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 :مقّدمة

 املطئيني، املت قني ومكافئ احملسنني وغافر الذ نب ملثلي من املقص رين املذنبني، ويل  العاملني احلمد هلل رب  
 الر محن الر حيم ملك يوم الد بن. 

وأشهُد، والش هادُة طوُق جنايت اليتيُم، أن ه هللا ال ذي ال إله إال  هو، كلُّ اخللق فاٍن وهو وحده الباقي، 
احلي  القي وم، ال ذي ال أتخذه ِسنة وال نوم، الس ميع البصري، القادر، العليم ال ذي نئق وحُيه مبا يريد. 

وواسئة جيد  ار اجملتىب، عبُده ورسولُه وخاصُّة خلقهوأشهد أن  سي دان وسي د كلٍ ، حمم ًدا املصئفى واملطت
خملوقاته، سويداء حدقة الوجود وأكرم معبود، حبيب اخلالق وشفيع اخللق عند انتصاب موازين احلق ، 
صل ى هللا وسل م عليه صالة تكون يل درًعا واقية وُسرتة حامية، يوم ال ينفع شيُء، وعلى آله األطهار 

واملني، وعلى أصحابه الكرام املت قني، وخاص ة اخلاص ة اخللفاء األربعة الر اشدين،  املرب أين من األدانس
، وعلينا معهم وهبم إىل يوم الد ين.  وعلى زوجاته املرب آت من كل  عيب وشني، وعلى كل  مؤمن تقي 

ملكارم، ا وبعد؛ فإن  أشرف األشياء بعد خالق الش َرف ومبدعه، ما كان موِصال إىل الفضائل وكاشًفا عن
وهو علم أصول الد ين الباحُث يف املعلوم، وأفضُل املعلومات ربُّ العاملني، من حيث ما جيب له وجيوز 

، ويستحيل. مث  يتلوه يف الش رف علم أصول الفقه الباحُث يف الد ليل الش رعي املوصِل إىل حكم هللا تعاىل
موضوعه، د ين، وش ققوا مسائله وأوضحوا حد ه و وقد اعتىن به العلماء منذ القدمي عنايتهم بعلم أصول ال

ومن حدوده الل ئيفة اجلامعة، ما أورده انصر الد ين البيضاوي يف متنه منهاج الوصول إىل علم األصول، 
ادئ العلوم أن  ، وقد تقر ر يف مباملسفففد  ، كيفففة االتففاد  مهاا ، كاا معرفة دالئل الفقه إمجاال
، حد ه، وحدُّ علم أصول الفقه هو الد ليل الش رعي من حيث الث بوت واإلثباتُ موضوع أي  علم يُؤَخذ يف 

 ثبوتُه يف نفسه وإثباتُه حلكم هللا تعاىل، على قول مجاهري أهل األصول من املتقد مني وأكثر املتكل مني،
م، أم ا كيفية لوهو ما مشى عليه البيضاوي يف حد ه الس ابق، جبعله دالئل الفقه ال يت هي أدل ُته حمور الع

االستفادة من الد الئل واملستفيد منها ال ذي هو اجملتهد، فهما من املباحث ال يت تدور على حمور واحد،  
 كالش مس تدور عليها سائر الكواكب.
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وإذا كانت معرفة املستفيد وهو اجملتهد، من احلقائق البي نة بنفسها ال يت ُتْدرك من جمر د قراءة احلد ، فإن   
الستفادة ال يت هي أحد الكواكب الد ائرة حول حمور األدل ة، ال تتبني  إال  ابلكشف العلمي عنها، كيفية ا

 للوقوف على طرقها وآلياهتا.

وتنحصر طرق كيفية االستفادة من األدل ة يف طريقني وآليتني ال اثلث هلما، ومها آلية الت أويل أو تفسري 
 وهي أوسع آليات النص  املتمث ل أكثر يف الكتاب والسن ة،الن صوص أو دالالت األلفاظ على األحكام، 

ابعتبار نصوصهما هي األدل ة ال يت تستفاد منها األحكام، واآللية أو الئ ريق الث انية هي طريقة إظهار 
االنسجام والت ناسق بني األدل ة ابعتبارها كذلك يف نفس األمر، أو ابعتبارها ظاهرة ماثلة أمام اجملتهد 

جي مئاَلب   ح، بتقدمي األجوبة املقنعة خبصوصها، وهذه الئ ريق أو اآللية تتمث ل يف مباحث الت عاُرض والرت 
 وهي آخُر مباحث علم أصول الفقه؛ على طريقة املتكل مني واملتقد مني على األقل . 

جيح لئلبة الس نة األوىل ماسرت أصول الفقه ملقارن، ا ومل ا كان يل فرصة تدريس مقياس الت عاُرض والرت 
رأيت من املناسب جدًّا، أن أستغل  جمموع األنشئة واملتابعات ال يت قمت هبا يف تدريس هذا املقياس، 
لتكون املئبوعة ال يت أتقد م هبا للجنة اخلرباء يف الكلي ة ال يت سيكون يل ابتداًء، شرُف اط العهم عليها، 

 اهم. من الل جنتني مًعا أن حتظى مسامهيت برضمث  للجنة اخلرباء على مستوى الل جان اجلهوية، آمال 

جيح  أم ا فيما خيص  طريقة تقدمي املئبوعة، فأحب  أن أؤك د أن ه مل يسبق يل تدريس مقياس الت عاُرض والرت 
خالل كل  الس نوات الس بعة ال يت در ستها ابجلامعة، ابإلضافة إىل أن ين أجنزت هذا العمل يف فرتة وجيزة، 

هتمام منصرِفًا إىل اختيارات أخرى كانت تبدو أكثر حتكُّما من حيث امتالك املاد ة،  بعد أن كان اال
كمقياس الت طريج الفقهي ال ذي در سته خالل ثالث سداسيات، ومقياس دالالت األلفاظ ال ذي در سته 

شاء فعل.   اللس نة الث انية أصول الد ين واملاسرت أكثر من ثالث سنوات، لكن قد رت شيًيا وقد ر هللا وم
كما أؤك د للجنة اخلرباء، أن ين التزمت ابإلطار البيداغوجي للد روس، ومل أخرج عنه إىل مواد إضافية، 

 اعتقاًدا مين  أن  الل جان البيداغوجية متتلك الر ؤية الد قيقة ملا حيسن أن يُعَرض لكل  ختصًّص وسداسي.
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جيح،  فصلني يستوعبان قسمي الت عاُرض أم ا فيما يتعل ق بعرض املاد ة، فقد فض لت عرضها يف والرت 
 وقس مت كل  فصل إىل ثالثة مباحث، وكل  مبحث إىل مئالب.

وذي لت املئبوعة بفهرس للموضوعات وفهرس آخر للمراجع، ومل يت سع الوقت إلحلاق فهارس أخرى، 
تابه املطتصر، ئبة كهذا، وأقول كما قال سيدي العال مة خليل بن إسحاق اجلندي رمحه هللا تعاىل، يف خ

" مث  أعتذر لذوي األلباب من الت قصري الواقع يف هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرُّع واخلشوع وخئاب 
التذل ل واخلضوع، أن يُنظَر بعني الر ضا والص واب؛ فما كان من نقص كم لوه ومن خئإ أصلحوه، فقل ما 

 .خيُلص مصن ف من اهلفوات أو ينجو مؤل ف من العثرات "

 ه1443شعبان  20م املوافق 2022مارس  23اجلزائر، 
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 الفصل ال ّول

 حقيقة التّعاُرض وأ حاكمه

 

 وحتته ثالثة مباحث:   

 

 املبحث ال ّول

 حقيقة التّعاُرض

 

 املبحث الثّاين

 أ راكن التّعاُرض ورشوطه وأ س بابه

 

 املبحث الثّالث

 مذاهب ال صولينّي يف التّعاُرض وطرق دفعه
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 اقفقة الّفعارض  –املبحث األّك  
 يف اقفقة الّفعاُرض لغة –املطلب األّك  

قبل الش روع يف شرح ماد ة ) ع ر ض ( ال يت يعود إليها الفعل َتعاَرض ال ذي هو األصل املباشر للت عاُرض، 
 صيغته املزيدة، يف َتفاَعلووزن   ،يف صيغته اجملر دة فَ َعلحيُسن الوقوف على أصل العالقة بني وزن 

، ملالحظة الفرق بينهما. ومن أهم  ما ُيستوضح به الفرق قوهُلم الز ايدُة يف املبىن تدل  على الز ايدة يف املعىن
ا أغلبية، وهو كاٍف يف القواعد البيانية املقرَّرة من جمموع  وهذا القول وإن مل يكن قاعدة مئ ردة فإّن 

 ( هي: فاعلتقد ذكر الل غوي ون يف ابب الص رف، أربعة معاٍن للوزن ) الش واهد املشاهبة ال من مجيعها. و 
 وعمرو ثواًب. ذب زيد  وجتا الت شريك بني اثنني فأكثر، وهذا يظهر من الفرق بني جاذب زيد  عمرًا ثوابً  -

الت ظاهر ابلفعل دون حقيقته، كتناوم وتغافل وتعامى؛ أي أظهر الن وم والغفلة والعمى وهي منتفية عنه  -
 ـــــايبـليس الغيب  بسي د يف قومــــــــــــــــــــــــــــــه    لكن  سي د قومه املتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            قال الش اعر:

 وقال احلريري:           ومل ا تعامى الد هر وهو أبو الورى   عن الر شد يف أحنائه ومقاصــــــــــــــــــــــده

 تعاميت حّت  قيل إّن  أخو َعًمى   وال غرَو أن حيذو الفّت حذو والده                 

 يًيا فشيًيا.لز ايدة ابلت دريج شحصول الش يء تدرجًيا، كتزاَيد الن يُل وتوارَدت اإلبل؛ أي حصلت ا -

 .1مئاوعة فاَعَل، كباعدته فتباَعد -

وإذا قابلنا املعاّن األربعة مباد ة تعارض، جند أن  أقرب املعاّن ال يت تناسب أن تندرج حتتها هو األو ل، 
 وحتتمل أن تندرج حتت املعىن الر ابع أيًضا؛ فتعارَض الد ليالن اشرتكا يف الت عاُرض.

                                                           
األشبال بو أ: أمحد بن حمم د احلمالوي، شذا العرف يف فن  الص رف، قد م له وعل ق عليه حمم د بن عبد املعئي، وخر ج شواهده 1

  83، 82ت، ص صأمحد بن سامل املصري، دار الكبار، د 
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د ة ) ع ر ض ( فلها معاٍن كثرية متقاربة، وسأقتصر على ما ذكره ابن منظور بشأّنا يف الل سان أم ا ما
قال رمحه هللا: العْرض خالف الئو ل، واجلمع أعراض، ويف الكثري ُعروض وِعراض. قال أبو ذؤيب 

 صباحراض الش ام ميصف بْرَذْواًن:                    أَ ِمْنَك برق  أَبيت الل يل أرقبه  كأن ه يف عِ 

. وعرضَت اجلارية واملتاع على البيع وعرضَت الكتاب واجلند إذا أمررهَتم عليك شق ه وانحيتهأي يف 
إن  ويف احلديث  ،يباريين، وفالن يعارضين أي قابَلهحاهلم. وعارض الش يَء ابلش يء معارضًة  ونظرتَ 

؛ أي كان يدارسه 2وإن ه عارضه العام مر تني جربيل عليه الس الم كان يعارضه القرآن يف كل  سنة مر ًة،
، وهو 3" ال جلب كال جهب كال اعرتاض "مجيع ما نزل من القرآن، من املعارضة املقابلة. ويف احلديث 

أن يعرِتض رجل بفرسه يف الس باق فيدخل مع اخليل، ومنه حديث سراقة أن ه عرض لرسول هللا صل ى 
من املسري. ويف احلديث أن  رسول هللا  مينعها، أي اعرتض له الئ ريق 4هللا عليه وسل م وأيب بكر الفرس

؛ أي أاتها معرِتًضا من بعض الئ ريق ومل يتبعها من منزله. 5صل ى هللا عليه وسل م عارض جنازة أيب طالب
ومنع وصار عاِرًضا،   انتصبوعرض من سلعته عارض هبا؛ فأعئى سلعة وأخذ أخرى. واعرتض 

ء يف الن هر والئ ريق وحنوها متنع الس الكني سلوكها. ويقال اعرتض الش يء دون الش ي كاخلشبة املنتصبة
" لفس ث . ويف احلديبدا وظهر، وأعرض لك الش يُء من بعيد تكل فهأي حال دونه. واعرتض الش يء 

نيا وحئامها، وأم ا ابل6الغىن عن يثر  الَعَرض ، إّّنا الغىن غىن الّهفس " س كون فما ، الَعَرض متاع الد 
نيا وأاثثها، ومجُعه عروض، فكلُّ عْرض داخل  يف العَرض،  خالف الث منني الد راهَم والد اننرَي من متاع الد 

                                                           
  3010، حديث5، ج146صد ت مؤس سة الر سالة، رواه أمحد، ينظر: مسند اإلمام أمحد إشراف عبد هللا الرت كي، : 2
ينظر:  عمرو. د هعن كثري بن عبد هللا املزّن عن أبيه عن ج ،الكامليف  ابن عدي  و  الس ننيف لد ارقئين االئ رباّن يف الكبري و  رواه: 3

  47، ج5صد ت،  ،ار الكتب العلمية، بريوت، لبنانزغلول، املوسوعة الكربى ألطراف احلديث الن بوي  الش ريف، دحمم د الس عيد 
يب بكر رضي عنه، ومل ، يف طريق اهلجرة إىل املدينة مع صاحبه أصل ى هللا عليه وسل م يشري إىل قص ة سراقة بن مالك يف طلبه النيبَّ : 4

أقف على لفظ ابن منظور يف سرية ابن هشام وال يف مغازي الواقدي وال يف االستيعاب البن عبد الرب  أو أسد الغابة البن األثري أو 
 قل عن أهل الل غة. ف فيه؛ ألن  احلج ة يف الن  اإلصابة يف متييز الص حابة البن حجر، والظن  أن  ابن منظور نقله بلفظه ومل يتصر  

نص ه وعل ق عليه  ه وضبطحق قابن جريج عن عئاء عن ابن عب اس. سري أعالم الن بالء، الس رية الن بوية،  روايةساقه الذ هيب من  :5
  ـ1، ج193م، ص1982ه/ 1402بش ار عو اد معروف، مؤس سة الر سالة، 

  6: أخرجه البطاري ) 6446 ( ومسلم ) 1051 (
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ا عني. والِعْرض جو  البلد وانحيته.  وليس كلُّ عَرض عْرًضا، وكل  شيء عرض سوى الد راهم والد اننري فإّن 
عرض رتض مبعىن واحد، قال ابن قتيبة: ومل جند أوالعرب تقول: عرض يل الش يُء وأعرض وتعر ض واع

مبعىن اعرتض يف كالم العرب. ويقال اضِرب هبذا ُعْرض احلائط أي انحيته، ونظر إليه معارضة وعن 
، وفالنة ُعْرضة لألزواج أي قوي ة على الز واج، وفالن ُعْرضة للشر  قوي  عليه، جانبُعْرض وُعُرض أي 

َْْيَانأُكْم َأْن َتََبُّكا َكتَ ف َُّقوا َكُتْصٍلُحوا َبْيَ َكاَل ََتَْعلُ ويف الت نزيل  ِأ وا هللاَ ُعْرَضًة ألأ ؛ أي [ 224: البقرة ]  الهَّا
نصًبا ألميانكم، قال الفر اء: ال جتعلوا احللف ابهلل معرِتًضا مانًعا لكم أن ترب وا، فجعل الُعرضة مبعىن 

نعك من شغل تعرِتضوا ابليمني ابهلل يف أن ترب وا. وكلُّ مانع ماملعرِتض وحنو ذلك. وقال الزج اِج: املعىن ال 
وغريه من األمراض فهو عاِرض، والعاِرض اخلدُّ، وعارِضا الوجه وعروضاه جانباه، والعارضان شفا الفم 
وقيل جانبا الل حية، والعارضة قو ة الكالم وتنقيحه والر أي اجلي د، وعارضه أي جانبه وعدل عنه، ويقال 

فالن  فالاًن إذا أخذ يف طريق وأخذ يف طريق آَخر فالتقيا، وعارضُته مبثل ما صنع؛ أي أتيُت إليه عارض 
 .7مبثل ما أتى، وفعلُت مثلما فعل اهـ بتصر ف

ا تعود إىل الشق  واجلانب والن ظر واملقابلة  وخنُلص من خالل استعماالت ماد ة ) ع ر ض ( املتقد مة، أّن 
. ر، وهي معاٍن متقاربة حتيل على بعضها؛ إم ا بداللة املئابقة أو الل زوم أو التضمُّنواملنع والبدو  والظ هو 

وُيستفاد من هذه املعاّن، أن  داللة املئابقة للت عاُرض هي املنع، وداللة التضم ن هي الشق  واجلانب، 
 وداللة الل زوم هي الن ظر والبدو  والظ هور. 

ان عن الوضع اجملواملعىن املئابقي هو ال ذي يعربِ   زم يعرب  ازي، عن احلقيقة، يف حني أن  الض مين والال 
وعلماء أصول الفقه يف تعبريهم عن املعىن االصئالحي للت عاُرض وظ فوا املعىن احلقيقي لكلمة تعاُرض،  
كما سيت ضح من طائفة الت عاريف املنتقاة، مع تقييدها مبا يدل  عليها يف احلقل ال ذي يشتغلون عليه، 

 .8وهو ما يتماشى مع قول بعض األصولي ني أن  االصئالح أو احلقيقة الش رعية جماز لغوي اشُتِهر

                                                           
   7د ت، ماد ة ) ع ر ض (، جلبنان، : ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، 7
أمحد مجال الز مزمي ونور الد ين صغريي، دار البجوث والد راسات  دراسة وحتقيق: ينظر: الس بكي، اإلهباج يف شرح املنهاج، 8

اث، ط   3، ج706صم، 2004ه/ 1424، 1اإلسالمية وإحياء الرت 
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  اقفقة الّفعارض اصطالًاا:يف  – املطلب الثّاين
ليس من املهم  كثريًا متابعُة كل  ما ورد بشأن ماهية الت عاُرض يف االصئالح، فمن املؤك د أن  طائفة مهم ة 

، وعليه سيتم  يف هذا املئلب عرُض بعض احلدود املطتلفة نسبيا، 9متئابقة املعىن من حدوده متقاربة أو
ت ساوي وعدمه، ووقوعه واشرتاط ال هجواز تبعا الختالف علماء األصول يف األحكام املتعل قة ابلت عارض؛ ك

 .10مع احلرص على ترتيبها وفق تسلسها الت ارخيي
 :ه (480: الّفعريف األّك  لفخر اإلتالم البزدكي ) ت

عر ف اإلمام البزدوي الت عارض بقوله: " وركن املعارضة تقابل احلج تني على الس واء، ال مزي ة ألحدمها، 
اد احملل  والوقت مع تضاد  احلكم،  يف حكمني متضاد ين؛ فركن كل  شيء ما يـَُقوَّم به، وأم ا الش رط فاحت 

 .11مثل الت حليل والت حرمي "
  :ه (490) ت:  لّسرخسيبكر األيب  الثّاين الّفعريف

ه يوِجب  أم ا الر كن فهو تقابل احلج تني املتساويتني على وجوعر ف اإلمام الس رخسي الت عاُرض بقوله: " 
ما يـَُقوَّم به  ؛ ألن  ركن الش يءحلل  واحلُرمة، والن في واإلثباتكلُّ واحد منهما ضدَّ ما توِجبه األخرى؛ كا

 .12املتساويتني تقوم املقابلُة؛ إذ ال مقابلة للض عيف مع القوي  "ذلك الش يُء، وابحلج تني 
 

                                                           
يالحظ أن  األصولي ني قد عر فوا الت عاُرض بتعاريف كثرية، وسأذكر بعون هللا تعاىل بعًضا منها مع " : قال الد كتور احلفناوي: 9

ا اقتصرت على ذكر بعض الت عاريف ال يت ساقها األصولي ون للت عاُرض؛ ألن  يف ذكر هذا البعض" مث  قال يف اهلامش:  ."مناقشته  إّن 
؛ ألن  ابلتتبُّع واالستقراء وجدت أن  الت عاريف كل ها ترجع يف الغالب إىل معىن واحد، وهو تقابل دليلني على وجه عن ذكر الكل   غىن

جيح عند األصولي ني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي  ،مينع كلُّ واحد منهما مقتضى اآلخر " ينظر: حمم د إبراهيم احلفناوي، الت عاُرض والرت 
 29م، ص1987ه/ 1407، 2ا للئ باعة والن شر والت وزيع، طدار الوف

جيح بني األدل ة الش رعية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط : ينظر:10 ه/ 1413، 1عبد الل ئيف الربزجني، الت عارض والرت 
   1، ج16م، ص1993

يوت، حواشيه عبد هللا عمر، دار الكتب العلمية، ب: عبد العزيز البطاري، كشف األسرار عن أصول فطر اإلسالم البزدوي، وضع 11
  3، ج120م، ص1997ه/ 1418، 1طبنان، ل

: أبو بكر الس رخسي، أصول الس رخسي، حق ق أصوله أبو الوفا األفغاّن، جلنة إحياء املعارف اهلندية، حيدر آابد الد كن ابهلند، 12
  2، ج12د ت، ص
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 ه (:505الّفعريف الثّالث أليب اامد الغزايل ) ت: 
 .13وعر ف حج ة اإلسالم أبو حامد الغزايل الت عارض بقوله: " اعلم أن  الت عاُرض هو الت ناُقض "

 ه (:747) ت:  البخاريالّفعريف اخلامس لصدر الّشريعة 
يلني كوُّنما حبيث تعارُض الد ل" و : الت عارض بقولهصدر الش ريعة عبيد هللا بن مسعود املعروف ب وعر ف

ا يف القو ة، أو ـــــن واحد، بشرط تساويهمازميف حمل  واحد  يفيقتضي أحُدمها ثبوَت أمر واآلَخُر انتفاَءه، 
 .14" زايدة أحدمها بوصف هو اتبع

 ه (:861اهلمام احلهفي ) ت: لكما  ابن الّفعريف الّسادِ ل
 .15( اقتضاء كلٍ  من دليلني عدَم مقتضى اآلَخر) أبن ه الت عارض ابن اهلمام الفقيه احلنفي  وعر ف

 :ه (971لفّفواي احلهبلي الّشاري اببن الهّجار ) ت: لالّفعريف الّسابع 
مة الفت وحي احلنبلي عر فو   .16" يل املمانعةليلني ولو عام ني على سبتقابل دبقوله: "  الت عارض العال 

هذه سبعة ّناذج بني  فيها األصولي ون حقيقة الت عاُرض، ويبدو أن  سبق األحناف لتحديد هذه احلقيقة، 
يف فرتة متقدِ مة نسبيا، هو ال ذي شج عهم على إثراء مدلول الت عاُرض، ويؤكِ د هذا االحتمال أن  الت عاُرض 

الم، ًيا مل يعرف طريقه إىل الت داول يف حقل علم أصول الفقه، على منهج علماء الكابعتباره مبحثًا أصول
 .17إال  يف القرن الس ابع اهلجري؛ عندما بدأ املنهج احلنفي األصويل يتسل ل إىل الكتب األصولية الكالمية

                                                           

  13: الغزايل، املستصفى من علم األصول، املكتبة الت جارية الكربى، مصر، ط1، 1356ه/ 1937م، ص127، ج2
: سعد الد ين الت فتازاّن، شرح الت لويح على الت وضيح ملنت الت نقيح يف أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د ت، 14

  1ج ـ102
كمال الد ين ابن اهلمام، الت حرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصئالحي احلنفية والش افعي ة، مئبعة مصئفى البايب وأوالده،  :15

 362ه، ص1351مصر، 

 ، اململكة العربيةبيكانمكتبة الع: ينظر: الفت وحي الش هري اببن النج ار، شرح الكوكب املنري، حتقيق حمم د الز حيلي ونزيه مح اد، 16
  4ج، 605صم، 1993ه/ 1413الس عودية، 

خالل  مناف رك األحناســـــتد أين، األصـــــولية بكتاابت املتكل مني األحنافمن أتث ر  ما هو معلوم: قد يبدو هذا الت حليل عكس 17
، ةالكالمي الئ ريقةإىل  تخلديف أصـــــــــــول الفقه  ةاحلنفي املؤث راتاملتكل مني، واحلال أن  كتب من  ما فاهتم طريقة اجلمع بني الئ ريقتني 

 صــــاحب املعتمد. ســــني البصــــرياحلعبد هللا البصــــري يف العمد وأيب احلنفية يف الفقه؛ كأيب  ن زعةعتزلة ذوي العن طريق األصــــولي ني امل
الفقه  معرفة دالئلن ه أب يف تعريفه ألصــــــــول الفقه، ؛القاضــــــــي البيضــــــــاوي معوأتك د أكثر  ،زيا اآلمدي والر  وقد انتقل هذا التأث ٍر إىل
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اريف الس ابقة، الت عاُرض، يف حبثه املسَهب حوله، بعد مناقشته للت ع الربزجنيالش يخ عبد الل ئيف  عر فو 
 . 18الت مانع بني األدل ة الش رعية مئلقا، حبيث يقتضي أحُدمها عدَم ما يقتضيه اآلَخر هن  أب

ى الت عاريف، االعرتاضات ال يت أوردها علذكر دون  هآثرت ذكر وهذا الت عريف هو خمتار الش يخ الربزجني، و 
 ء بشرح قيود الت عريف ال ذي اختاره، لتضم نها معاّن االعرتاضات الواردة على الت عاريف الس ابقة. اكتفا

 كمني.بني احل يشمل الت مانعَ و لد ليلني مقتضى الد ليل اآلَخر، : وهو أن مينع أحد االّفمانع -
ابألدل ة عموُمها،  صودُ املقو ن، كالت طالف بني أقوال الص حابة واجملتهدي،  : خرج به غري األدل ةبي األدلّة -

 سواء كانت قئعية أو ظني ة، فدخل يف تعريف الت عارض املواضُع اآلتيُة:
 تعارض دليلني قئعيني سنًدا أو داللًة، كآيتني وسن تني متواترتني أو آية وسن ة متواترة. –أ 

 تعارض دليلني ظنيني سنًدا وداللًة. –ب 
 .خر ظين  تعارض دليلني أحدمها قئعي واآل –ج 
تعارض دليلني ابملئابقة أو التضم ن أو االلتزام، أو أحدمها ابملئابقة واآلَخر ابلتضم ن أو اباللتزام،  –د 

 أو أحدمها ابلتضم ن واآلَخر اباللتزام.
 تعارض القولني أو الوجهني أو الئ ريقني املرويني عن اجملتهد، بناًء على رأي لزوم الت قليد. –ه 
 دليلني عقليني أو نقليني أو أحدمها عقلي واآلخر نقلي.تعارض  –و 

 ومن أمثلة هذه األلوان من الت عارض:
ْهُكْم َكَيَذُركَن َأْزَكاجتعاُرض آييْت العد ة، ومها قول هللا جل  شأنه "  - ًا َيرَتَبَّْصَن َكالَّذأيَن يُ فَ َوف َّْوَن مأ

اأنَّ َأْربَ َعَة َأْشُاٍر َكَعْشًرا "  َنُفسأ " َكُأْكالُت اأَلْْحَا أ َأَجُلُانَّ َأْن [، وقول هللا تعاىل  234البقرة: ] ِبأ
[؛ فاآلية األوىل تفيد أن  عد ة املتوَّفَّ عنها زوُجها أربعة أشهر وعشرًا،  4] الئ الق:  َيَضْعَن َْحَْلُانَّ "

                                                           

 ،بحث الت عارضل وممبحث التأويمها  ،ة االستفادة مبحثان أساسياندخل يف كيفيوي االستفادة منها وحال املستفيد، إمجاال وكيفية
 موضوع أصول الفقه، بينما موضوع أصول الفقه على منهج املتكل مني هو األدل ة فقط.  ضمن الت عاُرضَ البيضاوي  فجعلَ 

  .م2012، سنة 1امعة اجلزائرجبدكتوراه مناقشة مقارنة، اهات املعاصرة يف أصول الفقه، دراسة نقدية ينظر: احلاج مه ال، االجت  
جيح الت عارض : 18   1، ج23، ص املرجع الس ابقبني األدل ة الش رعية، والرت 
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ا زوُجها أو ال، توَّفَّ عنهحامالً كانت أو غري حامل، وتفيد اآلية الث انية أن  عد ة احلامل بوضع محلها، م
 فيتعارضان.

تعارُض ما ورد يف السن ة من غسل الر جلني مع ما ورد من رش  القدمني، ومعلوم  أن  الرش  غري الغسل؛  -
، فيتعارضان.  فالغسُل جراين املاء خبالف الرش 

فَُّة لأْلَوالأَدْينأ ا الْن تَ َرَك َخريًْ ُكْم إأَذا َاَضَر َأَادَُيْم املَْوُت إأ " ُيفأَب َعَلفْ تعارُض قول هللا تعاىل  - َوصأ
َربأيَ  ْلَمْعُركفأ َاقًّا َعَلى املُ  َكاأَلق ْ [، مع ما ورد عن النيب  صل ى هللا عليه وسل م  180] البقرة: فَّقأَي " ابأ

؛ فاآلية تضم نت الوصي ة للوالدْين 19" أال إّن هللا أعطى يّل ذي اّق اقَّه ، فال كصّفة لوارث "
 ألقربني، والسن ة صرحية يف عدم صح ة الوصي ة للوارث، فيتعارضان.وا

 : صفة لألدل ة، واملراُد هبا كلُّ ما جاء به الر سول صل ى هللا عليه وسل م عن رب ه سبحانه وتعاىل،الّشرعفة
 فتدخل األدل ة املت فق عليها واألدل ة املطتلف فيها.

 كوّنا إطالقها أو مشوهلا؛ أي الت عارُض هو متانُع األدل ة حالَ  : قيد لألدل ة وتصريح مبا ُيستفاد منمطلقا
 مقيَّدة ابلظني ة أو القئعية أو غري ذلك.

ه يآية الوضوء وتوض  ن املتوافقان، ك: قيد آخر للت عريف خرج به الد ليالن الش رعياحبفث يقفضي ... إخل
كن  أحدمها ال أو الوجهان الواردان من الش ارع لصل ى هللا عليه وسل م فال يُعترب من الت عاُرض، والئ ريقان 

 ينايف اآلَخر؛ ألن  املآل يف الكل  واحُد. وهبذا القيد دخل يف الت عريف الت عاُرض يف املواضع اآلتية:
فّر من اجملذكم فراَرك  "الت عاَرض بني دليلني ميكن اجلمع بينهما كحديث النيب  صل ى هللا عليه وسلم  –أ 

 .20" ال عدكى كال طري  كال هامة "حديثه و  من األتد "
الت عاَرض بني دليلني متساويني يف القو ة، أو دليلني يكون ألحدمها فضل  يرجِ حه على اآلَخر  –ب 

 بوصف أو مبا يستقل  ابحلجي ة.
                                                           

مذي عن أيب أمامة19 ش اويش، الص غري وزايدته، إشراف زهري ال صحيح اجلامع ،باّنلاأل. ينظر: حمم د انصر الد ين : رواه أمحد والرت 
  1789رقم حديث  م،1988ه/ 1408، 3املكتب اإلسالمي، ط

: رواه أمحد يف املسند عن جابر، ورمز الس يوطي لصح ته. ينظر: الس يوطي، اجلامع الص غري بفيض القدير، دار املعرفة، بريوت، 20
 9908، حديث رقم 6، ج434، صم1971ه/ 1391، 2لبنان، طً 
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  االت عاُرض بني دليلني ينسخ أحُدمها اآلَخر، سواء كان الن اسخ واملنسوخ كتابني أو سن تني أو أحدمه –ج 
 ض ابلن سخ.ى الت فصيل اآليت يف رفع الت عارُ كتااب واآلَخر سن ة، عل

الت عاُرض بني دليلني أحدمها انطق ابحلكم واآلَخر ساكت عنه، كنئق حديث األعمال ابلني ات  –د 
 ابعتبار الني ة يف العمل وسكوت آية الوضوء عنه.

 ر ينفيه.ل م أحدمها يثبت الفعل واآلخَ الت عاُرض بني نقلني عن رسول هللا صل ى هللا عليه وس –ه 
الت عاَرض ال ذي حيصل بني أمرين على وجه التضاد  والت ناقض حبيث ال ميكن اجتماعهما وال  –و 

، ومثاله نكاُح النيب  صل ى هللا عليه وسل م ميمونَة وهو حال ، لارتفاعهما، وهذا هو الت نايف والت باين الكلي 
؛ فإن  كونه يف اإلحرام يناقض متاًما كونَه صل ى هللا عليه وسل م يف احلل ، 21رمواية أن ه نكحها وهو حممع ر 

إن كان احلل  مبعناه العام  وهو عدم كونه يف اإلحرام، أو يضاد ه إن كان املراد احلل  ال ذي يكون بعد 
 .22داإلحرام، كما يشمل الت عاُرَض اجلزئي  مثَل الت نايف املوجود بني العام واخلاص  واملقي  

 وُيستنَتج من الت عاريف السابقة والت عريف املطتار للربزجني اختالف األصولي ني يف املسائل اآلتية:
  يف اشرتاط املساواة بني الد ليلني املتعارضني وعدمها.نيف األصولي  األوىل: اختال

  هو من الت عاُرض أو ال؟. ، هلما ميكن اجلمع بينهمااألصولي ني في الث انية: اختالف
 الث الثة: هل ُيشرَتط يف الت عاُرض األصويل  ما ُيشرَتط يف الت عاُرض عند املناطقة؟.

 .ن ابب الت عاُرضم ن ميكن ترجيُح أحدمها على اآلَخر يف الد ليلني الل ذيْ نيف األصولي  الر ابعة: اختال
ل الد ليالن القئعيان يدخ بناء على تقسيم العب ادي الو  يف أقسام الت عاُرض، نيف األصولي  اخلامسة: اختال

 داللًة مئلقا، عقليني كاان أم نقليني أم خمتلفني.
 .23 يف جواز أو وقوع الت عارض وعدمه، وسيأيت تفصيل الكالم فيها مفردةً نيف األصولي  الس ادسة: اختال

 
 

                                                           

  21: الر واية األوىل رواها اجلماعة ما عدا البطاري، والث انية رواها اجلماعة، وسيأيت ختريج احلديثني يف فصل الت طريج.
  22 : الت عارض بني األدل ة الش رعية، املرجع الس ابق، ص ص 23، 30، ج1

جيح، املرجع الس ابق، ص ص31، 32، 38، 39، 41، ج1   23: الت عارض والرت 
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 كشركطه كأتبابه: الّفعاُرض أريان – املبحث الثّاين
؛ بني ركنه وشروطه لت مييزُ ا ،للت عارضالس ابقني  الس رخسيأيب بكر البزدوي و يف تعريف فطر اإلسالم تقد م 

اد احملل  والوقت مع تضاد  احلكم،   وبني  الر جالن أن  ركنه هو مقابلة احلج تني املتساويتني، أم ا شروطه فاحت 
  كما يف عبارة البزدوي، فما هي أركان الت عاُرض وشروطُه، وما هي أسبابه أيًضا؟.

 :أريان الّفعاُرض – األّك املطلب 
ن كل  شيء ما يـَُقوَّم به، كسبق يف تعريف البزدوي والس رخسي للت عارض التعرُّض ملفهوم الر كن، فقاال: ر 

وهذا املفهوم هو داللة الر كن يف االصئالح. قال الش ريف اجلرجاّن: " ركُن الش يء لغًة جانُبه القويُّ، 
ام، يـَُقوَّم به ذلك الش يُء من التقوُّم؛ إذ قوام الش يء بركنه، ال من القيفيكون عينه، ويف االصئالح: ما 

وإال  يلَزم أن يكون الفاعل ركًنا للفعل، واجلسم ركًنا للعَرض واملوصوف للص فة. وقيل: ركن الش يء ما 
 .24يتم  به وهو داخل فيه، خبالف شرطه وهو خارج عنه "

يف حتديد الر كن؛ القول األو ل ال ذي اعتمده اجلرجاّن موافًقا ما  وواضح  من هذا الكالم، أن  هناك قولني
من ذكره البزدوي والس رخسي يف تعريفيهما، والث اّن ما مل يعتمده بدليل قرنه بصيغة الت ضعيف ) قيل (. و 

 املناسب وحنن بصدد توضيح داللة الر كن املستعملِة بقو ة، يف الفقه وأصوله واملنئق وعلم الكالم، أن
 جنل ي احلد  الش ارح ال ذي أورده اجلرجاّن والبزدوي والس رخسي، ملا يُظن  من وضوحه وهو ليس كذلك.

وابلر جوع إىل حد  اجلرجاّن للر كن، نالحظ أن ه مي ز بني التقوُّم والقيام، وعز زه ابشتقاق آخر وهو القوام، 
يقوِ مه،  ات، فإن كان ابلغري كان حمتاًجا إىل مافالر كن هو القوام ال القيام، والقوام يكون ابلغري أو ابلذ  

وإن كان ابلذ ات مل حيتج إليه. والقيام ابلذ ات هو الوجود ابلذ ات، واملوجود بذاته ومن ذاته هو القي وم. 
قال ابن سينا: كل  موجود إذا التفتَّ إليه من حيث ذاتُه من غري التفات إىل غريه، فإم ا أن يكون حبيث 

 .25وُد يف نفسه أو ال يكون، فإذا وجب فهو احلقُّ بذاته الواجُب وجوُده من ذاته وهو القي ومجيب له الوج
 

                                                           

  24: السي د الش ريف اجلرجاّن، معجم الت عريفات، حتقيق ودراسة حمم د صد يق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، 2004م، ص97
  25: ينظر: مجيل صليباـ املعجم الفلسفي، دار الكتاب الل بناّن، بريوت، لبنان، 1982م، ص205، ج2
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وهبذا يت ضح أن  ركن الش يء هو قوامه أو عينه وهو املاهية، واملاهية هلا حالتان؛ حالة مرك بة وحالة بسيئة، 
 ن واحد.ففي حالة الرت كيب تشتمل على أركان، ويف احلالة األخرى تشتمل على رك

أم ا احلد  الث اّن غري املعتَمد للر كن، وهو ما يتم  به وهو داخل فيه، فواضح أن  الر كن فيه غرُي املاهيــــــة، وهو 
مثل الش رط متاًما، غري أن  الفرق بينه وبني الش رط، يف دخول الر كن يف املاهية وخروج الش رط منها. 

رًا، نفية واجلمهور، فبينما هي عند األو لني اإلجياب والقبول حصوأقرب األمثلة له أركاُن الز واج بني احل
 يعد يها اجلمهور إىل الش هود والويل  واملهر، وهذه الث الثة ابلش روط أليق وأنسب.

  :مرين اثننيأ وفيما يتعل ق أبركان الت عارض، ميكن أن نستطلص من خالل أكثر الت عاريف الواردة،
  ل يف:يتمث  وصدر الش ريعة البطاري كالبزدوي و   ،العلماء مجاعة منعند  ن الت عارضأن  رك -أو ال 

 وجود حج تني فأكثر، فال يتحق ق الت عاُرض يف دليل واحد لفوات ركن التعدُّد. – 1
كون املتعارضني حج تني، فال تعاُرض بني غري احلج تني، سواء كان من الئ رفني أو طرف واحد،   – 2

 .فال تعاُرض بني قياسني وال بني قياس واستحسان، عند الظ اهرية يف االثنني مًعا وعند الش افعية يف الث اّن
ه احلج ة األخرى، عدَم ما تقتضي أبن تقتضي إحدامها خالَف أو ؛الت قابل أو الت دافع بني احلج تني – 3

 فال تعاُرض بني احلج تني املتوافقتني لفقد هذا الر كن.
لذ ات كصدر الش ريعة، وحبسب ا  بعضالحبسب الذ ات فقط عند  ،كون احلج تني متساويتني  – 4

ن، ر كفال تعاُرض عند األكثرين بني القئعي  والظين  لفقد ال ؛كالبزدوي والبطاري  ينر آخوالوصف عند 
 وال بني املرجوح والر اجح عند األخريْين.

 ؛اـــــــــــــــــهمميكن اجتماُعهما وال ارتفاعُ  كون احلكمني املفهومني من الد ليلني متضاد ْين، حبيث ال  – 5
 .26فال تعاُرض بني ما ميكن اجتماُعهما أو ارتفاُعهما، لفقد هذا الر كن

 عليه لث الثة، وهي الت قابل أو الت دافع بني احلج تني، كما نص  وميكن إعادة هذه الن تائج إىل الن تيجة ا
 البزدوي والس رخسي يف تعريفيهما الس ابقني للت عاُرض، وبقي ة الن تائج األخرى ما عدا اخلامسة تعود إليها؛

عارض، ت فئبيعي أن يكون الت داُفع بني حج تني ال أقل ، إْذ ال يُتصوَّر تداُفع من واحد كما تقد م يف معىن

                                                           
  .ه للت عاُرضالت عاُرض من أجل نقده فيها، وإال  فالر كن هو ما صر ح به البزدوي يف تعريف: مت  جماراة الش يخ الربزجني يف حتديد أركان 26
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وطبيعي كذلك أن يكون الت دافع من حج تني ال من غريمها، لرجوعه إىل املعىن األكثر متثُّاًل للت دافـــــــع، 
وإن كان املعىن األصلي للت عاُرض هو املقابلة، وعليه ميكن أن يتعاَرض دليالن من مرتبتني متفاوتتني،  

 الن تيجة الث انية. لن تيجة الر ابعة وهي الت ساوي، فتعود إىلكما حنا إليه الربزجني يف تعريف للت عاُرض. أم ا ا
 أم ا الن تيجة اخلامسة فظاهرها خمالف ملا صر ح به فطر اإلسالم يف تعريفه للت عاُرض، حيث قال يف آخره: 

اُد وا"  اد احملل  والوقت مع تضاد  احلكم "، وعليه إم ا أن يكون هناك شرطان االحت  ت ضادُّ، لوأم ا الش رط فاحت 
اُد هو الش رط، مقرواًن بركنه وهو ضدي ة احلكم، كما ُيستظَهر أكثَر من قول البزدوي:  وإم ا أن يكون االحت 

 الش رط.. وأم ا . يف حكمني متضاد ين، ال مزي ة ألحدمها، تقابل احلج تني على الس واء وركن املعارضة" 
اد احملل  والوقت  ". مع تضاد  احلكم فاحت 

، واختالف   ينهما متانع  ب ،ابن اهلمام أن  ركن الت عاُرض وجود دليلني فأكثرتعريف الكمال يُفَهم من  :ااثنيً 
سواء كان الد ليالن  ؛الت مانع والت نايف بني األدل ة فركُنه وجود ،على تعريف الربزجني للت عارض أم ا بناءً 

كان  الظين ، اتًيا كالت عاُرض بني القئعي و الفضل ذهذا متساويني أم ألحدمها فضل  على اآلَخر، سواء ً
 .27وصًفا؛ كأن كان أحد اخلربين مشهورًا واآلَخر آحاًدا، أو كان راوي أحدمها أحفظ وأتقنكان أو  

ثه وهذا احلكم ال ذي قر ره الربزجني خمالف ملا سبق له من ركنية الت ساوي يف احلج تني، وظاهُر تصرُّفه يف حب
حول الت عاُرض، أن ه حكى ما هو ركن  أو كلَّ ما ميكن أن يندرج حتت ركن الت عاُرض عند غريه. وكان 

ه(، 747ر الش ريعة ) ت: ه (، أن يقابله بتعريف صد861األنسب وهو يناقش ابن اهلمام ) ت: 
ُم وفاًة الت عاُرض أبن ه:  يقتضي أحُدمها  تعارُض الد ليلني كوُّنما حبيث" فقد عر ف صدر الش ريعة املتقدِ 

ايدة أحدمها ا يف القو ة، أو ز ـــــن واحد، بشرط تساويهمازميف حمل  واحد  يفثبوَت أمر واآلَخُر انتفاَءه، 
"؛ ضى اآلَخراقتضاء كلٍ  من دليلني عدَم مقتن اهلمام الت عاُرض أبن ه " "، بينما عر ف اببوصف هو اتبع 

، كأفإم ا أن يكون ابن اهلمام جتاوز تعريف صدر الش ريعة، لتوظيفه ما يدل  على الشك  وهو حرف 
 فصار حدُّه مشكًَّكا، أو ألن  حد  الص در غرُي جامٍع، لدخول بعض أفراد الد ليل حتت مدلول الت عاُرض.

 

                                                           

جيح، املرجع الس ابق، ص ص162، 163، ج1   27: الت عارض والرت 
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:شركط الّفعاُرض - الثّاين طلبامل  

اد احملل  والوقت، أم ا التضاد  يف احلكم فهو من صميم  تبني  من تعريف البزدوي للت عاُرض أن  شرطه هو احت 
اد احلج تني املتساويتني يف احملل  والوقت، إال  أ ن  ركنية الت عاُرض، وعليه فالش رط األساس للت عاُرض هو احت 

 توس ع يف شروط الت عاُرض، وسيتم  حتت هذا املئلب إيراد الش روط ال يت اقرتحها، معالش يخ الربزجني 
 .28مناقشتها فيها، على الن حو ال ذي سلكناه معه يف أركان الت عاُرض

ذكر الش يخ الربزجني مثانية شروط للت عاُرض، وبني  أن ه ميكن استطالُصها من الت عاريف الس ابقة، وهي: 
  :ارَضْي اجّفة املفع - 1

 ه مساواة الد ليلني،ه أبن  أو تعريف ،تعريف الت عاُرض، كتعريفه أبن ه تقابل احلج تنيوهذا الش رط مأخوذ من 
  .جي ةأن ه ال يوجد تعاُرض  عند فوات وصف احل اهومعن

 شرطًا فتسامح . اعتبارُهأم ا ا ة،الث اني الن تيجةكما سبق يف   ا ال شرطًاركنً  احلجي ةاعتباُر  ناسبامل: املهاقشة

 : حتّقق شركط الفّهاقض - 2

ض؛ ــــــالت ناقني بالن سبة بني الت عاُرض و حتديد  جيدرهذا الش رط، خبصوص قبل عرض آراء األصولي ني و 
؟. ،ابلت ساوي هل  أم بينهما عموم  وخصوص 

. فية والش افعيةمجهور احلنب إليه : أن  الت عاُرض هو الت ناقض، وكذا العكُس كليًّا، وهو ما ذهالّرأي األّك 
ما مبعىن املرتادفنْي؛ ألن  الت ناقض يف الكالم يقتضي لذاته أن  يقول عبد العزيز البطاري: " والظ اهر أّن 
يكون أحُدمها صادقًا واآلَخُر كاذاًب، وهذا هو عنُي الت عاُرض ". ويقول الت ربيزي: " وُيشرَتط يف الت نايف 

 .29دات الث مانية املشروطة يف الت ناُقض "وحدُة املوضوع مع ابقي الوح

                                                           
ي حصرًا، واحلال الش يخ عبد الل ئيف الربزجنفضيلة على ما أورده  ،: ُيالَحظ أن ين استعنت يف الكالم عن أركان الت عاُرض وشروطه28

) األركان والش روط ( بكالم مسهب، خالف ما هو وارد خبصوصه يف كتب احلنفية، فجاريته مع مناقشته فيه،  خص  أن ين وجدته 
  .ُعرضة للمناقشة. وإن كنت أتفه م أن ه قام بذلك يف إطار تقدمي عمل أكادميي

جيح، املرجع الس ابق، ص 152، ج1   29: الت عارض والرت 
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مول، واشرتط املناطقة يف القضي تني املفروضتني متناقضتني أن تكوان مت حدتني يف مثانية أمور: املوضوع، احمل
 .الز مان، املكان، الش رط، اإلضافة، اجلزء والكل ، القو ة والفعل

خرى وابلعكس، ث يلَزم لذاته من صدق كلٍ  كذُب األقال الت فتازاّن: " الت ناُقض اختالُف القضي تني، حبي
اِد فيما عدامها ".  ،وال بد  من االختالف يف الكيف والكم  واجلهة  واالحت 

والكيف هو اإلجياب والس لب، والكم  هو الكلي ة واجلزئي ة، واجلهة هي الض رورة واإلمكان والد وام 
اد ففيما عدا الث الثةواإلطالق، وأ اد يف مثانية أش .م ا االحت  ياء، وهي واختُِلف يف ذلك؛ فقيل جيب االحت 

األمور الث مانية الس ابقة، وأم ا عند املتأخ رين فيكفي وحداتن؛ وحدة املوضوع ووحدة احملمول، والوحدات 
الباقية مندرجة فيهما؛ فوحدةُ الش رط واجلزء والكل  حتت وحدة املوضوع، ووحدة الز مان واملكان واإلضافة 

 لقو ة والفعل حتت وحدة احملمول، وعند احملق قني أن  املعترَب يف حتقيق الت ناُقض وحدة الن سبة احلكمية،وا
 .30حّت  يرد اإلجياب والس لب على شيء واحد؛ فإن  وحدهتا تستلزم الوحدات الث ماّن

، وهو املفهوم من صنيع ة: أن  بني الت عاُرض والت ناُقض فرقًا، وهو ما ذهب إليه بعُض احلنفيالّرأي الثّاين
 .31مجهور الفقهاء واحملد ثني

وبناء على حتديد الن سبة بني الت عاُرض والت ناُقض، فقد اختلف األصولي ون يف انئباق شروط الت ناقض 
 على الت عارض على قولني:

مذهب مجهور  واألو ل: أن ه ُيشرَتط يف الت عاُرض األصويل كلُّ ما ُيشرَتط يف الت ناُقض عند املناطقة، وه
 األصوليني  من احلنفية والش افعية.

                                                           
، د ت، 3ر، طمكتبة ومئبعة حمم د علي صبيح وأوالده، مصشرح اخلبيصي على هتذيب املنئق، سعد الد ين الت فتازاّن، : ينظر: 30

  56، 54ص ص
جيح، املرجع الس ابق، ص32، ج1   31: ينظر: الت عارض والرت 
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الث اّن: ال ُيشرَتط شروُط الت ناُقض يف حتقُّق الت عاُرض األصويل، وإليه ذهب ابن اهلمام وابن أمري احلاج 
وبعُض الش افعية، يقول ابن أمري احلاج: " ) فال تُعترَب ( الوحداُت املذكورُة فيه؛ ألن  املبو ب له صورُة 

 .32َرضة ال حقيقُتها الستحالتها على الش ارع، فال معىن لتقييدها بتحق ق الوحدات "املعا

 :املساكا  بي الّدلفلي املفعارضي - 3

،  اري والس رخسيعزيز البطاري والفنكعبد المنهم مجهور احلنفية  مجاعة من األصولي ني، قال به هذا الش رط 
ُّنما حبيث يقتضي : " وتعاُرض الد ليلني كو للت عارض، قال رمحه هللاكما فص له صدر الش ريعة يف تعريفه 

 . 33أحُدمها ثبوَت أمٍر واآلَخُر انتفاَءه، يف حمل  واحد يف زمان واحد، بشرط تساويهما يف القو ة ... "

 ويُقسَّم الت ساوي إىل ثالثة أنواع:

ال تعاَرض مثالً، ؛ فاآلحادية وأوالسن ة املشهورة  القرآنبني  ضالت ساوي يف الث بوت، فال تعار  –األو ل 
َي إأيَلَّ ُُمَرَّمً بني قوله تعاىل "  ُد يفأ َما ُأكاأ َفًة َأْك َدماً ا َعَلى طَاعأٍم َيْطَعُمُه إأالَّ أَ ُقْل ال َأجأ ْن َيُكوَن َمف ْ

هزأيٍر فَإأنَُّه رأْجٌس َأْك فأْسقً  اَمْسُفواً  ، [ 145اآلية  :] سورة األنعام.. " ..  اََّّأ بأهأ ُأهألَّ لأَغرْيأ  اَأْك حلََْم خأ
  .34هنى رتو  هللا صّلى هللا علفه كتّلم عن يّل ذي انب من الّسباعوبني حديث 

ه، الت ساوي يف الد اللة، فال تعاُرض بني النص  والظ اهر، وال بني اخلاص  والعام  على القول بظني ت –الث اّن 
 .35وإشارتهوال بني داللة النص  

الت ساوي يف األعداد، فال تعاُرض بني آيتني يوافق إحدامها آية  أخرى أو حديث  أو إمجاع ،  –الث الث 
.  وال بني حديثني يوافق أحَدمها آية  أو قياس 

                                                           
  1، ج3م، ص 1999ـ/ ه 1419، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: الت قرير والت حبري على الت حرير يف أصول الفقه، دار 32

  33: شرح الت لويح، املرجع الس ابق ص 103، ج2
  34: رواه البطاري عن أيب ثعلبة اخلشين رقم 5527

  35: سيأيت تفصيل الكالم حوله يف أسباب الت عارض املشرتكة بني القرآن الكرمي والسن ة، ينظر: ص
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قال الربزجني بعد ذكره هذه األنواَع الث الثَة: " وقد ذهب إىل اشرتاط الن وعني األو لنْي مجهور األصولي ني، 
ندهم فقد اشرتطه الش افعية لبقاء الت عاَرض فرُيجَّح اخلربان على خرب واحد ع األو لنهم احلنفية، وأم ا وم

دون احلنفية ومجاعة من احملد ثني، حّت  ذهبوا إىل أن ه يعاِرض حديث واحد مائَة حديث، ما مل ميكن 
جيح بينهما "  . 36اجلمع، أو الرت 

م الربزجني شرحا أو توضيحا يساعد على تفهُّم مساواة الن وع الث الث وهي الت ساوي يف األعداد،  ومل يقدِ 
 .!37واكتفى ابإلحالة على مضمونه من الت قرير والت حبري البن أمري، ومل أقف عليه ضمن موضع اإلحالة

(  هو اتبع ، أو زايدة أحدمها بوصفا يف القو ةـــــبشرط تساويهمولعل ه يقصد مضمون ما ُشرِح به قيد ) 
من تعريف صدر الش ريعة للت عاُرض، وإليك شرح سعد الد ين الت فتازاّن له مع االعتذار عن طول العبارة: 
" إذا دل  دليل  على ثبوت شيء واآلَخُر على انتفائه، فإم ا أن يتساواي يف القو ة أْو ال، وعلى الث اّن إم ا 

ة مبا هو مبنزلة الت ابع أْو ال؛ ففي الص ورة األوىل معارضة  وال ترجيح ، ويف الث انيأن تكون زايدُة أحدمها 
ل. معارضة  مع ترجيح، ويف الث الثة ال معارضَة حقيقة  فال ترجيح، البتنائه على الت عاُرض املنبئ عن الت ماثُ 

ابلن سبة إىل األقوى،  م العدموحكُم الص ورتني األخريتني أن يُعمل ابألقوى وُيرتَك األضعف، لكونه يف حك
وأم ا الص ورة األوىل؛ أعين تعاُرض الد ليلني املتساويني يف القو ة، سواء تساواي يف العدد، كالت عاُرض بني 
آية وآية، أْو ال كالت عاُرض بني آية وآيتني، أو سن ة وسن تني، أو قياس وقياسني؛ فإن  ذلك أيًضا من قبيل 

كمها أن ه إن  ، حّت  ال ُيرتَك الد ليل الواحد ابلد ليلني، فحوال قو ة بكثرة األدل ة إذ ال ترجيحاملتساويني، 
كان الت عاُرض بني قياسني يُعَمل أبي هما شاء، وإن كان بني آيتني أو قراءتني، أو سن تني؛ قوليني أو 

منهما فناسخ ، إذ لو مل املتأخٍ ر  38فعليني خمتلفني، أو آية وسن ة يف قو هتا؛ كاملشهور واملتواتر، فإن عم
                                                           

جيح، املرجع الس ابق، ص :36 يف قوله ) وأم ا األو ل فقد اشرتطه الش افعية... (؛  األو ل قلت: الظ اهر أن  . 1، ج157الت عاَرض والرت 
فإن  حق  القسمة أن يُذَكر الن اقص يف الكالم وهو هنا الث الث، أم ا األو ل فمذكور ضمن الن وعني األو لني، سهو والص واب الث الث، 

ليه اجلمهور ومعهم احلنفية، فحق  العبارة أن تكون ) وأم ا الث الث فقد اشرتطه الش افعية... (، خاص ة وهي مؤكَّدة بقوله وقد ذهب إ
) فرُيجَّح اخلربان على خرب واحد عندهم دون احلنفية ومجاعة من احملد ثني (؛ فرتجيح خربين على خرب واحد حييل إىل الن وع الث الث، 

  .ألعدادوهو الت ساوي يف ا

  37: أحال الربزجني على الت  قرير والت  حبري البن أمري احلاج، ص ص2، 3، ج2
  38: هكذا يف األصل، وميكن أن تكون مصح فة عن )ُعِلم (,
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ُر انسًطا؛ كطرب الواحد املتأخِ ر عن الكتاب أو السن ة املشهورة، فهو ليس من قبيل تعاُرض  يصُلح املتأخِ 
الت ساوي بل املتقدِ م راجح ، وإال  فإن أمكن اجلمع بينهما ابعتبار خمل ص؛ من احلكم أو احملل  أو الز مان 

ليلني، وحينيذ إن أمكن املصري من الكتاب إىل السن ة، ومنها إىل القياس فذاك، وإال  ُيرتَك العمُل ابلد  
وقول الص حايب ُيصار إليه، وإال  تقر ٍر احلكُم على ما كان عليه قبل ورود الد ليلني، وهذا معىن تقرير 

 .39األصول "

 عدم إمكان اجلمع بي املفهاففي:  - 4

  :ولي ون يف هذا الش رط على مذهبنياختلف األص

، لد ين اإلجييا ابن احلاجب وعُضدحنا ، وإليه عدم إمكان اجلمع بني املتنافيني اشرتاط :األو ل املذهب
الت عـــــــاُرض،  بقاء ل شرط هوالظ اهُر أن   .ض بني دليلني ميكن اجلمُع بينهماال تعارُ  ى هذا الش رطوبناء عل

  أو للت عاُرض مبعىن الت ناُقض.

اُرض بني ؛ حيث أطلقوا لفظ الت عاألصولي ني مجهور ، وإليه ذهبعدم إمكان اجلمع عدم اشرتاط :الث اّن
  دليلني ميكن اجلمُع بينهما، واألصُل يف اإلطالق احلقيقُة، وألن  صورة املتنافيني صورُة املتعارضنْي، وهو

ا يكوناألصول علماء كاٍف يف إطالقه عليهما، وألن    .40 املتعارضنْي بني حاولوا اجلمع بينهما، واجلمع إّن 

 :يون الّفهايف بي املفعارضْي على كجه الّفهاُقض كالّفضاد  - 5

 ذهب إىل هذا الش رط مجهوُر األصولي ني من احلنفية والغزايل، وذهب مجاعة من الش افعية ومنهم ا
َ
حل ي مل

على اختالفهم  مبين إىل عدم اشرتاطه. وهذا الش رط من احلنفيةابن أمري احلاج وابن اهلُمام والعب ادي، و 
يف مساواة الت عاُرض للت ناُقض وعدمه؛ فبناًء على عدم الت ساوي ال ُيشرَتط ذلك، وبناء على تساويهما  

 .41كما ذهب إليه كثري من األصولي ني، فال ُيشرَتط ذلك

                                                           

  39: شرح الت لويح على الت وضيح، املرجع الس ابق، ص102، ج2
جيح، املرجع الس ابق، ص ص157، 158، ج1   40: الت عارض والرت 

جيح، املرجع الس ابق، ص ص158، 159، ج1   41: الت عارض والرت 
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 :تهايف مدلو  الّدلفلي - 6

َّف : " أن يتناقالت عاُرض، عند ذكر شروط ال اإلماميذكره الش يخ حمم د رضا مظف ر هذا الش رط و 
مدلوالمها ولو عرًضا ويف بعض الن واحي، ليحُصل الت كاُذب بينهما، سواء  كان الت نايف يف مدلوهلما 

  .42املئابقي أو التضم ين أو االلتزامي "

الت نايف و مناقشة: مل يزد الش يخ حمم د رضا مظف ر عن استبدال لفظ الت عاُرض بلفظ مرادف له وهو الت نـــايف، 
 يدخل يف صميم الر كنية ال الش رطية.

 :َخرعلى كجه جيوز أن يكون انتًخا لآل  ،أن يكون يلُّ كااد من الّدلفلي املفعارضْي موجًبا - 7
للس رخسي أخرج به األقيسة لعدم وقوع الن سخ بينها، وكذلك الت عاُرض بني أقوال الص حابة ذا الش رط وه

ا رأي، قال رمحه  هللا: " وال يقع الت عاُرض بني القياسني؛ ألن  أحدمها ال جيوز أن يكون انسًطا ألّن 
لآلَخر، فإن  الن سخ ال يكون إال  فيما هو موجب للعلم، وال يكون ذلك إال  عن اتريخ، وذلك ال يتحق ق 

أيه، ر يف القياسني، وكذلك ال يقع الت عاُرض يف أقاويل الص حابة؛ ألن  كل واحد منهم قال ذلك عن 
 . 43والر واية ال تثُبت ابالحتمال "

  :ألمور ثالث ،ائه، ال لوجوده وحتق قه وال للبقلربزجني أبن ه ليس بشرطاالش يخ عبد الل ئيف وتعق به 

  .أن  األقيسة تتعارض يف الواقع ،األو ل

أن  الس رخسي نفسه ذكر ما يُثبت وقوع الت عاُرض بني األقيسة، فقال رمحه هللا: " فأم ا إذا وقع  ،الث اّن
الت عاُرض بني القياسني، فإن أمكن ترجيُح أحدمها على اآلَخر بدليل شرعي، وذلك قو ة  يف أحدمها ال 

  .يف اآلَخر، جيب العمل ابلر اجح "توَجد 

                                                           

  42: أصول الفقه، مؤس سة األعلى للمئبوعات، بريوت، لبنان، ط2، 1410هـ/ 1990م، ص183، ج2
  43: أصول الس رخسي، ص13، ج2
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ملروي ة ، ومنهم الفناري والغزايل والس رخسي بوجود الت عاُرض بني اآلاثر اصر ح مجهوُر األصولي ني ،الث الث
 .44عن الص حابة، ال سيما عند احلنفية القائلني حبجي ة أقوال الص حابة

: ويبدو أن  الش يخ الربزجني مل ينتبه إىل مقصد الس رخسي يف هذا الش رط، وكان حقُّه أن يوضِ حه؛ مهاقشة
إن  الن سخ ال فموجًبا للعلم، كما نقله الربزجني نفسه عن الس رخسي يف قوله: "  فإن  معىن موجًبا أي

.. "؛ .يكون إال  فيما هو موجب للعلم، وال يكون ذلك إال  عن اتريخ، وذلك ال يتحق ق يف القياسني
أي أن  شرط الن سخ، وهو رفع حكم شرعي حبكم شرعي مرتاخ عنه، ال يتحق ق إال  مبا يوجب العلم؛ 

 ن  النص  اثبت بال شبهة، فال جيوز رفعه مبا فيه شبهة، ابألخص  إذا كان ذلك حيتاج إىل قرينة الت اريخ،أل
وكلُّ ذلك مفقود يف القياس؛ من انحية الت اريخ املفقود يف القياس، ومن انحية االحتمال يف عملية إحلاق 

قيحه وحتقيقه، تاج إىل خترجيه وتنالفرع ابألصل جبامع الوصف املشرتك بينهما، والوصف أو املناط حي
. 45وهذا خيتلف فيه الن ظر من جمتهد إىل آخر، النبنائه على الظن ، وإن كان الظن  يف طريقه ال يف أصله

وعئًفا على عدم ما يثبت نسبة نفي الت عاُرض بني األقيسة إىل الس رخسي، يسقط االعتباران األو ل 
رخسي، يه. أم ا نفي تعارض أقاويل الص حابة ال ذي نسبه أيًضا إىل الس  والث اّن الل ذان أوردمها الربزجني عل

فليس كذلك أيًضا، وال ميكن أن يُتصو ر من عارف ابآلاثر فْضال عن فقيه حافظ للمسائل كالس رخسي، 
ا يقصد أن  الن سخ املنقول عن الص حابة ال يُروى عنهم من جهة الر أي؛ ألن  الر واية هنا حمتَملة،  وإّن 
ويؤكِ ده متام كالم الس رخسي ال ذي مل ينقله الربزجني، وهو: " والر واية ال تثبت ابالحتمال، وكما أن  

 الر أيني من واحد ال يصلح أن يكون أحدمها انسًطا لآلَخر، فكذلك من اثنني ".

 :عدم يون املفعارضْي قطعفي - 8

نعني ومجيُع املال بمجهور الش افعية كالبيضاوي وابن الس بكي  هذهب إىل اشرتاطقال الش يخ الربزجني: " 
 بعض اإلمامية كالت ربيزي وغريه. ذهب  ، وإليهمن الت عاُرض بني القئِعيني

                                                           

  44: الربزجني، املرجع الس ابق، ص160، ج2
أي أن  الظن  يكفي لتحقيق فرع قياسي ال أصل القياس، فأصل القياس وقوانينه اثبت بدليل قئعي، أم ا الفرع فيكفي يف  :45

  حتقيقه غلبة الظن ، بتحق ق تلك القوانني فيه.
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ه صر ح ابن اهلمام وب - ،وجود الت عاُرض بني القاطعنيإىل  وغريهم من ال ذين ذهبوا مجهور احلنفيةوذهب 
) والكالم  ، إىل عدم اشرتاطه؛ فقد جاء يف الت قرير والت حبري-من الش افعية  يوابن أمري احلاج واإلمام الر از 

يف إعئاء أحكام املعاَرضة الواقعة يف الش رع وهي ما تكون صورة فقط من احلكم ابنتفائها حقيقة ... 
ريه غوإجازته يف الظني ني كما ذكره ابن احلاجب و  –أي القئعيني  –بينهما  -أي الت عاُرض  –فمنعه 

 .46... حتكُّم ، وهناك شروط أخرى خمتلف فيها "

وما صر ح به كمال الد ين ابن اهلمام رمحه هللا، هو ما تصُّ عليه يف كتاب الت حرير من فصل الت عارض، 
قال: " ويثبت يف القئعيني، ويلزمه حممالن أو نسُخ أحدمها، فمنعُه بينهما وإجازتُه يف الظني ني حتكُّم "؛ 

كُّم. عاُرض يثبت يف القئعيني، فمنُعه يف الد ليلني القئعيني وإجازته يف الد ليلني الظن ني حتأي أن  الت  
وعل له الش ريازي أبن ه إم ا أن يُعمل هبما يف اإلثبات، أو ال يُعمل بشيء منهما وهو مجع بني الن قيضني 

 .47يف طرف الن في، أو أبحدمها دون اآلَخر، وهو ترجيح بال مرجِ ح

اقها، رة ال يت نقلها الربزجني عن صاحب الت قرير والت حبري مل يعنت بتقريرها جي ًدا، البتعادها عن سيوالعبا
وسياُقها اعتباُر الوحدات يف الت ناُقض دون الت عاُرض؛ " ألن  املبوَّب له صورُة املعاَرضة ال حقيقُتها، 

ا حينيذ املعارضة املالستحالتها على الش ارع فال معىن لتقييدها بتحقُّق الوحدات؛  متنعة، والكالم ألّن 
 .48يف إعئاء أحكام املعارض الواقعة يف الش رع، وهي ما تكون صورًة فقط، مع احلكم ابنتفائها حقيقًة"

 

:أتباب الّفعاُرض -املطلب الثّالث   

اهري يعود ظمهما اختلف العلماء يف الت عاُرض بني األدل ة الش رعية، هل هو حقيقي قصدته الش ريعة أو 
م مل خيتلفوا يف أن  له أسبااًب يلزم من وجودها وجوُد الت عاُرض ؛ من عدمها عدُم الت عاُرضو  إىل اجملتهد، فإّن 

                                                           

جيح، املرجع الس ابق، ص ص161، 162، ج1   46: الت عاُرض والرت 
  3، ج3، الت قرير والت حبري، املرجع الس ابق، ص، ابن أمري362املرجع الس ابق، ص: ينظر: ابن اهلمام، لت حرير يف أصول الفقه، 47

  48: الت قرير والت حبري، املرجع الس ابق، ص3، ج3
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. ن ةة املئه رة، وبعضها مشرتك بني القرآن والسبعضها خاص  ابلقرآن الكرمي، وبعضها خاص  ابلس ن
 ما.ة الن بوية، وخنتمها مبا هو مشرتك بينهالقرآن الكرمي، مث  مبا خيص  السن  ص  وسنبدأ مبا خي

 :األتباب اخلاّصة ابلقرآن الكرمي –أّكالً 

 ال خيتص  القرآن الكرمي ابعتباره دليال تشريعًيا، مبا ميكن أن يـَُعد  سبَب تعاُرٍض خاصًّا إال  انفتاح نص ه
ابألحرف الس بعة،  ات تُعَرفعلى قراءات قرآنية حتمل معاّن متنو عة؛ مت فقة وخمتلفة، وكانت هذه القراء

. 49ات باًعا للت سمية ال يت أطلقتها عليها األخبار، مث  غلب عليها فيما بعد اسم القراءات الس بعة املتواترة
اآلن،  الس بعة أو القراءات اختالفًا كثريًا مل يقع الفصل فيه إىليف حتديد األحرف  العلماءوقد اختلف 

. ويهم نا يف كل  هذا، أن نفهم كيف يتسب ب تبايُن الل فظ بني قراءة وأخرى، يف الت عاُرض بني أدل ة الش رع؟
، ةولإلجابة عن هذا الس ؤال، نعِرض ملسألة فقهية يعود بعض اخلالف فيها إىل اختالف القراءة القرآني

فضأ َكال ت َ قال هللا تعاىل: "  فضأ ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَفزأُلوا الهّأَساَء يفأ املَحأ ْقَربُوُهنَّ َكَيْسأَُلوَنَك َعْن املَحأ
 ُ قال  [. 222ورة البقرة، اآلية " ] س........َاَّتَّ َيْطُاْرَن فَإأَذا َتَطاَّْرَن فَْأُتوُهنَّ مأْن َاْفُث َأَمرَُيْم اََّّ

( ، َاَّتَّ َيْطُاْرَن  َكال تَ ْقَربُوُهنَّ القول يف أتويل قوله جل  ذكرُه ) "ابن جرير الئ ربي رمحه هللا: م اإلما
، وقرأه آخرون بتشديد هابضم  اهلاء وختفيف(  َاَّتَّ َيْطُاْرنَ أة يف قراءة ذلك؛ فقرأه بعُضهم ) رَ اختلفت القَ 

م وج هوا معناه إىل وال تقربوا الن ساهلاء وفتحها. وأم ا ال ذين قرأوه بتطفيف اهلاء  اء يف حال وضم ها، فإّن 
حيضهن  حّت  ينقئع عنهن  دُم احليض ويئُهرن، وقال هبذا مجاعة من أهل التأويل "، وأسنده عن جماهد 
م عنوا به حّت  يغتسلن ابملاء،  وعكرمة. مث  قال: " وأم ا الذين قرأوا ذلك بتشديد اهلاء وفتحها، فإّن 

م قالوا: معىن الكلمة حّت  يتَئهَّرن، أُْدِغمت الت اُء يف الئ اء لتقاُرب خمرجيهما "وشد دوا  . 50الئ اء؛ ألّن 
ا لو اغتسلت  ا هو انقئاع الد م ال االغتسال؛ ألّن  وقال أبو بكر اجلص اص: " إذا قرئ ابلت طفيف فإّن 

                                                           
ا أوسع من الس بعة إىل العشرة ات فاقًا، وإىل األربعة عشر احتماال49 ا وقع االشتب: واقع القراءات املتواترة أّن  اه يف حصرها بسبع، ، وإّن 
 كتاب ابن جماهد الئ ائي القراء الس بعة.  من
، ل ق حواشيه حممود شاكر وراجعه وخر ج أحاديثه أمحد شاكرعه و حقٌّقجامع البيان عن أتويل آي القرآن، الئ ربي،  ابن جرير: 50

  3، ج384، 383، د ت، ص ص2مكتبة ابن تيمية، طً 
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به يكون  ا وهو انقئاع الد م ال ذيإال  معىن واحدً  ) اَّّت يطارن (وهي حائض مل تئُهر، فال حيتمل قوله 
اخلروج من احليض، وإذا قرئ ابلت شديد احتمل األمرين؛ من انقئاع الد م ومن الغسل، ملا وصفنا آنًفا، 
فصار قراءُة الت طفيف حمكمًة وقراءة الت شديد متشاهبة، وحكُم املتشابَه أن حُيَمل على احملَكم ويـَُرد  إليه، 

 .51لى وجه واحد "فيحصل معىن القراءتني ع

 األتباب اخلاّصة ابلسّهة الّهبوية: –اثنًفا 

جنل ي عن األسباب ال يت ميكن أن تندرج حتت هذا املعىن، ال بد  من الت نبيه إىل أن نا أنخذ السن ة  وقبل أن
  ؛صل ى هللا عليه وسل م رسول هللا مبعناها العام  املرادف للر واية، ال مبعناها الضي ق اخلاص  مبا شه رهالن بوية 

 .لن فل الر اتب وتكبري صالة العيدكصيغ األذان وا

يما بينهم، أو جهل اختالف الر واة فعن  مبعناها العام ،ال خترج أسباُب الت عاُرض يف نئاق الس نة الن بوية و 
 .52احلال صًّا آَخر الختالفاتريخ ورودها، أو أن  النص  حيتمل أكثر من داللة، أو أن  ورود النص  يغاير ن

 :اخفالف الّركا  يف احلفظ – 1

وقد عرب  اإلمام الش افعي عن هذا الس بب بقوله: " وحيدِ ث عنه الر جُل احلديَث قد أدرك جوابَه ومل يُدرك 
ويُسن  . وقال قريًبا منه: " 53املسألة فيُدلَّه على حقيقة اجلواب، مبعرفته الس بَب ال ذي خيرج عليه اجلواُب "

، سن ًة يف نصٍ  معناه، فيحفظُها حافظ، ويُسن  يف معىًن خيالفه يف معىًن وجيامعه يف معىًن سن ًة غريَها

                                                           
اث العريب، بريوت، لبنان: أبو بكر اجلص اص، أحكام القرآن، حتقيق حمم د الص ادق 51 ه/ 1412، قمحاوي، دار إحياء الرت 

  2، ج36م، ص1992
جيح بني الن صوص الش رعية، دار الن فائس، األردن، ط52 هـ/ 1433، 1: ينظر: خالد عبيدات، املناهج األصولية يف مسالك الرت 

جيح بني خمتلف 78م، ص 2012 لن فائس، احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي، دار ا، عبد اجمليد الس وسوة، منهج الت وفيق والرت 
جيح بني األدل ة الش رعية، املرجع الس ابق، ص88م، ص 1997هـ/ 1418، 1األردن، ط   1، ج207، الربزجني، الت عارض والرت 

  53: الر سالة، حتقيق أمحد شاكر، دار الكتب العلمية، د ت، فقرة 577، ص213
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الختالف احلالنْي، فيحفظ غريُه تلك الس نة، فإذا أد ى كلٌّ ما حفظ رآه بعض الس امعني اختالفًا، وليس 
 .54شيء  منه خمتلف  "

م، وقد الن اس كانوا يسألون رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م فيجيبه ومعىن كالم الش افعي رمحه هللا، أن  
يسمع أحُدهم اجلواَب فيحفظه، وال يسمع الس ؤال، أو يسمعه وينساه، فنسياُن سبب احلكم يؤد ي إىل 

 .55تعاُرضه مع حديث آَخر، لكن بعد معرفة الس ؤال يتبني  أن ليس بني احلديثني تعاُرض  

ى ب أبحاديث راب الفضل وراب الن سيية، فروى عبادة بن الص امت: مسعت رسول هللا صل  ومث لوا هلذا الس ب
قد أرىب. .. إال  سواء بسواء عيًنا بعني، فمن زاد أو ازداد فسل م ينهى عن بيع الذ هب ابلذ هبهللا عليه و 

ل: أخربّن اأخرجه مسلم، كتاب البيوع، ابب الص رف وبيع الذ هب ابلورِق. بينما روى ابن عب اس ق
البطاري، كتاب  . أخرجه" ال راب إاّل يف الّهسفئة "أسامة بن زيد أن  النيب  صل ى هللا عليه وسل م قال: 

ينار، ومسلم يف كتاب البيوع، ابب الن   ينار ابلد  ، ورِق ابلذ هب ديًناهي عن بيع الالبيوع، ابب بيع الد 
أن  الر اب احملرَّم  يء جبنسه، وحديث أسامة يدل  علىفحديث عبادة يدل  على حترمي الت فاُضل يف بيع الش  

ل ابحتمال أن يكون أسامة مسع من رسو  لش افعي  الت عاُرضمقصور على ما كان نسيية. وخر ج اإلمام ا
ال: هللا صل ى هللا عليه وسل م احلديَث جوااًب على سؤال ُوجِ ه إليه حول الت فاُضل يف صنفني خمتلفنْي، فق

فأدرك اجلواب  ه، فروى أسامة اجلواب ومل يرو الس ؤال، أو أن تكون املسألة سبقت"سفئة يف الهّ " إّّنا الّراب
افعي  هذا الش  اإلمام لعدم وجود ما ينفي هذه االحتماالت يف حديث أسامة، ويعز ز  ومل حيفظ الس ؤال

ومل ا   بة من أسامة،..حوالصُّ بن الص امت أشد  تقدًُّما ابلسن  وعثمان بن عف ان وعبادة  قول: "فيالت طريج 
كان حديث اثنني أوىل ابلظ اهر يف احلفظ، وأبن يُنفى عنه الغلُط من حديث واحد، كان األكثر هو 

ليه ىل أن ُيصار إوكان حديث مخسة أو  ،ن هو أْحدث منهمَ  ابحلفظ من حديثِ  أشبه أن يكون أوىل
 .56"  من حديِث واحدٍ 

 اخفالف الّركا  يف األداء: - 2

                                                           

  54: الر سالة، املرجع الس ابق، فقرة 579، ص 214
  55: خالد عبيدات، املرجع الس ابق، ص79

  56: الر سالة، املرجع الس ابق، فقرة 
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ر املسألة، وُيسأل عن الش يء فيجيب على قدْ  بقوله: "رمحه هللا عن هذا الس بب وعرب  اإلمام الش افعي 
 . 57ويؤد ي املطرُب عنه اخلرَب متقصًّى، واخلرَب خمتَصرًا، واخلرَب فيأيَت ببعض معناه دون بعض "

منه؛  ويؤد يه آَخر خمتصرًا أو يُنِقصومعىن كالم اإلمام واضح، وهو أن  أحد الر واة يؤد ي احلديث كاماًل، 
 ألن ه مسع ذلك املقدار من اخلرب فقط، فُيظن  أن  بينهما تعاُرًضا وليس كذلك.

لك عن انفع ده عن ماومث ل له اإلمام الش افعي  أبحاديث ِخئبة الر جل على ِخئبة أخيه، فساق بسن
طب أادُيم على " ال خي عليه وسل م قال: بن عمر رضي هللا عنهما أن  رسول هللا صل ى هللاعن عبد هللا 
. وروى عن فاطمة بنت قيس أن  رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م قال هلا يف عد هتا من خطبة أخفه "

قالت: فلم ا حللت فأخربته أن  معاوية وأاب جهم خئباّن، فقال " فإذا اللت فآذأنفين " ، طالقها: 
ن عاتقه ، م فال يضع عصاه عفصعلوك ال ما  له ، كأّما أبو جا" أّما معاكية صل ى هللا عليه وسل م: 

 ا كثريًا واغتبئتل هللا فيه خريً فجع ،، فنكحتهانكحي أتامة. قالت: فكرهته، فقال: بن زيد "اانكحي 
 . 58به

ّت  أيذن له ح حترمي خئبة املسلم على خئبة أخيهواحلديثان متعارضان، فحديث ابن عمر يدل  على 
كما جاء مبيـًَّنا من طريق آخر أورده اإلمام الش افعي  أيًضا من رواية أيب الز اند عن األعرج عن   ،أو يرتك

 ، أم ا حديث فاطمة بنت قيس فيدل  على جواز ذلك. 59أيب هريرة رضي هللا عنه

 

 

 : ض بني هذه األحاديث من انحيتنيويبدو الت عارُ 

                                                           

  57: الر سالة، املرجع الس ابق، فقرة 576
، واألو ل منهما رواه مالك والبطاري، والث اّن رواه مسلم يف صحيحه؛  856، 884فقرات  : احلديثان أخرجهما الش افعي يف الر سالة58

 .ة ثالاًث ال نفقة هلاقابب املئل  كتاب الئ الق، 

  59: الر سالة الفقرة 847
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 .فيما روايه ، من حيث الز ايدة والن قصوأيب هريرة ف بني حديثي ابن عمروتتمث ل يف االختال ،األوىل
 وتتمث ل يف الت عاُرض بني احلديثني املتقد مني وبني حديث فاطمة بنت قيس.  ،الث انية

 حديث أيب هريرة، يف ابألخذ ابلز ايدةرضي هللا عنهما ويُدفع الت عاُرض بني حديثي ابن عمر وأيب هريرة 
طاطب لسلم على خئبة أخيه تظل  غري جائزة حّت  أيذن اخلاطب األو ل لوُيستدل  هبا على أن  ِخئبة امل

 لث اّن أو يرتك املطئوبة. ا

 وابلن سبة لسبب االختالف بني ألفاظ احلديثني فيفس ره اإلمام الش افعي  تفسريًا يصُلح أن يكون قاعدة
و يرتك ال حييل ّت  أيَذن ألتفسري أي  اختالف يف ألفاظ األحاديث، فقال: " وقول من زاد يف احلديث ح

من األحاديث شيًيا، وإذا خئبها رجل فأِذنت يف إنكاحه، مث  ترك نكاحها وأِذن خلاطبها جاز لغريه أن 
خيئبها، وما مل يفعل مل جيز ". مث  يقول: " فإن قال قائل: فمن أين ترى هذا كان يف الر واية هكذا؟. 

أل رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م عن رجل خئب امرأة قيل وهللا أعلم، إم ا أن يكون حضر سائاًل س
 سأل فيها ؛ يعين يف احلال ال يت" ال خيطب أاديم على خطبة أخفه "فأِذنت فيه، فقال رسول هللا: 

على جواب املسألة فسمع هذا من النيب  صل ى هللا عليه وسل م ومل حيك ما قال الس ائل، أو سبقته املسألُة 
" ال  صل ى هللا عليه وسل م فاكتفى به وأد اه، ويقول رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: ومسع جواب النيب  

إذا أِذنت، أو كان حال كذا، فأذ ى بعض احلديث ومل يؤد  بعًضا،  خيطب أاديم على خطبة أخفه "
ا م  أو حفظ بعًضا وأد ى ما حيفظه، ومل حيفظ بعًضا فأد ى ما أحاط حبفظه ومل حيفظ بعًضا، فسكت ع

مل حيفظ، أو شك  يف بعض ما مسع فأد ى ما مل يشك  فيه وسكت عم ا شك  فيه منه، أو يكون فعل 
ذلك َمن دونه مم ن محل احلديث عنه. وقد اعتربان عليهم وعلى من أدركنا، فرأينا الر جل ُيسأل عن املسألة 

سأل عنه، ويرتك ملا يُ  عنده حديث  فيها فيأيت من احلديث حبرف أو حرفني يكون فيهما عنده جواب  
أو ل احلديث وآخره، فإن كان اجلواب يف أو له ترك ما بقي عنه، وإن كان جواب الس ائل له يف آخره 
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ا نشط احملد ث فأتى ابحلديث على وجهه ومل يُبق منه شيًيا، وال خيلو مَ  روى هذا احلديث  نترك أو له، ورمب 
 .60علم من بعض هذه املعاّن "عن النيب  صل ى هللا عليه وسل م عندي وهللا أ

 :تغاير األاوا  – 3

كان رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م حيكم يف كل  حالة مبا يناسبها، فقد يُسن  يف حالة حكًما ويُسن  
يف حالة خمالفة حكًما آَخر، فريوي بعُض الر واة ما سن ه يف األوىل، ويروي راٍو آَخُر ما سن ه يف احلالة 

تلفني، فُيظن  أن  فيتلق ى احلديثني من ال يفهم تغاير احلالتني الل تني حكم فيهما حبكمني خماملطالفة، 
: " ويسن  يف الش يء يقول اإلمام الش اف ض بني السن تني لتغاير احلالتني.، واحلال أال  تعارُ ابينهما تعارضً  عي 

 .61سن  فيهما " ف احلالني الل تنيسن ة، وفيما خيالفه أخرى، فال خُيَلِ ص بعُض الس امعني بني اختال

ومن أمثلة هذا الس بب ما جاء يف مسألة اإلبراد ابلظ هر، فقد روى أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب  
 ،" إذا اشفّد احلّر فأبردكا عن الّصال ؛ فإّن شّد  احلّر من ففح جاّهم "صل ى هللا عليه وسل م قال: 

يف  قال: شكوان إىل رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م حرَّ الر مضاء وروى خب اب بن األرت  رضي هللا عنه
 .     62جباهنا وأكفُّنا، فلم ُيْشِكنا

، و  وجه الت عاُرض بني احلديثني أن  مقتضى حديث أيب هريرة أتخري الص الة واإلبراد هبا عند شد ة احلر 
 . ومقتضى حديث خب اب عدم أتخري الص الة للر مضاء وهي شد ة احلر  

 وقد اختلف الر أي يف هذه املسألة على مذهبني:

األو ل: ذهب إىل اجلمع بني احلديثني بتغاير احلال يف احلديث األو ل عن احلال يف احلديث الث اّن؛ 
، كما ُيشعر بذلك الت عليُل بقوله  فإّن شّد  احلّر من ففح  )فاحلالة املأمور فيها ابإلبراد هي حالة شد ة احلر 

                                                           
جيح بني خمتلف احلديث60 وكالم الش افعي من كتابه اختالف . 96، 95 ، ص صم س، : ينظر: السوسوة، منهج الت وفيق والرت 

  احلديث
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م ا احلالة ال يت مل يسمح هلم فيها ابإلبراد فهي حالة احتمال احلر  وعدم شد ته، بقرينة أن  املشكو أ ،جاّهم (
، وثبت بعده تذهب عن األرض إال  آخر الوقت أومنه هو شد ة الر مضاء يف األكف  واجلباه، وهذه ال 

م طلبوا أتخريًا زائًدا عن"صّلوا الّصال  لوقفاا " يف رواية خب اب بلفظ:   وقت اإلبراد.  ؛ فإن ه دل  على أّن 

الث اّن: ذهب إىل العمل بظاهر حديث خب اب يف عدم الس ماح ابإلبراد، وأن  تعجيل الظ هر أفضل 
ن  معناه أب " أبردكا ابلّصال  "مئلقا، ملا تؤك ده أحاديُث أفضلية أو ل الوقت عموًما، وأتو لوا حديث 

 الوقت، أخًذا من بَرد الن هار وهو أو له.صل وا أو ل 

للجمهور من املذاهب األربعة والز يدية والظ اهرية واإلابضية، واملذهب الث اّن نسبه  واملذهب األو ل
 .63الش وكاّن إىل اهلادي والقاسم من أئم ة اهلادوية

 ؛ري جديرة ابلذ كرغأسباب أخرى وهناك ، مبعناها العام   ابلس نة الن بوية اخلاص ةهذه أهم  أسباب الت عاُرض 
قها لعدم تعلُّقها ابالختالف الفقهي بقدر تعل   ،لوضع يف احلديث الن بوي  الش ريفمثل ظاهرة ا

 وهو التعص ب بني أتباع املذاهب. ،ابملمارسات ال يت ارتبئت به

 األتباب املشرتية بي القرآن الكرمي كالسّهة الّهبوية: – اثلثًا

دى، قبُل يف الس ببني املتقدِ مني يعود إىل ما اختص  به القرآن الكرمي والسن ة الن بوية، كلٌّ على حِ  ما تقد م
وسنتئر ق هنا إىل األسباب املشرتكة بني القرآن والسن ة، ابعتبارمها نصوًصا حتكمهما قواعد الل غة، 

  الفرعني اآلتيني:و ما سيتم  معاجلته يفوابعتبارمها أخبارًا حتكم نصوَصهما احتمالية الت غيري واإلزالة، وه

 :االخفالف يف األاكام تبًعا لالخفالف يف القواعد األصولفة كالّلغوية - 1

، ابب الت أويل أو دالالت األلفاظ أو تفسري الن صوص يفيشمل هذا الس بب كلَّ ما أورده األصولي ون 
 ويندرج حتته حسب اصئالح احلنفية أربعُة أقسام: 

                                                           

  63: ينظر: الس وسوة، املرجع الس ابق، ص ص109، 110، خالد عبيدات، املرجع الس ابق، ص ص 92، 93. 
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 أربعة أنواع؛ العام   إىل ، وهو هبذا االعتبار ينقسمتقسيم الل فظ ابعتبار وضعه للمعىن :األّك القسم 
، واملؤو ل، واملشرتَك.   واخلاص 

إىل أربعة أنواع؛  وهو هبذا االعتبار ينقسم ،تقسيم الل فظ ابعتبار استعماله يف املعىن :القسم الثّاين
  .والكناية ،والص ريح ،واجملاز ،احلقيقة

 ربعة أنواع متفاوتةفباعتبار الوضوح ينقسم إىل أ ،تقسيم الل فظ ابعتبار الوضوح واخلفاء :القسم الثّالث
حَكم، و  ،فاملفسَّر ،فالنص   ،من األدىن ظهورًا إىل أعالها، وهي الظ اهر

ُ
ينقسم إىل أربعة فاء اخلابعتبار فامل

  ه.تشابَ فامل ،فاجململ ،فاملشكل ،، وهي اخلفي  أكثرهامن األقل  خفاًء إىل أنواع متفاوتة 

وهو هبذا االعتبار  ،تقسيم الل فظ ابعتبار كيفية داللته على معناه وطريق فهم املراد منه :القسم الّرابع
 .64إىل أربعة أنواع؛ داللة العبارة، داللة اإلشارة، داللة النص، وداللة االقتضاءينقسم 

 ،اوما حتته من أنواع، فضال عن الت مثيل لكل  نوع منه األقسام األربعةوالوقوف عند كل  قسم من هذه 
خيرجنا عن حدود ما هو مرسوم يف مقياس الت عاُرض، فأكتفي فيه ابإلحالة على مئبوعيت للس نة الث انية، 

 ضمن مستكمالت الت حضري لرتبة األستاذية.

 : الّهسخ – 2

ع ما ورد أن ه صل ى م" توّضأكا ممّا مّسفه الهّار " قتصر يف الت مثيل له على السن ة، ومن أمثلته حديث وسأ
اود، والن اسخ واألو ل رواه ابن ماجة والث اّن رواه أبودأيل يفف شا  مثّ صّلى كمل يفوّضأ ، هللا عليه وسل م 

أثر جابر رضي هللا عنه: كان آِخر األمرين من رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م ترَك الوضوء مم ا مس ت 
 رواه الن سائي.  ،الن ار

 

 
                                                           

  64: وهبة الز حيلي، أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، ط1، 1406ه/ 1986م، ص202، ج1
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 :مذاهب األصولّفي يف دفع الّفعاُرض –املبحث الثّالث 
  كأدلّفام: مذاهب األصولّفي يف جواز الّفعاُرض –املطلب األّك  

يتناول األصولي ون جواز الت عاُرض من انحيتني، من انحية اإلمكان العقلي ومن انحية الوقوع الفعلي؛ 
والقاعدة أن  كل  ما وقع فعال أمكن عقال وال عكس، فيمكن أن يصح  الت عاُرض عقال وال يقع فعال، 

 هد؟.يمة هذه الش وافما هي مذاهب األصولي ني يف جواز الت عاُرض، وما هي شواهُد كل مذهب، وما ق

 مذاهب األصولّفي يف جواز الّفعاُرض ككقوعه: – 1

شهورة، وهي: م اختلف األصولي ون يف جواز ووقوع الت عاُرض بني األدل ة الش رعية على ثالثة مذاهب
يف  ،عية أو الظني ةالقئ ؛العقلية أو الن قليةمئلًقا،  بني األدل ة الش رعية تعارضيوجد ال : املذهب األّك 

ا ه يوهم ظاهرُها الت نايف والت طالفشرعيان فإذا ُوِجد دليالن  ،رمالواقع ونفس األ  .و يف ظن  اجملتهدفإّن 
معاّن س  وإليه ذهب مجهوُر األصولي ني واملعتزلُة والش يعُة وأهُل الظ اهر، ُونُِقل عن الكيا اهلر اسي وابن ال

 كثر.  ونسبه احملل ي إىل األ ،أن ه مذهب عام ة الفقهاء

 بعضذهب مجهور املصو ِبة و م هوو يف الواقع ونفس األمر، : جواز الت عاُرض مئلًقا، املذهب الثّاين
ي أيب بكر الباقال ّن ونُِقل عن القاض .كي والصفي  اهلندي وبعض اجلعفريةالش افعية؛ كالعبادي وابن الس ب

جيح بني الظ واهر املت أن   ،الغزايل وابن الصب اغأيب حامد وأيب منصور اإلسفراييين و  ا يصح   عارضةالرت  إّن 
ال معىن لرتجيح ف ا القائلون أبن  كل  جمتهد مصيب  على قول من قال إن  املصيب يف الفروع واحد ، وأم  

 ظاهر على ظاهر؛ ألن  الكل  صواب، وإليه مييل اإلسنوي  ونقله عن اإلمام الر ازي.

ي األمارات وعدم جوازه بني األدل ة القئعية، وإليه ذهب البيضاو : جواز الت عاُرض بني املذهب الثّالث
 .65والش ريازي، ونسبه اإلسنوي  إىل اجلمهور

مدي، إىل املعتزلة وبعض الش افعية، قال: ومال إليه الر ازي واختاره اآلالث اّن نسب خالد عبيدات املذهب و 
قا إىل بعض ناوي القول جبواز الت عاُرض مئلونسبه إىل أكثر الفقهاء. وقد عزا الباحثان الربزجني واحلف

                                                           

  65: الربزجني، املرجع الس ابق، ص ص44، 45، 46، ج1
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الش افعية كالس بكي لكن  كالمه ال يدل  عليه البت ة، بل كالمه يف اإلهباج بدل  على عدم وقوع الت عاُرض 
 .66يف الواقع ونفس األمر

 :أدلّة املذاهب يف جواز الّفعاُرض ككقوعه – 2

 قوع الت عاُرض أبدل ه أمه ها هي:جواز وو : استدل  املانعون من أدلّة املذهب األّك  1 – 2

نصُب األدل ة املتعارضة وإثباُت األحكام الش رعية هبا يدل  على عجز الش رع عن األدل ة اخلالية من  –أ 
الت عاُرض، كما يدل  على اجلهل بعواقب األمور، وكلٌّ منهما نقص  جيب تنزيُه الش ارع احلكيم العليم 

 القادر عنه.

نتائجها يف اخلارج،  ثبوتُ الش رعية عاُرض يؤد ي إىل الت ناُقض؛ ألن  املفروض يف األدل ة ثبوت الت   –ب 
، وّنى عنه بنصٍ  آَخر، للزم منه أن يكون الش يء الواحد حالالً حراًما،  فلو أمر الش رع بشيء مثاًل بنصٍ 

 وهو الت ناُقض، والت ناُقض ابطل ، وكذا ما يؤد ي إليه، وهو الت عاُرض.

َينْي، وإن مل آلل األمُر إىل اجتماع املتناف واحد من النت يحيتني املتعارضتنيلو ُشرِع العمُل بكل   –ج 
يًحا مل أبحدمها دون األخرى كان ذلك حتكًُّما وترجل هبما كان نصُب األدل ة الش رعية عبثًا، وإن عُ عمَ يُ 

 معنيَّ على مل بواحٍد غريِ وز، وإن عُ بال مرج ح وقواًل يف الد ين ابلتشه ي واهلوى، وذلك حمال فال جي
سبيل الت طيري، كان ذلك ترجيًحا ألمارة اإلابحة على أمارة احلُرمة، وهو حمذور أيًضا؛ إلمجاع األم ة على 

 أن  املكلَّف ال خُيريَّ يف املسائل االجتهادية.

[، بي نت  59] الن ساء:  ... " اََّّأ َكالرَُّتو أ فَإأْن تَ َهازَْعُفْم يفأ َشْيٍء فَ ُردُّكُه إأَل " أن  هللا تعاىل قال:  –د 
ا يكون إىل هللا والر سول، فلو كان الرد  إليهما ال يرفع الت نازُع بل حيق قه، ملا   اآلية أن  الرد  عند الت نازُع إّن 

 كان يف األمر به فائدة .

                                                           

جيحخالد عبيدات، املناهج ينظر: : 66     .67 ،66صص ، املرجع الس ابق، األصولية يف مسالك الرت 
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جيح بني املتعارِضنْي، إذا مل  –ه  هما أو مع عدم معرفة ميكن اجلمع بينات فق األصولي ون على ثبوت الرت 
الت اريخ بينهما، كما ات فقوا على عدم جواز إعمال أحدمها من غري نظٍر يف ترجيحه، والقوُل بوجود 
جيح لعدم وجود فائدة تـُْرجى منه، وذلك ابطل، وكذا ما يؤد ي إىل هذا الباطل،  الت عاُرض رفع  لباب الرت 

 وهو جواز الت عاُرض.

لت عاُرض جائزًا، لكان البحث عن الن اسخ واملنسوخ لدفع الت عاُرض بينهما عبثًا، والعبُث لو كان ا –و 
 .67ممنوع على الش ارع، وكذا ما يلَزم منه العبث، وهو جواز أو وقوع الت عاُرض

 استدل  اجملو زون للت عاُرض أبدل ة عقلية ونقلية أمه ها:و : أدلّة املذهب الثّاين 2 – 2

من الت عاُرض إم ا أن يكون من جهة العقل أو الس مع، أم ا من جهة العقل فباطل ، لعدم أن  املنع  – أ
ما حُييل تساوي األمارتنْي يف القو ة، كتعاُرض األمارات الدال ة على جهة القبلة، وأم ا من جهة الس مع، 

ى الت طيري فال منهما عل ويعود إم ا إىل أن حُيكم بكلٍ  من الد ليلني فال ميكن لوجود الت طالف، أو بواحد
جيوز إلمجاع األم ة على عدم ختيري املكل ف، وهذا ابطل أيًضا؛ ألن  تعاُدل األمارتني مبنزلة لفظة خري  يف 

 ذلك احلكم.

أن  الش ارع أتى أبدل ة على األحكام الش رعية، بعضها قئعي وبعضها ظين، ومم ا ال شك  فيه أن ه  – ب
ا يف و عل تني أو مصلحتني، وإذا جاز ذلك يف األقيسة واملصاحل، فليُجز أيضً قد يتحق ق تعاُدل قياسنْي أ

 نصوص الش ريعة.

تقرير الر سول صل ى هللا عليه وسل م االجتهاد بقسميه الص حيح واخلئإ، واالجتهاد ابلض رورة يؤد ي  – ج
الجتهاد املؤد ي إىل يُر على اإىل االختالف يف األمور االجتهادية ال يت ال يوجد عليها نصٌّ قئعي ، والت قر 

 االختالف يف األحكام يكون ختيريًا يف احلكم اجملتَهد فيه؛ فكأن  الر سول صل ى هللا عليه وسل م بتقريره

                                                           

جيح، املرجع الس ابق، ص ص 46، 49، ج1   67: الت عارض والرت 
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االجتهاَد املؤد ي بال شك  إىل االختالف يف احلكم، أقر هم على االختالف والت عاُرض، فهو إًذا حقٌّ 
 وغري حمظور شرًعا.

 ور تفتضي االختالف والت عاُرض، منها:متس كوا أبم –د 

هم معناه، املؤد ي بال شك  إىل االختالف يف فالن بوية ورود املتشابه يف القرآن الكرمي والس نة  -
 فوروُد املتشابه دليل  على جواز االختالف، مث  على جواز تعاُرض األدل ة املؤد ية إليه.

اهختيري من صل ى داخل الكعبة  - واز ت فاق، وهذا دليل على جشاء ابجهة إىل أي   يف االجت 
 االختالف يف األحكام الش رعية، مث  على جواز تعاُرض األدل ة.

ما ذهب إليه مجاعة من العلماء من جواز استفتاء العامي  َمن شاء ِمن العاملني املتساوين فقًها  -
تهد من غري جم يُز تقليد أي ِ وورًعا وتقوى، إذا أفتاه كلُّ واحد منهم مبا خيالف اآلَخَر، فتجو 

 ترجيح مت فق بينهم، يدل  على جواز االختالف، مث  على جواز تعاُرض األدل ة املؤد ي إىل ذلك.

ل الكف ارة، املكلََّف يف اإلتيان إبحدى خصااحلكيُم التمس ك آبايت الكف ارات، حيث خري  الش ارعُ  – ه
ف وختيرِي ، ومنه جواُز ووقوُع الت عاُرض املؤد ي إىل االختالفهو مفيد  جواَز ختيريه بني األحكام الش رعية

 املكل ف يف األحكام الش رعية.

م اجتهدوا واختلفوا ومل ينكر أحد  على أحهدين منذ عصر الص حابة إىل يومناعمل اجملت – ك د، ، فإّن 
، فهذا لش رعيةا ألدل ةبل أقر وا املصيب منهم واملطئئ، مع العلم أبن  معظم االختالف ينشأ من تعاُرض ا

، ومنه يًضاأ منهم يُعترَب إمجاًعا عملًيا على وجود االختالف يف الش ريعة، وعلى االعرتاف بتعاُرض األدل ة
 على وجود الت عاُرض بني هذه األدل ة.

 ًسا عليه.ز األو ل قياجائز  ابالت فاق، فليجُ  الث اّنقياس الت عاُرض الواقعي على الت عاُرض الذ هين؛ فإن   –ز 
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 ،م وجودهلعد ع تعاُرض األدل ة حمال  ال لذاته وهو معلوم ، وال لدليل آَخرال يلزم من فْرض وقو  – ح
 .68واألصُل عدُمه، فليكن جائزًا

ه أدل ة املذهبني الس ابقني، فما متس ك ب منمل فقة  املذهبهذا أدل ة  :أدلّة املذهب الثّالث 3 – 2
اّن على جواز وقوع الت عاُرض ووقوعه مئلًقا، متس ك به املذهب الث الث على جواز ووقوع املذهب الث  

مئلًقا، بني األدل ة  الت عاُرض املذهب األو ل ملنعالت عاُرض يف األدل ة الظني ة ومحلوها عليها. وما متس ك به 
البيضاوي: قاضي العية. قال متس ك به املذهب الث الث على عدم وقوع الت عارض وجوازه يف األدل ة القئ

 .69" ال ترجيح يف القئعيات، إْذ ال تعاُرض بينها، وإال  الرتفع الن قيضان أو اجتمعا "

 :املذاهب أدلّةمهاقشة  - 3

 وسنقتصر على مناقشة أدل ة املذهبني األو ليني، ومنها يتبني  ما يف أدل ة املذهب الث الث من اعرتاضات. 

 :مهاقشة أدلّة املذهب األّك  1 – 3

ا يتم  على القول أبن  حكم الت عارُ  املانعني األو لُ  نوقش دليلُ  ض بعدم تسليم لزوم العجز؛ ألن  ما ذُِكر إّن 
سقوُط املتعاِرضنْي، وهو غرُي مت فق عليه؛ جلواز أن يكون نصب األدل ة على صورة الت عاُرض لغرض ختيري 

ة، كمني املتعاِرضني، أو حلصول الث واب للمجتهد ابلن ظر يف األدل ة املتعارِضبني احل الش ارع املكلَّفَ 
عاُرض من الش ارع، على أن  الت   مبينبسبب حماولته اجلمَع بني املتعاِرضنْي. كما أن  لزوم العجز واجلهل 

ليه األمُر يف عوهو غري مسلَّم؛ جلواز أن تكون األدل ة متوافقة يف نفس األمر، إال  أن  اجملتهد التبس 
 .وصوله إىل احلقيقة
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نوقش الد ليل الث اّن بظهور الفرق بني الت عاُرض والت ناُقض، وثبت بناًء على األصح  أن ه أعم  مئلًقا و 
 .70حبسب اإلطالق، وأعم  منه من وجٍه حبسب املفهوم

بيح املطتَلف فيه، كما تقر ر قونوقش الد ليل الث الث املتضم ُن استلزاَم العبث، أبن ه مبين على الت حسني والت  
يف موضعه، كما أن  استلزام الت عاُرض للعبث مبين على عدم جواز العمل أبحدمها، أم ا بناًء على القول 
أبن  حكمه الت طيري مثالً، فال يلزم من ذلك العبُث. كما أن  احلصر يف االحتماالت املذكورة ممنوع، 

 اآلَخر. قال يف م، بل ملا فيه من فضل وقو ة ليسي وال ابلتحكُّ الحتمال جواز العمل أبحدمها ال ابلتشه  
، فلقائل أن أي اإلسنوي: " وهذا )  العمل بكل  منهما أو ال أبحدمها أو أبحدمها ابلتحكُّم ( ضعيف 

؛ جمموع املتعارضنْي ( يقول نعمل أبحدمها ولكن ملرج ح، وهو املد عى "، أو " العمل مبجموعهما )
 ال كالد ليل الواحد، وحينيذ فيقف اجملتهد أو يتطري  يف العمل أبي هما شاء ".وذلك أبن جُيع

أم ا الد ليل الر ابع فقد أجيب عنه بعدم تسليم الت الُزم بني تعاُرض األدل ة وحصول اخلالف، ال سيما على 
القول بتساقط الد ليلني املتعاِرضنْي والر جوع إىل غريمها إن ُوِجد مئلًقا أو إىل األدون، وكذا على القول 

حكام الفقهية  االختالف، إذا كان ابلن سبة إىل األابلت طيري أبي هما شاء. كما أن  تسبُّب تعاُرض األدل ة يف
اإلضمار مستساغ  غرُي ممنوع، وكثري منه مم ا تتس بب فيه األدل ة الش رعية، كالن قل واالشرتاك و فغرِي القئعية 

 واجملاز وغريها.

جيح،  اأم ا الد ليل اخلامس فُيعرَتض عليه من انحيتني؛ من انحية عدم ات فاق األصولي ني على ثبوت  لرت 
جيح على فَرض االت فاق عليه  جيح، ومن انحية أن  الرت  كما هو مذهب فريق يرى عدم لزوم األخذ ابلرت 
جيح يكون عند وجود الفضل واملرجِ ح ألحد املتعارضنْي، وأم ا عند عدم ذلك  ال ينايف الت عاُرض؛ ألن  الرت 

جيح يؤي د جواز ا  الت عاُرض ملا لت عاُرض ووجوده وال ينافيه، إذ لوالفلم يقل به أحد ، على أن  القول ابلرت 
جيح.  دعت احلاجة إىل الرتٍ 
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ن  أم ا الد ليل الس ادس فيُناَقش أبن  الن سخ ال ينايف الت عاُرض، فالد ليل ينقلب عليهم إبثبات الت عاُرض، وأب
 .71ةألدل  الن سخ إذا كان يدفع الت عاُرض يف بعض األدل ة، فال ميكن دفُعه به يف مجيع ا

 مهاقشة أدلّة املذهب الثّاين: 2 – 3
 اال يت ترتت ب عليه عن الن ـتائج ةجمرَّدً  تإن كانفجتويز مساواة الد ليلني يف العقل،  وهو ،األو لالد ليل أم ا 

 .ُ ضةمع ما يرتت ب عليها من نتائج متنافية فال؛ إذ لو ُجو ِز هذا جلو ِزت نتائُجه املتناق تفمسلَّم ، وإن كان
 األو ل. الألخري ليشهد ن قل والل غة الو ، ( خري  ) اُرض األدل ة مبنزلة يكون تع واةوعلى عدم تسليم املسا

الت عاُرض، إن أريد  اخلالف وحتقُّقَ  وجودَ بعدم استلزام األدل ة الظني ة ابتداًء وأم ا الد ليل الث اّن فًيناقش 
ت عاُرض عالمة العجز، أبن  ال أيًضاالت عاُرض الواقعي، جلواز ورود أدل ة ظني ة متوافقة غري متعارضة، ويناَقش 

 وهو أمر يتنز ه عنه كالُم هللا تعاىل. 
ني األدل ة ت الت عاُرض بال يثب ،جتهاَد فيما ليس فيه نصٌّ قئعي  وأم ا الد ليل الث الث، فتقريُر الر سول اال

الش رعية، وعلى فَرض داللته على ثبوت الت عاُرض ابالستلزام، أبن يقال االختالف يتحق ق من الت عاُرض، 
بل  مللزوما إذ ال يلزم من وجود الال زم وجودُ  ،االختالف، فهذا أيًضا غري مسلَّموالت عاُرُض قد يستلزم 

 وجود امللزوم يستلزم وجود الال زم. 
وجود  أبن  وجود املتشابه ال يدل  على وجود الت عاُرض بني األدل ة، بل على ،لد ليل الر ابعواعرُتِض على ا

الت عاُرض واالختالف يف اآلراء، وعلى فَرض الت سليم بذلك فالد ال على الت عاُرض األدل ُة دون املتشابه؛ 
 ألن  املتشابه ال ميكن االستدالل به.

ت عاُرض، ف اجملتهدين وتقرير بعضهم بعًضا، ال دليل فيه على وجود الأبن  اختال ،الد ليل الس ادس نوِقشو 
غاية ما هنالك أن  الش ارع سو غ هلم االجتهاد للتوصُّل إىل احلق ، وال يعين هذا تقريَر االختالف والت نايف 

ستساغ لكن  متهد أن يتقل د رأيني خمتلفني، فاالجتهاد جرعية، ال سيما وأن ه ال جيوز للمبني األدل ة الش  
 التوصُّل إىل نتيجة واحدة متعذِ ر .
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 ش الد ليل الس ابع ابلفرق بني جواز الت عاُرض الذ هين والت عاُرض الواقعي؛ فإن  األو ل على فَرض جوازهقِ و ون
 لعبث.، فال يؤد ي نصُبهما إىل اووقوعه، ال مينع من إمكان التوصُّل فيه إىل رجحان إحدى األمارتني

لي نِوشو  أو يقال  ،ل الث امن بعكسه على املستدل ني به، فيقال ال يرتت ب على عدم الت عاُرض فساد  الد 
عدم استلزام الت عاُرض للفساد غرُي صحيح، بل الص حيح أن ه يؤد ي إليه، وهو ما تقر ر سابًقا من العبث، 

جيح بال مرجِ ح، أو العجز، أو اجلهل، أو اجتماع الن قيضنْي أو ارتفاع ابطل، وكذا  هما، وكلُّ ذلكأو الرت 
 .72ما يؤد ي إليه

 :خالصة كنففجة

لكون  الظين  و  قال اإلسنوي: " الت عاُدل بني الد ليلني القئعيني ممتنع ملا ستعرفه، وكذلك بني القئعي  
ًما، وأم ا الت عاُدل بني األمارتنْي؛ أي الد ليلني الظني ني فات فقوا على جوازه ابلن سبة إىل نفس  القئعي  مقدَّ

ما  اجملتهد، واختلفوا يف جوازه يف نفس األمر، فمنعه الكرخي واإلمام أمحد كما نقله ابن احلاجب؛ ألّن 
 .73م اجتماُع املتنافيني "لو تعادال، فإن عمل اجملتهد بكل  واحد منهما، لز 

ويقول ابن الس بكي: " ميتِنع تعاُدُل القاطعني وكذا األمارتني يف نفس األمر على الص حيح ". ويقول 
؛ أي وقع يف وهم ( فإن توه م الت عادل) احملل ي شارًحا: " أم ا تعاُدهُلما يف ذهن اجملتهد فواقع قئًعا.. 

 74نفس األمر، بناًء على جوازه " اجملتهد أي ذهنه تعاًدُل األمارتني يف
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عهد اجلماور كأدلّفام يف ترتفبه طريقة دفع الّفعاُرض -املطلب الثّاين   

احلنفية، طريقة اجلمهور و  ةريقط، إىل طريقتني هيف دفعالقائلني بوقوع الت عاُرض  مسالك األصولي ني تباينت
 يقة احلنفية اثنيا.، مث  نعر ِج على طر أدل ُتهم يف دفع الت عارض مع بيانطريقة اجلمهور وسنكشف أو ال عن 

طريقة اجلماور يف دفع الّفعاُرض: – 1  

ذهب اجلمهوُر واألكثريُة من األصولي ني واملتكل مني والفقهاء إىل أن  الد ليلني إذا تعارضا عند اجملتهد، 
 فعليه أن يتطل ص من هذا الت عاُرض ابت باع اخلئوات اآلتية:

، أو حُيمل املئَلق اجلمع بني ا – أ لد ليلني املتعارضنْي بضرب من الت أويل؛ كأن حُيمل العام  على اخلاص 
 على املقيَّد، وذلك لُيعمل هبما مًعا.

جيح اآلتية يف موضعها. –ب  جيح بني األدل ة املتعاِرضة إذا تعذَّر اجلمُع بينها، بوجه من وجوه الرت  الرت   

جيح، وعند العلم احلكم بنسخ أحد الد ليلني املت –ج  عاِرَضنْي ملقابله عند عدم تيسُّر اجلمع أو الرت 
 بتقدُّم أحد الد ليلني على اآلَخر.

احلكم بسقوط املتعارَضنْي عند العلم بتقاُرن الد ليلني أو عدم العلم ابلت اريخ، مع عدم إمكان اجلمع  –د 
جيح.    والرت 

 القول كأن  الد ليلني غري موجودين. وذهب البعُض إىل  مث  بعد ذلك ًيصار إىل الرباءة األصلية، ويُفَرض
 .75ابلت طيري إن كان الد ليالن مم ا ميِكن فيه الت طيرُي، وإال  حُيَكم ابلس قوط والر جوع إىل الرباءة األصلية

جيح ال يت ال بد  من اعتبارها، أال  ميكن اجلمُع بني املتعارضنْي بوجه  قال الش وكاّن: " ومن شروط الرت 
جيح "  .76مقبول؛ فإن أمكن تعنيَّ املصرُي إليه، ومل جُيز املصرُي إىل الرت 
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ويقول العب ادي يف شرح الورقات إلمام احلرمني: " فإن كاان عامَّنْي، فإن أمكن اجلمُع بينهما، مجع حبمل  
ن يظهر ترجيُح أكلٍ  منهما على حال.. وإن مل ميِكن اجلمُع بينهما يتوق ف فيهما إن مل يعلم الت اريخ، إىل 

لوصول: ويقول البيضاوي يف منهاج اء كاان مظنوننْي أو معلومنْي ". أحدمها على اآلَخر فيعمل به، سوا
 .77" وإذا تعارض دليالن فالعمُل هبما من وجه أوىل "

 :تعقفب على إعاد  ترتفب

انية خ يف املرتبة الث  سرت ب الد كتور خالد عبيدات طرق دفع الت عاُرض بكيفية مغايرة ملا سبق، فجعل الن  
إذا ُعِلم املتأخِ ر، واستأنس بعبارٍة إلمام احلرمني يف الربهان: " إذا تعارض نص ان وأتخَّرا،  بعد اجلمع

م "، وأك دها بكالم للش ريازي يف الل مع يف أصول الفقه وهو: " إذا تعارض خربان  فاملتأخِ ر ينسخ املتقدِ 
ا على اآلَخر يف االستعمال فعل، وإن مل يتمك ن ذلك وأمكن نسُخ وأمكن اجلمع بينهما وترت ب أحُدمه

جيح "   .78أحدمها ابآلَخر فعل، فإن مل يكن ذلك ُرجِ ح أحُدمها على اآلَخر بوحه من وجوه الرت 

وعبارات اجلويين والش ريازي فْضال عن كوّنما متص َرفًا يف نقلهما، فقد ُوج هتا توجيًها أخرجهما عن املعىن 
،  أصو  الفقهالَبهان يففأم ا عبارة إمام احلرمني فهي كما يف  ؛ل ذي وردات فيهدل  عليه الس ياق ا ال ذي

جيحات تعارُض ُصور األدل  القو  يف ترجفحات األدلّة" : 1188ضمن الفقرة  ا مظن ة الرت  ة، وهي ــ: إّن 
 يف غرضنا ألفاظ  منقولة  ومعاٍن مستنبئة ؛ فأم ا األلفاظ فتنقسم إىل الن صوص اليت ال تقبل الت أويل، وإىل

الظ واهر، فأم ا الن صوص فتنقسم إىل ما يُنَقل قئًعا واستوت يف الن قل، ويلتحق هبذا القسم ما يُنَقل من 
ب فيها، وحنن غري ترجيح آيل إىل الث قة والتغلي غري قئع، ولكن تستوي الن صوُص يف طريق الن قل، من

 إذا تعارض نص ان على الش رط الذي ذكرانه وأتر خا، فاملتأخِ ر ينسخنرسم ما يتعلق هبذا القسم مسألة: 
جيح  ". املتقدِ م، وليس ذلك من مواقع الرت 
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 هذه املسألة ليست من يعتربفقد أورد الد كتوُر كالَم اجلويين يف غري املضمون ال ذي ساقه فيه، فاجلويين 
جيح، بنفي تئر ق الت عاُرض هلا، إضافًة إىل الش رط يف قوله ) فأم ا الن صوص فتنقسم إىل ما يُن َقل مواقع الرت 

أم ا كالم  الن سخ. عاُرض بينه إال  على وجهقئًعا واستوت يف الن قل (؛ فهذا الن وع من الن صوص ال يقع الت  
مع يف أصو  اللُّ كتور على حنٍو حال دون إدراك املعىن املقصود منه، كما يف الش ريازي فقد برته الد  

: " ابب يف ترجيح أحد اخلربين على اآلَخر: ومجلُته أن ه إذا تعارض خربان وأمكن اجلمُع بينهما 79الفقه
ل، عِ وترتيُب أحدمها على اآلَخر يف االستعمال فُِعل، وإن مل ميكن ذلك وأمكن نسُخ أحدمها ابآلَخر فُ 

على ما بي نته يف ابب بيان األدل ة ال يت جيوز الت طصيُص هبا وما ال جيوز، وإن مل يكن ذلك، رجح أحُدمها 
جيح ". وظاهر  من كالم الش ريازي أن ه يقصد ابلن سخ الت طصيَص، كما   على اآلَخر بوجه من وجوه الرت 

 ،طصيصكانوا يئلقون الن سخ على الت  كان شائًعا يف كالم املتقد مني قبل استقرار االصئالح؛ حيث  
ابعتبار الت طصيص قصَر الل فظ العام  على بعض أفراده، كما أن  الن سخ قصر الل فظ العام  يف الز مان على 

 بعض أزمنته، ويدل  على هذا الت وجيه متاُم كالم الش ريازي ال ذي مل يسقه الد كتور. 

فاد منها يدات لدفع الت عاُرض، أورد كلمة الش وكاّن ال يت استواستغناًء عن إيراد ترتيب الد كتور خالد عب
ترتيبه اجلديد، قال الش وكاّن رمحه هللا: " اختلفوا على فْرض وقوع الت عاُدل يف نفس األمر، مع عجز 
جيح بينهما وعدم وجود دليل آَخر، فقيل إن ه خمريَّ وبه قال أبو علي  وأبو هاشم، ونقله  اجملتهد عن الرت 

ما يتساقئان ويُئَلب احلكُم من موضع آَخر، الر   ّن، وقيل إّن  ازي والبيضاوي عن القاضي أيب بكر الباقال 
ويرِجع اجملتهد إىل عموم أو إىل الرباءة األصلية، ونقله الكيا عن القاضي، ونقله األستاذ أبو منصور عن 

لواجُب ض شيوخنا، وهو خئأ  بل اأهل الظ اهر، وأنكر ابن حزم نسبته إىل الظ اهرية، وقال: هو قول بع
ا أكرب منه، ويصري كالعامي  لعجزه عن 

ً
األخُذ ابلز ائد إذا مل يقدر على استعماهلما مجيًعا، وقيل يقلِ د عامل

 .80االجتهاد، وحكاه إمام احلرمني "

                                                           
: الل مع يف أصول الفقه، حق قه وقد م له وعل ق عليه حميي الد ين ديب مستو ويوسف علي بديوي، دار الكلم الئي ب، دمشق، 79
   173م، ص1995هـ/ 1416، 1ط

  80: عبيدات، املرجع الس ابق، ص 135
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ر ال خيلو مواستدل  الغزايل لرتجيح االختيار بني الد ليلني على تساقئهما أو التو ُقف فيهما فقال: " واأل
من االحتماالت األربعة؛ إم ا العمل ابلد ليلني مجيًعا، أو إسقاطهما مجيًعا، أو تعيني أحدمها ابلتحكُّم 
أو الت طيري، وال سبيل إىل اجلمع عماًل وإسقاطًا ألن ه متناِقض، وال سبيل إىل التوقُّف إىل غري ّناية فإن  

ا ال يُقَبل احلكُم الت أخرَي، وال جنفيه تعئياًل. ولو قلنا يتوق ف، فإىل مّت يتوق   د مأخًذا آَخر للحكم ف، ورمب 
 ـ81وال جند مفتًيا آَخر يرتج ح عنده "

 :أدلّة اجلماور على طريقة دفع الّفعاُرض – 2

 :جبملة من األدل ة أمه ها ،استدل  اجلمهوُر على ترجيح اخلئوات الس ابقة يف دفع الت عاُرض

الش ارع احلكيم نصب األدل ة الش رعية الستفادة األحكام منها، فاألصُل يف األدل ة الد ليل األو ل: أن  
جيح أو الن سخ أو الت طيري  الش رعية اإلعماُل، ويكون ابجلمع والت وفيق، ال اإلمهاُل املرتتِ ُب بعُضه على الرت 

 .82أو الت ساُقط

ص والعجز، خبالف تعارضة أفضُل ما ينز ِهها عن الن قالد ليل الث اّن: اجلمع والت وفيق بني األدل ة الش رعية امل
جيح املؤد ي إىل ترك أحد األدل ة وهو املرجوح دون الر اجح، وكذا الن سخ والت طيري، فضاًل عن القول  الرت 

 .83ابلت ساقط؛ ألن ه يرتت ب عليه ترُك كال الد ليلني

ايل ابطل  األمارات لكانت معتربة يف الش هادات، والت  الد ليل الث الث: أن  زايدة الظن  لو كانت معتربة يف 
ا يكون ابجلمع بينهما جيُح جيب العمُل بكلٍ  منهما، وذلك إّن   .84فاملقدَُّم مثُله؛ فحينما بئل الرت 

 

 

                                                           

جيح، املرجع الس ابق، ص 137   81: عبيدات، املناهج األصولية يف مسالك الرت 
  82: احلفناوي، املرجع الس ابق، ص 68، الربزجني، ص 178، ج1

  83: احلفناوي، املرجع الس ابق، ص ص 68، 69، الربزجني، املرجع الس ابق، ص 179، ج1
  84 : الربزجني، املرجع الس ابق، ص 179، ج1
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 :أمثلة لدفع الّفعاُرض – 3

صل ى هللا د عنه ، مع ما ور " ال تسفقبلوا القبلة كال تسفدبركها ببو  كال غائط "تعاُرض حديث  –أ 
؛ فإن ه ميكن ترجيُح أحد الد ليلني على اآلخر وميكن اجلمُع بينهما، 85عليه وسل م أن ه فعل ذلك يف بيته

فنية، حبمل الن هي على حرمة استقبال القبلة أو استدابرها يف الص حراء واأل الد ليلني، فجمع العلماء بني
َعد ة لذلك.ومحل حديث اجلواز على مشروعية ذلك يف األبنية واحملا

ُ
 ل  امل

َي إأيَلَّ ُُمَرًَّما َعَلى طَاعأٍم َيْطَعُمُه إأالَّ َأنْ تعاُرض قوله تعاىل:  –ب  ُد يفأ َما ُأكاأ َفًة  " ُقْل ال َأجأ َيُكوَن َمف ْ
هزأيٍر فَإأنَُّه رأْجٌس َأْك فأْسًقا ُأهألَّ لأَغرْيأ اََّّأ بأهأ َفَمنْ  ْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ َكال َعاٍد ا َأْك َدًما َمْسُفوًاا َأْك حلََْم خأ

فٌم "  [ مع حديث الن هي عن أكل كل  ذي انب من الس باع وكل   145] األنعام: فَإأنَّ رَبََّك َغُفوٌر رَاأ
ذي خملب من الئ ري، فظاهر اآلية يدل  على حصر حمر مات الئ عام يف املذكورات وحلِ  ما سواه، وهو 

ل  ذي انب من الس باع وذي خملب من الئ ري، مم ا أابحته اآليُة بعدم معاِرض  حلديث الن هي عن أكل ك
حصره يف املنهي ات عن أكلها، فذهب مجاعة  إىل القول بنسخ اآلية ابحلديث؛ حيث هو متأخِ ر  عنها، 
بينما ذهب األكثرون إىل ترجيح احلديث على اآلية، فقالوا ُيستثىن ما ذُِكر يف احلديث من عموم اآلية 

ح عليها، فيِحل  عدا ما ذُِكر يف تلك اآلية أو غريها من اآلايت، وحيُرم ما ذُِكر يف احلديث. وذهب فريجَ 
آخرون إىل العمل بكلٍ  من اآلية واحلديث، حبمل اآلية على احلال ) احلاضر (، ومحل احلديث على ما 

جيح.  بعد ذلك، فال حُيتاج حينيٍذ إىل الرت 

رة ل –ج  رة لعد ة احلامل املتوَّف  عنتعاُرض اآلية املقدِ  ها زوُجها عد ة املتوَّف  عنها زوُجها بسنة، ابآلية املقدِ 
م، فال ميكن اجلمُع بينهما وال ترجيُح إحدامها على األخرى، فذهبوا إىل نسخ  أبربعة أشهر وعشرة أاي 

 .86الث انية لألوىل

 

                                                           

  85: احلديثان روامها مالك والش افعي وأمحد.
جيح، املرجع الس ابق، ص ص 170، 171، ج1   86: الت عاُرض والرت 
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:دفع الّفعاُرض عهد احلهففة كأدلّفام يف ترتفباا طريقة -طلب الثّالث امل  

 :طريقة احلهففة يف دفع الّفعاُرض – 1

أن ينظر أو الً يف  ،ظهر للمجتهد تعاُرض  بني األدل ةقر ر أصوليو احلنفية غرَي عبد العزيز البطاري أن ه إذا 
فإن مل يعَلم الت اريخ؛  ينْي يف القو ة،الت اريخ، فإن عِلمه حكم بنسخ املتأخِ ر منه للمتقدِ م، مّت كاان متساو 

جيح، وإن مل يوَجد مرجِ ح   ليلنْي املتعارضنْي فضل  يرَجح به على اآلَخر صري إىل الرت  فإن كان ألحد الد 
وال علم  ابلت اريخ مجع بينهما ما أمكن، وإن مل ميكن اجلمُع تُرِك العمل  هبما وُعِدل يف االستدالل إىل ما 

 تبة، على الن حو اآليت:دوّنما يف الر  

إذا تعارضت آيتان تساقئتا وصري إىل السن ة، وال ميكن املصرُي إىل آية اثلثة؛ ألن ه يُفضي إىل  -
جيح بكثرة األدل ة، وذلك غرُي جائز.  الرت 

ى خالٍف إم ا أقوال الص حابة، علدوُن، إم ا القياس و إذا تعارضت سن تان ُترْتَكان ويُعَمل مبا هو أ -
 يُقدَّم على اآلَخر. يف أي هما

إذا تعارض قياسان، فإن أمكن ترجيُح أحدمها على اآلَخر بدليل شرعي ، فإن ه حينيٍذ جيب  -
العمُل ابلر اجح، وإال  َعمل اجملتهد بعد التحر ي مبا شِهد له قلُبه؛ حيث أن ه ليس وراء القياس 

ه مبنزلة معرفة ريه املرجوح، أبن  حج ة  ُيصار إليها. وعل ل الس رخسي تقدمي القياس الر اجح على نظ
ًا يف العمل أبي هما شاء، وإن  الت اريخ يف الن صوص، وإن مل جيد مرجِ ًحا يف أحدمها فإن ه يكون خمريَّ

 أخئأ فإن ه يكون معذورًا.
  .87إذا تعارضت آيتان أو س نتان ومل جيد اجملتِهد األدون، أو وجده متعاِرضا، فإن ه حيكم ابألصل -

العزيز البطاري إىل تقدمي اجلمع على ما بعده، كما يدل  عليه كالُمه يف كشف األسرار وذهب عبد 
إن قال: إذا حتق ق الت عاُرض بني النص ني وتعذ ر اجلمُع بينهما، فالس بيُل فيه الر جوُع إىل طلب الت اريخ؛ ف

                                                           
  138ص  ،املرجع الس ابق، عبيدات، 74، 72، ص صاملرجع الس ابق، احلفناوي، 1ج 172، ص املرجع الس ابق: الربزجني، 87
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ط حكُم الد ليلني َلم الت اريُخ سقُعِلم الت اريُخ وجب العمُل ابملتأخِ ر لكونه انسًطا للمتقدِ م، وإن مل يُع
جيُح ال ميكن  لتعذُّر العمل هبما وأبحدمها عيًنا؛ ألن  العمل أبحدمها ليس أبْوىل من العمل ابآلَخر، والرت 
بال مرجِ ح، وال ضرورَة يف العمل لوجود الد ليل ال ذي ميكن العمُل به بعدمها، فال جيب العمُل مبا حُيَتمل 

  88اقئا وجب املصرُي إىل دليل آَخر ميكن به إثباُت احلكم ....أن ه منسوخ، وإذا تس

 أدلّة احلهففة على طريقة دفع الّفعاُرض: – 2

تيب ال ذي وضعوه يف دفع الت عاُرض أبدل ة أمه ها:  استدل  األحناف على صح ة الرت 

اع ترجيح املرجوح امتنات فق الفقهاء على أن ه عند الت عاُرض يُقدَّم الر اجُح على املرجوح، وعلى  -
ومساواته ابلر اجح. قال يف ُمسلَّم الث بوت: " والسرُّ فيه أن  املرجوح يف مقابلة الر اجح ليس دليالً، 

 فليس يف إمهاله إمهاُل دليٍل ".
جيح، كما فعلوا يف  - كان الص حابة رضي هللا عنهم إذا أشكل عليهم حديثان يلجأون إىل الرت 

 ." إّّنا املاُء من املاء " مع حديثانن فقد كجب الغسُل " " إذا الفقى اخلفاحديث 
جيح عند الت عاُرض. قال األنصاري يف مسلَّم الث بوت:  - ذكر غريُ واحد من العلماء اإلمجاع على الرت 

 .89" قلنا تقدمي الر اجح هو املعقول، وعليه انعقد اإلمجاُع "

  أبدل ة، أمه ها:واستدل احلنفية أيًضا على سقوط الد ليلني املتعارضنْي 

أن  الت عاُرض اختالف، واالختالف ليس من عند هللا؛ فالد ليالن املتعارضان ليسا من هللا  -
 فيتساقئان.

إذا تعاَرض لفظان وأمكن فيه وجهان من االستعمال، مل يكن أحُد الوجهني أبْوىل من اآلَخر  -
 يف االستعمال، فوجب إسقاُط اجلميع.

                                                           

  88: ينظر: عبيدات، املرجع الس ابق، ص 138، وكالم البطاري يف كشف األسرار، ص 121، ج3

 143، ص املرجع الس ابق، عبيدات، 78، ص املرجع الس ابق ، احلفناوي،1، ج183، 181، ص ص الس ابقاملرجع الربزجني، : 89
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أن يكون بنفس الل فظ، وهو ال يدل  عليه، أو بدليل آَخر وليس معكم يف أن  البناء واجلمع إم ا  -
 اجلمع دليل ، فوجب التوقُُّف والقوُل بسقوط املتعارضنْي.

حيتمل أن يكون أحد الد ليلني منسوًخا ابآلَخر، وحيتمل أن يكون مرتَـًّبا عليه، فال جيوز تقدمُي  -
تيب ال مزي َة ألحدمها على اآلَخر.أحدمها على اآلَخر؛ كما لو احتمل أحَد وجهني م  ن الرت 

تيب بل سقوطها والتوقُّف -  أدل ُة الش رع فروُع أدل ة العقل، والت عاُرض يف أدل ة العقل ال يقتضي الرت 
 عن العمل هبا، فكذلك يف األدل ة الش رعية.

ٍ لعدم عال ميكن القوُل بوجوب كل  واحٍد من املتعارضنْي، وال ميكن القوُل بوجوِب واحٍد م - نيَّ
املرج ح، وال ميكن القول ابلوجوب الت طيريي عند الت عاُرض وحده؛ ألن ه يلَزم حينيٍذ خلوُّ حجي ة 
اخلرب عن الد ليل عند عدم الت عاُرض، أو استعمال الد ليل الدال  على احلجي ة يف أزيد من معىن 

عاُرض، ا يف صورة عدم الت  واحد، وكالمها فاسدان، وال ميكن القوُل بوجوب العمل ابخلرب عينً 
وأبحدمها ختيريًا، وال بعينه يف صورة الت عاُرض؛ ألن  أحدمها ال بعينه ليس من أفراد اخلرب بل هو 
منتزَع عنها، فلم يبق إال  القول بوجوب العمل بواحد معنيَّ عند هللا جمهول عندان، وهو ما طابق 

  .90عن العمل هبماالواقَع، والزُم ذلك سقوُط الد ليلني والتوقُُّف 

 :أمثلة الّفعاُرض – 3

َرُءكا َما تَ َفسََّر مأْن ا" مث ل احلنفية للت عاُرض الواقع بني آيتني، بقوله تعاىل  [  20] املزم ل:  ْلُقْرآنأ "فَاق ْ
ُفوا َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُوَن " مع قوله تعاىل " [؛ فإن   204األعراف:  ] َكإأَذا ُقرأَئ اْلُقْرآُن فَاْتَفمأُعوا َلُه َكأَنصأ

األوىل منهما أفادت عدم صح ة الص الة إال  بقراءة شيء من القرآن مئَلًقا، سواء  يف ذلك اإلمام واملأموم 
واملنفرد، وأفادت الث انية وجوب االستماع واإلنصات للقرآن املستلزِم لعدم قراءة القرآن، فتعارضتا يف 

. 91" من يان له إمام فقراء ُ اإلمام له قراء  "ىن رتبًة، وهو حديث قراءة املقتدي، فِصْران إىل ما هو أد
                                                           

  90: ينظر: الربزجني، املرجع الس ابق، ص ص 183، 184، ج1

  91: ينظر ختريُج احلديث يف اجلامع الص غري للس يوطي، وللتوس ع يف ذلك أكثر ينظر: املداوي لعلل اجلامع الصغري للغماري 
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ومث لوا لتعاُرض سن تني، مبا ورد يف حكاية صالة الكسوف؛ فروى الن عمان بن بشري رضي هللا عنه أن  
النيب  صل ى هللا عليه وسل م صل ى صالة الكسوف كما ُتصل ون ركعًة وسجدتني، وروت السي دة عائشة 

ها ركعتني أبربع ركوعات وأربع سجدات رضي هللا ، فتعارضت 92عنها أن ه عليه الص الة والس الم صال 
الر وايتان؛ فذهب مجهور احلنفية إىل إعمال القياس؛ ألن  الر وايتني تعارضتا فتساقئتا، وإحلاق صالة 

 الكسوف بسائر الص لوات اخلمس هو القياُس.

َرض فيه ختالف يف طهارة سؤر احلُُمر األهلية وجناسته؛ فإن ه تعاومث لوا لتعاُرض القياسني مبا ورد من اال
قياسان، قياس سؤر احلمار على عرقها ال ذي هو طاهر، وقياسه على لبنها ال ذي هو جِنس، واجلامُع يف  
كلٍ  منهما أن  الس ؤر مائع خيرُج من البدن ال من خمرج الن جاسة، فيتعاَرض القياسان ويتساقئا، مث  ذهبوا 

ىل آاثر الص حابة يف املسألة وهي أيًضا متعاِرض  بعُضها ببعض، فذهبوا إىل األصل، وهو حكُم الس ؤر إ
 .93قبل أن يكون سؤرًا

 

                                                           

  92: األو ل رواه مالك وأمحد والش يطان والن سائي، والث اّن مت فق عليه.

  93: الربزجني، املرجع الس ابق، ص ص 172، 174، 176، ج1
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 ثّاينال الفصل 

 طرقهو  الّّتجيححقيقة 

 

 وحتته ثالثة مباحث:

 

 املبحث ال ّول

 جيح وحمهلّتّ حقيقة ا

 

 املبحث الثّاين

 طرق الّّتجيح املتعلّقة ابلّراوي

 

 املبحث الثّالث

 طرق الّّتجيح املتعلّقة مبجموع الّرواة
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 :اقفقة الرّتجفح كاكمه -املبحث األّك  
 اقفقة الرّتجفح يف الّلغة: –املطلب األّك  

جيح إىل ماد ة أصل لفظة  يرجع ، يقال رَجح يرجح، مثل ثة اجليم، رجوًحا ورجحااًن؛ مال، ر ج حالرت 
أوَزن منه، والفعل االرجتاح والرتجُّح. وأرجحت لفالن ورج حت ترجيًحا إذا وراَجحُته فرجحُته، كنت 

أعئيت راجًحا. والر اجح الوازن، ورجح الش يء بيده وزَنه ونظر ما ثِِقُله، وأرجح امليزان أثقله حّت  مال، 
امرأة رجاح و ويقال: زِن وأرِجح، وأعِط راجًحا، ورجح يف جملسه يرجح ثُقل فلم خيف، والر جاحة احلِْلم، 

 .94وراجح ثقيلة العجيزة
ج جيح يف الل غة هو الت مييل والت غليب، من قوهلم رجح امليزان. وقال يف الت لويح: الرت  يح وقال اإلسنوي : الرت 

يف الل غة جعل الش يء راجًحا؛ أي فاضال زائًدا، ويُئَلق جمازًا على اعتقاد الر جحان؛ ألن  الر جحان هو 
جيح هو إثبات الفضل، من قبيل إطالق اسم املؤث ر على األثرفضل أحد الئ رفني  . 95على اآلخر، والرت 

جيح الزم للر جحان وابلعكس،  ويوضِ ح الش يخ املئيعي وجه اجملاز بني الكلمتني فيقول: " وال شك  أن  الرت 
 .96ه على معارضتها"ب ألن  اجملتهد ال ميكنه أن يتبني  أن  إحدى األمارتني أقوى، إال  إذا اقرتنت مبا تقوى

جيح الش رعية ال يت قر روه جيح أكثر، ليعز زوا هبا داللة الرت  ا، ووج ه احلنفية االهتمام ابلد اللة الل غوية للرت 
جيح ابلت فسري ال ذي ذكرانه رجحان امليزان،  جيح: " أصل الرت  فقال البطاري شارًحا حتديد البزدوي للرت 

جه ال ن زايدة بعد ثبوت املعادلة بني كف يَتْ امليزان، وتلك الز ايدة على و أي هو مأخوذ فيه؛ فإن ه عبارة ع
 . 97يقوم هبا املماثلة، وال تدخل حتت الوصف منفردة عن املزيد عليه قصًدا يف العادة... "

                                                           
: ينظر: اجلوهري، الص حاح، ماد ة رجح، ابن منظور، لسان العرب، املرجع الس ابق، الفريوز آابدي، القاموس احمليط، مؤس سة 94

  218، 217، ص صحم، ماد ة رح2005ه/ 1426، 8لبنان، طالر سالة، بريوت، 
 ،4، ج445مجال الد ين اإلسنوي ، ّناية الس ول يف شرح منهاج األصول، حباشية حمم د خبيت املئيعي، عامل الكتب، د ت، ص: 95

  413م، ص2001ه/ 1422، 1ابن جنيم، فتح الغف ار بشرح املنار املعروف مشكاة األنوار يف أصول املنار، دار الكتب العلمية، ط
  96: سل م الوصول حاشية على ّناية الس ول، املرجع الس ابق.

  97: ينظر: كشف األسرار، املرجع الس ابق، ص111، ج4
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جيح الحظه احلنفية من حديث النيب  صلى هللا عليه وآله وسل م للوز ان:  ح ،  "وهذا املعىن للرت  زأن كأرجأ
. جاء يف شرح الت وضيح على منت الت نقيح: " واملراد الفضل القليل، 98ن "زأ اّن معشر األنبفاء هكذا نَ فإ

 .99"ليال  يلزم الر اب يف قضاء الد يون، فُيجَعل ذلك عفًوا؛ ألن ه يف قل ته يف حكم العدم ابلن سبة إىل املقابل
جيح إىل  ت ثقيل، املعاّن األساسية اآلتية: الت مييل، والوتلطيًصا لكل  ما تقد م، ميكن إعادة كلمة الرت 

 . 100والت غليب، والت فضيل، والت قوية
 اقفقة الرتجفح يف االصطالح:  –املطلب الثّاين 

اه نُِظر منه إىل قو ة األمارة، اهني، اجت  جيح على اجت   ميكن توزيع احلدود ال يت وضعها األصولي ون حلقيقة الرت 
اه راعى فيه أصحابُه ة عن هذين اال واجت  اهني، فعل اجملتهد. وسيتم  استعراض ّناذج من الت عاريف املعربِ  جت 

 مع تقدمي شرح ونقد، على حنو قريب مم ا تقد م يف مبحث تعريف الت عاُرض.
 : تعريف البزدكي

جيح شرًعا، إال  أن  هذه احلقيقة جاءت عنده  لتبسة معلى الر غم من التزام البزدوي بتحديد حقيقة الرت 
. حبقيقتها الل غوية، إىل الد رجة ال يت ال نستئيع معها تبنيُّ أي هما تندرج حتت املعىن الل غوي أو الش رعي

ونظرًا للغموض ال ذي انئبع به كالم البزدوي، رأيت من املناسب أن أورد نص ه وأستوضح حقيقته.    
جيح، الكالم يف هذا الباب أربعة  جيقال البزدوي: " ابب الرت  ح ومعناه أضُرب؛ أحدها يف تفسري الرت 

 .101لغة وشريعة، والث اّن يف الوجوه اليت  تقع هبا برتجيح... "
تقيم؛ أي حيتمل أن يكون من اللف  والن شر املس ة كشرًعايف تفسري الرّتجفح لغقال البطاري: " قوله 

جيح لغة ومعناه شريعة، وجيوز أن يكون من اللف  والن شر جيح املشوَّش؛ أي يف يف تفسري الرت   تفسري الرت 

                                                           

مذي يف البيوع، وأبو داود يف البيوع، وابن ماجه يف الت جارات، وأمحد يف املسند   98: الرت 
  99: الت فتازاّن، شرح الت وضيح، املرجع الس ابق، ص102،ج3

  100: ينظر: عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص106
  101: أصول البزدوي مع كشف األسرار، املرجع الس ابق، ص ص110، 111، ج4
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جيح لغةً وشريعة، والث اّن يف الوجوه ال يت يقع هبا الرت   102شريعة ومعناه لغة، أم ا األو ل جيح؛ وهو تفسري الرت 
جيح يف األخبار فقد مر  الكالم فيها ".  جيح يف األقيسة، فأم ا وجوه الرت   أي الوجوه ال يت يقع هبا الرت 

جيح مث  قال البزدوي: " جيح عبارة عن فضل أحد املثلني عن اآلَخر وصًفا، فصار الرت   أم ا األو ل، فإن  الرت 
بناًء على املماثلة وقيام الت عارض بني مثلني يقوم هبما الت عاُرض، قائًما بوصف هو اتبع ال يقوم به 

جيح". وذلك م الت عاُرض بل ينعدم يف مقابلة أحد ركيَنْ الت عاُرض، وأصل ذلك رجحان امليزان... عىن الرت 
جيح إثبات رجحان،  جيح؛ فإن  الرت  قال البطاري: " فيه توسُّع، ألن  ما ذكره معىن الر جحان ال معىن الرت 
جيح لغًة إظهاُر الز ايدة ألحد املثلني على اآلَخر وصًفا ال أصالً... ".  وهلذا قال القاضي اإلمام: الرت 

جيح هيوخنُلص من كالم البزدوي وشارحه البطا َخر وصًفا، فضل أحد املثلني عن اآل ري، أن  حقيقة الرت 
جيح فهو إثبات الر جحان،  ا قصرها على الر جحان، أم ا الرت  وهذه احلقيقة مل يعرِتض عليها البطاري وإّن 

جيح ابلر جحان.   على الن حو ال ذي تقد م يف عالقة الرت 
جيح، على هذا الت فسري ال   ويواصل البطاري توضيح تعريف البزدوي فيقول: " أي ذي ذكران، صار الرت 

مبنًيا على املماثلة قائًما بكذا؛ ألن ه مل ا كان عبارة عن فضل أحد املثلني، البد  من املماثلة وقيام الت عاُرض، 
ومل ا كان ذلك الفضل من حيث الوصف، البد  من أن يكون قائًما أي اثبًتا بوصف هو اتبع، إذ 

لش رعي، واألو ل إىل آخره، بيان املعىن ا صار الرّتجفحذ وات. مث  حيتمل أن يكون قوله األوصاف ات باع لل
إشارة   الرّتجفح شرًعا يذلك معىنبيان املعىن الل غوي ، وحيتمل أن يكون هذا حتقيق املعىن الل غوي ، وقوله 

 103إىل املعىن الش رعي ".
جيح؛  ا أطلت يف الكالم عن حتديد البزدوي للرت  دود األخرى،  ألن ه احلد  ال ذي أتس ست عليه سائر احلوإّن 

 كما سيت ضح يف احلدود ال يت أعقبته.
 .104: " تقوية أحد الئ ريقني لُيعَلم األقوى فُيعَمل به ويُئرَح اآلخر "تعريف اإلمام فخر الّدين الّرازي

                                                           

  102: أي الض رب األو ل من األضرب األربعة ال يت سبق ذكرها يف كالم البزدوي.
  103:  كشف األسرار، املرجع الس ابق، ص111، ج4

  104: احملصول، املرجع الس ابق، ص397، ج5
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العمل به  مبا يوجب: " اقرتان أحد الص احلني للد اللة على املئلوب مع تعاُرضهما، تعريف اآلمدي
 .105وإمهال اآلَخر "

 .106: " اقرتان األمارة مبا يقوى به على معاِرضها "تعريف ابن احلاجب
 .107: " تقوية أحد األمارتني على األخرى لُيعَمل هبا "تعريف البفضاكي
 .108: " تقوية أحد الد ليلني املتعارضني "تعريف ابن قدامة

 .109الئ ريقني " : " تقوية أحدتعريف اتج الّدين الّسبكي
اه الث ا ا تعود إىل معنيني؛ الت قوية واالقرتان، والت قوية تعربِ  عن االجت  ّن، وإذا أتم لنا هذه الت عاريف جند أّن 

اه األو ل ال ذي يتضم ن معىن الر جحان.   وهو ال ذي يعود إىل فعل اجملتهد، أم ا االقرتان فيعرب  عن االجت 
جيح، قال ابن اهلمام بعد أن أورد ت جيح: " وهو وإن كان الرُّجحان وسبب الرت  عريف ابن احلاجب للرت 

جيح جعل أحد جانيب املتعادلني راجًحا،  جيح اصئالًحا ". قال ابن األمري شارًحا: " ألن  الرت  فالرت 
إبظهار فضل فيه ال تقوم به املفاضلة؛ كرتجيح إحدى كف يَتْ امليزان على األخرى بنحو ُشَعرْية، وذلك 

جيح ( حقيقة عرفية ال فضل هو الر جحان والس ب الد اعي إىل جعله زائًدا على معادله... فهو ) أي الرت 
 .110فيه وجماز لغوي، من تسمية الش يء ابسم سببه "

جيح، خارج االختالف بني كونه حقيقة يف الر جحان أو الس بب الد اعي إىل  وإذا أردان تفه م حقيقة الرت 
جيح، جعله أقوى من معادله،  اه الت قوية وظ ف ثالثة ألفاظ للد اللة على سند الرت  فإن نا نالحظ أن  اجت 

                                                           

  105: اإلحكام يف أصول األحكام، املرجع الس ابق، ص291، 4
: ينظر: مشس الد ين األصفهاّن، بيان املطتصر شرح حمتصر ابن احلاجب، حتقيق حمم د مظهر بقا، معهد البحوث العام ة وإحياء 106

اث اإلسالمي، مك ة املكر مة، اململكة العربية الس عودية،  ، الس بكي، رفع احلاجب عن حمتصر ابن حلاجب، 3، ج371د ت، صالرت 
 4، ج608املرجع الس ابق، ص

  107: ّناية الس ول يف شرح منهاج األصول، املرجع الس ابق، ص444، ج4
  108: حمم د األمني الش نقيئي، املذك رة يف أصول الفقه على روضة الن اظر، دار عامل الفوائد، مك ة املكر مة، ط1، 1426ه، ص493

: اتج الد ين الس بكي، مجع اجلوامع يف أصول الفقه، عل ق عليه ووضع حواشيه عبد املنعم إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، 109
  113م، ص2003ه/ 1424، 2بريوت، لبنان، ط

  110: ابن أمري، الت قرير والت حبري، املرجع الس ابق، ص21، ج3
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وهي الئ ريقان كما عند الر ازي والس بكي، والد ليالن كما عند ابن قدامة، واألماراتن كما للبيضاوي، 
جيح فرع عن الت عاُرض وم وق ف عليه. توقيُد األمارة متناسب مع امتناع الت عاُرض يف القئعي ات، والرت 

؛ ألن  القئعي ابرتفاع االحتمال عنه مستغن عن الت قوية.   والئ ريق مضافًا إىل الت قوية ينصرف إىل الظين 
كما يشمل لفظ الئ ريقني سائر ما يوصل إىل األحكام الش رعية، سواء كان الئ ريقان من موارد الش رع، 

. والد ليالن الوارد يف كالم ابن قدامة، 111ولنيأو من نصوص اجملتهدين، كالوجهني أو الر وايتني أو الق
إم ا أن حُيَمل على عموم املرشد حلكم الش رع، كما هو استعمال كثري من الفقهاء واألصولي ني واحملد ثني، 

جيح بني القئعيات؛ إم ا بكثرة األدل ة، أو مبوافقة أحد املتعارضني لدليل آخر . 112وإم ا على جواز الرت 
اه الر ج ني، حان املعربَّ عنه ابالقرتان، فقد عرب  أصحابُه وهم اآلمدي وابن احلاجب بلفظتني قريبتأم ا اجت 

ومها األمارة كما يف تعريف ابن احلاجب، وأحد الص احلني للد اللة على املئلوب كما يف تعريف اآلمدي، 
، كما يؤَخذ من شرحه للت عريف؛ قال: " فقولنا ) اقرتان أحد الص   ( احرتاز  عم ا  احلنيولفظ اآلمدي أدق 

ا يكون مع حتقُّق الت عاُرض،  جيح إّن  ليس بصاحلني للد اللة، أو أحدمها صاحل واآلخر ليس بصاحل؛ فإن  الرت 
 .113وال تعاُرض مع عدم الص الحية لألمرين أو أحدمها "

جيح، كما يف تعريف الر ازي واآلمدي والبي اوي، ومنها ما ضمث  إن  هذه الت عاريف منها ما ذكر مثرة الرت 
صر ح بذكر املعاِرض، كما جرى عليه ابن احلاجب وابن قدامة، ومنها ما اكتفى أبقل  ما ميكن للد اللة، 
وهو اتج الد ين الس بكي يف مجع اجلوامع. وما شرح به اجلالل احملل ي الت قوية بقوله ) بوجه مم ا سيأيت (، 

جيح ريف؛ إذ يقتضي أال  ترجيح إال  مبا سيأيت ماعرُتِض عليه أبن ه ضار  إلخالله ابنعكاس الت ع ن وجوه الرت 
  وليس كذلك.

جيح فعل اجملتهد،  اه الث اّن وهو أن  الرت  جيح، ومشينا مع االجت  وإذا كان ال بد  من ضبط حد  حلقيقة الرت 
عبريه ابلئ ريق، ت فإن  أفضل حدوده أخصرُها وهو ما ذكره الت اج الس بكي، إال  أن  الت عبري ابألمارة أوىل من

لشيوع استعمال الئ ريق يف اختالف األصحاب يف نقل املذهب، ففي الت عبري ابلئ ريق إيهام وإمجال، 
                                                           

  111: ينظر: الربزجني، الت عارض والتٍ جريح، املرجع الس ابق، ص ص92، 93، ج1
جيح، املرجع الس ابق، ص80، ج1   112: ينظر: الربزجني، الت عارض والرت 

  113: اإلحكام يف أصول األحكام، املرجع الس ابق، ص291، ج4
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الربهان،  ، وهو قريب مم ا ذكره إمام احلرمني يفتقوية إادى األمارتيفالت عريف األكثر مناسبة إذن، هو 
جيح تغليب بعض  جيح، حيث قال: " الرت   .114األمارات على بعض يف سبيل الظن  "يف حد  الرت 

 اكم الرّتجفح: –املطلب الثّالث 
جيح حكمُ حبد قصَ يُ  فروع؛  يف مقابل العمل ابملرجوح، والكالم فيه يف ثالثة العمل ابلر اجح كم الرت 

 األول يف املذاهب، والث اّن يف األدل ة، والث الث يف املناقشة والن تيجة:
 :املذاهب –الفرع األّك  

ذكر األصولي ون يف حكم العمل ابلر اجح مذهبني، مذهب األكثرية أو اجلمهور العريض من الفقهاء 
جيح.   واألصولي ني ومن تبعهم من احملد ثني واملفس رين، يف مقابل قل ة من علماء األصول قالوا إبنكار الرت 

جيح، وأنكره بع قال اإلمام فطر الد ين الر ازي: " األكثرون ات فقوا على جواز التمسًّك ضهم وقال: ابلرت 
 .115عند الت عاُرض يلزم الت طيري أو التوقُّف "

وقد حكى كثري من األصولي ني اإلمجاع على املذهب األو ل، قال الش وكاّن: " وهذا مت فق عليه ومل خيالف 
بعض املعتزلة، و  يف ذلك إال  من ال يُعتد  به ". أم ا املذهب الث اّن فقال به الباقال ّن وبعض الظ اهرية

 وقالوا: يلزم عند الت عاُرض الت طيري أو التوقُّف. وقد ُنسب هذا الر أي إىل أيب عبد هللا البصري من املعتزلة،
. قال 116ولكن  إمام احلرمني أنكره وقال: مل أر هذا الن قل يف شيء من مصن فات البصري مع حبثي عنها

كر إمام احلرمني وجوده يف شيء من كتبه، وما ُنسب إىل أن 117الش يخ الربزجني: " ما ُنِسب إىل اجلُعل
الظ اهرية أنكره ابن حزم، وقال هو قول بعض مشاخينا وهو خئأ، بل الواجب األخذ ابلز ائد إذا مل يقدر 
على استعماهلا مجيعا. وما ُنِسب إىل اجلب ائَينْي ال يكاد يصح ، ملا ورد يف املعتَمد أليب احلسني من القول 

ج  . 118يح من غري نقل ذلك، وأهل املذهب أدرى به من غريهم "ابلرت 
                                                           

أصول الربهان يف . 2، ج403: ينظر: حاشية العئ ار على شرح مجع اجلوامع، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د ت، ص114
  1167 ، الفقرة2، ج1142الفقه، املرجع الس ابق، ص

  115: احملصول، املرجع الس ابق، ص397، ج5
  116: عبد اجمليد الس وسوة، منهج الت وفيق بني خمتلف احلديث، املرجع الس ابق، ص ص346، 347

  2، ج266ينظر: الزركلي، األعالم، ص ه.369احلسني بن علي  بن إبراهيم البصري املعتزيل احلنفي، رأس املعتزلة، تويف  سنة  :117

جيح، املرجع الس ابق، ص150، ج2   118: الربزجني، الت عاُرض والرت 
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وهذا الكالم غري دقيق، فإن  عبارة إمام احلرمني اجلويين حمتملة لنفي وجود هذا الر أي يف كتب اجلُعل، 
وحمتملة لعدم وقوف إمام احلرمني على رأي اجلعل يف مصن فاته، مع اشتهار نسبة هذا الر أي عن اجلعل، 

 ظ من الن سبة. أم ا إنكار ابن حزم الن سبة إىل الظ اهرية فهو متوجِ ه إىل الكل  ال إىل البعض،فكأن ه يتحف  
؛ ألن  الكالم يف تصحيح الن سبة ال يف إبئال الر أي.  وقد أثبته ابن حزم، وحكُمه عليه أبن ه خئأ ال يضر 

جيح إىل اجلب ائينْي اعتمادا على عدم ور  د أليب احلسني املعتزيل، وده يف املعتمأم ا تضعيف نسبة القول ابلرت 
فهو خمالف ملا يف ابب ) يف أن  اجملتهد عل جيوز أن يعتدل عنده األمارات يف املسألة أم ال ؟( منه، 
جيح إىل اجلب ائَينْي فقال: " أجاز شيطاان أبو علي  وأبو هاشم ذلك، وقاال:  حيث صر ح بنسبة ترك الرت 

ًا بني حكميهما، ومنع شيطنا أبو احلسن من ذلك، وقال: ال يكون اجملتهد عند تساوي األمار  تني خمريَّ
 .119بد  من ترجيح "
 :األدلّة –الفرع الثّاين 

جيح ووجوب العمل ابلر اجح أبدل ة منها:أدلّة اجلماور – 1  : استدل  مجهور العلماء على جواز الرت 
جيح، إطباق األو لني ومن تبعهم على ترجيح مسلك  –أ  اإلمجاع: قال اجلويين: " والد ليل القاطع يف الرت 

يف االجتهاد على مسلك، هذا ما درج عليه األو لون قبل اختالف اآلراء، وكانوا رضي هللا عنهم إذا 
جيح، وما كانوا  العرتاضات يشتغلون ابجلسوا يشتورون، تعل ق معظُم كالمهم يف وجوه الر أي ابلرتٍ 

والقوادح وتوجيه الن قوض. وهذا أثبت بتواتر الن قل يف األخبار والظ واهر ومجيع مسالك األحكام، فوضح 
جيح مقئوع به " . وقال اآلمدي: " وأم ا أن  العمل ابلد ليل الر اجح واجب، فيدل  عليه ما 120أن  الرت 

 .121نْي"ائع املطتلفة، على وجوب تقدمي الر اجح من الظن  نُِقل وُعِلم من إمجاع الص حابة والس لف يف الوق
 وقائع الص حابة: ما نُِقل عن الص حابة رضوان هللا عليهم من العمل ابلر اجح يف وقائع كثرية منها: – ب

                                                           

  119: املعتمد يف أصول الفقه، املرجع الس ابق، ص853، ج2
  120: الربهان يف أصول الفقه، املرجع الس ابق، ص1142، ج2، فقرة 1168

  121: اإلحكام يف أصول األحكام، املرجع الس ابق، ص292، ج4



60 
 

تقدمي خرب السي دة عائشة رضي هللا عنها يف التقاء اخلتانني، على خرب أيب هريرة رضي هللا عنه  -
، وذلك أن  عائشة إحدى زوجات الر سول صل ى هللا عليه وسلم، وهن   ملاء "" إّّنا املاء من ا

 رضي هللا عنهن  كن  أعلم بفعل النيب  صل ى هللا عليه وسل م يف مثل هذا من غريه.
تقدمي خرب عائشة رضي هللا عنها، أن  النيب  صل ى هللا عليه وسل م كان يصبح جنًبا وهو صائم،  -

ن أدرك الّصبح " مهللا عنه، أن  النيب  صلى هللا عليه وسل م قال:  على حديث أيب هريرة رضي
 لكوّنا أعلم حبال النيب  عليه الس الم منه.   ،كهو جهب فال صوم له "

م ونظر يف وقائع اجتهاداهتم علم علًما ال يشوبه ريب، من فت ش أحواهلو  قال سيف الد ين اآلمدي: "
م كانوا يوجبون العمل ابلر اجح من  . 122الظن نْي دون أضعفهما " أّن 

 األدلة املعقولة: واستدل  اجلمهور من جهة املعقول ابعتبارات أساسية أمه ها: – ج
 أن  الظن ني إذا تعارضا مث  ترج ح أحُدمها على اآلَخر كان العمل ابلر اجح متعيِ ًنا عرفًا فيحب شرًعا -
ك للو مل يُعَمل ابلر اجح للزم إم ا العمل بكلٍ  منهما وهو  - كلٍ  منهما اجلمع بني املتنافيني، أو الرت 

 فيلزم ارتفاع الن قيضني، أو يعمل ابملرجوح ويرتك الر اجح، والكلُّ ابطل، فتعني  العمل ابلر اجح.
أن ه لو مل يُعَمل ابلر اجح للزم العمل ابملرجوح، وترجيح املرجوح على الر اجح ممتِنع يف بداهة  -

 .123العقول
جيح أبدل ة من املنقول واملعقول، وأمه ها ما أييتللرّتجفحأدلّة املهكرين  – 2  :: واستدل  املنكرون للرت 
ُكا ََي ُأكل األَْبَصارأ "من القرآن الكرمي: واستدل وا بقوله تعاىل  – أ [،  2ورة احلشر، اآلية ] س " فَاَعَفَبأ

 ووجه االستدالل منها أن  العمل ابملرجوح وجه من وجوه االعتبار ال ذي يندرج حتت األمر.

                                                           

  122: اإلحكام، املرجع الس ابق، ص292، ج4
جيح، املرجع الس ابق، ص 4، ج292: ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام، املرجع الس ابق، ص ص123 ، الربزجني، الت عارض والرت 
جيح عند األصولي ني، املرجع الس ابق، ص ص2، ج149، 148ص عبيدات، املناهج ، خالد 292، 291، احلفناوي، الت عارض والرت 

جيح ابألدل ة الش رعية، املرجع الس ابق، ص ص جي، عبد اجمليد ا119، 117األصولية يف مسالك الرت  بني  حلس وسوة، منهج الت وفيق والرت 
  351، 347خمتلف احلديث، املرجع الس ابق، ص ص
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اهر ات فاقًا، ، والد ليل املرجوح ظ" حنن حنكم ابلظّاهر كهللا يفوّل الّسرائر "من السن ة: حديث  – ب
 والعمل ابلظ اهر واجب، فجاز العمل ابملرجوح.

جيح يف األمارات العُترب يف بيِ نات الش هادة، واألمارة ال تزيد علىمن املعقول: لو اعُترب ال - ج البيِ نة،  رت 
جيح يف األمارة أوىل جيح غري معترب يف البيِ نة، فالرت   .124وإذا كان الرت 

 :املهاقشة كالّهففجة –الفرع الثّالث 
هت أغلب مناقشات األصولي ني إىل االعرتاض على املذهب الث اّن القائل  جيح، أصحابُه إباجت  نكار الرت 

ومن الض روري  قبل ذكر االعرتاضات الواردة على شواهده، أن ُيشار إىل الس بب احلامل على القول به. 
جيح خيتارون طريقتني للتطلُّص من األدل ة املتعارضة،  لقد سبق يف كالم اإلمام الر ازي أن  املنكرين للرت 

جيح بني الظ نون، بينهما، وهو مسلك املصو ِبة القائلني أبن ال معىن للرت   إم ا ابلتوقًّف يف الظن ني أو الت طيري
وهلذا جلأ اجلويين إىل دليل اإلمجاع يف مناقشتهم، لضعف تئرُّق االحتمال إليه يف مقابل األدل ة األخرى. 

يح جوميكن أن يناقش املنكرون دليل اإلمجاع بعدم انعقاده، مستدل ني أبن  على رأس من ينكر الرت  
 القاضي أاب بكر الباقال ّن، وهو من أئم ة اهلدى املثبتني لإلمجاع واملدافعني عن حجي ته.

جيح فيها هو  جيح، فيمكن أن جياب عنها أبن  مستند الرت  أم ا وقائع الص حابة ال يت صورهُتا إقراُر الرت 
 ى ظين .قئعي  عل اإلمجاع، وهو دليل قئعي، وكالمنا معكم يف تقدمي ظن  على ظن  ال يف تقدمي

 أم ا األدل ة ال يت استدل  هبا اجلمهور من املعقول، فيمكن أن جياب عن االعتبارات الواردة حتته كاآليت:
جيح بني املظنونني عرفًا فيلحق به املتعاِرضان شرًعا، فهو قياس حيتاج إىل إبداء الع -أ  ل ة، أم ا تعنيًّ الرت 

  عليها.جُة، وال كذلك املتعارضان شرًعا، فبئلت العل ة والقياُس املؤسَّسُ والعل ُة يف املتعاِرضني عرفًا احلا
 خنتار العمل ابملرجوح ألن ه ظن  حمتَمل، وال تبئل كلُّ االحتماالت. –ب 
قولكم ) لو مل يُعَمل ابلر اجح للزم العمل ابملرجوح، وهو مرفوض بداهة ( مرفوض  عندان ابتداًء،  –ج 

 .125لك، وكيف يكون بديهًيا وحنن ننازعكم فيه؟وهل اخلصومة إال  يف ذ
                                                           

  124: ينظر: اآلمدي، الربزجني، احلفناوي، الس وسوة، عبيدات، املراجع الس ابقة.
لعدم وفرة مصن فاهتم، أو عدم توف ر كل  أجزائها أو األجزاء األخرية منها، ، املصو بة على أدل ة اجلمهوراعرتاضات ى : مل أقف عل125

   البصري.، كما تدل  عليه آاثره الباقية، يف الت قريب واإلرشاد للباقال ّن واملعتمد أليب احلسنيهذا األساسعلى  قائم املصو ِبةلكن  منئق 
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جيح، فيمكن أن تُناَقش على الن حو اآليت  :126أم ا أدل ة املنكرين للرت 
جيح؛  أم ا آية ) فاعتربوا ( فغايتها األمر ابلن ظر واالعتبار، وليس فيها ما ينايف القول بوجوب العمل ابلرت 

 .127فإن  إجياب أحد األمرين ال ينايف إجياب غريه
أم ا اخلرب فعلى فرض ثبوته ال يدل  على جواز العمل ابلظ اهر؛ ألن  الظ اهر هو ما ترج ح أحُد طرفيه على 
اآلَخر، ومع وجود الد ليل الر اجح فاملرجوح املطالف له ال يكون راجًحا، من جهة خمالفته للد ليل 

 الر اجح، فال يكون ظاهرًا فيه.
جيح يف ابب الش هادة، فإن  يف العلماء من يرجِ ح شهادة عأم ا من جهة املعقول، فال نسلِ م امت لى ناع الرت 

شهادة، وهو مالك وطوائف، وليس من اإلنصاف إلزام جمتهد فيه على القول يف مسألة مسلُكها القئُع. 
مث  إن ظن  ظانٌّ أن ال ترجيح يف البيِ نة، ورآها مستندة إىل توقيفات تعبُّدية، فهذا ال يعاِرض ما ثبت 

جيح جتويزًا ظنيًّا، فيُنَتقض بشيء أ جيح والعمل به، وليس تعلُّق مثبيت الرت  و يُقاس على قئًعا تواتـُرًا يف الرت 
 .128شيء

 وبعد استعراض أدل ة الئ رفني، وتوجيه ما أمكن من املالحظات عليهما، ميكن االنتهاء إىل الن تائج اآلتية:
جيح أو إنكاره فرع عن  -      .مسألة الت صويب والت طئية بني األصولي نيأن  مسألة جتويز الرت 
جيح ووجوب العمل ابلر اجح أو إنكاره، من املسائل ال يت حبثها األصولي ون يف ابب  - أن  جتويز الرت 

جيح، وإذا فر عنا على القول أبن  مسائل األصول قئعية املورد، يف ثبوهتا وداللتها،  الت عاُرض والرت 
ا ليست من مسائل األصول بل من فروعه.ورأينا أن  أدل ة هذه امل  سألة ظني ة، فيمكن احلكم أبّن 

                                                           
الش وكاّن، ، 4، ج110، عبد العزيز البطاري، كشف األسرار، ص4، ج293: اإلحكام يف أصول األحكام، املرجع الس ابق، ص126

م، 2001ه/ 1421، 1حتقيق احلق  من علم األصول، حتقيق وتعليق سامي بن العريب، دار الفضيلة، الر ايض، ط إىل إرشاد الفحول
جيح، الت عاُرض فناوي، احل1120، 119ص ص عبيدات، املناهج األصولية، ، 296، 294صاملرجع الس ابق، ، عند األصولي ني والرت 

جي، السو سوة، 121، 120املرجع الس ابق، ص ص  353، 351بني خمتلف احلديث، املرجع الس ابق، ص ص حمنهج الت وفيق والرت 
ا متوافقة مع رأي املصو ِبة؛ إذا محُِل لفظ ) أحد األمرين ( : 127 اجلملة الت فسريية لسيف الد ين اآلمدي، وهي غامضة، وظاهرها أّن 

  يف اجلملة على الر اجح، ومحُِل لفظ ) غريه ( على املرجوح، فيكون املعىن إن  إجياب العمل ابلر اجح ال ينايف إجياب العمل ابملرجوح.

  128: ينظر: اجلويين، الربهان يف أصول الفقه، املرجع الس ابق، ص1143، ج2. 
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جيح مبا يبئل داللته  - جيح هو اإلمجاع، ومل أيت منكرو جتويز الرت  أن  أقوى متمسِ ك ملثبيت الرت 
جيح ويرج حه.  جيح ووجوب العمل ابلر اجح، مم ا يقو ي قول القائلني إبثبات الرت  على جتويز الرت 

د الغزايل: " فإن قال قائل: ملَ رج حتم أحد الظن نْي، وكلُّ ظن  لو انفرد بنفسه لوجب قال أبو حام
  ابلت سوية بني الظن نْي التعب دُ ات باُعه، وهال  قضيتم ابلتوقُّف أو الت طيري؟. قلنا: كان جيوز أن يرد 

عض األخبار بمي من تقد ،وإن تفاوات، لكن  اإلمجاع قد دل  على خالفه، على ما ُعِلم من الس لف
بسبب علم الر واة وكثرهتم وعلو  منصبهم، فلذلك قد موا حديث عائشة  ،لقو ة الظن   على بعض

 .129رضي هللا عنها يف التقاء اخلتانني على خرِب من روى " ال ماء إال  من املاء "
جيح اصئالًحا وحكم العمل ابلر اجح، نكون قد أّنينا أهم  مب جيح، اوابالنتهاء من حقيقة الرت  حث الرت 

جيح اخلاص ة ابلسن ة فقط،  جيح، وسنقتصر على طرق الرت  لننتقل بعده مباشرة إىل الكالم عن طرق الرت 
جيح ابلن سبة للسن ة،  جيح جلميع األدل ة الش رعية. وضمن طرق الرت  بسبب تشعُّب الكالم عن طرق الرت 

جيح املتعل قة ابلسن ة الن بوية ابعتب  ، وابعتبار جمموع الر واة.ارين؛ ابعتبار حال الر اويسيتم  حبث طرق الرت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

جيح، املرجع الس ابق، ص155، ج2   129: املستصفى يف علم األصول، ص394، ج2، الربزجني، الت عارض والرت 
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 :الّراكيحبا  طرق الرّتجفح املفعّلقة  -املبحث الثّاين 
رية للر اوي، فقه الر اوي، السن  الكبال خترج مجيع طرُق الت طريج املتعلِ قُة حبال الر اوي عن املعايري اآلتية: 

قرب الر اوي من مصدر الر واية، تعل ق الر واية ابلر اوي، زمن إسالم الر اوي، مؤه الت الر اوي، كثرة مالزمة 
الر اوي ملصدر الر واية، شهرة الر اوي، ارتفاع العازل بني الر اوي ومصدر الر واية، مستوى تزكية الر اوي، 

اوي، درجة عدالة الر اوي، درجة مالزمة الر اوي ابملصدر، اختصاصه ابلر واية عن املصدر، مستوى تلق ي الر  
 ه، موافقة الر اوي للمتقنني للر واية.هوي تابتعاد اسم الر اوي عن االلتباس مبا يشك ك يف 

، مع الكشف عن مذاهب األصولي ني، 130وميكن عرض هذه املعايري حتت معاٍن جامعة يف أربعة مئالب
 .131ضرب األمثلة املوافقة املقر ِبة للت عاُرض القائم بينها، واإلعراض كلي ًة عن حكاية آراء الفقهاء حوهلاو 

 مؤّهالته:ك  طرق الرّتجفح املفعلّأقة بسّن الّراكي كإتالمه كفقاه كطو  مالزمفه –املطلب األّك  
عارًِضا حلديثه، أصَغر منه سنًّا روى حديثًا مله براٍو  أو ما يُعربَّ عنه بِكرَب الر اوي مقارنةً  أّما تّن الّراكي

فقد مث لوا له ابالختالف يف كيفية اإلحرام ابحلج ؛ حيث روى ابن عمر رضي هللا عنه أن  النيب  صل ى هللا 
، 132عليه وسل م نوى مفرًدا، وروى أنس بن مالك رضي هللا عنه أن ه صل ى هللا عليه وسل م نوى قارانً 

ى ايُة ابن عمر لكرب سن ه، وتتعض د مبا ورد من تتم ة احلديث: " أن  أنًسا كان صغريًا يتوَّلَّ علفرُتجَّح رو 
الن ساء وهن  متكش فات، وأان آُخذ بزمام انقة رسول هللا صل ى اله عليه وسل م يسيل علي  لعاهُبا ". 

 وترتج ح روايُة كبري السن  على الص غري لالعتبارات اآلتية:
 ضبط للحديث من الص عريأن  الكبري أ -
 أن  الغالب يف الكبري أن يكون قريًبا من رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م من الص غري -

                                                           
: وهو قريب مم ا سلكه اآلمدي، حيث قال: " فأم ا ما يعود إىل الس ند، فمنه ما يعود إىل الر اوي، ومنه ما يعود إىل نفس الر واية، 130

جيحات املتعلِ قة هبا  حث ت املبحتومنه ما يعود إىل املروي ، ومنه ما يعود إىل املروي  عنه "، إال  أن  الث اّن ) نفس الر واية ( فتندرج الرت 
  4، ج324م، ص1912ه/ 1332ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام، مئبعة املعارف، مصر،  .لث اّن املتعل قة مبجموع الر واةا

جيح املتعل قة حبال الر اوي131 فناوي حلاألفاضل اطريقة الش يخ الربزجني لوضوحها مقارنة بئرق األساتذة  ،: سلكت يف عرض معايري الرت 
  وخالد عبيدات، إال  أن ين اخرتت سلوك طريقة األخري يف عرض املعايري ضمن رابط عام  جامع.وعبد اجمليد الس وسوة 

  132 :احلديثان خمرَّجان يف الص حيحني، البطاري ) فتح الباري: 7 / 669 (، ومسلم ) شرح الن ووي: 8 / 466 (.
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أن  حمافظة الكبري على منصبه حتمله على التحرُّز فيحتاط يف الن قل أكثر، خبالف الص غري فال  -
 .133حيتاط مثله

ليس  ان وكان راوي أحدمها فقيها وراوي اآلخر، فهو فيما إذا تعارض حديثأّما ما يفعّلق بفقه الّراكي
جيح بني  فقيًها أو دونه يف الفقه؛ فإن  اجلمهور رأوا ترجيح رواية الفقيه أو األفقه، ورأى البعض عدم الرت 
الر وايتني إال  إذا كانتا مرويتني ابملعىن. وحجة اجلمهور أن  الر اوي الفقيه ميي ز بني ما جيوز وما ال جيوز، 

ميكن محُله على ظاهره وما ال ميكن، ويبحث عن املقدِ مات وأسباب الورود حّت  يئ ِلع على ما  وبني ما
 .134يزول به اإلشكال

وميكن الت مثيل هلذا الت عاُرض مبسألة صوم من أصبح جنًبا، كما يف حديث عائشة رضي هللا عنها 
هللا عليه وسل م   ما أن  الن يب صل ىوحديث أيب هريرة رضي هللا عنه؛ فعن عائشة وأم  سلمة رضي هللا عنه

كان ُيصبح جنًبا من مجاع غري احتالم مث  يصوم يف رمضان. وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن ه كان يقول: 
 .!135قاله ، حمم د صل ى هللا عليه وسل م" من أصبح كهو جُهب فلُففطأْر "ال ورب  الكعبة، ما أان قلت: 
نًبا، أن  حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يدل  على فساد صوم من أصبح جووجه الت عاُرض بني احلديثني، 

وحديث عائشة وأم  سلمة رضي هللا عنهما على العكس منه، يدل  على صح ة صيام من أصبح جنـًُبا. 
واحلقيقة أن  هذا اخلالف كان يف زمن الص حابة، مث  استقر  اإلمجاع على العمل مبا يف حديث عائشة، 

. واختلفوا يف مسلك دفع الت عاُرض بني احلديثني، 136يق العيد: إن ه صار إمجاًعا أو كاإلمجاعوقال ابن دق
جيح، وبعضهم سلك مسلك الن سخ، يف حني سلك آخرون مسلك اجلمع،  فبعضهم سلك مسلك الرت 

 على الن حو اآليت:

                                                           
جيح، املرجع الس ابق، ص ص133 ، عبد اجمليد الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع 2ج، 153، 152: ينظر: الربزجني، الت عاُرض والرت 

  379، 377الس ابق، ص ص

جيح، املرجع الس ابق، ص153، ج2   134: منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص ص364، 365، الربزجني، الت عاُرض والرت 
  135: حديث عائشة أخرجه البطاري ) فتح الباري: 4 / 169 (، ومسلم ) شرح الن ووي: 7 / 230 (

  136: منهج الت و فيق، املرجع الس ابق، ص365
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ريرة يف الفقه، ه: وذهب إليه الش افعي  رمحه هللا؛ ألن  عائشة مقدَّمة على أيب مسلك الرّتجفح -
ال سيما وروايتها معتَضدة مبوافقة أم  سلمة هلا فيها، ومها زوجتا رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م، 
ا يعرف مساًعا أو خربًا.  أخربات مبا تعلمانه من أمر رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م، وهو رجل إّن 

ا أبن  الص ائم مية وابن دقيق العيد، اعتبارً : وذهب إليه ابن املنذر واخلئ ايب وابن خز مسلك الّهسخ -
يف أو ل فْرض الص وم كان ممنوًعا من األكل والش رب وإتيان أهله بعد الن وم، فُيطتَمل أن  خرب 
أيب هريرة عن الفضل بن العب اس رضي هللا عنه كان حينيٍذ، مث  أابح ذلك كلَّه إىل طلوع الفجر، 

 فجر،فال يغتسل إال  بعد طلوع ال، جنـُبًا من أهلهالص ائم يصبح  أن ضرورة هذه اإلابحةومن 
فدل  على أن  حديث أيب هريرة متقدِ م، وأن  حديث أم ي املؤمنني عائشة وأم  سلمة انسخ له، 

 ومل يعلم االثنان؛ أبو هريرة والفضل ابلن اسخ فاستمر ا يفتيان مبا روايه.
 احلديثني، فرأى أن  األمر يف حديثوسلك بعض الفقهاء مسلك اجلمع بني  :مسلك اجلمع -

أيب هريرة أمُر إرشاد وندب، فريى أن  األفضل للجنب أن يغتسل قبل الفجر ولو خالف جاز، 
 .137ومحل حديث عائشة على بيان اجلواز

الُمه؛ ، وهو ما يُعرب  عنه بتقدُّم إسالمه مقارنة ابلص حايب ال ذي أتخ ر إسأّما ففما يفعّلق إبتالم الّراكي
 املسألة اختلف فيها الن ظُر األصويل  إىل أربعة مذاهب، على الن حو اآليت: فإن  

: ترجيح رواية متأخِ ر اإلسالم، وإليه ذهب مجهور األصولي ني؛ ألن  أتخُّر إسالمه املذهب األّك  -
دليل على أتخُّر روايته وحفظه آِخَر األمرين من رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م، وألن  رواية 
متأخِ ر اإلسالم متحق قة التأخُّر، بينما رواية املتقدِ م حتتمل أن تكون مم ا مسعه يف أو ل اإلسالم، 

 وحيتمل أن تكون مم ا مسعه يف آخره، وما ال يقبل االحتمال أوىل، فتكون رواية املتأخِ ر أوىل.
عل لوا رأيهم أبن  ، و : ترجيح رواية املتقدِ م اإلسالم، وذهب إليه بعض األصولي نياملذهب الثّاين -

 املتقدِ م يف اإلسالم أعرف وأشد  حترُّزًا وتصوُّاًن، لزايدة أصالته يف اإلسالم.

                                                           

  137: ينظر: عبد اجمليد الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص ص365، 366



67 
 

 : الت فصيل، وإليه ذهب اإلمام الر ازي، قال رمحه هللا: " األْوىل أن يُفصَّل فيقال:املذهب الثّالث -
ر جلواز يح لواحد منهما على اآلخَ إن كان املتقدِ م يف اإلسالم موجوًدا يف زمن املتأخِ ر، فال ترج

أن تكون رواية املتقدِ م يف اإلسالم متأخِ رة عن رواية املتأخِ ر، وجواز أن تكون متقدِ مة عليه، وال 
مرجِ ح ألحد االحتمالني على اآلَخر. أم ا إن كان املتقدِ م يف اإلسالم قد ُعِلم موتُه قبل أن ُيسِلم 

مًة على رواية املتأخِ ر، فهنا حُيَكم ابلر جحاناملتأخِ ر، أو ُعِلم أن  أكثر ر  م متقدِ  ؛ ألن  واايت املتقدِ 
 الن ادر ملَحق ابلغالب ".

: الت ساوي، فال تـَُرجَّح رواية  على أخرى؛ ألن  كل  واحدة منهما اختص ت مبزي ة املذهب الّرابع -
م اختص ت ابألصالة والتقدُّم، وا ا على ما مل ط الع صاحبهال توجد يف األخرى، فرواية املتقدِ 

يئ ِلع عليه املتأخ ر، ورواية املتأخ ر يف إسالمه اختص ت بكون صاحبها ال يروي إال  أِخر األمرين 
 .138يف الغالب، فكانت روايتهما سواء

جيح حبسب الر اوي،  وقد ذهب ابن احلاجب رمحه هللا إىل ترجيح رواية متقدِ م اإلسالم يف مبحث الرت 
رواية املتأخ ر اإلسالم حبسب األمر اخلارجي، ووج ه اجلالل احملل ي صنيعه مبراعاته وذهب إىل ترجيح 

جيح، معتربًا كالًّ منهما مرج ًحا خاصًّا، ال أن ه تناقض يف كالمه  .139جلهيت الرت 
ً منهما بوحده  قال الربزجني: " وقد رج ح الش افعي  رضي هللا عنه بكلٍ  منهما على انفراده، واعترب كال 

جِ ًحا صحيًحا، فقد أخذ يف التشهُّد حبديث ابن عب اس ورج حه على حديث ابن مسعود املتقدِ مني، مر 
 .140لتأخُّر صحبة ابن عب اس كما نقله عنه احلافظ أبو زرعة أمحد بن عبد الر حيم العراقي "

يف الر سالة  توهذا املعىن نقله الربزجني من كتاب غيث اهلامع لويل الد ين العراقي، وقال: " وقد فت ش
عن هذا املبحث، ومل أجد ما يُفَهم منه ذلك، وما يُفَهم من الر سالة هو أن  هذا الص يغ الواردة يف التشهُّد 
عن عمر وابن مسعود وعائشة وابن عب اس وغريهم، كل ها لتعظيم هللا، فتجوز الص الة بكل ها، وأن  سبب 

قول يف زايدة من الث قة على الث قات، وهي مقبولة، ويأخذه حبديث ابن عب اس أن ه أكثر لفظًا؛ أي فيه 
                                                           

  2ج، 164، 160، الربزجني، الت عاُرض والرتجيح، املرجع الس ابق، ص381، 380: منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص ص138  

جيح، املرجع الس ابق، ص163، ج2   139: ينظر: الربزجني، الت عارض والرت 
جيح، املرجع الس ابق، ص163، ج2   140: ينظر: الربزجني، الت عارض والرت 
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ذلك: " مل ا رأيته واسًعا ومسعته عن ابن عب اس صحيًحا، كان عندي أمجع وأكثر لفظًا من غريه، وأخذت 
 .141به، غري معنِ ف ملن أخذ بغريه مم ا ثبت عن رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م " "

رون وجًها، يف ترجيح بعض األخبار على بعض، ومجلتها مثانية وعش وكالم العراقي يف كتابه غيث اهلامع،
وقال يف الوجه العشرين منها: " كون راويه متأخِ ر اإلسالم أو متأخِ ر الص حبة، حلفظه آخر األمرين، 

 .142وهلذا قد م حديث ابن عب اس يف التشهُّد على رواية ابن مسعود... "
ف ين العراقي غري وجيه؛ ألن  كالم العراقي هو ختريج عن تصرُّ واستدراك الربزجني على كالم ويل  الد  

اإلمام الش افعي؛ إْذ مل ا وجده قد م صيغة ابن عب اس يف التشه د، اترًكا صيغ َمن هم أقدُم منه هجرة وسنًّا،  
ي ذكابن مسعود وأيب موسى وعمر، مل يُفسٍ ر ذلك إال  بتأخُّر اإلسالم والصُّحبة، كما يفيده املوضع ال  

: " قال يل قائل: قد اختُِلف ، 737أشار إليه العراقي يف الر سالة بداية من الفقرة  من قول اإلمام الش افعي 
يف التشهُّد، فروى ابن مسعود عن النيب ... فبأي  التشهُّد أخذَت؟ ". مث  روى بسنده عن اإلمام مالك 

 مسعناه سبقنا ابلعلم من فقهائنا صغارًا، مث  حديث عمر يف التشهُّد. وقال: " فكان هذا ال ذي عل منا َمن 
إبسناد ومسعنا ما خالفه، فلم نسمع إسناًدا يف التشهُّد، خيالفه وال يوافقه، أثبُت عندان منه، وإن كان 
غريه اثبًتا، فكان ال ذي نذهب إليه أن  عمر ال يُعلِ م الن اس على املنرب، بني ظهراَّنْ أصحاب رسول هللا، 

 م النيب ، فلم ا انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث  يـُْثِبته عن النيب  ِصران إليه، وكان أْوىلإال  ما عل مه
 .143بنا. قال: وما هو؟..."، وساق بعده تشه د ابن عب اس

وسر  املقارنة ال يت عقدها الش افعي  بني صيغة عمر وصيغة ابن عب اس، مع أن  صيغة عمر أثبت منهـــا، 
ما أشار إليه اإلمام بقوله ) انتهى إلينا من حديث أصحابنا (؛ أي أهل مك ة، وقوله ) كان أوىل بنا ( 

ا أثبت من صيغة ابن عب  ؛ فالش افعي مل أيخذ بصيغة عمر مع 144يعين التزام مذاهبهم واختياراهتم  اس،أّن 

                                                           

  141: ينظر: املرجع الس ابق، ص ص، هامش، 163، 164، ج2
العلمية،  الكتب: أبو زرعة أمحد بن عبد الر حيم العراقي، الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع، حتقيق حمم د اتمر حجازي، دار 142

  674م، ص2005ه/ 2004، 1بريوت، لبنان، ط
  143: الر سالة، املرجع الس ابق، الفقرات: 737 - 748

  144: ينظر: مه ال احلاج، الن صرة ملذهب إمام دار اهلجرة، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط1، 1431ه/ 2010م، ص29
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بسبب متابعته الختيار أصحابه املكي ني، وهو اختيار مربَّر أصولًيا بكون ابن عب اس متأخ ر اإلسالم، 
 على الن حو ال ذي خر جه العراقي يف غيث اهلامع.

ن  املوصوف هبا أل، ويُعرب  عنها بكثرة الص حبة، فُتعَترب ضمن املرجِ حات؛ أّما ما يفعّلق بطو  املالزمة
أعرف مبا دام من الس نن وما ُنِسخ وما مل يُنَسخ، وبدوام صحبته يعرف معاّن األلفاظ وخمارج الكالم 

 .145ودالئل األحوال، فال يغمض عليه معىن، وال خيفى عليه مراد رسول هللا ابلن ئق
ال  حال الت كبري، يف الص الة إ وميكن الت مثيل هلذا املعيار مبا رج حه أئم ة احلنفية، من عدم رفع اليدين

أخًذا مبا رواه عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: " أال أصل ي بكم صالة رسول هللا صل ى هللا عليه 
 .146وسل م، فلم يرفع يديه إال  يف أو ل األمر "

غواًي ماهرًا ل، ككونه حاواًي على صفات تغلِ ب على الظن  صدَقه، ككونه حافظًا أو أّما مؤّهالت الّراكي
بعلم الل غة؛ من الن حو والص رف واملعاّن ومعىن املفردات، فإذا تعارض حديثان متساواين يف احلجي ــة، إال  
أن  لراوي أحدمها فضالً مم ا ذُِكر، فإن ه يرَجح على معاِرضه ال ذي ال يكون كذلك؛ ألن  الظن  بكالم َمن 

 ألن  احتمال اخلئإ إليه أقل . يكون كذلك أقوى مم ا مل يكن راويه كذلك، و 
لكن نقل الت اج الس بكي عن اإلمام الر ازي، أن ه مال إىل تقدمي الر اوي اجلاهل يف مثل ذلك على العامل؛ 

 .147ألن  العامل يعتمد على معرفته، فال يبالغ يف احلفظ، واجلاهل يكون خائًفا فيبالغ يف احلفظ
، ية اإلمام مالك عن الز هري على رواية شعيب عن الز هريوميكن الت مثيل له برتجيح أهل احلديث روا

يقول احلازمي: " فإن  شعيبا وإن كان حافظًا ثقة غري أن ه ال يوازي مالًكا يف إتقانه، ومن اعترب حديثهما 
 .148وجد بينهما بواًن بعيًدا "

 

                                                           

  145: خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص262، عبد اجمليد الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص393
  2، ج95: أبو داود والن سائي، وقال أبو داود: ليس هو بصحيح على هذا الل فظ، والبيهقي. ينظر: الش وكاّن، نيل األوطار، ص146

جيح، املرجع الس ابق، ص164، ج2   147: ينظر: الربزجني، الت عاُرض والرت 
جيح، املرجع الس ابق، صينظر: : 148 يق حتقاحلازمي، االعتبار يف الن اسخ واملنسوخ من األخبار، ، 2، ج716الربزجني، الت عاُرض والرت 

  62، 61م، ص ص1983ه/ 1403، 1قلعجي، سلسلة منشورات جامعة الد راسات اإلسالمية، كراتشي، ابكستان، ط عبد املعئي
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 :وى تلقّفهكارتفاع العاز  عهه كمسف ملفعلّأقة بوضعفة الّراكيطرق الرّتجفح ا –املطلب الثّاين 
ما إذا تعارض  فُيقَصدمم ن روى عنه، الر اوي  و ما يُعربَّ عنه مبكان، أأّما ما يفعّلق بوضعفة الّراكي

حديثان، وكان راوي أحدمها أقرب مكااًن من الر سول صل ى هللا عليه وسل م، فإن ه يُرجَّح على من كان 
 أقدر على استيعاب احلديث وأكثر استيفاًء له من غريه. بعيًدا عنه؛ ألن  قربه جيعله 

جيح، أن يكون الر اوي اآلَخر بعيًدا عن الر سول صل ى هللا عليه وسل م  وقد اشرتط بعض األصولي ني للرت 
 .149بعًدا يتئر ق معه االشتباه

املتقدِ مني،  مالكوقد مث لوا له العلماء مبا تقد م يف معيار سن  الر اوي، من حديثي ابن عمر وأنس بن 
وفيه: أن  أنًسا كان صغريًا يتوَّلَّ على الن ساء وهن  متكش فات، وأان آُخذ بزمام انقة رسول هللا صل ى هللا 

 عليه وسل م يسيل علي  لعاهُبا.
، أو ما يُعرف ابرتفاع احلاجب بني الر اوي والنيب  عليه الس الم  ،أّما ارتفاع العاز  عن مصدر الّركاية

فوجهه أن يتعارض حديثان متساواين يف احلج ة، إال  أن  راوي أحدمها مسع احلديث من غري حجاب، 
وراوي احلديث اآلَخر مسع منه وبينهما حجاب؛ فإن ه يرَجح احلديث األو ل، لألمن من تئر ق اخللل 

 اية األخرى.املوجود يف الر و 
ومث لوا هلذا املعيار، برتجيح مجهور األصولي ني رواية قاسم بن حمم د بن أيب بكر الصد يق عن عائشة رضي 
هللا عنهما، أن  بريرة عتقت وكان زوجها عبًدا، على رواية األسود عن عائشة أن  زوج بريرة كان حرًّا؛ 

 .150ألسود مسع مع احلجاب؛ ألن ه ليس حمَرًما هلاألن  قامسًا مسع من عائشة بال حجاب؛ ألن ه عم ته، وا
كتابه،   ، فرُياد به الت فاوت القائم بني الر اوي على حفظه واعتماده علىأّما مسفوى تلّقي الّراكي للخَب

وتُرجَّح الر واية املوصوف صاحُبها حبفظ الص در على رواية الكتاب؛ ألن  احتمال اخلئإ والز ايدة والن قص 
 الكتاب موجود، وأم ا وجودها يف احلافظ فكالعدم.  واالشتباه يف

                                                           

  149: ينظر: عبد اجمليد الس وسوة، منهج الت  وفيق، املرجع الس ابق، ص392
جيح، املرجع الس ابق، ص ص170، 171، ج2   150: ينظر: الربزجني، الت عاُرض والرت 
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وذهب مجاعة منهم الز ركشي، إىل ترجيح الر اوي املعتِمد على الكتاب، على الر اوي املعتِمد على صدره، 
وقو اه العب ادي إذا كانت الن سطة حمفوظة عنده وهي خبطٍ  ضابٍط، وعل لوا رأيهم أبن  تئرُّق اخلئإ يف 

 .151ئرُّق اخلئإ والن سيان إىل احلفظ دون اخلط  والكتابةالكتاب معاَرض ب
 ومل يقع الت مثيل هلذا املعيار، إال  أن يلتحق ابملئلب الر ابع اآليت، ضمن درجة إتقان الر اوي ملا يرويه. 

 :عن االلفباِ بغريه هتزيففه كابفعاد لّأقة بعدالة الّراكي كدرجةطرق الرّتجفح املفع –املطلب الثالث 
ته؛ فإذا تعارض فًقا على عدالته واألخذ بروايويُعربَّ عنه بكون الر اوي مت  أّما ما يفعّلق بعدالة الّراكي ، 

خربان صحيحان وكان راوي أحد احلديثني مت فًقا على عدالته، وكان راوي اآلَخر خمتَلًفا يف عدالته، 
 . 152فرواية األو ل مقدَّمة على رواية الثاّن

جيح بني األخبار، منها أن ه " يُرجَّح خربُ من ُعرِفت عدالُته ابالختباوللعدالة تفصيالت يف ر واملمارسة  الرت 
على خرِب من ُعرِفت عدالُته بغريمها؛ كالت زكية، أو العمل مبا رواه، أو الر واية عنه مم ن ال يروي عنه العدُل. 

 .153ر واية عنه... "ن ُعرِفت عدالُته ابلويُرجَّح خرُب من ُعرِفت عدالُته ابلعمل مبا ُروي عنه، على خرب م
مت علفه جًرا  " أاّق ما أخذفعن ابن عب اس رضي هللا عنهما، أن  رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م قال: 

. وعن عبادة بن الص امت رضي هللا عنه قال: عل مت انًسا من أهل الصف ة الكتاب 154يفاُب هللا "
 ، فقلت ليست مبال وأرمي عنها يف سبيل هللا عز  وجل ، آلتنَي  والقرآن، فأهدى إيل  رجل  منهم قوًسا

 رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م فأَلَْسأَلن ه، فأتيته فقلت: اي رسول هللا، َرجل  أهدى إيل  قوًسا مم ن كنت
ا طوَّق طوقً " إن يهت حتّب أن تُ أعلِ مه الكتاب والقرآن، وليست مبال وأرمي عنها يف سبيل هللا. قال: 

 .155من انر فاقبلاا "

                                                           

جيح، املرجع الس ابق، ص172   151: ينظر: الربزجني، الت عاُرض والرت 
جيح، املرجع الس ابق، ص ص152 الت وفيق، املرجع الس ابق، ، الس وسوة، منهج 2، ج173، 172: ينظر: الربزجني، الت عاُرض والرت 
 240، خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص355ص

  153: خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص240
  154: أخرجه البطاري ) فتح الباري: 4 / 529 (

  155: أخرجه أبو داود، يف ابب كسب العلم من كتاب اإلجارة، وابن ماجه، يف ابب األجر على تعليم القرآن من كتاب الت جارات.
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وحديث ابن عب اس يدل  على أن  األجرة على تعليم القرآن حالل، وحديث عبادة بن الص امت يدل  
ا ال حتل ، فتعاَرضا.  على أّن 
جيح بني الر واة، وأمه ها:أّما ما يفعّلق بدرجة الّفزيفة  ، فللت زكية صور  كثرية هلا أثر  على الرت 

اخلربين أكثَر مزك ني من راوي الر واية املعارِضة هلا، أو يكون مزك وه أعدل أن يكون راوي أحد  -
 وأوثق من مزك ي الر واية األخرى.

أن تكون تزكية رواة أحد اخلربين بصريح املقال، وتزكية رواة اآلَخر ابلعمل بروايته أو مبا توافق  -
 شهادته.

و تزكية أحدمها اة اخلرب اآلَخر ابلر اوية عنه، أأن تكون تزكية أحدمها ابالختبار والت جربة، وتزكية رو  -
 ابلعمل به، وتزكية راوي الر واية األخرى ابلر واية عنه.

ا أغلب على الظن  من غريها، يف كل  و  هذه الصُّور تُقدَّم الت زكية األوىل على مقابلتها؛ أم ا األوىل فألّن 
عدل، وألن ه قد يعمل بروايِة أو شهادِة من ليس ب وأم ا الث انية فألن  الر واية قد تكون عم ن ليس بعدل،

أم ا الت زكية بصريح املقال فال تكون إال  للعدل. وأم ا الث الثة فألن  االحتياط فيها يرجع إىل أحكام اجلرح 
 .156والت عديل أكثر منه يف الر واية والعمل هبا

، فحديث ُبسرة رضي هللا عنها أن  رسول  ومث لوا ملعيار الت زكية حبديثي ُبسرة بنت صفوان وطلق بن علي 
، وحديث طلق بن علي رضي هللا عنه 157" من مّس ذيره فلففوّضْأ "هللا صل ى هللا عليه وسل م قال: 

 هللا، ما ترى يف قال: اي نيب  قال: قِدمنا على نيب  هللا صل ى هللا عليه وسل م، فجاء رجل كأن ه بدوي ، ف
 .158" بضعة مهه "أو قال:  " هل هو إالّ مضغة مهه "مس  الر جل ذكَره بعدما يتوض أ، فقال: 

                                                           

جيح، املرجع الس ابق، ص171، ج2   156: ينظر: الربزجني، الت عاُرض والرت 
مذي: 157 مذي، ابب الوضوء من مس  الذ كر، أبواب الئ هارة، وقال الرت  : أبو داود، ابب الوضوء من مس  الذ كر، كتاب الئ هارة، والرت 

والن سائي، ابب الوضوء من مس  الذ كر، كاب الئ هارة، وابن ماجه، ابب الوضوء من مس  الذ كر، كتاب حديث حسن صحيح، 
  الئ هارة.

مذي، ابب الوضوء من مس  الذ كر، أبواب الئ هارة، 158 : أبو داود، ابب الر خصة يف ترك الوضوء من مس  الذ كر، كتاب الئ هارة، الرت 
الباب، والن سائي، ابب الوضوء من الذ كر، كتاب الئ هارة، وابن ماجه، ابب الوضوء من مس  وقال: هذا أحسن شيء ُروي يف هدا 

  الذ كر، كتاب الئ هارة.
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وأفاد حديث ُبسرة أبن  مس  الذ كر ينقض الوضوء، وأفاد حديث طلق خالف ذلك، فتعاَرض احلديثان، 
 طلق بن علي  أبمور:ورج ح املتمس كون برتجيح حديث بسرة بنت صفوان على حديث 

 أن  ُبسرة بنت صفوان كثُر مزك وها ابلن ظر إىل طلق بن علي  فقل  مزك وه. -
كثرة طرق حديث بسرة وصح تها وكثرة شواهده، فقد روى الن قَض مبس  الذ كر ِبضعة عشر  -

نفًسا من الص حابة، بينما حديث طلق ضع فه بعض األئم ة كالش افعي  وأيب حامت وأيب زرعة 
 زيني والد ارقئين والبيهقي.الر ا

 حديث طلق مستقيم غري مضئِرب خبالف حديث ُبسرة -
 اشتهار طلق بصحبة النيب  صل ى هللا عليه وسل م وكثرة روايته، خبالف بسرة فهي غري مشهورة. -
أن  حديث بسرة ضع فه حيي بن معني، قال: ثالثة أحاديث ال تصح ؛ أحدها الوضوء من مس   -

 .159الذ كر
ألخري ضمن املئلب الث الث، هو التباس هوي ة الر اوي بشطص آخر يدفع إىل االضئراب يف واملعيار ا

حتديد امسه، ويُعربَّ عنه أيًضا بشهرة االسم والن سب. فإذا تعارض حديثان وكان يف سند أحدمها من 
نده التباس؛ سالتبس امسُه ابسم غريه من الض عفاء، واحلديث اآلَخر ليس كذلك، فإن ه يُرجَّح ما ليس يف 

. ويلتحق هبذا الن مط ترجيُح خرِب من ليس  ألن  ال شبهة يف قَبول روايته خبالف من كان يف امسه التباس 
له إال  اسم  واحد  على خرِب من له امسان فأكثر؛ ألن  صاحب االمسني أكثر ُعرضًة لالشتباه بغري العدل، 

 .160فتوجد الش بهة يف روايته خبالف صاحب االسم الواحد
قال اآلمدي: " وإذا كان رواة أحد اخلربين من مل يلتِبس امسُه ابسم بعض الض عفاء، خبالف اآلَخر، 

 .161فال ذي ال يلتِبس امسُه أوىل؛ ألن ه أغلب على الظن  "
ومث ل له األصولي ون مبسألة مقدار مهر املرأة، بني أن يكون غري مقدَّر وبني أال  يقل  عن عشرة دراهَم،  

 حديث سهل بن سعد خبصوص األو ل، وحديث علي  بن أيب طالب خبصوص الثـ ـــــــاّن؛ كما ورد يف
                                                           

  159: ينظر: عبد اجمليد الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص ص359، 360 
  254، خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص 387عبد اجمليد الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص: ينظر: 160

  161: اإلحكام يف أصول األحكام، مئبعة املعارف، املرجع الس ابق، ص328، ج4
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، وأم ا حديث 162( زّكج رتو  هللا صّلى هللا علفه كتّلم امرأ  خبامت من اديدأم ا حديث سهل فهو ) 
والث اّن . واحلديث األو ل رواه اإلمام البطاري، 163" ال مار أقلَّ من عشر  دراهمعلي  فهو مرفوًعا: " 

يف سنده داود األودي، وهذا االسم يئَلق على اثنني؛ أحدمها داود بن زيد وهو ضعيف ات فاقًا، والثاّن 
 .164داود بن عبد هللا، وقد وث قه أمحد بن حنبل، واختلفت الر واية فيه عن حيي بن معني

 :طرق الرّتجفح املفعّلقة ابخفصاص الّراكي مبصدر الّركاية كموافقفه للمفقهي –املطلب الّرابع 
جيح بكون الر اوي أكثر مالزمة ملن روى عنه،  ويتناول اختصاص الر اوي ابملصدر ترجيحني؛ األو ل الرت 

جيح بكون الر اوي أكثر اختصاًصا أبهل بلده.  والث اّن الرت 
يطه  فيه على معاِرضه، بكون راويه جمالًسا للمحد ثني وأكثر مالزمة لشأم ا األو ل فيرتجَّح أحد احلديثني

ال ذي يروي عنه؛ ألن  احملد ث قد ينَشط اترة فيسرد احلديث على وجهه، ويتكاسل يف بعض األوقات 
فيقتصر على البعض أو يرويه مرسال، ومن يكون جليًسا للمحد ثني يكون عارفًا بئرق وشرائط الر اوية، 

 م على معاِرضه ال ذي مل تتوف ر فيه املالزمة للش يوخ.فُيقدَّ 
ومم ا مث لوا له به، ما تقد م من معارضة رواية األسود بن يزيد عن عائشة من خرب بريرة، لرواية ابن أخيها 
قاسم بن حمم د بن أيب بكر الصد يق وابن أختها هشام بن عروة، وأحدمها عائشة عم ُته واآلَخر خالته، 

جنبية عنه، وال شك  أن  حظ هما منها أشد  من حظ ه منها، فمالزمتهما هلا أكثر من والث الث أ
 .165مالزمته

أم ا املرج ح الث اّن، وهو اختصاص الر اوي بشيوخ أهل بلده، فهو أن يروي راٍو خربًا عن أهل بلده ويرويه 
هل بلده، رواه عن أ آخر عن غريهم، ويتساوى احلديثان يف كل  شيء ما عدا هذه اجلهة، فيرتج ح من

إْذ لكل  أهل بلد اصئالح خاص  يف أخذ احلديث، والش طص أعرف ابصئالح أهل بلده من غريه. 
                                                           

(، ومسلم، ابب الص داق وحواز   112/  9: رواه البطاري، ابب الت زويج على القرآن وبغري صداق، كتاب الن كاح ) فتح الباري: 162
  ( 224/  9كونه تعليم قرآن، كتاب الن كاح ) 

  163: رواه الد ارقئين يف الس نن، ابب املهر، كتاب الن كاح، البيهقي يف الس نن، ابب ما جيوز أن يكون مهرا، كتاب الص داق.
، 257املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص خالد عبيدات،، 388، 873: الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص ص164

جيح، املرجع الس بق، ص   2، ج174الربزجني، الت عارض والرت 

جيح، املرجع الس بق، ص ص173، 174، ج2   165 : الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص ص391، الربزجني، الت عارض والرت 
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ومن أشهر ما مث لوا به للت عارض هنا، اعتباُر أهل احلديث برواية إمساعيل بن عي اش عن أهل الش ام 
فة، ه من غريهم، كمك ة واملدينة والكو لكوّنم من أهل الش ام، فما جاء منه عنهم اعتربوا به، وما جاء من
 .166مل يعتربوا به، ملا يوجد يف حديثه من الن كارة، إذا رواه عن الغرابء

أم ا موافقة الر اوي للمتقنني من احلف اظ، فهو أحد املعايري ال يت ترتج ح هبا األخبار، وهو أحد معايري 
ديَث احلف اظ وث قوه، ا؛ فإذا أشبه حديث الر اوي حالت وثيق ال يت يوث ق هبا احملد ثون الش يخ ويضع فونه هب

 وإذا خالفت أحاديثُه أحاديَثهم حتف ظوا منه.
ولعل  أو ل معامل معيار املوافقة للحف اظ هو احلفُظ ذاتُه، فإذا تعارض حديثان وكان راوي أحدمها أحفظ 

ابحلديث  شد ة عنايتهللحديث من اآلَخر، يرجح حديُث من كان أحفظ على معاِرضه، لزايدة ضبئه و 
 .167واحتياطه فيما يرويه

ومن بني ما مث لوا له به حديث أيب هريرة، يف مسألة مّت جيلس َمن تِبع جنازة؛ فروى أبو معاوية عن 
 يقُعد اَّّت توَضع  يف الإذا رأيفم اجلهاز  فقوموا هلا ، فمن تبأعاا فسهيل عن أبيه عن أيب هريرة مرفوًعا 

. 168ى األرضفال يقعد اَّّت توَضع علعن سهيل مثله سنًدا ومتنا إال  أن  فيه  . وساقه الث وريالّلحد
ووجه الت عاُرض يف صيغيت احلديث، أن  طريق أيب معاوية جتعل غاية القعود وضَع اجلنازة يف الل حد، 

 وطريق سفيان الث وري جتعل غاية القعود وضع اجلنازة على األرض.
 رواية أيب معاوية؛ ألن  الث وري أحفظ منه. قال أبو داود: الث وري أحفظورج ح العلماء رواية الث وري على 

 .169من أيب معاوية
 
 
 

                                                           

جيح، املرجع الس ابق، ص174، ج2   166: الربزجني، الت عاُرض والرت 
  167: الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص362، ج2

  168: الئٍ ريقان روامها أبو داود، ابب القيام للجنازة، كتاب اجلنائز
  169: الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص363، ج2
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 :طرق الرّتجفح املفعّلقة مبجموع الّركا  -املبحث الثّالث 
جيح، و ملبحث الث اّن إىل ايف  أشرت قسيمه الكل ي، أستعِرض يف هذا املبحث تتقسيم اآلمدي لئرق الرت 

 بعد أن مت  عرض شئر منه يف اهلامش. 
قال اإلمام اآلمدي رمحه هللا: " الباب األو ل، يف ترجيحات الئ رق املوصلة إىل الت صديقات الش رعية. 

ًما. سوالت عاُرض إم ا أن يكون بني منقولني، أو معقولني، أو منقول ومعقول، فلنرسْم يف كل  واحٍد ق
جيح بينهما منه ما يعود إىل الس ند، ومنه ما يعود إىل املنت،  القسم األو ل، يف الت عاُرض بني منقولني: والرت 
ومنه ما يعود إىل املدلول، ومنه ما يعود إىل أمر خارج. فأم ا ما يعود إىل الس ند، فمنه ما يعود إىل الر اوي 

إىل  ود إىل املروي ، ومنه ما يعود إىل املروي  عنه. فأم ا ما يعودومنه ما يعود إىل تفس الر واية، ومنه ما يع
. 170الر اوي فمنه ما يعود إىل نفسه، ومنه ما يعود إىل تزكيته. فأم ا ما يعود إىل نفس الر اوي فرتجيحات "

جيحات ال يت تعود إىل تز  جيحات ال يت تقد مت يف املبحث الث اّن، مبا فيها الرت  ية الر اوي، كمث  ذكر مجيع الرت 
جيحات املتعل قة بتزكية الر اوي، قال: " وأم ا ما يعود إىل نفس الر واية فرتجيحات "  . 171وبعد أن أّنى الرت 

مث  شرع يف سرد ترجيحات هذا الن وع، على حنو ما فعله يف الن وع الس ابق، وهي: الت واتر مقابل اآلحاد، 
واإلسناد مقابل اإلرسال، واالت صال مقابل االنقئاع، والش هرة مقابل اإلسناد، والعلو  مقابل الن زول، 

 والر فع مقابل الوقف، والل فظ مقابل املعىن. 
ا سقت كالم ا جيحاُت بني األدل  وإّن  ة. آلمدي، ليقف الئ الب منه على الن ظرة الكلي ة ال يت تتحد د هبا الرت 

جيحات يف مخسة مئالب؛ حسب كثرة وقل ة الر واة، وحسب االت صال واالنقئاع،  وسيتم  عرض هذه الرت 
 وحسب العلو  والن زول، وحسب الل فظ واملعىن، وحسب الر فع والوقف.

 
 
 

                                                           

  170: اإلحكام يف أصول األحكام، طبعة املعارف، مرجع سابق، ص ص324، 325، ج4
  171: اإلحكام يف أصول األحكام، طبعة املعارف، مرجع سابق، ص330، ج4
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 :مقابل القّلة كثر  الّركا بالرّتجفح  –املطلب األّك  
ال أقصد ابلكثرة مدلوهلا املتداَول ال ذي يَقُصر عن معىن الت واتر ويقرتب من مدلول الش هرة واالستفاضة، 
ا أريد معىن مباشرا ميكن أن يندرج حتته مرج ُح الت واتر مقابل اآلحاد، ومرج ُح الش هرة مقابل اإلسناد.   وإّن 

ة، ، فالت واتر هو قسيم اآلحاد عند عموم األصولي ني ما عدا علماء احلنفيلّفواتُر مقابل اآلاادأّما مرّجح ا
 ألن  القسمة عندهم ثالثية؛ آحاد، ومشهور أو مستفيض، ومتواتر.

فإذا تعارض خرب متواتر وخرب آحاد، فهي مسألة شروط الت عاُرض يف أن  املظنون ال يعاِرض املقئوع؛ 
إليه،   ه حمتمل واملقئوع به غري حمتمل، وال يرفع احملتمل حكم غري احملتمل بل يـَُرد  احملتملألن  املظنون في

كما يُرد  املتشابَه إىل احملكم. وإذا فر عنا على جواز املعارضة، فهل يقع الت عاُرض بينهما فعال وواقًعا؟، 
ري واقع فعال. ملتواتر واآلحاد، أن ه غظاهُر نقول األصولي ني اإلمجاَع على عدم جواز الت عاُرض بني اخلرب ا

جيح شروط، ....  الث اّن: الت ساوي يف القو ة؛ فال تعاُرض بني املتواتر واآلحاد،  قال الش وكاّن: " وللرت 
 . 172بل يُقدَّم املتواتِر ابالت فاق، كما نقله إمام احلرمني "

ُر الكتاب لقاضي رمحه هللا: إذا تعارض ظاهوقول اجلويين ال ذي أورده الش وكاّن يف الربهان، هو: " وقال ا
وظاهر خرٍب نقله اآلحاد، فهما متعارِضان، وهذا لسُت أراه كذلك؛ فإن  الظ اهرين متساواين يف تئرُّق 
الت أويل إىل كل  واحد منهما، والكتاب خيتص  بثبوته على جهة القئع، وال أعرف خالفًا أن ه إذا تعارض 

أحدمها منقول تواترًا واآلَخر منقول آحاًدا، فاملتواتِر يُقدَّم، فليكن األمر كذلك يف  ظاهران ) من (
 .173تقدمي الكتاب على السن ة "

وظاهر  من كالم اجلويين أن ه يرد  على كالم الباقال ّن، وقوَع املعارضة بني ظاهر األخبار وظاهر القرآن؛ 
 ألن  القرآن مقئوع به وليست كل  األخبار كذلك.

أم ا املشهور وهو ما رواه ثالثة يف كل  طبقة من الئ بقات الث الث، فهو دون الت واتُر ات فاقًا بني العلماء، 
وهل هو مساٍو لآلحاد كما يذهب إليه مجاهري العلماء، أو أعلى رتبة منه كما يقر ٍره علماء احلنفية؟، 

                                                           

  172: إرشاد الفحول، املرجع الس ابق، ص1115
ا مقحمة.    : هكذا، والظ اهر أّن 

  173: الربهان يف أصول الفقه، املرجع الس ابق، الفقرة 1232
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ح على خرب اآلحاد، ا، وعلى قول احلنفية يرتج  فعلى القول األو ل ال يتعاَرض مع املتواتر فال ترجيح بينهم
إلفادته علَم الئ مأنينة، وهو يفوق اآلحاد ال ذي يفيد ظنًّا أو غلبة ظن . جاء يف الت قرير والت حبيـــــــــــــــــــــر: " 

 .174يُرجَّح اخلرب املشهور من السن ة على اآلحاد، لرجحان املشور سنًدا على اآلحاد "
لرتجيح املتواتر على اآلحاد، أحاديُث املسح على اخلف ني مع بعض ما ورد  175لص حيحةومن األمثلة ا

من عدم املسح؛ فعن جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه، أن ه ابل مث  توض أ ومسح على خف يه مث  
ن يعجبهم؛ اقام فصل ى. فُسيل فقال: رأيت الن يب  صل ى هللا عليه وسل م صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فك

ألن  جريرًا كان من آخر َمن أسلم. وعن زيد بن علي  عن أبيه عن جد ه عن علي  عليه الس الم، أن  
 .176رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م مسح قبل نزول املائدة، فلم ا نزلت املائدة مل ميسح بعدها

ليهما، اًل من الغسل عووجه الت عاُرض أن  حديث جرير يدل  على مشروعية املسح على اخلف ني بد
 . 177وحديث علي  رضي هللا عنه يدل  على نسخ املسح على اخلف ني بعد نزول املائدة

 واملسح على اخلف ني متواتر حكُمه إىل ما بعد نزول املائدة، وحديث علي  على فَرض ثبوته ينفي مشروعيته
على اخلف ني،  عنه رافًعا حكم املسحبعد نزول آية التيم م من سورة املائدة، فيكون حديث علي  رضي هللا 

لالنتفاء بني إثبات املسح ونفي املسح، فال حُيَمل إال  على نسخ املسح الوارد يف األحاديث املتواترة، 
 وال جيوز نسُخ املتواتر غري احملتَمل ابلظين  احملتَمل.

  ،نكر " على من أ" البفّأهة على املّدعي كالفميأم ا مثال ترجيح املشهور على اآلحاد، فحديث 
 .178وحديث القضاء بشاهد وميني؛ فإن  احلنفية رج حوا احلديث األو ل لشهرته على احلديث الث اّن

                                                           

جيح، املرجع الس ابق، ص176، ج2 174 : خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص318، الربزجني، الت عاُرض والرت 
 

 فطر احلاجم كاحملجومأ حديثفغري متئابق، الش يخ الربزجني لرتجيح املتواتر على اآلحاد لكونه  أوردهال ذي  إشارة إىل املثال: 175
ترجيح العلماء  يخ عرضيف حني أن  الش  ، آحاد صائمخرب ابن عب اس رضي هللا عنه أن  النيب  صل ى هللا عليه وسل م احتجم وهو متواتر و 

جيح، املرجع الس ابق، ص ص داللة خرب ابن عب اس على احلديث األو ل املتواتر.ل   2، ج179، 176ينظر: الت عاُرض والرتٍ 
: أخرجه أبو خالد الواسئي، ابب املسح على اخلف ني واجلبائر، كتاب الئ هارة، مسند اإلمام زيد، دار الكتب العلمية، بريوت، 176

  73، 72م، ص ص1983ه/ 1403لبنان، 

  177: منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص401
جيح، املرجع الس ابق، ص179، ج2   178: خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص319، الربزجني، الت عارض والرت 
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جيح اخلامس ضمن ما يعود إىل نفس الر وايأّما مرّجُح الّشار  مقابل اإلتهاد ة، ، فاملراد به ما ورد يف الرت 
سند إىل  ر ابإلسناد إىل كتاب من كتب احملد ثني؛ فاملوهو " أن يكون أحدمها اثبًتا بئريق الشُّهرة، واآلخَ 

كتب احملد ثني أْوىل، من جهة أن  احتمال تئرُّق الكذب إىل ما دخل يف صنعة احملد ثني، وإن مل يكن 
من كتبهم املشهورة هبم واملنسوبة إليهم، أبعُد من احتمال تئرُّقه إىل ما اشتهر وهو غري منسوب إليهم، 

 .179ا ما اشتهر مع كذبه وردِ  احملد ثني له "وهلذا؛ فإن  كثريً 
 :الرّتجفح ابالّتصا  مقابل االنقطاع –املطلب الثّاين 

إلرسال، اب يُقصد ابالت صال واالنقئاع ات صاَل الس ند وانقئاَعه، وأكثر ما يندرِج حتت االنقئاع االنقئاعُ 
خلروج املرَسل عن االندراج حتت االنقئاع ابملعىن املت فق على اختالل اخلرب به؛ فإن  العلماء مت فقون على 

ة، أن  أخبار النيب  عليه الس الم املقبولةَ ما كان االت صاُل بني رواهتا اثبًتا ولو أبدىن درجات الث بوت؛ كالوِجاد
، فلم يكن جملر د اختالل االت صال بل هناك أسباب أخرى كثرية؛ أم ا اختالل االت صال بسبب اإلرسال

منها عدم نشاط الر واة عن االنضباط بكل  ما يف أسانيدهم، أو التحفُّظ من ذكر بعض أمساء الر واة، أو 
 . شيوع اإلرسال بني شيوخ احلديث، حّت  قيل إن  رد  املرسل بدعة مل تكن معروفة قبل اإلمام الش افعي 

ا اشتد  اخلالف بني مدرسيت الر أي واحلديث، واعُتمد العمُل ابحلديث املت صل كمنهج فقهي،  لكن مل  
 كان من ضرورة ذلك إعادة تقييم الث روة الفقهية املطالفة املبين  كثري  من أحكامها على األسانيد املرسلة.

 مذاهب األصولي ني يف احلديث املرسل:
سند. مشهورة؛ رد  املرسل، تقدمي املرسل، الت سوية بينه وبني املاختُِلف يف املرسل على ثالثة مذاهب 

واألو ل مذهب مجهور العلماء من األصولي ني واحملد ثني، والث اّن مذهب عيسى بن أابن واجلرجاّن، 
 .180والث الث مذهب القاضي عبد اجلب ار

ى الث اّن، دَّم األو ل علوعئًفا على هذه املذاهب، فإن ه إذا تعارض حديث مسَند مع حديث مرَسل، يُق
على مذهب مجهور العلماء. ومن األمثلة ال يت مث لوا هبا يف ذلك، مسألة قتل املسلم ابلكافر غري احملارب؛ 

                                                           

  179: اإلحكام يف أصول األحكام، طبعة املعارف، ص332، ج4

  180: خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص323
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فقد ورد فيها حديث علي  رضي هللا عنه يف جهة امتناع قتله، وحديث ابن البيلماّن يف مشروعية قتله. 
ذي عنه، هل عندكم شيء  مم ا ليس يف القرآن؟ فقال: وال   فعن أيب جحيفة قال: سألت عليًّا رضي هللا

فلق احلب ة وبرأ الن سمة، ما عندان إال  ما يف القرآن، إال  فهًما يُعئى رجل  يف كتابه، وما يف هذه الص حيفة. 
 .181قلت: وما يف الص حيفة؟ قال: العقل وفكاك األسري، وأال يُقَتل مسلم بكافر

ى اّن أن  رجاًل من املسلمني قتل رجال من أهل الكتاب، فرُفع إىل الن يب  صل  وعن عبد الر محن بن البيلم
 .182مث  أُِمر به فُقِتل  ،" أان أاّق من كّّف بذّمفه "هللا عليه وسل م، فقال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: 

يًّا كان أو مستأَمًنا، ذمووجه الت عاُرض أن  حديث علي  رضي هللا عنه يدل  على أن ه ال يُقاد مسلم  بكافر، 
 وحديث ابن البيلماّن على العكس من ذلك، يشر ِع جلواز أن يُقاد املسلم ابلكافر غري احملارب.

فمن مينع األخذ ابملرَسل مينع أن يُقاد مسلم  بكافر، ومن يستدل  ابملرَسل جيو ز أن يقاد املسلم ابلكافر، 
، حب ، كما هو مبسوط يف حمخاص ًة مع تئر ق الت أويل إىل حديث علي   ل ه.مله على قتل الذمي  ابلذمي 

 :الّهاز  لّسهدالرّتجفح ابلّسهد العايل مقابل ا –املطلب الثّالث 
يُقصد ابلس ند العايل قلةُ الوسائط بني الر اوي ومصدر الر واية، وهو رسول هللا صل ى هللا عليه وسل ــم، وقد  

ال يت يتفاخر هبا محلة اآلاثر وجباة األسانيد على بعضهم، كان طلب الس ند العايل إحدى الر غبات 
 ، وقص ة أمحد بن حنبل وإسحاق مع الش افعي  يف ذلك مشهورة؛ إذ كان أمحد رمحه هللا جيالس الش افعي 

 !وكان إسحاق بن راهويه يُنكر عليه ذلك، قائاًل له: جتلس عند هذا الفّت، وترتك أحاديث الشيخ؟
، عيينة، والفّت هو ابن إدريس الش افعي، ومل يكن بينه وبينهما إال  عقد ونصف والش يخ هو سفيان بن

، فكان األحرى أبمحد أن يروي عن ابن عيينة ويرتك واسئة الش افعي ،  أم ا ابن عيينة فهو شيخ الش افعي 
 ه أبًدا. كفرد  عليه أمحد بقوله: إن فاتك حديث بعلو  أدركَته بنزول، وإن فاتك علُم هذا الفّت ال تدر 

                                                           
مذي، ابب ما جاء ال يقتل  272/  12 : البطاري ) فتح الباري:181 (، أبو داود، ابب إيقاد املسلم ابلكافر، كتاب الد ايت، الرت 

مسلم بكافر، أبواب الد ايت، الن سائي، ابب القود بني األحرار واملماليك يف الن فس، كتاب القسامة، ابن ماجه، ابب ال يقتل مسلم 
 . بكافر، كتاب الد ايت

د ايت، وقال: مرسل، والبيهقي، يف الس نن الكربى، ابب بيان ضعف اخلرب ال ذي روي يف قتل : الد ارقئين، كتاب احلدود وال182
 .وقال: مرسل ت،الص حابة يف ذلك، كتاب اجلنااياملؤمن ابلكافر وما روي عن 
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فإذا تعارض حديثان متساواين من كل  جهة، إال  أن  أحدمها عاٍل واآلَخر انزل، فهل يُرج ح بينهما؟. 
 اختلف الن اس يف ذلك على مذهبني:

جيح بقل ة الوسائط، فرُيجَّح اخلرب ال ذي قل ت فيه الوسائط  األو ل، مذهب مجهور العلماء، وهو اعتماد الرت 
 كثرت فيه؛ ألن  احتمال اخلئإ والغلط يف األو ل أقل  من الث اّن.على اخلرب ال ذي  

ا تكون الوسائط القليلة كثريَة الن سيان سي يَة الفه جيح ابلس ند العايل؛ ألن ه رمب  م الث اّن، عدم اعتماد الرت 
ضعف أ مبعىن احلديث، وقد تكون الكثرة قوي ة احلفظ قوي ة الذ هن، والظن  من رواية الوسائط القليلة

 .183بكثري من الظن  احلاصل عن وسائط كثرية، ولذلك فاالعتباُر بفقه الر واة وقو ة حفظهم ال ابلوسائط
جيح ابلس ند العايل مقابل الس ند الن ازل لة تثنية األذان. مسألة رفع اليدين يف الر كوع، ومسأ ،ومن أمثلة الرت 

: حكى ابن عيينة أن  أاب حنيفة اجتمع مع األوزاعي  يف مك ة، فقال األوزاعي: ما ابلكم ال املثا  األّك 
ترفعون عند الر كوع والر فع منه؟. فقال أبو حنيفة: مل يصح  عن رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يف ذلك 

 عليه وسل م، صل ى هللا . فقال األوزاعي : كيف وقد حد ثين الز هري عن سامل عن أبيه عن رسول هللا!شيء
ثنا مح اد عن  أن ه كان يرفع يديه إذا افتتح الص الة وعند الر كوع وعند الر فع منه. فقال أبو حنيفة: حد 
إبراهيم عن علقمة واألسود عن عبد هللا بن مسعود، أن  الن يب  صل ى هللا عليه وسل م كان ال يرفع يديه إال  

: أحدِ ثك عن الز هري عن سامل عن أبيه،  لشيء من ذلك.عند افتتاح الص الة، مث  ال يعود  فقال األوزاعي 
وتقول حد ثين مح اد عن إبراهيم؟. فقال له أبو حنيفة: كان مح اد أفقه من الز هري، وكان إبراهيم أفقه من 
سامل، وعلقمة ليس دون ابن عمر يف الفقه، وإن كانت البن عمر صحبة  وله فضُل صحبة، فاألسود له 

 .184كثري، وعبد هللا عبد هللا. فرج ح أبو حنيفة بفقه الر اوي ورج ح األوزاعي بعلو  اإلسناد  فضل
 

                                                           
جيح، املرجع الس ابق، ص183 ، 425الس ابق، ص ص، الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع 2، ج183: ينظر: الربزجني، الت عاُرض والرت 

  329، عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص426
، الربزجني، 229، خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص426: الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص184

جيح،   هللا 2، ج184صاملرجع الس ابق، الت عاُرض والرت 



82 
 

: يقول احلنفي: إن  اإلقامة مثىن كاألذان، ملا روى عامر األحول عن مكحول أن  أاب حمرييز املثا  الثّاين
... احلديث، ألذان وعل مه اإلقامةحد ثه أن  أاب حمذورة حد ثه أن  رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م عل مه ا

: بل اإلقامة فرادى، ملا رو خالد احلذ اء عن أيب قالبة عن  وذكر فيه اإلقامة مثىن مثىن. فيقول الش افعي 
 أنس بن مالك قال: أمر الن يب  صل ى هللا عليه وسل م بالالً أن يشفع األذان ويوتِر اإلقامة. 

 عليه  عليه وسل م ثالثة، وبني خالد احلذ اء ورسول هللا صل ى هللافبني عامر األحول ورسول هللا صل ى هللا
 .185وسل م نفران، مع أن  خالًدا وعامرًا متعاصران روى عنهما شعبة، فرجح حديث خالد لعلو  سنده

 :املعىنالرّتجفح ابلّلفظ مقابل  –املطلب الّرابع 
جيحات ال يت ُقدِ مت فيها رواية على أخرى، كون مروي ة  إحدامها مروي ة ابلل فظ واألخرى من ضمن الرت 

ابملعىن. وقد كان الد افع وراء ذلك احتماَل خمالفة املروي  ابملعىن للر واية األصلية عن رسول هللا صل ى هللا 
عليه وسل م، لكن مل ا كانت الر واية على املعىن واقًعا ال سبيل إىل جتاوزه، وضع العلماء شروطًا وقيوًدا 

ية ابملعىن. ومن أوائل من أفصح عن هذه الش روط اإلمام الش افعي  رمحه هللا يف كتابه الر سالة، لصح ة الر وا
قال رمحه هللا: " وال تقوم احلج ة خبرب اخلاص ة حّت  جيمع أمورًا؛ منها أن يكون َمن حدَّث به ثقًة يف 

ا مبا حي 186دينه، معروفًا ابلص دق يف حديثه، عاقالً 
ً
أن يل معاّن احلـــــــديث من الل فظ، و ملا حيدِ ث به، عامل

يكون مم ن يؤد ي احلديث حبروفه كما مسع، ال حيدِ ث به على املعىن؛ ألن ه إذا حد ث به على املعىن وهو 
 غرُي عامل مبا حييل معناه، مل يدِر لعل ه حييل احلالل إىل احلرام، وإذا أد اه حبروفه فلم يبق وجه  خُياف فيه

 .187... "إحالُته احلديثَ 
وإذا تعارض حديثان وكان أحدمها مرواًي ابلل فظ املسموع من النيب  صل ى هللا عليه وسل م واآلَخر مرواًي 
ابملعىن والل فُظ للر اوي، فإن ه يُرجَّح ما روي ابلل فظ على ما روي ابملعىن؛ ألن  تئرُّق اخلئإ إىل ما روي 

 .188فظابملعىن أكثر من تئرُّق اخلئإ إىل ما روي ابلل  

                                                           

  185: املراجع الث الثة الس ابق
  186: أي واعًيا؛ إم ا مبعىن احلفظ أو الفهم
  187: الر سالة، املرجع الس ابق، فقرة1001

  188: الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص430، خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس اب، ص ص346، 348
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ولعل ه ال يوجد مثال كامل عن الت عاُرض بني احلديث املروي  ابملعىن واحلديث ال ذي ضبئه الر اوي ابلل فظ، 
ألن  الت فاوت يُفرَتض أن يتناول حديثًا واحًدا، عرب  فيه الر اوي عن الل فظ ال ذي احتفظ بظل ه يف ذهنه. 

 .189 فأمث ل به"أحدمها مروي  ابلل فظ واآلَخر ابملعىن قال اتج الد ين الس بكي:"مل أظفر حبديثني متعاِرضني
 :فهككق رفعه يفالرّتجفح مبا اتّفق على رفعه مقابل ما اخُفلأف  -املطلب اخلامس 

عه إذا تعارض حديثان، وكان أحدمها متـ َفًقا على رفعه إىل النيب  صل ى هللا عليه وسل م واآلَخر خمتَلًفا يف رف
فق العلماء املت فق على رفعه على احلديث املطتَلف يف رفعه ووقفه؛ ألن  األو ل ات  ووقفه، فرُيَجَّح احلديث 

 .190على حجي ته، والث اّن تئر ق إليه خلُل االختالف املؤد ي إىل ضعف سنده، فيكون مرجوًحا
اآلَخر و قال اخلئيب البغدادي: " ويـَُرجَّح أيًضا، أن يكون أحدمها منسواًب إىل النيب  صل ى هلل عليه وسل م 

خمتَلًفا فيه، فرُيوى اترًة مرفوًعا وأخرى موقوفًا؛ ألن  ما كان خمتَلًفا فيه أمكن أال  يكون مرفوًعا، وال ميكن 
جيح ابلر واية، أن  ذلك فيما أمجع أن ه عن النيب  صل ى هللا عليه وسل م ". وقال الغزايل: " ومن طرق الرت 

. 191ا أْوىل "على الر اوي أو مرفوع، فاملتـ َفق على كونه مرفوعً  يتئر ق اخلالف إىل أحد اخلربين أن ه موقوف
ومن لئيف ما مث لوا به هلذا املرج ح، مسألة قراءة الفاحتة للمأموم، بني ما رواه عبادة بن الص امت رضي 

وما رواه جابر ابن  ،" ال صال  ملن مل يقرأ بفاحتة الكفاب "هللا عنه أن  الن يب صل ى هللا عليه وسل م قال: 
ا ِبّم الكفاب فاي " يّل صال  ال يُقرأ ففاعبد هللا رضي هللا عنهما أن  الن يب  صل ى هللا عليه وسل م قال: 

 . خداج إالّ أن تكون كراء اإلمام "
َلف يف رفعه؛ فلم فإن ه خمت ويرتجَّح حديث عبادة بن الص امت ألن ه مت فق على رفعه، أم ا حديث جابر

عن مالك غري حيي بن سالم، وقد قيل: َوِهم حيي بن سالم عن مالك يف رفعه، ومل يُتاَبع عليه،  يرفعه
 .192وحيىي كثري الوهم

                                                           

  189: ينظر: الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص430
الربزجني، ، 328، خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص414: ينظر: الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص190

جيح، املرجع الس ابق، ص ص   183، 182الت عاُرض والرت 

  191: الس وسوة، منهج الت وفيق، املرجع الس ابق، ص415
  192: خالد عبيدات، املناهج األصولية، املرجع الس ابق، ص330
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 :اخلامتة
 

تدور مباحُث علم أصول الفقه على األدل ة الش رعية ال يت هي موضوعه من حيث الث بوت واإلثبات؛ 
 ها عارضُ أمهُّ تلفة خمما يعِرض لألدل ة الش رعية من عوارض ا لألحكام املرتبئة هبا، و ا يف نفسها وإثباهتُ ثبوهتُ 

جيح والت عارض وعارضُ  العموم والت طصيص ، الت داخل والت قاطع املسم ى يف اصئالح األصولي ني ابلرت 
اه الكعلم األخري هو آخر مباحث  العارضو   .الميأصول الفقه يف ترتيب األصول يني املتأخ رين يف االجت 

جيحاملعاجلة الكاملة ملت وقد أسفر  اهني   ا علىّناعلى دور  ،باحث الت عارض والرت   ،أساسينيبريين كاجت 
اه الن ازع إىل احتمال الد ليل إىل أكثر من حممل، و  اه الكالمي يف علم أصول الومها االجت  فقه، هو االجت 

اه الن ازع إىل و  ن ازعني إىل الفقه. ثر العلماء الوعليه أكاحنصار املئلوب يف احتمال واحد غري متعد د، االجت 
اهني املتقد مني، إىل وقد ان  أمه ها: اط ات فاققنتهى عرض اآلراء العلمية يف االجت 
 أن  الن تيجة احلاصلة من دفع الت عاُرض مرتبئة ابخلربة العلمية يف املسألة حمل  اخلربة. -
 اخلربة العلمية الص ادرة من أهلها يف حمل ها موضع احرتام وتقدير بني املطتلفني يف الر أي. أن   -
 أن  االجتهاد ال يُنَقض ابجتهاد مثله. -
 أن  الظ نون ال تقاوم القئعي ات وال تتجاوزها إببئال أو إهدار. -

كما جيب التأكيد يف ّناية اخلامتة، على أن  أحكام الفقهاء املعتمدة تقف عند حدود أدل ة الش ريعة، 
نباطه من نصوصها؛ كن استمي أفضل ماحكام هي الش ريعة ال يت جيب االنضباط هبا، ابعتبارها هذه األوأن  

يع املكل فني، رعية يف متناَول مجفإن  املكل ف مأمور ابلوقوف عند حدود الش ريعة، وليست هذه احلدود الش  
 فوجب الر جوع إىل أهل اخلربة، وكلُّ ما حكم به اخلبري فهو شريعة وإن خالفته خربة شرعية أخرى.
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:فاِر املراجع  

الس بكي، دراسة وحتقيق أمحد مجال الز مزمي ونور الد ين اتج الد ين اإلهباج يف شرح املنهاج،  - 1
اث، طصغريي، دار البجوث  م2004ه/ 1424، 1والد راسات اإلسالمية وإحياء الرت   

اث العريب، أبو بكر اجلص اص، أحكام القرآن،  - 2 حتقيق حمم د الص ادق قمحاوي، دار إحياء الرت 
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 أصول الس رخسي، أبو بكر الس رخسي، حق ق أصوله أبو الوفا األفغاّن، جلنة إحياء املعارف - 3
 اهلندية، حيدر آابد الد كن ابهلند، د ت

هـ/ 1410، 2مؤس سة األعلى للمئبوعات، بريوت، لبنان، طحمم د مظف ر، أصول الفقه،  - 4
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اهات املعاصرة يف أصول الفقه، دراسة نقدية مقارنة، دكتوراه مناقشة جبامعة اجلزائر - 5 ، سنة 1االجت 
احلاج مه ال، م2012  

يف أصول الفقه اجلامع بني اصئالحي احلنفية والش افعي ة، كمال الد ين ابن اهلمام،  الت حرير - 6 
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جيح بني األدل ة الش رعية، عبد الل ئيف الربزجني، دار الكتب العلمية، بريوت،  - 7 الت عارض والرت 
م1993ه/ 1413، 1لبنان، ط  

ج - 8 يح عند األصولي ني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي، حمم د إبراهيم احلفناوي، دار الوفا الت عاُرض والرت 
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