرا" [النِّساء ]225 :قال ال َّ
وساءت م ه
ي َّ ٱلمؤ هم هنين" مفري ملاف يشم َّ سائر ما
تفسير هه"... :س هب ه
ب
المؤمنون علي هه من العقائ هد
والعمال ،فإذا اتَّفقوا على إيجا ه
ه
شيء ،أ هو استحباب هه ،أو تحريم هه ،أو ثراات هه ،أو إباحت هه ،فهذا
سبيلهم ،فمن خالفهم هفي شيء من ذلَ بعد انعقا هي إجماعهم علي هه،
فق هد اتَّبع غير سبيلهم.
وق ّ َّ أن يلتبس على من بلغ رتبة الجتها هي ما وقع علي هه اإلجماع
المسائ َّ.
من
ه
رثشي رحمه للا تعالى :حتَّى ل
َّرط اليَّا هني ثما قال ال َّز ه
وفائدة الش ه
اإلجماع(.)2
عن
يحدث قول يخالف أقوالهم فيخرج بذلَ ه
ه
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شرط اليَّالث:
ال َّ
ب لغة ونحوا وتصريفا بحيث يمكنه
أن يكون عالما
بلسان العر ه
ه
ب ونحو هه ،ويص َّ إلى
ب والسنَّ هة من الغري ه
تفسير ما وري فهي الكتا ه
الكلم وظاار هه ،ومجمل هه ومبيَّن هه،
صريح
الح ِّد ال هذَ يميِّز ب هه بين
ه
ه
ص هه ،ومقيَّد هه ومطلق هه إلى غي هر ذلَ،
وحقيقت هه ومجاز هه ،وعا ِّم هه وخا ِّ
ب َّ المعتبر أن يكون
ول يشترط أن يكون حافظا لها عن ظه هر قلب ،ه
ت الئ َّم هة المشتغلين بذلَ ،وقد
من استخراجها من مؤلَّفا ه
متم ِّكنا ه
ق َّربواا أحسن تقريب َّ
افعي
واذبواا أحسن تهذيب ،قال اإلمام ال َّ
ش ُّ
ب ما
رحمه للا تعالى :يجب على ث ِّ َّ مسلم أن يتعلَّم من
لسان العر ه
ه
لسان
يبلِّغه جهده فهي أيا هء فرض هه ،قال الماور هيَ( :)5ومعرفة
ه
ب فرض على ث ِّ َّ مسلم من مجتهد وغير هه.
العر ه

شرط ال َّرابع:
ال َّ
بالمنسوخ
الحكم
والمنسوخ ،مخافة أن يقع هفي
اسخ
ه
ه
ه
معرفة النَّ ه
المتروك ،ولهذا قال علي رضي للا عنه لقاض :أتعرف النَّاسخ
ه
()1
والمنسوخ؟ قال :ل ،قال :الكت وأالكت .

شرط الخامس:
ال َّ
أَ
معرفة القيا ه
س وشرائط هه وأرثان هه ،فإنَّه مناط الجتها هي وأص َّ ال َّر ه
شريع هة ،ثما قال ذلَ اإلمام ابن
ومنه يتش َّعب الفقه وأساليب ال َّ
السبك ِّي رحمه للا تعالى وغيره(.)1
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سايس:
ال َّ
شرط ال َّ
عن
عف ،وتميي هز ال َّ
الر َّوا هة في الق َّو هة وال َّ
حال ُّ
ل ه
معرفة ه
حيح ه
ص ه
لعيف ،ويطرح
الفاس هد،
عن المريو هي؛ ليطرح ال َّ
ه
والمقبول ه
عف ولو ثان علمه بذلَ تقليدا
الموضوع ،ويعلم ما ينجبر من ال َّ
ل ه
عن الئ َّم هة ،ثما قال اإلمام الغزالهي رحمه للا تعالى(:)2
ثنقل هه ه
ث ثأحمد والبخا هرَ ومسلم وال َّدارقطنهي
قول أئ َّم هة الحدي ه
ويقول على ه
وأبي ياوي؛ لنَّهم أا َّ المعرف هة بذلَ فجاز الخذ بقولهم.
وزاي اإلمام الغزالهي رحمه للا شرطا آخر واو:
للمعاصي القايح هة فهي العدال هة ،واذا يشترط
أن يكون عدل مجتنبا
ه
لجوا هز العتما هي على فتواه فمن ليس عدل فل تقب َّ فتواه ،أ َّما او
فهي نفس هه إذا ثان عالما فله أن يجتهد لنفس هه ويأخذ باجتها هي نفس هه
()1
ب
ر
غي
من
قب َّ
ي
ل
الحديث
فإن
،
لزم
شرط
ا
واذ
،
العدل ،فمن با ه
ه
ه
مسائ َّ ال َّم هة.
أولى الجتنهاي فهي
ه
سابق هة ضبط صدر،
المرجح ضابطا
ثما ل يشترط أن يكون
للعلوم ال َّ
ِّ
ه
ب َّ حتَّى ضبط ثتاب.
**********************
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 )2جامع السرار في شرح المنار لهلكاثي  ..يار الباز – مكة المكرمة .
 )1السراج الوااج في شرح المنهاج لهلجاربريَ  ..يار المعراج الدولية  -الرياض .
 )4المدخ َّ إلى مذاب اإلمام أحمد بن حنب َّ لبن بدران الدمشقي  ..مؤسسة الرسالة – بيروت .
 )2منهاج الوصول إلى هعلم الصول لهلبيلاوَ ( مطبوع مع شرح المنهاج )  ..مكتبة الرشد – الرياض .
 )5التوضيح شرح التنقيح لهصدر الشريعة  ..يار الكتب العلمية – بيروت.
 )1رواه أبو خييمة في ثتاب ((العلم)) (  ،)240والنحاس في ((الناسخ والمنسوخ)) (ص .)21-22عن أبي عبد الرحمن
الجهني عن علي رضي للا عنه .قال اللباني في ((العلم)) :إسنايه صحيح على شرط الشيخين.
 )1الدُّرر الكامنة في أعيان المائة اليامنة لبن حجر العسقلني  ..حيدرآباي  -الهند .
 )2الفتح المبهين في طبقات الصوليّين هللشيخ عبد للا المراغي  ..عبد الحميد حنفي  -القاارة .
 )1المستصفى همن هعلم الصول لهإلمام الغزالي ..مكتبة الباز  -مكة المكرمة.
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ض:
فهي حال هة وجو هي التَّعار ه
الجمع إن أمكن ذلَ ،ثتن هزيلهما
ض وجب َّ
 )2هفي ه
حال وجو هي التَّعار ه
لين.
على حا ه
للا " :إذا أفلى أحدثم بيد هه إلى فرج هه
ميال ذلَ :قال رسول ه
وليس يونهما ستر ول حائ َّ فليتوضأ"(.)2
ويقابله حديث طلق بن علي ،وفي هه :قال رج َّ :مسست ذث هرَ  -أو
صل هة  -أعلي هه وضوء؟ فقال النَّب ُّي
س ذثره هفي ال َّ
قال :ال َّرج َّ يم ُّ
صلَّى للا علي هه وسلَّم" :ل إنَّما او بلعة منَ"(.)1
مس ذثره علي هه الوضوء،
ث ال َّو هل في هه إشارة أنَّ من َّ
ففهي الحدي ه
حالين ،ونظرنا
ث اليَّاني عكس ذلَ ،فإذا أنزلنااما على
و هفي الحدي ه
ه
بمفهوم المخالف هة ،فقد قال" :إذا أفلى أحدثم بيد هه
ث ال َّو هل
للحدي ه
ه
إلى فرج هه وليس يونهما ستر ول حائ َّ فليتوضأ" ،إذا فمن أفلى
بيد هه إلى فرج هه بحائ َّ ل ينتقض وضوءه ،وثذلَ هفي قول هه" :إنَّما
الممكن أن
او بلعة منَ" ،اذا قد اختلف في هه العلماء ،ولكن من
ه
يكون قوله" :إنَّما او بلعة منَ" لنَّه لمس فرجه بحائ َّ،
صل هة ،وستر
مس فرجه بحائ َّ ،لنَّ ال َّرج َّ هفي ال َّ
والغالب أن يكون َّ
الحدييين على
صل هة ،فهنا نكون قد أنزلنا
صحة هفي ال َّ
العور هة شرط َّ
ه
حالين ،ال َّول اللَّمس بل حائ َّ فهو ناقض ،واليَّاني اللَّمس بحائ َّ
ه
فهو غير ناقض.
ّ
فالمتأخر ناسخ للمتقد هِّم.
الجمع
 )1فإن لم نتم َّكن من
ه
ميال :حديث "ثنت قد نهيتكم عن زيار هة القبو هر ،فزورواا"(.)4
الحكمين ،فنسخ اليَّا هني ال َّول.
فهنا علمنا المتقدِّم من المتأخ هر من
ه
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والنَّسخ لغة :له ثلثة معان:
من غي هر حلول آخر محلَّه.
أ) إزالة ال َّ
ش هئ وإعدامه ه
ش هئ وإبداله بآخر.
ب) إزالة ال َّ
ش هئ من مكان إلى مكان مع بقائ هه فهي نفس هه.
ج) نق َّ ال َّ
النَّسخ اصطلحا :له ثلثة معان أيلا:
ِّ
متأخر.
شرع ِّي بدلي َّ شرعي
أ) رفع
الحكم ال َّ
ه
ب المتق ِّد هم على
ارتفاع
ب) الخطاب ال َّدا ُّل على
ت بالخطا ه
الحكم اليَّاب ه
ه
ه
وجه لوله لكان ثابتا مع تراخي هه عنه.
ج) بيان انتها هء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه(.)2
ّ
الحدييين وجب التَّرجيح.
المتأخر من المتقد هِّم من
عرف
 )4فإن لم ي ه
ه
ب.
والتَّرجيح وثيفيَّته وقواعده او مبحينا هفي اذا الكتا ه

وصححه وأحمد في مسند هه ،والطبراني والبيهقي والدارقطني.
( )2رواه الحاثم في المستدرك
َّ
وصححه اللباني.
( )1أخرجه الخمسة
َّ
( )4أخرجه مسلم.
( )2النسخ عند الصوليين المؤلف :أ .ي علي جمعة مفتي الديار المصرية.
الناشر :نهلة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
تاريخ النشر :الطبعة الولى فبراير .1005
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قاعدة:
عدم
ب وال ُّ
ص الكتا ه
سن هة ول تعارض ،أ َّما يلي َّ ه
ل اختلف فهي نصو ه
ض القرآ هن فهو قوله تعالى( :ولو ثان همن هعن هد غي هر للاه
تعار ه
لوجدوا فهي هه اخ هتلفا ث هييرا)(.)2
سع هدَ :فل َّما ثان من عن هد للاه لم يكن في هه اختلف أصل(.)1
قال ال َّ
بي  :إنَّ القرآن لم ينزل ّ
يكذب بعله بعلا ب َّ نزل
وقال النَّ ُّ
يص ّدق بعله بعلا ،فما عرفتم منه فآعملوا ب هه وما جهلتم منه
فريّوه إلى عالم هه(.)4
وأ َّما السنَّة فل تعارض فيها لنَّها وحي من للاه تعالى لقول هه تعالى:
(وما ين هطق ع هن الهوى  ¤إهن او إهلَّ وحي يُّوحى)(.)2
بي  :أل إنّي أوتيت الكتاب وميله معه (.)5
وقال النَّ ُّ
فكتاب للاه تعالى بدلل هة اآلي هة لن يكون في هه اختلف فيما بينه ،وأ َّما
ب ول تتعارض معه اطلقا ،اذا لنَّ
السنَّة فل تختلف مع الكتا ه
سنَّة فيما بينها حتَّى وإن
للا تعالى ،وأ َّم ال ُّ
ال ُّ
سنَّة بنفسها وحي من ه
ثان فهي ظااراا التَّعارض َّإل أنَّ الحقيقة أنَّه ل تعارض فيها ول
سنَّة فيما بينها وقد سبق وقلنا
اختلف بالكليَّ هة ،فكيف تتعارض ال ُّ
سابق هة واي بيِّنة غير
للا تعالى ،بدلل هة اآلي هة ال َّ
أنَّ ال ُّ
سنَّة وحي من ه
مجملة ،قال تعالى( :وما ين هطق ع هن الهوى  ¤إهن او إهلَّ وحي
سنَّ هة اختلف فيجب أن يكون الكتاب في هه
يُّوحى) فإن صار فهي ال ُّ
اختلف ،اذا لنَّهما من مشكاة واحدة ،ول يكون الكتاب في هه
ت.
اختلف بحال بما سبق ذثره من اآليا ه
( )2النّساء . 21
( )1تفسير السعدَ.
صححه اللباني ).
( ( )4أخرجه أحمد عن عبد للا بن عمرو رضي للا عنه و َّ
( )2النجم .2-4
وصححه اللباني ).
( ( )5أخرجه أبو ياوي و أحمد عن معدَ ثرب رضي للا عنه
َّ
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علم الموقِّعين :ما ثان من
وقد قال ابن القيّ هم رحمه للا تعالى فهي ا ه
عن هد للاه فل اختلف في هه ول تناقض ،وإنَّما الختلف والتَّناقض
في ما ثان من عن هد غير هه(.)2
وقال أيلا في زا هي المعا هي :ل تعارض بحم هد للاه فهي أحاييي هه
صحيح هة ،فإذا وقع التَّعارض:
ال َّ
الحدييين ليس من ثلم هه صلَّى للا علي هه
فأ َّما أن يكون أحد
ه
الروا هة مع ثون هه ثقة ثبتا فاليِّقة يغلط.
وسلَّم وقد غلط بعض ُّ
الحدييين ناسخا لآلخا هر إذا ثان م َّما يقب َّ النَّسخ.
أو يكون أحد
ه
س ثلم هه صلَّى للا
فهم ال َّ
أو يكون التَّعارض هفي ه
امع ل هفي نف ه
س ه
علي هه وسلّم( .)1انتهى
فل ب َّد من وجو هي اذ هه الوجو هه اليَّلث هة.

( )2ابن القيم "أعلم الموقعين.
( )1ابن القيم"زاي المعد".

***************************
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مطلب
اإليراك:
مراتب
ه

الصبي والفتاة :إذا بلغا،
اليراك لغة :مصدر أيرك( ،)2وأيرك
ُّ
ويطلق اإليراك فهي اللُّغ هة ويراي ب هه :اللَّحاق ،يقال :مشيت حتَّى
الحيوان واليَّم هر ،ثما يستعم َّ
أيرثته ،ويراي ب هه أيلا :البلوغ هفي
ه
الرؤي هة فيقال :أيرثته ببص هرَ :أَ رأيته ،وقد استعم َّ الفقهاء
هفي ُّ
البلوغ بهذا
للفظ
بلوغ
اإليراك بمعنى:
الحلم ،فيكون مساويا ه
ه
ه
ه
اإلطلق ،ويطلق بعض الفقها هء اإليراك ويريدون ب هه أوان
ه
()1
النلج .
ه
س إلى المعنى بتمام هه(.)4
اإليراك اصطلحا :وصول النَّف ه
المعلوم إلى
العلم؛ أَ وصول ميا هل
ب
واإليراك او مرتبة من مرات ه
ه
ه
()2
ت
س المدرث هة  ،ول َّما ثان اإليراك على مراتب ثان أعلى يرجا ه
النَّف ه
اإليراك او العلم.
ه

اإليراك(:)5
مراتب
ه
 )2العلم :واو إيراك الشَّي هء على ما او علي هه إيراثا جا هزما(،)1

ثأن ترى شجرة فتدرك أنَّها شجرة ،و ترى جمل فتدرك أنَّه جم َّ،
نوعان:
والعلم
ه
المعلوم في هه ضروريّا ،بحيث
علم ضرو هرَ :واو ما يكون إيراك
ه
ثالعلم بأنَّ النَّار حا َّرة ميل.
يلطر إلي هه من غي هر نظر ول استدلل،
ُّ
ه
ب
وعلم نظ هرَ :واو ما يحتاج إلى نظر واستدلل،
ثالعلم بوجو ه
ه
الغس َّ من الجناب هة(.)1
النِّيَّ هة للوضو هء و
ه

35

اإليراك :او ال هذَ يعبَّر عنه
ت
ه
واذا العلم الذَ او أعلى يرجا ه
()1
للواقع  ،واختلفوا
باليقين ،واليقين :او العتقاي الجازم المطابق
ه
ه
لرو هرَ هأم النَّظ هرَ ،والظَّاار أنَّه يفيد
ا َّ اليقين يفيد العلم ال َّ
هفي ه
ت.
ثلاما على ما سيأتهي من التَّقسيما ه
واليقين على ثلث هة أقسام:
اليقين.
 )2علم
ه
اليقين.
 )1عين
ه
اليقين.
ق
 )4ح ُّ
ه
ين*لترونَّ
ويجمعها قوله تعالى ":ث َّل لو تعلمون هعلم الي هق ه
ين"(.)2
الج هحيم*ث َّم لترونَّها عين الي هق ه
ين(.)1
وقوله تعالى :إنَّ اذا لهو ح ُّ
ق اليقه ه
فال َّول :او العلم بالشَّي هء هعلما جا هزما واو علم يقيني ،لقول هه
تعالى" :وجحدوا هبها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعل ّوا ۚ "(.)20
علم
الرؤية التهي تحقِّق يرجة من
واليَّاني :اي ُّ
اليقين أعلى من ه
ه
اليقين.
ه
للجحيم ،حينها
واليَّالث :او الحقيقة الملموسة ،واو بدخو هلهم
ه
اليقين ،ومنه قوله
ق
يتحقَّق ما علهموه يقينا وما رأوه ،واو ح ُّ
ه
تعالى" :ونايى أصحاب الجنَّ هة أصحاب النَّا هر أن قد وجدنا ما وعدنا
ر ُّبنا حقا"(.)22
اليقين ،وثانوا قد علموه فهي
ق
أَ وجدوا ما وعدام ربُّهم ح َّ
ه
اليقين ،ث َّم يخلوا
ينياام علم اليقي هن ،ث َّم رأوه يوم القيام هة عين
ه
الجنَّة فتحقَّق اليقين.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 )2معجم المعاني.
 )1الموسوعة الفقية موقع اسلم واب.
 )4شرح نظم العمريطي.
 )2مفهوم اإليراك – ي .بلي َّ عبد الكريم – منشور في شبكة اللوثة.
 )5محمد بن صالح العييمين في شرحه ليلثة الصول مراتب اإليراك.
 )1 – 5شرح مراتب اإليراك لبن عييمين.
 )1نزاة النَّظر.
( )2سورة التَّكاثر .)1/1/5
( )1سورة الواقعة .) 15
( )20سورة النَّم َّ .)22 :
( )22سورة العراف.)22 :
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أقسام اليقي هن اليَّلث هة بما يلهي ،قال:
وأ َّم ابن القيِّ هم فقد عبَّر عن
ه
ب ،بحيث
المرتبة الولى :علم اليقي هن ،واي انكشاف
المعلوم للقل ه
ه
ثانكشاف المرئ ِّي للبص هر.
يشااده ول يشَُّ في هه
ه
المعلوم بالبصا هر.
المرتبة اليَّانية :عين اليقي هن ،أَ مشاادة
ه
ت اليقي هن ،واي مباشرة
المرتبة اليَّالية :ح ُّ
ق اليقي هن ،واي أعلى يرجا ه
المعلوم وإيراثه اإليراك التَّام
ه
فالولى :ثعلمَ بأنَّ في اذا الوا هيَ ماء ،واليَّانية :ثرؤيت هه ،واليَّالية:
()2
ب منه  .انتهى ثلم ابن القيم
ثال ُّ
شر ه
ت
ميال آخر :إيماننا الجازم بالجنَّ هة والنَّا هر ،اذا علم اليقي هن؛ فإذا أزلف ه
ت الجحيم
الجنَّة يوم القيام هة للمتَّقين ،وشااداا الخلئق ،وب ِّرز ه
للغاوين ،ورآاا الخلئق ،فذلَ عين اليقي هن ،فإذا أيخ َّ أا َّ الجنَّ هة
ق اليقي هن(.)1
الجنَّة وأا َّ النَّا هر النَّار ،فذلَ حينئذ ح ُّ
العلم أعلى وأسمى
ومن خل هل ما تق َّدم يتَّلح أنَّ اليقين او يرجة من
ه
العلم(.)4
من المعرف هة وال ِّدراي هة ،فهو في أعلى حدو هي
ه
وم َّما ينب هغي أن يعلم أنَّ اليقين يقوى ويلعف ويزياي وينقص ،فهو
يرجات متفاوتة ،قال ابن تيميَّة رحمه تعالى :للمؤمنين العارفين بالله
ب و"مناز هل اليقي هن" ما ل تكاي تحيط ب هه
ت القر ه
المحبِّين له من مقاما ه
( )2
ق المعرف هة َّإل من أيرثه وناله .
العبارة ،ول يعرفه ح َّ
()5
وقال ع هن اليقي هن فهي موضع آخر" :له يرجات متفاوتة" .
( )1
ب" :اليقين يلعف ويقوى" .
وقال الشيخ مح َّمد بن عب هد الو َّاا ه
أنواع اليقي هن ال هذَ يقوى ويلعف؟
أَ
والسؤال ُّ
ه
ق اليقي هن لنَّه ثما أسلفنا
ل يكون َّإل علم اليقي هن ،ويستحي َّ أن يكون ح َّ
ق اليقي هن قد تحقَّق المر وانتهى ،فل مجال للزياي هة في هه
أنَّ فهي مرتب هة ح ِّ
ب
ول النقصا هن ،وثذلَ عين اليقين ،فل أيقن من العي هن لستعا ه
الحقيق هة.
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 )1الظَّنُّ  :واو إيراك الشَّي هء مع احتمال ضد مرجوح( ،)1واو
اجح او الظَّنُّ .
تجويز
أمرين أحداما أرجح من اآلخ هر ،فال َّر ه
ه

فائدة:

إنَّ الظَّنَّ ل يفيد العلم (أَ اليقين) قب َّ التَّ
رجيح ،فإن ر ِّجح الظنُّ
ه
اليقين ويفيد حينها العلم ،منه قوله تعالى:
أقسام
يصبح قسما من
ه
ه
ت التَّرا هقي()11و هقي َّ من َّراق()11وظنَّ أنَّه ال هفراق (")12
"ث َّل إهذا بلغ ه
(.)2
الروح إلى التَّراقهي واي جمع ترقوة
ت ُّ
قال ابن ثيير :فهنا لما بلغ ه
والعاتق(.)1
واي العظام ال هتي بين ثغر هة النَّح هر
ه
أمرين ،واو أنَّه سيموت أو أنَّه لن يموت
ج َّوز المحتظر حينها
ه
رجح أنَّه الفراق ،أَ الموت بعد أن تيقَّن من ذلَ؛
ساعتها ،ث َّم َّ
اليقين إن
ونخرج بهذا أنَّ الظَّنَّ ال َّراجح يفيد العلم ،واو جزء من
ه
ر ِّجح.
قال الطَّبرَ":وظنَّ أنَّه الفراق" يقول تعالى ذثره :و"أيقن" ال هذَ
والمال والول هد(.)20
والا َّ
قد نزل ب هه أنَّه فراق الدُّنيا
ه
ه
رثشي قال :وث ُّ َّ ظن يتَّص َّ ب هه "إنَّ " المش َّدية فهو يقين،
وعن ال َّز ه
ه
()21( )22
.
ثقول هه تعالى :إهنِّي ظننت أنِّي ملق هحسا هبيه

( )2ينظر :مفتاح يار السعاية لبن القيم.
( )1انظر :مدارج الساثلين  -ومكاشفة القلوب.
( )4ينظر :الزرثش ّي ،البراان في علوم القرآن ج  ،2ص .202
( )2مجموع فتاوى شيخ اإلسلم.
( )5الستقامة.
( )1ثتاب التوحيد.
( )1مرتب اإليراك لبن عييمين.
( )2سورة القيامة .12 - 11
( )1تفسير ابن ثيير.
( )20تفسير الطبرَ.
( )22سورة الحاقة.10 :
( )21التقان في علوم القران للسيوطي.
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 )4الشََُّّ  :واو إيراك الشَّي هء مع احتمال مساو( ،)2واو تجويز
أمرين ل أحد فيهما أرجح من اآلخ هر ،ول مزيَّة لحداما على
ه
اآلخ هر ،أَ استوى طرفاه.
واذا ال هذَ أخطأ في هه الكييرون حين اختلط عليهم المر بين الش هََّ
والظَّنِّ والفرق بينهما شاسع.
أمرين ول يد هرَ الحقيقة فهي
فالشََُّّ او أن يبقى الشَّاكُّ متذبذبا بين
ه
أيِّهما ،وأ َّما الظنُّ فهو ما ق ِّرر بعد النَّظ هر.
احتمال ضد راجح( ،)1واو
 )2الوام :واو إيراك الشَّي هء مع
ه
مرجوح الظَّنِّ .
فرجح أنَّه ماء ،فترجيحه اذا
ثمن رأى ماء من بعيد ،فدقَّق النَّظر َّ
او الظنُّ  ،فل َّما اقترب من الما هء وجده سرابا ،فهذا ض ُّد الظنِّ
ومرجوحه ،ويسمى واما ،فيقول" :ظننت أنِّي رأيت ماء لكنَّني
وامت ذلَ" ،لذلَ سم َّي مرجوح الظَّنِّ واما.
َّيئ بالكلِّيَّ هة(.)4
 )5الجه َّ البسيط :واو عدم
ه
إيراك الش ه
ثمن سألته عن شيء ،فقال :ل أي هرَ ،واو ل يد هرَ حقيقة.
خلف مااو
 )1الجه َّ المر َّثب :واو إيراك الشَّي هء على
ه
()2
ب ،بحيث ر ِّثب على صاحب هه العديد من
علي هه  ،واو ُّ
شر ما هفي البا ه
المو هر ،أ َّولها :أنَّه جاا َّ بالشَّي هء ،اليَّاني :أنَّه جاا َّ بأنَّه جاا َّ،
خلف مااو علي هه ،فر ِّثب علي هه
اليَّالث :أنَّه مدرك للشَّي هء على
ه
جهلن وعلم مخالف للحقيق هة ،لذلَ س ِّمي جهل مر َّثبا ،وفي هه ثتب
ه
بشك َّ طرافة حيث قال:
بيتين
أحدام
ه
ه
الحكيم توما:
قال حمار
ه
لو أنصــــف الدَّار لكنـــت أرثـــــب  -لنَّ هني -
جاا َّ بسيط وصاح هبي جاا َّ مر َّثب
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نص على
ونحن ل نقول لو أنصف الدَّار فالدَّار او للا تعالى ثما َّ
ذلَ الحديث حيث قال صلَّى للا علي هه وسلَّم فهي ما يخبر ب هه عن
يسب الدَّار وأنا الدَّار.)5("...
ربِّ هه" :يؤذي هني ابن آيم
ُّ
ولكنَّنا نقول "لو أنصف القوم لكنت أرثب" ،وما ثتبنااا َّإل
لألمان هة العلميَّ هة.
وتوما اذا ثان رجل ي َّد هعي الحكمة ،واو هفي أصل هه جاا َّ جهل
مر َّثبا ،ومن حك هم هه أنَّه أفتى يوما النَّاس وقال" :تصدَّقوا ببناتكم
يصح
ب المسلمين" ،واو ل يد هرَ أنَّ النِّكاح له شروط
ُّ
على شبا ه
ت الشُّروط فهو زنا.
وإن اختلَّ ه
بها العقد ،ه
فقال :المحبِّي فهي ذلَ:
عيم(.)1
ت على
تصدَّق بالبنا ه
البنين * يريد بذلَ جنَّة النَّ ه
ه
وتوما اذا ثان أبوه طبيبا ،وبعد وفات هه ورث ثتب أبي هه وبدأ يشتغ َّ
سوياء شفاء من ث ِّ َّ ياء" ،غير أنَّ
بها ،وثان يقرأ "الحبَّة ال َّ
النُّسخة ال هتي ثان يقرأ منها فيها خطأ املئي بسيط ،حيث استب هدلت
سوياء شفاء من ث ِّ َّ
ثلمة "الحبَّة" بـ "الحيَّ هة" فقرأاا "الحيَّة ال َّ
ياء" ،وقي َّ أنَّه ثان يبحث عن حيَّة سوياء فلدغته ومات ،وفهي
ت خلق ثيير.
رواية قي َّ أنَّه تسبَّب بمو ه
وقد قال أبو حيَّان النحوَ:
العلـــــــوم
إليراك
يظـنُّ الغمر أنَّ الكتب تهدَ*أخــا فــهم
ه
ه
الفــهيم
وما يد هرَ الجهول بأنَّ فيها*غوامض حيَّرت عق َّ
ه
المستقيم
راط
عن ال ِّ
ص ه
ه
إذا رمــت العلوم بغي هر شيـخ*ضللت ه
الحــكيم(.)1
وتلتبس المور علــيَ حتَّى*تكون أض ُّ َّ من توما
ه
( )2ينظر حاشية ثتاب "زينة النواظر وتحفة الخواطر" لبن عطاء للا السكندرَ.

سابق.
( )1ال َّ
سابق.
( )4ال َّ
سابق.
( )2ال َّ

( )5متَّفق علي هه.

( )1خلصة الثر في أعيان القرن الحايَ عشر.
( )1الياب الشرعية لبن مفلح (.)251 /1

*******************************
40

*مطلب*
وفي هه ستَّة فروع:
ت،
تعريف )2 :الدَّلي ه َّ القط هعي )1 ،الدَّلي َّ الظَّنِّي )4 ،قطع ُّي اليُّبو ه
ت )5 ،قطع ُّي الدَّلل هة )1 ،ظنِّي الدَّلل هة.
 )2ظنِّ ُّي اليُّبو ه
الدّلي َّ لغة  :جمعه :أ هيلَّء وأ هيلّة ويلئ َّ.
ال َّدلهي َّ او :ما يستد ُّل ب هه ،من براان ،وبيِّنة ،وح َّجة ،وشااد،
علمة(.)2
حيح في هه على حكم
ص
والدّلي َّ اصطلحا :ما يستد ُّل بالن َّظ هر ال َّ
ه
القطع أ هو الظَّنِّ (.)1
شرعي عملي (أو قلبي) على سبي ه َّ
ه
ي.
ي والظنِّ َّ
إذا الدَّلي َّ يشم َّ القط هع َّ
القطعي لغة :اسم منسوب إلى قطع ،واو ال هذَ ل ش ََّ في هه ،واو
ُّ
( )4
لرور هة ول يحتاج إلى تجربة .
مؤ ّثد بال َّ

القطعي او:
 )2الدَّلي َّ
ُّ

المقطوع ب هه ال هذَ ل يقب َّ ال ِّزياية ول النُّقصان ول الجتهاي ،ومياله
صيام ثلث هة أيَّام فهي الح ِّج وسبعة إهذا رجعتم تهلَ عشرة
قوله تعالى" :ف ه
( )2
ب صيامها يللة قطعية ،
ثا هملة" فدللة العد هي انا على الي َّ هام الواج ه
ول تقب َّ ال ِّزياية فهي العد هي ول النُّقلان ول الجتهاي.
( )2قاموس المعاني .
()1ثتاب علم أصول الفقه (موقع نداء اإليمان) .
( )4قاموس المعاني .
( [)2البقرة. ]211 :
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 )1الدَّلي َّ الظَّنِّ ُّي او:

الحكم مع احتما هل ض ِّد هه احتمال مرجوحا ،ومياله قوله
ما ي َّل على
ه
تعالى":يا أيُّها ال َّ هذين آمنوا ل تب هطلوا صدقاتهكم بهالمنِّ وال ذى"(.)2
صدقة أَ
فظاار اآلي هة يد ُّل على أنَّ ثلّ من المنِّ والذى يبط َّ ال َّ
المرجوح ال هذَ تحتمله اآلية،
أحداما ،ول يلتفت إلى الحتما هل
ه
صدقة ل تبط َّ َّإل
بالجمع بين المري هن أَ المنُّ
واو أنَّ ال َّ
ه
والذى(.)1
ش هَ(.)4
اليبوت لغة :او البقاء ال هذَ ل يتأث َّر بال َّ

اليُّبوت اصطلحا:

سند،
ت :أَ من حيث وصو هل الدَّلي ه َّ إلينا أَ ال َّ
المقصوي باليُّبو ه

واو إ َّما ثابت قطعيّا ،أو ثابت ظنيّا.

ت:
)4
قطعي اليُّبو ه
ُّ

َّارع سواء من القرآ هن أو من
واو ما يقطع يقينا بنسبت هه إلى الش ه
ث المتواتر هة ،واو الذَ يعب َّر عنه بالمتوات هر ،وسيأتهي
الحايي ه
تعريفه.
ث الن َّبوي َّ هة متواترة ،منها
فالقرآن ثلُّه متواتر وثيير من اآلحايي ه
ي متع ِّمدا فليتب َّوأ مقعده
قوله صل َّى للا علي هه وسلَّم (:من ثذب عل َّ
َ وابن ماجه
َ ومسلم وأبو ياوي والتِّرم هذ ُّ
من النَّا هر) ،رواه البخار ُّ
َ :اذا الحديث قد روَ عن غيرما
وأحمد ،وقال الحافظ المنذر ُّ
سن هن والمساني هد وغيراا حت َّى
حاح وال ُّ
صحاب هة فهي ال ِّ
واحد من ال َّ
ص ه
بلغ مبلغ المتوات هر  )2(...فالقرآن واآلحاييث المتواترة تس َّمى
ت.
قطعيَّة اليُّبو ه
([)2البقرة.]112 :
( )1شبكة اللوثة أصول الفقه الذَ ل يسع الفقيه جهله ،ي .عبدالحكيم يرقاوَ .
( )4معجم المعاني.
( )2الشرح المختصر لمحمد النابلسي.
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ت:
 )2ظنِّ ُّي اليُّبو ه

اي الخبار التهي لم تص َّ إلى يرج هة التَّوات هر ،ول يوجد ظنِّي
ت فهي القرآ هن فكلُّه متواتر.
اليُّبو ه

الدَّللة:
المقصوي بالدَّلل هة :او ما يفهم من الخب هر ،أَ ال هذَ يد ُّل علي هه ،ثالوام هر
سن َّ هة).
ب أو ال ُّ
والنَّوا هاي( ،سواء من الكتا ه

قطعي الدَّلل هة:
)5
ُّ

للخلف
او "الخبر" ال هذَ ل يحتم َّ َّإل فهما أو معنى واحدا ول مجال
ه
في هه .ميال :قوله تعالى( :ق َّ او للا أحد)( )2فنفهم من اذا الن َّص أنَّ للا
للخلف
تعالى واحد ل شريَ له فهي حكم هه ول ملك هه ول ن َّد له ول مجال
ه
فهي اذا ،فهذا ال هذَ فهمناه من النَّص فهما واحدا او( :ال َّدللة) ،واذا
ص.
ما يس َّمى بالنَّ ِّ

 )1ظنِّ ُّي الدَّلل هة:

او الدَّلي َّ الذَ يقب َّ أثير من فهم واحد ،وليس شرطا أن يكون في هه
راجح ومرجوح ،وسيأتهي.

ص:
الن َّ ُّ

ص او ما ل يحتم َّ َّإل معنى واحدا ،واو المقطوع بدللت هه ،ثقول هه
النَّ ُّ
تحريم الميت هة(.)4
تعالى( :ح ِّرمت عليكم الميتة  )1( )...فهذا نص هفي
ه
( )2اإلخلص. 2 :
( )1المائدة.4 :
( )4انلر روضة الناظر  -و شروح الورقات.

************************
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وفي هه ثلثة أقسام:

لي َّ القط هعي
أقسام ال َّد ه

قطعي الدَّلل هة:
ت
القسم ال َّول:
قطعي اليُّبو ه
ُّ
ُّ

()2
ت من حيث
ثقول هه تعالى( :ق َّ او للا أحد) فهذ هه اآلية قطعيَّة اليُّبو ه
وصولها إلينا بالتَّوات هر ،واي أيلا قطعيَّة الدَّلل هة من حيث أنَّها نص ل
تحتم َّ َّإل معنى واحدا ،واو أنَّ للا تعالى واحد.

ت ظنِّي ال َّدلل هة:
القسم اليَّانهي:
قطعي اليُّبو ه
ُّ

()1

س ههنَّ ثلثة قروء ) ...
ثقول هه تعالى( :والمطلَّقات يتربَّصن بهأنف ه
القرآن متواتر
ت من حيث أنَّها متواترة وث ُّ َّ
فهذ هه اآلية قطعيَّة اليُّبو ه
ه
واي ظنيَّة الدَّلل هة إذ أنَّها تحتم َّ أثير من معنى ،فالقروء جمع قرء
ض وبمعنى ال ُّ
حتمالين ،أصبح
فبهذين ال
طه هر منه،
ه
ه
واو بمعنى الحي ه
المعنيين يصبح ال َّراجح او الظَّاار
رجحنا أحد
ال َّدلي َّ ظنيّا ،فإذا َّ
ه
ومرجوحه او المؤ َّول ،وسيأ هتي.

ت:
القسم اليَّالث:
قطعي الدَّلل هة ظنِّ ُّي اليُّبو ه
ُّ

ظني
قطعي الدَّلل هة من حيث أنَّه ل يحتم َّ َّإل معنى واحدا واو
فهو
ُّ
ُّ
ت من حيث وصول هه إلينا.
اليُّبو ه
ث
ت :أَ لم يبلغ يرجة المتوات هر ،واو ما يعبَّر عنه بالحدي ه
وظِّنِّ ُّي اليبو ه
ت هفي
نق َّ القرآن ،لنَّ ل ظنِّي اليُّبو ه
اآلحا هي ،وقلنا الحديث اآلحاي ولم ه
القرآن وفي هه ظنِّي الدلل هة.
ه
ت وقطعي الدلل هة:
ث اآلحا هي بصفت هه ظنِّي اليُّبو ه
ميال على الحدي ه
حديث أبو اريرة أنَّ رسول قال:
صلة(.)4
صل هة رثعة فقد أيرك ال َّ
من أيرك من ال َّ
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قطعي الدَّلل هة من حيث أنَّه ل يحتم َّ َّإل معنى واحدا ،واو
فهذا الحديث
ُّ
صلة في
صل هة فقد أيرك ال َّ
أنَّ من أيرك رثعة قب َّ أن يخرج وقت ال َّ
ت لنَّه لم يبلغ يرجة التَّوات هر.
وقتها ،واو
ظني اليُّبو ه
ُّ

( )2سورة اإلخلص 2
( )1سورة البقرة .112
( )4رواه البخارَ ومسلم و مالَ في المطأ.

************************
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لي َّ الظَّنِّي
أقسام ال َّد ه
ت،
وأ َّما الظَّنِّ ُّي ثنَّا قد ذثرنا منه ظن َّي الدَّلل هة وذثرنا منه ظن َّي اليُّبو ه
وع َّرفناه ثما سبق من حيث يللت هه وثبوت هه.

ت.
ظني الدَّلل هة
ويبقى نوع واحد واو:
ظني اليُّبو ه
ُّ
ُّ

فهو ظنِّي من حيث يللت هه ،بحيث يحتم َّ أثير من معنى ،واو ظنِّي من
حيث ثبوت هه لكون هه لم يبلغ يرجة التَّوات هر.
عان بالخيا هر ما لم يتف َّرقا.)2()...
ميال :حديث (البيِّ ه
ظني الدَّلل هة لنَّهم اختلفوا
ت من حيث أنَّه آحاي ،واو
فهو ظن ُّي اليبو ه
ُّ
ت وظنِّ َّي ال َّدلل هة أيلا.
ي اليُّبو ه
فهي تفسير هه ،فيكون بهذا ظن َّ
فائدة:
ت
ت ،ويكون قطع َّي اليُّبو ه
القرآن يكون قطع َّي الدَّلل هة قطع َّي اليُّبو ه
ت لنَّه متواتر.
ظن َّي الدَّلل هة ،ول يكون القرآن ظنِّ َّي اليُّبو ه
ت ،ويكون قطع َّي الدَّلل هة
والحديث يكون قطع َّي الدَّلل هة قطع َّي اليُّبو ه
ت ظن َّي ال َّدلل هة ،ويكون ظن َّي
ت ،ويكون قطع َّي اليُّبو ه
ظن َّي اليُّبو ه
بعدم الظَّنيَّ هة فهي
ت ظن َّي ال َّدلل هة ،فالقرآن يمتاز على الحدي ه
اليُّبو ه
ث ه
ثبوت هه.

( )2متَّفق عليه من حديث حكيم بن حزام.

************************
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أشهر قواع هد التَّ
رجيح
ه
يمكن تقسيم أشه هر قواع هد التَّ
ض
رجيح التهي يتَّجه إليها عند تعار ه
ه
يليلين إلى أربع هة مباحث:
ه

(المبحث ال َّول):

سن هد واي ستُّ قواعد.
قواعد ترجع إلى ال َّ
يرجح المتواتر على اآلحا هي.
القاعدة الولىَّ :
يرجح الثير ر َّواة على الق ِّ َّ رواية.
القاعدة اليَّانيةَّ :
المرس َّ.
يرجح المتَّص َّ على
القاعدة اليَّاليةَّ :
ه
يرجح ما اتفق على وصل هه على ما اختلف
القاعدة ال َّرابعةَّ :
فهي وصل هه وإرسال هه.
يرجح ما اتُّفق على رفع هه على ما اختلف
القاعدة الخامسةَّ :
فهي رفع هه ووقف هه.
ب.
سايسةَّ :
القاعدة ال َّ
ب على الملطر ه
يرجح ما سلم من الضطرا ه

(المبحث اليَّاني):
المتن واي خمس قواعد.
قواعد ترجع إلى
ه
الفع َّ.
يرجح القول على
القاعدة الولىَّ :
ه
يرجح ما ذثرت علَّته على ما لم تذثر علَّته.
القاعدة اليَّانيةَّ :
يرجح ما له شوااد على ما ل شااد له.
القاعدة اليَّاليةَّ :
ب.
القاعدة ال َّرابعةَّ :
يرجح المسموع على المكتو ه
ت
القاعدة الخامسةَّ :
يرجح المسموع أ هو المكتوب على المسكو ه
عنه.
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(المبحث اليَّالث):
قواعد ترجع إلى المعنى واي سبع قواعد.
ص على الظَّاا هر.
يرجح النَّ ُّ
القاعدة الولىَّ :
يرجح الظَّاار على المؤ َّو هل.
القاعدة اليَّانيةَّ :
المجم َّ.
يرجح المبيَّن على
القاعدة اليَّاليةَّ :
ه
العام.
يرجح الخاص على
القاعدة ال َّرابعةَّ :
ه
المطلق.
يرجح المقيَّد على
القاعدة الخامسةَّ :
ه
يرجح الحظر على اإلباح هة.
سايسةَّ :
القاعدة ال َّ
المفهوم.
يرجح المنطوق على
سابعةَّ :
القاعدة ال َّ
ه

(المبحث ال َّرابع):

قواعد ترجع إلى ال َّرا هوَ واي ستُّ قواعد.
الضبط والفق هه على من
الوثق و
ترجح رواية
القاعدة الولىَّ :
ه
ه
يونه.
فق على عدالت هه على
القاعدة اليَّانيةَّ :
ترجح رواية ال َّرا هوَ المتَّ ه
المختلف هفي عدالت هه.
ه
ب الواقع هة على غير هه
ترجح رواية ال َّ
القاعدة اليَّاليةَّ :
صحاب ِّي صاح ه
صحاب هة.
من ال َّ
ترجح رواية من ل يج ِّوز ال ِّرواية بالمعنى على
القاعدة ال َّرابعةَّ :
من يج ِّوز ذلَ.
ترجح رواية ال َّرا هوَ على رأي هه.
القاعدة الخامسةَّ :
للحكم على النَّا هفي(.)2
ت
القاعدة ال َّ
سايسة :تر َّجح رواية الميب ه
ه
ص الشَّرعيَّ هة الَّتي ظااراا التَّعارض ،لـ "خالد بن محموي الجهني.
( )2قواعد الت
َّرجيح بين النُّصو ه
ه

*****************************
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المبحث ال َّول

سن هد
قواعد ترجع إلى ال َّ
وفي هه ستُّ قواعد:

القاعدة الولة
يرجح المتواتر على اآلحا هي.
َّ

يليلن أحداما متواتر واآلخر آحاي وجب ترجيح
إذا تعارض
ه
المتوات هر على اآلحا هي(.)2
اذا لنَّ المتواتر تيقُّنه أرجح من اآلحا هي ،ولنَّ ما ثان ر َّوايته أثير
سه هو(.)1
عن
الغلط وال َّ
ه
س وأبعد ه
ثان أقوى هفي النَّف ه
والحديث المتواتر:
ب عن ميلهم
او ما نقله عدي ل يمكن مواطائتهم على الكذ ه
سي ل مظنون ،ويحص َّ
ويست هوَ طرفاه والوسط ويخبرون عن ح ِّ
العلم بقولهم ،وذلَ ل يلبط بعدي مخصوص.
وع َّرفه ابن عييمين رحمه للا تعالى وقال :ما رواه جماعة
ب واسندوه إلى شيء
يستحي َّ فهي العاي هة أن يتواطؤوا على الكذ ه
محسوس(.)4
و التَّعريف الجامع او :ما رواه جمع عن جمع يستحي َّ تواطؤام
الحس.
ب هفي العاي هة ويكون مستند خبرام
ُّ
على الكذ ه
( )2العتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار.
( )1اآلمدَ "اإلحكام في أصول الحكام"
( )4مصطلح الحديث لبن عييمين.
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فائدة:

ث أنَّ
أا َّ الحدي ه
ث ُّ َّ اذ هه التَّعريفا ه
ت ليست تعريفات المحدِّثين ،فعند ه
رسول للاه فهو يحم َّ على التَّوات هر ويعام َّ
صح عن
ث ُّ َّ حديث َّ
ه
معاملة المتوات هر ويفيد العلم ،ويس َّمى متواترا حكما ،وت َّم تسميته
على اذا النَّح هو ليف َّرق بينه وبين المتواتر حقيقة ،واذا التَّفريق
رجيحَّ ،
يحتاج إلي هه فهي حال هة التَّ
وإل فك َّ يفيد العلم ،ومنهم من قال:
ه
للا او متواتر على الحقيق هة،
أَ حديث صحيح عن
ب َّ ُّ
رسول ه
ه
ث َّم إذا احتجنا إلى التَّ
رجيح نظرنا.
ه
والحديث اآلحاي او:
سابق هة ،فيكون حينها ،إ َّما غريبا
ما لم يوجد في هه شروط المتوات هر ال َّ
أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيلا ،اذا لمن يرى بالتَّفرق هة بين
ض.
المشهو هر والمستفي ه
()2
سن هد أو ثلِّ هه.
ت ال َّ
والغريب ما رواه راو فقط فهي إحدى طبقا ه
()1
سن هد أو ثلِّ هه.
والعزيز ما رواه
ت ال َّ
اثنان  ،فهي إحدى طبقا ه
ه
()4
سن هد أو ثلِّ هه.
ت ال َّ
والمشهور ما رواه ثلثة  ،هفي إحدى طبقا ه
والمستفيض ما رواه أثير من ثلثة ولم يكن متواترا(.)2
قال البيقونهي(:)5
َ فوق ما ثلثه
َ اثن هين أو ثلثه *"مشهور" مر هو ُّ
"عزيز" مر هو ُّ
وقال رحمه للا:
 * ..................................وق َّ "غريب" ما روى راو فقط

()1

سيوطي رحمه للا تعالى الربعة بقول هه:
وقد ع َّرف ال ُّ
ان فقط لــــــه خ هذ
ال َّول المطلق فريا ،والـــــــــ هذَ * له ط هريق ه
وسم الع هزيز ،والـــــــــــ هذَ رواه * ثلثة مشهورنــــــــا ،رآه
()1
قوم يسا هوَ المستفهيض والصح * اذا هبأثير ،ول هكن ما وضح
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رجح المشهور
رجح المستفيض على المشهو هر ،وي َّ
وب هه أيلا :في َّ
ب.
على العزي هز ،وي َّ
رجح العزيز على الغري ه
رجح
حيح لغير هه ،وي َّ
صحيح لذات هه على ال َّ
رجح ال َّ
ومنه أيلا :ي َّ
ص ه
رجح الحسن لذات هه على
الصحيح لغير هه على
الحسن لذات هه ،وي َّ
ه
الحسن لغير هه.
ه
لابط عن ميل هه إلى
صحيح لذات هه او :ما رواه العدل ال َّ
 )2وال َّ
منتهاه بل شذوذ ول علَّة قايحة.
وقد ع َّرفه العراقي رحمه للا تعالى بقول هه:
ص َّ اإلسنـــــــا هي *** هبنق ه َّ عدل ضا هب هط الفؤا هي
فال َّول المتَّ ه
عن هميله هه همن غي هر ما شذو هذ *** و هعلَّة قا هيحة فتـــــــو هذَ(.)2
مياله :قوله صلّى للا علي هه وسلّم" :من ير هي للا ب هه خيرا يفقِّهه هفي
ين"(.)1
ال ِّد ه
ث بأمور ثلثة:
وتعرف َّ
صحة الحدي ه
الصحة إذا ثان
ف التزم في هه صاحبه
َّ
ال َّول :أن يكون فهي مصنَّ ه
مصنِّفه م َّمن يعتمد قوله فهي التَّ
صحيح "ثصحيحي البخا هرَ
ه
ومسلم".
صحت هه إمام يعتمد قوله فهي التَّ
صحيح ولم
اليَّاني :أن
ينص على َّ
َّ
ه
يكن معروفا بالتَّ
ساا َّ في هه.
ه
اليَّالث :أن ينظر فهي روات هه وطريق هة تخريجهم له ،فإذا ت َّمت في هه
بصحت هه(.)20
الصح هة حكم
شروط
َّ
َّ
صحيح لغير هه او :الحسن لذات هه إذا تع َّديت طرقه.
 )1ال َّ
حيح لغير هه:
سيوطي رحمه للا تعالى فهي
تعريف ال َّ
قال ال ُّ
ه
ص ه
 *** .............................فإهن أتى همن طرق أخرى ين همي
51

يح ،أَ لهغي هر هه.)22(............................ *** ...،
إهلى ال َّ
ص هح ه
بن عمرو بن العاص رضي للا عنهما ،أنَّ
مياله :حديث عب هد ه
للا ه
بي " :ابتع
النَّب َّي أمره أن يج ِّهز جيشا فنفد ه
ت اإلب َّ ،فقال النَّ ُّ
صدق هة إلى محلِّها" فكان يأخذ
ص ال َّ
علينا إبل بقلئص من قلئ ه
بالبعيرين واليَّلث هة(.)21
البعير
ه
وإنِّما س ِّمي صحيحا لغير هه ،لنَّه لو نظرنا إلى ث ِّ َّ طريق بانفراي
الصح هة ،فل َّما نظرنا إلى مجموعهما قوَ حتَّى
تراه لم يبلغ رتبة
َّ
بلغها.
بط عن ميل هه أو هفي
 - 4الحسن لذات هه او :ما رواه عدل خفيف ال َّ
ل ه
شذو هذ والعلَّ هة القتايح هة.
سن هد وسلم من ال ُّ
ت ال َّ
إحدى طبقا ه
وقد ع َّرفه السيوطي بقول هه:
المرتلى هفي ح ِّد هه ما اتَّصل *** هبنق ه َّ عدل ق َّ َّ ضبطه ول
اج يجت هبي(.)24
ب *** مراتهبا ه
شـــــــ َّذ ول عـلِّـــ َّ وليرتَّ ه
والحتهج ه
بط هفي
حيح لذات هه فرق سوى اشتراط تم هام ال َّ
فليس بينه وبين ال َّ
ل ه
ص ه
حيح.
ال َّ
ص ه
َ ،قال :س همعت أ هبي،
مياله :عن أ هبي بك هر ب هن أ هبي موسى الشع هر ِّ
للا  :إهنَّ أبواب الجنَّ هة تحت
هبحلر هة العد ِّو يقول :قال رسول َّ ه
وف ،فقال رج َّ همن القو هم ر ُّث الهيئ هة :أأنت س همعت اذا
هظل هل ال ُّ
سي ه
للا يذثره؟ قال :نعم ،فرجع إهلى أصحا هب هه ،فقال :أقرأ
ول َّ ه
همن رس ه
سلم ،وثسر جفن سي هف هه ،فلرب هب هه حتَّى ق هت َّ(.)22
عليكم ال َّ
لعيف ضعفا خفيفا بحيث يمكن جبره
 - 2والحسن لغير هه او :ال َّ
بغير هه إذا تع َّديت طرقه على وجه يجبر بعلها بعلا ،ول يكون
فيها َّ
ب.
ثذاب ،ول متَّهم بالكذ ه
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سيوطي بقول هه:
وقد ع َّرفه ال ُّ
سم ا
......................ثمـــــــــــــــا * يرقى إهلى الحس هن ال هذَ قد و ه
الحف هظ أوإهرسال او * تد هليس او جهالــــــــــة إهذا رأوا
ضعفا هلسو هء ه
م هجيئه همن هجهة أخرى.)25(................................. * ......... ،
بن
سنه ،من
مياله :ما رواه التِّرم هذَ وح َّ
طريق شعبة عن عاصم ه
ه
بن ربيعة ،عن أبي هه أنَّ امرأة من
للا عن عب هد ه
عبي هد ه
بن عامر ه
للا ه
ت من
بنهي فزارة تز َّوجت على
نعلين ،فقال رسول للاه  :أرضي ه
ه
()21
ومالَ بنعلين؟" ،قالت :نعم ،فأجاز .
نفسَ
ه
ه
وإنَّما س ِّمي حسنا لغير هه؛ لنَّه لو نظرنا إلى ث ِّ َّ طريق بانفراي هه تراه
مجموع طرق هه قوَ حتَّى
الحسن ،فل َّما نظرنا إلى
لم يبلغ رتبة
ه
ه
بلغها.
( )2أنظر نزاة النظر.
( )1نزاة النَّظر.
( )4تدريب ال َّراوَ.
( )2فيه أقوال ثييرة واذا القرب منهم.
( )5البيقوني واو عمر (أو طه) بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي (توفي نحو  2020اـ  /نحو  2111م)
او عالم بمصطلح الحديث .واو صاحب «منظومة البيقوني» المشهورة في مصطلح الحديث.
سابق ذثره.
( )1المنظومة البيقونيَّة لل َّ
( )1ألفية السوطي.
( )2ألفية العراقي.
( )1رواه البخارَ ومسلم.
( )20ثتاب مصطلح الحديث موقع نداء اإلمان.
( )22ألفية السيوطي.
( )21رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق ،ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب ،وث َّ واحد من الطريقين
بانفرايه حسن ،فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره.
شرح الكلمات ( :بالباعر ) الباعر :جمع بعير واو ما صلح للرثوب والحم َّ من اإلب َّ ،وذلَ إذا استكم َّ أربع سنوات،
ويقال للجم َّ والناقة.
( ابتع ) ابتع :اشتر واو أمر بالبتياع أَ الشراء.
( إبل ) اإلب َّ :الجمال والنوق  ،ليس له مفري من لفظه.
( بقلئص ) القلوص :الناقة الشابة القوية.
( بالقلوصين ) القلوص :الناقة الشابة القوية.
(إلى محلها) :يقصد إلى أج َّ مس َّمى.
( )24ألفية السيوطي.
اللب هع ِّي  .وأبو هعمران الجونه ُّي :
ث جعف هر ب هن سليمان ُّ
( )22قال الترمذَ :اذا ح هديث حسن غ هريب ل نع هرفه إه َّل همن ح هدي ه

اسمه عبد المله هَ بن حبهيب .

وأبو بك هر بن أبهي موسى  ،قال أحمد بن حنب َّ  :او اسمه.

( )25ألفية السيوطي.
( )21قال الترمذَ :وفي الباب عن عمر وأبي اريرة وعائشة وأبي حدري.
الترمذَ اذا الحديث؛ لمجيئه همن غير وجه.
سن له
ُّ
وعاصم بن عبد للا ضعيف؛ لسوء حفظه ،وقد ح َّ
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ض بين المتوات هر واآلحا هي:
ميال على التَّعار ه
للا ثان يرفع يدي هه
ابن عمر رضي للا عنهما أنَّ رسول ه
عن ه
ه
ثوع ،وإذا رفع رأسه
حذو منكبي هه إذا افتتح ال َّ
صلة( ،و)2إذا ثبَّر لل ّر ه
ثوع رفعهما ثذلَ أيلا .
من ُّ
الر ه
وقال عبد للاه بن مسعوي رضي للا عنه ( :أل أصلِّي بكم صلة
رسول للاه صلَّى للا علي هه وسلَّم؟) فصلَّى فلم يرفع يدي هه َّإل فهي أ َّو هل
ه
()1
م ّرة .

الشَّااد:

ال ِّرواية الولى تتعارض مع ال ّرواي هة اليّاني هة لنَّ الولى تيبت
اإلحرام وعند
صل هة ،عند تكبير هة
رفع
اليدين هفي ال َّ
ه
ه
مشروعيَّة ه
فع منه ،وال ّرواية اليَّانية تيبت ال َّرفع عند تكبير هة
ُّ
ثوع وال َّر ه
الر ه
اإلحرام فقط.
ه

التَّرجيح:

ترجح ال ّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى متواترة واليَّانية
َّ
آحاي.

ث (أَ رفع
َّافعي رحمه للا تعالى :بهذ هه الحايي ه
وقال اإلمام الش ُّ
ث لنَّها أثبت إسنايا منه وأنَّها
اليدين) ترثنا ما خالفها من الحايي ه
ه
(.)4
بالحفظ من الواح هد
عدي و العدي أولى
ه
( )2البخارَ.
وصححه اللباني.
( )1أخرجه التَّرمذَ
َّ
(( )4اختالف الحديث للشافعي).

**************************
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القاعدة اليَّانية
يرجح الثير رواية على الق ِّ َّ رواية.
َّ
يليلن أحداما ر َّواته أثير من اآلخ هر وجب ترجيح
إذا تعارض
ه
َّلي َّ ال هذَ "في هه" أثير ر َّواة(.)2
الد ه
الخطئ
عن
لنَّ هرواية الثي هر تكون أقوى هفي الظَّنِّ وأبعد ه
ه
()1
والنّ
ترجيح
ي
ف
ا
اذ
ا
دن
ه
م
وقد
،
ب
َّ
ه
سيان ،وعن تع ُّم هد الكذ ه
ه
ه
ض على المشهو هر ،والمشهو هر على العزي هز ،والعزي هز على
المستفي ه
ب ،والتَّ
عريف بهم.
ه
الغري ه

ميال:

بن ُّ
للا
الزبي هر رضي للا عنهما قال( :ثان رسول ه
عن عب هد للاه ه
صل هة جع َّ قدمه اليسرى بين فحذ هه وساق هه ،وفرش
إذا قعد فهي ال َّ
قدمه اليمنى ،ووضع يده اليسرى على رثبت هه اليسرى ،ووضع يده
اليمنى على فخذ هه اليمنى ،وأشار بإصبع هه)(.)4
وعن زائدة قال :حدَّثنا عاصم بن ثليب قال :حدَّثني أ هبي أنَّ وائل
رسول للاه ثيف يصلِّي؟
بن حجر الحلر هم ِّي قال :لنظرنَّ إلى
ه
ه
()2
قال (  ...ث َّم رفع إصبعه فرأيته يح ّرثها يدعو بها) .
الشَّااد:
ال َّرواية الولى تتعارض مع ال ّرواي هة اليَّاني هة لنَّ الولى تفيد اإلشارة
صبع.
صبع فقط ،وال ّرواية اليَّانية تفيد تحريَ اإل
باإل
ه
ه
التَّرجيح:
ترجح ال ّرواية الولى على ال ّرواي هة اليَّاني هة لنَّ الولى اي رواية
َّ
الثي هر عديا ،واليَّانية تف َّري بها راو فقط واو زائدة بن قدامة وقد
خالفه أربعة عشر راويا فش َّذ بها زائدة(.)5

( )2الغزالي "المستصفى".
( )1ال َّرازَ "المحصول".
( )4أخرجه مسلم.
وصححه اللباني.
( )2أخرجه النَّسائي وأحمد
َّ
(( )5انظر صحيح ابن خزيمة تحقيق محمد مصطفى العظمي).
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فائدة:

ت أو مخالفا لمن
إذا حدَّث ال َّرا هوَ اليِّقة حدييا مخالفا لجماع هة اليِّقا ه
او أوثق منه يس َّمى حدييهّ " ،
شاذا".

قال اإلمام ابن خزيمة رحمه للا تعالى( :ليس فهي شيء من الخبا هر
()2
ر ،زائدة ذثره) .انتهى
"يح ِّرثها" إ َّل فهي اذا الخب ه
ت ،عالم
وزائدة او ابن قدامة اليَّقفه ِّي الكوفه ِّي ،ثنيته أبو ال َّ
صل ه
سنَّ هة والجماع هة له عدي من
أا َّ ال ُّ
ومحدِّث ومف ِّ
سر على مذا ه
ب ه
الحسن بن قحطنة سنة
ش
ب ،توفِّي واو يحارب ُّ
الكت ه
ه
الروم هفي جي ه
 212اج هرَ ،رحمه للا تعالى(.)1
أقول :الظهر وللا أعلم أنَّ حديث زائدة "شاذ" وما يام شاذا فل
يعم َّ ب هه.

( )2صحيح ابن خزيمة.
( )1ثتاب اليقات.

**************************
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القاعدة اليَّالية

المرس َّ.
يرجح المتَّص َّ على
َّ
ه
يليلن أحداما متَّص َّ واآلخر مرس َّ ،وجب ترجيح
إذا تعارض
ه
المرس َّ ،لنَّ المتَّص َّ متَّفق علي هه والمرس َّ مختلف
ص َّ على
ه
المتَّ ه
()2
ث ،فل ند هرَ فهي
في هه  ،والثير على تظعيف هه وعلى اذا أا َّ الحدي ه
سن هد صحابي أم تاب هعي؟ وا َّ او صحابي
ا َّ الساقط من ال َّ
المرس َّ ه
ه
اثنان؟ أم صحابي وتابعي أو
واحد أم
تابعيان؟ فإن علمنا أنَّ
ه
ه
يلر ذلَ فهي
صحاب هة عدول فل
ُّ
ساقط صحابي فل إشكال لنَّ ث َّ َّ ال َّ
ال َّ
الرجح ول
يلر على
صحابيان فل
ساقط
ُّ
اإلسنا هي ،وإن ثان ال َّ
ه
ه
ساقط منه صحابي وتابعي فهذا مريوي
يس َّمى معظل ،وإن ثان ال َّ
ساقط مجهول ولنَّ التَّابع َّي ل يحم َّ مزيَّة
غير مقبول ،لنَّ ال َّ
صحاب ِّي واي العدالة المطلقة ،فيجب البحث فهي التَّاب هع ِّي وتتبُّ هع
ال َّ
صال اإلسنا هي
عدالت هه وضبط هه ،ولنَّ المتَّص َّ في هه مزيَّة
وضوح اتِّ ه
ه
فيقدَّم بها ،ولنَّ المرس َّ قد يكون بينه وبين النَّب ِّي مجااي َّ
بحجة،
صحيح أنَّه ليس َّ
حجة ،وال َّ
ثير ،ولنَّه مختلف فهي ثون هه َّ
والمتَّص َّ المرفوع متَّفق على حجيَّت هه ،والمرس َّ يع ُّد منقطع
اإلسنا هي.

الحديث المتَّص َّ:

او الذَ اتَّص َّ إسنايه ،فكان ث ُّ َّ واحد من ر َّوات هه قد سمعه م َّمن
فوقه حتَّى ينت ههي إلى منتهاه(.)1

فائدة:

سن هد مرفوعا إلى النَّبي يس َّمى "مسندا" واو
إن ثان اتّصال ال َّ
ث ،قال
أرجح
المتَّص َّ المرفوع ،واذا من
أا َّ الحدي ه
أقوال ه
ه
ه
البيقونهي:
والمسند المتَّص َّ اإلسنا هي من * راوي هه حتَّى المصطفى ولم يبن(.)4

( )2الحازمي "العتبار".
لح.
( )1مقدمة ابن ال َّ
ص ه
( )4نظم البيقونيَّة لـ محمد أو طه البيقوني.
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الحديث المرس َّ:
ابعي الصحابة أ هو
قال ابن
الصلح :او الذَ أسقط منه التَّ ُّ
ه
عن النَّب ِّي مباشرة(.)2
ال َّ
صحاب َّي ورواه ه
عن
والتَّعريف الي ُّ
ابعي من فوقه ،ورواه ه
ق :او ال هذَ أسقط منه التَّ ُّ
ساقط صحابي فل إشكال
النَّب ِّي مباشرة ،لنَّه إن علمنا أنَّ ال َّ
حينها في هه.
والمرس َّ ضعيف وقد بينَّا علَّة تلعيف هه سابقا ،ويستينى من
ب ،لنَّها تتبِّعت ثلَّها فكانت ثلُّها
بن المسيَّ ه
ه
المراسي َّ ،مراسي َّ سعيد ه
متَّصلة.

المرس َّ:
ص َّ على
ميال على
ه
ترجيح المتَّ ه
ه

عن أ هبي اريرة رضي للا عنه قال :قام أعرابي فبال فهي المسج هد
بي ( :يعوه وا هريقوا على بول هه
فتناوله النَّاس فقال لهم النَّ ُّ
سجل أو ذنوبا من ماء)(.)1
بن مق ّرن قال :صلَّى أعرابي مع النَّب ِّي
وعن عب هد ه
بن معق َّ ه
للا ه
ب
بي ( :خذوا ما بال علي هه من التّرا ه
فبال هفي المسج هد فقال النَّ ُّ
فألقوه وأاريقوا على مكان هه ماء)(.)4

شااد:
ال َّ

ال ّرواية الولى تتعارض مع ال َّرواي هة اليَّاني هة ،لنَّ هفي الولى لم يأم هر
العرابي واثتفى بإراق هة الما هء
ب ال هذَ بال علي هه
بي بأخ هذ التَّرا ه
ُّ
النَّ ُّ
ب ال هذَ بال
علي هه ،واو
بخلف ال َّرواي هة اليَّاني هة حيث أمر بأخ هذ التّرا ه
ه
عرابي.
علي هه ال
ُّ
التَّرجيح:
ترجح ال ّرواية الولى على اليَّاني هة ،لنَّ الولى متَّفق على وصلها
َّ
واليَّانية مرسلة.

صلح.
( )2مقدمة ابن ال َّ
( )1أخرجه البخارَ.
( )4مرس َّ أخرجه أبو ياوي وقال :او مرس َّ ،ابن معق َّ لم يدر هك النَّب َّي

*****************************
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القاعدة ال َّرابعة

يرجح ما اتَّفق على وصل هه
َّ
على ما اختلهف فهي وصل هه وإرسال هه.
يليلن أحداما متَّفق على وصل هه إلى النَّب ِّي واآلخر
إذا تعارض
ه
مختلف فهي وصل هه إلي هه وإرسال هه ،فيقدَّم المتَّفق على وصل هه.
لنَّ المتَّص َّ متَّفق علي هه ،والمختلف هفي وصل هه وإرسال هه او
()2
المرس َّ حتَّى تظهر قرينة تخرجه
حكم
ه
مختلف في هه  ،ويبقى فهي ه
خلف الذَ في هه إلى وصل هه ،ولنَّ الذَ اختلهف فهي وصل هه
من ال
ه
حتجاج ب هه فهو ضعيف
عدم اإل
وإرسال هه قد أجمع أا َّ
العلم على ه
ه
ه
عف).
(خفيف ال َّ
ل ه

فائدة:
ما اختلف فهي وصل هه وإرسال هه :من أنواع هه أن ير هوَ ال َّرا هوَ ع َّمن
()1
ماع ،ويس َّمى
س
ال
يحتم َّ
بلفظ
منه
يسمع
لم
ا
م
عاصره
و
أ
لقيه
َّ
ه
"مرسل خفيَّا".

ميال:
شفعة هفي ث ِّ َّ
للا بال ُّ
عن جابر رضي للا عنه قال( :قلى رسول ه
ت ال ُّ
طرق فل شفعة)(.)4
ت الحدوي وصرف ه
ما لم يقسم فإذا وقع ه
بن أ هبي
وعن أ هبي حمزة ال ُّ
عن ا ه
بن رفيع ه
سك هرَ عن عب هد العزي هز ه
للا :
بن عبَّاس رضي للا عنهما قال :قال رسول ه
عن ا ه
مليكة ه
(الشَّريَ شفيع والشُّفعة فهي ث ِّ َّ شيء)(.)2
( )2روظة الناظر لبن قدامة.
( )1شرح نخبة الفكر للقارَ ص (.)214
( )4أخرجه البخارَ واللَّفظ له ومسلم.
( )2أخرجه التّرمذَ والنَّسائي وغيرام وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن أبي مليكة مرسل.
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قال أبو عيسى التِّرم هذَ :اذا الحديث ل نعرفه مي َّ اذا َّإل من
سك هرَ ،وقد روى غير واحد اذا الحديث عن
ث أ هبي حمزة ال ُّ
حدي ه
عن النب ِّي واذا
ابن أ هبي مليكة ه
عن ه
بن رفيع ه
عب هد العزي هز ه
أصح(.)2
ُّ

الشَّااد:

ال ِّرواية الولى تتعارض مع ال ِّرواي هة اليَّاني هة لنَّ الولى تج ِّوز
ض والعقا هر فقط ،وقب َّ أن تقع الحدوي
الشُّفعة فهي
المشاع من الر ه
ه
وتصرف ال ُّ
ق الشُّفعة هفي ث ِّ َّ شيء.
طرق ،وال ِّرواية اليَّانية تيبت ح َّ

التَّرجيح:

ترجح ال ِّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى متَّفق على وصلها
َّ
واليَّانية مختلف فهي وصلها وإرسالها.

فائدة:
َّريَ م َّمن
ال ُّ
َّريَ انتزاع ح َّ
صة الش ه
شفعة اصطاحا :استحقاق الش ه
انتقلت إلي هه بعوض.
ث فهي ما ملَ
للشريَ
ق تملَُّ قهرَ ييبت
فهي ح ُّ
القديم على الحاي ه
ه
ه
()1
بعوض .

(( )2سنن الترمذَ)
( )1أحكام القيمة في الفقة اإلسلمي ،الفص َّ الخامس

*********************
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القاعدة الخامسة

يرجح ما اتُّفق على رفع هه
َّ
على ما اختلهف فهي رفع هه ووقف هه.
يليلن أحداما من رواية متَّفق على رفعها إلى النَّب ِّي
إذا تعارض
ه
صحاب ِّي ،وجب
والخرى مختلف فهي رفعها ووقفها على ال َّ
ترجيح ال ِّرواي هة المتَّ
فق على رفعها(.)2
ه
فق على رفعها أغلب على الظَّنِّ ( ،)1ولنَّ المتَّفق على
لنَّ المتَّ ه
جميع جهاتها ،والمختلف فهي رفعها على تقدي هر
حجة من
رفعها َّ
ه
()4
حجة إن
الوقف ،فيها خلف بين حجيتها وعدمها  .والقرب أنَّها َّ
ه
لم تتعارض مع مرفوع أو تكن َّ
حجة على
شاذة ،لنَّ قول الصحابه ِّي َّ
صحاب هة عدول.
الرجح ،اذا لنَّ ث َّ َّ ال َّ
ه
وأ َّما المختلف فهي رفعها ووقفها ،ل تخلو من أن تكون مرفوعة
رسول للاه أو موقوفة على الصحابه ِّي ،ومع اذا يجب الخذ
إلى
ه
فق علي هه لنَّه أقرب إلى الحيط هة ،وثذلَ حتَّى وإن ثان قول
بالمتَّ ه
حجة فإذا تعارض مع حديث مرفوع يقدَّم المرفوع على
صحاب ِّي َّ
ال َّ
الموقوف.
ه
شي هء يوجب له الق َّوة ويد ُّل على ثبوت هه
وثما أنَّ اإلتَّفاق على ال َّ
لعف ،ويد ُّل على
وتم ُّكن هه هفي باب هه ،والمختلف في هه يوجب له ال َّ
تزلزل هه هفي باب هه(.)2

الحديث المرفوع:

او ما أضيف إلى النَّبه ِّي من قول أو فع َّ أو تقرير أو صفة
خلقية أو خلقية( ،)5ول يطلق على غير هه إ َّل مقيَّدا نحو المرفوع
صحاب هة أو غيرام.
إلى ال َّ

( )2ابن قدامة المقدسي روضة النَّاظر وجنَّة المناظر.
( )1اآلمدَ اإلحكام في أصول الحكام.
( )4الحازمي اإلعتبار في النَّاسخ والمنسوخ.
( )2الطوفي"شرح مختصر ال َّروضة"
( )5مصطلح الحديث لبن عييمين.
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الحديث الموقوف:
صحاب هة رضي للا عنهم من أقوالهم أو أفعالهم
عن ال َّ
او ما يروى ه
(أو صفاتهم الخلقيَّ هة أو الخلقيَّ هة ،ول تقرير لهم) ،فيوقف عليهم ول
يتجاوز ب هه إلى النب ِّي (.)2
الحديث المقطوع:
عن التَّابعين ومنء بعدام من أقوالهم أو أفعالهم أو
او ما روَ ه
صفاتهم.

فائدة:

صحاب هة لنَّ التَّقرير ل يكون َّإل من مبلِّ هغ الشَّريع هة،
ل تقرير لل َّ
فالوحي ينزل على النَّب ِّي  ،واو ل ي هق ُّر على باط َّ.

فائدة:
َّارع على حايثة لم ينزل فيها وحي يفيد
التَّقرير او سكوت الش ه
حكم
تحريمها أو ثرااتها أو وجوبها أ هو استحبابها فتبقى هفي ه
شرع ل يسكت على باط َّ والدَّلي َّ:
المباح لنَّ ال َّ
ه
ما رواه جابر رضي للا عنه قال :ثنَّا نعزل على عه هد النَّب ِّي
البخارَ ،وزاي مسلم :لو ثان شيئا ينهى عنه
والقرآن ينزل .رواه
ُّ
لنهانا عنه القرآن(.)1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2مقدِّمة ابن الصلح.
ث وليست من متنه أنظر فتح البارَ.
( )1زياية مسلم مدرجة في الحدي ه
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ميال:
بن ال َّ
ت رضي للا عنه أنَّ رسول للاه
صام ه
عن عباية ه
ب)(.)2
(ل صلة لمن لم يقرأ بفاتح هة الكتا ه

قال:

بن سلم ثنا مالَ بن أنس ثنا واب بن ثيسان عن
وعن يحيى ه
للا رضي للا عنه أنَّ النَّب َّي قال( :ث ُّ َّ صلة ل
بن عب هد ه
جابر ه
ب فهي خداج إ َّل أن يكون وراء إمام)(.)1
يقرأ فيها بأ ِّم الكتا ه
َّارقطني ،وقال :يحيى بن سلم ضعيف ،الص َّواب
أخرجه مالَ والد
ُّ
رقطني أيلا :حدَّثنا أبو بكر النَّيسابو هرَ ثنا
موقوف ،وقال الدَّا
ُّ
يونس ثنا ابن واب أنَّ مالكا أخبره عن واب بن ثيسان عن جابر
نحوه موقوفا(.)4

الشَّااد:

ال ّرواية الولى تتعارض مع ال ّرواي هة اليَّاني هة لنَّ الولى توجب
مام.
قراءة الفاتح هة مطلقا ،واليَّانية لم توجبها خلف اإل ه

التَّرجيح:

ترجح ال َّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى متَّفق على رفعها
َّ
واليَّانية مختلف فهي رفعها ووقفها.

( )2أخرجه البخارَ ومسلم.
( )1أخرجه مالَ والداراقطني.
(( )4أنظر سنن الدارقطني).

************************
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سايسة
القاعدة ال َّ

ب.
ي َّ
ب على الملطر ه
رجح ما سلم من الضطرا ه
ب واآلخر ملطرب
إذا تعارض
يليلن أحداما سالم من الضطرا ه
ه
ب ،لنَّ ما سلم
ب على الملطر ه
وجب ترجيح ما سلهم من الضطرا ه
حسن حفظ هه وضبط هه ،ولنَّ ال هذَ في هه
ب يد ُّل على
من الضطرا ه
ه
اضطراب يد ُّل على سو هء حفل هه وضبط هه.

الحديث الملطرب:
او ال هذَ يروى من هقب ه َّ راو واحد أو أثير على أوجه مختلفة
متساوية فهي الق َّو هة ،بحيث يستحي َّ التَّرجيح أ هو الجمع بينها ،وقد
المتن(.)2
سن هد وقد يكون في
يكون الضطراب هفي ال َّ
ه

ميال:

بي شاة ميِّتة
بن عبَّاس رضي للا عنهما قال :وجد النَّ ُّ
عن ا ه
ه
بي ( :ا َّل انتفعتم
أع هطيتها مولة لميمونة من ال َّ
صدق هة فقال النَّ ُّ
بجلداا؟) قالوا :إنَّها ميتة ،فقال( :إنَّما حرم أثلها)(.)1
بن عكيم رضي للا عنه أنَّ رسول للاه
وعن عب هد للاه ه
(ل تنتفعوا من الميت هة بإااب ول عصب)(.)4

قال:

قال اإلمام التّ
رمذَ :ترك أحمد بن حنب َّ اذا الحديث ل َّما اضطربوا
ُّ
هفي إسناي هه(.)2
(( )2نزاة النَّظر ،للحافظ ابن حجر).
( )1أخرجه البخارَ ومسلم.
َّ
( )4أخرجه أبو ياوي والترمذَ والنسائي وابن ماجه وأحمد.
(( )2تحفة الحوذَ بشرح جامع الترمرذَ)
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والمنسوخ... :
اسخ
وقال أبو
الفرج عبد ال َّر ه
ه
حمن بن()2علي ،هفي النَّ ه
ه
وحديث ابن عكيم ملطرب ج ّدا .

الشَّااد:

ال ّرواية الولى تتعارض مع اليَّاني هة ،لنَّ الولى تيبت طهارة جلو هي
باغ ،واليَّانية تيبت عدم طهار هة جلو هي الميت هة مطلقا سواء
الميت هة بال ِّد ه
ّباغ أو بغير هه.
ثان بالد ه

التَّرجيح:

ترجح ال ِّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ ال ِّرواية الولى سالمة من
َّ
ب واليَّانية ملطربة اإلسنا هي.
الضطرا ه

ميال آخر:

بي
عن النَّ ُّ
بن شعبة رضي للا عنه ه
عن المغير هة ه
ه
()1
يصلَّى علي هه) .
عن النَّب ِّي قال:
وعن جابر رضي للا عنه ه
(الطِّف َّ ل يصلَّى علي هه ول يرث ول يورث حتَّى يسته َّ َّ)(.)4

سقط
قال( :ال َّ

قال اإلمام التّرمذَ :اذا حديث اضطرب النَّاس في هه (أَ حديث
جابر) ،فرواه بعلهم عن أ هبي ُّ
عن النَّب ِّي
الزبي هر عن جابر ه
مرفوعا ،ورواه أشعث بن س َّوار وغير واحد عن أبهي ُّ
الزبي هر عن
جابر موقوفا ،وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أ هبي رباح
عن جابر موقوفا(.)2
الرسوخ من علم النَّاسخ والمنسوخ ،لجمال الدي هن أبو الفرج عبد ال َّرحمن بن علي بن محمد
(( )2المصفَّى بأثفِّ أا َّ ُّ
الجوزَ520 ،اـ 511 -اـ)
وصححه اللباني.
( )1رواه أبو ياوي والترمذَ وابن ماجه وأحمد
َّ
وصححه اللباني.
( )4أخرجه التّرمذَ
َّ
(( )2أنظر سنن التَّرمذَ).
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الشَّااد:

ال ِّرواية الولى تتعارض مع اليَّاني هة لنَّ الولى فيها مشروعيَّة
صل هة
قط ،وال َّرواة اليَّانية فيها عدم مشروعيَّة ال َّ
صل هة على ال َّ
ال َّ
س ه
علي هه حتَّى يسته َّ َّ صارخا.

التَّرجيح:

ب
َّ
ترجح ال ّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى سالمة من الضطرا ه
وال ّرواية اليَّانية ملطربة ،فقد ر هويت مرفوعة إلى النَّب ِّي
ورويت موقوفة على جابر رضي للا عنه.
وب هه أيلا يقدَّم المحفوظ على الش ِّ
َّاذ ،ويقدَّم المعروف على المنك هر.
ت.
المحفوظ او :ما رواه الوثق مخالفا لمن يونه من اليِّقا ه
ش ِّ
اذ او :ما رواه اليِّقة مخالفا لمن او أرجح منه أو لجماع هة
وال َّ
بن عب هد العلى
ت ،وب هه قال ابن ال َّ
اليِّقا ه
لح" :روينا عن يونس ه
ص ه
ش ُّ
ث أن يروَ
شاف هع ُّي رحمه للا :ليس ال َّ
قال :قال ال َّ
اذ من الحدي ه
ش ُّ
اذ أن يروَ اليِّقة حدييا يخالف ما
اليِّقة ما ل ير هوَ غيره ،إنَّما ال َّ
روى النَّاس(.)2
بن يينار عن عوسجة
ميال ذلَ :ما رواه ابن عيينة عن عمرو ه
ابن عبَّاس رضي للا عنهما" :أنَّ رجل توفِّي على عه هد النَّب ِّي
عن ه
ه
ولم يدع وارثا َّإل مولى او أعتقه فجع َّ النَّب ُّي ميراثه
له"(.)1
وتابع ابن عيينة على وصل هه ابن جريج وغيره ،وخالفهم ح َّماي بن
ابن عبَّاس،
بن يينار عن عوسجة ولم يذثر ه
زيد فرواه عن عمرو ه
قال أبو حاتم :المحفوظ حديث ابن عيينة .انتهى.
بن زيد.
أَ وال َّ
شاذ حديث ح َّما هي ه
عيف فال َّراجح يقال له المعروف
ت المخالفة من اليِّق هة لل َّ
ل ه
وإذا وقع ه
ومقابله المنكر.
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عيف.
فالمعروف او :ما رواه اليِّقة مخالفا لل َّ
ل ه
ت.
والمنكر او :ما رواه ال َّ
لعيف مخالفا لليِّقا ه
ابن
ميال ذلَ :ما رواه ابن أ هبي حاتم من
طريق حبيّب (بالتصغير) ه
ه
ابن
حبيب ال َّزيَّا ه
عن ه
بن حريث ه
عن العيزا هر ه
ت عن أ هبي إسحاق ه
وحج
صلة وآتى ال َّزثاة
َّ
ي قال ..." :من أقام ال َّ
عبَّاس أنَّ النَّب َّ
ليف يخ َّ الجنَّة"(.)4
البيت وصام وقرى ال َّ
ت رواه عن أ هبي
قال أبو حاتم :او منكر ،لنَّ غير حبيّب من اليِّقا ه
إسحاق موقوفا ،واو المعروف(.)2
ش ِّ
اذ والمنك هر او :أنَّ بينهما عموما وخصوصا ،من
والفرق بين ال َّ
ش َّ
اذ راوي هه
اشتراط المخالف هة،
يجتمعان هفي
وجه
ويفترقان هفي أنَّ ال َّ
ه
ه
ه
ثقة أو صدوق والمنكر راوي هه ضعيف.
قال ابن حج هر :فإن خولف بأرجح ،فال َّراجح المحفوظ ،ومقابله
ش ُّ
عف فال َّراجح المعروف ،ومقابله المنكر(.)5
ال َّ
اذ .ومع ال َّ
ل ه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2مقدمة ابن الصلح.
( )1مسند أبي ياوي الطَّيالسي – مصنَّف عبد الر َّزاق – مسند أحمد – مسند الحميدَ – سنن ابن ماجه – سنن أبي ياوي.
( )4المطالب العليَّة بزوائد المسانيد اليمانية لبن حجر – العل َّ لبن أبي حاتم – المعجم الكبير للطبرَ.
( )2تحفة الحوذَ بشرج جامع الترمذَ.
( )5نخبة الفكر.

***********************
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المبحث اليَّانهي

المتن
قواعد ترجع إلى
ه
وفي هه خمس قواعد:

القاعدة الولى
الفع َّ.
رجح القول على
ي َّ
ه
قول النَّب ِّي واليَّانهي من فعل هه
إذا تعارض
يليلن أحداما من ه
ه
الحكم
القول على
الفع َّ( ،)2لنَّ يللة
القول على
وجب ترجيح
ه
ه
ه
ه
الحكم
الفع َّ ،ولنَّه يد ُّل بنفس هه على
البيان من
أقوى وأبلغ هفي
ه
ه
ه
الفع َّ فيكون أقوى ،والفع َّ إن لم يصحبه أمر يحتم َّ أنَّه
بخلف
ه
ه
()1
ص ب هه
خاص بالنَّب ِّي
بي إلى الختصا ه
 ،ولنَّ ما يفعله النَّ ُّ
وضعف
القول،
صيغ هة ،ولق َّو هة يلل هة
من اختصاص هه
بمدلول ال ّ
ه
ه
ه
أقرب ه
الفع َّ(.)4
ه

ميال:
للا
عن أ هبي اريرة رضي للا عنه قال :نهى رسول ه
وم(.)2
الوصال فهي ال َّ
ص ه
ه
ي
وعن علي رضي للا عنه :أنَّ النَّب َّ
سح هر(.)5
ال َّ

سح هر إلى
ثان يواص َّ من ال َّ

( )2اإلحكام في أصول الحكام لآلمدَ.
الحكام.
( )1اآلمدَ اإلحكام في أصول
ه
( )4قواعد التَّرجيح بين النصوص التي ظااراا التَّعارض لخالد بن محموي الجهني.
( )4رواه البخارَ و مسلم.
سنه الرنؤوط.
( )5أخرجه أحمد و ح َّ
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عن
ه

الشَّااد:
ال ّرواية الولى تتعارض مع ال ِّرواي هة اليَّاني هة ،لنَّ الولى فيها نهي
الوصال ،واليَّانية تيبت وصاله صلَّى للا علي هه
عن
من النَّب ِّي
ه
ه
وسلَّم.
الترجيح:
ترجح ال ّرواية الولى على اليَّاني هة ،لنَّ الولى من قول هه صلَّى للا
َّ
علي هه وسلَّم ،واليَّانية من فعل هه صلَّى للا علي هه وسلَّم.
فالواصال مع أنَّه من فعل هه صلَّى للا علي هه وسلَّم َّإل أنَّ ُّه مح َّرم على
البخارَ ومسلم عن أ هبي اريرة رضي للا عنه
أ َّمت هه فلقد روى
ُّ
بي "ل تواصلوا ،قالوا :إنََّ تواص َّ ،قال :إنِّي
قال :قال النَّ ُّ
لست ميلكم.)2( "...
َ عن أ هبي سعيد رضي للا عنه أنَّه سمع
و هفي
صحيح البخار ِّ
ه
رسول للاه يقول :ل تواصلوا فأيَّكم أراي أن يواص َّ فليواص َّ
سح هر(.)1
حتَّى ال َّ
شيخ ابن
فح ُّد
سح هر ،وما زاي على ذلَ فحرام ،وقال ال َّ
الوصال إلى ال َّ
ه
الوصال التَّحريم(.)4
حكم
ه
عييمين :وال هذَ يظهر فهي ه
ووَ:
وقال النَّ ُّ
ال فهو مكروه هبل هخلف هعندنا ،وا َّ هاي ثرااة
أ َّما حكم ال هوص ه
ان (أص ُّحهما) هعند أصحا هبنا واو ظا هار
تح هريم أم تن هزيه ؟ هفي هه وجه ه
ص الشَّا هف هع ِّي ثرااة تح هريم(.)2
ن ِّ
( )2البخارَ وسلم
()1رواه البخارَ
(")4الشرح الممتع" ()224/1
(")2المجموع" ()451/1

************************
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القاعدة اليانية

يرجح ما ذثرت علَّته على ما لم تذثرعلَّته.
َّ
يليلن أحداما ذثرت علَّته واآلخر لم تذثر علَّته وجب
إذا تعارض
ه
()1
البيان .
يلاح و
ترجيح ما ذثرت علَّته ،لنَّه أقرب إلى اإل
ه
ه

فائدة:

ب َّ
ت ال هتي تقدح هفي َّ
صح هة الحدي ه
العلَّة المقصوية انا ليس ه
ث ،ه
المنع.
سبب ،أَ سبب الجوا هز أ هو
المقصوي انا او ال َّ
ه

ميال:
بي شاة ميّتة
بن عبَّاس رضي للا عنهما قال :وجد النَّ ُّ
عن ا ه
ه
بي َّ :
ال انتفعتم
أع هطيتها مولة لميمونة من ال َّ
صدق هة ،فقال النَّ ُّ
()1
بجلداا؟ قالوا :إنَّها ميتة ،قال :إنَّما حرم أثلها .
بن عكيم رضي للا عنه أنَّ رسول للاه
وعن عب هد للاه ه
()4
تنتفعوا من الميت هة بإااب ول عصب .

قال :ل

الشَّااد:
ال ّرواية الولى تتعارض مع اليَّاني هة ،فالولى تي هبت طهارة جل هد
باغ ،واليَّانية تي هبت عدم طهار هة جل هد الميت هة مطلقا بدباغ
الميت هة بال ِّد ه
أو بغير هه.

الحكام.
( )1اآلمدَ اإلحكام في أصول
ه
( )1متفق علي هه
وصححه اللباني.
( )4أخرجه أبو ياوي والترمذَ وابن ماجه والنَّسائي وأحمد
َّ
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التَّرجيح:
ترجح ال ِّرواية الولى على اليَّاني هة ،لنَّ ال ِّرواية الولى بيَّن فيها
َّ
ث َّ فقط ،وال ِّرواية اليَّانية
بي العلَّة أَ ال َّ
سبب واو تحريم ال ه
النَّ ُّ
لم تذثر فيها العلَّة.
فائدة:
ث مع أنَّ
ث اي :سبب خفي يقدح فهي َّ
صح هة الحدي ه
العلَّة فهي الحدي ه
صنع هة.
سلمة ول يكشفها َّإل أا َّ ال َّ
ظااره ال َّ
لح هفي تعريف هه للعلَّ هة :اي عبارة عن أسباب خفيَّة
قال ابن ال َّ
ص ه
غاملة قايحة في هه ،فالحديث المعلَّ َّ او ال هذَ اطلَّع فيه هعلى علَّة
سلمة منها ،ويتط َّرق ذلَ إلى
صحت هه مع أنَّ ظااره ال َّ
تقدح فهي َّ
الصح هة من حيث
لشروط
الجامع
اإلسنا هي ال هذَ رجاله ثقات،
َّ
ه
ه
الظَّاا هر.
ش
وقال ابن حجر :المعلَّ َّ خبر ظااره ال َّ
سلمة ،اطلَّع في هه بعد التَّفتي ه
على قايح(.)2
يوطي:
س
وقال ال ُّ
ُّ
صحت هه حين وفت
ث أسباب خفت * تقدح في َّ
وعلَّة الحدي ه
سلمـــه * فليحد هي المع َّ َّ من قد رامـه(.)1
مع ثون هه ظااره ال َّ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر :علوم الحديث (ص  ،)22ارشاي طلب الحقائق  ،142 /2المقنع  122 /2التقييد واإليلاح (ص،)222
التبصرة والتذثرة  ،112 /2النكت على ابن الصلح  ،120 /1فتح المغيث  ،101 /2تدريب الراوَ  ،112 /2توضيح
الفكار  ،15 /1توجيه النظر  ،512 /1العل َّ في الحديث لـ ي.امام سعيد ( )21الحديث المعل َّ لـ ي .خلي َّ مل خاطر ،مقدمة
عل َّ الدار قطني  ،41 /2مقدمة عل َّ اإلمام أحمد  .42 /2وغيراا.
( )1ألفية السيوطي.
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القاعدة اليَّالية
يرجح ما له شوااد على ما ل شااد له.
َّ
يليلن أحداما له شوااد عديدة واآلخر له شااد واحد
إذا تعارض
ه
أو ل شااد له وجب ترجيح ما له شوااد عديدة.
بالمدلول فيكون من
لنَّ ثيرة الشَّواا هد واليلَّ هة توجب مزيد الظَّنِّ
ه
اجح(.)2
با ه
ب القلا هء بال َّر ه

ميال:

عن أ هبي موسى رضي للا عنه أنَّ النَّب َّي
بولي(.)1
بن عبَّاس رضي للا عنهما أنَّ النَّب َّي
وعن ا ه
ه
()4
بنفسها من وليِّها .

قال :ل نكاح إ َّل
ق
قال :اليِّم أح ُّ

الشَّااد:
تحرم نكاح المرأ هة
ال ّرواية الولى تتعارض مع اليَّاني هة ،لنَّ الولى ِّ
نفسها بغي هر ولي ،واليَّانية تج ِّوز للمرأ هة أن تنكح نفسها ،واذا
بن عبَّاس يفيد معان أخرى،
ضَّ ،إل أنَّ حديث ا ه
مج َّري ميال للتَّعار ه
منها أنَّ الول َّي ل يز ِّوج ابنته الييِّب َّإل برضااا ،فإن ز َّوجها غصبا
ت خدام حيث ز َّوجها
ث خنساء بن ه
فالنِّكاح مفسوخ ،اذا على حدي ه
بي نكاحه(.)2
أبواا واي ثيِّب فكرات ذلَ فر َّي النَّ ُّ
ق بنفسها ،أَ فهي أن تختار من تشاء
المعنى :أنَّ حديث اليِّم أح ُّ
ول يجوزغصبها إن أبت ذلَ ،ولكن ل يجوز لها قطعا أن تز ِّوج
نفسها ،لما سيأتهي من اليلَّ هة.
( )2الغزالي "المستصفى"
وصححه اللباني.
وأحمد
ماجة
وابن
الترمذَ
( )1أخرجه أبو ياوي و
َّ
( )4أخرجه مسلم.
( )2رواه البخارَ.
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التَّرجيح:
ترجح ال ّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ ال ِّرواية الولى لها شوااد
َّ
منها :عن عائشة رضي للا عنها أنَّ النَّب َّي قال :أيَّما امرأة
ذن وليِّها فنكاحها باط َّ فنكاحها باط َّ فنكاحها
نكحت بغي هر إ ه
باط َّ(.)1
وال ّرواية اليَّانية ل شااد لها.

فائدة:
تعريف الشَّاا هد:

ث الفر هي
رواته ر َّواة الحدي ه
الشَّااد او الحديث الذَ يشارك في هه ُّ
()1
ث
لفظا ومعنى ،أو معنى فقط مع
الختلف فهي ال َّ
صحابهي  .ثحدي ه
ه
ث
أ هبي موسى ال َّ
ث عائشة ،فحديث عائشة شهد لحدي ه
ابق وحدي ه
س ه
ان ثما او
أ هبي موسى بالمعنى ،واذا الحديث مر هوَ عن صحابيَّ ه
ظاار.

تعريف المتابع هة:

ث
أ َّما المتابعة فهو الحديث ال هذَ يشارك في هه ر َّواته ر َّواة الحدي ه
صحا هبي( .)4أَ
الفر هي لفظا ومعنى ،أو معنى فقط مع اإلتِّحا هي فهي ال َّ
فظ ،واذا
أن ير هوَ
س اللَّ ه
راويان عن صحابي حدييا بالمعنى أو بنف ه
ه
النَّوع يروى عن صحابي واحد.
والمتابع او أنَّ الشَّااد يروى مع اختلف فهي
فالفرق بين الشَّاا هد
ه
صحا هبي.
صحا هبي ،وأ َّما المتابع فيروى مع اتِّحاي هفي ال َّ
ال َّ
وصححه اللباني.
( )1أخرجه أبو ياوي والترمذَ وابن ماجه والنَّسائي وأحمد
َّ
َّ
( )2تيسير مصطلح الحديث لبي حفص محجموي بن أحمد الطحان.
( )4السابق.
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القاعدة ال َّرابعة

ب
ي َّ
رجح المسموع على المكتو ه
قال الباجي رحمه للا تعالى  :أن يقول را هوَ أح هد الخبري هن:
للا
للا " ،واآلخر يقول" :ثتب إهل َّي رسول ه
"س همعت رسول ه
سماع همن العا هل هم أقوى
" ،فيقدَّم خبر من س همع النَّب َّي ؛ لنَّ ال َّ
همن الخ هذ ب هكتاب هه الوا هر هي"(.)2
وب هه قال الجرجاني وابن عقي َّ واآلمدَ(َّ ،)1إل أنَّ اإلمام أحمد
رضي للا عنه خالف وقال :ثتابه وما سمع منه سواء ،وب هه قال
والقاضي ،وقال صاحب مختص هر التَّحري هر :عم َّ ب هه
ابن البنَّاء(،)4
ه
()2
ِّ
أحمد ُّ
ب على
ث
المتأخ هر المكتو ه
لتأخر هه . ...أَ عم َّ بالحدي ه
لبن
المسموع لتأخ ِّر هه ،والظَّاار وللا أعلم أنَّهما سواء موافقة ه
ه
والقاضي.
وابن البنَّا هء
حنب َّ
ه
ه
ميال :تص َّور أنَّ رسول للاه أرس َّ سريَّة لتقات َّ قوما ثافرين
ريق أسلم القوم ،وبلغ أمرام إلى
ت تلَ ال َّ
فخرج ه
سريَّة ،و هفي الطَّ ه
سري هة أن "عويوا فإنَّ
سول  ،فأرس َّ ثتابا فهي حمام زاج َّ لل َّ
ال َّر ه
القوم قد أسلموا فل تقاتلوام" فه َّ يعق َّ أن ير َّي ثتابه فهي اذ هه
الحال ويقال :نقدِّم أمره المسموع على ثتاب هه ول نعوي؟...
ه
وقلت حماما زاجل ،لنَّ الكتاب لو أتى ب هه فارس لكان سماعا منه،
سول فكتب.
لنَّ الفارس سمع من ال َّر ه
صريح
وبهذا يكون ثتابه وما سمع منه سواء ،وينسخ الكتاب ال َّ
ريح خرجنا ب هه من ال هوجاي هة
ب ال َّ
الخبر المسموع ،وبقولهي الكتا ه
ص ه
لعدم اللِّقا هء والمشافه هة.
م َّما يع ُّد شبه
النقطاع ه
ه
صفحة
ث ابن عكيم في ال َّ
وإنَّما قدَّمنا حديث ابن عباس على حدي ه
والمتن ،فحديث
سن هد
رقم ( )12لنَّ حديث ابن عكيم ملطرب ال َّ
ه
ه
ومتأخر.
ابن عكيم مكتوب،
ه
لميال فائد هة وجو هي العلَّ هة هفي الخب هر.
صفح هة رقم ()10
وذثرته هفي ال َّ
ه
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ابن عكيم سليم ،حينها ينسخ حديث ابن
ول هو افترضنا أنَّ حديث ه
ابن عبَّاس المسموع ،وب هه قال مالَ فهي
عكيم المكتوب حديث ه
ابن عكيم
رواية وأحمد فهي المشهو هر ،حيث رأوا أنَّ حديث عب هد ه
للا ه
ب الميت هة إذا يبغ ُّ
لتأخر هه(.)5
ث جوا هز
النتفاع بإاا ه
ناسخ لحايي ه
ه
ولعلَّهم لم يروا اضطرابه.
ترجيح الحظ هر على اإلباح هة ،فإن ترثنا
ب
ثما أنَّ اذا المبحث من با ه
ه
بحج هة ولو شبه هة
استعمال الجلد المدبوغ على احتما هل اإلباح هة َّ
المباح ،واإلثم
ترك
ب أولى ،فل إثم فهي ه
الحظ هر ،فتقديم الحظ هر من با ه
ه
حاص َّ هفي الحظ هر ول هو ثان الحظر مشبواا ،لقول هه صلَّى للا علي هه
وسلَّم" :إهنَّ الحلل بيِّن ،والحرام بيِّن ،وبينهما مشتبههات ل
ت فق هد استبرأ له هدينه هه،
س ،فم هن اتَّقى الشُّبها ه
يعلمهنَّ ثيهير همن النَّا ه
ت وقع هفي الحر هام"(.)1
ض هه ،ومن وقع هفي الشُّبها ه
و هعر ه

القاعدة الخامسة
المسموع أ هو المكتوب على التقري هر
يرجح
َّ
ه
وذلَ لنَّ المسموع من النَّب ِّي أعلى م َّما استفيد حكمه من
أَ المسكوت عنه مع
فع َّ ،ث َّم اذا
تقرير هه لغير هه على قول أو ه
ه
ت عنه مع غيبت هه وعلم ب هه(.)1
حلو هر النَّب ِّي يقدَّم على المسكو ه
ت عنه ،فكتابه صلَّى للا علي هه
وثذلَ َّ
يرجح المكتوب على المسكو ه
وسلَّم أبين وأوضح من تقرير هه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2اإلشارة للباجي.
( )1إحكام الحكام لآلمدَ – نهاية السول لألسنوَ – فواتح الرحموت بشرح مسلم اليبوت ،لعبد العلي محمد بن نظام
الدين محمد السهالوَ النصارَ اللكنوَ– تيسير التحرير لمحمد أمين بن محموي البخارَ المعروف بأمير بايشاه
الحنفي (المتوفى 111 :اـ).
( )4ابن البنَّاء او أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد للا بن البناء البغدايَ الحنبلي فقيه حنبلي ،من رجال الحديث.
( )2شرح الكوثب المنير لبن النجار.
( )5المشهور عند المالكية أنَّ جلد الميتة نجس وإن يبغ غير أنه يجوز استعماله ،ول يجوز بيعه ول الصلة عليه .ينظر
[القوانين الفقهية لبن جزَ] ،وفي المسألة أقوال أخرى .ينظر :المهذب للشيرازَ والمغني لبن قدامة.
( )1متفق عليه.
( )1ماجد بن صلح بن صالح عجلن.

75

مطلب
ث المعتمد هة
هفي
ب الحدي ه
ترجيح ثت ه
ه
َّيخان على غيراهما.
َّ
يرجح ما اتفق علي هه الش ه
صحيح
يرجح البخا هرَ على مسلم ،ول يعنهي اذا أنَّ ث َّ َّ ما فهي
َّ
ه
ث
أصح من
البخا هرَ
صحيح مسلم ،ب َّ ت َّ
ُّ
رجح أحيانا بعض أحايي ه
ه
صحيح البخارَ.
صحيحؤ مسلم على
ه
حاح.
رجح مسلم على بقيَّة ال ِّ
ي َّ
ص ه
ابن حبَّان.
يرجح صحيح ابن خزيمة على
َّ
صحيح ه
ه
يرجح صحيح ابن حبَّان على مستدرك الحاثم.
َّ
َّيخان على غيراما.
رجح ما ثان على
ي َّ
ه
شرط الش ه
يرجح شرط البخا هرَ على مسلم( .المعاصرة واللِّقاء)
رجح شرط مسلم على غير هه( .المعاصرة مع احتمال اللِّقاء)
ي َّ
سنن:
وفي ال ُّ
يرى ابن حجر ترتيبهم في الق َّو هة على ما ي هلي
أبو ياوي.
ث َّم التِّرم هذَ.
ث َّم النَّسائي.
ث َّم ابن ماجه(.)2
وقي َّ أبو ياوي ث َّم النَّسائي ،وقي َّ النَّسائي ث َّم أبو ياوي.
نن والمسانيد فهو على ما يلي:
حاح وال ُّ
وأ َّما ترجيح ال ِّ
س ه
ص ه
البخارَ – ث َّم مسلم – ث َّم أبو ياوي أ هو النَّسائي – ث َّم التِّرم هذَ – ث َّم
ابن ماجه – ث َّم مسند أحمد – ث َّم موطَّأ مالَ – ث َّم سنن الدَّرمي.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2بلوغ المرام.
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المبحث ال َّثالث

قواعد ترجع إلى المعنى
وفي هه سبع قواعد:

القاعدة الولى
ص على الظَّاا هر.
يرجح النَّ ُّ
َّ
ص
إذا تعارض
يليلن أحداما نص واآلخر ظاار وجب تقديم النَّ ِّ
ه
()2
َّ
حتمال غي هر المرا هي ،والظَّاار
ا
لعدم
ل
أي
ص
ن
ال
،
على الظَّاا هر
لنَّ
َّ
ه
ُّ ه
محتم َّ غيره وإن ثان احتمال مرجوحا لكنَّه يصلح أن يكون مرايا
بدلي َّ(.)1

ص:
النَّ ُّ
او اللَّفظ ال هذَ ل يحتم َّ إ َّل معنى واحدا(.)4

والظَّاار:
حتمالين أو أثير إذا ثان اللَّفظ يحتم َّ أثير
او الحتمال القوى بين ا
ه
من احتمال(.)2

ميال:
عن جابر رضي للا عنه قال :قال رسول للاه  :إذا جاء أحدثم يوم
رثعتين وليتج َّوز فيهما(.)5
الجمع هة واإلمام يخطب فليرثع
ه
( )2المختصر في أصول الفقه على مذاب اإلمام احمد بن حنب َّ ،لب هن اللحام
( )1ال ُّ
طوفي شرح مختصر ال َّروضة.
لبن القيم الجوزية
( )4ال َّ
صواعق المرسلة ه
( )2البحر المحيط لبدر الدين ال َّزرثشي.
( )5أخرجه مسلم.
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بن بسر رضي للا عنه قال :جاء رج َّ يتخطَّى رقاب
وعن عب هد للاه ه
بي يخطب فقال له النب ُّي  :اجلس فقد
س يوم الجمع هة والنَّ ُّ
النَّا ه
آذيت(.)2

الشَّااد:
ال ِّرواية الولى تتعارض مع ال ِّرواي هة اليَّاني هة لنَّ الولى فيها
رثعتين واإلمام يخطب ،واليَّانية على ظااراا فيها
مشروعيَّة صلة
ه
رثعتين واإلمام يخطب.
عدم مشروعيَّ هة صل هة
ه

التَّرجيح:
ترجح ال ّرواية الولى على اليَّاني هة ،لنَّ الولى نص هفي مشروعيَّ هة
َّ
رثعتين واإلمام يخطب ،ول تحتم َّ غير اذا المعنى ،واليَّانية
صل هة
ه
رثعتين ث َّم تقدَّم
الممكن أنَّ ال َّرج َّ صلَّى
تحتم َّ غير ظااراا ،فمن
ه
ه
الممكن أنَّ ال َّرسول أجلسه قب َّ أن
للا  ،ومن
فأجلسه رسول ه
ه
س لقول هه صلَّى للا علي هه وسلَّم:
يصلِّي
رثعتين لنَّه يؤ هذَ هفي النَّا ه
ه
رثعتين ث َّم تقدَّم
حتمالين أنَّه صلَّى
اجلس فقد آذيت ،والظهر بين ال
ه
ه
وللا أعلم ،وإذا لحظت فإنَّ الحديث ال َّول ل يحتم َّ َّإل احتمال
ت وأقوى
واحدا ،والحديث اليَّا هني احتم َّ عديدا من الحتمال ه
ص لنَّه ل يحتم َّ َّإل
يرجح النَّ ُّ
ت او الظاار ومع اذا ُّ
الحتمال ه
احتمال واحدا.
ثما أنَّنا لو أرينا لق َّونا اذا القول بقاعدة أخرى ،واي :تقديم
رقم ). (93
المنطوق على
المفهوم ،وستأ هتي هفي ال َّ
صفح هة ه
ه
ه
( )2أخرجه أبو ياوي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه اللباني .
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القاعدة اليَّانية

يرجح الظَّاار على المؤ َّو هل.
َّ
يليلن أحداما ظاار واآلخر مؤ َّول وجب ترجيح
إذا تعارض
ه
الظَّاا هر على المؤ َّو هل ،لنَّ الظَّاار يللته جليَّة ،والمؤ َّول يللته
على المعنى خفيَّة(.)2

الظَّاار:
احتمالين أو أثير إذا ثان اللَّفظ يحتم َّ أثير
او الحتمال القوى بين
ه
من احتمال(.)1
ه

والمؤ َّول:

من
او الحتمال الضعف ال هذَ يحتمله اللَّفظ إذا ثان يحتم َّ أثير ه
احتمال(.)4
المرجوح.
المحتم َّ
فظ على المعنى
أو تقول :حم َّ اللَّ ه
ه
ه

ميال:

قول النَّب ِّي  :ل نكاح إ َّل بولي(.)2
ق بنفسها من وليَّها(.)5
وقوله صلَّى للا علي هه وسلَّم :اليَّيِّب أح ُّ
الشَّااد:
ال ِّرواية الولى تتعارض مع ال ِّرواي هة اليَّاني هة لنَّ الولى تشترط
حتمالين ،أحداما أنَّ المرأة
كاح ،واليَّانية تحتم َّ ا
ه
الول َّي هفي النّ ه
بدون ولي ،واليَّاني أنَّ وليَّها ل يجوز له أن
اليَّيِّب يجوز أن تتز َّوج
ه
واج.
يكراها على ال َّز ه

الحكام
( )2الماوريَ ،التحبير شرح التحرير واآلمدَ ،اإلحكام في أصو هل
ه
( )1البحر المحيط لبدر الدين ال َّزرثشي
( )4بدر الدين الزرثشي ،البحر المحيط
صححه اللباني.
( )2أخرجه أبو ياوي و التَّرمذَ و إبن ماجة و أحمد و َّ
( )5أخرجه مسلم.
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حال قياسها مع ال ِّرواي هة الولى،
فال ِّرواية اليَّانية اي المؤ َّولة فهي ه
لنَّها الحتمال الضعف ،وال ِّرواية الولى اي الظَّاارة.
احتمالين ثما سبق ،فالحتمال
وال ِّرواية اليَّانية بنفسها تحتم َّ
ه
ب نفسها ،واو المؤ َّول،
الضعف منهم واو جواز
نكاح اليَّيِّ ه
ه
والحتمال الول واو عدم جوا هز اثرا هه وليِّها لها ،او الظَّاار ،اذا
لنَّه له شااد من رواي هة ل نكاح بل ولي.
الحدييين أيُّهما الظَّاار وأيُّهما
ولو لحظت أنَّنا ل َّما علمنا من
ه
ث ل نكاح بل ولي ،وبين
المؤ َّول ،استطعنا أن نجمع بين حدي ه
ق بنفسها،
حتمال الظَّاا هر بين ال
ال
ث الييِّب أح ُّ
حتمالين هفي حدي ه
ه
ه
ب تزويج نفسها ول يجوز لوليِّها
وخرجنا بأنَّه ل يجوز للييِّ ه
ث
رجحنا أحد
واج .وبعد ما َّ
الحتمالين من حدي ه
ه
إثرااها على ال َّز ه
عن التَّ
الحدييين
رجيح بين
ب أح ُّ
"الييِّ ه
ه
ق بنفسها" استغنينا بذلَ ه
ه
بالجمع بينهما والجمع أولى ،فيكون ثما قلت سابقا ،ل
واثتفينا
ه
نكاح َّإل بولي لبكر أو ثيِّب َّإل أنَّ اليَّيِّب ل يجوز لوليِّها إثراراها
كاح.
على النِّ ه

التَّرجيح:

ترجح ال ِّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى ظاارة واليَّانية
َّ
مؤ َّولة ثما بيَّنَّا لكم.

أوي َّ وأقسام هه:
فائدة فهي
ه
تعريف التَّ ه
الكلم تفسيره
يطلق التَّأوي َّ هفي اللُّغ هة على ع َّد هة معان :منها تأوي َّ
ه

وبيان معناه( ،)2والمرجع ،تقول :أ َّول َّ
للا عليَ ضالَّتَ أَ أرجعها،
وأعاياا إليَ( ،)1والمصير والعاقبة ،وتلَ المعانهي موجوية فهي
القرآن والسنَّ هة ،قال للا تعالى :ا َّ ينظرون إهلَّ تأ هويله( ،)4أَ
ه
)
2
(
لبن عبَّاس" :اللَّه َّم فقِّهه
عاقبته  ،وقال ال َّرسول
هفي يعائ هه ه
ين وعلِّمه التأوي َّ"( .)5أَ علمه التَّفسير.
في ال ِّد ه

( )2معجم المعاني.
سابق.
( )1ال َّ
( )4العراف .54
( )2الطَّبرَ.
( )5البخارَ.
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مطلب
لف.
أول وتعريف هه فهي
فهي
اصطلح ال َّ
س ه
أنواع التَّ ه
ه
ه
ممدوحان ومعنى مذموم:
معنيان
التَّأوي َّ :له
ه
ه

والبيان
الممدوحان :فيطلق التَّأوي َّ بمعنى التَّفسي هر
يان
ه
ه
 )2أ َّما المعن ه
الكلم ،فيقال :تأوي َّ اآلي هة ثذا؛ أَ
وإيلاح المعانهي المقصوية من
ه
ه
معنااا.
ق الم هر ،فيقال
المآل
 )1ويطلق بمعنى
ه
والمرجع والعاقب هة وتحقُّ ه
ه
ت اذا تأ هول
اذ هه اآلية ملى تأويلها ،ثقوله هه تعالى" :وقال يا أب ه
ق"(.)2
رؤياَ همن قب َّ قد جعلها ربِّي ح ّ

الكلم ،له معنى
أا َّ
أوي َّ ومعناه عند
ه
ه
الخلف من ه
تعريف التَّ ه
مذموم:
والصول والفق هه ال هذين ينتسبون
الكلم
الخلف من علما هء
 )4عند
ه
ه
ه
اجح إلى المعنى
لعلم
الكلم" :او صرف اللَّ ه
ه
ه
فظ ه
عن المعنى ال َّر ه
لف واعتبروه تحريفا
المرجوح" ،واذا التَّأوي َّ مرفوض عند ال َّ
س ه
ه
أوي َّ
ب الصفا ه
باطل هفي با ه
ت اإللهي هة ،وقد ظهر اذا المعنى للتَّ ه
ِّ
صحاب هة ،ب َّ ظهر مع
سول وعص هر ال َّ
متأخرا عن عص هر ال َّر ه
ص تحريفا معنويّا،
الفرق ويخلوا منه إلى
ظهو هر
ه
تحريف النُّصو ه
ه
تأوي َّ المعا هني
وثانت له نتائج خطيرة؛ إذ ثلَّما تو َّغلوا هفي
ه
ق ال هذَ تهدف إلي هه النُّصوص(.)1
عن المعنى الح ِّ
وتحريفها بعدوا ه

أوي َّ ثلثة:
وخلصة أنواع التَّ ه

اثنان منها تأويلت صحيحة ممدوحة واي:
ه
 )2تأوي َّ الم هر وقوعه.
 )1والتَّأوي َّ بمعنى التَّفسير.
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 )4والنَّوع اليَّالث من التَّأوي ه َّ او التَّأوي َّ الباط َّ الفاسد واو:
المرجوح.
اجح إلى المعنى
صرف اللَّ ه
فظ ه
ه
عن المعنى ال َّر ه
واو ما يعبَّر عنه بالتَّ
َ.
حريف المعن هو ِّ
ه
الكلم عن
والتَّحريف لغة او :التَّغيير والتَّبدي َّ ،وتحريف
ه
مواضع هه :تغييره(.)4
فظ عن جهت هه إلى
والتَّحريف اصطلحا او :العدول باللَّ ه
غيراا(.)2
واو على ثلث هة أنواع:
 )2التَّحريف اإلملئه ُّي.
فظ ُّي.
 )1والتَّحريف اللَّ ه
َ.
 )4والتَّحريف المعن هو ُّ
فظ ثتابة ،واذا ل يكون
 )2التَّحريف
اإلملئي او :تغيير اللَّ ه
ُّ
ب ،ويستحي َّ على المعطِّل هة فعله(.)5
طبعا َّإل فهي الكت ه

 )1أ َّما التَّحريف اللَّ
ب ،فيكون
فلي واو :تحريف اإلعرا ه
ُّ
فظ ،أو بتغيي هر حرثة إعرابيَّة ،ثقولهم:
بال ِّزياية أ هو النُّقصان فهي اللَّ ه
لفظ الجلل هة ،واآلية هفي
ب الها هء هفي ه
وثلَّم للا موسى تك هليما ،بنص ه
حقيقتها" ،وثلَّم للا موسى تك هليما"( ،)1وأرايوا بذلَ نفي صف هة
بجع َّ اسم هه مفعول منصوبا ل فاعل مرفوعا،
عن للاه تعالى
ه
ه
الكلم ه
أَ أنَّ موسى او من ثلَّم للا ،ولم يكلمه للا تعالى ،ول َّما ح َّرفها
()1
أا َّ التَّوحي هد :فكيف
بعض الجهميَّ هة اذا التَّحريف ،قال له بعض ه
تصنع بقول هه" :ول َّما جاء موسى له هميقاتهنا وثلَّمه ربُّه"( )2فبهت
المح ِّرف.
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فظ عن معناه
 )4وأ َّما التَّحريف المعن هو ُّ
َ فهو :صرف اللَّ ه
فظ(.)1
ال َّ
حيح إلى غير هه مع بقا هء صور هة اللَّ ه
ص ه
فظ
أو تقول :او العدول بالمعنى عن وج هه حقيقت هه ،وإعطا هء اللَّ ه
معنى لفظ آخر بقدر مشترك بينهما.
ثتأويلهم معنى "استوى" بـ "استولى" هفي قول هه تعالى:
ش استوى"(.)20
"ال ّرحمن على العر ه
ومعنى الي هد بالقدر هة والنِّعم هة هفي قول هه تعالى" :ب َّ يداه
ان"(.)22
مبسوطت ه
ف هفي التَّ
فظ ِّي النُّطق بالكلم هة مع تغيير فيها نطقا ،و هفي
حريف اللَّ ه
ه
َ يكون بإعطا هء الكلم هة معنى آخر مخالفا
التَّحريف المعن هو ِّ
عن
لحقيقتها ،واو المراي بالتَّأوي ه َّ الفاس هد ال هذَ او صرف اللَّ ه
فظ ه
وع
اجح إلى المعنى
المرجوح ،وبهذا تدرك ش َّر اذا النَّ ه
ه
المعنى ال َّر ه
أوي َّ.
من التَّ ه

()2يوسف .200
صواعق المرسلة – 2/215
( )1انظر مجموع الفتاوَ  ،10 – 2/12وانظر  ،424 – 24/111 ،41 – 5/21 ،12- 4/52وال َّ
 ،144وشرح الطَّحاوية .141 – 142

( )4مختار الصحاح .242
( )2الدرر السنية.
( )5الجهمية والمعتزلة.
( )1النِّساء.212
الجهمية أو المعطِّلة اي فرقة ثلمية تنتسب إلى اإلسلم ،ظهرت في الربع الول من القرن الهجرَ الياني ،على يد مؤسسها الجهم بن صفوان الترمذَ واو من الجبرية
()1
الخالصة ،ظهرت بدعته بترمذ ،وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملَ بني أمية .وافق المعتزلة في نفي الصفات الزلية.

( )2العراف.224 :
صواعق المنزلة .2/102
( )1ال َّ
( )20طه .5
( )22المائدة .12

************************
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القاعدة اليَّالية
المجم َّ.
يرجح المبيَّن على
َّ
ه
يليلن أحداما مبيَّن واآلخر مجم َّ وجب ترجيح
إذا تعارض
ه
المجم َّ(.)2
المبيَّ هن على
ه

اللَّفظ المبيَّن:

او ما يد ُّل على المعنى المرا هي منه من غي هر إشكال واو عكس
المجم َّ(.)1
ه

واللَّفظ المجم َّ:

او اللَّفظ ال هذَ يحتم َّ أثير من معنى ول رجحان لحداما على
()4
ترجح أحد المعا هني على المعا هني الخرى يون
اآلخر  ،فإن َّ
ص.
احتمال غير هه فهو النَّ ُّ
ه
ترجح أحد المعانهي مع احتما هل معنى آخر مرجوحا ،يصبح
وإن َّ
ظاارا والمرجوح مؤ َّول.
حتمالين على اآلخ هر فهو المجم َّ.
يترجح أحد ال
وإن لم
َّ
ه

ميال:
عن عائشة رضي للا عنها قالت :ثان هفي ما أنزل من القرآ هن عشر
رضعات معلومات يح ّرمن ث َّم نسخن بخمس معلومات فتوفِّي
رسول للاه وانَّ فيما يقرأ من القرآ هن(.)2
ث رضي للا عنها أنَّ النَّبي قال :ل
وعن أ ِّم
ت الحار ه
الفل َّ بن ه
ه
تان(.)5
تح ِّرم ال َّرضعة أ هو ال َّر
صة أ هو الم َّ
ضعتان أ هو الم َّ
ص ه
ه
( )2ابن قدامة المقدسي "روضة النَّاظر وجنَّة المناظر"
( )1ابن قدامة المقدسي "روضة النَّاظر وجنَّة المناظر"
( )4الطوفي شرح مختصر ال َّروظة
( )2أخرجه مسلم.
( )5أخرجه مسلم.
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الشَّااد:

ال ِّرواية الولى تتعارض مع اليَّاني هة ،لنَّ الولى تيبت التَّحريم
رضعتين ،أَ
س رضعات ،واليَّانية تيبت التَّحريم بما فوق من
ه
بخم ه
ثلث رضعات فما فوق ذلَ ،ولم يص ِّرح بعدي معيَّن.

التَّرجيح:

ترجح ال ّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ ال ّرواة الولى مبيَّنة ،فقد
َّ
صلت عائشة رضي للا عنها ثيف ثان التَّحريم بعش هر رضعات ث َّم
ف َّ
الفل َّ رضي للا عنها مجملة
نسخن إلى خمس ،ورواية أ ُّم
ه
تحتم َّ أثير من معنى ول ترجيح بين المعانهي.

****************************
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القاعدة ال َّرابعة

العام.
يرجح الخاص على
َّ
ه
ص
إذا تعارض
يليلن أحداما خاص واآلخر عام وجب تقديم الخا ه
ه
لق َّوته ،فإنَّ الخاص يتناول الحكم بلفظ ل احتمال في هه ،والعام
العام(.)2
ص على
ه
يتناوله بلفظ محتم َّ ،فوجب ترجيح الخا ه
بالميال يظهر إن شاء للا تعالى.
و
ه

الخاص لغة:
ث ُّ َّ لفظ وضع لمعنى معلوم ل ينطبق على غير هه ،جنسا ثان ثـ
(جن) أو نوعا ثـ (امرأة) أو عينا ثـ (إبراايم) (.)1

الخاص اصطلحا:

ض أفراي هه(.)4
او قصر حكم عام على بع ه

العام لغة:
الشام َّ ،واو من ع َّم يع ُّم عموما وعاما ،يقال :ع َّمهم بالعطيَّ هة،
أَ :شملهم(.)2

العام اصطلحا:

او اللَّفظ المستغرق لك ِّ َّ ما يصلح له يفعة واحدة(.)5

ميال:

بن عمر رضي للا عنهما أنَّ النَّبي
عن عب هد للا ه
الجراي .)1(...
لنا
ميتتان الحوت و َّ
ه

86

قال ... :أحلَّت

وقول للاه تعالى" :ح ِّرمت عليكم الميتة"(.)1

الشَّااد:
ينص على ح ِّ َّ
الحديث فهي الظَّاا هر يتعارض مع اآلي هة ،لنَّ الحديث
ُّ
بجميع
تحريم الميت هة
تنص على
الجرا هي ،واآلية
ُّ
مَ و َّ
ميت هة ال َّ
س ه
ه
ه
عموم الميت هة.
أنواعها أَ
ه

التَّرجيح:
صص ميتة
رجح الحديث على اآلي هة ،لنَّ الحديث خاص ،فقد خ َّ
ي َّ
عموم الميت هة ،واآلية ع َّممة جميع الميت هة.
مَ والجرا هي من
ال َّ
س ه
ه

( )2الخطيب البغدايَ "الفقيه والمتفقه".
( )1قاموس المعني.
( )4الشنقيطي "مذثرة في أصول الفقه".
( )2انظر لسان العرب .211/21
( )5أبو الحسن البصرَ "المعتد في أصول الفقه".
صححه اللباني.
()1أخرجه ابن ماجه وأحمد و َّ
( )1المائدة .4

******************************
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القاعدة الخامسة
المطلق.
يرجح المقيَّد على
َّ
ه
يليلن أحداما مقيَّد واآلخر مطلق وجب ترجيح المقيَّ هد
إذا تعارض
ه
ب(.)2
بشرط أن يتَّفقا فهي
المطلق
على
الحكم وال َّ
سب ه
ه
ه
ه

اللَّفظ المقيَّد لغة:

اسم مفعول من قيَّد( ،)1واو ما تناول معيَّنا موصوفا بوصف زائد
على حقيق هة جنس هه ،ثقول هه تعالى "فتح هرير رقبة مؤ همنة"( )4فقد قيَّد
للا تعالى ال َّرقبة بوصفها مؤمنة(.)2

اللَّفظ المقيَّد اصطلحا:

او ما ي َّل على فري شائع فهي جنس هه معيَّن ،أو موصوف بوصف
المطلق(.)5
زائد على حقيق هة جنس هه ،واو عكس
ه

اللفظ المطلق لغة:
اإلرسال ،فهو المرس َّ ،أَ :الخا هلي من القي هد،
اإلطلق بمعنى
من
ه
ه
اإلب َّ اي ال هتي ل قيد عليها(.)1
فالطَّالق من
ه

اللَّفظ المطلق اصطلحا:

او ما ي َّل على فري شائع فهي جنس هه غير معيَّن(.)1
بالميال يظهر إن شاء للا تعالى.
و
ه

ميال:

قوله تعالى" :ق َّ َّل أ هجد هفي ما أوحي إل َّي مح َّرما إ َّل أن يكون ميتة
أو يما مسفوحا"(.)2
وقوله تعالى" :إهنَّما ح َّرم عليكم الميتة والدَّم"(.)1
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الحكم واو التَّحريم ،واتَّفقتا
فاآلية الولى واليَّانية اتَّفقتا فهي
ه
بي من
ب واو نجاسة الد هَّم والميت هةَّ ،إل ما خ َّ
فهي ال َّ
سب ه
صصه النَّ ُّ
ابن عمر رضي للا عنه ،قال:
الميت هة واما ال َّ
فعن ه
سمَ والجراي ،ه
الميتتان،
ويمان؛ فأ َّما
ميتتان
قال رسول للاه ( :أحلِّت لنا
ه
ه
ه
ان ،فالك هبد والطِّحال) (.)20
فالجراي والحوت ،وأ َّما الدَّم ه
فقوله تعالى" :أو يما مسفوحا" فالدَّم المسفوح او فري شائع فهي
س الد هَّم ،واو معَّين ،وقد عيِّن بأنَّه مسفوحا ،إذا فهو مقيَّد
جن ه
سفح ال َّد هم.
فح أَ
بال َّ
ه
س ه
وقوله تعالى" :إنَّما ح َّرم عليكم الميتت والدَّم" فالدَّم انا او فري
س الد هَّم غير معيَّن ،عكس المقيَّ هد ال هذَ قيِّد بأنَّه
شائع في جن ه
مسفوح.

الشَّااد:

اآلية الولى تتعارض مع اآلي هة اليَّاني هة لنَّ الولى تفيد أنَّ الدَّم
المسفوح،
المح َّرم او الدَّم المسفوح فقط ،فقد قيَّد التَّحريم بالد هَّم
ه
مطلق الد هَّم.
واآلية اليَّانية تفيد تحريم ث َّ َّ الد هَّم أَ
ه

التَّرجيح:

رجح اآلية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى مقيَّدة واليَّانية مطلقة،
ت َّ
ف هفي الولى قيِّد تحريم الد هَّم بنوع هه واو الدَّم المسفوح ،و هفي اليَّاني هة
عموم الد هَّم.
أطلق التَّحريم على
ه

( )2أبو يعلى الفراء "العدة في أصول الفقه".
( )1المعجم العربي.
( )4النساء – .11
( )2معجم المعاني.
( )5ابن قدامة المقدسي "روضة الناظر وجنة المناظر".
( )1والمفريات للراغب الصفهاني (.)514
( )1ابن قدامة المقدسي روضة الناظر وجنة المناظر.
( )2النعام .225
( )1البقرة .214
( )20أخرجه أحمد ،وابن ماجه.
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فائدة:
الدَّم المسفوح :او الدَّم الكيير ال هذَ يخرج من البهيم هة عند ذبحها،
َ يم آخر.
وقس علي هه أ َّ
()2
ال َّدم المسفوح او :الدَّم المسفوك المراق .
ث
والدَّم القلي َّ ال هذَ يبقى فهي
عام لحدي ه
العروق معفو عنه فهي الطَّ ه
ه
عكرمة رضي للا عنه قال :لول اذ هه اآلية لتتبَّع المسلمون من
ت اليهوي(.)1
العروق ما تتبَّع ه
ه
وعن عائشة رضي للا عنها قالت :ثنَّا نطبخ البرمة على عه هد
رسول للاه تعلواا صفرة من الد هَّم فنأث َّ ول ننكره(.)4
ه

( )2معجم المعاني
( )1أخرجه الطبرَ في تفسيره
( )4أخرجه الطبرَ في تفسيره

***********************
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سايسة
القاعدة ال َّ

يرجح الحظر على اإلباح هة.
َّ
يليلن أحداما يفيد الحظر واآلخر يفيد اإلباحة وجب
إذا تعارض
ه
فع َّ
تقديم الحظ هر على اإلباح هة ،لنَّه أحوط ،ولنَّ اإلثم حاص َّ فهي ه
المباح ،فكان التَّرك أولى(( .)2واو باب
ترك
المحظو هر ،ول إثم فهي ه
ه
الورع).
ب
من أبوا ه
ه

ميال:
للا تعالى :ح ِّرمت عليكم أ َّمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وع َّماتكم
قول ه
ت وأ َّمهاتكم َّ
اللتهي أرضعنكم
خ وبنات الخ ه
وخالتكم وبنات ال ه
وأخواتكم ِّمن ال َّرضاع هة وأ َّمهات نهسا هئكم وربا هئبكم َّ
الل هتي هفي
حجو هرثم ِّمن نِّسا هئكم َّ
الل هتي يخلتم به ههنَّ فإهن لَّم تكونوا يخلتم هب ههنَّ
فل جناح عليكم وحلئه َّ أبنائهكم الَّ هذين همن أصل هبكم وأن تجمعوا بين
الختي هن إه َّل ما قد سلف ۗ إهنَّ َّ
للا ثان غفورا َّر هحيما ( )14والمحصنات
همن النِّسا هء إه َّل ما ملكت أيمانكم ۖ(.)1()12

الشَّااد:
قوله تعالى ........ :وأن تجمعوا بين الختي هن.
وقوله تعالى ............... :إه َّل ما ملكت أيمانكم ۖ.
مع
عن َّ
فاآلية الولى تعارض اآلية اليَّانية ،لنَّ الولى تنهى ه
الج ه
الجمع بين
الختين مطلقا
بين
بملَ يمين أو زواج ،واليَّانية تبيح َّ
ه
ه
اليمين.
بملَ
ختين
ال
ه
ه
ه

التَّرجيح:

ترجح اآلية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى تفيد الحظر واليَّانية تفيد
َّ
اإلباحة.
91

فائدة:

اليمين حظرا ،ث َّم ظهر أنَّه مباح،
ملَ
ين هفي ه
ه
إن لم نجمع بين الخت ه
اليمين
ملَ
فل إثم هفي ترث هه ل َّما ترثناه ،وإن جمعنا بين
الختين هفي ه
ه
ه
إباحة ث َّم ضهر أنَّه مح َّرم ،فاإلثم في هه حاص َّ ،فالولى تقديم الحظ هر
يليلين ،ومنه قاعدة نبويَّة جليلة واي
ض
ه
على اإلباح هة عند تعار ه
للا  :يع ما ي هربَ إهلى ما ل ي هريبَ(.)4
قول
رسول ه
ه

( )2ابن قدامة المقدسي" ،روضة الناظر وجنة المناظر" .وانظر الحازَ "العتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار"

-

( )1النّساء 12 14
( )4أخرجه الترمذَ ( ، )1221وأحمد ( ، )2140وابن حبان ( )111عن الحسن بن علي رضي للا عنهما قال :
الصدق طمأنهينة  ،وإهنَّ الك هذب هريبة )
" حفظت من رسول للا صلى للا عليه وسلم  ( :يع ما ي هريبَ إهلى ما ل ي هريبَ  ،فإهنَّ
ِّ
 ،وقد صححه الشيخ اللباني رحمه للا.
ورواه النسائي ( )5125من غير زياية ( فإن الصدق طمأنينة . ) ....

****************************
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سابعة
القاعدة ال َّ

المفهوم.
يرجح المنطوق على
َّ
ه
يليلن أحداما منطوق واآلخر مفهوم وجب تقديم
إذا تعارض
ه
()2
س
المنطوق على
ه
عن اللتبا ه
المفهوم  ،لظهو هر يللت هه وبعد هه ه
ه
()1
المفهوم .
لف
بخ ه
ه

المنطوق:

طق ،فهو المعنى المستفاي من
او ما ي َّل علي هه اللَّفظ فهي
مح ِّ َّ النُّ ه
طق ب هه(.)4
اللَّ ه
فظ من حيث النُّ ه
أَ :أن يكون حكما للمذثو هر وحال من أحوال هه سواء ذثر ذلَ
الحكم ونطق ب هه أو ل(.)2

المنطوق:
ميال
ه

قول للاه تعالى :فل تق َّ لهما أف(.)5
الوالدين.
فيف على
ي َّل بمنطوق هه على
تحريم التأ ه
ه
ه
وقوله تعالى :ومن قتله همنكم متع ِّمدا فجزائه همي َّ ما قت َّ همن
النَّع هم(.)1
ي َّل بمنطوق هه على أنَّ من قت َّ شيئا واو محرم متع ِّمدا فيجب علي هه
مي َّ ما قت َّ.

المفهوم:

طق( ،)1فهو المعنى المستفاي
او ما ي َّل علي هه اللَّفظ ل فهي مح ِّ َّ النُّ ه
ت َّ
زم هللَّف هظ.
من حيث ال ُّ
سكو ه
الل ه
قسمين  :مفهوم الموافق هة ومفهوم المخالف هة.
واو على
ه
( )2الحازمي "اإلعتبار".
( )1اآلمدَ "اإلحكام في أصول الحام".
( )4الصفهاني "بيان المخصتر".
( )2الشوثاني "ارشاي الفحول".
( )5اإلسراء .14
( )1المائدة . 15
الحكام".
أصول
في
اإلحكام
( )1اآلمدَ "
ه
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وأساس اذ هه القسم هة أنَّ المسكوت عنه إ َّما أن يكون موافقا
ت ،أو مخالفا له فيهما ،فإن ثان
في واإلثبا ه
ه
للمنطوق ب هه فهي النَّ ه
موافقا له س ِّمي مفهوم موافقة ،وإن ثان مخالفا له س ِّمي مفهوم
وبالميال يظهر إن شاء للا تعالى.
مخالفة،
ه

مفهوم الموافق هة:
تعريف
ه

ت عنه
س حكم
المنطوق ب هه للمسكو ه
مفهوم الموافق هة او :إعطاء نف ه
ه
نفيا أو إثباتا .ولهذا س ِّمي "مفهوم الموافق هة.
ت
فظ هفي مح ِّ َّ ال ُّ
سكو ه
وع َّرفه اآلمدَ بقول هه :ما يكون مدلول اللَّ ه
ب ولحن
موافقا
طق ،ويس َّمى فحوى الخطا ه
لمدلول هه فهي مح ِّ َّ النُّ ه
()2
ب .
الخطا ه
قسمين ،ال َّول (فحوى
َّإل أنَّ مفهوم الموافق هة ينقسم بدور هه إلى
ه
ب) :واو المفهوم ال هذَ يكون المسكوت عنه في هه أولى
الخطا ه
ب) :واو المفهوم ال هذَ
كم من
المنطوق ب هه ،و(لحن الخطا ه
بالح ه
ه
للمنطوق ب هه( ،)1فإن وافق
يكون المسكوت عنه في هه مساويا
ه
الحكم،
المنطوق فهي
المفهوم المنطوق ،وثان المفهوم أولى من
ه
ه
للمنطوق فهي
ب" ،وإن ثان المفهوم مساويا
فهو "فحوى الخطا ه
ه
ب.
الحكم ،فهو لحن الخطا ه
ه
اثنين :ال َّول
نوعين
وبهذا يتبيَّن أنَّ مفهوم الموافق هة ل يخرج عن
ه
ه
المنطوق ب هه ،لش َّد هة
كم من
يكون في هه المسكوت عنه أولى بالح ه
ه
المنطوق ب هه ،واو فحوى
ت عنه من
وضوح العلَّ هة هفي المسكو ه
ه
ه
ب ،ثما بيَّنَّا سابقا ،واليَّانهي او الذَ يكون المسكوت عنه
الخطا ه
كم لتساويهما فهي العلَّ هة ،واو لحن
في هه مساويا للمن
طوق ب هه فهي الح ه
ه
الخطاب.
( )2اإلحكام؛ لآلمدَ (.)11 /4
سابق.
( )1ال َّ
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ب:
ميال
مفهوم الموافق هة من جه هة فحوى الخطا ه
ه

قوله تعالى" :فل تق َّ لهما أف ول تنهراما وق َّ لهما قول
ف
ث هريما"( ،)2فهذ هه اآلية الكريمة تد ُّل بمنطوقها على
تحريم التأفُّ ه
ه
الحكم او إيذاؤاما ،ثما تد ُّل
الوالدين ،وعلَّة اذا
ق
والنَّه هر فهي ح ِّ
ه
ه
أنواع
جميع
بمفهومها
ب ،على ثفِّ
الموافق من جه هة فحوى الخطا ه
ه
ه
ه
تم وغي هر ذلَ م َّما
ب وال َّ
الذى عنهما ،حيث أنَّ الذى هفي الل َّر ه
ش ه
المنطوق بهما،
او مسكوت عنه ،واو أش ُّد من التَّأفُّف والنَّه هر
ه
ف والنَّه هر،
َّتم أولى من
فيكون تحريم ال َّ
تحريم التَّأفُّ ه
لر ه
ه
ب والش ه
ب.
واذا او فحوى الخطا ه

ب:
ميال
لحن الخطا ه
ه
موفهوم الموافق هة من جه هة ه

مياله ثما هفي قول هه تعالى" :إهنَّ الَّ هذين يأثلون أموال اليتامى ظلما
()1
ت اآلية
إهنَّما يأثلون فهي بطونه ههم نارا وسيصلون س هعيرا"  .يلَّ ه
أموال اليتامى ظلما ،ويلَّت
أث َّ
ه
هي عن ه
بمنطوقها على النَّ ه
إتلف
عن
بمفهومها
ه
لحن الخطا ه
هي ه
الموافق من جه هة ه
ه
ب ،على النَّ ه
المال ظلما
اإلتلف ،وأث َّ اذا
أشكال
َ شك َّ من
أموال اليتامى بأ ِّ
ه
ه
ه
ه
اليتيم ،واذا
المال على
ضياع
يسا هوَ إتلفه ،لنَّ ثليهما يؤيَِّ إلى
ه
ه
ه
ب.
او لحن الحطا ه

مفهوم المخالف هة:
تعريف
ه

ت عنه،
سامع) بأنَّ المنطوق مخالف
او أن يشعر (ال َّ
لحكم المسكو ه
ه
مفهوم
ب ،فإذا ثان قد سبق القول هفي
واو المس َّمى
بدلي َّ الخطا ه
ه
ه
المنطوق ب هه نفيا أو
كم
الموافق هة أنَّ المسكوت عنه يأخذ نفس ح ه
ه
كم
إثباتا ،فإنَّ المسكوت عنه فهي
مفهوم المخالف هة يأخذ نقيض ح ه
ه
المنطوق ب هه نفيا أو إثباتا.
ه

( )2اإلسراء 14
( )1النساء 20
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ت
وقد ع َّرفه
فظ فهي مح ِّ َّ ال ُّ
ُّ
سكو ه
اآلمدَ بأنَّه :ما يكون مدلول اللَّ ه
()2
ب .
طق ،ويس َّمى يلي َّ الخطا ه
مخالفا لمدلول هه فهي مح ِّ َّ النُّ ه
ب أقسام سبعة واي:
ولمفهوم المخالف هة المس َّمى
بدلي َّ الخطا ه
ه
ه
َّرط ،ومفهوم الغاي هة ،ومفهوم العد هي،
مفهوم ال ِّ
صف هة ،ومفهوم الش ه
رف (زمانا ثان أو مكانا) ،ومفهوم
ومفهوم الحص هر ،ومفهوم الظَّ ه
مفهوم
بميال
العلَّ هة ،ول نطي َّ بالميل هة لك ِّ َّ قسم منه ،ونكت هفي
ه
ه
َّرط لسهول هة فهم هه.
قسم
مفهوم الش ه
ه
المخالف هة من ه

َّرط:
ميال
مفهوم المخالف هة ،من جه هة أنَّه مفهوم الش ه
ه

ت حم َّ فأن هفقوا علي ههنّ حتَّى يلعن
قوله تعالى" :وإهن ثنّ أول ه
حملهنّ فإهن أرضعن لكم فآتوانّ أجورانّ وأت همروا بينكم هبمعروف
ضع له أخرى"( ،)1يد ُّل مفهوم المخالف هة
وإهن تعاسرتم فستر ه
الشرط) على أنَّ المرأة المطلَّقة ،المعتدَّة من طلق بائن ل
(مفهوم
ه
ق لها فهي النَّفق هة إذا لم تكن حامل ،فشرط النَّفق هة او الحم َّ،
ح َّ
ت حم َّ فأنفهقوا علي ههنَّ " ،فإن لم يكنَّ
لقول هه تعالى" :وإهن ثنَّ أول ه
ت حم َّ فل نفقت لهنَّ  ،واذا ما يفهم بالمخالف هة من جه هة
أول ه
َّرط أنَّ ل أجرة لها
فهوم المخالف هة من جه هة الش ه
الش ه
َّرط ،وثذلَ بم ه
ترضع له صغاره( ،وينفق على صغار هه).
إن لم
ه

الخلصة:
قسمين ،مفهوم الموافق هة
المنطوق يقابله المفهوم ،والمفهوم على
ه
قسمين :فحوى
ومفهوم المخالف هة ،فأ َّما مفهوم الموافق هة فعلى
ه
ب ،إن الحكم مساويا،
ب ،إن ثان الحكم أولى ،ولحن الخطا ه
الخطا ه
ب ،واو على سبع هة أقسام،
وأ َّما مفهوم المخالف هة واو يلي َّ الخطا ه
َّرط ،ومفهوم الغاي هة ،ومفهوم العد هي،
مفهوم ال ِّ
صف هة ،ومفهوم الش ه
رف (زمانا ثان أو مكانا) ،ومفهوم
ومفهوم الحص هر ،ومفهوم الظَّ ه
المنطوق ر ِّجح
المفهوم إذا تعارضت مع
أقسام
العلَّ هة ،وث ُّ َّ
ه
ه
ه
المفهوم.
أنواع
َ نوع من
المنطوق على أ ِّ
ه
ه
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المفهوم:
المنطوق على
ترجيح
ومن أميل هة
ه
ه
ه
قوله تعالى :وأح َّ َّ للا البيع وح َّرم ال ِّربوا(.)4

وقوله تعالى :يا أيُّها الَّ هذين ءامنوا ل تأثلوا ال ِّربوا أضعافا
ملاعفة.)2(...

الشَّااد:

اآلية الولى تعارض اآلية اليَّانية ،لنَّ اآلية الولى تد ُّل بمنطوقها
تحريم ال ِّربا ثيير هه وقليل هه ،واآلية اليَّانية تد ُّل بمفهومها
على
ه
القلي َّ من
بمفهوم العد هي) على إباح هة
بمفهوم المخالف هة تحديدا
(
ه
ه
ه
ال ِّربا ،لقول هه تعالى" :ول تأثلوا ال ِّربوا أضعافا ملاعفة"،
أضعاف ال ِّربا مباح ،واو
فبمفهوم المخالف هة يلَّت على أنَّ أق َّ َّ من
ه
ه
()5
ضعف واحد .

التَّرجيح:

رجح اآلية الولى على اآلي هة اليَّاني هة لنَّ الولى يلَّت على المعنى
ت َّ
تحريم ال ِّربا على إطلق هه ،واليَّانية يلَّت على المعنى
بمنطوقها على
ه
فترجح اآلية الولى
عف الواح هد من ال ِّربا،
بمفهومها فهي
َّ
تحلي َّ ال ِّ
ل ه
ه
الحكم بمنطوقها ،على اآلي هة اليَّاني هة ال هتي فيها يللة
ال هتي فيها يللة
ه
الحكم بمفهومها.
ه

( )2الحكام؛ لآلمدَ.)11 /4( ،
( )1الطَّلق .1
( )4البقرة .115
( )2آل عمران.240
لعف".
( )5أنظر معجم المعني "تعريف ال ِّ
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المبحث ال َّرابع
قواعد ترجع إلى ال َّرا هوَ
وفي هه ستُّ قواعد:

القاعدة الولى
الضبط والفق هه على من يون هه.
الوثق و
رجح رواية
ت َّ
ه
ه
يليلن أحداما را َّويته أوثق وأضبط وأفقه ،واآلخر
إذا تعارض
ه
ضبط والفق هه على
ر َّواته يونه ،وجب ترجيح رواي هة
الوثق وال ه
ه
()2
ب على
الوثق و
رواية
ل
و
،
ال ِّرواي هة الخرى
نَّ
الضبط ،أغل ه
ه
ه
()1
لابط الفقيه عندما يسمع حدييا يبحث عن
الظَّن  .ولنَّ المحدِّث ال َّ
والمعلول منه ،وإذا سمع ثلما ل
ليم
سند هه ومتن هه ،ويميَّز بين ال َّ
ه
س ه
يجوز إجراؤه على ظاار هه بحث عنه وسأل عن مقدِّم هت هه وسبب
عن الم هر الَّ هذَ يزول ب هه اإلشكال.
وروي هه ،ويبحث ه

ميال:

للا  ،فل َّما
عن وائ َّ رضي للا عنه قال :صلَّيت خلف
رسول ه
ه
صلة ثبَّر ورفع يدي هه حتَّى حاذتا أذني هه ث َّم يقرأ بفاتح هة
افتتح ال َّ
ب فل َّما فرغ منها قال" :آمين" يرفع بها صوته(.)4
الكتا ه
للا فسمعته
وعن وائ َّ رضي للا عنه قال :صلَّيت مع
رسول ه
ه
لالَّين" قال" :آمين" ويخفض بها صوته(.)2
حين قال" :ول ال َّ

( )2الغزالي "المستصفى".
الحكام"
ل
أصو
( )1اآلمدَ "اإلحكام في
ه
ه
صححه التَّرمذَ و وافقه اللباني.
( )4أخرجه النَّسائي و َّ
وصححه وقال :على شرط الشَّيخين ،ووافقه َّ
الذابي.
والحاثم
( )2أخرجه الطَّبراني
َّ
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الشَّااد:

ال ِّرواية الولى تعارض ال ِّرواية اليَّانية لنَّ ال ِّرواية الولى فيها
اإلمام
ت
ت
أمين ،واليَّانية فيها خفض صو ه
رفع صو ه
ه
ه
اإلمام بالتَّ ه
مين.
بالتَّأ ه

التَّرجيح:

طريق سفيان
رجح ال ِّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى من
ت َّ
ه
اج ال هذَ روى ال ِّرواية
بن
اليَّورَ واو أفقه من شعبة ه
الج) َّح ه
اليَّانية( )2مع أنَّ ثلاما ثقة حافظ(. 1
قال التَّ
ث
رمذَ :سمعت مح َّمدا يقول :حديث سفيان
ُّ
ُّ
أصح من حدي ه
ث ...
شعبة فهي اذا ،وأخطأ شعبة فهي مواضع من اذا الحدي ه
وقال :وخفض بها صوته وإنَّما او م َّد بها صوته ،سألت أبا زرعة
صح(.)4
ث فقال :حديث سفيان هفي اذا أ ُّ
عن اذا الحدي ه

( )2ابن حجر"إتحاف المهرة"،
( )1ابن حجر "تقريب التهذيب"
( )4عل َّ الترمذَ

************************
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مطلب
عل َّ التِّرم هذَ):
أمين (من ه
باب ما جاء هفي التَّ ه
قال التِّرم هذَ رحمه للا تعالى :حدَّثنا بندار محمد بن بشَّار حدَّثنا
حمن بن مهدَ قال :حدَّثنا سفيان عن
يحيى بن سعيد وعبد ال َّر ه
بن حجر قال :سمعت
بن عنبس عن وائ َّ ه
بن ثهي َّ عن حجر ه
سلمة ه
لالهين" فقال:
ب علي ههم ول ال َّ
النَّب َّي قرأ "غير المغلو ه
ب عن علي وأ هبي اريرة.
"آمين" وم َّد بها صوته ،قال :و هفي البا ه
بن حجر حديث حسن وب هه يقول غير
قال أبو عيسى :حديث وائ َّ ه
ب النَّب ِّي والتَّابعين ومن بعدام
أا َّ
العلم من أصحا ه
ه
واحد من ه
أمين ول يخفيها ،وب هه يقول
يرون أنَّ ال َّرج َّ يرفع صوته بالتَّ ه
َّافعي وأحمد وإسحاق.
الش ُّ
بن ثهي َّ عن حجر أ هبي
وروى شعبة اذا الحديث عن سلمة ه
بن وائ َّ عن أبي هه أنَّ النَّب َّي قرأ "غير
العنبس عن علقمة ه
لالين" فقال آمين وخفض بها صوته.
ب عليهم ول ال َّ
المغلو ه
أصح من
قال أبو عيسى :وسمعت محمدا يقول حديث سفيان
ُّ
ث
ث شعبة هفي اذا ،وأخطأ شعبة فهي مواضع من اذا الحدي ه
حدي ه
فقال :عن حجر أ هبي العنبس وإنَّما او حجر بن عنبس ويكنَّى أبا
بن وائ َّ وليس في هه عن علقمة ،وإنَّما
ال َّ
كن ،وزاي في هه عن علقمة ه
س ه
بن حجر ،وقال :وخفض بها
او عن حجر ب هن عنبس عن وائ َّ ه
صوته وإنَّما او وم َّد بها صوته.
ث فقال :حديث
قال أبوعيسى :وسألت أبا زرعة عن اذا الحدي ه
ث شعبة ،قال :وروى العلء بن
سفيان هفي اذا
ُّ
أصح من حدي ه
بن ثهي َّ نحو رواي هة سفيان ،قال أبو
صالح الس هدَ عن سلمة ه
عيسى :حدَّثنا أبو بكر مح َّمد بن أبان حدَّثنا عبد للاه بن نمير حدَّثنا
بن عنبس
العلء بن صالح الس هد ُّ
بن ثهي َّ عن حجر ه
َ عن سلمة ه
بن
بن حجر عن النَّب ِّي نحو حدي ه
ث سفيان عن سلمة ه
عن وائ َّ ه
()2
ثهي َّ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

) (1عل َّ الترمذَ.
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القاعدة اليَّانية
المختلف
فق على عدالت هه على
ت َّ
ه
رجح رواية ال َّرا هوَ المتَّ ه
فهي عدالت هه.
يليلن أحداما را هوي هه متَّفق على عدالت هه واآلخر
إذا تعارض
ه
فق على عدالت هه،
مختلف فهي عدالت هه ،وجب تقديم رواي هة ال َّرا هوَ المتَّ ه
لنَّ رواية المتفّ
ق على عدالت هه أقوى فهي الظَّنِّ  ،والختلف فهي
ه
ث) (.)2
العدال هة سبب
ث (والمح ِّد ه
للعف الحدي ه
ه

ميال:
للا
للا ما صلَّى رسول ه
عن عائشة رضي للا عنها قالت ... :و ه
ابن البيلاء َّإل هفي المسج هد(.)1
على سهي َّ ه
وعن أ هبي اريرة رضي للا عنه قال :قال رسول للاه
على جنازة هفي المسج هد فل شيء له(.)4

 :من صلَّى

الشَّااد:
ال ِّرواية الولى تعارض ال ِّرواية اليَّانية ،لنَّ الولى تفيد مشروعيَّة
صل هة الجناز هة هفي المسج هد ،واليَّانية تفيد أنَّ من صلَّى الجنازة هفي
ب.
المسج هد فل شيء له من اليَّوا ه

التَّرجيح:
رجح ال ِّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى متفَّق على توثيقها
ت َّ
واليَّانية فيها صالح مولى التوأم هة واو مختلف فهي عدالت هه.
( )2السبكي "اإلبهاج في شرح المنهاج".
وصححه اللباني .
( )1أخرجه أبو ياوي
َّ
سنه اللباني.
( )4أخرجه أبو ياوي و ابن ماجه وأحمد و ح َّ
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أصح منه ،وصالح
البيهقي :حديث عائشة رضي للا عنها
قال
ُّ
ُّ
()2
مولى التَّوأم هة مختلف فهي عدالت هه ثان مالَ بن أنس يج ِّرحه .

التَّعريف بصالح مولى التوأم هة:
قال الجرجانهي:
النصارَ ،حدَّثنا إسماعي َّ بن إسحاق،
حدَّثنا مح َّمد بن أحمد
ُّ
حدَّثنا علي ،حدَّثنا بشر بن عمر ال َّزارا هني سألت مالَ بن أنس
عن صالح مولى التوأم هة فقال :ليس بيقة فل تأخذن عنه شيئا.
للا بن أحمد ،سألت يحيى بن م هعين،
حدَّثنا ابن ح َّماي ،حدَّثنا عبد َّ ه
ث ،قلت ل هبي
عن صالح مولى التوأم هة قال :ليس بالقو ِّ
َ فهي الحدي ه
إنَّ بشرا بن عمر زعم أنَّه سأل مالكا عن صالح مولى التوأم هة
فقال :ليس بيقة ،قال أ هبي :مالَ أيرك صالحا وقد اختلط ،واو
أا َّ
ثبير ما أعلم ب هه بأسا من سمع منه قديما ،قد روى عنه أثابر ه
اإلختلف هفي عدالت هه رحمه للا تعالى)
المدين هة( .واذا يلي َّ
ه
ث هتب إلي مح َّمد ب هن الحس هن ،حدَّثنا عمرو بن ع هلي سألت يحيى
عن صالح مولى التوأم هة فقال لم يكن بيقة ،واو صالح بن نبهان.
حدَّثنا بن أبي بكر ،حدَّثنا عبَّاس سمعت يحيى يقول :صالح مولى
التوأم هة او بن نبهان والتوأمة امرأة واي ابنة أميَّة(.)1
( )2السنن الكبرى للبيهقي
الرجا هل" لصاحبه( :أبو أحمد بن عدَ الجرجاني ت  415ه )
( )1انظر ثتاب "الكام َّ في ضعفا هء ِّ
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تعريف العدال هة لغة واصطلحا:
س أنَّه مستقيم،
العدالة لغة :يقال رج َّ عدل :واو ما قام هفي النُّفو ه
ض ُّد الجور ،واو ال هذَ ل ي همي َّ هب هه الهوى فيجور هفي الحك هم،
وا و ه
ض ُّي قوله وحكمه(.)2
س :المر ه
والعدل همن النَّا ه
والعدالة اصطلحا :قال الحافظ ابن حجر رحمه للا تعالى :والمراي
بالعدل :من له ملكة تح همله على ملزمة التَّقوى والمروء هة.
ه
شرك أو فسق
والمراي بالتَّقوى :اجتهناب
العمال ال َّ
سيِّئ هة؛ همن ه
ه
أو بدعة(.)1
ثيف تيبت العدالة؟
ص معدِّلي هن
قال ابن ال َّ
لح رحمه للا تعالى :تارة تيبت هبتن ه
صي ه
ص( )4ه
على عدالته هه  ،وتارة تيبت بالستفاظ هة؛ فم هن اشتهرت عدالته بين
أا ه َّ النَّق ه َّ أو نح هو هام همن أا ه َّ ال هعل هم ،وشاع اليَّناء علي هه هباليِّق هة
صيصا ،واذا
والمان هة ،استغنهي فهي هه هبذلهَ عن بيِّنة شا هادة هبعدالته هه تن ه
ضي َّ
للا عنه ،وعلي هه هالعتهماي
او ال َّ
ب الشَّافه هع ِّي ر ه
ص هحيح فهي مذا ه
ث أبو بكر
ول ال هفق هه ،و هم َّمن ذثر ذ هلَ همن أا ه َّ الح هدي ه
هفي فنِّ أص ه
الخ هطيب الحافهظ ،وميَّ َّ لهذلهَ بهمالهَ ،وشعبة ،وسفيان ،والوزا هع ِّي،
بن م هعين،
واللَّي ه
بن حنب َّ ،ويحيى ه
ث ،واب هن المبار هك ،وو هثيع ،وأحمد ه
بن الم هدينه ِّي ،ومن جرى مجراام هفي نباا هة ِّ
الذث هر واس هتقام هة
وع هل ِّي ه
الم هر ،فل يسأل عن عدال هة اؤل هء وأمياله ههم ،وإهنَّما يسأل عن عدال هة
من خفهي أمره على الطَّاله هبين(.)2
(( )1لسان العرب) (.)240 /22
(( )1نزاة النظر) (.)11
( )4ظاار ثلم ابن الصلح رحمه للا انا أنه يشترط معدِّلي هن إلثبات العدالة ،ولكنه بيَّن في موضع آخر أنَّ الصواب
الثتفاء بمعدِّل واحد ،حيث قال رحمه للا في (علوم الحديث) (( :)201اختلفوا فهي أنَّه ا َّ ييبت الجرح والتَّع هدي َّ بهقو هل
ت .و همنهم من قال:
ح والتَّع هدي ه َّ فهي الشَّهايا ه
وا هحد ،أو ل ب َّد همن اثني هن؟ ف همنهم من قال :ل ييبت ذلهَ إه َّل بهاثني هن ،ثما فهي الجر ه
ول الخب هر ،فلم
واو ال َّ
ص هحيح الَّ هذَ اختاره الحافهظ أبو بكر الخ هطيب وغيره أنَّه ييبت بهو ه
احد ،هلنَّ العدي لم يشترط فهي قب ه
ت ،و َّ
للا أعلم).
ر
ج
ي
ف الشَّهايا ه
ح را هوي هه وتع هديله هه ،به هخل ه
يشترط فه
ه
(( )2علوم الحديث) (.)205

103

إذا العدالة اي :ملكة تحم َّ صاحبها على ملزم هة التَّقوى
وخوارم المروء هة.
الفسق،
ب
والمروء هة ،واجتنا ه
ه
ه

شروط العدال هة خمسة:
 )2اإلسلم.
 )1البلوغ.
 )4العق َّ.
الفسق.
سلمة من
 )2ال َّ
ه
خوارم المروء هة.
سلمة من
 )5ال َّ
ه
 )1وزايوا :أن ل يكون مغفَّل.
شروط العدال هة؛ أَ :الشُّروط التهي يجب أن تتوفَّر ج هميعها فهي
ال َّرا هوَ ثي يحكم بعدالت هه ،ولو تخلَّف ولو شرط واحد منها لم يحكم
بعدالت هه(.)2
 )2الشَّرط ال َّول (اإلسلم) :لنَّ الكافر ليس عدل ،ول يتح َّرز همن
رسول للاه  ،وأبى للا أن يكون الكافر عدل.
ب على
الكذ ه
ه
البغدايَ رحمه للا تعالى:
قال الخطيب
ُّ
وي هجب أن يكون وقت اليا هء مس هلما ،هلنَّ َّ
للا تعالى قال" :إهن جاءثم
()1
ق الكفر ،فإهذا ثان خبر المسله هم
س
ف
ال
م
ظ
ع
أ
إ
و
،
اسق هبنبأ"
نَّ
ه
ف ه
ه
ه
ص َّح هة اع هتقا هي هه ،فخبر الكا هف هر هبذ هلَ أولى(.)4
ق مريويا مع ه
الف ه
اس ه
وإنَّما يشترط اإلسلم حال اليا هء ،ل حال التَّح ُّم ه َّ ،فإن تح َّم َّ حال
فاق.
ثفر هه ث َّم أيَّى بعد إسلم هه ق هبلت روايته بالتِّ ه
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قال َّ
الذاب ُّي رحمه للا تعالى:
ص ُّح سماعه
ل تشترط العدالة حالة التح ُّم ه َّ ،ب َّ حالة اليا هء؛ في ه
ثافرا ،وفاجرا ،وصبيّا ،فقد روى جبير بن مط هعم رضي للا تعالى
ب بهـ "ال ُّ
طو هر"( ،)2فس همع
عنه أنَّه س همع النَّب َّي يقرأ فهي المغر ه
شر هثه ،ورواه مؤمنا(.)5
ذلَ حال ه
َ رحمه للا تعالى:
سخا هو ُّ
وقال ال َّ
ال
وقبهلوا ال ِّرواية همن مسلهم مستك هم ه َّ الشُّر ه
وط تح َّم َّ الح هديث فهي ح ه
اق ،محت ِّجين هبأنَّ جبير بن مط هعم
ثف هر هه ،ث َّم أيَّاه بعد إهسل هم هه هب هالتِّف ه
ضي َّ
هفي هفدا هء أسارى بدر قب َّ أن
للا عنه ق هدم على النَّ هب ِّي
ر ه
ب هبال ُّ
طو هر ،قال جبير :وذ هلَ أ َّول
يس هلم ،فس همعه هحين هئذ يقرأ هفي المغ هر ه
اإليمان فهي قل هبي.
ما وقر ه
و هفي لفظ :فأخذ هني همن هقراء هت هه الكرب ،و هفي آخر :فكأنَّما ص هدع قل هبي
سنَّة
هحين س همعت القرآن ،وثان ذ هلَ سببا ه هإلسل هم هه ،ث َّم أيَّى ا هذ هه ال ُّ
بعد إهسل هم هه ،وح هملت عنه.
ث أ هبي
وثذ هلَ رؤيته هللنَّبه ِّي وا هقفا هبعرفة قب َّ ال ههجر هة ،ونحو تح هدي ه
()1
ص هة هارق َّ( )1ال هتي ثانت قب َّ إهسل هم هه.
سفيان هب هق َّ
ب،
 )1الشَّرط اليَّانهي (البلوغ) :لنَّ غير
البالغ ل ي هعي حرمة الكذ ه
ه
ول يتح َّرز منه.
وإنَّما يشترط البلوغ أيلا حال اليا هء ،ل حال التَّح ُّم ه َّ ،فإن تح َّم َّ
مميِّزا ،ث َّم أيَّى بعد بلوغ هه ق هبلت روايته ،ويلي َّ ذلَ قبول العلما هء
صحاب هة الذين سمعوا همن النَّب ِّي صغارا ،ث َّم رووا
ث ال َّ
لحايي ه
بن
يع،
وابن عبَّاس ،وأنس ه
ه
بعدما ثبروا؛ مي َّ محمو هي ه
بن ال َّر هب ه
والحسن
مالَ ،وعائشة،
بن بشير ،وعب هد للاه
والحسين ،والنُّعمان ه
ه
ه
بن ُّ
الزبي هر رضي للا عنهم أجمعين.
ه
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ث محمو هي
س سنين؛ مستدلِّين بحدي ه
وقيَّد بعلهم سنَّ التَّح ُّم ه َّ بخم ه
يع رضي للا تعالى عنه ،قال :عقلت همن النَّ هب ِّي م َّجة
بن ال َّر هب
ه
ه
()2
س هنين همن يلو  ،واذا التَّحديد
س ه
م َّجها هفي وج ههي وأنا ابن خم ه
خطأ ،ب َّ المعتبر او التَّمييز.
لح رحمه للا تعالى:
قال ابن ال َّ
ص ه
ص،
وال هذَ ينب هغي هفي ذ هلَ أن تعتبر هفي ث ِّ َّ ص هغير حاله على الخصو ه
ب ور ّيا
ال من ل يعقه َّ فهما لهل هخطا ه
فإهن وجدناه مرتفهعا عن ح ه
ب ونحو ذلهَ ص َّححنا سماعه ،وإهن ثان يون خمس ،وإهن لم
لهلجوا ه
يكن ثذ هلَ لم نص ِّحح سماعه ،وإهن ثان ابن خمس ،ب ه َّ ابن
سين(.)1
خم ه
القاضي عياض رحمه للا تعالى:
وقال
ه
س هنين ابن مصفّى وغيره،
وتابع أبا مس ههر على قو هل هه :خمس ه
سنَّ أق ُّ َّ ما
وخالفهم غيرام فقال أربع ،ولعلَّهم إهنَّما رأوا أنَّ اذا ال ِّ
لبط وعق َّ ما يسمع و هحفظه ،وإه َّل فمرجوع ذلهَ
يحص َّ هب هه ال َّ
ب ب هلي هد الطَّب هع غ هب ِّي ال هفطر هة ل يل هبط شيئا فوق اذا
هللعاي هة؛ ور َّ
سنِّ (.)20
الجبهلَّ هة ذ هث ِّي الق هريح هة يع هق َّ يون اذا ال ِّ
ال ِّ
ي َّ ه
سنِّ  ،ون هب ه
وأ َّما من لم يميِّز فل يقب َّ تح ُّمله ول أياؤه.
ب.
 )4الشَّرط اليَّالث (العق َّ) :لنَّ غير
العاق َّ ل يتح َّرز همن الكذ ه
ه
البغدايَ رحمه للا تعالى:
قال الخطيب
ُّ
ت أيائه هه عاقهل مميِّزا ،وال هذَ
وي هجب أيلا أن يكون ال َّرا هوَ فهي وق ه
اضي أبو عمر
ب ثو هن هه با هلغا عا هقل ما أخبرنا الق ه
يد ُّل على وجو ه
َ ،ثنا أبو ياوي ،ثنا
اسم بن جعفر ،ثنا مح َّمد بن أحمد اللُّؤل هؤ ُّ
الق ه
اللحى ،عن
اعي َّ ،ثنا وايب عن خالهد عن أ هبي ُّ
موسى بن إهسم ه
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علهي ع هن النَّبه ِّي قال" :رفهع القلم عن ثلثة ،ع هن النَّائه هم حتَّى
ون حتَّى يعقه َّ"(،)22
يستيقهظ ،وع هن ال َّ
ص هب ِّي حتَّى يحتلهم ،وع هن المجن ه
ق همن
و هلنَّ حال ال َّرا هوَ إهذا ثان هطفل أو مجنونا ،يون حا هل الف ه
اس ه
اسق يخاف ويرجو ويتجنَّب ذنوبا ،ويعت همد
المسله همين ،وذلهَ أنَّ الف ه
للا
قربات ،وثيهير همن الف َّ
ول َّ ه
اق يعتقهدون أنَّ الك هذب على رس ه
س ه
ق
والتَّع ُّمد له ذنب ث هبير وجرم غير مغفور ،فإهذا ثان خبر الف ه
اس ه
ون أولى بهذلهَ،
ال هذَ ا هذ هه حاله غير مقبول ،فخبر الطِّف ه َّ والمجن ه
وال َّمة مع اذا مجت همعة على ما ذثرناه ل نع هرف بينها هخلفا
هفي هه(.)21
قسمين:
العق َّ على
وفاقدوا
ه
ه
قسم منهم جنونهم مط هبق؛ أَ :مست ِّمر معهم ل يفارقهم ،واؤل هء
َّوام.
ل تقب َّ رواياتهم على الد ه
والقسم اآلخر :جنونهم متقطِّع يفارقهم أحيانا ،فهؤل هء يقب َّ منهم
ما رووه حال إفاقتهم ،يون ما رووه حال فقدام العق َّ ،ثما قال
يوطي رحمه للا تعالى:
س
ال ُّ
ُّ
ويقب َّ المجنون إهن تقطَّعا * ولم يؤثِّر هفي إهفاقة معا(.)24
الفسق) :والفهسق او :ارتهكاب
سلمة همن
 )2الشَّرط ال َّرابع (ال َّ
ه
ث هبيرة أو إهصرار على ص هغيرة(.)22
البغدايَ رحمه للا تعالى:
قال الخطيب
ُّ
اسق ي هجب ر ُّي
ب وأتى شيئا همن الكبائه هر فهو ف ه
ومن سلهم همن الك هذ ه
صغا هئر
خب هر هه ومن أتى ص هغيرة فليس هبفاسق ،ومن تتابعت همنه ال َّ
وثيرت ر َّي خبره(.)25
فيجب أن ل يكون ال َّرا هوَ شاربا للخم هر "ميل" ول زانيا ول قاذفا
صغائ هر.
ول ثذابا ول غير ذلَ من الكبائ هر ول مص ّرا على ال َّ
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خوارم المروء هة) :وخوارم
سلمة من
 )5الشَّرط الخامس (ال َّ
ه
ث بما سخف همن
اح ،والتَّح ُّد ه
المروء هة ثييرة ومتن ِّوعة ،ثكير هة ال همز ه
الفع َّ ال هذَ
الكل هم المؤ هذَ ،والقهقه هة بصوت عال ،وما قبح همن
ه
سوا هي ،وثذا
ف اللِّحي هة و هخلابهها بهال َّ
يلهو به هه ويستقبح بهمع َّرته هه ،ثنت ه
يق ،و هبحيث يراه النَّاس ،وفهي الما هء
البول قائما ،يعنهي فهي الطَّ هر ه
اق هلرؤي هة
س ،والجلو ه
ئ النَّا ه
ال َّرا هث هد ،والتَّح ُّدث هبمسا هو ه
س هفي السو ه
من يم ُّر همن النِّسا هء(.)21
والعراف؛
والمكان
مان
ثما أنَّ اناك أشياء تختلف
ه
ه
ه
باختلف ال َّز ه
عرف
خوارم المروء هة هفي مكان ما أو زمان ما أو
بحيث تع ُّد همن
ه
ه
عرف قوم آخرين.
قوم ،ول تع ُّد ثذلَ هفي مكان وزمان آخر أو
ه
خاوَ رحمه للا تعالى:
س
ُّ
قال ال َّ
ح "الو هجي هز" :المروءة يرجع هفي
وما أحسن قول ال ِّزنجا هن ِّي هفي شر ه
ع ،وأنت تعلم أنَّ
مع هرف هتها إهلى العر ه
ف ،فل تتعلَّق هبمج َّر هي الشَّر ه
ص
المور العرفهيَّة قلَّما تلبط ،ب َّ هاي تختلهف هباختهل ه
ف الشخا ه
ان ،فكم همن بلد جرت عاية أا هل هه هبمباشر هة أمور لو باشراا
والبلد ه
غيرام لع َّد خرما هللمروء هة(.)21
سايس (أن ل يكون مغفَّل) :وزياية أن ل يكون مغفَّل،
 )1الشَّرط ال َّ
اي زياية لزمة ،معتبرة.
ث والفق هه على :أنَّه
قال ابن ال َّ
لح :أجمع جمااير أئ َّم هة الحدي ه
ص ه
يحتج بروايت هه :أن يكون عدل ،ضابطا لما يروي هه.
يشترط فيمن
ُّ
الفسق
ب
وتفصيله :أن يكون مسلما ،بالغا ،عاقل ،سالما من أسبا ه
ه
وخوارم المروء هة ،متيقِّظا "غير مغفَّ َّ" ،حافظا إن حدَّث من
ه
()22
حفظ هه ،ضابطا لكتاب هه إن حدَّث من ثتاب هه .
َ شيء ،ومن أخبا هر
فالمغفَّ َّ ينسى ويتلعب ب هه ويصدِّق أ َّ
المغفلِّين "ابنقة الحمق" واسمه يزيد بن ثروان ويقال :ابن
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بن ثعلبة؛ ومن حمق هه أنَّه جع َّ فهي عنق هه
مروان أحد بنهي قيس ه
نفسي ففعلت
قلية من ويع وعظام وخزف وقال :أخشى أن أض َّ َّ ه
لعنق أخي هه،
ت القلية ذات ليلة من عنق هه
ذلَ لعرفها ب هه ،فح ِّول ه
ه
أخي أنت أنا فمن أنا؟ وأض َّ َّ بعيرا فجع َّ ينا هيَ
فل َّما أصبح قال :يا ه
الوجدان؟
من وجده فهو له ،فقي َّ له :فلم تنشده؟ قال :فأين حلوة
ه
و هفي رواية :من وجده فله عشرة ،فقي َّ له :لم فعلت اذا؟ قال:
ب.
للوجدان حلوة فهي القل ه
ه
أن اختصمت قبيلتا طفاوة وبنو راسب فهي
ومن أخبا هر المغفَّلين :ه
رج َّ ايَّعى ث ُّ َّ فريق منهم أنَّه هفي عرافتهم ،فقال ابنقة :حكمه أن
يلقى هفي الما هء فإن طفا فهو من طفاوة ،وإن رسب فهو من
ِّيوان.
راسب ،فقال ال َّرج َّ :إن ثان الحكم اذا فقد زادت فهي الد ه
وينحي
للسمان
وثان إذا رعى غنما جع َّ يختار المرا هعي
ه
ه
المهازي َّ ،ويقول :ل أصلح ما أفسده للا.
والمصحفين:
ومن ذث هر المغفَّلين من الق َّرا هء
ِّ
بن أبان أنَّ مشكدانة قرأ علي هه فهي التَّفسي هر
بن عمر ه
عن عب هد للاه ه
"ويعوق وبشرا " فقي َّ له ونسرا ،فقال :اي منقوطة بيلثة من
الص َّ (يقصد أنَّ أص َّ
فوق ،فقي َّ له النُّقط غلط ،قال :فارجع إلى
ه
الفل َّ قال :قرأ
بن أ هبي
ه
نسرا بشر ،فقرأاا بشرا) .وعن مح َّمد ه
بن أبان "ويعوق وبشرا" فقال له رج َّ إنَّما
علينا عبد ه
بن عمر ه
للا ه
او ونسرا ،فقال :او ذا فوقها نقط مي َّ رأسَ.
والمصحفين:
ث
ِّ
ومن ذث هر المغفَّلين من روا هة الحدي ه
َّارقطني :وحدَّث هني مح َّمد بن يحيى الصو هلي قال :حدَّثنا أبو
قال الد
ُّ
ض المحدِّثين المغفَّلين فأسند حدييا
العيناء قال :حلرت مجلس بع ه
عن للاه عن رج َّ ،فقلت :من اذا ال هذَ
عن النَّب ِّي عن جبرائي َّ ه
ه
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صحفه ،وإذ او ع َّز
يصلح أن يكون شيخ للاه؟ فإذا او قد َّ
وج َّ َّ(.)21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر اذه الش
( )1سورة الحجرات 1
( )4الكفاية (.)11
رواه الخمسة :علوم الحديث لبن الصلح ( ،)202شرح التبصرة والتذثرة للعراقي ( ،)411فتح المغيث (.)5 /1
( )2رواه البخارَ ( ،)115ومسلم (.)241
( )5الموقظة (.)12
( )1رواه البخارَ ( ،)1ومسلم (.)2114
( )1فتح المغيث ( ،)241 ،245 /1مختصرا.
( )2رواه البخارَ ( ،)11ومسلم (.)44
( )1علوم الحديث (.)240
( )20اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (.)12
( )22رواه الترمذَ وأبو ياوي والبخارَ وغيرام.
( )21الكفاية (.)11
( )24ألفية الحديث للسيوطي.
( )22فتح المغيث (.)5 /1
( )25الكفاية (.)202
( )21انظر :فتح المغيث ( ،)1 /1وفتح البارَ (.)20 /22
( )21فتح المغيث (.)1 ،1 /1
( )22مقدمة ابن الصلح
( )21أخبار الحمقىوالمغفَّلين ،لبن الجوزَ.
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القاعدة اليّالية
ب الواقع هة على غير هه.
ترجح رواية ال َّ
َّ
صحا هبي صاح ه
ب الواقع هة واليَّانهي من
إذا تعارض
يليلن أحداما من رواي هة صاح ه
ه
ب الواقع هة على رواي هة غير هه
رواي هة غير هه وجب ترجيح رواي هة صاح ه
ص هة أعرف بحال هه من غير هه أثير ااتماما(.)2
لنَّ صاحب الق َّ

ميال:
ث رضي للا عنها أنَّ رسول للاه
ت الحار ه
عن ميمونة بن ه
واو حلل(.)1
بي
ابن عبَّاس رضي للا عنهما قال :تز َّوج النَّ ُّ
وعن ه
ه
()4
واو محرم .

تز َّوجها
ميمونة

الشَّااد:
ال ِّرواية الولى تعارض ال ِّرواية اليّانية لنَّ الولى تيبت زواج
النَّب ِّي من ميمونة رضي للا عنها واو حلل غير محرم (بحج
أو عمرة) ،وال ِّرواية اليَّانية تيبت أنَّ النَّب َّي تز َّوج ميمونة واو
محرم.

التَّرجيح:
ترجح ال ِّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ ال َّرواية الولى من رواي هة
َّ
ب الواقع هة واي ميمونة رضي للا عنها ،واي المعقوي عليها
صاح ه
ت،
ت عقداا لاتمامها ب هه ومراعاتها للوق ه
فهي أعلم من غيراا بوق ه
ابن عبَّاس رضي للا عنهما والمعقوي
وال َّرواية اليَّانية من رواي هة ه
ت عقداا منه.
عليها أعلم بوق ه
( )2العدة في أصول الفقه لبي يعلى الف َّراء.
( )1أخرجه مسلم.
( )4أخرجه مسلم والبخارَ.
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القاعدة ال َّرابعة
ث بالمعنى على ال هذَ يج ِّوز
َّ
ترجح رواية من ل يج ِّوز رواية الحدي ه
ذلَ.
يليلن أحداما من رواي هة من ل يرى جواز ال ِّرواي هة
إذا تعارض
ه
بالمعنى واآلخر يرى بجوازاا وجب تقديم رواي هة من ل يرى جواز
ث
نق َّ الحدي ه
ال ِّرواية بالمعنى ،اذا لنَّ العلماء اختلفوا فهي جوا هز ه
بالمعنى مع اتّفاقهم على أولويَّ هة نقل هه لفظا ،ومن الحيط هة الخذ
فق علي هه يون غير هه(.)2
بالمتَّ ه
ث بالمعنى لمن يفقه معناه وثان
واستق َّر المر بجوا هز رواي هة الحدي ه
فقيها(.)1

ميال:
عن أ هبي اريرة وأ هبي سعيد رضي للا عنهما أنَّ رسول للاه رأى
نخامة هفي جدا هر المسج هد فتناول حصاة فح َّكها فقال :إذا َّ
تنخم أحدثم
فل َّ
يتنخم قهب َّ وجه هه ول عن يمين هه وليبصق عن يسار هه أو تحت
قدم هه اليسرى(.)4
وعن أ هبي اريرة رضي للا عنه أنَّ النب َّي قال :إذا ثان أحدثم
فهي صلت هه فل يبصقنَّ عن يمين هه ول عن يسار هه ول بين يدي هه ولكن
تحت قدم هه اليسرى ،فإن لم يستطع ففهي ثوب هه(.)2
الشَّااد:
ال ِّرواية الولى تعارض اليَّانية لنَّ الولى تج ِّوز للمصلِّي أن يبصق
عن يسار هه واليَّانية تنهى عن ذلَ.
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التَّرجيح:
فظ
ت َّ
رجح ال ِّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى ر هويت باللَّ ه
بن حرب خطَّأه العلماء
واليَّانية ر هويت بالمعنى و هفي سنداا سليمان ه
ث بأنَّ ل يبصق عن يسار هه(.)5
متن اذا الحدي ه
فهي ما روى من ه
عن النَّب ِّي بأن يبصق عن
قال اإلمام أبو زرعة :ما روَ ه
أصح من اذا ال هذَ ذثر "ول يبصق عن يسار هه(.)1
يسار هه
ُّ

والمنسوخ من اآلثا هر".
( )2الحازمي "اإلعتبار في النَّاسخ
ه
( )1للتفصي َّ انظر السبكي "اإلبهاج في شرح المنهاج".
( )4متفق عليه.
( )2صحيح أخرجه ابن أبي حاتم في العل َّ.
( )5عل َّ ابن أبي حاتم.
سابق.
( )1ال َّ
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القاعدة الخامسة
رجح رواية ال َّراوَ على رأي هه.
ت َّ
يليلن أحداما من رواي هة ال َّراوَ والخرى من رأي هه
إذا تعارض
ه
لفظ النَّب ِّي ل فهي
وجب ترجيح روايت هه على رأي هه ،لنَّ الح َّجة فهي ه
ث(.)2
ب ال َّراوَ فوجب المصير إلى الحدي ه
مذا ه
عن النَّب ِّي ث َّم ينسى ما رواه
ولنَّ ال َّ
صحاب َّي قد ير هوَ شيئا ه
فيفتهي بخلف هه(.)1

ميال:
عن أ هبي اريرة رضي للا عنه قال :قال رسول للاه  :إذا ولغ
الكلب هفي إنا هء أحدثم فليرقه ث َّم ليغسله سبع م َّرات( ،)4وفي
ب".
ب" و"وعفِّروه اليَّا همنة هبالتُّرا ه
روايتان لمسلم" :أولانَّ هبالتُّرا ه
ه
وعن أ هبي اريرة رضي للا عنه :إذا ولغ الكلب فهي اإلنا هء فأا هرقه
ث َّم اغسله ثلث م َّرات(.)2

الشَّااد:

ال ِّرواية الولى تعارض ال ِّرواية اليَّانية لنَّ الولى توجب غس َّ
ب في هه سبع م َّرات ،وال ِّرواية اليَّانية توجب
اإلنا هء من
ولوغ الكل ه
ه
غسله ثلث م َّرات فقط.

الترجيح:

ترجح ال ِّرواية الولى على اليَّاني هة لنَّ الولى من رواي هة ال َّرا هوَ
َّ
واو أبو اريرة رضي للا عنه ،وال ِّرواية اليَّانية من رأي هه.
( )2القرافي "شرح تنقيح الفصول".
( )1ابن حزم "المحلى باآلثار"
( )4متفق عليه و اللفظ لمسلم .
( )2صحيح موقوف أخرجه الدَّارقطني في السنن.
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سايسة
القاعدة ال َّ

ت على النَّافهي.
ت َّ
رجح رواية الميب ه
إذا تعارض يليل هن أحداما ييبت حكما واآلخر ينفي هه وجب تقديم
ت إذا ثان عدل ثبتا على رواي هة النَّافهي( ،)2لنَّ مع
رواية الميب ه
()1
ت زياية علم خفيَّة على النَّافهي .
الميب ه

ميال:
للا
عن بلل رضي للا عنه أنَّ رسول ه
الكعب هة(.)4

جوف
 ،صلَّى هفي
ه

للا
س رضي للا عنهما أنَّ رسول ه
عن ال ه
بن العبَّا ه
فل َّ ه
و ه
جوف الكعب هة(.)2
يص ِّ َّ فهي
ه

لم

الشَّااد:

للحكم
ال ِّرواية الولى تعارض ال ِّرواية اليَّانية لنَّ الولى مي هبتة
ه
للا صلَّى
واليَّانية نافية له ،فبلل رضي للا عنه قال :إنَّ رسول ه
جوف الكعب هة ،والفل َّ بن عبَّاس رضي للا عنهما نفى ذلَ.
هفي
ه

التَّرجيح:

رجح ال ِّرواية الولى على اليَّاني هة ،لنَّ ال ِّرواية الولى ميبتة
ت َّ
للحكم ما أثبت الحكم
للحكم ،وال ِّرواية اليَّانية نافية له ،ولنَّ المي هبت
ه
ه
هفي
للا
سي ،فبلل رضي للا عنه يخ َّ مع
إ َّل بدلي َّ ح ِّ
رسول ه
ه
جوف الكعب هة ،وأ َّما النَّافهي نفى بدلي َّ علمي
الفتح الثب هر إلى
يوم
ه
ه
ه
جوف الكعب هة
عن الم هر فلم يجد أنَّ النَّب َّي صلَّى هفي
ه
أَ استعلم ه
فنفى ذلَ.

( )2صحيح البخارَ ()211/1
سرخسي
( )1أصول ال َّ
( )4متفق عليه .
( )2أخرجه أحمد و صححه أحمد شاثر .
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رب العامين ،اللَّهم ص ِّ َّ على نبيِّنا مح َّمد وعلى آل هه
الحمد لله ِّ
وصحب هه وسلِّم ،اللَّهم إنَّا نسألَ بأسمائَ الحسنى
وصفاتَ العلى أن تجع َّ اذا العم َّ خالصا لوجهَ
الكريم وأن تغفر لمؤلِّف هه وشارح هه وقارئ هه
ه
ولوالدينا ولمشايخنا وإلخواننا ال هذين
ت
سبقونا
باإليمان وللمؤمنين والمؤمنا ه
ه
ت الحيا هء
والمسلمين والمسلما ه
ت ،وص ِّ َّ اللَّه َّم
منهم والموا ه
على نبيِّنا مح َّمد وعلى
آل هه وصحب هه وسلِّم
رب
والحمد لله ِّ
العلمين
آمين.
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المصاير والمراجع
 )2القرآن الكريم.
 )1صحيح البخارَ.
 )4صحيح مسلم.
 )2سنن أبي ياوي.
 )5سنن النَّسائي.
 )1سنن الترمذَ.
ابن ماجه.
 )1سنن ه
 )2موطَّأ مالَ.
 )1مسند أحمد.
 )20مستدرك الحاثم.
 )22سنن البيهقي.
 )21سنن الدَّارقطني.
ابن خزيمة.
 )24صحيح ه
 )22تفسير الطَّبرَ.
 )25عل َّ التِّرمذَ.
لبن حجر.
 )21فتح البارَ شرحث صحيح البخارَ ه
لبن حجر.
 )21نزاة النَّظر ه
ث للشَّافعي.
)22
اختلف الحدي ه
ه
جامع التِّرمذَ.
بشرح
 )21تحفة الحوذَ
ه
ه
ث المتواتر ،للكتاني.
 )10نظم المتناثر من الحدي ه
 )12شرح معاني اآلثار للطَّحاوَ.
لبن القيِّم.
 )11اعلم الموقِّعين ه
لبن
اسخ
الر
 )14المصفى بأثفِّ أا َّ ُّ
والمنسوخ ه
ه
سوخ من علم النَّ ه
ه
الجوزَ.
الحكام لآلمدَ.
أصول
 )12اإلحكام في
ه
ه
 )15شرح مختصر ال َّروضة لل ُّ
طوفي.
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لبن الجوزيَّ هة.
 )11ال َّ
صواعق المرسلة ه
 )11البحر المحيط لل َّزرثشي.
أصول الفق هه للماوريَ.
 )12شرح التَّحري هر في
ه
 )11الفقيه والمتفقِّه للخطيب البغدايَ.
أصول الفق هه لشنقيطي.
 )40تذثرة في
ه
أصول الفق هه لبي يعلى الف َّراء.
 )42العدَّة في
ه
 )41اإلعتبار للحازمي.
 )44بيان المختصر لألصفهاني.
الفصول للقرافي.
تنقيح
 )42شرح
ه
ه
سرخسي.
 )45أصول ال َّ
 )41قواعد التَّ
رجيح ،خالد بن محموي الجهني.
ه
لبن الجوزَ.
 )41أخبار الحمقى والمغفَّلين ه
صلح.
 )42مقدمة ابن ال َّ
 )41محلَّى ابن حزم.
 )20الدَّارقطني.
 )22عل َّ ابن أبي حاتم.
 )21اإلبهاج في شرح المنهاج للسبكي.
 )24فتح المغيث.
 )22اإللماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع.
 )25ألفية العراقي.
 )21لسان العرب.
 )21الكام َّ في ضعفاء الرجال.
 )22اتحاف المهرة.
 )21بيان المختصر لألصفهاني.
 )50روضة النَّاظر لبن قدامة المقدسي.
 )52الموسوعة الفقهية إسلم واب.
 )51تدريب ال َّراوَ.
 )54مفتاح الصحاح.
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 )52موقع الدررالسنية.
 )55الصواعق المنزلة.
 )51مجموع الفتاوَ.
 )51شرح الطحاوية.
 )52معجم المعاني.
 )51تيسير مطلح الحديث لمحموي الطحان.
 )10أحكام القيمة في الفقه اإلسلمي.
 )12البيقونية.
 )11ثتاب اليقات.
 )14المحصول لل َّرازَ.
 )12شرح المختصر للنابلسي.
 )15خلصة الثر في أعيان القرن الحايَ عشر.
 )11الياب الشرعية لبن مفلح.
 )11مراتب اإليراك لبن عييمين.
سيوطي.
 )12اإلتقان في علم القران لل ُّ
 )11زينة النَّواظر وتحفة الخواطر لبن عطاء للا السكندرَ.
 )10ألفية الحديث للسيوطي.
 )12أخبار الحمقى والمغفَّلين لبن القيم.
صفحات.
ش ال َّ
وما ترثته فهو في حوا ه

**********************************
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