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 الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً ًبٍسـً المًَّو 
 املقديت

الحمد هلل رب العالميف ، أحمده كأستعينو كأستيديو كأستغفره ،كنعكذ باهلل مف 
شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ، مف ييده اهلل فبل مضؿ لو ، كمف يضمؿ فمف 

 .تجد لو كليان مرشدان 
لكحدانية ، لو كأشيد أف ال إلو إال اهلل ، كحده ال شريؾ لو ، تفرد بالربكبية كا

 الممؾ كلو الحمد ، يحيي كيميت ، بيده الخير كىك عمي كؿ شيء قدير .
خاتـ األنبياء كالمرسميف ، أرسمو اهلل  --كأشيد أف سيدنا كنبينا محمدان 

 رحمة لمعالميف ، فصمكات اهلل كسبلمو عميو إلى يـك الديف .
 أما بعد :

باده بشريعة اإلسبلـ ،كجعميا مفى عمى ع –سبحانو كتعالى  -اهلل  إفَّ ف    
عامة كشاممة ألحكاـ األفعاؿ في كؿ مكاف ،كاشتممت أحكاميا عمي شئكف 

   .الديف كالدنيا ،حتي يككف الناس عمي بصيرة مف أمرىـ
 كأساسان  ليككف دستكران  أنزؿ القرآف الكريـ عمي رسكلو ، –فاهلل سبحانو 

بيف ىذا الدستكر  --، ،كالرسكؿ   ياإلسبلملمجتمع يقـك عميو بنياف ا
بأمر مف اهلل ،كمف ىنا كانت السنة مف األدلة الشرعية التي تثبت بيا األحكاـ 

 .باإلضافة إلي اإلجماع كالقياس
كاألدلة الشرعية مف حيث ثبكت األحكاـ بيا،قد يحدث فييا بعض التعارض 
لمكىمة األكلي ،مما جعؿ المستشرقيف أعداء اإلسبلـ يتيمكف الشريعة 

 .سبلمية بالنقص كالعيب،كعدـ صبلحيتيا لكؿ زماف كمكافاإل
زالة ىذا  كلذلؾ كاف مف أكلكيات عمماء األصكؿ كغيرىـ ،رفع ىذا التكىـ كا 

فردكا لذلؾ باب أالخبلؼ،بدفع كؿ متعارض كرد في النصكص الشرعية ف
 .التعارض كالترجيح
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دراسة كىك مف المكضكعات الميمة كالخطيرة الجديرة بالبحث العميؽ كال
كىك بحث متجدد في كؿ عصر مف العصكر إلي أف  العممية المستفيضة ،

ال التي  ضابطةيرث اهلل األرض كمف عمييا ،كىك مف المباحث األصكلية ال
  .يكاد يخمك منيا كتاب مف كتب أصكؿ الفقو

تمكيحات تحكؿ فييا  كلكنياكمف المعمـك أف طرؽ الترجيح ال تنحصر ،
 .ا مف تكسع في فف الفقواالجتيادات كيتكسع فيي

 .أخرم غير أصكلية ،راعتو كدرستو كألىميتو كاتساعو كتشعبو نجد أف كتبان 
فمقد درسو عمماء تفسير القرآف الكريـ ،مف جية ما يتعمؽ بالقرآف 

 الكريـ،كألفكا كتبان مثؿ كتاب 
كاإلتقاف  (ِ)ف لمزركشيآ، كالبرىاف في عمـك القر (ُالبف قتيبة)ف (آشكؿ القر )مي 

 (ْ) (ّ)ف لمسيكطيآفي عمـك القر 
ًميعي ) (3)قاؿ اإلماـ النككم ٍعًرفىًتًو جى يىٍضطىرُّ ًإلىى مى ْـّ اأٍلىٍنكىاًع، كى ىىذىا فىفّّ ًمٍف أىىى

                                                           

 -ّ 8ٕ8ُٝىجذٖ هط٤رس ٛٞ:ػرى هللا ذٖ ِْٓٓ ذٖ هط٤رس جُى١ٌٞ٘٣، أذٞ ٓكٔى:  - ٔ

ّ ٖٓ أتٔس ج٧وخ، ٖٝٓ جُٔظ٘ل٤ٖ جٌُٔػ٣ٍٖ. ُٝى ذرـىجو ٌْٖٝ جٌُٞكس. غْ  888ٝضٞك٢

، ك٘ٓد ئ٤ُٜح. ٝضٞك٢  ؿٍخ ئ٣ٍجٕ ٖٓ ؾٜس جُؼٍجم( ذِىز (ٓىز  ٢ُٝ هؼحء جُى٣ٌ٘ٞ

 /ٔذرـىجو. ٖٓ ًطرٚ " ضأ٣َٝ ٓهطِق جُكى٣ع ٝٓشٌَ جُوٍإٓ .٣ٍجؾغ: ٝك٤حش ج٧ػ٤حٕ 

 5ٖٔ/ٗ،ج٫ػ5ّ٬ٖ٘ /ٖ، ُٓحٕ ج٤ُُٔجٕ ٕٔ٘
ٕ

ى ذٖ ذٜحوٌ ذٖ ػرى هللا جُط٢ًٍ جُٔظ١ٍ  -  َّٔ َك ُٓ جًٌُُش٢ :ٛٞ ذىٌ جُى٣ٖ أذٞ ػرى هللا 

َ٘س  َْ ُِى ذٔظٍ  ُٝ ٖ ٓظَّ٘لحضٚ : جُركٍ  5ٗ٘جًٌُُش٢ جُشحكؼ٢ ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ ،  ِٓ ٛـ .. 

ك٢ِّ ُٞ َ٘س  -ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ -جُٔك٤ؾ ، ضش٤٘ق جُٔٓحٓغ . ضُ َْ ؾغ: ٛـ .٣ٍج 58ٗذٔظٍ 

 ٖٖ٘/ ٙ،ٝشًٌجش جًُٛد  85ٖ/ ٖ، جُىٌٌ جٌُحٓ٘س 8ٕٔ/ٕجُلطف جُٔر٤ٖ 

ْحذن جُى٣ٖ جُهؼ١ٍ٤ ج٤ُٓٞؽ٢،  ذٖج٤ُٓٞؽ٢ :ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ذٌٍ ذٖ ٓكٔى  - ٖ

ٓظ٘ق، ٜٓ٘ح جٌُطحخ جٌُر٤ٍ،  ٓٓٙؾ٬ٍ جُى٣ٖ: ئٓحّ قحكع ٓإٌل أو٣د ُٚ ٗكٞ 

ُىٙ ٝػٍٔٙ نّٔ ْ٘ٞجش( ُٝٔح ذِؾ ٝجٍُْحُس جُظـ٤ٍز. ٗشأ ك٢ جُوحٍٛز ٣ط٤ٔحً )ٓحش ٝج

أٌذؼ٤ٖ ْ٘س جػطٍُ جُ٘حِ، ٝن٬ ذ٘لٓٚ ك٢ ٌٝػس جُٔو٤حِ، ػ٠ِ ج٤َُ٘ ،ٖٓ ًطرٚ 

٬ًٛٔح ُٚ،  ٝج٧قحو٣ع  -ج٩ضوحٕ ك٢ ػِّٞ جُوٍإٓ ، ٝ ئضٔحّ جُىٌج٣س ُوٍجء جُ٘وح٣س 

 ٖٔٓ/ٖ،ٝج٫ػ88ّ٬ٔ/ٔقٖٓ جُٔكحػٍز  ٔ٘/ 8ج٤ُ٘ٔلس.٣ٍجؾغ: شًٌجش جًُٛد 

 5ٙٔ/ٖؼ شٍـ جُٜٔ٘حؼ ج٩ذٜح - ٗ

ج٣ٞٛ:١ُٝٞ٘ك٠٤ ذٖ شٍف ذٖ ١ٍٓ ذٖ قٖٓ جُكُج٢ٓ جُكٌٞج٢ٗ ج١ُٝٞ٘، جُشحكؼ٢،   - ٘

أذٞ ٣ًٍَح، ٓك٢٤ جُى٣ٖ: ػ٬ٓس ذحُلوٚ ٝجُكى٣ع. ُٓٞىٙ ٝٝكحضٚ ك٢ ٗٞج )ٖٓ هٍٟ 

 =٤ُٜح ٗٓرطٚ. ضؼِْ ك٢ وٓشن، ٝأهحّ ذٜح َٓ٘ح ؽ٬٣ًٞ. ٖٓ ًطرٚ " ئقٌٞجٕ، ذ٣ٌٞٓس( ٝ
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فّْؽي  ٍعنىى ظىاًىرنا فىييكى ادَّاًف ًفي اٍلمى ًديثىاًف ميتىضى اٍلعيمىمىاًء ًمفى الطَّكىاًئًؼ، كىىيكى أىٍف يىٍأًتيى حى
ًديًث كىاٍلًفٍقًو، بىٍينىييمىا  اًمعيكفى بىٍيفى اٍلحى نَّمىا يىٍكميؿي لىوي اأٍلىًئمَّةي اٍلجى دىىيمىا، كىاً  حي أىحى أىٍك ييرىجّْ

مىى اٍلمىعىاًني كفى عى كًليُّكفى اٍلغىكَّاصي  (4()كىاأٍليصي
ف تعارض دالالت األقكاؿ ،كترجيح  إ)ف (ٕ)كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
 (ٖ)بعضيا عمي بعض بحر خضـ(

كألفكا كتبان مثؿ كتاب  ،كدرسو عمماء الحديث مف جية ما يتعمؽ بالحديث
 .ككتاب اختبلؼ الحديث لمشافعي (ٗ)البف فكرؾمشكؿ الحديث 

كلما كاف الترجيح أحد الطرؽ لدفع التعارض الكاقع  بيف األدلة ، كأحد أبكاب 
أصكؿ الفقو األصمية التي ال يستغني عف دراستيا أم باحث  في أصكؿ 

 .قو  ،فقد رأيت أف أساىـ بتناكلوالف
 أىمية البحث

ف عمـ أصكؿ الفقو ىك الضابط لحركة االجتياد في كؿ عصر مف أأكال: 
حياء فريضة االجتياد ال تتـ إال بو  .العصكر ،كا 

                                                                                                                                        

ٔحء ٝجُِـحش ٌٝٝػس جُطحُر٤ٖ ٝج٧ٌذؼٕٞ قى٣ػحً ج٣ُٝٞ٘س ٣ٍجؾغ : ؽروحش ض٣ًٜد ج٧ْ=

 8ٗٔ/8،ج٧ػ٬ّ ٘ٙٔ: ٘جُشحكؼ٤س ُِٓر٢ٌ 

ج١ٝ ُؿ٬ٍ جُى٣ٖ ج٤ُٓٞؽ٢  - ٙ ـ ضَْو٣ٍد جَُّ٘ٞ ٍْ ١ِٝ ك٢ َش ج ٍَّ ٗوِٚ ػ٘ٚ ج٤ُٓٞؽ٢ ك٢ ضَْى٣ٌُد جُ

ٕ/ٔ8ٙ 

٢ جُك٘ر٢ِ، أذٞ جُؼرحِ، ضو٢ جذٖ ض٤ٔ٤س:ٛٞأقٔى ذٖ ػرى جُك٤ِْ ج١ٍ٤ُٔ٘ جُكٍج٢ٗ جُىٓشو - 5

ّ ٝضكٍٞ ذٚ أذٞٙ ئ٠ُ ٖٕٙٔجُى٣ٖ جذٖ ض٤ٔ٤س: ج٩ٓحّ، ش٤م ج٬ْ٩ّ. ُٝى ك٢ قٍجٕ ْ٘س 

وٓشن ك٘رؾ ٝجشطٍٜ. ٝؽِد ئ٠ُ ٓظٍ ٖٓ أؾَ كطٟٞ أكط٠ ذٜح، كوظىٛح، كطؼظد ػ٤ِٚ 

ؾٔحػس ٖٓ أِٜٛح كٓؿٖ ٓىز، ٝٗوَ ئ٠ُ ج٩ٌْ٘ى٣ٌس. غْ أؽِن كٓحكٍ ئ٠ُ وٓشن ْ٘س 

ّ ذوِؼس 8ٕٖٔٝأؽِن، غْ أػ٤ى، ٝٓحش ٓؼطو٬ ْ٘س 5ٕٓٝجػطوَ ذٜح ْ٘س  ٛـ 5ٕٔ

وٓشن، أٓح ضظح٤ٗلٚ كل٢ جُىٌٌ أٜٗح ٌذٔح ض٣ُى ػ٠ِ أٌذؼس آ٫ف ًٍجْس . ٣ٍجؾغ:جُرىج٣س 

 ٝٓح ذؼىٛح ٗٗٔ/ٔ،ج٫ػ5ّٔ٬ٕ/8جُ٘ؿّٞ جُُجٍٛز  ٖ٘ٔ/ ٗٔٝجُٜ٘ح٣س 

 ٕٙٗ/ُٕٓكٍج٢ٗٓؿٔٞع جُلطحٟٝ جُٔإُق: ضو٢ جُى٣ٖ ذٖ ض٤ٔ٤س ج٣ٍجؾغ : -8

ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ ذٖ كٌٞى ج٧ٗظح١ٌ ج٧طرٜح٢ٗ، أذٞ ذٌٍ ٝجػع ػحُْ ذح٧طٍٞ  - 8

ٝج٬ٌُّ، ٖٓ كوٜحء جُشحكؼ٤س. ْٔغ ذحُرظٍز ٝذـىجو. ٝقىظ ذ٤٘ٓحذٌٞ، ٝذ٢٘ ك٤ٜح 

ّ ْ٘س، ذِـص ضظح٤ٗلٚ ك٢ أطٍٞ جُى٣ٖ  ٘ٔٓٔٓىٌْس. ٝضٞك٢ ػ٠ِ ٓوٍذس ٜٓ٘ح 

ٖٓ جُٔحتس. ٜٓ٘ح :ٓشٌَ جُكى٣ع ٣ٍجؾغ: جُطروحش  ٝأطٍٞ جُلوٚ ٝٓؼح٢ٗ جُوٍإٓ ه٣ٍرحً 

 8ٖ/ٙ،ج٧ػ٬ّ ٕ٘ /ٖجٌُرٍٟ 
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نفع األبكاب في تككيف العقمية العممية أف ضكابط الترجيح مف أىـ ك أ : ثانيان 
 .الشاممة
يجد نفسو أماـ اختياريف كؿ لو دليمو كسنده،كال يظير  ف اإلنساف قدأ ثالثان:

حدىما فيختار المرجكح كيترؾ الراجح ،كىنا يمتبس الحؽ بالباطؿ ألو ترجيح 
 .،كالصكاب مف الخطأ

الترجيح يحتاج إليو في شتي قضايا العمـك اإلنسانية ،كالعمـك  فأ رابعان:
كذلؾ شئكف الحياة ال نممؾ فييا سكم الترجيح ،ك  التي التجريبية كالطب

العممية كميا قائمة عمي الترجيح كاختيار الزكجة كالمينة كرئيس الدكلة 
 .كالمطعـ كالمسكف إلي غير ذلؾ مف األمكر التي ال نممؾ فييا سكم الترجيح

نا بحاجة إلي العمـ بضكابط الترجيح الصحيح حتي نبتعد عف نأخامسان: 
 .االختيارات العشكائية

مف األصكلييف ال يذكر عند الكبلـ عمي الترجيح أحكاـ  كثيران  فأسادسان: 
الفركع الفقيية ،بؿ يكتفي بعرض األقكاؿ كاألحكاـ فقط،لذا كانت دراسة ىذه 
الفركع كبياف صحة ترجيحات الفقياء ضركرة ممحة مف خبلؿ القكاعد التي 

 .صكليكفكضعيا األ
الكاحدة،تبيف لنا  سابعان: كثرة التعارض بيف األحكاـ في القضية أك المسألة

كف تأىمية معرفة قكاعد الترجيح ،خصكصان مع كثرة النكازؿ كالقضايا التي لـ 
 .معيكدة في عصر التابعيف

 خطة البحث
 قسمت ىذا البحث إلي مقدمة كأربعة مباحث كخاتمة:

 أما المقدمة فتشتمؿ عمي:
 .أكالن:مقدمة البحث

 .سبب اختيار البحث ثانيان:
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 .:خطة البحثثالثان 
 .رابعان:منيجي في البحث

 .أحكاموك  كشركطو المبحث األكؿ: تعريؼ الترجيح كأركانو
 كفيو  ثبلثة مطالب:

  .المطمب األكؿ : تعريؼ الترجيح لغة كاصطبلحان  
 .المطمب الثاني:أركاف الترجيح كشركطو
 .المطمب الثالث:أحكاـ الترجيح العامة

 .القدرة عميو كعدـالمبحث الثاني: حكـ الترجيح كتعارض كجكىو 
 كفيو ثبلثة مطالب:

 .حكـ الترجيح المطمب األكؿ:
 .تعارض كجكه الترجيح المطمب الثاني:
 .الترجيح ميحكـ عدـ القدرة ع المطمب الثالث:
 .الترجيح بيف األدلة طرؽ المبحث الثالث:

 كفيو ثبلثة مطالب:
 .الترجيح بيف دليميف منقكليف  المطمب األكؿ:

 .جيح بيف دليميف معقكليفالمطمب الثاني: التر 
 .المطمب الثالث: الترجيح بيف دليؿ منقكؿ كمعقكؿ

 .التطبيقات الفقيية المبحث الرابع:
 .نقض الكضكء مف مس الذكر -ُ
 .لممأمـكقراءة الفاتحة  -ِ
 .أكؿ كقت الصبح الغمس أـ اإلسفار  -ّ
 .الجير بالبسممة  -ْ
 .صياـ يـك الشؾ -ٓ
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  .ليتيـالزكاة في ماؿ الصبي كا -ٔ
 .اإلحراـالتطيب قبؿ  -ٕ
 .قتؿ المرأة المرتدة -ٖ

 .أما الخاتمة ففي أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ البحث
 :منيجي في البحث

كفؽ الخطة السابقة  -سبحانو  -كمنيجي في البحث سكؼ يككف بإذف اهلل
 كما يمي : 

ية كالمراجع المثبتة جمع المادة العممية بكؿ تتبع كدقة مف مصادرىا العمم -ُ
 في ىكامش البحث  كفي فيرس المراجع كالمصادر .

تحرم الدقة في نقؿ المذاىب مف أصكليا كعرضيا كنسبتيا إلى قائمييا  -ِ
ككثقت ذلؾ مف كتبيـ مباشرة ، كلـ ألجأ إلى التكثيؽ بكاسطة إال عند 

 تعذر األصؿ .
يقان ، مع بياف مكطف تحرير محؿ النزاع في المسألة ،تحريران عمميان دق -ّ

 .الخبلؼ في المسألة
ذكر الفركع الفقيية التي تتفرع عمى ىذه المسألة األصكلية المختمؼ  -ْ

فييا ، مع ذكر الرأم الفقيي كدليمو كمناقشتو مف كتب الفقو األصمية 
 كمدل ارتباط الفرع الفقيي بقاعدتو األصكلية . المعتبرة ،

يكضح المسائؿ بأجمي بياف مع ما  كتابة البحث بأسمكب عممي متأدب -ٓ
 .تقتضيو الببلغة مف مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ 

 .ترقيـ اآليات القرآنية الكريمة التي ترد في البحث كعزكىا إلى سكرىا -ٔ
تخريج األحاديث النبكية الشريفة كاآلثار التي ترد في البحث تخريجان  -ٕ

نف مع ذكر مكاف الحديث أك عمميان دقيقان معتمدان عمى كتب الصحاح كالس
األثر مف ىذه الكتب كالجزء مف الكتاب كالباب كرقـ الصفحة كرقـ 
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 .الحديث
ترجمة مكجزة تشمؿ اسـ العمـ ، -الغير مشيكرة  -ترجمة األعبلـ  -ٖ

 ككنيتو أك لقبو كتاريخ كفاتو كمؤلفاتو .
 .ممراجع كالمصادر ك المكضكعاتلالفيرسة الفنية  -ٗ

 .ىذا كاستغفر اهلل، كىك حسبي كنعـ الككيؿ                             
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 املبحث األٔل
 .أحكائّ ٔشزٔطّ حعزيف انرتجيح ٔأركاَّ

 كفيو  ثبلثة مطالب:
 .في تعريؼ الترجيح لغة كاصطبلحان  المطمب األكؿ:

 .المطمب الثاني:أركاف الترجيح كشركطو
 .يح العامةالمطمب الثالث:أحكاـ الترج

 املطهب األٔل
 حعزيف انرتجيح نغت ٔاصطالحا  

إف مصطمح الترجيح مف المصطمحات الشائعة لدم األصكلييف في مؤلفاتيـ   
يـ لـ يترككا التعرض لو ضمف مضاميف عمـ أصكؿ الفقو حيث إناألصكلية ،

،كال سيما حينما خاضكا في مبحث التعارض بيف األدلة الشرعية ،كسكؼ 
مصطمح لبعض التعريفات التي سردىا األصكليكف  -تعالي-اهللعرض بإذف أ

 .لقصد التكقؼ عند األفكار في ىذا الشأف  الترجيح ،
 :أكال: تعريؼ الترجيح لغة

إف الدراسة المغكية لكممة الترجيح تتطمب االطبلع عمي المؤلفات التي     
ممة المبحكث تيتـ بالمعاني المغكية مف المعاجـ كالقكاميس ،كذلؾ بإرجاع الك

عف معناىا إلي أصميا االشتقاقي كجذكرىا المغكم،كلـ يكف تراثنا العممي خاليان 
عمي  عف مثؿ ىذة الجيكد في التدكيف ،كلقد عكؼ العمماء قديمان كحديثان 

 .تأليؼ المدكنات التي تسعؼ الباحثيف في  أصكؿ الكممات كجذكرىا 
ح بالضـ ح بفتح الجيـ كيرجي رجح الميزاف يرجى  مأخكذ مف:لفظ الترجيح ك      
،أم ماؿ كأرجح الميزاف أثقمو حتي ماؿ ،كرجح الشئ  ح الكسر رجحانان كيرجً 

 .بيده ،كزنو كنظر ما ثقمو
عمي اعتقاد الرجحاف  كيطمؽ مجازان  ،كالرجحاف كالرجكح ،كىك مصدر رجح 
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  .،كيقاؿ رجح الشئ بمرجح ،كترجح الرأم عنده غمب عمي غيره
لحاء :أصؿ كاحد يدؿ عمي رزانة كزيادة ،يقاؿ:رجح الشئ كىك كالراء كالجيـ كا

كالترجح التذبذب بيف .راجح إذا كزف ،كأرجح الميزاف :أم أثقمو حتي ماؿ
 .الشيئيف 

كفاؿ كفاؿ كرجح األ رزاف ،كنساء ركاجح األ  مرأة رجاح :إ يقاؿ: كمف المجاز
رجح الميزاف ب يقاؿ :كيطمؽ عمي التمييؿ كالتغمي .رجح ،كجفاف رجح ككتائب

،كيطمؽ عمي األعياف الجكىرية حقيقة ،كمجازان عمي الدليؿ أك (َُ).إذا ماؿ
 (ُُ).المذىب أك الرأم 

حد أ()تفسير الترجيح لغة إظيار فضؿ في ُِيقكؿ شمس األئمة السرخسي)
جانبي المعادلة كصفان ال أصبلن،فيككف عبارة عف مماثمة يتحقؽ بو التعارض 

زيادة عمي كجو ال تقـك تمؾ الزيادة بنفسيا فيما  حد الجانبيفأ،ثـ يظير في 
 (ُّتحصؿ بو المعارضة أك تثبت بو المماثمة بيف الشيئيف ()

)الترجيح لغة إظيار الزيادة ألحد المثميف عمي  :(ُْ)كقاؿ اإلماـ البزدكم
،مف قكلؾ:أرجحت الكزف إذا زدت جانب المكزكف حتي ال أصبلن  األخر كصفان 

ال يبطؿ معني الكزف فصار الترجيح  سنجاب ميبلن مالت كفتو كطفت كفة ال

                                                           

،ٓؼؿْ ض٣ًٜد جُِـس ١ٍَٛ٨ُ ٕٔٗ/ٔٓؼؿْ ٓوح٤٣ّ جُِـس ٫ذٖ كحٌِ  ٣ٍجؾغ: - ٓٔ

 ،8ٕٓ/ٔآذحو١ ،جُوحِٓٞ جُٔك٤ؾ ُِل58ٍَٝ٤ٔ/ٔ،جُٔك٤ؾ ك٢ جُِـس ٫ذٖ ػرحوٖٗٙٔ/ٕ

 ٓٙٔ/ٔأْحِ جُر٬ؿس ُُِٓهش١ٍ

 5ٖٕ،ٝئٌشحو جُلكٍٞ ص  ٘ٗٗ/ٗ،ٜٝٗح٣س جٍُٓٞ  8ٖٓ/ٕجُؼؼى  شٍـ:٣ٍجؾغ  - ٔٔ

جٍُٓن٢ٓ ٛٞ: ٓكٔى ذٖ أقٔى ذٖ أذ٢ َْٜ جٍُٓن٢ٓ جُك٘ل٢ ، كو٤ٚ أط٢ُٞ ٓؿطٜى   - ٕٔ

ٛــ ٖٓ ضظح٤ٗلٚ : جُٔرٓٞؽ ك٢ جُلوٚ 8ٓٗق٘ل٢ ٓطٌِْ  ٓ٘حظٍ ،ضٞك٠ ك٢ قىٝو ْ٘س 

 ٝأطٍٞ جٍُٓن٢ٓ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ .

 ٖ٘ٔ/ ٘، ج٧ػ٬ّ ٌُُِ ٠ًِ  5ٕٙ/  ٤8ٖ ٤ُحهٞش جُك١ٞٔ ٣ٍجؾغ : ٓؼؿْ جُٔإُل     

 8ٕٗ/ٕأطٍٞ جٍُٓن٢ٓ :٣ٍجؾغ  - ٖٔ

ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى ذٖ جُك٤ٖٓ ذٖ ػرى ج٣ٌٍُْ، أذٞ جُكٖٓ، كهٍ ج٬ْ٩ّ جُرُو١ٝ: كو٤ٚ  - ٗٔ

أط٢ُٞ، ٖٓ أًحذٍ جُك٘ل٤س. ٖٓ ٌْحٕ ٍْٔه٘ى، ٗٓرطٚ ئ٠ُ " ذُوز " هِؼس ذوٍخ ٗٓق. 

٣ٍجؾغ:ٝك٤حش ٓؽ  ك٢ جُلوٚ ،ًُٝ٘ جُٞطٍٞ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ُٚ ضظح٤ٗق، ٜٓ٘ح جُٔرٓٞ

 8ٕٖٓ/ٗ،ج٧ػ٬ّ 8ٖٙ/ٔج٧ػ٤حٕ 
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 (ُٓ).(.بناءن عمي المماثمة
 تعريؼ الترجيح اصطبلحان: ثانيان:

ىؿ ىك فعؿ ، الختبلؼ نظرىـ إليو اختمؼ األصكليكف في تعريؼ الترجيح تبعان 
لممجتيد كعمؿ مف أعمالو ال يتحقؽ إال بو،أك ىك صفة لؤلدلة سكاء نظر فيو 

أنو فعؿ لممجتيد كىذا ىك  :فمف العمماء مف يرم، ر المجتيد أـ لـ ينظ
 .االتجاه األكؿ 

 .كمنيـ مف يرم أنو صفة لؤلدلة كىك االتجاه الثاني
 الجمع بيف االصطبلحيف،كعمي ىذا فاالتجاىات ثبلثة: :كمنيـ مف يرم

ليو ذىب جميكر ا  االتجاه األكؿ:الذم يرم أنو فعؿ مف أفعاؿ المجتيد ،ك 
 ة كالشافعية كبعض الحنابمة كمف ىؤالء:العمماء مف الحنفي

بأنو:تقكية طريؽ عمي آخر ليعمـ  -رحمو اهلل -(ُٔعرفو الفخر الرازم) -ُ
 (ُٕ).األقكل فيعمؿ بو كيطرح اآلخر

األمارتيف عمي  إحدلبأنو: تقكية  -رحمو اهلل–( ُٖعرفو البيضاكم)-ِ
 (ُٗ)ليعمؿ بيا األخرل

حدم إبأنو :تقكية  –اهللرحمو  –( َِكعرفو شمس الديف األصفياني) -ّ

                                                           

 8ٖٔ/ًٗشق ج٧ٍْجٌ ػٖ أطٍٞ جُرُو٣:١ٍٝجؾغ  - ٘ٔ

ٛٞ ٓكٔى ذٖ ػٍٔ ذٖ جُكٖٓ ذٖ جُك٤ٖٓ جُط٢ٔ٤ جُر١ٌٍ كهٍ جُى٣ٖ جٍُج١َ،  :جٍَُجٟ - ٙٔ

ظح٤ٗلٚ :جُٔكظٍٞ ٛـ ٖٓ ضٙٓٙٛـ ضٞك٢ ْ٘س ٗٗ٘شحكؼ٢ ،ٓلٍٓ ٓطٌِْ ، ُٝى ْ٘س 

 شًٌجش جًُٛد ٘٘/٣ٍٖجؾغ : جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س ٫ذٖ ًػ٤ٍ  ٓٝجُٔؼحُْ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ 

 ٖٔ/ٙ،ج٧ػ٬ّ  ٕٔ/٘

 .ٕٗٗ/ٕجُٔكظٍٞ ٣ٍجؾغ :- 5ٔ

ًحٕ هحػ٤حً،  ،ٛٞ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ ذٖ ٓكٔى جُش٤ٍج١َ ، ٗحطٍ جُى٣ٖ جُر٤ؼح١ٝ  - 8ٔ

ٖٓ ضظح٤ٗلٚ : جُٜٔ٘حؼ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ  ٛـ :8٘ٙذؼِّٞ ًػ٤ٍز ضٞك٠ ْ٘س  ، ػحٌكحً أٓحٓحً 

  ٓ٘/  ٕ، ذـ٤س جُٞػحز ٤ُِٓٞؽ٢  ٖٙٔ/  ٔ.٣ٍجؾغ : ؽروحش جُشحكؼ٤س 

 585/ٕشٍـ جُٜٔ٘حؼ ُشّٔ جُى٣ٖ ج٧طلٜح٢ٗ  :٣ٍجؾغ - 8ٔ

شّٔ جُى٣ٖ ج٧طلٜح٢ٗ ٓكٔى ذٖ ٓكٔٞو ذٖ ٓكٔى ذٖ ػ٤حو جُِٓٔح٢ٗ، هحع، ٖٓ  - ٕٓ

ح. ًٝحٕ ٝجُىٙ ٗحتد جُِٓط٘س. ُٝٔح جْط٠ُٞ جُؼىٝ كوٜحء جُشحكؼ٤س ذأطرٜحٕ. ُٝى ٝضؼِْ ذٜ

ك٢ُٞ هؼحء  ٓ٘ٙػ٠ِ أطرٜحٕ ٌقَ ئ٠ُ ذـىجو غْ ئ٠ُ جٍُّٝ. ٝونَ جُشحّ ذؼى ْ٘س 
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األمارتيف بما يترجح بو عمي األخرل فيعمـ األقكل ليعمؿ بو كتطرح 
 (ُِ).األخرل

األمارتيف عمي  إحدمبأنو: تقكية  -كعرفو بدر الديف الزركشي رحمو اهلل -ْ
 (ِِبما ليس ظاىران) األخرل

 .(ِْحد الطريقيف)أبأنو:تقكية  -رحمو اهلل–( ِّكعرفو ابف السبكي) -ٓ
 األخرلاألمارتيف عمي  إحدمبأنو:تقكية –رحمو اهلل–( ِٓكعرفو اإلسنكم) -ٔ

 .(ِٔليعمؿ بيا)
بأنو:إظيار قكة ألحد  -رحمو اهلل–( ِٕكعرفو عبلء الديف البخارم) -ٕ

 (ِٖ).الدليميف المتعارضيف لك انفردت عنو ال تككف حجة معارضة
عمي األخر احد الطرفيف  بأنو:تقكية -رحمو اهلل -( ِٗكعرفو الشككاني) -ٖ

                                                                                                                                        

)ٓ٘رؽ( غْ ضٞؾٚ ئ٠ُ ٓظٍ ٢ُٝٝ هؼحء هٞص. كوؼحء جٌٍُى.ٝجْطوٍ آنٍ أٍٓٙ ك٢ =

ٍ جُلوٚ، جُوحٍٛز، ٓىٌْحً، ٝضٞك٠ ذٜح. ُٚ ًطد، ٜٓ٘ح )شٍـ جُٔكظٍٞ ٍُِج١َ( ك٢ أطٞ

 5/85،ج٫ػ٬ّٖٓٔ ص ٝذـ٤س جُٞػحز ٖ٘ٔ /ُْٖٔٝ ٣ٌَٔ، ٣ٍجؾغ :جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س 

 585/ٕشٍـ جُٜٔ٘حؼ :٣ٍجؾغ  - ٕٔ

 ٖٓٔ/ٙجُركٍ جُٔك٤ؾ ًٌُُِش٢  :٣ٍجؾغ - ٕٕ

حّ ذٖ ٣ْٞق جذٖ  - ٖٕ ّٔ ٛٞ أذٞ ْٗظٍ ػرى جُٞٛحخ ذٖ ػ٢ِِّ ذٖ ػرى جٌُحك٢ ذٖ ػ٢ِِّ ذٖ ض

ُِى ذحُوحٍٛز  -ضؼح٠ُ - ٠ْٞٓ جُٓر٢ٌ جُشحكؼ٢ ٌقٔٚ هللا ُٝ جُِٔوَّد ذـ" هحػ٢ جُوؼحز " ، 

َ٘س   غ جُؿٞجٓغ ك٢  5ٕ5َْ ْٔ ـ ٓهطظٍ جذٖ جُكحؾد ، ج٩ذٜحؼ ، َؾ ٍْ ٖ ٓظَّ٘لحضٚ : ش ِٓ ٛـ 

ك٢ِّ  ُٞ َ٘س  -ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ-أطٍٞ جُلوٚ . ضُ َْ ٛـ . ٣ٍجؾغ : جُلطف جُٔر٤ٖ  55ٔذىٓشن 

 ٓ 8ٕٔ: ٔكحػٍز ٝقٖٓ جُٔ ٕ٘ٗ: ٕ، جُىٌٌ جٌُحٓ٘س  8ٕٔ/ٕ

 ٖٓٙ/ٕؾٔغ جُؿٞجٓغ ٓغ قحش٤س جُر٘ح٢ٗ :٣ٍجؾغ - ٕٗ

ٍ ذٖ ػ٢ِِّ ذٖ ئذٍج٤ْٛ جُوٍش٢  - ٕ٘ َٔ َٖٓ ذٖ ػ٢ِِّ ذٖ ُػ ى ػرى جٍُق٤ْ ذٖ جَُك َّٔ َك ُٓ ٛٞ أذٞ 

َ٘س  َْ ُِى ذاْ٘ح  ُٝ ٖ ضظح٤ٗلٚ : جُٔرٜٔحش ػ٠ِ  5ٓٗجُشحكؼ٢ ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ ،  ِٓ ٛـ . 

ك٢ِّ جٍُٝػس ، ج٧شرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ ، ج ُٞ ذٔظٍ  -ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ-ُط٤ٜٔى ، ٜٗح٣س جٍُٓٞ . ضُ

َ٘س   .8ٗٔ،  8ٖٔ/ٕٝجُلطف جُٔر٤ٖ   ٖٗ٘/ٕٛـ . ٣ٍجؾغ :جُىٌٌ جٌُحٓ٘س  55َْٕ

 ٙ٘ٔ/ٖٜٗح٣س جٍُٓٞ ُ٪١ْٞ٘ :٣ٍجؾغ - ٕٙ

ى جُرهح١ٌ  - 5ٕ َّٔ َك ُٓ ى ذٖ  َٔ   -ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ-ػ٬ء جُى٣ِّٖ جُرهح١ٌ : ٛٞ ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ أَْق

ك٢ِّ ٌقٔٚ جُلو ُٞ ٖ ٓظَّ٘لحضٚ : ًشق ج٧ٍْجٌ ، ؿح٣س جُطكو٤ن . ضُ ِٓ ٤ٚ جُك٘ل٢ ج٧ط٢ُٞ .. 

َ٘س  َْ  5ٖٔ/ٔٝجُؿٞجٍٛ جُٔؼ٤ثس   8ٗٛـ . ٣ٍجؾغ : جُلٞجتى جُر٤ّٜس / 5ٖٓهللا ضؼح٠ُ 

 58/ًٗشق ج٧ٍْجٌ :٣ٍجؾغ - 8ٕ

ٍجً ٓكىغحً ٛٞ: ٓكٔى ذٖ ػ٠ِ ذٖ ػرى هللا جُشًٞح٢ٗ ًحٕ كو٤ٜحً أط٤ُٞحً ٓؿطٜىجً ٓلٓ - 8ٕ

ٛـ ٖٓ ضظح٤ٗلٚ : جُوٍٞ ٕٓ٘ٔٛـ ٝضٞك٠ ػحّ  5ٖٔٔٓإٌنحً ٝجػظحً ، ُٝى ذح٤ُٖٔ ػحّ 



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0310   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (َّقكم فيعمؿ بو كيطرح اآلخر)ألفيعمـ ا
 : كقد نكقشت ىذة  التعاريؼ مف كجكه

ف أل  ،نيـ جعمكا التقكية جنسان في التعريؼ كىناؾ تناؼ بينيماأ الكجو األكؿ:
،كالترجيح ىك تقكية فعؿ الشارع أك المجتيد حقيقة أك ما بو التقكية مجازان 

 .نفس ما بو الترجيح
ظيار القكة في  كأجيب عف ذلؾ: حد الدليميف أبأف المراد بالتقكية ىنا البياف كا 

 .،كليس المراد فعؿ الشارع أك المجتيد حقيقة
حد الدليميف أف استعماؿ التقكية في البياف كاإلظيار في أ كقد رد ىذا الجكاب:

نما مجازم،كالمجاز يحتاج إلي قرينة تعيف المراد  حقيقيان ليا، ليس استعماالن  كا 
 .غير مكجكدة ىناكىي  ،

ف لفظ التقكية يشمؿ المجتيد كغيره أل أنيا غير مانعة ،كذلؾ  الكجو الثاني:
،مما يجعؿ غير المجتيد يقـك بالترجيح بيف األدلة المتعارضة كىك ليس أىبل 

 .لذلؾ ،كلذا كاف مف األكلي أف يقاؿ :فييا تقكية المجتيد
و أىـ أركاف الترجيح ،فمك نأأنيا لـ تصرح بذكر المجتيد ،مع  الكجو الثالث:

 .حسفأقيؿ :تقكية المجتيد أك إظيار المجتيد لكاف أكلي ك 
نو إبأنو حتي كلك لـ يصرح بمفظ المجتيد في التعريؼ ف كأجيب عف ذلؾ:
ف إف المقدـ ألحد الدليميف لك لـ يكف مف أىؿ االجتياد فأل  ،داخؿ فيو عرفان 

بتناء ااد بمثؿ ىذا التقديـ في ذلؾ ال يسمي ترجيحان عند األصكلييف ،كال اعتد
 .األحكاـ الشرعية عميو

ال تككف حجة )ف تعريؼ عبلء الديف البخارم كرد فيو قيد أ الكجو الرابع:
 كيخرج بو أمكر منيا: (معارضة

                                                                                                                                        

جُلطف  ٖ٘/  ٔٔجُٔل٤ى ك٢ ج٫ؾطٜحو ٝجُطو٤ِى ٝئٌشحو جُلكٍٞ . ٣ٍجؾغ :ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ =

 ٓ 88ٕ/  ٙج٧ػ٬ّ  ٗٗٔ/  ٖجُٔر٤ٖ 

 . (5ٖٕئٌشحو جُلكٍٞ ص)٣ٍجؾغ: - ٖٓ



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0314   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .دلةألالترجيح بكثرة ا -ُ
 .الترجيح بكثرة الركايات ككثرة الطرؽ -ِ
 .كافقة القياسحد المتعارضيف مف الكتاب أك السنة بمأترجيح  -ّ

كال شؾ أف إخراج ىذة الترجيحات بيذا القيد فيو إخبلؿ بالتعريؼ الذم يجب 
 .أف يككف جامعان لكؿ أفراد المعرؼ

بدر الديف الزركشي كابف السبكي كعبلء الديف  :ف تعريؼأ الكجو الخامس:
 :كما قاؿ البعض  ،ف اإلشارة إلي ثمرة الترجيح أك الغاية منومخاؿ  ،البخارم

 .ممف ذىب إلي ىذا االتجاه "يعمؿ بول"
 :)ف في تعريؼ الشككاني حشك كزيادة ال حاجة إلييا بقكلوأالكجو السادس: 

قكم ال يقدمو عمي األالدليؿ  نوأف المجتيد لك لـ يعمـ أل  (ليعمـ األقكل
 (ُّمعارضة اآلخر ،كمف شرائط التعريؼ أف يصاف عف الحشك كالزيادة)

ليو ذىب بعض العمماء ا  ف الترجيح صفة لؤلدلة ،ك أاالتجاه الثاني: الذم يرم 
 منيـ اآلمدم كابف الحاجب كغيرىـ

حد الصالحيف لمداللة عمي أبأنو:اقتراف -رحمو اهلل -(ِّعرفو اآلمدم)-ُ
ىماؿ   (ّّ).اآلخرالمطمكب مع تعارضيما بما يكجب العمؿ بو كا 

م بو عمي بأنو:اقتراف األمارة بما تقك  -رحمو اهلل –(ّْعرفو ابف الحاجب)-ِ
                                                           

،شٍـ ٓ٘حٌ  ٗ٘ٔ، ٖ٘ٔ/ٖ،ٝض٤ٓ٤ٍ جُطك٣ٍٍ  55/ٗ ك٢ ًشق ج٧ٍْجٌ:٣ٍجؾغ  - ٖٔ

، ،أطٍٞ  ٕٙٔ,5ٕٔ/ٔ،قحش٤س جُر٘ح٢ٗ ػ٢ِ شٍـ جُٔك٢ِ  ٖٙٓج٧ٗٞجٌ ٫ذٖ ِٓي ص 

، جُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ٕٓؿح٣س جُٞطٍٞ ٨ُٗظح١ٌ ص  8ٕٗ/ٕجٍُٓن٢ٓ 

 8ٕ-8ٔ/ٔ(، ٝجُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ُِرُٗؿ٢ 8ٕٔ-8ُِٕٓىًطٌٞ/جُكل٘ح١ٝ ص )

َٖٓ ػ - ٕٖ ى ذٖ ْحُْ جُطـِر٢ ج٧ط٢ُٞ ٛٞ أذٞ جَُك َّٔ َك ُٓ  -ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ -٢ِِّ ذٖ أذ٢ ػ٢ِِّ 

َ٘س  َْ ُِى ذأٓى  ٖ ٓظَّ٘لحضٚ :  ُٔ٘٘ٝ ِٓ َٛد ذًٔٛد جُّشحكؼ٤ّس ..  ً َٔ ٛـ ، ٗشأ ق٘ر٤ِّحً ، ٝضَ

ك٢ِّ ٌقٔٚ هللا  ُٞ ج٩قٌحّ ك٢ أطٍٞ ج٧قٌحّ ، ٓ٘ط٠ٜ جٍُٓٞ ك٢ ج٧طٍٞ ، ُرحخ ج٧ُرحخ . ضُ

َْ  -ضؼح٠ُ– ٝؽروحش جُّشحكؼ٤ّس   ٓٗٔ/ٖٔٛـ .٣ٍجؾغ: جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س  َٖٔٙ٘س ذىٓشن 

 . 8٘/ٕٝجُلطف جُٔر٤ٖ   8ٕٔ/٘جٌُرٍٟ 

 .ٕٙ٘/٣ٍٖجؾغ:ج٩قٌحّ ٦ُٓى١  - ٖٖ

جذٖ جُكحؾد : ٛٞ ػػٔحٕ ذٖ ػٍٔ ذٖ أذ٢ ذٌٍ ذٖ ٣ّٞٗ أذٞ ػٍٔٝ جُٔؼٍٝف ذحذٖ  - ٖٗ

 =ى١ ٍٓجًُ ه٘ح ذٔظٍ ْ٘سقئجُكحؾد جُٔظ١ٍ ، كل٤ٚ أط٢ُٞ ٓطٌِْ ٗظحٌ ُٝى ك٢ ئْ٘ح 



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0311   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .(ّٓ) معارضيا
تيما فإنيما يكاداف يخمكاف مف االعتراضات اكىذاف التعريفاف مع كجاز 

المكجية إلي غيرىـ ،كينطبؽ عمييما بأنيما جامعاف ألفراد المعرؼ كمانعاف 
 .إلييامف دخكؿ غيرىا 

 كلكف يؤخذ عمييما ما يمي:
لتعريؼ،كما لـ عدـ ذكرىما لممجتيد كالمتعارضيف كذكرىما كاجب في ا أكالن:

 .الترجيح كىي القكؿ ليعمؿ بويذكرا ثمرة 
كىك كصؼ لمدليؿ ،أك ىك فعؿ  أنيما جعبل االقتراف جنسان في التعريؼ ، :ثانيان 

كالترجيح فعؿ المرجح عمي الراجح أك نفس ما بو  الشارع أك المجتيد ،
 .الترجيح كما سبؽ
راه مف أنو صفة لؤلدلة عمي ما ي بأنيما عرفا الترجيح بناءن  كيجاب عف ذلؾ :

،كىذا المأخذ بناءان عمي أف الترجيح مف فعؿ المجتيد،كىما ال يقكال بذلؾ 
 .فاالعتراض في غير محمو

)إىماؿ اآلخر(كىذا كبلـ زائد ف تعريؼ اآلمدم غير مانع ،ألنو أتي بمفظأ ان:لثثا
كىذا (حد الصالحيفأ،ألف الترجيح ال يكجب إىماؿ المرجكح ،ككذلؾ أتي )

مؿ التعارض بيف القطعييف كالظنييف ،كبيف القطعي كالظني،مما يجعمو يش
مخالفان لمذىبو الذم يرم أنو ال تعارض بيف القطعيات كال بيف القطعي 

 (ّٔ).كالظني
 االتجاه الثالث:

الذم يرم الجمع بيف االصطبلحيف كىك أف الترجيح فعؿ المجتيد كصفة 
                                                                                                                                        

ٛـ ٖٓ ضظح٤ٗلٚ :ٓهطظٍ جُٔ٘ط٠ٜ  ٣ٍجؾغ: شؿٍز جٌُ٘ٞ ٙٗٙٛـ ضٞك٠ ْ٘س 5ٓ٘ =

  5ٙ/  ٕ، جُلطف جُٔر٤ٖ  ٕٔٙ، جُى٣رحؼ جًُٔٛد ص 5ٙٔج٤ًًُس ُٔكٔى ٓهِٞف ص

 .8ٖٓ/٣ٍٕجؾغ:شٍـ جُؼؼى ُٔهطظٍ جذٖ جُكحؾد  - ٖ٘

،جُطؼحٌع ٘ٙج٢ُُٞ ص  ٣ٍجؾغ:ػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ ضأ٤ُق :ذ٤ّ٘ٞٗ - ٖٙ

 (8ٕٕ-٤ٕ8ٔف ُِىًطٌٞ/جُكل٘ح١ٝ ص )ٝجُطٍؾ



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0312   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

( الذم عرؼ ّٕالتفتازاني) ليو ذىب بعض األصكلييف كاإلماـا  لؤلدلة ،ك 
 (ّٖ).اآلخرالترجيح بأنو:بياف الرجحاف أم القكة التي ألحد المتعارضيف عمي 

ف كيعترض عمي ىذا التعريؼ بأنو يذكر ثمرة الترجيح ،كما أنو غير مانع أل 
تعبيره بالمتعارض يشمؿ التعارض بيف القطعييف كالظنييف أك بيف القطعي 

 .(ّٗعدـ التعارض إال بيف الظنييف)كالظني ،مع أف الشافعية يركف 
 التعريؼ الراجح
،كتبلفي فيو ما كقع مف (َْ)النممة ـالدكتكر /عبد الكريلشيخ ىك الذم ذكره ا

  :فقاؿ اعتراضات كاستدراكات عمي التعاريؼ السابقة
ىك:تقديـ المجتيد ألحد الدليميف المتعارضيف ،لما فيو مف مزية معتبرة تجعؿ 

 .(ُْخر)العمؿ بو أكلي مف اآل
 شرح التعريؼ

)تقديـ( جنس في التعريؼ يشمؿ تقديـ الترجيح كغيره،كما يشمؿ تقديـ  قكلو
 .المجتيد كغير المجتيد

حد الدليميف المتعارضيف أقكم مف أكالمراد بالتقديـ ىنا:بياف المجتيد أف 
                                                           

ٍ ذٖ ػرى هللا جُطلطحَج٢ٗ ٌقٔٚ هللا  - 5ٖ َٔ  -ضؼح٠ُ -جُطلطحَج٢ٗ : ٛٞ ْْؼى جُى٣ٖ ٓٓؼٞو ذٖ ُػ

َ٘س  َْ ُِى ذطلطحَجٕ  ُٝ ٖ ضظح٤ٗلٚ : جُط٣ِٞف ك٢ ًْشق قوحتن  ،ٛـ  5ٕٔجُؼ٬ّٓس جُشحكؼ٢ ،  ِٓ
ـ ج٧ٌذؼ٤ٖ ج ٍْ ك٢ِّ ٌقٔٚ هللا جُط٘و٤ف ، ش ُٞ َ٘س  -ضؼح٠ُ–٣ُٝٞ٘س ك٢ جُكى٣ع . ضُ َْ ذٍٓٔه٘ى 

 ٕٙٔ/ٕٝجُلطف جُٔر٤ٖ   ٘ٗ٘/ٔجُىٌٌ جٌُحٓ٘س ٣ٍجؾغ :ٛـ .  58ٔ

 ٖٓٔ/ٕجُط٣ِٞف ػ٢ِ جُطٞػ٤ف :٣ٍجؾغ - 8ٖ

 (8ٕٕجُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ُِىًطٌٞ/جُكل٘ح١ٝ ص ):٣ٍجؾغ - 8ٖ

 ٛـ ك٢ ٓ٘طوس جُوظ5ْ٘٤ٖٔ/ 5/ ُٔٝى ك٢  ػرى ج٣ٌٍُْ ذٖ ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى جُِ٘ٔس - ٓٗ

، ٝٗشأ ٣ط٤ْ ج٧ذ٣ٖٞ ق٤ع ُْ ٣ٍٛٔح، ضٞك٤ص ٝجُىضٚ ُٝٚ ٖٓ جُؼٍٔ ْ٘طحٕ كوؾ، ذحُٓؼٞو٣س

ٝضٞك٢ ٝجُىٙ ُٝٚ ٖٓ جُؼٍٔ أٌذغ ٤ْٖ٘، قظَ ػ٠ِ وٌؾس جُىًطٌٞجٙ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ٖٓ 

شٍـ ػىوجً ٖٓ جٌُطد  .ٛـ5ٓٗٔػحّ  ج٩ٓحّهْٓ أطٍٞ جُلوٚ ذ٤ٌِس جُش٣ٍؼس ذؿحٓؼس 

٤ٔس ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ٝضطر٤وحضٚ ك٢ قِوحش ػ٤ِٔس ك٢ ذؼغ جُؿٞجٓغ ٓػَ "ًطحخ جُؼِ

ضٞك٢  ك٢  .ٌٝػس جُ٘حظٍ" ٝ"جٌُٞهحش" ٝ"جًُٜٔخ" ٝ"جُؿحٓغ" ٝؿ٤ٍٛح

. ٣ٍجؾغ : ٓوىٓس ًطحذٚ ٌٝػس جُ٘حظٍ  ٝجًُٜٔخ، ٝوجٌ  ( ذح٣ٍُحعٖ٘ٗٔ/شؼرحٕ/ٖٔ)

 .)ذىٕٝ ػىو( ج٧نرحٌ جُٓؼٞو٣س

 ٖٕٕٗ/٘طٍٞ جُلوٚ جُٔوحٌٕ ُِىًطٌٞ /ػرى ج٣ٌٍُْ جُِ٘ٔسجًُٜٔخ ك٢ ػِْ أ:٣ٍجؾغ - ٔٗ
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خر ،كأف العمؿ بو أكلي سكاء كاف ىذا البياف بالقكؿ أك بالكتابة معارضة اآل
ؿ المجتيد :العمؿ بيذا الحديث أكلي ،أك بالفعؿ :كأف يعمؿ بأحد كأف يقك

الدليميف المتعارضيف ،أك بالكتابة كأف يكتب المجتيدكف في كتبيـ كمؤلفاتيـ 
 (ِْ).اآلخرما يؤخذ منو تقديـ أحد الدليميف عمي 

)المجتيد( كالمراد بو الذم يستفرغ جيده في درؾ األحكاـ  : كقكلو
 (ّْالشرعية)
 .أكؿ في التعريؼ يخرج تقديـ غير المجتيد فبل يعتبر بتقديموكىك قيد 

فيذا ليس  كقكلو:)ألحد الدليميف(قيد ثاف ،خرج بو تقديـ الدليميف جميعان 
 .ترجيحان 
حد الدليميف غير أ)المتعارضيف( قيد ثالث في التعريؼ خرج بو تقديـ  كقكلو

 .ف الترجيح ال يقع بينيماإالمتعارضيف،ف
مف مزية( المزية يراد بيا :القكة كالزيادة كالفضؿ ،أم يكجد  كقكلو: )لما فيو

حد أحد الدليميف زيادة قكة فكؽ درجة الحجية بينيما المجتيد في أفي 
 .الدليميف ،سكاء كانت مستقمة أك بزيادة كصؼ في الدليؿ

المزية أف تككف مما يعتبر  هكقكلو: )معتبرة( كصؼ لممزية ،أم البد ليذ
كىي قيد رابع في التعريؼ خرج بو .دليؿ عمي آخرلمتقكية ،كتفضيؿ 

المرجحات الضعيفة التي ال اعتبار ليا ،كالمرجحات المختمؼ فييا ،كالترجيح 
 .بعمؿ أىؿ المدينة عند مف ال يعترؼ بو دليبلن 

كالمراد :أف  كقكلو: )تجعؿ العمؿ بو أكلي مف اآلخر( صفة ثانية لممزية،
الزيادة،كيككف العمؿ بيا  هجتيد يعمؿ بيذتككف ىذة المزية معتبرة تجعؿ الم

 (ْْ).اآلخرأكلي مف 
                                                           

 (8ٖٕجُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ُِىًطٌٞ/جُكل٘ح١ٝ ص ):٣ٍجؾغ - ٕٗ

  ٕٙٗ/ٖج٩ذٜحؼ ك٢ شٍـ جُٜٔ٘حؼ ٫ذٖ جُٓر٢ٌ ٣ٍجؾغ: -ٖٗ

(، ٝجُطؼحٌع 8ٕٗ-8ٖٕجُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ُِىًطٌٞ/جُكل٘ح١ٝ ص )٣ٍجؾغ: -ٗٗ

 8٘-8ٕ/ٔٝجُطٍؾ٤ف ُِرٌُٗؿ٢ 
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 تعريؼ التعارض
لما كاف الترجيح مبني عمي التعارض كتقـك حقيقة تصكر الترجيح عميو،مف 

 صؿ لو ال يكجد إال بو ،أحيث معرفة حقيقتو كمعناه ،فيك أساس الترجيح ،ك 
 فيك مبني عميو،كاف البد مف تعريفو تعريفان مكجزان : 

 تعريؼ التعارض لغة: أكال:
التعارض مصدر تعارض الشيئاف إذا تقاببل كتناقضا،كتعارض األدلة :إثبات 

أك  لؤلخرلحدىما ما نفاه اآلخر ،كتعارض البينات :أف تشيد أحدىما بما أ
 .العكس

 .كيطمؽ التعارض :عمي التدافع كالتمانع كالتنافر كؿ ذلؾ متقارب 
،كعارضت الشئ إذا انتصب كصار مانعان كمف ذلؾ قكليـ :عرض الشئ يعرض 

 بالشئ قابمتو بو،
ة في أطبة المر كلـ يصرح،كالتعريض في خً  كالمعارض مف الكبلـ :ما عرض بو

عدتيا ،أف يتكمـ بكبلـ يشبو خطبتيا كال يصرح بو،كالعارضة: قكة الكبلـ 
كعارض الشئ بالشئ معارضة أم قابمو ،كعرضت ، كتنقيحو كالرأم الجيد

 .قرأتو الكتاب أم
دافعة ،كيطمؽ عمي مىذا يككف التعارض لغة:التقابؿ كالتمانع كال يكعم

 (ْٓ) .الظيكر كاإلظيار
 تعريؼ التعارض اصطبلحان: ثانيان:
ذكر األصكليكف لمتعارض تعريفات كثيرة قريبة التشابو مف بعضيا       

حان ،كلككف البحث يتعمؽ بقكاعد الترجيح فسأكتفي بذكر تعريؼ كاحد أراه راج
 مف بيف ىذة التعريفات كىك:

                                                           

ٝٓح  ٘ٙٔ/5،ُٓحٕ جُؼٍخ ٙٗٔ/ٔ،ض٣ًٜد جُِـس ٗٓٗ/ٕٔظرحـ ج٤ٍُ٘ٔجُ:٣ٍجؾغ- ٘ٗ

 85ٗ/ٕذؼىٛح،شٍـ قىٝو جذٖ ػٍكس
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 (ْٔ)(تقابؿ الدليميف عمي سبيؿ الممانعة)
 شرح التعريؼ

المراد بو ىك أف يدؿ كؿ مف الدليميف عمي منافي ما يدؿ عميو  )تقابؿ( لفظ :
 .خرآلا

كىك جنس في التعريؼ يشمؿ كؿ تقابؿ ،سكاء كاف بيف حكميف مختمفيف 
 .كاؿ المجتيديفكالكجكب كالتحريـ ،أك دليميف،أك بيف أق

لفظ)الدليميف(لما أضيؼ لمتقابؿ قيد أكؿ خرج بو تقابؿ غير الدليميف ،فإف ذلؾ 
 ال يسمي تعارضان،

ال فبل يتحقؽ التعارض   كالبد ليذيف الدليميف أف يككنا بيف متساكييف كا 
 .فاألقكل مقدـ عمي األضعؼ،كالقطعي مقدـ عمي الظني

اف أنو يشترط في الدليميف بو لبي يءكعبارة)عمي سبيؿ الممانعة (ج
خر،كأف يدؿ المتعارضيف :أف يدؿ أحد الدليميف عمي غير ما يدؿ عميو اآل

فدليؿ الجكاز يمنع ’أحدىما عمي الجكاز ،كاآلخر يدؿ عمي التحريـ 
كمعارض  فكؿ منيما مقابؿ لآلخر ، التحريـ،كدليؿ التحريـ يمنع الجكاز ،

 (ْٕ).لو

                                                           

،ٝضو٢ جُى٣ٖ جُلطٞق٢ ك٢ 8ٓٔ/ٙجنطحٌ ًٛج  جُطؼ٣ٍق جًٌُُش٢ ك٢ جُركٍ جُٔك٤ؾ - ٙٗ

(،ٝجًُٜٔخ ك٢ 5ٖٕ،ٝجُشًٞح٢ٗ ك٢ ئٌشحو جُلكٍٞ ص)ٙٓٙ/ٗشٍـ جًٌُٞد ج٤ٍُ٘ٔ 

 ٕٔٔٗ/٘ػِْ أطٍٞ جُلوٚ جُٔوحٌٕ 

،جُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ٕٔٔٗ/٘جًُٜٔخ ك٢ ػِْ أطٍٞ جُلوٚ جُٔوحٌٕ :٣ٍجؾغ - 5ٗ

 ٝٓح ذؼىٛح(ٖٗ(،ػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ضأ٤ُق /ذ٤ّ٘ٞٗ ج٢ُُٞ ص)8ٖص)
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 املطهب انثاَي
 شزٔطّأركاٌ انرتجيح ٔ

 أركاف الترجيح: : أكالن    
تحقؽ بيا ماىيتو ،بحيث لك فقد تأجزاءه التي يتركب منيا،ك  أركاف الشيء

مف خبلؿ التعريفات السابقة لمترجيح يمكننا ،ك كاحد منيا لـ تكجد تمؾ الماىية
 : ؼ عمي أركاف الترجيح ،كىيك الكق

ح ،كالمرجكح كىما كىما محؿ الترجيح كىما الراج :الركف األكؿ:كجكد الدليميف
ذا بطؿ  حدىما يبطؿ التعارض ،فيبطؿ أاألمراف المذاف يثبت بينيما التعارض،كا 

 .الترجيح تبعان 
الركف الثاني:المزية :كىي المعيار الذم ينظر بو في الدليميف لقصد تقديـ 

ح بو(أ  .حدىما عمي اآلخر ،كىك )المرجى
أحد الدليميف عمي  كىك الذم يرجح:المجتيد المرجح كجكد الركف الثالث:

 كىك)المرجح(.ف الترجيح فعؿ كالبد لو مف فاعؿ ،كىك المجتيدخر ،أل اآل
كىك تقديـ المجتيد لمدليؿ الذم يريد ترجيحو عمي :الركف الربع:التقديـ

 (ْٖ).خراآل
 شركط الترجيح : ثانيان     

يتكقؼ الترجيح عمى شركطو عدمان ال كجكدان،ألف كجكد الشرط ال يمـز كجكد 
شركط ، كلكف عدـ الشرط يمـز عدـ المشركط ، كقد ذكر العمماء شركطان الم

 في البحر المحيط . الزركشيكثيرة ذكرىا بدر الديف 
الشرط األكؿ : أف يككف بيف األدلة ، كمف المعمـك أف الترجيح يجرل بيف 

أف الدعاكل ال يدخميا الترجيح ،كاختمؼ العمماء فى  ،األدلة ، كذكر الزركشي
                                                           

،ضظٌٞ جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ ُٔظطل٢ ذٖ شّٔ  ٖٓٔ/ٙجُركٍ جُٔك٤ؾ :٣ٍجؾغ - 8ٗ

ٌع ٝجُطٍؾ٤ف ذ٤ٖ ،جُطؼحٕٔٔٗ/٘(جًُٜٔخ ك٢ ػِْ أطٍٞ جُلوٚ جُٔوحٌٕ ٕٗجُى٣ٖ ص)

 (ٖٕٔج٧وُس ُِرٍَٗؿ٢ ص)
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 فى المذاىب . جريانو
إنو اليجرل فييا الترجيح ، ألنيا دعاكل محضة تحتاج  :فمف العمماء مف قاؿ

 إلى الدليؿ ، كالترجيح بياف اختصاص الدليؿ بمزيد قكة فميس ىك دليبلن .
ف الترجيح يدخؿ في المذاىب باعتبار أصكليا كنكادرىا إكمف العمماء مف قاؿ:

أما إذا تعارض عند العامي ،عض كبيانيا،فإف بعضيا قد يككف أرجح مف ب
 .األعمـأقكاؿ المجتيديف ،فميس ىذا مف باب الترجيح ،ألنو يجب تقميد 

الشرط الثاني : قبكؿ األدلة التعارض فى الظاىر ، فإذا لـ تكف قابمة لمتعارض 
ترجيح فييا ، ألف الترجيح عبارة عف  امتنع الترجيح ، كعميو فالقطعيات ال

ى األخر كى يغمب عمى الظف صحتو ،كالقطعيات تقكية أحد الطرفيف عم
 كاألخبار المتكاترة ، مقطكع بيا فبل يفيد الترجيح فييا شيئان .

 .حكـ كاحد بأمارتيفبكالظنيات يقع فييا التعارض ، كالمراد بو اجتماع ظنييف 
الشرط الثالث : أف يقـك دليؿ عمى الترجيح ، كىذا الشرط اشترطو كثير مف 

الؼ البعض كمنيـ اإلماـ الرازم ،كشرطكا لذلؾ شرطان ، كىك األصكلييف ، كخ
ف أمكف العمؿ بكاحد كلك بكجو امتنع إأف ال يمكف العمؿ بكؿ كاحد منيما ،ف

كاالستعماؿ أكلي مف  ،حدىماأالترجيح كيعمؿ بو ،ألنو أكلي مف إلقاء 
 .التعطيؿ

كلقد ، ؿ عنوأف يككف الترجيح بالمزية المرجح بو بما ال يستق الشرط الرابع:
 .اتفؽ أىؿ األصكؿ عمي ىذا الشرط في المرجح بو
 كاختمفكا في الترجيح بالدليؿ المستقؿ إلي قكليف:

يجكز الترجيح بو،كىك كالمزية بؿ أكلي منيا،فإف الدليؿ المستقؿ  أحدىما:
 .أقكم مف غير المستقؿ ،كىك لجميكر العمماء 

كصؼ لمدليؿ،كالدليؿ المستقؿ ف الرجحاف أل ذىب إلي منع الترجيح بو، الثاني:
ليس كصفان لمدليؿ،كألف الدليؿ المستقؿ إذا كاف أقؿ مف الدليؿ المعارض 
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ف كاف  فالترجيح بو باطؿ ،إف كاف فكقو فإننا نأخذ بو ال بطريؽ الترجيح ،كا 
 .مثمو فعمينا الرجكع إلي الترجيح بالعدد

حقيقة أك  الشرط الخامس: عدـ إمكاف الجمع بيف الدليميف المتعارضيف
ف أل كال يجكز المصير إلي الترجيح ، ،تقديران،فإف أمكف ذلؾ تعيف المصير إليو

خر العمؿ بكؿ منيما مف كجو أكلي مف العمؿ بالراجح مف كؿ كجو كترؾ اآل
لي ىذا ذىب جميكر   .األصكلييف،كا 

إلي جكاز الترجيح ،كلك أمكف الجمع بيف  :كذىب جماعة مف األحناؼ
 .يحةالدليميف بصكرة صح

الشرط السادس:أف يتساكم الدليبلف في الثبكت كالقكة ،كعمي ىذا فبل تعارض 
بيف القرآف الكريـ كخبر الكاحد،ألنو ال تعارض بينيما إال مف حيث الداللة 
،كما ذكره الشككاني،كال تعارض بيف المتكاتر كاآلحاد ،بؿ يقدـ المتكاتر 

 (ْٗ).باالتفاؽ كما نقمو إماـ الحرميف
 ابع:الشرط الس

 .ف في الحكـ مع اتحاد الكقت كالمحؿ كالجيةاأف يتساكم الدليبلف المتعارض
يىا أىيُّيىا كعميو فبل تعارض بيف النيي عف البيع في كقت النداء كما قاؿ تعالي)

ذىري  ميعىًة فىاٍسعىٍكا ًإلىى ًذٍكًر المًَّو كى ًة ًمٍف يىٍكـً اٍلجي بلى كا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا نيكًدمى ًلمصَّ
حيف --( كبيف اإلذف بو في غير ىذا الكقت ،كما قاؿ رسكؿ اهلل31()اٍلبىٍيعى 

(كذلؾ ُٓسئؿ أم الكسب أطيب ؟فاؿ:عمؿ الرجؿ بيده ،ككؿ بيع مبركر()

                                                           

 .88ٔ/٣ٍٕجؾغ: جُرٍٛحٕ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ- 8ٗ

 .(  8)  ٌْٞز جُؿٔؼس ج٣٥س- ٓ٘

ٝهحٍ جُٔكون:  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ –أنٍؾٚ ج٩ٓحّ أقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ػٖ ٌجكغ ذٖ نى٣ؽ - ٔ٘

 –،ٝجُكحًْ ك٢ جُٔٓطىٌى ػٖ أذ٢ ذٍوز ٔٗٔ/ٗقٖٓ ُـ٤ٍٙ، ػ٠ِ نطأ ك٢ ئْ٘حوٙ 

،ٝجُر٤ٜ٤و٢ ك٢ ْ٘٘ٚ ٕٔٙ/٘ٝهحٍ:)ٌْص ػ٘ٚ جًُٛر٢ ك٢ جُطِه٤ض(  - ػٌ٘ٚػ٢ هللا

َؿَِؾَ –ذحخ -ػٖ أذ٢ ذٍوز  َٝ ُْوَحِػ٢ ،  ُٖ َػْرِى هللاِ ج ٣ٍُِي ْذ جُٙ َش َٝ ٌَ ج  ًَ ٌَ َٛ  ئذحقس جُطؿحٌز ٝهحٍ: 

 َٞ ُٛ ح  َٔ ئَِّٗ َٝ  ٍٍ ٤ْ َٔ ُٖ ُػ ٤ُْغ ْذ َٔ ِٚ ُؾ ُِ ْٞ ح ك٢ِ هَ َٔ ُٛ ِٖ ، أََقُى ِػَؼ٤ْ ْٞ َٓ ِٚ ك٢ِ  ٍُ ك٤ِ ج٥َْن َٝ  ، ٍٍ ٤ْ َٔ ُٖ ُػ ِؼ٤ُى ْذ َْ
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 .الختبلؼ الحكـ في كؿ منيما
أحدىما عمي اآلخر  تأخرالشرط الثامف:أف ال يعمـ تأخر أحدىما ،ألنو لك عمـ 

 (ِٓ).قدـ،كال يصح الترجيح بينيما،كاف المتأخر ناسخان لممت
 املطهب انثانث

 أحكاو انرتجيح انعايت
سكاء قبؿ الكبلـ عف أحكاـ الترجيح البد أف نعرؼ ىؿ الترجيح يكجد بذاتو   

كجد التعارض أك لـ يكجد ،أـ البد مف كجكد التعارض حتي يكجد الترجيح؟ 
 اختمؼ العمماء في ذلؾ إلي مذىبيف:

أف الترجيح ال يكجد إال بيف الدليميف المتعارضيف  المذىب األكؿ:ذىب إلي 
 .،كىك لجميكر العمماء

كذلؾ ألنو لكال التعارض لما كجدت حاجة إلي الترجيح كالبحث  عنو بعد تعذر 
الجمع ،كمف المعمـك أف الترجيح مف جممة ما يدفع بو التعارض،كأف المجتيد 

 .جؿ التخمص مف التعارضألـ يمجأ إلي الترجيح إال مف 
المذىب الثاني: ذىب إلي أف الترجيح ال يكجد مع التعارض ،كال يشترط 
ليو ذىب  لتحقؽ الترجيح كجكد التعارض ،فيككف الترجيح مباينان لمتعارض ،كا 

 .بعض العمماء
كذلؾ ألف مف شركط التعارض استكاء الدليميف مف جميع الكجكه ،كالترجيح ال 

بالتعارض ىك القكؿ بتساكم بد أف  يككف ألحدىما فضؿ كزيادة ،فالقكؿ 
كالقكؿ بترجيح أحدىما قكؿ بعدـ المساكاة بينيما ،فيما إذف قكالف  الدليميف ،
 .متناقضاف

                                                                                                                                        

= ٬ًَْ ٍْ ُٓ  ٍَ جتِ َٝ  ْٖ ُٙ ، َػ ٍُ جُٙ َؿ٤ْ َٝ ٌَ ح  َٔ ئَِّٗ َٝ  ، ِٚ ْطِِ َٝ ،ٝجذٖ أذ٢ ش٤رس ك٢ ٓظ٘لٚ ٕٕٗ/ٕك٢ِ 

 ٗ٘٘/ٗك٢ جٌُٓد  –ذحخ  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ –ػٖ ْؼ٤ى ذٖ ػ٤ٍٔ

،ئٌشحو  ٙ٘/ ٗ،ًشق ج٧ٍْجٌ ػٖ أطٍٞ جُرُ و8١ٝٓٔ/ٙجُركٍ جُٔك٤ؾ :٣ٍجؾغ- ٕ٘

،جُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ٖ٘ٔ/ٕ،جُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ذ٤ٖ ج٧وُس جُشٍػ٤س ٓٙٗ/ٔكٍٞ جُل

 (ٕ٘-ٕٕ( ،ٝهٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ )8ٕٙص)
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كأجيب عف ذلؾ:بأف استكاء الدليميف شرط في التعارض العاـ بيف الدليميف 
نفسييما ،كىذا ال يمنع مف كجكد جزئيات دقيقة في كؿ كاحد مف الدليميف 

 .ح عمي اآلخر ،أك كجكد مرجحات خارجيةيجعؿ أحدىما يرج
كعمي ىذا فإف الترجيح إنما يقع عند التعارض بيف األدلة كاألحكاـ العامة    

 .(ّٓلمترجيح تتمخص فيما يمي)
 .أف الترجيح ال يككف بيف األدلة القطعية الحكـ األكؿ:

 اختمؼ العمماء في الترجيح بيف دليميف قطعييف إلي مذىبيف:
ىب إلي أنو ال  يجكز الترجيح بيف الدليميف القطعييف ،سكاء المذىب األكؿ:ذ

ليو  ،كانا نقمييف قطعييف ،أك عقمييف أك كاف بيف نقمي قطعي كعقمي قطعي كا 
ذىب جميكر العمماء مف الحنفية كأكثر الشافعية كبعض المالكية كالحنابمة 

يف التعادؿ ب قاؿ اإلسنكم:) كىك الراجح كالمشيكر عند أىؿ األصكؿ كافة
 (32)(.الدليميف القطعييف ممتنع

 كاستدلكا عمي ذلؾ بأدلة كثيرة منيا:
ف الترجيح البد كأف يككف مكجبان لتقكية أحد الطريقيف أ الدليؿ األكؿ:

المتعارضيف عمي اآلخر،كالمعمـك المقطكع بو غير قابؿ لمزيادة كالنقصاف ،فبل 
 (ٓٓ) .طمب فيو الترجيحيي 

ما يككف بيف دليميف متعارضيف ،كذلؾ غير ف الترجيح إنأالدليؿ الثاني: 
متصكر في القطعي ،ألنو إما أف يعارضو قطعي أك ظني ،األكؿ محاؿ :ألنو 

                                                           

 ٕٕ٘ٗ/٘جًُٜٔخ :٣ٍجؾغ - ٖ٘

، جُركٍ جُٔك٤ؾ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ 5ٕٖ/ٜٔٗح٣س جٍُٓٞ شٍـ ٜٓ٘حؼ جُٞطٍٞ  :٣ٍجؾغ-ٗ٘

٧ٍْجٌ ػٖ أطٍٞ ،ًشق جٖٕٖ/ٗ،ج٩قٌحّ ٦ُٓى١ ٖٗٗ/ٕجُٔٓطظل٢ٕٝٗٔ/8

،جًُٜٔخ ٕٔٗ/ٍٗ ٍُِج١َ ٞ(،جُٔكظ5ٕٗ،ئٌشحو جُلكٍٞ ص)55/ٗجُرُو١ٝ 

، شٍـ 8ٙ/ٖج٩ذٜحؼ ك٢ شٍـ جُٜٔ٘حؼ ،85ٔ/ٗ،أطٍٞ جُلوٚ ُِش٤م ٤ٍَٛ ٕٕٙٗ/٘

ٓؼحُْ أطٍٞ جُلوٚ ػ٘ى أَٛ ،ٖٙٔ/ ٖ، ض٤ٓ٤ٍ جُطك٣ٍٍ ٕ٘ٓ/ٕجُط٣ِٞف ػ٠ِ جُطٞػ٤ف

ٖ ج٧وُس ج٧ٌذؼس جُٔإُق: ٓكٔى وٓر٢ ،جُوطؼ٤س ٓ ٖٕٙجُٓ٘س ٝجُؿٔحػس ُِؿ٤ُج٢ٗ ص 

 ،8ٕٗو١ًٌٞ ص

 .ٔٓٙ/  ٙ،جُركٍ جُٔك٤ؾ    ٕٔٗ/ٗجُٔكظٍٞ :٣ٍجؾغ  - ٘٘
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يمـز إما العمؿ بيما ،كىك جمع بيف النقيضيف في اإلثبات ،أك امتناع العمؿ 
بيما ،كىك جمع بيف النقيضيف في النفي ،أك العمؿ بأحدىما دكف اآلخر،كال 

 .اكمأكلكية مع التس
محاؿ المتناع ترجح الظني عمي القطعي ،كامتناع طمب  كالثاني :أيضان 

 (ٔٓ).الترجيح في القطعي
ف الترجيح ال يتصكر بيف قطعييف ،ألنو ليس بعض القطعي أالدليؿ الثالث: 

ف كاف بعضيا أجمي كأقرب حصكالن  كأشد استغناء  أقكم كأغمب مف بعض ،كا 
 بدىيىك البدىي،كبعضيا غير عف التأمؿ بؿ بعضيا عف  أصؿ التأمؿ ك 

يحتاج إلي التأمؿ لكنو بعد الحصكؿ محقؽ يقيني ال يتفاكت في ككنو 
 (ٕٓمحققان،فبل ترجيح لقطعي عمي قطعي)

الترجيح ال يجكز في أف :-رحمو اهلل-كقد ذكره اإلماـ الشككاني الدليؿ الرابع:
 األدلة اليقينية لكجييف:

مف مقدمات ضركرية أك الزمة عنيا األكؿ:أف شرط اليقيني أف يككف مركبان 
لزكمان ضركريان،إما بكاسطة كاحدة أك كسائط شأف كؿ كاحدة منيا ذلؾ،كىذا ال 

بحقيقة المقدمات  الضركرمالعمـ  :أحدىايتأتي إال عند اجتماع عمـك أربعة: 
العمـ  :كثالثيا ،بصحة تركيبيا الضركرمالعمـ  :كثانييا ،أك استنادان  إما ابتداءن 
العمـ الضركرم بأف ما يمـز عف  :كرابعيا ،بمزـك النتيجة عنيا الضركرم
فيذه العمـك األربعة يستحيؿ حصكليا  ضركرمفيك  ضركريان  لزكمان  الضركرم

ذا استحاؿ  في النقيضيف معان  ال لـز القدح في الضركريات كىك سفسطة كا  كا 
 (ٖٓ).ثبكتيا امتنع التعارض

مـ اليقيني ال يقبؿ التقكية ،ألنو إف الترجيح عبارة عف التقكية ،كالع الثاني:

                                                           

 .ٕٔٗ/ٗجُٔكظٍٞ :٣ٍجؾغ  - ٙ٘

 .(5ٙػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ٝهٞع جُطؼحٌع ):٣ٍجؾغ  - 5٘

 .ٕٔٗ/٣ٍٗجؾغ :جُٔكظٍٞ  - 8٘
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ف لـ يقارنو  قارنو االحتماؿ النقيض،كلك عمي أبعد الكجكه كاف ظنان ال عممان،كا 
 (ٗٓ).ذلؾ لـ يقبؿ التقكية

طعييف،كىك قالمذىب الثاني:ذىب إلي أنو يجكز كقكع الترجيح بيف الدليميف ال
كيثبت ) حاج :قاؿ ابف أمير  ،ما ذىب إليو بعض الحنفية كبعض الشافعية

 (َٔ()التعارض في دليميف قطعييف
كاستدلكا عمي ذلؾ :بقياس األدلة القطعية عمي األدلة الظنية ،فكما يجكز 
الترجيح بيف األدلة الظنية،فكذلؾ يجكز بيف األدلة القطعية ،كال فرؽ 

  .،كالجامع أنيا كميا أدلة مف الشارع
 .ع الفارؽبأف ىذا القياس فاسد،ألنو قياس م كأجيب عف ذلؾ:

عدـ التفاكت في أكثر القطعيات ،بخبلؼ الظنيات ،فإنو يكجد تفاكت في لأكالن:
 .العمـ بيا

ف مدلكؿ القطعي متحقؽ ،لعدـ جكاز تخمؼ المدلكؿ عنو بخبلؼ أ ثانيان:
 .مدلكؿ الظف

 (ُٔ).أنو ال يحتمؿ النقيض في القطعي دكف الظني ثالثان:
شيكر مخالؼ لما عميو األصكلييف ف مف ذلؾ أف ىذا رأم مرجكح غير ميكيتب

،كفي األدلة التي ذكرناىا لممذىب األكؿ داللة قطعية عمي بطبلف ىذا الرأم 
 .المخالؼ

 .ال ترجيح بيف الدليؿ القطعي كالظني الحكـ الثاني:
ال ترجيح كال تعارض بيف الدليؿ القطعي كالظني سكاء كاف الدليؿ القطعي 

دليؿ الظني نقميان أك عقميان،كىذا ىك المشيكر نقميان أك عقميان ، كسكاء كاف ال

                                                           

 .(5ٕٗئٌشحو جُلكٍٞ ص):٣ٍجؾغ  - 8٘

 ٖٙٔ/ ٖ، ، ض٤ٓ٤ٍ جُطك٣ٍٍٖ/٣ٍٖجؾغ :جُطو٣ٍٍ ٝجُطكر٤ٍ - ٓٙ

 ٕٕٗ/٘جًُٜٔخ  :٣ٍجؾغ - ٔٙ
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 (ِٔ).األصكلييفكالراجح عند جميكر 
 كاستدلكا عمي ذلؾ بأدلة منيا:

ف الترجيح ال يقع بيف الدليؿ المكجب لمقطع كالدليؿ المكجب أالدليؿ األكؿ:
لمظف ،ألف المكجب لمظف ال يبمغ رتبة المكجب لمقطع ،كلككف القطع مقدـ 

ال أدم األمر إلي عمي الظف بطبعو  فبل يعادلو حتي يطمب ترجيحو عميو،كا 
 .الشؾ فيما فرض أنو مقطكع بو،كذلؾ باطؿ

ف المعارضة بيف القطعي كالظني محالة،المتناع ترجح الظني أالدليؿ الثاني :
ألف ما عمـ عمي الجـز كاليقيف  ،عمي القطعي،فيستحيؿ التدافع كالتعارض

 (ّٔ).ؾيستحيؿ أف يظف خبلفو أك يحتمؿ ذل
إلي كقكع التعارض كالترجيح بيف الدليميف القطعي  :كذىب رأم مرجكح

ليو ذىب أبك الحس  (ْٔ).ف البصرم كجماؿ الديف اإلسنكميكالظني،كا 
كلكف الحؽ أف الدليؿ القطعي مقدـ بالطبع عمي الدليؿ الظني ،كال مجاؿ 

 .لمترجيح بينيما،كالظني ينتفي أماـ الجـز كاليقيف
ف الترجيح بيف الدليميف إنما يككف عند عدـ العمؿ بيما معان أ الحكـ الثالث:

فإف أمكف ذلؾ كلك مف بعض الكجكه كاف العمؿ بيما معان متعينان،كال يجكز 
ألف إعماؿ الدليميف خير مف إىماؿ أحدىما ،فإف األصؿ في  ،الترجيح بينيما
 .إىمالو الدليؿ إعمالو ال

 أمكر ثبلثة:كيتحقؽ إمكاف العمؿ بالدليميف معان في 
 .أف يككف حكـ كؿ كاحد مف الدليميف قاببلن لمتبعيض -ُ

الدار ممؾ لو،كىي في يد كؿ  همثاؿ ذلؾ:أف يدعي رجبلف أف ىذ
                                                           

(،جُٔكظٍٞ 5ٕ٘،ئٌشحو جُلكٍٞ )ٖٕٖ/ٗج٩قٌحّ ٦ُٓى١ :٣ٍجؾغ- ٕٙ

 ٖٓٔ/ٕ،شٍـ جُؼؼى ٖٗٗ/ٕ،جُٔٓطظل٢ ٕٖ٘/٘

 (8ٕ-8ٔػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ٝهٞع جُطؼحٌع ):٣ٍجؾغ  - ٖٙ

جٍُٓٞ ٓغ شٍـ ،ٜٗح٣س ٙٓٔ/ٕجُٔؼطٔى ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ٧ذ٢ جُكٖٓ جُرظ١ٍ :٣ٍجؾغ- ٗٙ

 ٕٓٗ/ٗجُرىنش٢



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0304   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

منيما،كالعمؿ بالدليميف معان مف كؿ الكجكه متعذر كال يمكف الجمع بينيما 
 .لتنافييما

تقسـ كلكف العمؿ بيما مف بعض الكجكه ممكف ،ألف الممؾ مما يتبعض ف
 بالدليميف. نصفيف،كيككف لكؿ منيما نصفيا ،عمبلن الدار بينيما 

أف يككف الحكـ في كؿ مف الدليميف متعددان أم مشتمبلن عمي أحكاـ كثيرة -ِ
 .،فالعمؿ بيما ممكف ،كذلؾ بثبكت بعض األحكاـ في كؿ منيما

اًر اٍلمىٍسًجًد ًإالَّ ًفي): --قكؿ النبي  مثاؿ ذلؾ: ةى ًلجى بلى  (43()اٍلمىٍسًجدً  الى صى
لمف صمي في غير المسجد مع ككنو -- فإف ىذا الحديث معارض لتقريره

جاران لممسجد،فالحديث يحتمؿ نفي الصحة كنفي الكماؿ،كىي أحكاـ متعددة 
 .كيحمؿ التقرير عمي الصحة ،كيعمؿ بيما معان  فيحمؿ عمي نفي الكماؿ،

مقان بأفراد كثيرة ،فالعمؿ أف يككف الحكـ في كؿ مف الدليميف عامان،أم متع -ّ
 .األفرادبيما ممكف بتكزيع الدليميف عمي 

ا يىتىرىبٍَّصفى  مثاؿ ذلؾ:قكؿ اهلل تعالي:) كفى أىٍزكىاجن يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي كىالًَّذيفى ييتىكى
مي ):( كقكلو تعالئٔ()ًبأىٍنفيًسًيفَّ أىٍربىعىةى أىٍشييرو كىعىٍشرنا تي اأٍلىٍحمىاًؿ أىجى ييفَّ أىٍف كىأيكالى

ٍممىييفَّ  ٍعفى حى  (41()يىضى
تقتضي أف المرأة المتكفي عنيا زكجيا تنقضي عدتيا بأربعة  :فاآلية األكلي
 .سكاء كانت حامبلن أك غير حامؿ اأشير كعشر 
تقضي أف عدة المرأة تنقضي بكضع الحمؿ سكاء تكفي عنيا  :كاآلية الثانية

                                                           

ٝهحٍ :هى طكص جٍُٝج٣س ك٤ٚ  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–جُكى٣ع أنٍؾٚ جُكحًْ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز  - ٘ٙ

،ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ ْ٘٘ٚ ػٖ ٘ٔٗ/ٕػٖ أذ٢ ٠ْٞٓ ، ػٖ أذ٤ٚ ٖٓ ْٔغ جُ٘ىجء كِْ ٣ؿد 

ذحخ ٓح ؾحء ٖٓ جُطشى٣ى ك٢ ضٍى جُؿٔحػس ٖٓ ؿ٤ٍ ػًٌ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–ػ٢ِ 

جُكع ُؿحٌ جُٔٓؿى ػ٢ِ  –ذحخ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز  ،ٝجُىجٌ هط٢ٕ٘ٔٔ/ٕ

 .ٕٗٗ/ٗجُظ٬ز ك٢ جُٔٓؿى

 ٓ(ٌْٖٕٗٞز جُروٍز:) - ٙٙ

 ٓ(ٌْٗٞز جُط٬م:) -5ٙ
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نيما عمي بعض األفراد دكف زكجيا أك مطمقة ،فيجمع بيف اآليتيف بحمؿ كؿ م
 (ٖٔالبعض عمبلن بالدليميف مف بعض الكجكه)

إذا تعارض نصاف مف قرآف أك سنة ، فبل يخمك ذلؾ مف أمريف  الحكـ الرابع:
 .إما أف يتساكيا في القكة أـ ال

معمكميف أك مظنكنييف أك يككنا  اف تساكيا في القكة ،بأف يككنإ األمر األكؿ:
 عاميف أك خاصيف

إما أف يعمـ تقدـ أحدىما بعينو كتأخر األخر ،أك يعمـ  :ة الحالةكفي ىذ
 .مقارنتيما ،أك ال يعمـ شئ مف ذلؾ

حدىما عمي اآلخر ،ككاف مدلكليما قاببلن لمنسخ ،فإف المتأخر أمـ تقدـ فإف عي 
ف لـ يكف قاببلن لو ترؾ العمؿ بيما معان،كعمؿ  يككف ناسخان لممتقدـ ،كا 

 .بغيرىما
ف عمـ مقارنت ال ترؾ  يما ككاف معمكميف ،كا  كأمكف التخيير بينيما تعيف،كا 
 .العمؿ بيما معان 

ال خير بينيما ف كانا مظنكنييف ،رجح بينيما إف أمكف ،كا   .كا 
ف جيؿ التاريخ كلـ يعمـ تقدـ كال تأخر أحدىما كما ال تعمـ المقارنة ،ترؾ  كا 

نيما منسكخان العمؿ بيما معان إف كاف كانا معمكميف ،الحتماؿ أف يككف كؿ م
ف كانا مظنكنييف عمؿ باألقكم منيما،إف أمكف الترجيح  مف غير ترجيح ،كا 

ال خير المجتيد في العمؿ بأييما شاء  .بينيما كا 
 يتساكيا في القكة كالعمـك كالخصكص كتحت ىذا صكرتاف: أال األمر الثاني:

المعمـك  أف يككف أحدىما معمكمان كاألخر مظنكنان فحينئذ يقدـ الصكرة األكلي:
عمؿ  بو إف كانا عاميف أك خاصيف ،أك المعمـك خاصان عمي المظنكف ،كيي 

كالمظنكف عامان،كال يقدـ المظنكف إال إذا كاف ىك الخاص ،كالمعمـك ىك العاـ 
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 .ألف الخاص أرجح ،
أف يككف أحدىما عامان كاآلخر خاصان،كفي ىذة الصكرة :إما  الصكرة الثانية:

 .مطمقان أك مف كجو دكف كجو أف يككف العمـك كالخصكص
فإف كاف العمـك كالخصكص مطمقان قدـ الخاص عمي العاـ كيعمؿ بو،جمعان 

ألف الخاص يحقؽ العاـ ،كليس العكس ،فمك عمؿ بالعاـ لـز  بيف الدليميف ،
ىمالو ،كاإلعماؿ أكلي مف    .اإلىماؿترؾ الخاص كا 

ال كؿ ذلؾ ما لـ يتقدـ العاـ المعمـك كيعمؿ بو ثـ يرد ا لمظنكف الخاص بعده،كا 
ترؾ العمؿ بالخاص حينئذ ،ألف ذلؾ يككف مف قبيؿ النسخ ،كالمقطكع ال 

 .ينسخ بالمظنكف
أما إف كاف العمـك كالخصكص كجييان،فإف كجد ما يرجح أحدىما عمي اآلخر 
ف لـ يكجد مرجح كاف المجتيد مخيران في العمؿ بأييما  عمؿ بو بخصكصو ،كا 

 .شاء
نما يعمؿ بالخا ص منيما ،ألف الخصكص ثابت لكؿ منيما ،ألف كبل منيما كا 

عاـ مف كجو ،كخاص مف كجو آخر ،فبل يتأتي العمؿ بأحدىما معينان مف غير 
 (ٗٔ).مرجح لما في ذلؾ مف التحكـ

 .األدلةالحكـ الخامس: الترجيح بكثرة 
 اختمؼ العمماء في ذلؾ إلي مذىبيف:

ليو ذىب جميكر ك األدلة ،المذىب األكؿ:ذىب إلي جكاز الترجيح بكثرة  ا 
 .(َٕ)العمماء 

                                                           

-88ٕ) جُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ص ،ٕ-ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٗأطٍٞ جُلوٚ ُِش٤م ٤ٍَٛ  : ٣ٍجؾغ- 8ٙ

ٕ88) 

، شٍـ ض٘و٤ف 5ٖٙ،ضه٣ٍؽ جُلٍٝع ػ٠ِ ج٧طٍٞ ص ٔٓٗ/٣ٍ٘جؾغ:جُٔكظٍٞ  - 5ٓ

ٜٗح٣س جٍُٓٞ شٍـ ٜٓ٘حؼ  ٕٙٔ/ٖ، ج٩ذٜحؼ ك٢ شٍـ جُٜٔ٘حؼٕٓٗ/ٔجُلظٍٞ 

، ؿح٣س جُٞطٍٞ ك٢ شٍـ ُد ٗ٘ٔ/8، جُركٍ جُٔك٤ؾ ك٢ أطٍٞ جُلو58ٖٚ/ٔجُٞطٍٞ

، قحش٤س جُؼطحٌ ػ٠ِ شٍـ جُؿ٬ٍ جُٔك٢ِ ػ٠ِ ؾٔغ ٓ٘ٔ/ٔج٧طٍٞ ٣ًٍُُح ج٧ٗظح١ٌ

 .٘ٓٗ/ٕٓغجُؿٞج
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 كاستدلكا عمي ذلؾ بأدلة منيا:
ركاية االثنيف أقرب إلي  حيث إفالدليؿ األكؿ: قياس األدلة عمي الركاة ،

الشئ عند  حيث إفالصحة ،كأبعد عف السيك كالغمط مف ركاية الكاحد،
مىعى الكىاًحًد  الشٍَّيطىافى ) :الجماعة أحفظ منو عند الكاحد ،كليذا قاؿ النبي 

ذا كاف كذلؾ فإنو  (ُٕ( )كىىيكى ًمفى ااًلٍثنىٍيًف أىٍبعىدي  فيجب تقديـ ما كثرت ركاتو ،كا 
أف الركاة إذا بمغكا في الكثرة قاؿ الرازم: ).أدلتويجب تقديـ الحكـ الذم كثرت 

حصؿ العمـ بقكليـ ككمما كانت المقاربة إلى ذلؾ الحد أكثر كجب أف  حدان 
 (ِٕ()قيـ أقكليككف اعتقاد صد

لـ يعمؿ بقكؿ ذم اليديف: )أقصرت الصبلة أـ  --ف النبي أ الدليؿ الثاني:
حتي أخبره أبك بكر الصديؽ كبعض الصحابة مما  (ّٕنسيت يا رسكؿ اهلل()
رجح بكثرة العدد ،كذلؾ الصحابة كانكا يفعمكف  -–يدؿ عمي أف الرسكؿ 

طعـ أ --،في أف النبي  (ْٕ)لـ يعمؿ بخبر المغيرة بف شعبة ذلؾ،فإبي بكر

                                                           

5ٔ - ٍَ َٔ ِٖ ُػ ْٖ جْذ ٓح ؾحء ك٢ ُُّٝ –ذحخ  -ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح-جُكى٣ع أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ َػ

ِى،  ٌَ رَح ُٔ ُٖ جُ جُٙ جْذ َٝ ٌَ هَْى  َٝ  ِٚ ْؾ َٞ ج جُ ًَ َٛ  ْٖ ِٓ ٣ٌٍِد  ٌٖ َطِك٤ٌف َؿ َٓ ج َقِى٣ٌع َق ًَ َٛ جُؿٔحػس ٝهحٍ:) 

 ْٖ ِٓ ج جَُكِى٣ُع  ًَ َٛ  ١َِٝ ٌُ هَْى  َٝ ُْٞهَسَ،   ِٖ ِى ْذ َّٔ َك ُٓ  ْٖ ِٖ جَُّ٘ر٢ِِّ  َػ ٍَ َػ َٔ ْٖ ُػ ٍٚ َػ ْؾ َٝ  ٍِ قٌْ --َؿ٤ْ

ٌػ٢ –،ٝجُطرٍج٢ٗ ك٢ جُٔؼؿْ جُظـ٤ٍ ػٖ ؾحذٍ ذٖ ٍْٔز ٘ٙٗ/ٗج٧ُرح٢ٗ: طك٤ف،

ٖٓ جْٔٚ ئذٍج٤ْٛ  –ذحخ  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–ػٖ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ -هللا ػ٘ٚ

،ٝجُوؼحػ٢ ك٢ ٖ٘ٙ/ُُّٕٝ جُطحػس  –ذحخ -،ٝج٤ُٜػ٢ٔ ك٢ جُُٝجتى ػ٘ٚ أ٣ؼح8٘ٔ/ٔ

 8ٕٗ/ٔ٘ى جُشٜحخ ػ٘ٚ أ٣ؼح ٓٓ

 ٔٓٗ/٣ٍ٘جؾغ:جُٔكظٍٞ  - 5ٕ

َٛ –ذحخ -جُظ٬ز -ًطحخ–-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–جُكى٣ع أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز  - 5ٖ

جُظ٬ز -ِْٝٓٓ ػ٘ٚ أ٣ؼح ًطحخ   ٕٕ٘/ٔ(٣ٙ8ٕأنً ج٩ٓحّ ئيج شي ذوٍٞ جُ٘حِ ٌهْ )

 ٖٓٗ/ٔ(5ٖ٘جُٜٓٞ ك٢ جُظ٬ز ٝجُٓؿٞو ٌهْ)–ذحخ 

ؼرس ذٖ أذ٢ ػحٍٓ ذٖ ٓٓؼٞو جُػول٢، أذٞ ػرى هللا: أقى وٛحز جُؼٍخ جُٔـ٤ٍز ذٖ ش - 5ٗ

 ٝهحوضْٜ ٫ٝٝضْٜ.

طكحذ٢. ٣وحٍ ُٚ )ٓـ٤ٍز جٍُأ١( ، ُٝى ك٢ جُطحتق )ذحُكؿحَ( ٝذٍقٜح ك٢ جُؿح٤ِٛس ٓغ      

ؾٔحػس ٖٓ ذ٢٘ ٓحُي كىنَ ج٩ٌْ٘ى٣ٌس ٝجكىج ػ٠ِ جُٔوٞهّ، ٝػحو ئ٠ُ جُكؿحَ. كِٔح 

ٛـ كأِْْ. ٝشٜى جُكى٣ر٤س ٝج٤ُٔحٓس  ٘هرُٞٚ ئ٠ُ إٔ ًحٗص ْ٘س ظٍٜ ج٬ْ٩ّ ضٍوو ك٢ 

قى٣ػحً. ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ٝػغ و٣ٞجٕ جُرظٍز، ٝأٍٝ ٖٓ ِْْ  ٖٙٔٝكطٞـ جُشحّ ُِٔـ٤ٍز 

 55ٔ/5ج٩ػ٬ّ:  ٙٓٗ/ٗػ٤ِٚ ذح٩ٍٓز ك٢ ج٬ْ٩ّ. ٣ٍجؾغ : أْى جُـحذس 
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 .(11) (14)حتي شيد معو محمد بف مسممة (،13الجدة السدس )
فإذا اجتمعكا  ،مف الظف أف قكؿ كؿ كاحد منيـ يفيد قدران  :الدليؿ الثالث

ال فقد  استحاؿ أف ال يحصؿ إال ذلؾ القدر الذم كاف حاصبلن  بقكؿ الكاحد كا 
فإذف ال بد مف  عمى األثر الكاحد مؤثراف مستقبلف كىك محاؿ اجتمع
 (ٖٕ).الزيادة
أنا إذا فرضنا دليميف متعارضيف يتساكياف في القكة في ذىننا  :لرابعالدليؿ ا

عمى ذلؾ  خر يساكل أحدىما فمجمكعيما البد كأف يككف زائدان آفإذا كجد دليؿ 
ككؿ كاحد منيما مساك ،ألف مجمكعيما أعظـ مف كؿ كاحد منيما  ،اآلخر

 .أعظـ مساكماللذلؾ اآلخر كاألعظـ مف 
أف مخالفة كؿ دليؿ خبلؼ األصؿ فإذا كجد في أحد الجانبيف  :خامسالدليؿ ال

مف  كانت مخالفة الدليميف أكثر محذكران ،دليبلف كفي الجانب اآلخر دليؿ كاحد 
مخالفة الدليؿ الكاحد فاشترؾ الجانباف في قدر مف المحذكر كاختص أحدىما 

 ك لـ يحصؿ الترجيح لكاف ذلؾ التزامان بقدر زائد لـ يكجد في الطرؼ اآلخر كل
 (ٕٗ)لذلؾ القدر الزائد مف المحذكر مف غير معارض كأنو غير جائز

بؿ يشترط أف ’ذىب إلي عدـ جكاز الترجيح بكثرة األدلة  المذىب الثاني:
كىك مذىب ’ يككف المرجح بو كصفان لمدليؿ المرجح ال دليبل مستقبلن 

                                                           

٫ ضٍظ ج٧ّ ٓغ  -ذحخ–جُكى٣ع أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢ ك٢ ْ٘٘ٚ ػٖ أذ٢ ٕ ذ٣ٍىز ػٖ أذ٤ٚ  - 5٘

ك٢ جُؿىز  -ذحخ- ٝجذٖ أذ٢ ش٤رس ك٢ ٓظ٘لٚ ػ٘ٚ أ٣ؼحً  ،(8ٌٕ٘ٙٔهْ) ٕٕ٘/ٕجُؿىز 

ْْ ( 5ٕٖٗٔ) ٌهْ ،8ٕٙ/ٙٓح ُٜح ٖٓ ج٤ٍُٔجظ  ٝأنٍؾٚ جُطرٍج٢ٗ ك٢ ج٧ْٝؾ ٝهحٍ:) َُ

 ) َٕ ح َٔ ٤َِْ ُْ  ُٖ ٍُ ْذ َٔ ْؼ َٓ َٕ ئ٫َِّ  ح َٔ ٤َِْ ُْ  ِٖ جِش ْذ ٍَ ْٖ كُ َُْكِى٣َع َػ ج ج ًَ َٛ  ِٝ ٍْ َ٣5/8٘ 

ٓكٔى ذٖ ِٓٓٔس ج٢ْٝ٧ ج٧ٗظح١ٌ جُكحٌغ٢، أذٞ ػرى جٍُقٖٔ: طكحذ٢، ٖٓ  - 5ٙ

ك٢ - -ج٧ٍٓجء، ٖٓ أَٛ جُٔى٣٘س. شٜى ذىٌجً ٝٓح ذؼىٛح ئ٫ ؿُٝز ضرٞى. ٝجْطهِلٚ جُ٘ر٢ 

ذؼغ ؿُٝجضٚ. ٫ٝٝٙ ػٍٔ ػ٠ِ طىهحش ؾ٤ٜ٘س. ٝجػطٍُ جُلط٘س ك٢ أ٣حّ ػ٢ِ كِْ ٣شٜى 

 ٖٗؼىج ٌُشق أٌٓٞ ج٫ُٞز ك٢ جُر٬و. ٓحش ذحُٔى٣٘س ًٝحٕ ػ٘ى ػٍٔ ٓ جُؿَٔ ٫ٝ طل٤ٖ.

 5/85، ج٩ػ٬ّ:  8ٕ٘/ ٣ٍٕجؾغ : ج٫ْط٤ؼحخ ك٢ ٓؼٍكس ج٧طكحخ  ٛـ

 .ٖٕٔٗ/٘جًُٜٔخ، ،ٝٔٓٗ/٘جُٔكظٍٞ  ٣ٍجؾغ: - 55

 ٔٓٗ/٣ٍ٘جؾغ: جُٔكظٍٞ  - 58

 ٖٓٗ/٣ٍ٘جؾغ: جُٔكظٍٞ  - 58
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  .(َٖالحنفية)
 لة منيا:كاستدلكا عمي ذلؾ بأد
بإيماءه ال  الحديث فيذا (ُٖ)(نحف نحكـ بالظاىر)--الدليؿ األكؿ: قكلو 

يدؿ عمى أف المعتبر أصؿ الظيكر كأف الزيادة عميو ممغاة ترؾ العمؿ بو في 
ألف ىناؾ الزيادة مع المزيد عميو حاصبلف في محؿ  ،الترجيح بقكة الدليؿ

ا بخبلؼ الترجيح بكثرة كالقكل حاؿ اجتماعيا تككف أقكل منيا حاؿ تفرقي
الدليؿ فإف ىناؾ الزيادة في محؿ كالمزيد عميو في محؿ آخر فبل يحصؿ كماؿ 

 .القكة
أف ذلؾ اإليماء ترؾ العمؿ بو في الترجيح بالقكة فكجب أف  ذلؾ:كالجكاب عف 

ألف المعتبر قكة الظف كىى حاصمة في ،يترؾ العمؿ بو في الترجيح بالكثرة 
ف في الترجيح بالقكة تحصؿ الزيادة مع المزيد في إ ـالمكضعيف أما قكلي

ف كاف محؿ فإنامحؿ كاحد كلئلجتماع أثر  األصؿ  الزيادة مغايران  نعمـ أنو كا 
لكف مجمكعيما مؤثر في تقكية الظف فإنو إذا أخبرنا مخبر عدؿ عف كاقعة 
ذا أخبرنا ثالث صار ذلؾ  حصؿ ظف ما فإذا أخبرنا ثاف صار ذلؾ الظف أقكل كا 

 (14.)أقكل كال تزاؿ القكة تزداد بازدياد المخبريف حتى ينتيي إلى العمـ الظف
لكانت األقيسة المتعددة ’ف كثرة األدلة لك كانت سببان لمرجحاف أ :لثانيالدليؿ ا

 .مقدمة عمي خبر الكاحد إذا عارضيا كليس األمر كذلؾ

                                                           

/  ٕجُط٣ِٞف، شٍـ ٖ٘ٔ/ٗ، ًشق ج٧ٍْجٌ ٕٗٙ/٣ٍٕجؾغ:  أطٍٞ جٍُٓن٢ٓ  - 8ٓ

 .ٕٓٙ/ٕ، كٞجضف جٍُقٔٞش ٗٗ/ٖ، جُطو٣ٍٍ ٝجُطكر٤ٍ ٕ٘٘

نٍؼ جُرهح١ٌ ذِلع أ،ٖٝٔ/ًٔٛج جُكى٣ع ٌٝجٙ ذًٜج جُِلع ج٩ٓحّ جُشحكؼ٢ ك٢ ٓٓ٘ىٙ  - 8ٔ

َٕ  ه٣ٍد ٓ٘ٚ ػٖ أّ ِْٔس ذِلع ٌُٞ َ٣ ْٕ ْْ أَ ٌُ ََّ ذَْؼَؼ ، كَََِؼ ُْ ُ ٣َأْض٢ِ٘٤ِ جَُهْظ ئَِّٗٚ َٝ  ، ٌٍ ح أََٗح ذََش َٔ )ئَِّٗ

ح أَذْ  َٔ ، كَاَِّٗ ٍْ ِِ ْٓ ُٓ ْٖ هََؼ٤ُْص َُُٚ ذَِكنِّ  َٔ َُِي، كَ ًَ ُ َطَىَم، كَأَْهِؼ٢َ َُُٚ  ذِ ُد أََّٗٚ ِٓ ْٖ ذَْؼٍغ، كَأَْق ِٓ ََِؾ 

َٜح ًْ ٍُ ٤َِْْط ْٝ كَ َٛح أَ ًْ ٤َِْأُْن ٌِ، كَ َٖ جَُّ٘ح ِٓ ٌهْ  ٖٔٔ/ٖئغْ ٖٓ نحطْ ك٢ ذحؽَ  -ذحخ-« ٢َِٛ هِْطَؼسٌ 

 ٌهْ 5ٖٖٔ/ٖجُكٌْ ذحُظحٍٛ ٝجُِكٖ ذحُكؿس  -خذح –(  ٝ ِْٓٓ ك٢ ج٧هؼ٤س 8ٕ٘ٗ)

(ٔ5ٖٔ) . 

 ٖٓٗ/ً٘ٛج جُى٤َُ يًٍٙ ج٩ٓحّ جٍُج١َ ٝأؾحخ ػ٤ِٚ ٣ٍجؾغ: جُٔكظٍٞ - 8ٕ
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ال  ان حدكا متحدان،فتككف قياسان لـ يكف بأف أصؿ تمؾ األقيسة  كأجيب عف ذلؾ:
كتقديـ الخبر عمييا  أقيسة متعددة لكحدة الجامع بينيما فإنيا ال تتغاير ،

ف لـ يكف أصؿ ىذة األقيسة متحدان بؿ ا  ك  تقديـ عمي قياس كاحد الغير ،
 (ّٖ).متعددان فبل يسمـ تقدير خبر الكاحد عمييا

ـ فالخبر الكاحد يقد كاحدان  إف كانت أصكؿ تمؾ القياسات شيئان قاؿ الرازم: )
عمييا كذلؾ ألف تمؾ القياسات ال تتغاير إال إذا عممنا حكـ األصؿ في كؿ 

نو ال يجكز تعميؿ الحكـ أقياس بعمة أخرل كالجميع بيف كميا محاؿ لما عرفت 
ذا عممنا أف الحؽ منيا ليس إال الكاحد لـ تحصؿ  الكاحد بعمتيف مستنبطتيف كا 

كثيرة فبل نسمـ أنو ال  ىناؾ كثرة األدلة أما إف كاف أصكؿ تمؾ القياسات
 (ْٖ()يحصؿ الترجيح

قياس األدلة عمي الشيادة  فإف الشيادة ال ترجح بكثرة العدد  :لثالدليؿ الثا
 (ٖٓ).،فكذلؾ الترجيح

كأجيب عف ذلؾ: بأف الحكـ في المقيس عميو مختمؼ فيو، فبل يصح ألف مف 
ناؾ فرقان بيف كما أف ى’العمماء مف ال يعتبر الترجيح في الشيادة بكثرة العدد 

الشيادة كاألدلة ،فإف الشارع منع الترجيح في الشيادة بكثرة العدد كمقصكه 
 (ٖٔ).سد باب الخصكمات ،بخبلؼ الترجيح بكثرة األدلة ،فبل يككف فيو ذلؾ

يحصؿ الترجيح فييا  -رحمو اهلل-كأما فصؿ الشيادة فعند مالؾ قاؿ الرازم: )
اعتبار الشيادة حجة لما فيو مف تكىـ أف الدليؿ يأبى  :بكثرة الشيكد كالفرؽ

 الكذب كالخطأ كتنفيذ قكؿ شخص عمى شخص مثمو إال أنا اعتبرناىا فصبلن 
لمخصكمات فكجب أف تعتبر حجة عمى كجو ال يفضى إلى تطكيؿ الخصكمات 

بكثرة العدد لـز  لئبل يعكد عمى مكضكعو بالنقض فمك أجرينا فيو الترجيح
                                                           

 ٕٖٕٖ/٘،جًُٜٔخ ٕٙٔ/٣ٍٖجؾغ :ج٩ذٜحؼ  - 8ٖ

 ٙٓٗ/٣ٍ٘جؾغ :جُٔكظٍٞ  - 8ٗ

 ٕٙٔ/٣ٍٖجؾغ :ج٩ذٜحؼ  - 8٘

 ٕٖٕٖ/٘جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٝجًُٜٔخ  - 8ٙ
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اما الشيادة مف الجانبيف عمى السكية كاف تطكيؿ الخصكمة فإنيما إذا أق
بعدد آخر مف الشيكد فإذا أميمو مف  ليأتيألحدىما أف يستميؿ القاضي 
أف يفعؿ ذلؾ كيفضى ذلؾ إلى أف ال  خرلآلإقامتيا بعد انقضاء المدة كاف 

فأسقط الشرع اعتبار الترجيح بالكثرة دفعا ليذا  ألبتوتنقطع الخصكمة 
 (ٕٖ).(المحذكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٘ٓٗ/ٍ٘ ٣ٍجؾغ :جُٔكظٞ - 85



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0342   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َياملبحث انثا
 ٔعدو انقدرة عهيّحكى انرتجيح ٔحعارض ٔجّْٕ 

 مطالب : ةوفيه ثالث
 المطمب األكؿ : حكـ الترجيح .

 المطمب الثاني : تعارض كجكه الترجيح .
 .الترجيح ميحكـ عدـ القدرة عالمطمب الثالث : 

 املطهب األٔل
 حكى انرتجيح

 عمؿ بالراجح إلى مذىبيف :حكـ ال فياختمؼ العمماء فى الترجيح أك 
المذىب األكؿ : ذىب إلى التمسؾ بالترجيح ككجكب العمؿ بالراجح مف 

ليو ذىب جميكر األصكلييف مف األحناؼ كالمالكية  ،الدليميف المتعارضيف كا 
 كالشافعية كالحنابمة كالمعتزلة كالشيعة .

مىاًىير اٍلعممىاء سىكىاء كر بأنوكذي   (11) ىيكى قىكؿ جى
لى إنكار الترجيح فى المذىب ال ثاني : ذىب إلى أنو ال يجب العمؿ بالراجح ،كا 

األدلة ، كعند التعارض يمـز التخيير أك التكقؼ ، كعزاه البعض إلى أبك عبد 
 (َٗ) (ٖٗاهلل البصرم)

                                                           

، ئٌشحو جُلكٍٞ ص  ٕٖٔ/ٗ،ج٩قٌحّ ٦ُٓى١   8ٕ٘/٣ٍٕجؾغ : جُٔكظٍٞ ٍُِجَٟ- 88

جُطكر٤ٍ  ، 88ٔ/ٖ(  ، ٜٗح٣س جٍُٓٞ 5ٖٗ( ، ٓ٘ط٠ٜ جُٞطٍٞ ٫ذٖ جُكحؾد ص )5ٖٕ)

قحش٤س جُر٘ح٠ٗ ػ٠ِ ٕٗٔٗ/ 8 ؼ٬ء جُى٣ٖ جٍُٔوج١ُٝشٍـ جُطك٣ٍٍ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ 

  ٖٔٙ/ٕؾٔغ جُؿٞجٓغ 

 جُرظ١ٍ: ِْٓٓ ذٖ ٣ٓحٌ ج١ٞٓ٧ ذح٫ُٞء، أذٞ ػرى هللا: كو٤ٚ، ٗحْي ٖٓ أذٞ ػرى هللا - 88

ٌؾحٍ جُكى٣ع. أطِٚ ٖٓ ٌٓس.ٌْٖ جُرظٍز، كٌحٕ ٓلط٤ٜح، ٝضٞك٢ ك٤ٜح ٣ٍجؾغ:ض٣ًٜد 

 ٖٕٕ/5،ج٧ػ٬ّ ٓٗٔ/ٓٔجُط٣ًٜد 

ه٤ى جُوحػ٢ أذٞ ذٌٍ جُرحه٠ٗ٬ جُؼَٔ ئيج ًحٕ جٍُؾكحٕ هطؼ٤حً ، ًطوى٣ْ جُ٘ض ػ٠ِ  - 8ٓ

، أٓح ئيج ًحٕ ظ٤٘حً ك٬ ٣ؼَٔ ذٞجقى ٜٓ٘ٔح ُلوىجٕ جٍُٔؾف ، ٝك٠ ًٛٙ جُكحُس ٣وٍٞ  جُو٤حِ

 ذحُٞهق .
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 أدلة المثبتيف لمترجيح :
استدؿ أصحاب ىذا المذىب الذيف تمسككا بالترجيح ككجكب العمؿ بالراجح 

 يا :بأدلة كثيرة من
الدليؿ األكؿ : إجماع الصحابة كالسمؼ فى الكقائع المختمفة عمى كجكب 
العمؿ بالراجح مف الدليميف ، كترؾ العمؿ بالدليؿ المرجكح ، كىذا ثبت فى 

 عدة كقائع منيا :
فى التقاء الختانيف ،أف  -رضى اهلل عنيا  -تقديميـ خبر السيدة عائشة -ُ

زى ال) :قاؿ-- النبي  اكى بى الغيٍسؿي ًإذىا جى جى (. عمى خبر ُٗ( ) ًختىافي الًختىافى كى
 ( .14()ًإنَّمىا اٍلمىاءي ًمفى اٍلمىاءً : )--فى قكلو –رضي اهلل عنو  -أبى ىريرة 

رضى اهلل عنيما . عف  –تقديميـ كعمميـ خبر السيدة عائشة كأـ سممة  -ِ
ٍيرً  --كىافى رىسيكؿي اهلًل ) --النبى  نيبنا ًمٍف غى ، ثيَـّ  ييٍصًبحي جي ـو اٍحًتبلى
كـي   (.  11()يىصي

مىٍف أىٍدرىؾى  ) :مف قكلو -رضي اهلل عنو  -عمى الخبر الذم ركاه أبك ىريرة

                                                                                                                                        

، جُٔ٘هٍٞ ٖٔٙ/ٕ، ؾٔغ جُؿٞجٓغ 88ٔ/ٖ، ٜٗح٣س جٍُٓٞ ٖٔ٘/٣ٍٕجؾغ : جُٔكظٍٞ     

، ٓهطظٍ جُطٞك٢ 8ٙٔ، ٓهطظٍ جُرؼ٢ِ ص ٕٓٗ، شٍـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ ص ٕٙٗص 

،جُٔٓٞوز  88٘/ٕ،ٝٗشٍ جُر٘ٞو ُِش٘و٤ط٠ ٕٙٗ/ ٗ، ِْْ جُٞطٍٞ ُِٔط٤ؼ٠ 8ٙٔص 

 5ٙ/ٗ، ًشق ج٧ٍْجٌ شٍـ أطٍٞ جُرُو١ٝ( ٥ٕ55ٍ ض٤ٔ٤س ص )

ذَِغ، ذِلع   -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ-٣ٍٍٛز  أذ٢جُرهح١ٌ ػٖ  أنٍؾٚ- 8ٔ ٌْ َٜح ج٧َ َٖ ُشَؼرِ َّ ذ٤َْ ئَِيج َؾَِ

" َُ ْٓ ـَ َؾَد جُ َٝ َٛح كَوَْى  ََٜى َّْ َؾ ِْٓٓ ك٢ ٝ، 8ٌٕٔهْ  ٙٙ/ِٕٔ ذَحٌخ: ئَِيج جُطَو٠َ جُِهطَحَٗح  غُ

ٝؾٞخ جُـَٓ  -ذحخ–جُك٤غ  -ًطحخ -ػٜ٘ح-ٌػ٢ هللا –طك٤كٚ ػٖ ج٤ُٓىز ػحتشس 

ح َؾحَء ئَِيج جُطَو٠َ  -ذَحخُ –٣ؼحً أٝجُط١ًٍٓ  ػٜ٘ح  ، 8ٌٖٗهْ  5ٕٔ/ٔذحُطوحء جُهطح٤ٖٗ  َٓ
 َُ ْٓ ـُ َؾَد جُ َٝ  ِٕ  -ًطحخ– ٝجذٖ ٓحؾٚ ك٢ ْ٘٘ٚ ػٜ٘ح أ٣ؼحً 8ٌٓٔهْ  8ٓٔ/ٔجُِهطَحَٗح

 88ٔ/ٔٓح ؾحء ك٢ ٝؾٞخ جُـَٓ ئيج جُطو٢ جُهطحٗحٕ  -ذحخ -جُطٜحٌز

ئٗٔح  -ذحخ-جُك٤غ–ًطحخ -ٌػ٠ هللا ػ٘ٚ-أنٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ طك٤كٚ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز  - 8ٕ

 8ٕ/ٖ،ٝأقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى 8ٕٙ/ٔجُٔحء ٖٓ جُٔحء

 -ذحخ -جُظ٤حّ –ًطحخ -ٌػ٢ هللا ػٜ٘ح–أنٍؾٚ ِْٓٓ ك٢ طك٤كٚ ػٖ ج٤ُٓىز ػحتشس  - 8ٖ

 8ٕ/ٖ،ٝأقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى  558/ّٕٞ ٖٓ ؽِغ ػ٤ِٚ جُلؿٍ ٝٛٞ ؾ٘د طكس ط
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ٍكـى لىوي  نيبه فىبلى صى ٍبحى كىىيكى جي  .( كذلؾ لككنيما أعرؼ بحاؿ النبى 12() الصُّ
خبر المغيرة بف  –رضي اهلل عنو  -ترجيح كتقديـ أبك بكر الصديؽ   -ّ

 (، بمكافقة  محمد بف مسممة.13ميراث الجدة ) شعبة فى
كالسمؼ الصالح ال يعدلكف إلى اآلراء  –رضي اهلل عنيـ  –ككاف الصحابة 

كاألقيسة إال بعد البحث عف النصكص كاليأس منيا ،كمف فتش عف أحكاليـ 
كنظر فى كقائع اجتياداتيـ عمـ عممان ال يشكبو ريب ،أنيـ كانكا يكجبكف 

لمعاذ  --الظنييف ، كيدؿ عمى ذلؾ أيضان تقرير النبي  العمؿ بالراجح مف
(، عمى ترتيب األدلة كتقديـ بعضيا عمى 14حيف بعثو إلى اليمف قاضيان )

 (.11بعض )
- -:كقكلو (ٖٗعميكـ بالسكاد األعظـ( )--(قكؿ النبي الدليؿ الثاني:

                                                           

ٌهْ  ،88ٗ/ٕ-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز ئْكحم ذٖ ٌج٣ٞٛٚ  ك٢ ٓٓ٘ىٙ أنٍؾٚ  - 8ٗ

ٔٓ8ٗ. 

(،ٝجذٖ ٓحؾٚ ٤ٍٖٓٗٙجظ جُؿىز ص) -ذحخ -جُلٍجتغ -ًطحخ-أنٍؾٚ ٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ- 8٘

 -ًطحخ–ٝأذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ ،٤ٕٓ/8ٓ8ٍجظ جُؿىز –ذحخ -جُلٍجتغ -ًطحخ–ك٢ ْ٘٘ٚ 

ٓح ؾحء -ذحخ-جُلٍجتغ -ًطحخ–،ٝجُط١ًٍٓ ك٢ ْ٘٘ٚ ٕٔٔ/ٖ -ك٢ جُؿىز -ذحخ -جُلٍجتغ

 8ٖٕ/ٖك٢ ٤ٍٓجظ جُؿىز 

جؾطٜحو جٍُأ١ ك٢ جُوؼحء ،قٌْ  -ذحخ–هؼ٤س ج٧ -ًطحخ–أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ  -8ٙ

وحػ٢ ٤ًق ٓح ؾحء ك٢ جُ -ذحخ -ج٧قٌحّ -ًطحخ–،ٝجُط١ًٍٓ ٖٖٓ/ٖج٧ُرح٢ٗ: قٖٓ 

  8ٙ/ٔجُلط٤ح ٝٓح ك٤ٚ ٖٓ جُشىز -،ٝجُىج٢ٌٓ ك٢ ْ٘٘ٚ ذحخ8ٖٗ/٣ٕوؼ٢ 

ج٩قٌحّ ٦ُٓى١  (،5ٕٗ،ئٌشحو جُلكٍٞ ص)5ٙ/ًٗشق ج٧ٍْجٌ  : ٣ٍجؾغ- 85

ٓ٘ط٢ٜ جُٞطٍٞ)جُٔهطظٍ( ٫ذٖ  ،ٙٗٗ/ٜٗٗح٣س جٍُٓٞ  ،8ٕ٘/ٕ،جُٔكظٍٕٖٞٔ/ٗ

 (ٕٗٓ-ٖٕٓػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ٝهٞع جُطؼحٌع ) (،ٕٕٕجُكحؾد ص)

هحٍ  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ-جُكى٣ع أنٍؾٚ ج٩ٓحّ أقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ػٖ جُ٘ؼٔحٕ ذٖ ذش٤ٍ - 88

ؼ٤ٖ، ٝأذٞ وجٝو،  َٓ ِٖ ُٗرحضسَ، كوى ٝغوٚ أقٔى ٣ٝك٠٤ ذٖ  ِؼ ذ ٍَ جُٔكون)ٌؾحُٚ غوحش ؿ٤ٍ َقْش

ُْ جُكى٣ع،  ٌػس: ٫ ذأِ ذٚ، ٓٓطو٤ َُ ُِ ذٖ ػرى جُؼظ٤ْ جُؼ٘ر١ٍ، ٝهحٍ أذٞ  ٝجُؼرح

ٍُ جُ٘ٓحت٢ ك٤ٚ، كوحٍ ك٢ ٌٝج٣س: ٤ُّ ذحُو١ٞ ٝهحٍ ك٢ أنٍٟ: ٤ُّ ذٚ ذأِ،  ٝجنطِق هٞ

ُٖ ػى١ّ: ٫ ذأِ ذٚ. ْٝؼ٤ى  ٝهحٍ أذٞ قحضْ: طحُف، ٣ٌُطَُد قى٣ػُٚ، ٫ٝ ٣ُكطؽُّ ذٚ، ٝهحٍ جذ

ذٖ ُؾٜٔحٕ طىٌٝم ُٚ أكٍجو، ك٤ٔح هحٍ جُكحكع ك٢ "جُطو٣ٍد". هِ٘ح: ًٝٛٙ ٜٓ٘ح. ( 

ٚ ػؿحتد.، ٝجُكحًْ ٖٓ ؽٍم ػٖ ،ٝهحٍ جُرهح١ٌ: ك٢ قى٣ػ8ٓٔ/ٗ(88ٗ5ٌٔهْ)

ؼ ذٖ ُٗرحضس، ذًٜج ج٩ْ٘حو. ٌْٝص ػ٘ٚ جُكحًْ ٍَ ،ٝج٤ُٜػ٢ٔ ك٢ ٓؿٔغ 5ٔ٘/ٖجَُكْش

جُٓٞجو ج٧ػظْ  -ذحخ–،ٝجذٖ ٓحؾٚ ك٢ ْ٘٘ٚ ٕٕٙ/٘(8ٓ85جُُٝجتى ػ٘ٚ أ٣ؼحً ٌهْ)

ٝػِن جُٔكون: ضؼ٤ِن ٓكٔى كإجو ػرى جُرحه٢[ ك٢ جُُٝجتى ك٢ ئْ٘حوٙ أذٞ نِق ج٧ػ٠ٔ 



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0341   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .نحف نحكـ بالظاىر()
،كأيضان قياسان عمي البناء  فيذة األحاديث كغيرىا تقتضي تغميب الظاىر الراجح

عمي الظاىر في الفتيا كالشيادة كقيـ المتمفات كغيرىا ،فإف الظاىر الصدؽ 
األمكر إجماعان،فكذلؾ  هفي ذلؾ ،كالكذب مرجكح كقد اعتبر الراجح في ىذ

 .ىاىنا
ف العرؼ يقتضي العمؿ بالراجح ،كترؾ المرجكح فإذا كاف أ الدليؿ الثالث:

سىننا  :)--رفان،فكذا شرعان لقكلو ترجيح الراجح متعيف ع مىا رىآهي اٍلميٍؤًمنيكفى حى
سىفه   (ٗٗ() فىييكى ًعٍندى المًَّو حى

الدليؿ الرابع:أنو لك لـ يعمؿ بالراجح ،لـز العمؿ بالمرجكح عمي الراجح 
،كترجيح المرجكح عمي الراجح ممتنع في بداىة العقؿ ،فمـ يبؽ إال العمؿ 

 (ََُ).بالراجح
 لمترجيح:أدلة المنكريف 

استدؿ أصحاب المذىب الثاني الذيف ذىبكا إلي عدـ كجكب العمؿ بالراجح 
الترجيح في األدلة ،كلزـك التكقؼ أك التخيير عند التعارض بأدلة  نكارا  ك ،

                                                                                                                                        

حَّ ذٖ ػطحء ٝٛٞ ػؼ٤ق. ٝهى ؾحء جُكى٣ع ذطٍم ك٢ ًِٜح ٗظٍ. هحُٚ ش٤ه٘ح ٝجْٔٚ ق

 ٖٖٓٔ/ٕجُؼٍجه٢ ك٢ ضه٣ٍؽ أقحو٣ع جُر٤ؼح١ٝ 

ًٛج جُكى٣ع ئْ٘حوٙ طك٤ف، ٝٛٞ ٓٞهٞف ػ٢ِ جذٖ ٓٓؼٞو ًٔح هحٍ جُؼ٬ٓس أقٔى  - 88

 شحًٍ ك٢ ضكو٤وٚ ُِٔٓ٘ى، ٝهحٍ ٌٝجٙ أقٔى ٝجُرُجٌ ٝجُطرٍج٢ٗ ك٢ جٌُر٤ٍ ٌٝؾحُٚ غوحش

( ؽ/ وجٌ جُٔؼحٌف ذٔظٍ، ٝهحٍ جُؼؿ٢ِٗٞ ك٢ ًشق ٖٓٓٙ(، قى٣ع ٌهْ )ٕٔٔ/٘)

جُهلح: ٝٛٞ ٓٞهٞف قٖٓ، ٌُ٘ٚ هحٍ ٓح ٗظٚ " ٌٝجٙ أقٔى ك٢ ًطحخ جُٓ٘س ٤ُّٝ ك٢ 

ًٔح هى ٌأ٣ص  –ٌقٔٚ هللا  –ٓٓ٘ىٙ ًٔح ْٝٛ ػٖ جذٖ ٓٓؼٞو " ، هِص: ٝٛٞ ْٝٛ ٓ٘ٚ 

( ٕٗٔ( ٌهْ )ٕ٘ٗ/ٕؼؿ٢ِٗٞ )(، ٣ٍجؾغ: ًشق جُهلح 58ُِٖ/ٔٝٛٞ ك٢ جُٔٓ٘ى )

.ٝأنٍؾٚ ٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ ٖٓ قى٣ع أذ٢ ٝجتَ ػٖ جذٖ ٓٓؼٞو " هحٍ جُؼ٬ت٢ : ُْ أؾىٙ 

ٍٓكٞػح ك٢ ش٢ء ٖٓ ًطد جُكى٣ع أط٬ ٫ٝ ذٓ٘ى ػؼ٤ق ذؼى ؽٍٞ جُركع ًٝػٍز 

 ٖ٘٘/ٔجٌُشق ٝجُٓإجٍ ٝئٗٔح ٛٞ ٖٓ هٍٞ جذٖ ٓٓؼٞو ٓٞهٞكح ػ٤ِٚ 

( 5ٖٕ،ئٌشحو جُلكٍٞ ص)ٖٓ٘/ٕ،جُٔكظٍٞ ٕٖٔ/٣ٍٗجؾغ/ج٩قٌحّ ٦ُٓى١ - ٓٓٔ

،ػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف 8ٕٕٗ/٘(،جًُٜٔخ ٕٓٗ،شٍـ جُلظٍٞ ُ٪ٓحّ جُوٍجك٢ ص)

 ٓ(ٕ٘ٓص)



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0341   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 منيا:
ارً ) :قكلو تعالي الدليؿ األكؿ: كا يىا أيكًلي اأٍلىٍبصى  (010()فىاٍعتىًبري
عتبار مطمقان مف غير تفصيؿ،فبل قد أمر باال-ف اهلل سبحانوأ كجو الداللة:

 (014) كجو لكجكب العمؿ بالراجح ،دكف المرجكح
اآلية فغايتيا بالنظر قاؿ اآلمدم : ) أما  كأجيب عف كجو الداللة:   

كاالعتبار، كليس فييا ما ينافي القكؿ بكجكب العمؿ بالترجيح، فإف إيجاب 
 (َُّ).(أحد األمريف ال ينافي إيجاب غيره.

)نحف نحكـ بالظاىر كاهلل يتكلي  --قكؿ النبي  اني:الدليؿ الث   
 .كالدليؿ المرجكح ظاىر فجاز العمؿ بو (َُْ)السرائر(

كأجيب عف ىذا الدليؿ:بأف ىذا الدليؿ ال أصؿ لو بيذا المفظ ،كما ذكره    
الشككاني،كما أف الخبر يدؿ عمي جكاز العمؿ بالظاىر،كالظاىر ىك ما ترجح 

مع كجكد الدليؿ الراجح فالمرجكح المخالؼ لو ال أحد طرفيو عمي اآلخر ،ك 
قاؿ اآلمدم : )   .فيو يككف راجحان مف جية مخالفتو لمراجح ،فبل يككف ظاىران 

أما الخبر فيدؿ عمى جكاز العمؿ بالظاىر، كالظاىر ىك ما ترجح أحد طرفيو 
 عمى اآلخر كمع كجكد الدليؿ الراجح، فالمرجكح المخالؼ لو ال يككف راجحان 

 (َُٓ)(فيو. جية مخالفتو لمراجح، فبل يككف ظاىران  مف
أف األدلة المتعارضة ال تزيد عمي البينات المتعارضة  الدليؿ الثالث:  

،كالترجيح غير معتبر في البينات ،فيقاس عمييا األدلة المتعارضة ،فكما أنو 
 .ال تقدـ شيادة األربعة عمي االثنيف ،فكذلؾ ال يقدـ دليؿ عمي دليؿ

                                                           

 (ٌْٕٞز جُكشٍ ٖٓ ج٣٥س: ) - ٔٓٔ

 ٓ(5ٖٕئٌشحو جُلكٍٞ ص):٣ٍجؾغ - ٕٓٔ

 ٕٕٖ/ٗ:ج٩قٌحّ ٦ُٓى١ ٣ٍجؾغ - ٖٓٔ

 8ٔٛحٓش  ْرن ضه٣ٍؿٚ - ٗٓٔ

(،جُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف 5ٕٗجُلكٍٞ ص) ئٌشحو،ٕٕٖ/ٗ:ج٩قٌحّ ٦ُٓى١  ٣ٍجؾغ - ٘ٓٔ

 (ُِٕٔٓىًطٌٞ جُكل٘ح١ٝ ص)



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0341   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

بأف الحكـ في األصؿ المقاس عميو ،كىك أف الترجيح  عف ذلؾ: كأجيب   
و معتبر عند بعض العمماء حيث إنغير معتبر في البينات ،مختمؼ فيو ،

 .كما سبؽ ،كمنيـ اإلماـ مالؾ
يضاؼ إلي ذلؾ ،أف ىذا القياس فاسد ،ألنو قياس مع الفارؽ ،ككجو 

،ألدم إلي عدـ انضباط الفرؽ:أنو لك اعتبر الترجيح في البينات بكثرة العدد
الخصـ سيأتي بشيكد أكثر مف شيكد  حيث إفاألمكر ،كامتداد الخصكمة ،

خصمو،كىكذا اآلخر ،ثـ ال ينتيي األمر،كنظران لذلؾ فإنو امتنع اعتبار الزيادة 
 (َُٔفي البينات)

ف الدليميف إذا تعارضا كرجح أحدىما ففي كؿ منيما مقدار أ الدليؿ الرابع:   
مو،فسقط المثبلف ،كيبقي مجرد الرجحاف ،كمجرد الرجحاف ىك معارض بمث

ليس بدليؿ ،كما ليس بدليؿ ال يجكز االعتماد عميو ،فبل يعتمد عمي الرجحاف  
الصكرة عمي صكرة تساكم األمارتيف كالحكـ ىناؾ  هبؿ ينبغي تخريج ىذ

 .التخيير عمي المشيكر كالتكقؼ عمي الشاذ،فكذلؾ يجرم ىينا القكالف
عف ذلؾ:بأف القكؿ بالترجيح ليس حكمان بمجرد الرجحاف بؿ بالدليؿ  كأجيب   

الراجح ،كال يسمـ أف الحصة المتساكية في جية الرجحاف تسقط بقابمتيا إذا 
نما يسمـ السقكط مع المساكاة،كىذا كما يقضي بأعدؿ  عضدىا الرجحاف ،كا 

العدالة  البينتيف ليس معناه أنو يقضي بمزيد العدالة دكف أصميا ،بؿ بأصؿ
مع الرجحاف،فيقضي بالبينة الراجحة ال برجحانيا مع قطع النظر عنيا،ككذلؾ 

 (َُٕ).ىنااى
ىك أف مبدأ التفاضؿ كالترجيح حؽ كعدؿ،كأنو نظرم  كخبلصة ىذا الخبلؼ :

بدىي ،عميو أجمع الصحابة كالسمؼ كجميكر األصكليكف كىذا كاضح مف 

                                                           

 8ٕٕٗ/٘جًُٜٔخ :٣ٍجؾغ- ٙٓٔ

 (ٕٔٓ-ٕٓٓػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ص):٣ٍجؾغ - 5ٓٔ

 



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0311   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .خبلؿ أدلة الفريقيف



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0310   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املطهب انثاَي
 ٔجِٕ انرتجيححعارض 

التعارض كما يقع بيف األقيسة فيحتاج إلي الترجيح ،كذلؾ يقع بيف كجكه 
الترجيح بأف يككف لكؿ مف الدليميف ترجيح مف كجو ،بأف يكجد لكؿ منيما 
مرجح ،فينا يككف الترجيحاف متعارضيف ،كنحتاج إلي مخمص بترجيح 

 .أحدىما عمي اآلخر ،دفعان لمتعارض الكاقع بينيما
في نكاح  -رضي اهلل عنو–( َُٖذلؾ:تعارض ركاية عبد اهلل بف عباس)مثاؿ 

نكحيا  -–أف النبي - رضي اهلل عنيا –( َُٗالسيدة ميمكنة بنت الحارث)
 (َُُ).كىك محـر

نكحيا كىما  -–أف النبي -رضي اهلل عنو –(ُُُمع ركاية أبي رافع)

                                                           

ػرى هللا ذٖ ػرحِ ذٖ ػرى جُٔطِد جُوٍش٢ جُٜحش٢ٔ، أذٞ جُؼرحِ: قرٍ ج٧ٓس،  - 8ٓٔ

جُؿَٔ  ٌٟٝٝ ػ٘ٚ ج٧قحو٣ع جُظك٤كس. ٝشٜى - –جُظكحذ٢ جُؿ٤َِ. ٫َّ ٌٍْٞ هللا 

ٛـ ُٚ ك٢  8ٙٝطل٤ٖ. ًٝق ذظٍٙ ك٢ آنٍ ػٍٔٙ، كٌٖٓ جُطحتق، ٝضٞك٢ ذٜح

/ ٕ، ج٩طحذس ٖٗٔ /٣ٍٔجؾغ: ق٤ِس ج٤ُٝ٧حء  قى٣ػحً  ٓٙٙٔجُظك٤ك٤ٖ ٝؿ٤ٍ ٛٔح 

  8٘/ٗ، ج٧ػ٬ّ 55ٗ

ٝآنٍ ٖٓ --ٍٓأز ضُٝؾٜح ٌٍْٞ هللا ئ٤ٓٔٞٗس ذ٘ص جُكحٌظ ذٖ قُٕ ج٤ُ٬ُٜس: آنٍ  - 8ٓٔ

ْٜٔح )ذٍز( كٓٔحٛح )٤ٓٔٞٗس( ذح٣ؼص ذٌٔس هرَ جُٜؿٍز. ًٝحٗص ٓحش ٖٓ َٝؾحضٚ. ًحٕ ج

ٛـ.  5ْ٘س  -–َٝؾس أذ٢ ٌْٛ ذٖ ػرى جُؼُٟ جُؼح١ٍٓ. ٝٓحش ػٜ٘ح ،كطُٝؾٜح جُ٘ر٢ 

ٝضٞك٤ص ك٢ )ٍْف( ٝٛٞ جُٔٞػغ ج١ًُ ًحٕ  ْ٘س. 8ٓ. ٝػحشص قى٣ػحً  5ٌٙٝٝش ػ٘ٚ 

 سهٍخ ٌٓس، ٝوك٘ص ذٚ.ًٝحٗص طحُكس كحػِ --ك٤ٚ َٝجؾٜح ذحُ٘ر٢ 

 .ٕٖٗ/5ج٩ػ٬ّ  ، 8/8ٗؽروحش جذٖ ْؼى :٣ٍجؾغ      

هحٍ جُٔكون:) ٌٝجٙ  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ جذٖ قرحٕ ك٢ طك٤كٚ ػٖ جذٖ ػرحِ  - ٓٔٔ

( 5ٌٕٔٔهْ) 8ٖٗ/٘ "،(8ٓٗٔ، ٖٝٓ ؽ٣ٍوٚ ِْٓٓ "8ٖٗ-8ٖٗ/ٔٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ 

 ( 8ٌ٘ٗٗهْ) 8ٗٗ/ٔٔ،ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ جُٖٓ٘ ٝج٥غحٌ 

،  ، ٠ُٞٓ ٌٍْٞ هللا  أِْْ جُورط٢ ،٣وحٍ ُٚ حذ٢ جُؿ٤َِ أذٞ ٌجكغ : ٛٞ جُظك - ٔٔٔ

ٌٟٝ ػ٘ٚ جذ٘ٚ ػر٤ى هللا ٝقل٤ىٙ جُلؼَ ذٖ ػر٤ى هللا ٝػٍٔٝ ذٖ جُش٣ٍى ٌقْٜٔ هللا 

ك٢ِّ  ُٞ َ٘س  ج٧ٌؾفػ٢ِ  ؽحُد  أذ٢ك٢ ن٬كس ػ٢ِ ذٖ  ذحٌُٞكس ضؼح٠ُ .. ضُ ٛـ  .   َْٓٗ

، ج٫ْط٤ؼحخ 5ٔ،  ٙٔ/ّٕ جُ٘ر٬ء ٤ٍْٝ أػ٬  8٘ٔ – 8ٖٔ/ٔق٤ِس ج٤ُٝ٧حء  :٣ٍجؾغ

 ٘ٙٙٔ/ٗك٢ ٓؼٍكس ج٧طكحخ
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 (ُُِ).حبلالف
  -رضي اهلل عنيا–ةلمسيدة ميمكن- –فركاية ابف عباس بينت أف نكاح النبي

 .اإلحراـكاف في حالة 
ليس في حالة اإلحراـ ، فتعارض  --كركاية أبي رافع بينت أف نكاحيا ليا

 .الحكـ في الركايتيف،كالبد مف الترجيح بينيما
 .أف ركاية ابف عباس ،راجحة بفقيو كضبطو:ككجو الترجيح بينيما 

نة الييئة اإلحرامية ،فيككف أف اإلخبار باإلحراـ ال يككف إال عف معاي :كأيضان 
 .العمـ بو أقكم

 :كركاية أبي رافع راجحة بالمباشرة حيث قاؿ :)كنت الرسكؿ بينيما(،كأيضان 
حيث قالت :)تزكجني كنحف حبلالف( كصاحب ، ترجح بمكافقة صاحب الكاقعة 

 .الكاقعة أعرؼ بحالو
يتيف كليذا اختمؼ العمماء في ذلؾ :فذىب األحناؼ إلي الجمع بيف الركا

:فيحمؿ قكليا :)تزكجني( مجازان عف الدخكؿ لعبلقة السببية العادية ،جمعان 
 .بيف الحديثيف 

كالشافعية إلي ترجيح ركاية أبي رافع ،ألف صاحب  :كذىب بعض العمماء
 (ُُّ).الكاقعة اعرؼ بحالو ،كحكمكا بعدـ صحة نكاح المحـر

                                                           

َّٕ جَُّ٘ر٢َِّ  - ٕٔٔ ٍٍِف،  أنٍؾٚ ج٩ٓحّ أقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ذِلع ئِ َٓ ِٕ ذِ ح َق٫َ٬َ َٔ ُٛ َٝ َٜح،  َؾ َّٝ َُ ضَ

َؾَغ، ٝهحٍ جُٔكون:) قى٣ع طك٤ف، ًٝٛج ئْ٘حو ٌؾحُٚ غوحش ٌؾحٍ جُظك٤ف (  ٌَ ح  َٓ ذَْؼَى

هحٍ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–حٕ ك٢ طك٤كٚ ػٖ جذٖ أذ٢ ٌجكغ(ٝجذٖ قر8ٌٕٗٔٙهْ) 8ٔٗ/ٗٗ

جُٔكون :)ئْ٘حوٙ طك٤ف؟ أقٔى ذٖ جُلٍجش: ٌٟٝ ُٚ أذٞ وجٝو، ٝٛٞ غوس، ٖٝٓ كٞهٚ 

 8ٗٗ/ٔٔ،ٝجُر٤ٜو٢ ك٢  جُٖٓ٘ ٝج٥غحٌ 8ٖٗ/٘(8ٗٗغوحش ٖٓ ٌؾحٍ جُظك٤ف( ٌهْ)

 (8ٌ٘ٗٗهْ)

ػٖ أطٍٞ ًشق ج٧ٍْجٌ  ٖٕٗ/٦ُٗٓى١ : ج٩قٌحّ ك٢ أطٍٞ ج٧قٌح٣ٍّجؾغ - ٖٔٔ

جُركٍ  ،8ٙٔ/،ض٤ٓ٤ٍ جُطك٣ٍٍ ٖٕٖ/ٕٝشٍـ جُط٣ِٞف ػ٢ِ جُطٞػ٤ف  ،ٖٗٔ/ٗجُرُو١ٝ 

شٍـ ٓهطظٍ  ٖٙٓجُٔٓٞوز ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ص  5ٗٔ/8جُٔك٤ؾ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ 

ذ٤حٕ جُٔهطظٍ شٍـ  8ٖٓ/ٜٔٗح٣س جٍُٓٞ شٍـ ٜٓ٘حؼ جُٞطٍٞ  8ٗٙ/ٖجٍُٝػس

= ئٌشحو جُلكٍٞ ئ٢ُ  ٕٕٔ/ٖج٩ذٜحؼ ك٢ شٍـ جُٜٔ٘حؼ   5ٖٙ/ٖٓهطظٍ جذٖ جُكحؾد 
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 كلقد اختمؼ العمماء في ذلؾ إلي فريقيف:
 لي تقديـ الترجيح بالذات عمي الترجيح بالحاؿ كذلؾ لكجييف:ذىب األحناؼ إ

أف الحاؿ يقـك بالغير كما يقـك بالغير فمو حكـ العدـ بالنظر إلي ما  أحدىما :
 .يقـك بنفسو
أف الذات أسبؽ كجكدان مف الحاؿ فيقع بو الترجيح أكالن،فبل يتغير  كثانييما:

 .بما يحدث بعده كاجتياد أمضي حكمو
القكؿ في ابف ابف األخ ألب كأـ أك ألب ،أنو أحؽ بالتعصيب مف  مثاؿ ذلؾ:

العـ ألف ىذا أم ابف ابف األخ راجح في ذات القرابة فإف قرابتو قرابة أخكة 
،كىي مقدمة عمي العمكمة باالتفاؽ ،ألف األخ مجاكرة في الصمب ،كالعـ 

ة كاحدة مجاكر أبيو ،كالعـ راجح بحالو،كىي زيادة القرب ،ألنو يتصؿ بكاسط
 ،كىي األب ،كابف ابف األخ بكاسطتيف 

 .رجيح بالحاؿ عند تعارض الترجيحيفكعمي ىذا فالترجيح بالذات أقكم مف الت
 (ُُْ).كذىب فريؽ ثاف إلي تقديـ الترجيح بالكصؼ ال بالذات

 املطهب انثانث
 .انرتجيح هيحكى عدو انقدرة ع

ككاقع عمي رأم مف المعمـك أف التعارض كالترجيح بيف الدليميف جائز 
أف المصيب  يؿ:األكثريف مف عمماء األصكؿ ،كىذا الجكاز جار سكاء ق

 .كاحد،أك كؿ مجتيد مصيب
فبل معني لترجيح ظاىر عمي ظاىر ،ألف ،أف كؿ مجتيد مصيب  :أما القائمكف

                                                                                                                                        

ٝجُطؼحٌع  8ٕٙ، ًًٍٓز ك٢ أطٍٞ جُلوٚ صٙٙٔ/ٕضكو٤ن جُكن ٖٓ ػِْ ج٧طٍٞ =

 (ٓ٘ -8ٗ( ،ٝهٞجػى جُطٍؾ٤ف ص)88ٖٝجُطٍؾ٤ف ص)

،ٝشٍـ جُط٣ِٞف ػ٢ِ جُطٞػ٤ف ٖ٘ٔ/ًٗشق ج٧ٍْجٌ ػٖ أطٍٞ جُرُو١ٝ  :٣ٍجؾغ - ٗٔٔ

 8ٓٗ/ٕٞجٓغقحش٤س جُؼطحٌ ػ٠ِ شٍـ جُؿ٬ٍ جُٔك٢ِ ػ٠ِ ؾٔغ جُؿ ٕٔٗ/ٕ
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 .ـالكؿ صكاب عندى
 .ىذا إذا كاف الترجيح ممكنان لممجتيد أك لغيره

كلـ يجد دليبلن مف  ،مجتيد كعجز عف الترجيحكلكف إذا تعارض دليبلف عند ال
 مكضع آخر فمؤلصكلييف في ذلؾ مذاىب كثيرة منيا:

ذىب إلي أف لممجتيد التخيير ،سكاء كاف التعارض بيف  المذىب األكؿ :
ليو ذىب الجبائي) ( ،كنقؿ عف القاضي أبي بكر ُُٓالخبريف أك القياسيف ،كا 

ماـ الحرميف حيث ذكر في مُُٔ).الباقبلني عرض كبلمو عف تعارض ( كا 
فىبلى طىًريؽ ًإالَّ اٍلمصير ًإلىى التٍَّخًيير،  العمكميف كعجز المجتيد عف الترجيح :)

ٍجمىاع تعمؽ التٍَّكًميؼ  لىة اإلًٍ ثىبت ًبدالى فىإنَّا نعمـ أىنا لـ نكمؼ جمع الضديف كى

جو ًفي االبتدار لىوي ًإالَّ التٍَّخًيير ،كىك (ُُٕ)(  .بقضية أحد المٍَّفظىٍيًف فىبلى كى
فإما إذا عمـ أنيما تقارنا فإف أمكف التخيير مقتضي كبلـ الرازم حيث قاؿ: )

 (ُُٖ)(فييما تعيف القكؿ بو فإنو إذا تعذر الجمع لـ يبؽ إال التخيير
ا ،كيطمب الحكـ تالتساقط لمدليميف ،كذلؾ كالبينتيف إذا تعارض المذىب الثاني:

  .البراءة األصمية كيرجع إلي العمـك أك إلي مف مكضع آخر ،
ال تتعارض ،فكجب أف يستدؿ  -سبحانو كتعالي–اهلل  آيات كذلؾ ألف

بتعارضيما عمي كىائيا جميعان،أك كىاء أحدىا غير أنا ال نعرفو ،فأسقطناىا 
                                                           

جُؿرحت٢ :ػرى ج٬ُّٓ ذٖ ٓكٔى ذٖ ػرى جُٞٛحخ جُؿرّحت٢، ٖٓ أذ٘حء أذحٕ ٠ُٞٓ  - ٘ٔٔ

ػػٔحٕ: ػحُْ ذح٬ٌُّ، ٖٓ ًرحٌ جُٔؼطُُس. ُٚ آٌجء جٗلٍو ذٜح. ٝضرؼطٚ كٍهس ٤ْٔص " 

" ك٢ جُلوٚ،  -جُرٜش٤ٔس " ٗٓرس ئ٠ُ ٤ً٘طٚ " أذ٢ ٛحشْ " ُٝٚ ٓظ٘لحش ٜٓ٘ح " جُشحَٓ 

، ٝك٤حش ج٧ػ٤حٕ 5/ُْٗ " ٝ " جُؼىز " ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ٣ٍجؾغ:ج٧ػ٬ّ ٝ " ضًًٍز جُؼح

 5ٙٔ: ٔٔ،ٝجُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س  8ٕٕ: ٔ

جُرحه٢ٗ٬ ٛٞ: ٓكٔى جُط٤د ذٖ ؾؼلٍ جُرظ١ٍ جُرـىجو١ . جُٔؼٍٝف ذحُرحه٢ٗ٬  - 116

ٛـــ ٖٓ ضظح٤ٗلٚ: جُطو٣ٍد ٖٓٗٛـ ٝضٞك٠ ْ٘س 8ٖٖأط٢ُٞ كو٤ٚ،ٓطٌِْ، ، ُٝى ْ٘س 

 ٍ جُلوٚ ، ٝج٩ٗظحف ك٢ أطٍٞ جُى٣ٖ .ٝج٩ٌشحو أطٞ

 5ٙٔ/  ٙ، ج٧ػ٬ّ  8ٙٔ/ٖ،شًٌجش جًُٛد ٓٓٗ/٣ٍٖجؾغ :ٝك٤حش ج٧ػ٤حٕ ٧ذٖ نٌِحٕ    

 8ٗٔ /ًٕطحخ جُطِه٤ض ك٢ أطٍٞ جُلوٚ  ٣ٍجؾغ: - 5ٔٔ

 ٕٗٔ/ٖ، ٝج٩ذٜحؼ ك٢ شٍـ جُٜٔ٘حؼ8ٓٗ/٘جُٔكظٍٞ  ٣ٍجؾغ: - 8ٔٔ
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 .رحمو اهلل -(ُُٗجميعان،كاليو ذىب ابف كج)
ؿ ذىب إلي أف التعارض إذا كاف بيف حديثيف تساقطا ،كال يعم المذىب الثالث:

ذا كاف التعارض بيف قياسيف فيتخير المجتيد في العمؿ بكاحد  بكاحد منيما ،كا 
 .منيا

حدىما أما يتكمـ بيما ،ف-  -إنا نقطع في الحديثيف أف النبي كالفرؽ :
ليو ذىب بعض ،منسكخ قطعان  كلـ نعمـ فتركناىما ،كذلؾ بخبلؼ القياسيف ،كا 
 .أىؿ األصكؿ

ة المتعارضة إلي أف يظير المرجح لتعارضيا التكقؼ بيف األدل المذىب الرابع:
 ،كال مرجح فالقكؿ 

بأحدىما ترجيح ببل مرجح كىك باطؿ،كذلؾ كالتعادؿ الذىني فإنو يتكقؼ فيو 
 .(كغيرهَُِإلي أف يظير المرجح ،حكاه الغزالي) 

ـ: التكقؼ كليس مَّ المسى النممة فذكر أف  ـكلقد رجح ذلؾ الدكتكر /عبد الكري 
ا ال نقصد بو التكقؼ المطمؽ،بؿ نقصد أف حيث إنليميف، فيو تعطيبلن لمد
لـ يعمـ فإنو يسقطيما،  عمـ أف أحدىما أرجح مف اآلخر، فإفيتكقؼ إلى أف يي 

كيعدؿ إلى دليؿ آخر كالبراءة األصمية؛قياسان عمى القاضي إذا تعارضت عنده 
الحكـ  حادثة إال كيكجد ليا دليؿ يدلنا عمى ةبينتاف.كمعركؼ أنو ال تكجد أي

الحكادث  شرعية لكؿ قد كمفنا بأف نكجد أحكامان  -تعالى–فييا؛ ألف المَّو 
المتجددة، كال سبيؿ إليجاد ىذه األحكاـ إال بدليؿ شرعي،فمك لـ يجعؿ دليبلن 

                                                           

قٔى ذٖ ٣ْٞق ذٖ ًؽ جُى١ٌٞ٘٣ جذٖ ًؽ : ٛٞ جُوحػ٢ أذٞ جُوحْْ ٣ْٞق ذٖ أ -  8ٔٔ

ٖ كوٜحء جُشحكؼ٤س ، طكد أذح جُك٤ٖٓ جُوطحٕ ، ًٝحٕ  -ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ-جُشحكؼ٢  ِٓ  ،

ػََ ك٢ قلظٚ ًُِٔٛد ج٩ٓحّ جُشحكؼ٢  َٔ خ ذٚ جُ ٍَ ك٢ِّ  ٣ُْؼ ُٞ ٖ ٓظّ٘لحضٚ : جُطؿ٣ٍى. ضُ ِٓ– 

 -ٕ ٖٓ ؾٜس جُؼٍجمؿٍخ ئ٣ٍج ذِىز -ٓوط٫ًٞ ػ٠ِ ٣ى جُؼ٤ح٣ٌٖ ذحُى٣ٌ٘ٞ –ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ 

َ٘س   58ٔ،  55ٔ/ٖٝشًٌجش جًُٛد   ٘ٙ/5ٛـ . ٣ٍجؾغ: ٝك٤حش ج٧ػ٤حٕ  َْ٘ٓٗ

جُـُج٢ُ ٛٞ: ٓكٔى ذٖ ٓكٔى جُـُج٢ُ جُط٢ْٞ، أذٞ قحٓى قؿس ج٬ْ٩ّ، ك٤ِٓٞف  - ٕٓٔ

ٛـ ٖٓ ضظح٤ٗلٚ :ئق٤حء ػِّٞ جُى٣ٖ ،ٝجُٔٓطظل٠ ك٠ أطٍٞ ٘ٓ٘ٝضٞك٠  ُٓ٘ٗٝى ْ٘س 

 .ٕٕ/5،ج٧ػ٬ّ  5ٕٕ/  ٔك٤حش جُلوٚ .٣ٍجؾغ : جُٞجك٢ ذحُٞ
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 بما ال يطاؽ. لذلؾ: كاف ىذا تكميفان 
 كالتكقؼ كاقع في الشريعة في صكرمنيا:

ليا دليبلن  عف حكـ مسألة لـ يجدأف المجتيد إذا سألو بعض المستفتيف  - ُ
 يعتمد عميو مف نقؿ، أك عقؿ، فإنو حينئذو يتكقؼ.

بحكـ، فميس  أنو إذا حدثت حادثة لمعامي، فمـ يجد مجتيدان يفتيو بيا - ِ
 (ُُِ)لنفسو. أمامو إال التكقؼ، ألنو ال يعرؼ األدلة حتى يجتيد

يميف ،حكاه المذىب الخامس:ذىب إلي أف لممجتيد يأخذ باألغمظ مف الدل
 (ُِّ).( كالركيانيُِِالماكردم)

المذىب السادس: ذىب إلي التكزيع بيف الدليميف إف أمكف تنزيؿ كؿ أمارة 
كاآلخرم عمي غيره،كما في الثمثيف يقسـ بينيما عمي قكؿ ،ككما  م،ر خعمي أ

ليو ذىب ا  في الشفعة تكزع عمي عدد الرءكس ،كتارة عمي عدد األنصباء ك 
 .األصكؿبعض أىؿ 

ذىب إلي التخيير بيف الدليميف المتعارضيف إف كقع بالنسبة  ىب السابع:المذ
إلي الكاجبات إذ ال يمتنع التخيير في الشرع ،كمف ممؾ مائتيف مف اإلبؿ فإنو 

 كاجبة أربع حقاؽ ،أك خمس بنات لبكف 
ف كقع التعارض بالنسبة إلي حكميف متناقضيف كاإلباحة كالتحريـ فالتساقط ا  ك 

                                                           

ٕٔٔ -  ِٕ ٌَ وَح ُٔ ُْ ِٚ ج ٍِ جُلِْو ِْ أُُطٞ ِْ ًَُّخ ك٢ ِػ َٜ ُٔ ُْ  ٖٕٗٙ/ ٣ٍ٘جؾغ :  ج

ى جُٔحٌٝو١ جُرظ١ٍ جُشحكؼ٢  - ٕٕٔ َّٔ َك ُٓ َٖٓ َػ٢ِِّ ذٖ  جُٔحٌٝو١: ٛٞ جُوحػ٢ أذٞ جَُك

َ٘س  َْ ُِى ذحُرظٍز  ُٝ ِٖٓ ٛـ ، ًٝحٕ ٤ٔ٣َ ئ٠ُ ًٓٛد ج٫ػطُجٍ  ٌٖٗٙقٔٚ هللا ضؼح٠ُ ،   ..

٣ٖ ، ج٩ه٘حع ك٢ جُلوٚ ، ج٧قٌحّ جُِٓطح٤ٗس  ٓظَّ٘لحضٚ : جُكح١ٝ جٌُر٤ٍ ، أوخ جُى٤ٗح ٝجُىِّ

َ٘س  َْ ك٢ِّ ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ ذرـىجو  ُٞ  - 5ٕٙ/٘ٛـ .٣ٍجؾغ/ ؽروحش جُشحكؼ٤س جٌُرٍٟ  ٓ٘ٗ.ضُ

 ٖٕ٘،  ٕٕ٘/ٔٝجُلطف جُٔر٤ٖ   8ٕٙ

ٞجقى ذٖ ئْٔحػ٤َ ذٖ ٓكٔى ج٣ٍُٝح٢ٗ: ٛٞ كهٍ ج٬ْ٩ّ أذٞ جُٔكحْٖ ػرى جُ - ٖٕٔ

َ٘س  َْ ُِى ذرهحٌٟ  ُٝ ٛـ ، ض٠ُٞ  ٘ٔٗج٣ٍُٝح٢ٗ جُطر١ٍ جُشحكؼ٢ ٌقٔٚ هللا ، كو٤ٚ أط٢ُّٞ ، 

ك٢ِّ ٌقٔٚ هللا  ُٞ ٖ ٓظّ٘لحضٚ : ذكٍ جًُٛد ، جٌُحك٢ ، ق٤ِس جُٔإٖٓ،     ضُ ِٓ هؼحء ؽرٍْطحٕ 

َ٘س  َْ   ٓٙ/ٕٔر٬ء ٛـ .٣ٍجؾغ/ ٤ٍْ أػ٬ّ جُ٘ ٕٓ٘ضؼح٠ُ ٓوط٫ًٞ ػ٠ِ ٣ى ج٬ُٔقىز 

 ٗ/ٗٝشًٌجش جًُٛد   85ٔ/٘ٝجُ٘ؿّٞ جُُجٍٛز 



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0311   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (ُِْ).لبراءة األصمية ،ذكره اإلماـ الغزاليكالرجكع إلي ا
كبر منو ،كيصير أذىب إلي أف لممجتيد أف يقمد عالمان  المذىب الثامف:

 .(ُِٓكالعامي لعجزه عف االجتياد حكاه إماـ الحرميف الجكيني)
ؿ ذىب إلي أف العجز عف الترجيح عند التعارض كالحكـ قب المذىب التاسع:

المشيكرة مف حظر أك إباحة ،أك كقؼ ،كىذا  فيو األقكاؿ كركد الشرع ،فتأتي
 (ُِٕ) (ُِٔ).المذىب حكاه إلكيا الطبرم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ذٖ قُّ ٫،ج٩قٌحّ ك٢ أطٍٞ ج٧قٌحّ  ٖٗٙ,ٖٙٙ/٣ٍٕجؾغ:جُٔٓطظل٢  -ٕٗٔ

قحش٤س جُؼطحٌ ػ٠ِ شٍـ جُؿ٬ٍ جُٔك٢ِ ػ٠ِ ، 8ٓٔ/ٖض٤ٓ٤ٍ جُطك٣ٍٍ، ٕٗ/ٕج٧ٗى٢ُٓ

 ، ٜٗح٣س جٍُٓٞ شٍـ ٜٓ٘حؼ جُٞطٍٖٞٔ/ٖجُطو٣ٍٍ ٝجُطكر٤ٍ ٕٗٓ/ٕؾٔغ جُؿٞجٓغ

ٔ/ٖ5٘ 

جُؿ٢٘٣ٞ ٛٞ ػرى جُِٔي ذٖ ػرى هللا ٣ْٞق ٓكٔى جُؿ٢٘٣ٞ، جُِٔود ذآحّ جُك٤ٍٖٓ  - ٕ٘ٔ

ٖٓ ضظح٤ٗلٚ :جُرٍٛحٕ ك٢ أطٍٞ  58ٗٛــ ٝضٞك٠ ْ٘س 8ٔٗشحكؼ٢ جًُٔٛد ،ُٝى ْ٘س 

 5ٙٔ/  ٖجُلوٚ : ٖٓ ضظح٤ٗلٚ ،جُرٍٛحٕ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ  ٣ٍجؾغ : ٝك٤حش ج٧ػ٤حٕ 

 . ٖٙٓ/  ٗج٧ػ٬ّ  85ٔ/  ٔؽروحش جُشحكؼ٤س ج١ْٞ٘٩ 

ٛٞ:ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ، أذٞ جُكٖٓ جُطر١ٍ، جُِٔود ذؼٔحو جُى٣ٖ، جُٔؼٍٝف  - ٕٙٔ

 ٛـ   ْٗٓ٘٘س ٝضٞك٢ ٓ٘ٗذا٤ٌُح جٍُٜج٢ْ: كو٤ٚ شحكؼ٢، ٓلٍٓ. ُٝى ك٢ ؽرٍْطحٕ 

 8ٕٖ/ٗٝ.ج٫ػ٬ّ ٗ٘/ٕٝٓلطحـ جُٓؼحوز  ٣ٍٕٔٗجؾغ/جُلٞجتى جُر٤ٜس ص  

 ، (5ٕ٘) ،ئٌشحو جُلكٍٞ صٕٗٓ/ٕ،جُرٍٛحٕ ٙٔٔ,٘ٔٔ/٣ٍٙجؾغ/جُركٍ جُٔك٤ؾ  -5ٕٔ

 ٖٗٙ/ٕجُٔٓطظل٢ 

  



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0311   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املبحث انثانث
 انرتجيح بني األدنت طزق

الترجيح ىي : األمكر الحافظة لترجيحات المجتيد المانعة لو  المقصكد بطرؽ
 .مف الزلؿ 

يد ، كالمرجحات في حقيقة األمر ال حصر ليا ، ألنيا تخضع لظف المجت
خر ، كليذا جاءت في كتب األصكؿ متفاكتة آكالظف يختمؼ مف مجتيد إلى 

 .في عددىا بيف القمة كالكثرة 
قاؿ الشككاني في إرشاد الفحكؿ: ) اعمـ أف كجكه الترجيح كثيرة كحاصميا أف 
ما كاف أكثر إفادة لمظف فيك راجح، فإف كقع التعارض في بعض ىذه 

 ( ُِٖ)( .ح بيف ما تعارض منياالمرجحات فعمي المجتيد أف يرج
 كالترجيح بيف األدلة المتعارضة ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ : 

  .القسـ األكؿ : الترجيح بيف دليميف منقكليف
 .القسـ الثاني : الترجيح بيف دليميف معقكليف 

 .القسـ الثالث : الترجيح بيف دليؿ منقكؿ كدليؿ معقكؿ 
 .كؿ في مطمب مستقؿ لثبلثة كسكؼ أتناكؿ كؿ قسـ مف ىذه األقساـ ا

 
 
 
 
 

                                                           
ٕٔ8
 (٣ٕ5ٍ٘جؾغ : ئٌشحو جُلكٍٞ ص)   - 

 

  



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0311   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املطهب األٔل
 انرتجيح بني دنيهني يُقٕنني

 متٓيد
الترجيح بيف الدليميف المنقكليف يشمؿ الكتاب كالسنة ، لكف عمماء     

 .األصكؿ تكممكا في ذلؾ عف السنة فقط، دكف القرآف الكريـ 
 -اليسبحانو كتع-كالسبب في ذلؾ: أنو مف المستحيؿ أف نجد بيف آياتو

تعارضان كتضاربان ، ألنو كصؿ إلينا كىك متكامؿ ال زيادة فيو كال نقصاف كىك 
ية كأخرل ، كما كقع في القرآف آمتكاتر سندان  كمتنان ، كعميو فبل تعارض بيف 

الكريـ مف النسخ فيك قريب مف التأكيؿ ، كالجمع بيف الدليميف عمى كجو مف 
اـ ، أك تقييدان لمطمؽ ، كما أشبو ككف الثاني بيانان لمجمؿ أك تخصيصان لع

 .ذلؾ مف كجكه الجمع 
ف كانت مثؿ القرآف في كجكب اإلتباع كالعمؿ بمدلكالتيا     كأما السنة كا 
في معناىا  ةكتفصؿ مجممو ، كتبسط مختصره كراجع ، وتبيف مشكم ي،في

  .إلى القرآف الكريـ 
بما يحصؿ ر أك  كلك كجد تعارض بيف حديثيف فيك بالنسبة لظف المجتيد ،  

منو خمؿ بسبب الركاة ، أما التعارض في نفس األمر فيك أمر معاذ اهلل أف 
ذا تعارض خبراف في الظاى عذر تفإنو يمكف الجمع بينيما ، فإذا  ر،يقع ، كا 

 الجمع كعمـ التاريخ فإف الثاني يككف ناسخان لؤلكؿ 
رضت لو مف كلكف لككف السنة غير مقطكع بيا سندان كمتنان ،كلكثرة ما تع

خر ، كبالتالي ال بد مف آالكضع كالكذب، فإنو يكجد تعارض فييا بيف حديث ك 
 (ُِٗالترجيح بينيما) 

 :  األنكاع اآلتية كطرؽ الترجيح بيف األحاديث كاألخبار تتنكع إلى
                                                           

ٕٔ8
 (  8ٗ، ٝجُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ُِىًطٌٞ جُكل٘ح١ٝ ص)  5ٖٕٗ/  ٣ٍ٘جؾغ : جًُٜٔخ   -



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0321   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .النكع األكؿ : الترجيح باعتبار السند
 .النكع الثاني : الترجيح باعتبار المتف 

 .رجيح باعتبار مدلكؿ المفظ النكع الثالث : الت
  .النكع الرابع : الترجيح باعتبار أمر خارجي

التفصيؿ المناسب فأقكؿ كباهلل بكؿ نكع  –سبحانو  –كسكؼ أتناكؿ بإذف اهلل 
 التكفيؽ:

 انُٕع األٔل
 (َُّ)انرتجيح باعخبار انضُد

 المرجحات التي ترجح السند كثيرة منيا : طرؽ  
 .رة الركاة الطريؽ األكؿ : الترجيح بكث

 اختمؼ العمماء في الترجيح بكثرة الركاة إلى مذىبيف : 
لى ىذا ذىب جميكر  المذىب األكؿ : ذىب إلى جكاز الترجيح بكثرة الركاة ، كا 

 (ُُّ)العمماء ، كاإلماـ مالؾ كالشافعي كأحمد بف حنبؿ ، كمحمد بف الحسف
 (ُِّ).كىك رأم الجميكر كغيرىـ

ليو ذىب أبك المذىب الثاني : ذىب إلى عدـ ج كاز الترجيح بكثرة الركاة ،كا 
 ( ُّْكابف حـز الظاىرم كغيرىـ ) (ُّّ)حنيفة كأبك يكسؼ

                                                           

ؽٍم جُطٍؾ٤ف جُط٢ ضٍؾف ئ٠ُ جُٓ٘ى هى ضٍؾغ ئ٠ُ جٍُج١ٝ ٝهى ضٍؾغ ئ٠ُ هٞز جُٓ٘ى  - ٖٓٔ

ًٝٛٙ جُطٍم أًػٍ ج٬ٌُّ ك٤ٜح جُؼِٔحء قط٢  ٍٓؾغ ئ٠ُ جٍُٟٔٝ ػ٘ٚٝػؼلٚ ٝهى ض

 ٕٕٗأٝطِٜح ذؼؼْٜ ئ٢ُ ْص ْٝطٕٞ ٍٓؾكحً ٣ٍجؾغ:ػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ُر٤ّ٘ٞٗ ص

 ٝٓح ذؼىٛح.

ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ جُش٤رح٢ٗ ٠ُٞٓ ُر٢٘ ش٤رحٕ، ٓحش ذح١ٍُ ْ٘س ْرغ ٝغٔح٤ٖٗ ٝٓحتس  - ٖٔٔ

ْ٘ط٤ٖ غْ ضلوٚ ػ٠ِ أذ٢ ٣ْٞق،  ٝٛٞ جذٖ غٔحٕ ٝن٤ٖٓٔ ْ٘س. قؼٍ ٓؿِّ أذ٢ ق٤٘لس

ٝط٘ق جٌُطد جٌُػ٤ٍز ٝٗشٍ ػِْ أذ٢ ق٤٘لس.هحٍ جُشحكؼ٢ ٌقٔٚ هللا: قِٔص ٖٓ ػِْ 

 ٖ٘ٔ/ٔج٧ػ٬ّ  ٕٗ/ ٕٓكٔى ٝهٍ ذؼ٤ٍ . ٣ٍجؾغ: جُؿٞجٍٛ جُٔؼ٤س 

 ، 5ٙ / ٖ جُؼىز ،  5ٗٙ / ٕ ،جُرٍٛح8ٕٗٔ ص جُؼٍذ٢ ٫ذٖ جُٔكظٍٞ ٣ٍجؾغ:- ٕٖٔ

 ٖ٘ٓ، جُٔٓٞوز ص   ٕٖ٘/ٗ،ج٩قٌحّ  ٔٓٗ/٘جُٔكظٍٞ ، 58ٔ/ ٕ جُٔؼطٔى

ٛٞ: ٣ؼوٞخ ذٖ ئذٍج٤ْٛ ذٖ قر٤د ج٧ٗظح١ٌ جٌُٞك٢ جُرـىجو١، أذٞ ٣ْٞق: طحقد  - ٖٖٔ

ج٩ٓحّ أذ٢ ق٤٘لس، ٝض٤ًِٔٙ، ٝأٍٝ ٖٓ ٗشٍ ًٓٛرٚ. ًحٕ كو٤ٜح ػ٬ٓس، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع. 



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0320   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كاستدؿ أصحاب المذىب األكؿ بأدلة منيا : 
ف الترجيح إنما يحصؿ بقكة ألحد الخبريف ، كال تكجد في أالدليؿ األكؿ : 

قكؿ الجماعة اآلخر ، كمف المعمـك أف كثرة الركاة نكع في أحد الخبريف ، ألف 
 (ُّٓأقكل في الظف كأبعد مف السيك ، كأقرب إلى إفادة العمـ مف قكؿ الكاحد)

، لـ يعمؿ بقكؿ ذم اليديف : أقصرت - -ف الرسكؿ أالدليؿ الثاني : 
( كأبك بكر ُّٔالصبلة أـ نسيت يا رسكؿ اهلل " حتى أخبره بذلؾ غيره)

" أطعـ الجدة  - -ف النبي أ(ُّٕ)ةلما ركل لو المغيرة بف شعب ،الصديؽ
( ُّٖالسدس فطمب أبك بكر مف يشيد لو ، فشيد لو محمد بف مسممة)

 ( ُّٗفقضي بو)
نيما يدالف عمى أف الزيادة في الخبر يعطي لو أكجد الداللة مف الحديثيف : 

 قكه في العمؿ ، 
ف الناس اعتادكا عمى الميؿ كاألخذ باألقكل في أمكرىـ أالدليؿ الثالث : 
لزراعة ، كال شؾ أف الخبر الذم ركاتو أكثر أقكل مف الخبر العادية كالتجارة كا

                                                                                                                                        

جٍُأ١ " ٝٓحش  ُٝى ذحٌُٞكس. ٝضلوٚ ذحُكى٣ع ٝجٍُٝج٣س، غْ ُُّ أذح ق٤٘لس، كـِد ػ٤ِٚ "=

ٛـ ، ذرـىجو، ٝٛٞ ػ٠ِ جُوؼحء. ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ وػ٢ " هحػ٢ جُوؼحز "  8ٕٔك٢ ن٬كطٚ 

٣ٝوحٍ ُٚ: هحػ٢ هؼحز جُى٤ٗح!، ٝأٍٝ ٖٓ ٝػغ جٌُطد ك٢ أطٍٞ جُلوٚ، ػ٠ِ ًٓٛد أذ٢ 

/ ٕجُ٘ؿّٞ جُُجٍٛز  8ٓٔ/ٓٔق٤٘لس. ٖٓ ًطرٚ " جُهٍجؼ ٣ٍجؾغ : جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س 

 8ٖٔ/8،ج٧ػ٬ّ 5ٓٔ

قحش٤س جُؼطحٌ ػ٠ِ شٍـ  ، ٕٓٔ/  ًٖشق ج٧ٍْجٌ ػٖ أطٍٞ جُرُو١ٝ  ؾغ :ج٣ٍ - ٖٗٔ

جُٔؼطٔى   ٖ٘ٓص   جُٔٓٞوز ( ، 5ٕٙئٌشحو جُلكٍٞ ص ) ،ٙٓٗ /ٕجُؿ٬ٍ جُٔك٢ِ  

،أطٍٞ ٕٙٔٔ/  ٕ، جُرٍٛحٕ ٩ٓحّ جُك٤ٍٖٓ ٕٖ٘/  ٗج٩قٌحّ ٦ُٓى١  ، 58ٔ/ ٕ

 58/ٕ  جٍُٓن٢ٓ

  ٖٓٔ/  ٣ٍٖجؾغ : ًشق ج٧ٍْجٌ  - ٖ٘ٔ

َٛ ٣أنً ج٩ٓحّ أٝ  -ذحخ-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–جُكى٣ع أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز  - ٖٙٔ

جُٜٓٞ ك٢ جُظ٬ز ٝجُٓؿٞو  -(،ِْٝٓٓ ػ٘ٚ أ٣ؼح ذحخ8ٌٙٙهْ)ٕٕ٘/ٔشي ذوٍٞ جُ٘حِ

 ٓ(85ٌٔهْ)ٖٓٗ/ُٔٚ

 5ٗٛحٓش  ْرن ضٍؾٔطٚ -5ٖٔ

 5٘ٛحٓش ْرن ضٍؾٔطٚ - 8ٖٔ

 5٘ٛحٓش جُكى٣ع ْرن ضه٣ٍؿٚ  - 8ٖٔ
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 (َُْالذم ركاتو أقؿ)
 كاستدؿ أصحاب المذىب الثاني بأدلة منيا : 

الدليؿ األكؿ : قياس الركاية عمى عدد المجتيديف كالشيادة ، فعدد 
المجتيديف ال يكجب قكة اجتيادىـ كشيادة الشاىديف كاألربعة فأكثر سكاء ، 

ؤثر في القبكؿ كعدمو، فيقبؿ الخبر سكاء يبالعدد في الركاية ال خبر الكذلؾ 
 .كثر الركاة أك قمكا 
ف ىذا قياس مع الفارؽ ، فيك قياس فاسد ، كذلؾ ألف أكأجيب عف ذلؾ : 

نما يقع العمـ إذا  جمعكا عمي أالعمـ ال يقع باجتياد المجتيديف أبدان دائمان، كا 
ادىـ ، بخبلؼ العمـ الكاقع بخبر الحكـ المجتيد فيو بإجماعيـ دكف اجتي

 .التكاتر فإنو يقع بخبر العدد المخصكص دكف معني سكاه
كفي الشيادة : الشارع قدرىا بعدد ، فإذا كجد كجب تعميؽ الحكـ عميو ، 
بخبلؼ الخبر فغير منصكص عمى العدد فيو ،فكمما كثر ركاة الخبر كمما كاف 

 .أقكل 
صؿ الخصكمات ،ألنو لك لـ تحدد بعدد كذلؾ الشيادة قد حددت بعدد معيف لف

 ( ُُْمعيف لقاؿ الخصـ : أنا سآتي بعدد أكثر مما أتي بو خصمي)
ف خبر الكاحد كخبر الجماعة التي ال يقع بيا العمـ سكاء ، أالدليؿ الثاني : 

 .ألنو طريؽ كؿ كاحد منيما غمبة الظف 
األقكل كأجيب عف ذلؾ : بأف خبر الجماعة أقكل في الظف ، فكاف تقديـ 

  (ُِْ)أكلى ، كيبطؿ بكثرة كجكه الشبو في أحد القياسيف
كمف المعمـك أف الخبلؼ بيف الفريقيف خبلؼ معنكم ، فأصحاب المذىب    

الثاني ال يفرقكف بيف خبر ركاه عشرة، كخبر ركاه ثبلثة ، أما أصحاب 

                                                           
ٔٗٓ
 ٓ 8ٕٗٗ/  ٘ ٣ٍجؾغ : جًُٜٔخ - 

  ٖٕٗ، ػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ص  ٖٓ٘ٗ/  ٘، جًُٜٔخ ٖٕٓٔ/  ٣ٍٖجؾغ : جُؼىز  - ٔٗٔ

  ٖٕٓٔ،  ٕٕٓٔ/  ٣ٍٖجؾغ : جُؼىز  - ٕٗٔ
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 (ُّْالمذىب األكؿ فيـ يفرقكف فيرجحكف األكؿ ، كيترككف الثاني)
ي : يرجح األتقف كاألعمـ فتككف ركايتو أكلى ، ألنو أكلى بالضبط الطريؽ الثان

 كالحفظ مف غيره 
 .الطريؽ الثالث : يرجح المباشر لما ركاه  ألف المباشر أعرؼ بالحاؿ 

( عمى ركاية ابف عباس قاؿ أبك رافع: ُْْمثاؿ ذلؾ : ترجيح ركاية أبي رافع)
كىك حبلؿ ، ككنت أنا  تزكج ميمكنة كىك حبلؿ ، كبني بيا - -أف النبي (

 (ُْٓالسفير بينيما()
الركاية أكلى مف ركاية ابف عباس ) أنو نكحيا كىك حراـ ( ألف أبك  هفيذ 

  .رافع باشر القصة فيك أكلى
الطريؽ الرابع  : ترجيح ركاية صاحب القصة، ألف خبر صاحب القصة أك 

 الكاقعة أكلى 
- -زكجني رسكؿ اهللت –رضي اهلل عنيا  –مثاؿ ذلؾ: ما قالتو ميمكنة 

فيذه الركاية أكلى مف قكؿ ابف عباس ) تزكج رسكؿ  (ُْٔ)كنحف حبلالف (
ميمكنة كىك محـر ( ألنيا المعقكد عمييا، فيي أعرؼ بكقت عقدىا  --اهلل 

 .مف غيرىا 

                                                           

  ٕٓ٘ٗ/  ٣ٍ٘جؾغ : جًُٜٔخ  ٖٗٔ

 ٔٔٔٛحٓش  ْروص ضٍؾٔطٚ - ٗٗٔ

ٓح ؾحء  –ذحخ  –جُكؽ  –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ  –أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ػٖ أذ٢ ٌجكغ  - ٘ٗٔ

: ٝهحٍ قٖٓ طك٤ف ، ٝأنٍؾٚ أقٔى ك٢ ٓٓ٘ىٙ ،  8ٔٔ/  ٖجُٔكٍّ ك٢ ًٍج٤ٛس ض٣ُٝؽ 

جُكؽ –ًطحخ  –ٝأنٍؾٚ ٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ  5ٕٔ/  ٖ، ٝجذٖ قرحٕ ك٢ طك٤كٚ  8ٕٖ/  ٙ

  5ٕٕ/  ٕ –ٌٗحـ جُٔكٍّ  –ذحخ  –

ضك٣ٍْ ٌٗحـ  –ذحخ  –جٌُ٘حـ  –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػٜ٘ح  –أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ ٤ٓٔٞٗس  - ٙٗٔ

 5ٗٗ/  ٔذحخ جُٔكٍّ ٣طُٝؼ   –ًطحخ جُٔ٘حْي  –ٞ وجٝو ػٜ٘ح ٝأذ   ٕٖٓٔ/  ٕجُٔكٍّ 

، ٖٔٙ/  ٔجُٔكٍّ ٣طُٝؼ  -ذحخ –جٌُ٘حـ  –ًطحخ  –ٌهْ ،ٝجذٖ ٓحؾٚ ػٜ٘ح أ٣ؼح 

/  ٕٓح ؾحء ك٢ ًٍج٤ٛس ض٣ُٝؽ جُٔكٍّ   –ذحخ  –جُكؽ  –ًطحخ  –ٝجُط١ًٍٓ ػٜ٘ح أ٣ؼح 

ٔ8ٕ ٓ 



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0322   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

،كقاؿ أف الجرجاني: منع أف يككف ىذا ترجيحان ):(ُْٕ)كذكر صاحب العدة 
نما يعكد إلى النبي :ىذا الحكـ ال يعكد إلى صاحب القص كقد يككف  ػ   ػة، كا 

كيرد عمي ىذا:بأف صاحب .كاعرؼ بأحكالو في نفسو مف المرأة الغير إليو،
 (ُْٖ)(َعرؼ بذلؾ مف غيرهأالكاقعة 

فيككف  - -الطريؽ الخامس: ترجح ركاية الراكم األقرب مكضعان مف النبي
لى ىذا ذىب جميكر العمماء مف الأ مالكية كالحنفية سمع لقكلو كأعرؼ بو، كا 

 كالشافعية كالحنابمة كغيرىـ.
أفرد  --: ) أف النبي -رضى اهلل عنو -مثاؿ ذلؾ : حديث ابف عمر

ألنو ،(َُٓ( فإنو راجح عمى ركاية أنس بف مالؾ : ) إنو قرف)ُْٗبالحج()
 ؿ عمىَّ ا" فس – -ركل عف ابف عمر أنو قاؿ : كنت تحت ناقة رسكؿ اهلل

  .لعابيا 
ًة العمماء عمى الترجيح بالقرب فقاؿ: )كلقد اعترض بعض  ـي ًصحَّ كىالى يىٍخفىى عىدى

مىى اٍلبيٍعًد  ًح عى كيجيكًب تىٍقًييًدًه( أىٍم اٍلقيٍرًب اٍلميرىجَّ ًقًو( أىٍم التٍَّرًجيحي ًباٍلقيٍرًب )كى إٍطبلى
ؽي مىعىوي ااًلٍشًتبىاهي( أىٍم اٍشًتبىاهي اٍلكىبلى  ًر بيٍعدنا يىتىطىرَّ مىى ذىًلؾى اٍلبىًعيًد )ًببيٍعًد اآٍلخى ـً عى

ديىيمىا أىٍقرىبى إلىى اٍلميتىكىمّْـً ًمٍف  )ًلٍمقىٍطًع ًبأىٍف الى أىثىرى ًلبيٍعًد ًشٍبرو ًلقىًريبىٍيًف( ًبًإٍف كىافى أىحى

                                                           

ذٞ ٣ؼ٠ِ: ػحُْ ػظٍٙ ك٢ ٛٞ ٓكٔى ذٖ جُك٤ٖٓ ذٖ ٓكٔى ذٖ نِق جذٖ جُلٍجء، أ- 5ٗٔ

ج٧طٍٞ ٝجُلٍٝع ٝأٗٞجع جُلٕ٘ٞ. ٖٓ أَٛ ذـىجو. ُٚ: )ًطحخ جُطد( ٝ )ًطحخ جُِرحِ( ٝ 

 ,ٝٓهطظٍ جُؼىز ) .)جُٔؿٍو( كوٚ، ػ٠ِ ًٓٛد ج٩ٓحّ أقٔى،ٝجُؼىز ك٢ أطٍٞ جُلوٚ

 ٓٓٔ/ٙ،ج٧ػ٬ّ 8٘ٔ: ٣ٍٖجؾغ: ج شًٌجش جًُٛد  . ٓٓحتَ ج٣٩ٔحٕ ًٝحٕ ش٤م جُك٘حذِس

  ٕٙٓٔٓ، ٖٕ٘ٓٔ/ ٖؾغ: جُؼىز  ٣ٍج - 8ٗٔ

ج٩كٍجو  -ذحخ  –جُكؽ  –ٌػ٢ هللا ػٜ٘ح ، ًطحخ  –أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ جذٖ ػٍٔ  - 8ٗٔ

،  85/  ٕٝأقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ػ٘ٚ أ٣ؼحً 5٘ٔ،  8ٓ٘/  ٕٝجُوٍجٕ ذحُكؽ ٝجُؼٍٔز ، 

 8ٖٕ/  ًٕطحخ جُكؽ  –ٝجُىجٌ هط٢٘ 

ج٩كٍجو  -ذحخ  –جُكؽ  –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ ، ًطحخ  –ّٗ ذٖ ٓحُي أأنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ  -ٓ٘ٔ

ج٩هٍجٕ  -جُٔ٘حْي ذحخ-ًطحخ–، ٝأذٞ وجٝو  8ٓٗ/  ٕٝجُوٍجٕ ذحُكؽ ٝجُؼٍٔز ، 

ٓح ؾحء ك٢ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُكؽ ٝجُؼٍٔز -جُكؽ ذحخ–٣ؼحً ًطحخ أ،ٝجُط١ًٍٓ ػ٘ٚ ٙٔٗ/ٔ

 ، 88/  ٖ/ٝأقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ػ٘ٚ أ٣ؼحً ٖ
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ًمًو  ًت سىمىاًع كىبلى ًر ًبًمٍقدىاًر ًشٍبرو ًفي تىفىاكي  ( ُُٓ).اآٍلخى
الصحابة عمى صغارىـ ، أك  الطريؽ السادس : ترجح ركاية مف كاف مف كبار

كذلؾ ألف كبار الصحابة كانكا أقرب إلى رسكؿ  --أكثر صحبة لرسكؿ 
 ( ُِٓ: ) ليميني منكـ أكلكا األحبلـ كالنيي ()- -لقكلو - -اهلل

أف  –رضي اهلل عنيما  –مثالو : ترجيح حديث السيدة عائشة كأـ سممة 
، ثيَـّ ييٍصبً  --كىافى رىسيكؿي اهلًل  - -رسكؿ اهلل  ـو ٍيًر اٍحًتبلى نيبنا ًمٍف غى حي جي

كـي   (ُّٓ()يىصي
ٍبحى كىىيكى قاؿ : ) --ف رسكؿ اهلل أعمى ركاية أبي ىريرة :  مىٍف أىٍدرىؾى الصُّ

ٍكـى لىوي  نيبه فىبلى صى  (  ُْٓ()جي
عرؼ بما يدـك مف السنف أأدـك صحبة ك  ةف السيدة عائشة كأـ سممكىذا أل 

(  (ُٓٓكما ال يدـك
يرجح خبر مف سمع بغير حجاب ، فيقدـ عمي مف سمع  الطريؽ السابع :

 .دكف حجاب ،كذلؾ ألنو أقرب إلى الضبط 
(عف عائشة ُٕٓ( كالقاسـ بف محمد)ُٔٓكمثالو : أف حديث عركة بف الزبير)

                                                           

 ٓ 5ٕٕ/  ٖك٣ٍٍ ، ٝض٤ٓ٤ٍ جُط 8ٕ،  8ٕ/  ٣ٍٖجؾغ : جُطو٣ٍٍ ٝجُطكر٤ٍ  - ٔ٘ٔ

ض٣ٞٓس  –ذحخ  -جُظ٬ز –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ  –أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ جذٖ ٓٓؼٞو  - ٕ٘ٔ

ٖٓ  –ذحخ  –جُظ٬ز  –ًطحخ  – ،ٝأذٞ وجٝو ػ٘ٚ أ٣ؼحً  ٖٕٖ/  ٔجُظلٞف ٝئهحٓطٜح ، 

 –ذحخ  –ئهحٓس جُظ٬ز  -ًطحخ   -ٝجذٖ ٓحؾٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح  8ٙ/  ٢ِ٣ٕ ج٧ٓحّ غْ ج١ًُ ٤ِ٣ٚ 

 ٓ ٕٖٔ/  ٢ِٔ ج٩ٓحّ ٖٓ ٣ٓطؿ٤د إٔ ٣

 8ٖٛحٓش  ْرن ضه٣ٍؿٚ. -ٖ٘ٔ

 8ٗٛحٓش  ْرن ضه٣ٍؿٚ. - ٗ٘ٔ

 ( .ٕٙ٘، ٝػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ص ) ٕٙٓٔ/  ٣ٍٖجؾغ : جُؼىز  - ٘٘ٔ

أذٞ ػرى هللا ػٍٝز ذٖ جُُذ٤ٍ ذٖ جُؼٞجّ أ٧ْى١ جُٔى٢ٗ جُلو٤ٚ جُكحكع. ُٝى ك٢ ْ٘س  - ٙ٘ٔ

طحتْ. ًٝحٕ ٣وٍأ ًَ ضٓغ ٝػش٣ٍٖ، ٝقلع ػٖ ٝجُىٙ، ًٝحٕ ٣ظّٞ جُىٍٛ، ٝٓحش ٝٛٞ 

٣ّٞ ٌذغ جُهطٔس ك٢ جُٔظكق، ٣ٝوّٞ ج٤َُِ، كٔح ضًٍٚ ئ٫ ٤ُِس هطؼص ٌؾِٚ. 

 ٕٙ/ٕ،ضًًٍز جُكلحظ8ٔ/٣ٍٔجؾغ/جُؼرٍ ك٢ نرٍ ٖٓ ؿرٍٓ

جُوحْْ ذٖ ٓكٔى ذٖ أذ٢ ذٌٍ جُظى٣ن ، أقى جُلوٜحء جُٓرؼس ، ًحٕ غوس ػحُٔحً كو٤ٜحً  - 5٘ٔ

٣ٍجؾغ : ضًًٍز ٓ ػحٓحً  5ُٓٚ ٖٓ جُؼٍٔ ٛـ ، ًٝٙٓٔػ٤ٍ جُكى٣ع ، ضٞك٠ ْ٘س  ئٓحٓحً 

 ٓ ٖٖٖ/  5، ٝشًٌجش جًُٛد  8ٙ/  ٔجُكلحظ 
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( فقدـ عمى ُٖٓأف بريرة أعتقت ككاف زكجيا عبدان) –رضي اهلل عنيـ  –
ا منيا مف غير حديث األسكد عف عائشة أف زكجيا كاف حران ألنيما سمع

 .حجاب ، ألنيا خالة عركة كعمة القاسـ 
تقصيان فيككف  سياقان لمحديث ، كاألشدي  سي مى الطريؽ الثامف : ترجح ركاية األى 

 .أكلى، كذلؾ ألنو يدؿ عمى حفظو كضبطو 
أفرد  --" أف النبي –رضي اهلل عنو  – (ُٗٓ)مثاؿ ذلؾ : ما ركم جابر

المدينة مرحمة مرحمة، كدخكؿ  مف --كقد كصؼ خركج النبي  (َُٔالحج)
 .مكة ، كمناسكو عمى ترتيبو كانصرافو إلى المدينة

الطريؽ التاسع : ترجح ركاية الذم لـ يضطرب لفظو ، عمى اآلخر الذم 
اضطرب لفظو ، فيقدـ خبر مف لـ يضطرب لفظو ، كذلؾ ألنو يدؿ عمى 

  .حفظو كضبطو ، كسكء حفظ صاحبو 
"  (ُُٔ)رفع اليديف في ثبلثة مكاضعأنو  --مثاؿ : ما ركم عف النبي 

                                                           

 –ذحخ -جُؼطن  –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح  –أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ ػٍٝز ػٖ ػحتشس  - 8٘ٔ

ٓح ؾحء ك٢  –ذحخ  –جٍُػحع  –ًطحخ  –،ٝجُط١ًٍٓ  ٕٖٔٗٔٔئٗٔح ج٫ُٞء ُٖٔ جُؼطن 

ك٢   –ذحخ  –جُط٬م  - -ًطحخ  –ٝو ػٜ٘ٔح ،ٝأذٞ وج ٔ٘ٗ/  ٖجٍُٔأز ضؼطن ُٜٝح َٝؼ 

جُط٬م  –ًطحخ  –،ٝجُ٘ٓحت٢ ػٜ٘ٔح   5ٔ٘/ٔجًُِٔٔٞس  ضؼطن ٝ ٢ٛ ضكص قٍ أٝ ػرى   

       ٓ ٖٙٔٗٔن٤حٌ ج٧ٓس ضؼطن َٝٝؾٜح ِٓٔٞى  –ذحخ  –

ؾحذٍ ذٖ ػرى هللا ذٖ ػٍٔٝ ذٖ قٍجّ جُهٌُؾ٢ ج٧ٗظح١ٌ ج٢ُِٔٓ: طكحذ٢، ٖٓ  - 8٘ٔ

ػٖ جُ٘ر٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٌٟٝٝ ػ٘ٚ ؾٔحػس ٖٓ جُظكحذس.  جٌُٔػ٣ٍٖ ك٢ جٍُٝج٣س

ُٚ ٧ٝذ٤ٚ طكرس.ؿُج ضٓغ ػشٍز ؿُٝز. ًٝحٗص ُٚ ك٢ أٝجنٍ أ٣حٓٚ قِوس ك٢ جُٔٓؿى 

،ج٧ػ٬ّ ٖٕٔ/ٔجُ٘ر١ٞ ٣إنً ػ٘ٚ جُؼِْ.ٌٟٝ ُٚ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ٣ٍجؾغ :ج٩طحذس 

ٕ/ٔٓٗ 

ذ٤حٕ ٝؾٞٙ  –ذحخ  –كؽ جُ –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ  –أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ ؾحذٍ  - ٓٙٔ

  88ٔ/  ٕج٩قٍجّ 

 ٓ 888/  ٕذحخ ج٩كٍجو ك٢ جُكؽ  –جُٔ٘حْي  –ًطحخ  –ٝجذٖ ٓحؾٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح 

ِ  ذِلع ) أنٍؾٚ جُرهح١ٌ - ٔٙٔ ٍَ هللاَّ ُْٞ ٌَ  َّٕ ِٚ ئَِيج جْكطَطََف --أَ ٌِر٤َْ ْ٘ َٓ  َٝ ًْ ِٚ َق كَُغ ٣ََى٣ْ ٍْ َ٣ َٕ ح ًَ

ًُِٞع، ٍُّ ُِِ ٍَ رَّ ًَ ئَِيج  َٝ ٬َزَ،  ِ،  جُظَّ ِٖ َػْرِى هللاَّ ِْ ْذ حُِ َْ  ْٖ ح ( َػ َٔ ُٜ كََؼ ٌَ ًُِٞع،  ٍُّ َٖ جُ ِٓ  ُٚ َْ ْأ ٌَ كََغ  ٌَ ئَِيج  َٝ
 ِٚ ْٖ أَذ٤ِ ٌكغ ج٤ُى٣ٖ ك٢ جُطٌر٤ٍز ج٠ُٝ٧ ٓغ  –ذحخ –ج٥يجٕ  –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح  –َػ

 –جُظ٬ز ذحخ  –ًطحخ  –ِْٝٓٓ ػ٘ٚ أ٣ؼح  5ٌٖ٘هْ  8ٗٔ/  ٔج٫كططحـ ْٞجء 

 8ٌٖٓهْ   8ٕٕ/  ٤ٔى٣ٖ قًٝ جٌُٔ٘ر٤ٖ ٓغ ضٌر٤ٍز ج٩قٍجّ جْطكرحخ ٌكغ جُ



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0321   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

كىافى ًإذىا اٍفتىتىحى "  --فيقدـ عمى ما ركل البراء بف عازب أف رسكؿ اهلل 
ةى رىفىعى يىدىٍيًو ًإلىى قىًريبو ًمٍف أيذينىٍيًو، ثيَـّ الى يىعيكدي  بلى  ( 044") الصَّ

 الطريؽ العاشر : يرجح خبر مف جالس المحدثيف أك العمماء عمى خبر مف لـ
 .يجالسيـ ، ألف مف جالسيـ يككف أعمـ بالركاية مف غيره 

كذلؾ يرجح خبر مف أكثر مف مجالسة المحدثيف العمماء عمى مف ىك أقؿ 
  .منو ، كذلؾ لكثرة خبرتو كدرايتو 

الطريؽ الحادم عشر : يرجح خبر مف عرفت عدالتو بالعمؿ بما ركل عنو ، 
ؾ ألف الغالب مف العدؿ أنو ال كذل ،عمى خبر مف عرفت عدالتو بالركاية عنو

ألف كثيران ما يركل العدؿ عمف  ،كال كذلؾ في الركاية ،يعمؿ بركاية غير العدؿ
 (ُّٔلك سئؿ عنو لجرحو أك تكقؼ في حالو .)

الطريؽ الثاني عشر : ترجح ركاية المتقدـ في اإلسبلـ عمى ركاية المتأخر 
 في اإلسبلـ 

كيٍنتي أيطىيّْبي  :أنيا قالت –هلل عنيا رضي ا –مثالو : ما كرثو السيدة عائشة 
ًلًحمًّْو قىٍبؿى أىٍف يىطيكؼى ًباٍلبىٍيتً  --رىسيكؿى المًَّو  ٍحرىاًمًو ًحيفى ييٍحًرـي، كى  ( 042).إلً

أف النبي –رضي اهلل عنو  –( 043فإنو معارضة بما ركل عف يعمى بف أمية)
                                                           

 –ذحخ -جُظ٬ز  –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ  –أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ػٖ جُرٍجء ذٖ ػحَخ  - ٕٙٔ

،ٝجُىجٌ 5ٗ8ٌهْ   ٕٓٓ/  ٖٔٓ ُْ ٣ًًٍ جٍُكغ ػ٘ى جًٍُٞع  قٌْ ج٧ُرح٢ٗ : ػؼ٤ق 

 ِ ٍَ هللاَّ ُْٞ ٌَ أَٟ  ٌَ ِٚ َقط٠َّ َقحَيٟ ِق٤»هط٢٘ ػ٘ٚ أ٣ؼح أذِلع )أََّٗٚ  كََغ ٣ََى٣ْ ٌَ ٬َزَ  َٖ جْكطَطََف جُظَّ
 ِٚ ْٖ َط٬َضِ ِٓ َؽ  ٍَ ْٖ َيَُِي َقط٠َّ كَ ِٓ ْْ ٣َُؼْى ئ٠َُِ َش٢ٍْء  َُ َّْ ِٚ ، غُ ح أُُي٤َْٗ َٔ ِٜ ذحخ  –جُظ٬ز  –ًطحخ  –ذِ

  ٓ 8ٕٗ،  8ٖٕ/  ٔيًٍ جُطٌر٤ٍ ٌٝكغ ج٤ُى٣ٖ ػ٘ى ج٫كططحـ 

،  ٕ٘ٓ/  ٗ،أطٍٞ جُلوٚ ُِش٤م ٤ٍَٛ  ٖٔٓٔ،  ٖٓٓٔ/  ٣ٍٖجؾغ : جُؼىز  - ٖٙٔ

 ٓ 8ٖٔٝجُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ُِىًطٌٞ جُكل٘ح١ٝ ص

جُط٤د ػ٘ى  –ذحخ  –جُكؽ  –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػٜ٘ح  –أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ ػحتشس  ٗٙٔ-

جُط٤د ُِٔكٍّ  –ذحخ  –جُكؽ  –ًطحخ  –(، ٝ ِْٓٓ ػٜ٘ح ج٣ؼحً 5ٌٕٙهْ) ٖٙٔ/ٕج٩قٍجّ

ئذحقس  –ًطحخ جُٔ٘حْي ذحخ  –جُ٘ٓحت٢ ػٜ٘ح أ٣ؼحً ، ٝ ٌٕٕٗٓهْ    5ٙ/ٗػ٘ى ج٩قٍجّ 

  ٓ( 5ٌٖٕٓهْ ) ٖ٘ٔ/٘جُط٤د ػ٘ى ج٩قٍجّ

ٛٞ ٣ؼ٢ِ ذٖ أ٤ٓس ، طكحذ٢ ؾ٤َِ ، أِْْ ٣ّٞ جُلطف ،ًحٕ ػح٬ًٓ ُؼٍٔ ػ٠ِ ٗؿٍجٕ ، - ٘ٙٔ

٣ٍجؾغ : ٤ٍْ أػ٬ّ ٓٛـ 5ٗضٞك٢ ْ٘س  –ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح  –ٝػ٠ِ ج٤ُٖٔ ُؼػٔحٕ 

  ٓ 58ٖ/  ٌُٕٕٔحٍ ، ض٣ًٜد ج ٓٓٔ/  ٖجُ٘ر٬ء 
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--  مّْخه ، ميتىضى بَّةي صيكؼو مىٍيًو جي ؿه عى اءىهي رىجي : يىا رىسيكؿى اهلًل،  جى ، فىقىاؿى ًبًطيبو
؟ فىنىظىرى ًإلىٍيًو النًَّبيُّ  مَّخى ًبًطيبو بَّةو بىٍعدىمىا تىضى ـى ًبعيٍمرىةو ًفي جي ؿو أىٍحرى كىٍيؼى تىرىل ًفي رىجي

--  :فىأىشىارى عيمىري ًبيىًدًه ًإلىى يىٍعمىى ٍبًف أيمىيَّةى ، ٍحيي اءىهي اٍلكى ، فىجى سىاعىةن، ثيَـّ سىكىتى
ؿى رىٍأسىوي، فىًإذىا النًَّبيُّ  اءى يىٍعمىى، فىأىٍدخى ، فىجى ٍجًو، يىًغطُّ سىاعىةن،  --تىعىاؿى ميٍحمىرُّ اٍلكى

 : ٍنوي، فىقىاؿى ، « أىٍيفى الًَّذم سىأىلىًني عىًف اٍلعيٍمرىًة آًنفنا؟»ثيَـّ سيرّْمى عى ؿي فىاٍلتيًمسى الرَّجي
، كىأىمَّا أىمَّ : »--فىًجيءى ًبًو، فىقىاؿى النًَّبيُّ  ثى مىرَّاتو ، فىاٍغًسٍموي ثىبلى ا الطّْيبي الًَّذم ًبؾى

ؾى  جّْ ، مىا تىٍصنىعي ًفي حى بَّةي فىاٍنزًٍعيىا، ثيَـّ اٍصنىٍع ًفي عيٍمرىًتؾى  ( 044).اٍلجي
قبؿ اإلحراـ، كالثانية تثبت  --كيتاف متعارضتاف ، فاألكلى تطيب النبي افالر 

اإلسبلـ ، عمى في متقدمة  -هلل عنيارضي ا –حرمو ذلؾ ، كالسيدة عائشة 
 .بف أمية ، فتككف ركايتيا راجحة  يعمي

لمرجؿ ذلؾ يحتمؿ ككنو لحرمة التطيب، كيحتمؿ ككنو  --كدفع بأف قكلو
 لخصكص ذلؾ الطيب، بأف كاف فيو خمكؽ، فبل يفيد منعو الخصكصية
ء كاف كعميو فإف جميكر العمماء ذىبكا إلي أف التطيب قبؿ اإلحراـ سنة سكا

، كذىب  -رضي اهلل عنيا -البدف أك في الثياب، ترجيحان لركاية عائشة ػ
ػ كما  (ُٕٔ)اإلماـ مالؾ إلي منع التطيب قبؿ اإلحراـ، ترجيحان لركاية يعمي

 .سيأتي في الكبلـ عف الفركع
الطريؽ الثالث عشر: يرجح خبر مف زكى مف أناس كثر بحثيـ عف أحكاؿ 

قؿ بحثيـ عف ذلؾ ، لشدة الثقة بيـ كزيادتو  الناس عمى خبر مف زكاه أناس
ًدًىمىا أىٍكثىرى بىٍحثنا عىٍف أىٍحكىاًؿ قاؿ الشككاني : ) في العدالة أىٍف يىكيكفى اٍلميزىكُّكفى أًلىحى

ًر.  (.041) (النَّاًس ًمفى اٍلميزىكّْيفى ًلآٍلخى
                                                           

ٍُٗ جُوٍجٕ ذِـس ه٣ٍش   –ذحخ  –جُٔـح١َ  –ًطحخ  –أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ٣ؼ٢ِ ذٖ أ٤ٓس  - ٙٙٔ

 ٕٕٗ/ٕٖٓ ضط٤د هرَ إٔ ٣كٍّ -( ٝٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ ذحخ 5ٓٓٗ/ ٌهْ )  8ٓٙٔ/ ٗ

 ٖٔٗ/٣ٍٕجؾغ : كطف جُوى٣ٍ ٫ذٖ جُٜٔحّ - 5ٙٔ

أطٍٞ جُلوٚ ، ٕٝٙٙ/ٍٕ ئٌشحو جُلكٍٞ ئ٢ُ ضكو٤ن جُكن ٖٓ ػِْ ج٧ط٣ٍٞجؾغ:  - 8ٙٔ

  ٕ٘ٓ/  ُِٗش٤م ٤ٍَٛ 
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ى الطريؽ الرابع عشر : ترجح ركاية الكبير عمى ركاية الصغير ، ألنو أقرب إل
 الضبط 

مثاؿ ذلؾ: تقديـ ركاية ابف عمر اإلفراد في الحج، عمى ركاية أنس بف مالؾ 
 . كما سبؽ في الطريؽ الخامس .  (ُٗٔ)في القراف

الطريؽ الخامس عشر : ترجح ركاية العالـ بالعربية عمى ركاية مف 
اليعرفيا،كذلؾ ألف العالـ بيا يمكنو التحفظ عند مكاقع الزلؿ ، فيككف الكثكؽ 

: أف العالـ بالعربية يعتمد عمى معرفتو فبل يبالغ في  كايتو أكثر، كأيضان بر 
 ( .َُٕفيبالغ في الحفظ) الحفظ، كالجاىؿ بيا يككف خائفان 

كيو حافظان لمفظ الحديث عمى االطريؽ السادس عشر : يرجح الذم يككف ر 
 قد اعتمد في ركايتو عمى الكتابة ، كذلؾ الحتماؿ أف وكياالخبر الذم يككف ر 

  .يزاد في كتابو أك ينقص منو، كال كذلؾ بالنسبة لمحافظ
ككذلؾ يقدـ ىذا الراكم الذم قؿ نسيانو عمى خبر مف كثر نسيانو ،ألنو أبعد 

 (  ُُٕعف الشبية)
الطريؽ السابع عشر : يرجح خبر مف كثر المعدلكف لو عمى خبر مف قؿ 

 .المعدلكف لو ، كذلؾ لترجيح عدالتو بذلؾ 
--( أف رسكؿ اهلل ُِٕة بنت صفكاف)ر ث المركل عف بسمثاؿ ذلؾ: الحدي

                                                           

 ٣8ٍٖجؾغ: جُِٔغ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ص - 8ٙٔ

 ٕٗٓ/ ٗٝأطٍٞ جُش٤م ٤ٍَٛ  5ٗٗ/  ٜٗٗح٣س جٍُٓٞ  ٓٗٔ/ٙجُركٍ جُٔك٤ؾ :٣ٍجؾغ  5ٓٔ

ٝجُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ُِىًطٌٞ  ٕ٘ٓ/  ٣ٍٗجؾغ : أطٍٞ جُلوٚ ُِش٤م ٤ٍَٛ  - 5ٔٔ

  ٕٖٓجُكل٘ح١ٝ ص 

َ ذٖ أْى ذٖ ػرى جُؼُٟ ذٖ هظ٢ جُوٍش٤س ج٧ْى٣س ذ٘ص ذٍٓز ذ٘ص طلٞجٕ ذٖ ٗٞك -5ٕٔ

أن٢ ٌٝهس ذٖ ٗٞكَ ٝه٤َ ذ٘ص طلٞجٕ ذٖ أ٤ٓس ذٖ ٓكٍظ ٖٓ ذ٢٘ ٓحُي ذٖ ً٘حٗس هحٍ ذٖ 

ج٧غ٤ٍ ج٧ٍٝ أطف ٝأٜٓح ْحُٔس ذ٘ص أ٤ٓس ذٖ قحٌغس ذٖ ج٧ٝهض ج٤ُِٔٓس ًٝحٗص أنص 

كُٞىش ُٚ ػحتشس  صػورس ذٖ أذ٢ ٓؼ٤ؾ ٧ٓٚ ًٝحٗص ذٍٓز َٝؼ جُٔـ٤ٍز ذٖ أذ٢ جُؼح

،ٝض٣ًٜد ٖٙ٘/٣5ٍجؾغ/ج٩طحذس ٓكطُٝؾٜح ٍٓٝجٕ ذٖ جُكٌْ كُٞىش ُٚ ػرى جُِٔي

 ٖٗ٘/ٕٔجُط٣ًٜد 
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 (ُْٕ)( كالحديث المركل عف قيس بف طمؽُّٕفميتكضأ ") هقاؿ " مف مس ذكر 
فإذا برجؿ فسألو عف مس الذكر ؟  --عف أبيو قاؿ :" كنت عند النبي 

 (      ُٕٓفقاؿ :إنما ىك بضعة منؾ ") 
ء مف مس الذكر فالحديث األكؿ متعارض مع الثاني ، فاألكؿ يكجب الكضك 

كالثاني ال يكجبو ، كلقد رجح العمماء الحديث األكؿ عمى الثاني لكثرة المزكيف 
 ( ُٕٔلو ، كقمة ذلؾ في الثاني)

حسف االعتقاد عمى  راكيوالطريؽ الثامف عشر : يرجح الخبر الذم كاف 
سيء االعتقاد كذلؾ ألف الثقة بكبلـ الراكم حسف االعتقاد أكثر مف 

   (ُٕٕ).غيره
-( بسنده أف رسكؿ اهلل ُٖٕذلؾ : ما ركل عف إبراىيـ بف أبى يحي) مثاؿ
- () ( ُٕٗقاؿ : )مف صاـ الدىر كمو فقد كىب نفسو هلل 

                                                           

جُٞػٞء ٖٓ ّٓ –ذحخ -ٌػ٢ هللا ػٜ٘ح–أنٍؾٚ  أذٞ وجٝو ػٖ ذٍٓز ذ٘ص ه٤ّ  5ٖٔ

( أقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى هحٍ جُٔكون:ئْ٘حوٙ 8ٌٔٔهْ)ٕٕ٘/ٔجًًٍُ، قٌْ ج٧ُرح٢ٗ : طك٤ف 

(،ٝجذٖ ٓحؾٚ ٌٖٙٔهْ ) 8ٓٔ/ٔجُ٘ؼحِ  –٘ٓحت٢ ػٜ٘ح أ٣ؼح ذحخ ،ٝج8ُٗٙ/ٔٔقٖٓ 

 (5ٌٔ٘هْ  8ٕٔ/ٕجُٞػٞء ٖٓ ّٓ جًًٍُ  -ذحخ

. ٣ٔح٢ٓ، ضحذؼ٢، غوس. ضٞك٢  5ٗٔ- ُّ٢ ِٓ ح َٔ َ٤ُْ َُْكَ٘ل٢ُِّ ج ٌِ ج ًِ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ج ِٖ َػ٢ِِِّ ْذ ِِْن ْذ ُٖ َؽ ُّ ْذ  ٛـٖٓٔه٤َْ

 5ٓ8/ 8ٝ ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ،85ٖ/8،ُٝٓحٕ ج٤ُُٔجٕ  8ٖٗ/٣ٍٖجؾغ/ضح٣ٌم ج٬ْ٩ّ      

،ٝ أذ٢ 5ٖ/ٌٔػ٢ هللا ػٜ٘ح –أنٍؾٚ ج٩ٓحّ ٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ ػٖ ه٤ّ ذٖ ؽِن  -5٘ٔ

(،ٝجُ٘ٓحت٢ ػٜ٘ح 8ٌٕٔهْ)ٕٗ٘/ٔجٍُنظس ػ٘ى ّٓ جًًٍُ –ذحخ -وجٝو ػ٘ٚ أ٣ؼحً 

َْ٘ي ق –أ٣ؼح ذحخ  ِٓ ْٝ ذِْؼَؼسٌ  َْ٘ي أَ ِٓ ـَسٌ  ْؼ ُٓ َٞ ئ٫َِّ  ُٛ  َْ َٛ َٝ ٌْ ضٍى جُٞػٞء ٖٓ يُي ، ذِلع 

ٝأقٔى ك٢ ٓٓ٘ىٙ هحٍ جُٔكون: قى٣ع قٖٓ،   (،ٌ٘ٙٔهْ ) 8ٓٔ/ٔج٧ُرح٢ٗ طك٤ف 

ٖ٘/ٗ8ٖ 

 8ٓٔ،ٝٓلطحـ جُٞطٍٞ ُِطِٔٓح٢ٗ ص8ٕٖ/٣ٍٗجؾغ : ج٩قٌحّ ٦ُٓى١  - 5ٙٔ

هحٍ ك٢ ٗشٍ جُر٘ٞو:)ٝجٍُٔجو ذؼىّ جُرىع ٛ٘ح ئٕ ٣ٌٕٞ قٖٓ ج٫ػطوحو ،ٝٛٞ ك٢  - 55ٔ

 8ٕٗ/ٕجُرىػس ٝجقىز ًحٗص أٝ أًػٍ( جُكو٤وس جنض ٖٓ ػىّ جُرىػس ،ٝجٍُٔجو ٓطِن 

ٛٞ : ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٓكٔى ذٖ أذ٢ ٣ك٢ أذٞ ئْكحم جُٔى٢ٗ ، ١ٌٝٝ ػ٘ٚ جٌُػ٤ٍ ْٜٓ٘  - 58ٔ

 (  ٗٓٔٛـ ٣ٍجؾغ : ؽروحش جُكلحظ ٤ُِٓٞؽ٢ ص )8ٗٔج٩ٓحّ جُشحكؼ٢ ، ضٞك٢ 

-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ -أنٍؾٚ ج٤ُٓٞؽ٢ ك٢ ؾحٓغ ج٧قحو٣ع ػٖ ػٍٔ -58ٔ

 8ٙٔ/ٔجًُٛر٢ ك٢ ج٤ُُٔجٕ  (،ٝهحٍ أنٍؾٌٖٚ٘ٓٗهْ)8ٕٕ/٘
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رضي اهلل عنيما  -(011)ك بف العاصمعارض بما ركاه عبد اهلل بف عمر  فإنو
ٍكـي الدٍَّىًر كيمّْ ) – ٍكـي ثىبلىثىًة  أىيَّاـو صى ، صى ـى الدٍَّىرى ا ـى مىٍف صى ا  ( 010) (وً الى صى

الثاني يفيد كراىية صـك الدىر ، ك فالحديث األكؿ يفيد سنية صـك الدىر ، 
ف كاف  كالعمماء يقدمكف الحديث الثاني عمى األكؿ ، ألف إبراىيـ بف يحي كا 
ثقة إال أنو كاف مبتدعان يرل القدر ككاف جيميان ، فرقة تنفى حقيقة الفعؿ مف 

 (ُِٖ).العبد كأنو مجبكر
كيو مشيكر النسب ، عمى اعشر: يرجع الخبر الذم كاف ر الطريؽ التاسع 

غيره ، ألف عمك النسب ، كاالشتيار بو يسبب كثرة احترازه عما يكجب نقص 
 .منزلتو المشيكرة ، بخبلؼ الراكم غير مشيكر النسب 

الطريؽ العشركف : يرجح الخبر الذم كاف راكيو لـ يمتبس اسمو بغيره ، ألنو 
ؾ ، بخبلؼ الراكم الذم التبس اسمو بأوسماء أبعد مف االضطراب كالش

 .الضعفاء 
الطريؽ الحادم كالعشركف : يرجح الخبر الذم كاف راكيو أكثر مبلزمو لمشيخ 
المحدث ، ألنو يككف أعرؼ بطرؽ األحاديث ، كطرؽ ركايتيا كشركطيا ، 

 ( .ُّٖبخبلؼ قميؿ المبلزمة لمشيخ المحدث)
 ىذا المقاـ لعؿ أشيرىا ما ذكرنا . كىناؾ طرؽ كثيرة ذكرىا أىؿ األصكؿ في

                                                           

ػرى هللا ذٖ ػٍٔٝ ذٖ جُؼحص ٖٓ ه٣ٍش طكحذ٢ ٖٓ أَٛ ٌٓس أِْْ هرَ أذ٤ٚ شٜى  - 8ٓٔ

جُكٍٝخ ٝجُـُٝجش ٝشٜى طل٤ٖ ٓغ ٓؼح٣ٝس ٫ٝٝٙ ٓؼح٣ٝس جٌُٞكس ٝجُٟٗٝ ك٠ ػٜى ٣ُ٣ى 

 ُٚ ك٠ جُظك٤ك٤ٖ ْرؼٔحتس قى٣ع.

 ٖٗ٘/ْٔٓٞؼس ج٧ػ٬ّ ،ٕ٘ٔ/ٕطحذسج٩ 8ٕٕ/٣ٍٔجؾغ/ج٫ْط٤ؼحخ 

ٌهْ 88ٙ/ٕطّٞ وجٝو ػ٤ِٚ ج٬ُّٓ –ذحخ -جُظّٞ-أنٍؾٚ جُرهح١ٌ  ًطحخ - 8ٔٔ

 85ٌٖٙهْ ٖٓ/ٕ(،ٝجُر٤ٜو٢ ػ٘ٚ ج٣ؼحً 858ٔ)

،ئٌشحو جُلكٍٞ ٖٕ٘/ٖ،ج٩ذٜحؼ 58ٗ/ٗ،ٜٗح٣س جٍُٓٞ 8٘٘/٣ٍٕجؾغ :جُٔكظٍٞ  - 8ٕٔ

 ٓ(  ٕٓٗ، جُؿحٓغ جُٔٓحتَ أطٍٞ جُلوٚ ص )  55ٕ

 ٖٕٗ/  ٗ، ج٧قٌحّ ٦ُٓى١  8ٖ٘/  ٕ ، جُٔٓطظل٢ ٗ٘٘/  ٣ٍٕجؾغ : جُٔكظٍٞ  - 8ٖٔ

،  ٖٓ/  ٖ، جُطو٣ٍٍ ٝجُطكر٤ٍ  ٕٔ٘/  ٕ( أطٍٞ جٍُٓن٢ٓ 55ٕ، ئٌشحو جُلكٍٞ ص )

 ٝٓح ذؼىٛح . 5ٔٗجُؿحٓغ ُٔٓحتَ أطٍٞ جُلوٚ ص 
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كمف المعمـك أف ىناؾ مف العمماء مف قسـ الترجيح باعتبار السند إلى 
الترجيح بحاؿ الراكم كبكقت الركاية ، ككيفية الركاية ، كغير ذلؾ كلكف 

 .األشير في ىذا المقاـ ما ذكرنا ، كذكره أكثر أىؿ األصكؿ 
 انُٕع انثاَي

 انرتجيح باعخبار املنت
 .مف المعمـك أف مفيـك المتف عند األصكلييف يختمؼ عنو عند المحدثيف 

 (.ُْٖكلقد عرفو المحدثيف بأنو : ألفاظ الحديث التي تقـك بيا المعاني)
ما تضمنو الكتاب كالسنة مف األمر كالنيي كالعاـ  أىؿ األصكؿ : بأنو وكعرف

 (.ُٖٓكالخاص كنحكىا)
 منيا :جدان  يرة كالترجيح الذم يعكد إلى المتف لو طرؽ كث

 .الطريؽ األكؿ : يرجح الخبر القكلي عمى الخبر الفعمي
  :كلقد اختمؼ العمماء في ترجيح القكؿ عمى الفعؿ عمى مذاىب  

ف القكؿ أبمغ في البياف أل األكؿ : ذىب إلى ترجيح القكؿ عمى الفعؿ ، كذلؾ 
نم ا يستدؿ ،كيدؿ عمى الحكـ بنفسو ، بخبلؼ الفعؿ الذم ال يدؿ بنفسو ، كا 

بو عمى الحكـ بكاسطة، كذلؾ البياف بالقكؿ يستغني بنفسو عف الفعؿ ، 
ليو ذىب أكثر األصكلييف .  كالبياف بالفعؿ ال يستغنى عف البياف بالقكؿ كا 

ليو ذىب الشافعية  كذلؾ ألف ،الثاني : ذىب إلى ترجيح الفعؿ عمى القكؿ، كا 
، بؿ قاؿ لمسائؿ : ) سئؿ عف مكاقيت الصبلة فمـ يبيف قكالن  --النبي 

كيبيف لو ذلؾ بالفعؿ ، ككذلؾ بيف المناسؾ  (ُٖٔ)اجعؿ صبلتؾ معنا (
                                                           

  ٕٗ/ ٔضى٣ٌد جٍُج١ٝ ك٢ شٍـ ضو٣ٍد جُ٘ٞجٟٝ ُؼرى جٍُقٖٔ ج٤ُٓٞؽ٢ ص ٣ٍجؾغ: -8ٗٔ

 . 8ٔ/  ٣ٍٖجؾغ : جُطو٣ٍٍ ٝجُطكر٤ٍ  - 8٘ٔ

ٍَ جَُّ٘ر٢ِّ   - 8ٙٔ أَ َْ ُؾ٬  ٌَ  َّٕ َٖ  - -ٝٗض جُكى٣ع : )أ ٍَ ِق٤ ْٜ ٬ِز كََظ٠َِّ جُظُّ جه٤ِِص جُظَّ َٞ َٓ  ْٖ َػ

ذَِص  ٍَ َٖ َؿ ٍَِخ ِق٤ ـْ َٔ ُْ َط٠َِّ ج َٝ ْػَُِٚ  ِٓ ٍَّ َش٢ٍْء  ًُ  َُّ ٌَ ِظ َٖ َطح ٍَ ِق٤ َُْؼْظ َط٠َِّ ج َٝ  ُّ ْٔ جَُِص جُشَّ ََ

 َٖ ُِْؼَشحُء ِق٤ َط٠َِّ ج َٝ  ُّ ْٔ ٍَ  جُشَّ ْٜ َط٠َِّ جُظُّ َٝ  ٍُ ُْلَْؿ َٖ َؽََِغ ج ٍَ ِق٤ ُْلَْؿ َط٠َِّ ج َٝ َؿحَخ جُشَّلَُن 

 َٖ ٍَِخ ِق٤ ـْ َٔ ُْ ج َٝ  ِٚ ْػ٤َِْ ِٓ َِّ َش٢ٍْء  ًُ  َُّ ٌَ ِظ َٖ َطح ٍَ ِق٤ َُْؼْظ ج َٝ ْػَُِٚ  ِٓ ٍَّ َش٢ٍْء  ًُ  َُّ ٌَ ِظ َق٤ُْع َطح

 َٓ ُِْؼَشحَء ذَْؼَى  ج َٝ  ِّ ْٓ َٜح ذِح٧َ ْهطِ َٞ ُِ ُّ ْٔ : َؿحذَِص جُشَّ ٍَ َّْ هَح ، غُ ٍَ لَ ْْ َٖ أَ ٍَ ِق٤ ُْلَْؿ َط٠َِّ ج َٝ  َْ ح أَْػطَ
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 .كالصبلة بالفعؿ فدؿ عمى أف الفعؿ أكد 
ذىب إلى أف القكؿ كالفعؿ سكاء ، كىك اختيار بعض المتكمميف .  الثالث :

يبيف األحكاـ  - -كذلؾ ألف كبل مف القكؿ كالفعؿ يقع بيا البياف ، كالنبي
  .الشرعية مرة بالقكؿ كمرة بالفعؿ ، فدؿ ذلؾ عمى أنيما سكاء 

كيمكف أف يجاب عمى المذىب الثاني: بأف قكلكـ بترجيح الفعؿ عمى القكؿ ال 
يصح ، ألنو ما مف فعؿ إال كيمكف العبارة عف كصفة بالقكؿ ، حتى يصير 

 .كالمشاىد 
ف استكيا في الب ياف إال أف القكؿ كيجاب عف الثالث : بأف القكؿ كالفعؿ كا 

أكلى ، ألنو األصؿ في البياف ، كمجمع عمى كقكع البياف بو بخبلؼ 
 (.ُٕٖالفعؿ)

  .كىذه المسألة فييا تفصيؿ كثير يرجع إليو في مكضعو 
الفعؿ أقكل مف  ، ألفالطريؽ الثاني : يرجح الخبر الفعمي عمى التقريرم 

 التقرير .
ي معان عمى أحداىما فقط ، ألنو الطريؽ الثالث : يرجح الخبر القكلي كالفعم

  .أكلى كأقكل لتظاىر الدليميف 
الطريؽ الرابع : يرجح الخبر الذم جمع بيف النطؽ كدليمو ، ألف جمعو بينيما 

 أشد تيقظان لمبياف 
ى رىسيكؿي المًَّو ) - -النبي ما ركم أف، مثؿ  ًبالشٍُّفعىًة ًفي كيؿّْ مىا  - -قىضى

                                                                                                                                        

ِٖ ٝهص.( ٣ْ ًَ َٛ  َٖ ح ذ٤َْ َٓ ٬ِز  جه٤ِِص جُظَّ َٞ َٓ  ْٖ َُ َػ حتِ َّٓ َٖ جُ جُ٘ٓحت٢ ك٢ جُٖٓ٘ جُظـٍٟ  أنٍؾٚأ٣َْ

ِٖ َػْرِى هللاَّ  ٍِ ْذ ْٖ َؾحذِ ٌهْ  ٖٓ٘/5ٔقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ػ٘ٚ أ٣ؼحً أ،ٝ ٌٖٔ٘هْ  ٕ٘٘/ٔ َػ

ٕٔٔٗ8 

( جُٔؼطٔى 58ٕئٌشحو جُلكٍٞ ص )  ،ٝٓح ذؼىٛح ٕٓ٘/  ٗغ : ج٩قٌحّ ٦ُٓى١ ٣ٍجؾ - 85ٔ

ٝٓح  ٕٖٓػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف  8ٖٗ/ ٔٝأطٍٞ جُلوٚ ج١ًُ جُلو٤ٚ ؾِٜٚ ص 8ٕٕ/ ٔ

 ٕٙٗذؼىٛح . ٝجُؿحٓغ جُٔٓحتَ أطٍٞ جُلوٚ ص 
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، فىًإذىا كى  ـٍ ـٍ ييٍقسى ؽي فىبلى شيٍفعىةى لى رّْفىٍت الطُّري صي ديكدي، كى   (ُٖٖ)(قىعىًت الحي
الطريؽ الخامس : يرجح الخبر الذم لـ يدخمو التخصيص عمى الذم يدخمو 

ألف ما لـ يدخمو التخصيص أكلى كأقكل ، كدخكؿ التخصيص ،التخصيص ، 
أف يككف قاؿ الغزالي: ) يضعؼ المفظ ، كمف العمماء مف قاؿ : يصير مجازان.

ا بعمـك لـ يدخمو التخصيص فيقدـ عمى ما ثبت بعمـك أحد األصميف ثابتن 

 (ُٖٗ().دخمو التخصيص لضعفو
الطريؽ السادس : يرجح الخبر السالـ مف االضطراب كاالختبلؼ عمى غيره ، 
كذلؾ ألف الظف بصحة ما سمـ مف االضطراب يقكل كيغمب ، كيضعؼ ما 

ؼ المعاني ،كيدؿ عمى قمة اختمؼ لفظو ، ألف اختبلؼ لفظو يؤدم االختبل
  (َُٗ)ضبط الراكم كضعفو ككثرة تساىمو في ركايتو .

الطريؽ السابع : يرجح الخبر الكارد مطمقان عمى الكارد عمى سبب ،كذلؾ ألف 
الكارد عمى سبب قد ظيرت فيو أمارة التخصيص ، فيككف أكلى بإلحاؽ 

( فإنو 010) مف بدؿ دينو فاقتمكه ()- -مثؿ قكؿ النبي  ،التخصيص بو
  .( ، ألنو كارد في الحربيةُِٗعف قتؿ النساء) – –يقدـ عمى نييو 

الطريؽ الثامف : يرجح الخبر الذم قصد بو بياف الحكـ المختمؼ فيو ، 

                                                           

جُشلؼس ٓح ُْ ٣وْٓ -جُشلؼس ذحخ-ًطحخ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ ؾحذٍ - 88ٔ

ٓح ؾحء ئيج قىغص جُكىٝو  -ذحخ–ج٧قٌحّ  -ًطحخ-جُط١ًٍٓ ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح،8ٝٓٔ/ٖ

ٖ/ٖٙٗ  

 58ٖ/ٔجُٔٓطظل٠ ٣ٍجؾغ :  88ٔ-

 ٕٗٗ/٣ٍٔجؾغ :  شٍـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ  -8ٓٔ

قٌْ جٍُٔضى  -ذحخ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ –جُكى٣ع أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ ػٌٍٓس  - 8ٔٔ

جُكٌْ ك٤ٖٔ جٌضى  -خذح -(،ٝأذ٢ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح5ٖٔٓ) ٌهْ ٔٙ/ٗٝجٍُٔضىز

 ٌهْ ٕٓٔ/5جُكٌْ ك٢ جٍُٔضى –ٝجُ٘ٓحت٢ ػ٘ٚ ج٣ؼحً ذحخ  ،8ٕٗ( ٖٔ٘ٗ/ ٌهْ)ٕٔ

(ٗٓ5ٓ) 

هطَ  -ذحخ -ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح–جُكى٣ع أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ ٗحكغ ػٖ جذٖ ػٍٔ  - 8ٕٔ

ضك٣ٍْ هطَ  -،ِْٝٓٓ ػ٘ٚ أ٣ؼحً  ذحخ ٌٖٖٔٓهْ ٔٙ/ٗجُ٘ٓحء ك٢ جُكٍخ 

 (5ٌٗٗٔهْ) ٖٗٙٔ/ٖجُ٘ٓحء
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(عمى 011( )كىأىٍف تىٍجمىعيكا بىٍيفى اأٍليٍختىٍيفً فيككف أكلى مثؿ تقديـ قكلو سبحانو : )
( في تحريـ الجمع بيف األختيف بممؾ 012()ـٍ أىٍك مىا مىمىكىٍت أىٍيمىانيكي قكلو تعالى )

 .اليميف ، ألف قكلو : ) أك ما ممكت أيمانكـ ( قصد بو الزكج دكف بياف الحكـ
ألف الكارد الطريؽ التاسع : يرجح الخبر الكارد بمغة قريش عمى غيره ، كذلؾ 

 (ُٓٗ).بالمعنى فيتطرؽ إليو الخمؿ بغير لغتيـ يحتمؿ أف يككف مركيان 
   َشر : يرجح الخبر الكارد بالمفظ عمى الخبر الكارد بالمعنىالطريؽ العا

كمعناه : أف يككف أحد المحدثيف ممف ال يجكز نقؿ الحديث بالمعنى ، 
اآلخركف يجكزكف ، فمف يحافظ عمى المفظ أكلى ، ألف الناس اختمفكا في 
جكاز نقؿ الحديث بالمعنى مع اتفاقيـ عمى أكلكية نقمو بالمفظ ، كاألحكط 

 (ُٔٗخذ بالمتفؽ عميو دكف غيره)األ
عمى الخبر  الطريؽ الحادم عشر : يرجح الخبر الذم متنو قد تضمف نييان 

النيي مف حيث ىك نيي مرجح عمى األمر كذلؾ ألف الذم تضمف أمران ، 
 لثبلثة أكجو:

األكؿ: أف الطمب في الترؾ أشد، كليذا لك قدر ككف كؿ كاحد منيما مطمقا 
 ركج عف عيدة األمر بالفعؿ مرة كاحدة نازع في النيي.فإف أكثر مف قاؿ بالخ

الثاني: أف محامؿ النيي كىي تردده بيف التحريـ كالكراىة ال غير أقؿ مف 
 محامؿ األمر لتردده بيف الكجكب كالندب كاإلباحة عمى بعض اآلراء.

الثالث: أف الغالب مف النيي طمب دفع المفسدة، كمف األمر طمب تحصيؿ 

                                                           

 (ٌٖٕز جُ٘ٓحء ٖٓ ج٣٥س )ْٞ - 8ٖٔ

 (ٌْٖٞز جُ٘ٓحء ٖٓ ج٣٥س : ) - 8ٗٔ

 ٓٔٗ/ٕقحش٤س جُؼطحٌ ػ٠ِ شٍـ جُؿ٬ٍ جُٔك٢ِ ػ٠ِ ؾٔغ جُؿٞجٓغ:٣ٍجؾغ  8٘ٔ-

، ٌٝػس جُ٘حظٍ ٝؾ٘س  ٖ٘ٓٔ،  ٖٗٓٔ/  ٖجُؼىز ٫ْطهٍجؼ ٓح ضوىّ ::٣ٍجؾغ  - 8ٙٔ

جُلكٍٞ  ئٌشحو ٕٙ/  ٖ، جُطو٣ٍٍ ٝجُطكر٤ٍ  ٖٙ٘/  ٕ، جُٔكظٍٞ  ٖٗٓٔ/  ٖجُٔ٘حظٍ

،  8ٖٙ/  ٕ، ؾٔغ جُؿٞجٓغ  8ٕٙٔ/  ٕجُرٍٛحٕ  ٖٖٗ/  ٗج٩قٌحّ ٦ُٓى١  58ٕص

،  ٕٗٗ، جُؿحٓغ جُٔٓحتَ أطٍٞ جُلوٜض ٕٙٔ/  ٖ، ٜٗح٣س جٍُٓٞ ٖٗٔجُٔٓٞوز ص

 ( ٝٓح ذؼىٛح .   ٕٖٔٝػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف
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ماـ العقبلء بدفع المفاسد أكثر مف اىتماميـ بتحصيؿ المصمحة كاىت
 (ُٕٗ)المصالح.
--رضي اهلل عنيما : أف النبي  –ما ركاه نافع عف ابف عمر  :مثاؿ ذلؾ
تَّى قاؿ: ) كا حى ٍكهي، كىالى تيٍفًطري تَّى تىرى كفى لىٍيمىةن، الى تىصيكميكا حى الشٍَّيري ًتٍسعه كىًعٍشري

َـّ  ٍكهي، ًإالَّ أىٍف ييغى كا لىوي تىرى ـٍ فىاٍقًدري مىٍيكي َـّ عى ، فىًإٍف غي ـٍ مىٍيكي  (011() عى
عف  –رضي اهلل عنيما –( 011فإنو متعارض مع ما ركاه عمار بف ياسر)

مىٍيًو قاؿ :) - -النبي مَّى اهللي عى ى أىبىا القىاًسـً صى ـى يىٍكـى الشَّؾّْ فىقىٍد عىصى ا مىٍف صى
ـى  مَّ سى لشؾ، كالثاني يحـر صيامو ، ( فالحديث األكؿ يكجب صياـ يـك ا411() كى

 فيما متعارضاف كلـز الترجيح بينيما . 
كلقد ذىب جميكر العمماء إلى ترجيح الخبر الثاني المشتمؿ عمى التحريـ 

 (.َُِألنو نيى كحظر ، كالعمؿ بو أحكط)
الطريؽ الثاني عشر : ترجيح الخبر الذم يدرأ الحد عمى المكجب لو ، ألف 

) ادرءكا الحدكد بالشبيات  --قكؿ النبي الحد ضرر كالضرر يزاؿ ، كل
()َِِ) 

                                                           

 ٕٓ٘/ٗٓى٦ُ١ ٣ٍجؾغ : ج٩قٌحّ ك٢ أطٍٞ ج٧قٌحّ - 85ٔ

ٝؾٞخ  –ذحخ  –جُظ٤حّ  –ًطحخ  –ػ٢ هللا ػٜ٘ٔح ٌ –أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ ذٖ ػٍٔ  -  88ٔ

-ٝجُىج٢ٌٓ ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼحً ذحخ 8ٓٓٔ/ ٌهْ  5ٙٓ/ٕطّٞ ٌٓؼحٕ ٍُؤ٣س ج٬ٍُٜ 

 ( 8ٌٔ٘ٗهْ ) 8ٓٔ/ٓٔقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى أ،5ٌٖٗٝٔهْ 8ٖٔ/٘جُشٍٜ ضٓغ ٝػشٍٕٝ 

 -- --ػٔحٌ ذٖ ٣حٍْ ، طكحذ٢ ؾ٤َِ ، ٖٓ جُٓحذو٤ٖ ،ئ٠ُ ج٬ْ٩ّ ، ُورٚ جُ٘ر٢  - 88ٔ

٣ٍجؾغ  ٛـ 5ٖهرَ جُٜؿٍز ، هطَ ك٢ ٓٞهؼس طل٤ٖ ْ٘س  5٘ذحُط٤د جُٔط٤د ، ُٝى ْ٘س ، 

  8ٔ5/   ٕج٩ػ٬ّ  58/  ٔ، جُلطف جُٔر٤ٖ  ٖٗٔ/  ٗأْى جُـحذس 

ذحخ جيج  –جُظّٞ  –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ  –أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ ػٔحٌ ذٖ ٣حٍْ  - ٕٓٓ

 –جُظ٤حّ  –ًطحخ  –ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح ،ٝجُر٤ٜو٢ ك٢  ٌٔٔه5ْٖٙ/   /   ٌٕج٣طْ ج٬ٍُٜ   

/   ٕج٢ُٜ٘ ػٖ جْطورحٍ شٍٜ ذظّٞ ٣ّٞ أٝ ٤ٓٞ٣ٖ ٝج٢ُٜ٘ ػٖ طّٞ ٣ّٞ جُشي  -ذحخ

 (  8ٕٓٙ/ ٌهْ )8ٕٖ

(  ٕٗٗ، ٝجُؿحٓغ جُٔٓحتَ أطٍٞ جُلوٚ ص ) 5ٕٔ/  ٣ٍٙجؾغ : جُركٍ جُٔك٤ؾ  - ٕٔٓ

 (  5ٔ – 5ٓٝهٞجػى جُطٍؾ٤ف ص ) 

َُْهطَّحِخ: أنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ش٤رس  ذِلع :)هَح ٕٕٓ- ُٖ ج ٍُ ْذ َٔ َٜحِش »ٍَ ُػ رُ ُُْكُىَٝو ذِحُشُّ ََ ج ْٖ أَُػطِّ َُثِ

ٌػ٢  –، ٝج٤ُٓٞؽ٢ ك٢ ْرَ ج٬ُّٓ ػٖ ػ٢ِ ذٖ جذ٢ ؽحُد 8ٗ8ٌٖٕهْ  « ٔٔ٘/٘
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الطريؽ الثالث عشر : ترجيح الخبر الناقؿ عف البراءة األصمية كاآلتي بحكـ 
جديد عمى الخبر المبقي عمييا ، ألف الناقؿ يفيد التأسيس ، كالمبقي يفيد 
، التأكيد ، كالتأسيس أكلى مف التأكيد ،كألنو يكجد في الخبر الناقؿ زيادة عمـ 

 كما أفاد الزيادة يقدـ عمى غيره . 
يرجح الخبر المبقي لحكـ األصؿ أم: المقرر لمقتضى قاؿ الشككاني : )

 (َِّ() البراءة األصمية، عمى الخبر الناقؿ لذلؾ الحكـ أم الرافع
الطرؽ الرابع عشر : ترجيح الخبر الذم فيو تأكيد عمى الخالي مف ذلؾ . 

 .لة ،كأغمب عمى الظف كذلؾ ألف المؤكد أكلى ، كأقكل دال 
ًليّْيىا : )- -مثاؿ ذلؾ : الحديث الكارد عف النبي ٍت ًبغىٍيًر ًإٍذًف كى أىيُّمىا اٍمرىأىةو نىكىحى

يىا بىاًطؿه  ، فىًنكىاحي يىا بىاًطؿه ، فىًنكىاحي يىا بىاًطؿه ( فإنو متعارض مع 412() فىًنكىاحي
ًليّْيىا، ا حديث) ؽُّ ًبنىٍفًسيىا ًمٍف كى ـي أىحى ٍذنييىا أٍلىيّْ كىاٍلًبٍكري تيٍستىٍأذىفي ًفي نىٍفًسيىا، كىاً 
مىاتييىا  (414( فيرجح األكؿ عمى الثاني لزيادة التأكيد)413()صي

الطريؽ الخامس عشر : يرجح الخبر المفيد لمكجكب عمى الخبر المفيد 

                                                                                                                                        

ِٖ  ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ جُٖٓ٘ جُظـ١ٍ ذِلع (،ٌٔٗٔٔهْ )ٕٙ/ٙ-هللا ػ٘ٚ ُُْكُىَٝو َػ ُءٝج ج ٌَ )جْو

، كَ  ْْ طَطَْؼطُ ْْ ح ج َٓ  َٖ ٤ ِٔ ِِ ْٓ ُٔ ُْ ْٕ ٣ُْهِطَة ج َّ أَ ح َٓ َّٕ ج٩ِْ ِ ر٤َُِِٚ، كَا َْ ج  ًؾح، كََهُِّٞ ٍَ ْه َٓ  ِْ ِِ ْٓ ُٔ ِْ ُِ ْْ َؾْىضُ َٝ  ْٕ اِ

ُُْؼوُٞذَِس( ْٕ ٣ُْهِطَة ك٢ِ ج ْٖ أَ ِٓ  َُُٚ ٌٍ ِٞ َن٤ْ َُْؼْل ٌهْ  ٖٔٓ/ ٖقٌْ ج٧ُرح٢ٗ : ػؼ٤ق   ك٢ِ ج

ٕ٘85 

 8ٖٙ/٣ٍٔجؾغ :ٜٗح٣س جٍُٓٞ شٍـ ٜٓ٘حؼ جُٞطٍٞ   - ٖٕٓ

ٓح  –ذحخ  -جٌُ٘حـ –ًطحخ   -ٌػ٢ هللا ػطٜح–١ً ك٢ ْ٘٘ٚ ػٖ   ػحتشس أنٍؾٚ جُطٍٓ- ٕٗٓ

ٌٖ »ؾحء ٫ ٌٗحـ ئ٫ ذ٢ُٞ ٝهحٍ: َٓ ج َقِى٣ٌع َق ًَ ( ٝأذٞ وجٝو    ٌٕٓٔٔهْ )    88ٖ/  ٖ« َٛ

  8ٌٕ٘ٓهْ     )  8ٕٕ/  ٕذحخ ك٢ ج٢ُُٞ  –جٌُ٘حـ  –ك٢ ْ٘٘ٚ ػٖ أ٣ؼح ًطحخ 

  ٌٕٖٓ٘هْ  ٖٖٔ/ٗجٌُ٘حـ  -ًطحخ–٣ؼحً أ(،ٝجُىجٌ هط٢٘ ػٜ٘ح 

 ٕذحخ جْطثًجٕ جُػ٤د  –ًطحخ جٌُ٘حـ  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ-أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ  جذٖ ػرحِ - ٕ٘ٓ

ٓح  –ذحخ  –جٌُ٘حـ  –ًطحخ  –( ٝجُط١ًٍٓ ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح  ٌٕٔٗٔهْ ) 5ٖٓٔ/ 

(ٝأذ٠ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ    ٌٕٖٔٔهْ  ) 85ٕ/  ٕؾحء ك٢ جْطثٔحٌ جُرٌٍ ٝجُػ٤د 

ٌهْ  ٕٖٕ/  ٕك٢ جُرٌٍ ٣ُٝؾٜح أذٞٛح ٫ٝ ٣ٓطأٍٓٛح  –ذحخ  –جٌُ٘حـ  –ًطحخ  –أ٣ؼح 

(ٕٔٓٓ) 

، ٝػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ص  5ٖٙ/  ٣ٍٕجؾغ : قحش٤س جُر٘ح٢ٗ ػ٠ِ شٍـ جُٔك٢ِ  - ٕٙٓ

(ٖٕ٘ ) 
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إذا تعارض ما يقتضي الكجكب كما ف لئلباحة أك الكراىية ، أك الندب ،.
الكجكب لما في ذلؾ مف االحتياط كحممو عمى  يقتضي الندب فإنو يرجح

 (َِٕ)الندب يستمـز جكاز الترؾ بخبلؼ الحمؿ عمى الكجكب
 زائدان عمى غيره ، الطريؽ السادس عشر: يرجح الخبر الذم يتضمف شيئان 

عمى زيادة لـ يتعرض اآلخر  أف يككف أحدىما مشتمبلن قاؿ اآلمدم : )
بعان في صبلة العيد ، كىك أف كذلؾ مثؿ ترجيح خبر التكبير س(   َِٖ()ليا

ًفي  –-النبي  ، كى ى، ًفي اأٍليكلىى سىٍبعى تىٍكًبيرىاتو كىافى ييكىبّْري ًفي اٍلًفٍطًر كىاأٍلىٍضحى
ٍمسنا كىافى   --عمى خبر التكبير أربعان، كىك كاف رسكؿ اهلل  (َِٗ)(الثَّاًنيىًة خى

نىاًئزً  مىى اٍلجى  (ُُِ) (َُِ) (ييكىبّْري أىٍربىعنا تىٍكًبيرىهي عى
 َالطريؽ السابع عشر: يرجح الخبر الذم يرجح بالقرائف عمى غيره 

مثالو قكلو تعالى ) أك المستـ النساء ( فيحمؿ الممس عمى لمس اليد ألنو 
 أكلى مف حممو عمى الجماع ، كذلؾ لقرينو أنو قرف بالمجئ مف الغائط ،

 كذلؾ يكجب الطيارة الصغرل . 
المكافؽ آلية مف القرآف الكريـ عمى غيره  الطريؽ الثامف عشر : يرجح الخبر

                                                           

 ٣ٕٗ8ٍجؾغ :  أطٍٞ جُلوٚ ج٠ُٔٓٔ ئؾحذس جُٓحتَ شٍـ ذـ٤س ج٥َٓ ص - 5ٕٓ

 ٕٙ٘/٦ُٗٓى٣١ٍجؾغ : ج٩قٌحّ ك٢ أطٍٞ ج٧قٌحّ  - 8ٕٓ

 –ذحخ -جُظ٬ز  –ًطحخ  –ٍٓكٞػحً  –ؾٚ أذٞ وجٝو ػٖ ػحتشس ٌػ٢ هللا ػٜ٘ح أنٍ - 8ٕٓ

،ٝجُكحًْ ك٢ جُٔٓطىٌى ػٜ٘ح أ٣ؼح  88ٔ/ ٔجُطٌر٤ٍ ك٢ جُؼ٤ى٣ٖ قٌْ ج٧ُرح٢ٗ : طك٤ف 

ج َقِى٣ٌع َطِك٤ُف  –ذحخ  –جُؼ٤ى٣ٖ  –ًطحخ  – ًَ َٛ ضٌر٤ٍجش جُؼ٤ى٣ٖ ذِلع ه٣ٍد ٓ٘ٚ ٝهحٍ :)

 ٍِّ ْْ ٣َُه َُ َٝ َ٘حِو،  ْْ  –ط٬ز جُؼ٤ى٣ٖ  –ًطحخ  –،ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ ْ٘٘ٚ أ٣ؼح  5ٖٗ/  َٔؾحُٙ( ج٩ِْ

 5ٌٗٔٙهْ  ٘ٓٗ/ ٖجُطٌر٤ٍ ك٢ ط٬ز جُؼ٤ى٣ٖ  –ذحخ 

ٌػ٢ هللا  –أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ ػٖ أذ٢ ٠ْٞٓ ج٧شؼ١ٍ ٝق٣ًلس ذٖ ج٤ُٔحٕ  - ٕٓٔ

/  ٔذحخ جُطٌر٤ٍ ك٢ جُؼ٤ى٣ٖ ،قٌْ ج٧ُرح٢ٗ : قٖٓ طك٤ف  –جُظ٬ز  –ًطحخ  –ػٜ٘ٔح 

 –ذحخ  –ط٬ز جُؼ٤ى٣ٖ  –ًطحخ  –ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ ْ٘٘ٚ ػٜ٘ٔح  أ٣ؼح ، ٌٖ٘ٔٔهْ  ٖٕٙ

 ُِ َُْؿَ٘حتِ ُٙ َػ٠َِ ج ٍَ ر٤ِ ٌْ ذًَؼح ضَ ٌْ ٍُ أَ رِّ ٌَ ُ٣ َٕ ح ًَ / ٖيًٍ جُهرٍ ج١ًُ ٌٟٝ ك٢ جُطٌر٤ٍ أٌذؼح ، ذِلع: 

/  ٗط٬ش جُؼ٤ى٣ٖ  –ذحخ  –ج٣ُُحوجش  –ًطحخ -ٝجُطكح١ٝ ػٜ٘ٔح   858ٌ٘هْ 88ٕ

ٖٗ٘ ، ٖٗٙ 

/ ، جُؿحٓغ جُٔٓحتَ أطٍٞ  ٓٗٓٔ،  8ٖٓٔ/  ٣ٍٖجؾغ : جُؼىز ك٢ أطٍٞ جُلوٚ  - ٕٔٔ

 ( ٕٗٗجُلوٚ ص
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 ، ألنو فيو زيادة قكة في الظف في الخبر ، بخبلؼ غير المكافؽ آلية .
كالمكافؽ لمقياس ،  : يرجح الخبر المكافؽ لخبر آخرالطريؽ التاسع عشر 

كذلؾ ألف الخبر الذم يكافؽ آخر يفيد زيادة قكة الظف في الخبر المكافؽ لو 
 .يو قكة في الظف ،ككذلؾ القياس ف

الطريؽ العشركف : يرجح الخبر المعمكؿ بو ، ألف عمميـ بو يدؿ عمى أنو 
بخبلؼ الخبر غير المعمكؿ  --كاف آخر األمريف مف رسكؿ اهلل 

 (ُِّ)(ُِِبو.)
 انُٕع انثانث

 انرتجيح باعخبار يدنٕل انهفظ
 لمترجيح الذم يرجع إلى مدلكؿ المفظ طرؽ كثيرة منيا : 

: يرجح الخبر الذم يككف لفظو فصيحان عمى الخبر الذم يككف الطريؽ األكؿ 
ركيكان ، ألف األكؿ متفؽ عمى قبكلو ، كالثاني مختمؼ في قبكلو ، فإف مف 

ألنو كاف أفصح  --العمماء مف ال يقبمو الستبعاد صدكره عف الرسكؿ 
 العرب . 

كف كؿ ، ألنو ال يمـز أف يك(ُِْ)خبلفان لقـك كال يقدـ األفصح عف الفصيح 

                                                           

ٝٓح ذؼىٛح  ٕٗٓٔ/  ٖجُؼىز  5ٕ٘/  ٕجُٔكظٍٞ  ٣ٕ58ٍجؾغ : ئٌشحو جُلكٍٞ ص  - ٕٕٔ

،  ٖٙٔ/  ٕٝٓح ذؼىٛح ، ٓهطظٍ جذٖ جُكحؾد  ٖٗٓٔ/  ٖ، ٌٝػس جُ٘حظٍ ؾ٘س جُٔ٘حظٍ 

، أطٍٞ  ٖٔٔ، جُٔٓٞوز ص 5ٙٔٔ/  ٕ، جُرٍٛحٕ  ٕٗٙ/  ٗج٩قٌحّ ٦ُٓى١ 

 ٝٓح ذؼىٛح . ٕٗٗ، جُؿحٓغ ُٔٓحتَ أطٍٞ جُلوٚ ص ٕٓ٘/  ٕجٍُٓن٢ٓ 

 ،يًٍ ج٥ٓى١  ُِطٍؾ٤ف ُِٔطٖ ؽٍم ًػ٤ٍز أٝطِٜح ئ٢ُ أًػٍ ٖٓ ن٤ٖٓٔ ؽ٣ٍوحً  - ٖٕٔ

 ٝٓح ذؼىٛح  ٕٓ٘/ٗج٩قٌحّ ك٢ أطٍٞ ج٧قٌحّ ٬ُٓى٣١ٍجؾغ:

ًحٕ أكظف ّ ٣ٍؾف ج٧كظف ػ٠ِ جُلظ٤ف ٧ٕ جُ٘ر٢ هحٍ جذٖ جُٓر٢ٌ: )هحٍ هٞ- ٕٗٔ

جُؼٍخ ك٬ ٣٘طن ذـ٤ٍ ج٧كظف ٝجُكن ج١ًُ ؾُّ ذٚ ك٢ جٌُطحخ أٗٚ ٫ ٣ٍؾف ذٚ ٧ٕ جُر٤ِؾ 

هى ٣طٌِْ ذح٧كظف ٝهى ٣طٌِْ ذحُلظ٤ف ٫ ٤ْٔح ئيج ًحٕ ٓغ ي١ٝ ُـس ٫ ٣ؼٍكٕٞ ْٟٞ ضِي 

م ػٖ ػٍٔ ػٖ ج١ٍُُٛ ػٖ جُِلظس جُلظ٤كس كاٗٚ ٣وظى ئكٜحْٜٓ ٝهى ٌٟٝ ػرى جٍَُج

طلٞجٕ ذٖ ػرى هللا ذٖ طلٞجٕ ػٖ أّ جُىٌوجء ػٖ ًؼد ذٖ ػحطْ ج٧شؼ١ٍ هحٍ ْٔؼص 

٣وٍٞ: "٤ُّ ٖٓ أّ ذٍ أّ ط٤حّ ك٢ أّ ْلٍ" ٝجٌجو "٤ُّ ٖٓ جُرٍ جُظ٤حّ ٌٍْٞ هللا 
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كبلـ الرجؿ أفصح ، فيجب البحث عف مرجح آخر ، كقد يتكمـ باألفصح 
كبالفصيح ، فقد يكجد قـك ال يعرفكف إال الكبلـ الفصيح ،كالمقصكد إفياميـ ، 

يف ، الذيف يقمبكف البلـ يعندما أراد أف يخاطب األشعر  --كما حدث لمنبي 
( كقد أراد النبي ُِٓ()يىاـو ًفي أيْـّ سَّفىرو لىٍيسى ًمٍف أيْـّ ًبرٍّ أيُـّ صً ميمان قاؿ ليـ : )

-– ) ليس مف البر الصياـ في السفر ( 
عف االستعماؿ كفيو  أف يككف المفظ في أحدىما بعيدان قاؿ اإلماـ الرازم:) 

كاف أفصح العرب  --ركاكة كاآلخر فصيح فمف الناس مف رد األكؿ ألنو 
ركاه بمفظ  الراكمعمى أف لو كمنيـ مف قبمو كحممو  فبل يككف ذلؾ كبلمان 

نفسو ككيؼ ما كاف فأجمعكا عمى ترجيح الفصيح عميو كثانييا قاؿ بعضيـ 
يقدـ األفصح عمى الفصيح كىك ضعيؼ ألف الفصيح ال يجب في كؿ كبلمو 

  (ُِٔ)( أف يككف كذلؾ
لقكة داللتو عمى المطمكب ، كألف ،الطريؽ الثاني : يرجح الخاص عمى العاـ 

منو إبطاؿ داللة الخاص كتعطيمو ، كال يمـز مف العمؿ  العمؿ بالعاـ يمـز
بالخاص تعطيؿ العاـ ، بؿ تأكيمو كتخصيصو ، كال يخفي  أف محذكر التعطيؿ 

 (ُِٕ)فكؽ محذكر التأكيؿ .
فيقدـ  كاآلخر خاصان  كثالثيا أف يككف أحدىما عامان )  قاؿ اإلماـ الرازم:
 (ُِٖ)(الخاص عمى العاـ

 تقديـ كترجيح العاـ عمى الخاص كذلؾ إلى القكؿ ب :كذىب األحناؼ
                                                                                                                                        

" كأض٠ ذًٜٙ جُِـس ئي نحؽد ذٜح أِٜٛح ٢ٛٝ ُـس ج٧شؼ٤٣ٍٖ ٣ورِٕٞ ج٬ُّ ٔك٢ ْلٍ= 

 ٖٕٓ، 8ٕٕ/ٖذٜحؼ٤ٓٔح( ج٫

 8/8ٖٗأنٍؾٚ أقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ػٖ ًؼد ج٧شؼ١ٍ هحٍ جُٔكون : ئْ٘حوٙ طك٤ف.  - ٕ٘ٔ

،ٝج٤ُٜػ٢ٔ ك٢  85ٌٖهْ  5ٕٔ/8ٔ(، ٝجُطرٍج٢ٗ ك٢ جٌُر٤ٍ ػ٘ٚ أ٣ؼحً 58ٌٖٕٙهْ)

،ٝجُطكح١ٝ ك٢ شٍـ ٓؼح٢ٗ 8ٕٓٔ/ٔجُظّٞ ك٢ جُٓلٍ -ذحخ-ؿح٣س جُٔوظى ػ٘ٚ ج٣ؼحً 

 (85ٌٕٔهْ) ٖٙ/ٕج٥غحٌ ػٖ طلٞجٕ ذٖ ػرى هللا 

 8ٕٗ/٣ٍ٘جؾغ: جُٔكظٍٞ - ٕٙٔ

 ٖٕٓ/٣ٍٖجؾغ: ج٫ذٜحؼ - 5ٕٔ

 جٍُٔؾغ جُٓحذن- 8ٕٔ
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إذا كاف االحتياط في العمؿ بالعاـ كما لك كاف العاـ محرمان كالخاص مبيحان ، 
ذا لـ يكف االحتياط في العمؿ بالعاـ  فيككف، العمؿ بالعاـ ىنا فيو مصمحة ،كا 

قاؿ السرخسي: ،، جمع بينيما بالعمؿ بالخاص في محمو كبالعاـ فيما سكاه 
ظير مف) اص ًفي  -رىحمىو اهلل-مىٍذىىب أبي حنيفىة  كى تىٍرًجيح اٍلعىاـ عمى اٍلخى

 (ُِٗ()اٍلعىمىؿ ًبوً 

بأف الترجيح ال يمجأ إليو إال عند تعذر  :كمف المعمـك عند جميكر العمماء
 الجمع .

أف  -رضي اهلل عنو -كمف أمثمة ذلؾ : الحديث العاـ الذم ركاه أبك ىريرة 
بلىًة فىكىبٍّْر، ثيَـّ اٍقرىٍأ ) :لصبلة فقاؿا عمـ رجبلن  - -رسكؿ اهلل  ًإذىا قيٍمتى ًإلىى الصَّ

( كىك يدؿ عمى أف الفاتحة ال تتعيف في 441().مىا تىيىسَّرى مىعىؾى ًمفى القيٍرآفً 
 الصبلة عمى ما ذىب إليو األحناؼ .

ًة ) --فإنو متعارض مع قكؿ النبي  ـٍ يىٍقرىٍأ ًبفىاًتحى بلىةى ًلمىٍف لى الى صى
( الذم يفيد بتعييف قراءتيا ، عمى ما ذىب إليو جميكر العمماء 440()تىابً الكً 
كالحديث األكؿ عاـ كالثاني خاص كال شؾ أف الخاص أقرب إلى  (ِِِ) ،

إذا تعارضت آيتاف أك خبراف، كأحدىما  قاؿ في العدة :) ،التعييف مف العاـ
قدـ عاـ كاآلخر خاص، كالخاص مناؼو لمعاـ؛ كجب تخصيص العاـ، سكاء ت

                                                           

 ٖٖٔ/٣ٍٕجؾغ :أطٍٞ جٍُٓن٢ٓ  - 8ٕٔ

ٝؾٞخ جُوٍجءز ػ٢ِ ج٩ٓحّ  -ذحخ-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز  - ٕٕٓ

 ٌ٘ٗهْ  85ٕ/٣ٔؼحً أ(،ِْٝٓٓ ػ٘ٚ 5٘5ٌهْ )ٕ٘ٔ/ٔٝجُٔأّٓٞ  

ٝؾٞخ  -جُظ٬ز ذحخ-ًطحخ-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–ػرحوز ذٖ جُظحٓص  أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ - ٕٕٔ

جُوٍجءز ُ٪ٓحّ ٝجُٔأّٓٞ ك٢ جُظِٞجش ًِٜح ك٢ جُكؼٍ ٝجُٓلٍ ٝٓح ٣ؿٍٜ ك٤ٜح ٝٓح 

ٝؾٞخ هٍجءز  -جُظ٬ز ذحخ–(،ِْٝٓٓ ػ٘ٚ أ٣ؼح ًطحخ 5ٌٕٖهْ )ٖٕٙ/٣ٔهحكص 

 8ٌٖٗهْ 8ٕ٘/ٔجُلحضكس ك٢ ًَ ًٌؼس 

 ٬ٌّ ػ٢ِ جُلٍٝع ك٢ جُٔركع ج٧ن٤ٍ .٤ْأض٢ ضلظ٤َ ًٛج  جُه٬ف ك٢ جُ- ٕٕٕ
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( ، كىناؾ خبلؼ طكيؿ ِِّ)( العاـ عمى الخاص أك تأخر، أك جيؿ التاريخ
 إليو في مظانو .  عفي ترجيح العاـ عمى الخاص أكالعكس فميرج

الطريؽ الثالث : ترجح الحقيقة عمى المجاز ، كذلؾ ألف الحقيقة ال تحتاج 
 ما يحتاج .مإلى القرينة ، كالمجاز محتاج إلييا ، كماال يحتاج أكلى 

لى ىذا ذىب اآلمدم كتاج الديف السبكي ( كيستثنى ِِْكغيرىـ) كالشككاني كا 
راد في بعض مف تقديـ الحقيقة عمى المجاز الراجح، إذا كانت الحقيقة تي 

 األحياف . 
فإذا كاف المجاز ىك الراجح فقد ذىب البعض إلى أف الحقيقة أكلى ألنيا 

 .األصؿ 
يؽ الحقيقة عمى المستعمؿ بطريؽ ترجيح المفظ المستعمؿ بطر قاؿ اإلسنكم: )

، فإف المجاز؛ ألف داللة الحقيقة أظير كىذا فيما إذا لـ يكف المجاز غالبان 
 (ِِٓ()غمب ففيو خبلؼ

إلى تقديـ المجاز لرجحانو بكثرة االستعماؿ كآخركف قالكا:  :كذىب آخركف 
 بالكقؼ . 

ـ مباشرة ، كمثالو قكؿ القائؿ : شربت مف النير ، فالحقيقة الشرب منو بالف
كالمجاز الشرب باليد ، أك بغيرىا كالككز ،كالحقيقة تراد في بعض األحياف ، 

عمى بطكنيـ كيشربكف مف النير  ينبطحكفألف كثيران مف رعاة اإلبؿ 
 .( ِِٔبأفكاىيـ.)

                                                           

،جُطرظٍز ك٢ أطٍٞ جُلوٚ  ٘ٔٙ/٣ٍٕجؾغ : جُؼىز ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ُِوحػ٢ أذٞ ٣ؼ٠ِ - ٖٕٕ

، 8ٕٓ/  ٗ،ٝأطٍٞ جُلوٚ ُِش٤م ٤ٍَٛ ٔ٘ٔ/ٔجُش٤ٍج١َ ئْكحمجُٔإُق: أذٞ 

  8ٖٖ، 8ٖٖجُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ص 

حوٌٛح ئ٠ُ جًُٖٛ، ًٛج ئيج ُْ هحٍ جُشًٞح٢ٗ: ) أٜٗح ضوىّ جُكو٤وس ػ٠ِ جُٔؿحَ، ُطر- ٕٕٗ

، ج٩ذٜحؼ  5ٕٙ/  ٖ(  ٣ٍجؾغ : ج٩قٌحّ ٦ُٓى١ ٣ٕ85ـِد جُٔؿحَ.( ئٌشحو جُلكٍٞ ص)

ٖ  /ٔ٘ٙ  ، 

 8ٖ٘/ٔ٪١ْٞ٘ ُٜٗح٣س جٍُٓٞ شٍـ ٜٓ٘حؼ جُٞطٍٞ: ٣ٍجؾغ : - ٕٕ٘

/  ٖٖٗ، ٝجُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ص  8ٕٓ/  ٣ٍٗجؾغ : أطٍٞ جُلوٚ ُِش٤م ٤ٍَٛ  - ٕٕٙ

ٖٗٗ  
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فتقدـ الحقيقة ألف داللتيا  أف يككف أحدىما حقيقة كاآلخر مجازان :) قاؿ الرازم
فإنؾ لك قمت ،از الغالب أظير داللة مف الحقيقة ألف المج ،أظير كىذا ضعيؼ

 (ِِٕ()سخي.فبلف بحر فيك أقكل داللة عمى قكلؾ فبلف 
ترجيح الحقيقة عمى المجاز، لتبادرىا يضان الزركشي فقاؿ :)أكنص عمي ذلؾ 

إلى الذىف، كىذا ظاىر إذا لـ يغمب المجاز، فإف غمب كاف أظير داللة منيا، 

 (ِِٖ)(فبل تقدـ الحقيقة عميو.
الطريؽ الرابع : يرجح الخبر المشتمؿ عمى الحقيقة الشرعية عمى الخبر 

عث لبياف إنما بي  --المشتمؿ عمى الحقيقة العرفية أك المغكية ، ألف النبي 
 .الشرعيات 

كتقدـ الحقيقة العرفية عمى الحقيقة المغكية ، لشيرتيا كتبادر معناىا ، كما 
مجاز البعيد عنيا لترجحو بقربة مف يقدـ المجاز القريب مف الحقيقة عمى ال

 الحقيقة . 
مىاعىةه ) -  -كمثاؿ ذلؾ :  قكؿ النبي  ( 441()ااًلٍثنىاًف فىمىا فىٍكقىييمىا جى

ث عمى ثكاب الجماعة في الصبلة لبلثنيف فما فكؽ ،كليس المراد يفيدؿ الحد
بعث  --بياف الحقيقة المغكية كىي أف أقؿ الجمع اثناف كذلؾ ألف الرسكؿ 

 .ياف الشرعيات كما سبؽ لب
السادس: الخبر المشتمؿ عمى الحقيقة الشرعية كيرجح عمى قاؿ اإلسنكم: )

بعث لبياف  --الخبر المشتمؿ عمى الحقيقة العرفية أك المغكية؛ ألف النبي 
                                                           

 . 8ٕٗ/٘جُٔكظٍٞ ٣ٍجؾغ:  - 5ٕٕ

 8ٓٔ/٣8ٍجؾغ: جُركٍ جُٔك٤ؾ  - 8ٕٕ

ٌهْ 5ٖٔ/ٗ-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ جُكحًْ ك٢ جُٔٓطىٌى ػٖ أذ٢ ٢ْٞٓ ج٧شؼ١ٍ  - 8ٕٕ

(، ٝأقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى 85ٌٓٔهْ) ٕ٘ٓ/ٖج٫غ٘حٕ ؾٔحػس  –ذحخ -،ٝجُىجٌ هط٢٘ 58٘5

سَ  ٝهحٍ جُٔكون: "ج٫غ٘حٕ كٔح ك َٓ ح َٓ ْٖ أَذ٢ِ أُ ٞهٜٔح ؾٔحػس". ذِلع "ًٛجٕ ؾٔحػس" َػ

(، ٝجُطرٍج٢ٗ ك٢ 88ٌٕٕٔهْ)ٕٙ٘/ٖٙٝك٤ٚ ِٓٓٔس ذٖ ػ٢ِ جُك٢٘ٓ،ٝٛٞ ٓطٍٝى.

ْٖ ٣َْك٠َ٤  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–جُٔؼؿْ ج٧ْٝؾ ػٖ أذ٢ ئٓحٓس  َُْكِى٣َع َػ ج ج ًَ َٛ  ِٝ ٍْ َ٣ ْْ ٝهحٍ: "َُ

ذَسَ "  ْٞ ِٚ أَذُٞ ضَ َو ذِ ٍَّ سُ، ضَلَ َٔ َِ ْٓ َٓ ٌِِظ ئ٫َِّ  َُْكح ِٖ ج  ٓ(ٌٕٗٙٙهْ)ٖٗٙ/ْٙذ



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0342   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

الشرعيات، فالظاىر مف حالو أنو يخاطب بيا، ثـ إف المشتمؿ عمى الحقيقة 
لحقيقة المغكية، الشتيار العرفية كتبادر العرفية يرجح عمى المشتمؿ عمى ا

 (َِّ) ( معناىا.
الذم يدؿ عمى المقصكد بالكضع الشرعي أك العرفي أكلى مما قاؿ الرازم:) 

حممو  فإف المفظ الذم صار شرعيان  :كىاىنا تفصيؿ،يدؿ عميو بالكضع المغكم 
و فأما الذم لـ يثبت ذلؾ في ،عمى المعنى الشرعي أكلى مف حممو عمى المغكم

عمى حكـ كالمفظ الثاني بكضعو  مثؿ أف يدؿ أحد المفظيف بكضعو الشرعي
المغكم عمى حكـ كليس لمشرع في ىذا المفظ المغكل عرؼ شرعي فبل نسمـ 

إذا لـ ينقمو الشرع فيك  المغكمألف ىذا ، المغكمترجيح الشرعي عمى ىذا 
نقؿ كال عرفي كال بمغكملغكل عرفي شرعي كأما الثاني فيك شرعي كليس 

 (ُِّ)(أكلى المغكمعمى خبلؼ األصؿ فكاف 
الطريؽ الخامس : يرجح الخبر الذم ال يحتاج إلى إضمار في داللتو عمى 
معناه ، عمى الخبر المحتاج إلى إضمار ألف اإلضمار خبلؼ األصؿ ، كألف 

  .األكؿ حقيقة كالثاني مجاز
ى الخبر الطريؽ السادس : يرجح الخبر الذم يدؿ عمى الحكـ بمنطكقو ، عم

 الذم يدؿ عميو بمفيكمو .
( فإف ىذا 414()ًفي كيؿّْ أىٍربىًعيفى شىاةن شىاةه : )--كمثاؿ ذلؾ : قكؿ النبي 

شاة ، كيدخؿ فيو ماؿ اليتيـ  الحديث يكجب الزكاة في كؿ أربعيف شاة 
ريًفعى :) --،فإنو متعارض مع قكلو  وكالصبي ، كيدؿ عمى ذلؾ بمنطكق

                                                           

 8ٖ٘/٣ٍٔجؾغ: ٜٗح٣س جٍُٓٞ- ٖٕٓ

 ٖٓٗ/٣ٍ٘جؾغ: جُٔكظٍٞ  - ٖٕٔ

ك٢ ًَحز جُٓحتٔس  –ذحخ  -ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح–أنٍؾٚ أذ٢ وجٝو ػٖ ْحُْ ػٖ أذ٤ٚ  - ٕٖٕ

ًَحز ج٩ذَ ٝجُـْ٘  -ذحخ-ػٜ٘ٔح–(،ٝجُط١ًٍٓ 8ٌٙ٘ٔهْ)88/ٕقٌْ ج٧ُرح٢ٗ: طك٤ف 

ج َقِى٣عٌ  جًُُحز-ًطحخ-(،ٝجُٔٓطىٌى ػْٜ٘ ٌٕٔٙهْ 5ٔ/ٖ ًَ َٛ ِؽ  ٝهحٍ : ٍْ َطِك٤ٌف َػ٠َِ َش

َؾحُٙ  ٍِّ ْْ ٣َُه َُ َٝ  ، ٍْ ِِ ْٓ  (ٌٕٗٗٔهْ) 8ٗ٘/ُٔٓ
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ثو  ـي عىٍف ثىبلى تَّى يىٍستىٍيًقظى، اٍلقىمى ٍقًمًو، كىعىًف النَّاًئـً حى مىى عى ٍغميكًب عى ، عىًف اٍلمىٍجنيكًف اٍلمى
ـى  تَّى يىٍحتىًم ًبيّْ حى ( فإنو يدؿ بمفيكمو عمى عدـ كجكب الزكاة في 411()كىعىًف الصَّ

عدـ كجكب الزكاة في أمكاليـ ،  أمكاؿ الصبي كاليتيـ ، ألف رفع القمـ يستمـز
رض، كلذلؾ رجح الخبر األكؿ الذم يدؿ عمى الحكـ بمنطكقو فالحكـ فييا متعا

، عمى الخبر الثاني الذم يدؿ عمى الحكـ بمفيكمو ، كتككف الزكاة  كاجبة 
 في ماؿ الصبي كاليتيـ .
كمفيـك المكافقة عمى مفيـك المخالفة؛ ألنو متفؽ قاؿ اإلسنكم في ذلؾ: )

ك التأكيد، كفائدة مفيـك عميو. كقيؿ بالعكس؛ ألف فائدة مفيـك المكافقة ى
حكاـ اإلكتابو المخالفة ىك التأسيس، كالتأسيس خير، كلـ يرجح اآلمدم في 

 (ِّْ()الحاجب السكؿ بما صححو ابف جـز في منتيىنعـ ،شيئان 
ألف  ،المنطكؽ مقدـ عمى المفيـك إذا جعمنا المفيـك حجةكقاؿ الرازم: )  

كؿ في التراجيح الراجعة إلى المنطكؽ أقكل داللة عمى الحكـ مف المفيـك الق
 (ِّٓ()الحكـ

الطريؽ السابع : يرجح الخبر المفسر عمى النص، ألف المفسر ال يحتمؿ 
 .التأكيؿ ، بخبلؼ النص 
ةو : )--كمثاؿ ذلؾ : قكؿ النبي  بلى أي ًلكيؿّْ صى ضَّ ةي تىتىكى اضى ( فإنو 414()اٍلميٍستىحى

:) - -ع قكلويكجب الكضكء عمى المستحاضة لكؿ صبلة ، فإنو متعارض م
                                                           

ج َقِى٣ٌع  -ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح-أنٍؾٚ جُكحًْ ك٢ جُٔٓطىٌى ػٖ جذٖ ػرحِ - ٖٖٕ ًَ َٛ ٝهحٍ:" 

َؾحُٙ  ٍِّ ْْ ٣َُه َُ َٝ  ، ِٖ ٤َْه٤ْ ِؽ جُشَّ ٍْ  -ذحخ-–جُر٤ٜو٢ ػ٘ٚ (،8ٗ8ٌهْ) 88ٖ/ٔ«َطِك٤ٌف َػ٠َِ َش

جُٔؿٕ٘ٞ –(،ٝأذ٢ وجٝو ذحخ 8ٖٓ5ٌهْ  ) 8ٗٗ/ُٗظّٞ جُظر٢  ٣٫ُِٓٚ كٍع ج

 (8ٌٓهْ) ٘ٔ/ٔ(،ٝجُطح٢ٓ٤ُ ك٢ ٓٓ٘ىٙ ػٖ أذ٢ ظر٤حٕ جُؿ٢ٜ٘ ٌٕٓٗٗهْ) ٘ٗ٘/ٕ

 88ٖ/ٔ٪١ْٞ٘ ُٜٗح٣س جٍُٓٞ شٍـ ٜٓ٘حؼ جُٞطٍٞ:  ٣ٍجؾغ:  - ٖٕٗ

 ٖٖٗ/٣ٍ٘جؾغ: جُٔكظٍٞ  - ٖٕ٘

ِٙ ج٧َْ - ٖٕٙ ًِ َٛ َٝ َٜح َػِؼ٤لَسٌ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ػٖ ٛشحّ ذٖ ػٍٝز ػٖ أذ٤ٚ ٝهحٍ:"  ُِّ ًُ َقحِو٣ُع 

 ،ِٚ ْٖ أَذ٤ِ زَ، َػ َٝ ٍْ ِٖ ُػ ِّ ْذ َِٛشح َقِى٣َع  َٝ  ، ٍْ َٛحِش ٠َُ ذ٢َِ٘  ْٞ َٓ  ٌٍ ح َّٔ َقِى٣َع َػ َٝ  ، ٍَ ٤ ِٔ ئ٫َِّ َقِى٣َع هَ

 " َُ ْٓ ـُ ُْ ٍِ ج ِٖ َػرَّح ْٖ جْذ ُٝف َػ ٍُ ْؼ َٔ ُْ ج  -ذحخ- ك٢ جُٖٓ٘ ، ، ٝجُر٤ٜو٢ٌٖٓٓهْ 8ٓ/َٔٝ

 5ٌٓٓٔهْ  8ٖٗ/ّٔ جُٔٓطكحػس ضـَٓ ػٜ٘ح أغٍ جُى
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( فإنو يكجب الكضكء عمييا لكقت ِّٕالمستحاضة تتكضأ لكقت كؿ صبلة ()
كؿ صبلة حتى لك تعددت الصبلة في ىذا الكقت ، فالحكماف متعارضاف 

ألنو ال يحتمؿ التأكيؿ فيككف مفسران ، عمى الخبر  ،فيرجح الحديث الثاني
، كما ال يحتمؿ األكؿ ألنو يحتمؿ التأكيؿ بحمؿ البلـ عمى أنيا لمتكقيت

 التأكيؿ مرجح كأكلى عمى ما ال يحتممو،  كليذا رجح المفسر عمى النص . 
( 411()ًفيمىا سىقىًت السَّمىاءي فىًفيًو اٍلعيٍشري :)  --كمثالو أيضان : قكلو النبي 

لىٍيسى ًفي ) --فإنو نص في بياف العشر ، فإنو متعارض مع قكلو 
دىقىةه  كىاًت صى ٍضرى ؤكؿ في نفي العشر ، ألف الصدقة تحتمؿ ( فإنو م411()اٍلخى

 (َِْفيرجح األكؿ عمى الثاني)  كجكدىا ،
الطريؽ الثامف : يرجح الخبر الذم يدؿ عمى معناه بغير كاسطة ،عمى الخبر 

                                                           

ِؼ جَُّ٘ر٢ِِّ  - 5ٖٕ ْٝ ََ سَ،  َٔ َِ َْ  ِّّ ْٖ أُ ِى --ٝٗض جُكى٣ع َػ ْٜ َّ َػ٠َِ َػ جُم جُىَّ ٍَ ْٜ حَْٗص ضُ ًَ أَزً  ٍَ ْٓ َّٕ ج أَ

 ِ ٍِ هللاَّ ُْٞ ٌَ-- ِ ٍَ هللاَّ ُْٞ ٌَ سَ  َٔ َِْ ُّّ َٜح أُ طَْلطَْص َُ ْْ : --، كَح ٍَ َّ جَُّطِ »كَوَح ج٣َ٧َّح َٝ ٍِ ج٤ََُِّح٢َُِ  ْ٘ظُ ٢ ُِطَ

 َٖ ِٓ ٌَ َيَُِي  ٬زَ هَْى ِى جُظَّ ٍُ ِْطَْط َٜح، كَ ١ًِ أََطحذَ َٜح جَُّ ْٕ ٣ُِظ٤رَ ََ أَ ٍِ هَْر ْٜ َٖ جُشَّ ِٓ حَْٗص ضَِك٤ُغ  ًَ

 َِّ ِْطَُظ ٍخ كَ ْٞ ٍْ ذِػَ طَْػلِ ْٓ َّْ ُِطَ َْ غُ ِٓ طَ ـْ ِْطَ ٍِ، كَاَِيج َنَِّلَْص َيَُِي، كَ ْٜ ، « جُشَّ ًُ ج َٗأُْن ًَ َٜ ذِ َٝ ٌى:  َّٔ َك ُٓ  ٍَ .هَح

ضَطَ  َٜح ،َٝ ُٓ ٍَ َو ح َْ  ْٕ ئِ َٝ  ،ٍِ ْهِص ج٥َن َٞ ُْ ضَُظ٢ِِّ ئ٠َُِ ج َٝ َِّ َط٬ٍز،  ًُ ْهِص  َٞ أُ ُِ ػَّ أنٍؾٚ ٓحُي ك٢ َٞ

ِٙ ٕ٘/ٔذحخ جُٔٓطكحػس  -جُٔٞؽأ  ْٖ َؾىِّ ِٚ، َػ ْٖ أَذ٤ِ ِٖ غَحذٍِص، َػ ْٖ َػِى١ِّ ْذ ، ٝجُط١ًٍٓ َػ

طََكحَػِس:  ْٓ ُٔ ٍَ ك٢ِ جُ ُ هَح ٬َزَ »ذِلع " أََّٗٚ َّْ  ضََىُع جُظَّ َٜح، غُ حَْٗص ضَِك٤ُغ ك٤ِ ًَ َٜح جَُّط٢ِ  جتِ ٍَ َّ أَْه أ٣ََّح

ضَُظ٢ِِّ َٝ  ُّ ضَُظٞ َٝ َِّ َط٬ٍَز،  ًُ َْ٘ى  أُ ِػ ػَّ َٞ ضَطَ َٝ  َُ ِٓ طَ ـْ ٓح ؾحء إٔ جُٔٓطكحػس ضطٞػأ  -، ذحخ« ضَ

 ٌٕٙٔهْ ٕٕٓ/ٌَُٔ ط٬ز 

 )ٓٓ٘ى ػ٢ِ (-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ-أنٍؾٚ أقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ػٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ؽحُد  - 8ٖٕ

هحٍ:" هحٍ أذٞ ػرى جٍُقٖٔ: ككىغص أذ٢ ذكى٣ع ػػٔحٕ، ػٖ ؾ٣ٍٍ " كأٌٍٗٙ، ًٝحٕ ٝ

ٌهْ ٓٓٗ/ ٕأذ٢ ٫ ٣كىغ٘ح ػٖ ٓكٔى ذٖ ْحُْ ُؼؼلٚ ػ٘ىٙ ٝئٌٗحٌٙ ُكى٣ػٚ "

(،ٝأنٍؾٚ 5ٌٕٖٖهْ )ٖٖٔ/ٗٓح ضٓو٢ جُٓٔحء  -،ٝػرى جٍَُجم ك٢ ٓظ٘لٚ ذحخٕٓٗٔ

 ٓٙٓٔ/ٖجذٖ َٗؿ٣ٞٚ  ك٢ ج٧ٓٞجٍ 

ٌهْ ٖٓ/ًَٖحز جُهؼٍٝجش  -ذحخ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–ػٖ ٓؼحي أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ  - 8ٖٕ

ٖٙ8 ْٖ َُْكِى٣ُع َػ ج ج ًَ َٛ  َْ ْْ ٣َِظ ،ٝجُطرٍج٢ٗ ك٢ ج٧ْٝؾ ػٖ ٢ْٞٓ ذٖ ؽِكس ٝهحٍ:"  َُ

ْٖ َػطَحٍء ئ٫َِّ  ُط٫ًٞ َػ ْٞ َٓ جُٙ  َٝ ٌَ  ٫َ َٝ َّٓحتِِد،  ُٖ جُ ِٚ ئ٫َِّ َػطَحُء ْذ ْٖ أَذ٤ِ َِْكسَ، َػ ِٖ ؽَ ٠َْ ْذ ٞ ُٓ
ٌُِظ ذْ  َُْكح ١ٌُِّ " ج َُْؿْكَى ٍَ ج ِٓ ح ًَ ِٚ أَذُٞ  َو ذِ ٍَّ ، ضَلَ َٕ َٜح ،ٝجُرُجٌ ك٢  8ٌٕٔ٘هْ ٓٓٔ/ُٖٙ َْٗر

  "،٬ً َْ ٍْ ُٓ َِْكسَ  ِٖ ؽَ ٠َْ ْذ ٞ ُٓ  ْٖ حَػسٌ َػ َٔ جُٙ َؾ َٝ ٌَ َُْكِى٣ُع  ج ج ًَ َٛ َٝ ٌهْ ٕٖ/ٕٓٓ٘ىٙ ٝهحٍ:" 

8ٗٓ 

،  ٖٗٔ/  ٔ، ًشق ج٧ٍْجٌ ػٖ أطٍٞ جُرُو١ٝ  5ٙ/  ٣ٍٔجؾغ ، أطٍٞ جُشحش٢  - ٕٓٗ

 ٝٓح ذؼىٛح   (5٘)هٞجػى جُطٍؾ٤ف 
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 ألف عد ـ الكاسطة يفيد غمبة الظف .  ،الذم يدؿ عميو بكاسطة
ؽُّ ًبنىٍفًسيىا مً : )--مثاؿ ذلؾ : قكؿ النبي  ـي أىحى ًليّْيىااأٍلىيّْ ( الذم يدؿ 420()ٍف كى

فإنو متعارض مع ،نكاح المرأة نفسيا مطمقان مف غير كاسطة إعمى صحة 
يىا :) - -قكؿ النبي ، فىًنكىاحي يىا بىاًطؿه ًليّْيىا فىًنكىاحي ٍت ًبغىٍيًر ًإٍذًف كى أىيُّمىا اٍمرىأىةو نىكىحى

يىا بىاًطؿه  ، فىًنكىاحي اح المرأة نفسيا بإذف ( فإنو ال يدؿ عمى بطبلف نكِِْ() بىاًطؿه
 .كلييا إال بكاسطة اإلجماع ، إذ يقاؿ إذا بطؿ عند عدـ اإلذف بطؿ اإلذف 

كعمى ىذا رجح العمماء الحديث األكؿ األرجح في الداللة عمى معناه ، عمى  
 خر الذم يدؿ عمى المعنى مف غير كاسطة . اآل

اآلخر يقتضيو أف يككف أحد الدليميف يقتضى الحكـ بكاسطة ك  قاؿ الرازم: )
 ،كما إذا كانت المسألة ذات صكرتيف،فالثاني يرجح عمى األكؿ  ،بغير كاسطة

فالمعترض إذا أقاـ  ،فالمعمؿ إذا فرض الكبلـ في صكرة كأقاـ الدليؿ عميو
الدليؿ عمى خبلفو في الصكرة الثانية ثـ تكسؿ إلى الصكرة األخرل بكاسطة 

يمؾ ألف دليمى بغير كاسطة كدليمؾ اإلجماع فيقكؿ المعمؿ دليمي راجح عمى دل
ألف كثرة الكسائط الظنية تقتضي كثرة  معي،بكاسطة فيككف الترجيح 
 (421)( َبالنسبة إلى ما يقؿ االحتماؿ فيو االحتماالت فيككف مرجكحان 

الطريؽ التاسع : يرجح الخبر الذم يشتمؿ عمى الحكـ كعمتو، عمى الخبر 
اد الطباع إلى الحكـ المعمؿ انقيالذم يشتمؿ عمى الحكـ فقط ،كذلؾ ألف 

 .أسرع
 (ِْْ: ) مف بدؿ دينو فاقتمكه ()--كمثاؿ ذلؾ : قكؿ النبي 

                                                           

 ْطثًجٕ ك٢ جٌُ٘حـ٫ج -ذحخ-ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح –أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ جذٖ ػرحِ  - ٕٔٗ

،ٝجُ٘ٓحت٢ 8ٖٙ/ٔجُػ٤د –ك٢  –ذحخ -(،ٝأذ٢ وجٝو ػ٘ٚ أ٣ؼحً ٌٕٔٗٔهْ )5ٖٓٔ/ٕ

 (ٌٕٖٓٙهْ ) 8ٖٔ/ٙػ٘ٚ أ٣ؼحً 

 ٕ٘ٓٛحٓش  جُكى٣ع ْرن ضه٣ٍؿٚ - ٕٕٗ

 ٖٖٗ/٣ٍ٘جؾغ: جُٔكظٍٞ  - ٖٕٗ

 8ٔٔٛحٓش  جُكى٣ع ْرن ضه٣ٍؿٚ - ٕٗٗ
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 كقد عمؽ الحكـ ىنا كىك القتؿ عمى العمة كىي الردة أك تبديؿ الديف . 
أنو نيى عف قتؿ النساء :) --فإنو متعارض مع قكؿ النبي 

ـ حممنا النساء فيو (: فإنو ليس فيو كصؼ يناط بو كمف ث ِْٓ).(كالصبياف
 عمي غير الحربيات ، كرجح الحديث األكؿ عمى الثاني 

مع عمتو كاآلخر ليس كذلؾ فاألكؿ  أف يككف أحد الحكميف مذككران :)قاؿ الرازم
أقكل كمف ىذا القبيؿ أف يككف أحدىما مقركنا بمعنى مناسب كاآلخر يككف 

 ( ِْٔ( )بمجرد االسـ فيككف األكؿ أكلى معمقان 
عاشر: يرجح الخبر المشتمؿ عمى التيديد عمى الخبر المجرد منو ، الطريؽ ال

 ألف األكؿ يدؿ عمى تأكيد الحكـ الذم اشتمؿ عميو . 
) مف صاـ يـك الشؾ فقد عصى أبا القاسـ  :--مثاؿ ذلؾ : قكؿ النبي 

( فيذا الحديث راجح عمى غيره لما يتضمنو مف تيديد ، عمى األحاديث ِْٕ()
 ؿ . فالمرغبة في صـك الن

يقدـ أف يككف أحد الدليميف مقركنا بنكع تيديد فإنو عمى ما ال قاؿ الرازم:)
مف صاـ يـك الشؾ فقد عصى أبا القاسـ ككذا القكؿ  --يككف كذلؾ كقكلو 

 (ِْٖ()لك كاف التيديد في أحدىما أكثر
الطريؽ الحادم عشر : يرجح الخبر الذم يشتمؿ عمى زيادة أك ألفاظ متغايرة 

 .عمى غيره 
في األكلى  كاف يكبر في الفطر كاألضحى --مثاؿ ذلؾ : ما ركل أف النبي 

( فإنو متعارض مع ما ركل عف النبي ِْٗ()سبع تكبيرات كفي الثانية خمسان 

                                                           

 8ٕٔٛحٓش  جُكى٣ع ْرن ضه٣ٍؿٚ - ٕ٘ٗ

 ٖٔٗ/٣ٍ٘جؾغ: جُٔكظٍٞ  - ٕٙٗ

 ٕٓٓجُكى٣ع ْرن ضه٣ٍؿٚ ٛحٓش  - 5ٕٗ

 ٕٖٗ/٣ٍ٘جؾغ: جُٔكظٍٞ  - 8ٕٗ

 8ٕٓٛحٓش  جُكى٣ع ْرن ضه٣ٍؿٚ - 8ٕٗ
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--:  () ( ، فالحديث األكؿ َِٓ) إنو كاف يكبر أربعان تكبيره عمى الجنائز
، كالحديث  حصر تكبيرات صبلة العيد في سبع في األكلى كخمس في الثانية

الثاني حصرىا في أربع فقط فيرجح األكؿ الشتمالو عمى زيادة لـ ينفيا 
  .الثاني

الطريؽ الثاني عشر : يرجح الخبر الذم ذكر معو معارضو ، عمى الخبر 
ـٍ عىٍف ًزيىارىًة : )--النبي مثاؿ ذلؾ : قكؿ  الذم لـ يذكر معو ذلؾ .  نىيىٍيتيكي

كىىا، كري   (430()اٍلقيبيكًر فىزي
فالنيي عف زيارة القبكر مقدـ عمى األمر بيا ، ألف ذلؾ يقضى بحصكؿ 
النسخ مرة كاحدة ، كلك جعؿ األمر بالزيارة متقدما لمـز مف ذلؾ النسخ مرتيف 

لؤلمر ، ثـ يجعؿ األمر ناسخان لمنيي الذم  ،ألف النيي المتأخر يككف ناسخان 
يد لمتقميؿ منو يككف اشتمؿ عميو الحديث ،كالنسخ خبلؼ األصؿ ، فالخبر المف

 .راجحان عمى غيره
كىناؾ طرؽ أخرل كثيرة ، كترجيح المثبت لمحكـ ، كترجيح الحكـ الكاضح ، 
كترجيح الداؿ عمى المراد مف كجييف كترجيح ما يتكقؼ عميو ضركرة صدؽ 

 (ِِٓ) َكغيرىا كثير المتكمـ

                                                           

 ٕٓٔجُكى٣ع ْرن ضه٣ٍؿٚ ٛحٓش - ٕٓ٘

 -ذحخ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–ػٖ ػرى هللا ذٖ ذ٣ٍىز ػٖ أذ٤ٚ  طك٤كٚك٢  ِْٓٓأنٍؾٚ  - ٕٔ٘

 ِٚ ِّٓ ٍِ أُ ِز هَْر ٌَ ٣َح َِ ََّ ك٢ِ  َؾ َٝ  َُّ ُ َػ ذَّٚ ٌَ  َْ َِّ َْ َٝ  ِٚ ِٕ جَُّ٘ر٢ِِّ َط٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ ج ًَ طِْث ْْ ذَحُخ ج

 . ٌٖٕٖ٘هْ  8ٕٔ/ٖأ٣ؼحً  ٚك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ ٝأذ٢ وجٝو(،855ٌهْ)5ٕٙ/ٕ

ج٩ذٜحؼ  ، 5ٕ/  ٖٝٓح ذؼىٛح ٝج٩قٌحّ ٦ُٓى١  88ٔ/٣8ٍجؾغ :  جُركٍ جُٔك٤ؾ - ٕٕ٘

أطٍٞ  85ٖ/  ٕ، جُٔٓطظل٢ ،  5ٙٔ/  ٖ، ٜٗح٣س جٍُٓٞ   5٘ٔ/  ٖشٍؽ جُٜٔ٘حؼ 

، جُطؼحٌع  8ٕٙ/  ٖ، ، شٍـ ٓهطظٍ جٍُٝػس  ٕٓٔ،  ٕ٘ٓ/  ٗجُلوٚ ُِش٤م ٤ٍَٛ 

( ٝٓح 5٘ٝٓح ذؼىٛح ،هٞجػى جُطٍؾ٤ف ص )  5ٖٖٝجُطٍؾ٤ف ُِىًطٌٞ/ جُكل٘ح١ٝ ص 

 ذؼىٛح 
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 انُٕع انزابع
 انرتجيح باعخبار أيز خارجي

 خارجي كثيرة مف أشيرىا :  الطرؽ التي ترجع إلى أمر
الطريؽ األكؿ : يرجح الخبر المكافؽ لمقرآف الكريـ ، إذا تعارض خبراف ، 
كأحدىما قد كافقتو آية مف الكتاب ،دكف اآلخر ، فإنا نرجح األكؿ ، كىك 

 المكافؽ لآلية ، ألف اآلية قد أفادت زيادة قكة في الظف في الخبر. 
 بأنياعىاًئشىةى  كرد عف السيدةلفجر الذم بصبلة احديث التغميس  :مثاؿ ذلؾ 
بلىةى الفىٍجًر --كيفَّ ًنسىاءي الميٍؤًمنىاًت يىٍشيىٍدفى مىعى رىسيكًؿ المًَّو »قىالىٍت:  صى

بلىةى، الى يىٍعًرفيييفَّ  ، ثيَـّ يىٍنقىًمٍبفى ًإلىى بيييكًتًيفَّ ًحيفى يىٍقًضيفى الصَّ كًطًيفَّ ميتىمىفّْعىاتو ًبميري
ده ًمفى    (431()الغىمىسً  أىحى

رضي -فإنو يقدـ عمى حديث اإلسفار بصبلة الفجر الذم ركاه رافع بف خديج 
ـي أنو قاؿ : ) --عف النبي  –اهلل عنو  كا ًبالفىٍجًر، فىًإنَّوي أىٍعظى أىٍسًفري

( كذلؾ ألف الحديث األكؿ المعجؿ لصبلة الفجر كقت الغمس 432()ًلؤلىٍجرً 
مىكىاتً و تعالى:) مكافؽ لظاىر القرآف الكريـ في قكل مىى الصَّ اًفظيكا عى ( 433()حى

كمف المحافظة عمييا إيقاعيا في أكؿ الكقت ، كيكافؽ كذلؾ قكلو تعالي : 
ـٍ ) بّْكي ٍغًفرىةو ًمٍف رى سىارًعيكا ًإلىى مى  (431) (434()كى

                                                           

ٓٞجه٤ص جُظ٬ز  –ًطحخ  -ٌػ٢ هللا ػٜ٘ح-ٖ ػحتشس ػٖ أّ جُٔإ٤٘ٓ –أنٍؾٚ جُرهح١ٌ -ٖٕ٘

 -ذحخ–جُظ٬ز  –ًطحخ  –ٝجُط١ًٍٓ ػٜ٘ح   (،ٌٖ٘٘هْ )   ٖٗٔ/ٔ-ٝهص جُلؿٍ  –ذحخ  -

ك٢ ٝهص  –ذحخ  –جُظ٬ز  –ًطحخ  –ٝأذٞ وجٝو ػٜ٘ح  ،85ٕ/ ٔك٢ جُطـ٤ِّ جُظرف 

  5ٕٔ/  ٔ جُطـ٤ِّ ك٢ جُكؼٍ –ذحخ  –ٝجُ٘ٓحت٢ ك٢ ًطحخ جُٔٞجه٤ص  ، ٓٓٔ/ ٔجُظرف 

ذحخ ٓح –جُظ٬ز  –ًطحخ –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ  –أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ػٖ ٌجكغ ذٖ نى٣ؽ  - ٕٗ٘

–ًطحخ  – ٝهحٍ : قٖٓ طك٤ف ،ٝأذٞ وجٝو ػ٘ٚ أ٣ؼحً  88ٕ/  ٔؾحء ك٢ ج٩ْلحٌ ذحُلؿٍ 

ج٩ْلحٌ  –ذحخ  –جُٔٞجه٤ص –ًطحخ -ٝجُ٘ٓحت٢ ٓٓٔ/  ٔك٢ ٝهص جُظرف  -ذحخ–جُظ٬ز 

 ٕٕٔ/ ٔٝهص جُلؿٍ  –ذحخ -جُظ٬ز –ًطحخ – ػ٘ٚ أ٣ؼحً ٝجذٖ ٓحؾٚ ك٢ ْ٘٘ٚ  8ٕٔ/ ٔ

 ( 8ٖٕٖٓ ج٣٥س ) ٌْٞز جُروٍز : - ٕ٘٘

 ( ٌْٖٖٔٞز آٍ ػٍٔجٕ : ٖٓ ج٣٥س )- ٕٙ٘

هحٍ جًٌُُش٢: )جػطؼحو أقى جُهر٣ٍٖ ذو٣ٍ٘س جٌُطحخ ًطوى٣ْ )جُكؽ ٝجُؼٍٔز  - 5ٕ٘

ضؼح٠ُ، ٝٛٞ ك٣ٍؼطحٕ( ػ٠ِ ٌٝج٣س )جُؼٍٔز ضطٞع( ُٔٞجكوطٚ ُكٌْ جُوٍإٓ ٖٓ ًطحخ هللا 
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الطريؽ الثاني : يرجح الخبر المكافؽ لسنة أخرل، فإذا تعارض خبراف ، 
الخبر اآلخر ، فإنو يرجح األكؿ ، كىك  خر ، دكفآأحدىما يكافقو حديث 

المكافؽ لحديث آخر ، ألف الحديث اآلخر قد أفاد زيادة قكة في الظف في 
 ر المكافقة لو . بالخ

ًليٍّ ) --مثاؿ ذلؾ قكؿ النبي  ( الذم يحـر النكاح بغير 431()الى ًنكىاحى ًإالَّ ًبكى
الذم يجيز  (ِٗٓ):) األيـ أحؽ بنفسيا (--كلي ، فإنو متعارض مع قكلو 

لممرأة أف تنكح نفسيا . فيرجح الخبر األكؿ عمى الثاني ألنو مقكل بقكؿ 
: )أيما امرأة نكحت نفسيا بغير إذف كلييا فنكاحيا باطؿ باطؿ --النبي 
 (َِٔ)باطؿ (

لو فإنو يقدـ عمى  مكافقان  - -أف يككف فعؿ النبي قاؿ الزركشي: )
 (ُِٔ()اآلخر

لذم عضده ظاىر القرآف عمى الخبر الذم الطريؽ الثالث : ترجيح الخبر ا
 عضده ظاىر خبر آخر . 

ختمؼ أىؿ األصكؿ في ىذا فقاؿ بعضيـ : يقدـ ظاىر القرآف الكريـ، اكلقد 
كقاؿ بعضيـ : تقدـ السنة ، كقاؿ آخركف :ىما متعارضاف كسئؿ اإلماـ أحمد 

 عف الحديث إذا كاف صحيح اإلسناد ، كمعو ظاىر –رحمو اهلل  –بف حنبؿ 
                                                                                                                                        

[ . ًٝٛج هحُٚ جُشحكؼ٢ كؼحٌػٚ 8ٙٔهُٞٚ ضؼح٠ُ: }ٝأضٔٞج جُكؽ ٝجُؼٍٔز هلل{ ]جُروٍز: 

جُوحػ٢ ٝهحٍ: ٝهُٞٚ أضٔٞج " و٤َُ ٓٓطوَ. ٝٗكٖ ٗوٍٞ ُِوحػ٢: ٣ؿَٞ جُطٍؾ٤ف 

ذحُٔٓطوَ ٝئٕ ٓ٘ؼ٘حٙ ٌُ٘ح أنًٗح ٖٓ جُٔٓطوَ ٝطلح ك٢ جُى٤َُ، ٝٛٞ ضٍجن٢ جُ٘ظْ. ًٝحٕ 

ٝجكن ظحٍٛ جٌُطحخ ًحٗص جُ٘لِٞ أ٤َٓ ئ٤ُٚ، ٝجُوحػ٢ ٣وٍٞ: ذَ ج١ًُ  جُشحكؼ٢ ٣وٍٞ: ٓح

 ٕٕٓ,ٖٕٓ/٣8هحُق ظحٍٛ جٌُطحخ ٫ ٣٘وَ ٓح ٗوَ ئ٫ ػٖ ٣َحوز جُػرص.( جُركٍ جُٔك٤ؾ 

 -ذحخ –جٌُ٘حـ –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ  -أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ػٖ أذ٠ ٠ْٞٓ ج٧شؼ١ٍ - 8ٕ٘

( ٝأذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح قٌْ  ٌٔٓٔٔهْ )   5ٓٗ/ٖٓح ؾحء ٫ ٌٗحـ ئ٫ ذ٢ُٞ 

( ٝجذٖ ٓحؾٚ 8ٌٕ٘ٓهْ ) ٖ٘ٙ/ٔك٢ ج٢ُُٞ –ذحخ  –جٌُ٘حـ  –ًطحخ -ج٧ُرح٢ٗ : طك٤ف  

 (  88ٌٓٔهْ )٘ٓٙ/ٔذحخ ٫ ٌٗحـ ئ٫ ذ٢ُٞ  –جٌُ٘حـ  –ًطحخ  –ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح 

 ٕ٘ٓٛحٓش  جُكى٣ع ْرن ضه٣ٍؿٚ - 8ٕ٘

 ٕٗٓٛحٓش  جُكى٣ع ْرن ضه٣ٍؿٚ - ٕٓٙ

 .ٕٕٓ,ٖٕٓ/8ُركٍ جُٔك٤ؾ ٣ٍجؾغ :ج - ٕٔٙ
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القرآف،ثـ جاء حديثاف صحيحاف خبلفو ، أيما أحب إليؾ ؟ فقاؿ : الحديثاف 
 (. ِِٔأحب إلى إذا صحا )

كلكف الضابط ذلؾ : أنو يرجح ما تخيؿ فيو زيادة قكة كائنان مف ذلؾ ما كاف 
 كقد تتخيؿ زيادة القكة مع اتحاد النكع كاختبلفو .،

الكتاب كاآلخر مف السنة إذا تعارض ظاىراف أحدىما مف قاؿ إماـ الحرميف: )
كقاؿ  -تعالى–فقاؿ بعضيـ: يقدـ كتاب اهلل ،فقد اختمؼ أرباب األصكؿ

 (ِّٔ()آخركف: تقدـ السنة كقاؿ آخركف: ىما متعارضاف.
الطريؽ الرابع : ترجيح الخبر الذم عضده إجماع عمى غيره ، كذلؾ لتأكيد 

ف أقضى إلى مخالفة مقابمو  كىك دليؿ كاحد ، غمبة الظف ، كألف العمؿ بو ، كا 
فالعمؿ بمقابمو يمـز منو مخالفة دليميف كالعمؿ بما يمـز معو مخالفة دليؿ 

 ( .ِْٔكاحد أكلى مما لـز منو مخالفة دليميف)
الطريؽ الخامس : ترجيح الخبر المكافؽ لمقياس عمى الخبر الذم لـ يعضده 

دكف قياس . إذا تعارض خبراف في كؿ شئ ،إال  أف احدىما قد كافقو قياس 
اآلخر فإنو يرجح األكؿ ، كىك المكافؽ لمقياس ، ألف القياس قد أفاد زيادة 

 قكة في الظف في الخبر المكافؽ لو 
ٍبًدًه كىالى ًفي : ) --مثاؿ ذلؾ : قكؿ النبي  دىقىةه ًفي عى مىى الميٍسًمـً صى لىٍيسى عى

ثىةه: ىً : )--( فإنو يقدـ عمى قكؿ النبي 443()فىرىًسوً  ٍيؿي ثىبلى ، اٍلخى ؿو ًكٍزره يى ًلرىجي

                                                           

 .8ٗٓٔ/ ٣ٍٖجؾغ جُؼىز ك٢ أطٍٞ جُلوٚ  - ٕٕٙ

 .8ٙٔ/ٕجُرٍٛحٕ ٣ٍجؾغ : - ٖٕٙ

 (  ٖٖٔ،  ٖٖٓػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ٝهٞع جُطؼحٌع ص )  - ٕٗٙ

٤ُّ ػ٠ِ  –ذحخ  -جًُُحز-ًطحخ –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ –أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز  ٕ٘ٙ

ذحخ ٫ ًَحز  –جًُُحز  –ًطحخ  –ح ، ِْٝٓٓ ػ٘ٚ أ٣ؼ ٕٗٔ/  ٕٔجُِْٔٓ ك٢ ػرىٙ طىهس 

–ًطحخ  –ٝأذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح ،  5٘ٙ/  ٕػ٠ِ جُِْٔٓ ك٢ ػرىٙ ٝكٍْٚ 

  8ٖٙ/  ٔجٍُك٤ن / –طىهس  –ذحخ –جًُُحز 
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ؿو أىٍجره  ، كىًىيى ًلرىجي ؿو ًسٍتره  ( 444.... الحديث()كىًىيى ًلرىجي
الزكاة في الخيؿ، كقد رجح العمماء  إليجابفالحديثاف متعارضاف بالنسبة 

الحديث األكؿ عمى الثاني ، ألف ما ال تجب الزكاة في ذككره ال تجب في إناثو 
 الحيكانات التي ال زكاة فييا . عمى الحمير كالبغاؿ كسائر ، قياسان 

جاء في تيسير التحرير : ) كما يكافقو القياس مف النصكص يترجح عمى 
نص لـ يكافقو في األحؽ مف القكليف ، ألف القياس حينئذ ليس بدليؿ مستقؿ 

 (441() لكجكد النص فيصير مكافقان 
سنة أك لدليؿ آخر مف كتاب أك  أف يككف أحد الدليميف مكافقان قاؿ اآلمدم: )ك 

إجماع أك قياس أك عقؿ أك حس، كاآلخر عمى خبلفو، فما ىك عمى كفؽ 
ف أفضى  الدليؿ الخارج أكلى لتأكد غمبة الظف بقصد مدلكلو، كألف العمؿ بو كا 

مخالفة دليميف،  إلى مخالفة مقابمو كىك دليؿ كاحد فالعمؿ بمقابمو يمـز منو
يمـز منو مخالفة كالعمؿ بما يمـز معو مخالفة دليؿ كاحد أكلى مما 

 (441)(دليميف.
 َعضده معنى عقمي عمى غيره يالطريؽ السادس : ترجيح الخبر الذم 

إذا تعارض خبراف كعضد أحدىما بمعنى عقمي قدـ عمى ما خبل عف ذلؾ، 
 (ِٗٔ)كذلؾ لتأكيد الظف

إذا اعتضد أحد الخبريف بعمـك كتاب أك سنة أك قياس قاؿ في المسكدة :)  
 (َِٕ()دـ عمى ما خبل عف ذلؾق عقميأك معنى شرعي 

                                                           

ٌهْ  8ٓٙ/ٕئغْ ٓحٗغ جًُُحز  -ذحخ-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز - ٕٙٙ

 8ٖٕ/ٕٖ ٓحؾٚ ػ٘ٚ ج٣ؼح(،ٝجذٌٖٗٙ٘هْ ) ٕ٘٘/ٙ(،ٝجُ٘ٓحت٢ ػ٘ٚ أ٣ؼح 885)

 (588ٌٕهْ)

  ٔٙٔ/   ٣ٍٖجؾغ : ض٤ٓ٤ٍ جُطك٣ٍٍ  - 5ٕٙ

 ٕٙٗ/   ٣ٍٗجؾغ : ج٩قٌحّ ٦ُٓى١  - 8ٕٙ

 5ٔٔ،جُٔهطظٍ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ص ٣ٖ/5ٍٓٙجؾغ: شٍـ ٓهطظٍ جٍُٝػس  - 8ٕٙ

 ٓٓٗ،جُٔىنَ ئ٢ُ ًٓٛد ج٩ٓحّ أقٔى ص 

 ٖٔٔجُٔٓٞوز ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ص  :٣ٍجؾغ - 5ٕٓ
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الطريؽ السابع : ترجيح الخبر المكافؽ لعمؿ الخمفاء الراشديف عمى غير 
 المكافؽ ليـ . 

فإذا كاف أحد الحديثيف قد عمؿ بو الخمفاء الراشدكف أبك بكر كعمر كعثماف 
:  --فإنو يقدـ عمى ما ليس كذلؾ ، ألف النبي  –رضي اهلل عنيـ –كعمي 

كاالقتداء بيـ، كلككنيـ أعرؼ بالتنزيؿ كمكاقع الكحي  أمر بمتابعتيـ ،
 (ُِٕ)أكثر صحبةكألنيـ كالتأكيؿ 

مىفىاًء الرَّاًشًديفى ففي حقيـ : ) --كقد قاؿ النبي  سينًَّة اٍلخي ـٍ ًبسينًَّتي كى عىمىٍيكي
مىٍييىا ًبالنَّكىاًجذً  كا عى ٍيًديّْيفى بىٍعًدم عىضُّ  ( 414() اٍلمى

كخمسان ،  فإنو يقدـ عمى مف  ت في العيديف سبعان مثاؿ ذلؾ : حديث التكبيرا
 –ركل أربعان ، كأربع الجنائز ، ألنو عمؿ بو أبك بكر كعمر كعثماف كعمي 

 رضي اهلل عنيـ . 
  َالطريؽ الثامف : ترجيح الخبر المكافؽ لعمؿ الصحابي عمى غيره

ؿ كلقد اختمؼ عمماء األصكؿ في ترجيح أحد الخبريف عمى اآلخر بمكافقة عم
الصحابي فمنيـ مف قاؿ : يترجح المكافؽ لعمؿ الصحابي عمى ما لـ يكافقو 
لقكة الظف في المكافقة  ، كمنيـ مف قاؿ : ال يرجح بمكافقة الصحابي إف 

مصحابي ميزة النص كزيد في الفرائض كعمى القضاء كمعاذ في الحبلؿ لكاف 
كر كعمر كالحراـ، كقيؿ يرجح بو أف كاف الصحابي أحد الشيخيف أبي ب

 (ِّٕ.)مطمقان 

                                                           

 8ٖٗ/ٖجُٔهطظٍ شٍـ ٓهطظٍ جذٖ جُكحؾد ٣ٍجؾغ : ذ٤حٕ  - 5ٕٔ

ج٧نً ذحُٓ٘س ٝجؾط٘حخ  -ذحخ-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ-أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ػٖ جُؼٍذحص ذٖ ْح٣ٌس- 5ٕٕ

 -ذحخ-،ٝجذٖ ٓحؾٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح5ٌٕٙٙهْ ٗٗ/٘جُرىع هحٍ أذٞ ػ٢ٓ٤ :قى٣ع طك٤ف 

 ٓ(8ٌٙهْ) ٖٔٔ/ٔئضرحع جُٓ٘س –(،ٝجُىج٢ٌٓ ذحخ ٌ٘ٗهْ) ٕ٘/ٔئضرحع ْ٘س جُهِلحء 

ٝغح٤ٜٗح إٔ ٣وٍٞ ذؼغ أتٔس جُظكحذس أٝ ٣ؼَٔ ذه٬كٚ ٝجُهرٍ ٫ ٣ؿَٞ ٍ جٍُج١َ:)هح - 5ٖٕ

نلحؤٙ ػ٤ِٚ ًٝٛج ػ٘ى جُرؼغ ٣كَٔ ػ٠ِ ٗٓهٚ أٝ أٗٚ ٫ أطَ ُٚ ئيج ٫ُٞٙ ُٔح نحُق 

٫ ٣كَٔ ػ٠ِ يُي ٌُٖ ئيج ػحٌػٚ نرٍ ٫ ٣ٌٕٞ ًًُي  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ-ٝػ٘ى جُشحكؼ٢ 

 ٕٗٗ/ً٘حٕ ٌجؾكحً ػ٤ِٚ( ٣ٍجؾغ جُٔكظٍٞ
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الطريؽ التاسع : ترجيح أحد الخبريف عمى األخر إذا كافؽ عمؿ أىؿ المدينة 
لى ىذا ذىب جميكر األصكلييف ،ألف أىؿ المدينة دار اليجرة كميبط  ، كا 

-–الرسكؿ  أفعاؿيرثكف  إنيـالكحي الناسخ فيبعد أف ينطكم عمييـ،كما 
  .كسننو التي مات عمييا

د فكـ يرجح بأىمو مة إلى المنع ، كقالكا : إف المدينة بمكذىب بعض الحناب
 .كسائر البمداف 

( فإنو يقدـ عمى غيره ألنو عمؿ بو ِْٕمثاؿ ذلؾ : حديث الترجيع في اآلذاف)
أف يككف أحد قاؿ ابف السمعاني : )   (ِٕٓ)--أىؿ المدينة بعد النبي 

األكؿ أكلى ألنيـ الخبريف ركاه أىؿ المدينة كالخبر اآلخر ركاه غيرىـ فيككف 
كسنتو التى مات عمييا فيـ أعرؼ بذلؾ مف  -–يرككف أفعاؿ رسكؿ اهلل 

 (ِٕٔ()غيرىـ.
الطريؽ العاشر : ترجيح أحد الخبريف عمى اآلخر ، إف اقترف بو عمؿ أىؿ 
الككفة ، كذلؾ عند أصحاب أبي حنيفة ،: أنو يقدـ بعمؿ أىؿ الككفة إلى زمف 

ف أمراء بني مركاف غمبكا عمى المدينة أبي حنيفة قبؿ ظيكر البدع ،أل 
  .كالككفة

إلى عدـ ترجيح ذلؾ، ألنو بمد مف الببلد ، فمـ يرجح نقؿ أىمو  :كذىب البعض
 ( ِٕٕكسائر الببلد)

أف يككف مع أحدىما عمؿ أىؿ المدينة ذكره األستاذ أبك قاؿ الزركشي : )
                                                           

ًطحخ  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ –قى٣ع جُطٍؾ٤غ ك٢ ج٥يجٕ أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ػٖ أذ٢ ٓكًٌٝٙ  - 5ٕٗ

ٝهحٍ: قٖٓ طك٤ف،ٝجُ٘ٓحت٢ ٖٙٙ/  ٔٓح ؾحء ك٢ جُطٍؾ٤غ ك٢ ج٥يجٕ –ذحخ  -جُظ٬ز –

ًطحخ –ذٞ وجٝو ػ٘ٚ أ٣ؼحً أٝٙ،  ٘/ ٤ًٕق ج٥يجٕ  –ذحخ  –ج٥يجٕ  –ًطحخ  – ػ٘ٚ أ٣ؼحً 

 –ج٥يجٕ –ًطحخ –،ٝجذٖ ٓحؾٚ ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح  5ٔٔ/ٕٔ ذحخ ٤ًق ج٥يج –جُظ٬ز –

 . ٖٕٗ/  ٔ –جُطٍؾ٤غ ك٢ ج٥يجٕ –ذحخ 

،ج٩قٌحّ ك٢ أطٍٞ  8ٖٗ/٣ٍٖجؾغ : ذ٤حٕ جُٔهطظٍ شٍـ ٓهطظٍ جذٖ جُكحؾد - 5ٕ٘

 8ٗ/ٕج٧قٌحّ 

 ٙٓٗ/٣ٍٔجؾغ: هٞجؽغ ج٧وُس ك٢ ج٧طٍٞ -5ٕٙ

 ( ٕٓٓذٖ ذىٌجٕ ص)، جُٔىنَ ٫ ٖ٘ٓٔ/  ٖجُؼىز ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ٣ٍجؾغ: - 55ٕ
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انضاؼ إلى إسحاؽ. قاؿ: كاختمؼ أصحابنا في عمؿ أىؿ الككفة كالبصرة إذا 
إحدل الركايتيف كلـ يكف مع األخرل عمؿ أىؿ الحجاز كال الكثير الظاىر، 

مف ىذه الجية يكجب التقديـ كيرجح، كقاؿ األكثركف:  فقيؿ: مكافقة العمؿ
 (ِٕٗ) (ِٖٕ().إنو ال يككف ترجيحان 

الطريؽ الحادم عشر : ترجيح أحد الخبريف بمكافقة عمؿ التابعي ،كقيؿ إف 
النادرة ، كذكر البعض أنو كالصحابي ، ألف إساءة الظف ىذا مف المرجحات 

 بو محاؿ .
أف يعتضد أحدىما بعمؿ التابعي فيك كالصحابي عندنا  دسيااسقاؿ الغزالي: )

 (َِٖ()ألف إساءة الظف بو محاؿ
الطريؽ الثاني عشر : ترجيح أحد الخبريف عمى اآلخر إذا كافؽ أحدىما 

 (ُِٖ)تفسير الراكم .
مف أعمر أنو قاؿ: ) - -عف النبي –ما ركل جابر مثاؿ ذلؾ : تقديـ 

، فيك سبيؿ عمرل، فيي لمعمره محياه كمماتو، ال ترقبكا، فمف أرقب شيئان 
 (ِِٖ( )الميراث " 

ًلعىًقًبًو يىًرثييىا مىٍف يىًرثيوي ًمٍف عمى ركاية : ) مىٍف أيٍعًمرى عيٍمرىل فىًييى لىوي، كى
ًقًبوً   (411()عى

                                                           

 5ٕٓ/ 8جُركٍ جُٔك٤ؾ ٣ٍجؾغ: - 58ٕ

هحٍ جذٖ ذىٌجٕ ك٢ جُٔىنَ ٗحْرحً ػىّ جُطٍؾ٤ف ئ٢ُ جُك٘ل٤س: )٫ٝ ضٍؾ٤ف ذوٍٞ أَٛ   - 58ٕ

جُٔى٣٘س ن٬كح ُرؼغ جُشحكؼ٤س ٫ٝ ذوٍٞ أَٛ جٌُٞكس ن٬كح ُرؼغ جُك٘ل٤س( ٣ٍجؾغ : 

 (ٔٓٗجُٔىنَ ٫ذٖ ذىٌجٕ ص)

 8ٖ٘جُٔ٘هٍٞ ص ٣ٍجؾغ: - 8ٕٓ

 8ٓٔ/ٔ،هٞجؽغ ج٧وُس  ٖٕٔ/ٔ،جُٔؼٞٗس  ٗ٘ٓٔ/٣ٍٖجؾغ:جُؼىز  - 8ٕٔ

هحٍ جُٔكون :"ئْ٘حوٙ  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ-أنٍؾٚ أقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ػٖ ٣َى ذٖ غحذص - 8ٕٕ

طك٤ف، ٌؾحُٚ غوحش ٌؾحٍ جُظك٤ف ؿ٤ٍ قؿٍ جُٔى١ٌ، كوى ٌٟٝ ُٚ أذٞ وجٝو ٝجُ٘ٓحت٢ 

 ٌٕٔ٘ٙٔهْ ٓٔ٘:ٖ٘ٝجذٖ ٓحؾٚ، ٝٛٞ غوس. شرَ: ٛٞ جذٖ ػرحو ج٢ٌُٔ جُٔوٍب.

 8ٗ8ٌٗهْ  ٔٙٔ/٘ٝجُطرٍج٢ٗ ك٢ جٌُر٤ٍ ػ٘ٚ ج٣ؼحً 

/  ٕذحخ ك٢ جُؼ١ٍٔ  –ًطحخ جُر٤ٞع  –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ –أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ػ٘ٚ ؾحذٍ  - 8ٖٕ

= يًٍ ج٫نط٬ف ػ٠ِ  –ذحخ -جُؼ١ٍٔ  –ًطحخ  –، ٝجُ٘ٓحت٢ ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح  ٖٕٙ
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حد الخبريف تفسير الراكم بفعمو أك قكلو، فإنو أف يقترف بأقاؿ اآلمدم : )
عمى ما ليس كذلؾ؛ ألف الراكم لمخبر يككف أعرؼ كأعمـ بما  يككف مرجحان 

 (ِْٖ()ركاه.
الطريؽ الثالث عشر : ترجيح أحد الخبريف إذا كافقو أكثر العمماء ،كذلؾ لقكة 

 ( ِٖٔ) (ِٖٓ.)الظف في المكافؽ
 .مى األخر بتأخر الكقتالطريؽ الرابع عشر : ترجيح أحد الخبريف ع

حداىما قد اقترنت بو قرائف تدؿ عمى تأخر كقتو ، كلـ أإذا تعارض خبراف ، ك  
 يقترف باألخر ما يدؿ عمى ذلؾ ،فإنو يرجح األكؿ 

كىك :ما دلت قرائف عمى انو متأخر ، ألف المتأخر يككف ىك آخر األمريف مف 
 ائف ىي : فيجب العمؿ بو فيككف ناسخان لؤلكؿ كالقر  --النبي 

بتاريخ مضيؽ فتقدـ الحتماؿ تأخرىا  –أكالن : ككف إحدل الركايتيف مؤرخة 
 غالبان .

ثانيان : ككف إحدل الركايتيف ذكر فييا مكة ، كاألخرل ذكر فييا المدينة ، فإف 
ثالثان : أف يعمـ غالبان ركاية أحدىما  .ما ذكر فييا المدينة ترجح نظران لتأخرىا 

كذلؾ إذا كانت قاؿ اآلمدم :)( . ِٕٖالبان فيرجح المتأخر)خر غبعد ركاية اآل
ركاية أحدىما مؤرخة بتاريخ مضيؽ دكف اآلخر، فاحتماؿ تقدـ غير المؤرخة 

 (ِٖٖ()يككف أغمب
الطريؽ الخامس عشر : ترجيح أحد الخبريف بمكافقة حديث مرسؿ أك 

                                                                                                                                        

جُٜرس –ًطحخ  –٢ُٓ ػ٘ٚ أ٣ؼح ٝجُط٤ح ٕٖٕ/  ٙج١ٍُُٛ، قٌْ ج٧ُرح٢ٗ: طك٤ف ُـ٤ٍٙ  =

  8ٕٔ/  ٔٓح ؾحء ك٢ جُؼ١ٍٔ  –ذحخ  –ٝجُٜى٣س 

 5ٕٙ/  ٗج٩قٌحّ ٦ُٓى١ ٣ٍجؾغ: - 8ٕٗ

هحٍ ك٢ :ج٧طَ جُؿحٓغ ٣٩ؼحـ جُىٌٌ جُٔ٘ظٞٓس ك٢ ِْي ؾٔغ جُؿٞجٓغ: ُكٖٓ ذٖ   - 8ٕ٘

٤حً : )ًًج ٣وىّ جُهرٍ جُٔٞجكن ٬ًٍْٓ أٝ طكحذ 5ٙ/ٖػٍٔ ذٖ ػرى هللا ج٤ُٓ٘ح٢ٗٝ جُٔح٢ٌُ

أٝ أَٛ جُٔى٣٘س أٝ ج٧ًػٍ ٖٓ جُؼِٔحء ػ٠ِ ٓح ُْ ٣ٞجكن ٝجقىج ٓٔح يًٍ ك٢ ج٧طف ُوٞز 

 جُظٖ ك٢ جُٔٞجكن( 

ػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ٝهٞع ٣ٍٖٔ٘جؾغ:  ؿح٣س جُٞطٍٞ ك٢ شٍـ ُد ج٧طٍٞ ص ، - 8ٕٙ

  ٕٓٙٗ/  ٘، ٝجًُٜٔخ ٖٖٗجُطؼحٌع ص

 ٕٓٓٙٗ،  8ٕ٘ٗ/  ٣ٍ٘جؾغ : جًُٜٔخ  - 85ٕ

 8ٕٙ/  ّٗ ٦ُٓى١ ج٩قٌح٣ٍجؾغ: - 88ٕ
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، فإف لـ يكف حجة فبل أقؿ مف أف  منقطع، كذلؾ ألف المرسؿ حجة عند قـك
أف يكافؽ أحد الخبريف مرسؿ قاؿ الغزالي :) .يككف مرجحان ، ككذلؾ المرسؿ 

غيره فيرجح بو مف يرجح بكثرة الركاة؛ ألف المرسؿ حجة عند قكـ فإف لـ يكف 
 ِٖٗ))(.حجة فبل أقؿ مف أف يككف مرجحان 

كذلؾ  ،الطريؽ السادس عشر : ترجيح أحد الخبريف إذا كافؽ عمؿ األمة 
أف تعمؿ األمة بمكجب أحد قاؿ الغزالي :) .ت بو لصحتولجكاز أف تككف عمم

الخبريف، فإنو إذا احتمؿ أف يككف عمميـ بدليؿ آخر فيحتمؿ أف يككف ىذا 
 َِٗ)().الخبر فيككف صدقو أقكل في النفس

الطريؽ السابع عشر : ترجيح أحد الخبريف عمى اآلخر لمكافقتو عمؿ أكثر 
 السمؼ .

الحؽ ، كمف العمماء مف أنكر ذلؾ ألف الحؽ كذلؾ ألف األكثر أكلى بإصابة  
ف لـ يقؿ أحد ، كالباطؿ باطؿ كلك اتفؽ عميو جميع أىؿ األرض  . حؽ كا 

كثالثيا إذا عمؿ بأحدىما أكثر السمؼ ممف ال يجب تقميدىـ  قاؿ الرازم : )
ألف األكثر يكفقكف لمصكاب ماال يكفؽ لو ،قاؿ عيسى بف أباف يجب ترجيحو 

 ( . 410)( ال يحصؿ الترجيح ألنو ال يجب تقميدىـ :األقؿ كقاؿ آخركف
فالمختار ترجيح أحد الخبريف بعمؿ أكثر يضان تقي الديف السبكي :) أكقاؿ 

كىذا ما جـز بو المصنؼ كمنع قـك  ،ألف األكثر يكفؽ لو األقؿ،السمؼ بو 
 (ِِٗ()مف حصكؿ لمترجيح بو ألنو ال حجة في قكؿ األكثر

                                                           

 ،٘٘/ ٕج٩قٌحّ ٫ذٖ قُّ  ٓ 55ٖ/  ٣ٍٔجؾغ : جُٔٓطظل٢  - 88ٕ

 55ٖ/  ٣ٍٔجؾغ : جُٔٓطظل٢  - 8ٕٓ

،  8ٖٖ، ٝػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ٝهٞع جُطؼحٌع ص ٕٗٗ/٣ٍ٘جؾغ :جُٔكظٍٞ  - 8ٕٔ

ٖٓٗٓ 

 5ٖٕ/ٖج٩ذٜحؼ ك٢ شٍـ جُٜٔ٘حؼ: ُطو٢ جُى٣ٖ جُٓر٢ٌ ُٝٝىٙ ضحؼ جُى٣ٖ ٣ٍجؾغ : - 8ٕٕ
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 املطهب انثاَي
 دنيهني يعقٕنني انرتجيح بني

 قبؿ الكبلـ عف الترجيح بيف األقيسة ، ال بد أف أؤكد عمى حقيقة ىامة كىي : 
أف القياس ال يختمؼ إذا كانت العمة منصكصان عمييا أك انعقد اإلجماع عمى 

 عمة معينة ، فبل يختمؼ القياس كال تتبايف  كجكىو، كال تتعارض األقيسة . 
ة المستنبطة ، ألنيا مظنة اختبلؼ األقيسة ، أما الخبلؼ فإنو يدكر حكؿ العم

كتبايف أكجو النظر ، فإف استخراج الكصؼ المناسب المؤثر الذم يصمح عمة 
يختمؼ ، كتتعارض األقيسة كيختمؼ المجتيدكف فييا ، كمف ىنا يككف 

 (. ِّٗالترجيح)
كعمى ىذا فإف الكبلـ عمى الترجيح بيف األقيسة المتعارضة يشتمؿ عمى 

 آلتية :المسائؿ ا
 .المسألة األكلى : طرؽ الترجيح بيف األقيسة التي ترجع إلى األصؿ كحكمو 
 المسألة الثانية : طرؽ الترجيح بيف األقيسة التي ترجع إلى العمة كدليميا .

 .المسألة الثالثة : طرؽ الترجيح بيف األقيسة التي ترجع إلى الفرع 
 .لتي ترجع إلى األمكر الخارجيةة االمسألة الرابعة : طرؽ الترجيح بيف األقيس

 المناسب. التفصيؿبأتناكؿ كؿ مسألة  كسكؼ
 املضأنت األٔىل

 طزق انرتجيح بني األقيضت انخي حزجع إىل األصم ٔحكًّ
 طرؽ الترجيح التي ترجع إلى األصؿ كثيرة مف أىميا :

الطريؽ األكؿ : إذا تعارض قياساف ، ككاف األصؿ في أحداىما حكمو    
، فإنو يرجح القياس الذم حكمو قطعي ، ألف  ظنيي األخر حكمو قطعي ، كف

ما يتطرؽ إليو مف الخمؿ بسبب حكـ األصؿ منفي ، كال كذلؾ اآلخر ، فكاف 
                                                           

 (  8ٖٔ: جُطؼحٌع جُطٍؾ٤ف ص )٣ٍجؾغ - 8ٖٕ
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 أغمب عمى الظف .
إال أنو لـ يقـ دليؿ  أف يككف حكـ أحدىما في األصؿ قطعيان قاؿ اآلمدم: ) 

إال أنو  ـ اآلخر ظنيان خاص عمى كجكب تعميمو، كعمى جكاز القياس عميو، كحك
قد قاـ الدليؿ عمى كجكب تعميمو، كعمى جكاز القياس عميو فما حكمو قطعي 
أكلى؛ ألف ما يتطرؽ إليو مف الخمؿ إنما ىك بسبب قربو مف احتماؿ التعبد 
كالقصكر عمى األصؿ المعيف، كما يتطرؽ إلى الظني مف الخمؿ فمف جية أف 

احتماؿ التعبد كالقصكر عمى ما كرد يككف األمر في نفسو خبلؼ ما ظير، ك 
الشرع فيو بالحكـ أبعد مف احتماؿ ظف الظيكر لما ليس بظاىر كالترؾ لمعمؿ 

 (ِْٗ)(بما ىك ظاىر.
الطريؽ الثاني : إذا تعارض قياساف ، كحكـ أحداىما قد جرم عمى كفؽ   

نف القياس كمقتضي القكاعد الكمية ، كحكـ القياس اآلخر معدكؿ عف سى 
فإنو يرجح القياس األكؿ لككنو أبعد عف التعبير ، كأقرب إلى القياس ، 

 ( ِٓٗالعقكؿ كمكافقة الدليؿ.)
ا لكنو معدكؿ بو عف سنف أف يككف حكـ أحد األصميف قطعين قاؿ اآلمدم: )

لكنو غير معدكؿ بو عف سنف القياس، فالظني المكافؽ  القياس، كاآلخر ظنيان 
 (414().أبعد عف التعبدلسنف القياس أكلى لككنو مكافقا لمدليؿ ك 

الطريؽ الثالث : إذا تعارض قياساف ، ككاف حكـ أحداىما يثبت بطريؽ    
المنطكؽ ، كفي الثاني بالمفيـك ، أك يككف ثابتان في أحداىما بالنص كفي 

 (ِٕٗ)اآلخر بالعمـك ، فإنو يقدـ األقكل لقكة الظف .
ي أحداىما مما الطريؽ الرابع : إذا تعارض قياساف ، ككاف حكـ األصؿ ف   

                                                           

 8ٕٙ/٣ٍٗجؾغ :ج٩قٌحّ ٦ُٓى١  - 8ٕٗ

 8ٕٙ/ٗ( ج٩قٌحّ ٦ُٓى١  8ٕٕ، ئٌشحو جُلكٍٞ ص ) ٖٕٙٗ/  ٘جًُٜٔخ:  :٣ٍجؾغ -8ٕ٘

 8ٕٙ/٣ٍٗجؾغ :ج٩قٌحّ ٦ُٓى١  - 8ٕٙ

أطٍٞ جُلوٚ ج٠ُٔٓٔ ئؾحذس جُٓحتَ شٍـ ذـ٤س ج٥َٓ ُؼُ جُى٣ٖ، جُٔؼٍٝف ًأ٬ْكٚ  - 85ٕ

 ٖٔٗذح٤ٓ٧ٍ،ص 
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اختمؼ في نسخو ، بخبلؼ اآلخر ، فالذم لـ يختمؼ في نسخة أقكل كأكلى 
 (. ِٖٗلبعده عف الخمؿ)

يقتضي اإلباحة كاآلخر  كأحداىماالطريؽ الخامس : إذا تعارض قياساف ،    
لمباح يقتضي التحريـ ، فإنو يرجح المقتضي لمتحريـ ، ألنو إذا اشتبو ا

كما أف الخطأ في نفي األحكاـ أسيؿ مف الخطأ بالمحظكر غمب جانب الحظر 
 في إثباتيا

أنو يقدـ ما يقتضي الحظر عمى ما يقتضي اإلباحة. قاؿ قاؿ الشككاني: ) 
 ( .411) (ابف السمعاني: كىك الصحيح كقيؿ: ىما سكاء.

إذا تعارض قياساف ، ككاف حكـ األصؿ في أحداىما قد  :الطريؽ السادس  
كال كذلؾ اآلخر فإنو  ،ميمو كجكاز القياس عميوقاـ دليؿ خاص عمى كجكب تع

فيرجح أحد القياسيف بقياـ قاؿ اإلسنكم: )يرجح ألف ما قاـ الدليؿ عميو أكلى 
 ََّ)) .( دليؿ خاص عمى تعميؿ حكمو

الطريؽ السابع : إذا تعارض قياساف، كاتفؽ أىؿ القياس عمى تعميؿ أحداىما 
كـ أصمو ، ألف المتفؽ عميو دكف اآلخر ، فإنو يرجح المتفؽ عمى تعميؿ ح

 ( .َُّمقدـ عمى المختمؼ فيو)
ف القياس ، حداىما ظنى مكافقة لسنأالطريؽ الثامف : إذا تعارض قياساف ، ك 

، فإف الظنى المكافؽ لسنف القياس يرجح عمى  كاآلخر قطعي مخالؼ لو
 ( . َِّلككنو مكافقان لمدليؿ كأبعد عف التعبد) القطعي المخالؼ ،

                                                           

، ٌٝػس جُ٘حظٍ ٝؾ٘س  88ٖ/  ٣ٍٕجؾغ : جٍُٔؾغ جُٓحذوس ، ٝجُٔٓطظل٠ ُِـُج٢ُ  - 88ٕ

 (  ٖٖٗػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ٝهٞع جُطؼحٌع ص )    ،  ٓٗٓٔ/  ٖجُٔ٘حظٍ 

، شٍـ جُؼؼى ػ٠ِ ٓهطظٍ  ٖٕٙٗ/  ٘، ٝجًُٜٔخ 58ٕ/٣ٍٕجؾغ :ئٌشحو جُلكٍٞ -88ٕ

  5ٖٔ/  ٕجذٖ جُكحؾد 

 8ٖٗ/٣ٍٔجؾغ :ٜٗح٣س جٍُٓٞ  - ٖٓٓ

ٝػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف  ٖٙٙ/ ٗ، ج٩قٌحّ ٦ُٓى١ 8ٕٕئٌشحو جُلكٍٞ ص  :٣ٍجؾغ -ٖٔٓ

 ٓ ٖٗٗص

 ٓ 5ٖٙ/  ٗج٩قٌحّ ٦ُٓى١ :٣ٍجؾغ  - ٕٖٓ
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: إذا تعارض قياساف ، أصؿ أحداىما عمـك غير مخصص،  الطريؽ التاسع
كأصؿ اآلخر عمـك دخمو التخصيص ،فالذم لـ يدخمو التخصيص أكلى 

 ( . َّّكيرجح عمى اآلخر)
الطريؽ العاشر : إذا تعارض قياساف ، أحداىما أصؿ بنفسو، كاآلخر فرعان 

أصؿ  الذم ىك ألصؿ آخر ، فيرجح األصؿ الذم ىك أصؿ بنفسو ، عمى الفرع
حتى عند مف جكزه ، كذكر الغزالي : أف األظير منع ،ألخر ، ألنو ضعيؼ 

 ( .َّْالقياس عميو)
الطريؽ الحادم عشر : إذا تعارض قياساف ، كحكـ األصؿ ثابت ، في 
أحداىما بالقرآف أك بالسنة المتكاترة ، كاآلخر ثابت بالسنة اآلحاد ، فإف 

ى الثابت باآلحاد ، ألنو أقكل كحؽ الثابت بالقرآف كالسنة المتكاترة يقدـ عم
، بخبلؼ اآلحاد الذم ىك حؽ باإلضافة كىك ظف صدؽ في نفسو  مطمقان 

حكـ األصؿ الثابت بالقرآف الكريـ أك تكاتر السنة، ) (113)قاؿ الطكفي:. الراكم
راجح عمى حكـ األصؿ الثابت بآحاد السنة، أم: بالسنة المركية بطريؽ 

متكاتر السنة عمى آحادىا.كقد استفيد مف ىذا أف اآلحاد، كما يقدـ القرآف، ك 
الحكـ الثابت بالقرآف ال يقدـ عمى الثابت بتكاتر السنة، كما ال يقدـ القرآف 

 ( 114).( كالسنة عمى تكاتر السنة، الستكائيما
الطريؽ الثاني عشر : إذا تعارض قياساف ، أحداىما أصمو منصكص عميو  

                                                           

 ٓ ٓٗٓٔ/  ٖ، ٌٝػس جُ٘حظٍ ٝؾ٘س جُٔ٘حظٍ  88ٖ/  ٕجُٔٓطظل٢  :٣ٍجؾغ  - ٖٖٓ

  88ٖ/٣ٍٕجؾغ : جُٔٓطظل٢  - ٖٗٓ

ٖٓ٘ -  ْ٣ٍِ ٌَ ُْ ُْو١ٞ ذٖ ػرى ج ْ٘ر٢َِِّ ٗؿْ جُّى٣ٖ ٗؿْ جُّى٣ٖ جُطٞك٢ ٛٞ:ػرى ج َُْك جك٢ِّ ج ٍَ ُْوَ ج

ُْلِْوٚ ٝٗظْ ًػ٤ٍ ٝػٌُ ػ٠ِ  َظ٘ق ك٢ِ أُطٍٞ ج ُٓ جكِِؼ٢ ظح١ٍٛ َُُٚ  ٌَ جٍُجكؼ٢ ق٘ر٢ِ 

ْرؼٔح َٝ ز  ٍَ ّص ػش ِْ ضُٞك٢ِّ ْ٘س  َٝ ِز  ٍَ ِٛ ُْوَح ْكغ ذِح ٍَّ ِٚ تجُ َُْه٤َِِ َػ٤َِْ كَحضٚ ذِرََِى ج َٝ حَٗص  ًَ َٝ س 

َٕ كَ  ح ًَ لَِى١:  ٍَ جُظَّ ٬ََّّٓ هَح ج أو٣رحً جُ ًٍ حً  ، كَحػ٬ً و٤ِٜح َشحِػ ًٔ ذحُ٘كٞ ٝجُِـس ٝجُطح٣ٌم،  ه٤

َػس ك٢ِ ج٧ُُْطٍٞ،  ٓشحًٌحً  ْٝ ٍَّ ْهطَظٍ جُ ُٓ ُٚ ٖٓ جُطظح٤ٗق:  َٝ ك٢ِ ج٧ُُْطٍٞ، َٗل٢ ئ٠َُِ هٞص، 

ذَؼ٤ٖ ج٣ُٝٞ٘س   ٣ٍجؾغ: جُٞجك٢  ٌْ ١ًِّ، شٍـ جُٔوحٓحش، شٍـ ج٧َْ ِٓ ٍْ ْهطَظٍ جُطِّ ُٓ شٍقٜح، 

 88٘/ٔـ٤س جُٞػحز ك٢ ؽروحش جُِـ٤٣ٖٞ ٝجُ٘كحز ذ ٖٗ/8ٔذحُٞك٤حش 

 88ٖ/ٕ،جُٔٓطظل٢  ٣ٖ/5ٍٔٗجؾغ : شٍـ ٓهطظٍ جٍُٝػس ُِطٞك٢  -ٖٙٓ



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0311   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

عمـك أك بدليؿ الخطاب ، فيرجح األصؿ ، كأصؿ اآلخر ثبت بالتنبيو أك بال
 (.َّٕالمنصكص عميو ألنو أقكل كأكلى )

الطريؽ الثالث عشر : إذا تعارض قياساف ، أحداىما أصمو ثابت بنص 
صريح ، كاآلخر أصمو ثابت بنص غير صريح ، فيرجح الثابت بنص صريح 

 ( .َّٖلقكتو كبعده عف الخمؿ)
كأحدىما أصمو ثابت  باإلجماع الطريؽ الرابع عشر : إذا تعارض قياساف ، 

كاألخر ثابت بالنص ، فيرجح ما ثبت باإلجماع ،ألف ما ثبت بالنص يقبؿ 
 (.َّٗالتخصيص كالتأكيؿ ، عمى الرأم الراجح )

حداىما لو أصكؿ كثيرة ،  الطريؽ الخامس عشر : إذا تعارض قياساف ، كا 
الظف ، كاألخر لو أصؿ كاحد، فيرجح األكؿ عمى الثاني ، ألنو أقكل في 

 ( َُّكالعمتاف تقكل معارضة العمة الكاحدة)
قاؿ الباجي: يترجَّح أحد القياسيف عمى اآلخر بالنص : ) (ُُّ)لقرافيا قاؿ 

عمى ًعمًَّتًو ، أك ال يعكد عمى أصمو بالتخصيص، أك عمتو مطَّردة منعكسة  
،أك شيد ليا أصكؿ كثيرة، أك يككف أحدي القياسيف فىٍرعيو مف جنس أصمو، أك 

ُـّ فركعىيا، أك ىي أعـ، أك ىي  ميٍنتىزىعة مف أصؿو عم تو متعدّْية، أك تع
 (ُِّ()منصكصو عميو، أك أقؿُّ أكصافان كالقياس اآلخر ليس كذلؾ

الطريؽ السادس عشر : إذا تعارض قياساف ، أحداىما عمتو مأخكذة مف 
                                                           

  ٓٗٓٔ/  ٌٖٝػس جُ٘حظٍ ٝؾ٘س جُٔ٘حظٍ  :٣ٍجؾغ - 5ٖٓ

  88ٖ/  ٣ٍٕجؾغ : جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٝجُٔٓطظل٠  - 8ٖٓ

  5ٔٙ/  ٕ،جُٔكظٍٞ ٍُِج١َ  8ٕٕئٌشحو جُلكٍٞ ص :٣ٍجؾغ - 8ٖٓ

 ( ٕٖ٘: ػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ص ) ٣ٍجؾغ - ٖٓٔ

أقٔى ذٖ ئو٣ٌّ ذٖ ػرى جٍُقٖٔ، أذٞ جُؼرحِ، شٜحخ جُى٣ٖ جُظٜ٘حؾ٢ جُوٍجك٢:  - ٖٔٔ

ٖٓ ػِٔحء جُٔح٤ٌُس ٗٓرطٚ ئ٠ُ هر٤ِس طٜ٘حؾس )ٖٓ ذٍجذٍز جُٔـٍخ( ٝئ٠ُ جُوٍجكس )جُٔكِس 

 جُٔؿحٌٝز ُورٍ ج٩ٓحّ جُشحكؼ٢( ذحُوحٍٛز. ٝٛٞ ٓظ١ٍ جُُٔٞى ٝجُٔ٘شأ ٝجُٞكحز. ُٚ

 .ٓظ٘لحش ؾ٤ِِس ك٢ جُلوٚ ٝج٧طٍٞ، ٜٓ٘ح )أٗٞجٌ جُرٍٝم ك٢ أٗٞجء جُلٍٝم 

 8ٗ/ٔ،ج٧ػ٬ّ:88ٔٝشؿٍز جٌُ٘ٞ:  5ٙ،  ٣ٍٕٙجؾغ : جُى٣رحؼ جًُٔٛد: 

 5ٕٗ/٣ٍٕجؾغ:ؾُء ٖٓ شٍـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ ك٢ ػِْ ج٧طٍٞ ُِوٍجك٢  -ٕٖٔ
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أصؿ معمـك استقراره في الشرع ضركرة ،كاآلخر عمتو مأخكذة مف أصؿ معمـك 
ظر كدليؿ ، فإف األكؿ يرجح عمى الثاني ألف جاحد الضركرم كافر ، بن

 ( .ُّّبخبلؼ جاحد النظرم)
الطريؽ السابع عشر : إذا تعارض قياساف ، أحداىما الحكـ في األصؿ ثابت 

، فيقدـ ما ثبت بالنص ،   بالنص ، كاآلخر الحكـ فى أصمو مثبتان بالقياس
إلى غير نياية ، بؿ البد مف خر آألف ذلؾ القياس ال يتفرغ عمى قياس 

ذا كاف كذلؾ فالنص أصؿ القياس  اإلنتياء إلى أصؿ ثبت حكمو بالنص ، كا 
 ( . ُّْ،كاألصؿ راجح عمى الفرع)

الطريؽ الثامف عشر: إذا تعارض قياساف ، أحدىما يثبت الحد ، كاآلخر 
 يسقط الحد ، فإنو يرجح القياس المفيد إسقاط الحد ، كىك الراجح لؤلدلة التي

 تدؿ عمى رفع الضرر . 
ف كانت إحداىما تقتضي حدان قاؿ الزركشي: ) كاألخرل تسقطو، أك تكجب  كا 

العتؽ كاألخرل تسقطو، فقيؿ: المكجبة لمعتؽ كالمسقطة لمحد أكلى، ألف 
العتؽ مبني عمى االتساع كالتكميؿ، كالحد مبني عمى اإلسقاط كالدرء كقيؿ: 

 (ُّٓ()عمى السكاء 
خر إذا تعارض قياساف ، أحداىما ينفي العتؽ كاآل الطريؽ التاسع عشر :

لمعتؽ يرجح عمى اآلخر ، لتشكؽ الشارع إلى  ،يثبت العتؽ ، فإف المثبت
 . العتؽ ، كاتفاقو مع مقاصد الشريعة، كأىداؼ اإلسبلـ

كثالثيا أف يككف حكـ إحدل العمتيف العتؽ كحكـ األخرل الرؽ قاؿ الرازم: )
 (.ُّٔ) .( معتؽ مزيد قكة كألنو عمى كفؽ األصؿفالمثبتة لمعتؽ أكلى ألف ل

،كىناؾ طرؽ كثيرة ىذه ىي أىـ طرؽ الترجيح التي ترجح األصؿ كحكمو
                                                           

  88ٖ/  ٣ٍٕجؾغ : جُٔٓطظل٢  - ٖٖٔ

 ( ٣ٍٖ٘ٗجؾغ: ػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ) - ٖٗٔ

 ٖٕٕ/٣8ٍجؾغ : جُركٍ جُٔك٤ؾ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ جًٌُُش٢  - ٖ٘ٔ

  ٕٗٙٗ، ٖٕٙٗ/  ٘،جًُٜٔخ   ٗٙٗ/ ٣ٍ٘جؾغ : جُٔكظٍٞ  - ٖٙٔ
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 َإلي أربع كثبلثيف طريقان  ـذكرىا العمماء حتي أكصميا بعضي
 املضأنت انثاَيت

 طزق انرتجيح بني األقيضت انخي حزجع إىل انعهت ٔدنيهٓا
 ع إلى العمة كدليميا كثيرة منيا :المرجحات بيف األقيسة التي ترج

الطريؽ األكؿ : يرجح القياس الذم تككف عمتو كصفان مشتمبلن عمى الحكمة 
عمى القياس الذم تكف عمتو نفس الحكمة ، ألف التعميؿ بالكصؼ المشتمؿ 
عمى الحكمة الخبلؼ فيو كىك مجمع عميو، بخبلؼ التعميؿ بالحكمة فمختمؼ 

 فيو .
قياس الذم فيو التعميؿ بالسفر الذم ىك مظنة المشقة مثاؿ ذلؾ : ترجيح ال

 عمى القياس الذم فيو التعميؿ بالمشقة . 
يرجح القياس المعمؿ بالكصؼ الحقيقي الذم ىك مظنة : ) اإلسنكمقاؿ 

لمحكمة كالسفر مثبل، عمى القياس المعمؿ بنفس الحكمة كالمشقة كنحكىا؛ 
 ُّٕ).()ميؿ بالحكمةألف التعميؿ بالمظنة مجمع عميو بخبلؼ التع

الطريؽ الثاني : يرجح القياس الذم تككف عمتو حكمة ، عمى القياس الذم 
مـ أنو لعدمي إنما يككف عمة إذا عي األف الكصؼ ،تككف عمتو كصفان عدميان 

مشتمؿ عمى حكمة قصدىا الشارع مف شرع الحكـ ، فالعمة في الحقيقة ، 
 س الحكمة أكلى كأرجح .ترجع إلى الحكمة ، فكاف القياس الذم عمتو نف

كعمى ىذا : فإف القياس الذم عمتو حكمة مقدـ عمى القياس الذم عمتو    
 ( . ُّٖكصؼ إضافي أك تقديرم ، ألف األكصاؼ اإلضافية كالتقديرية عدمية)

ترجيح التعميؿ بالحكمة عمى التعميؿ بالكصؼ العدمي، قاؿ: قاؿ اإلسنكم : )
دعك إلى شرع الحكـ إال إذا حصؿ العمـ قاؿ اإلماـ: ألف العمـ بالعدـ ال ي

                                                           

 ٣ٖ88ٍجؾغ: ٜٗح٣س جٍُٓٞ شٍـ ٜٓ٘حؼ جُٞطٍٞ ص  - 5ٖٔ

، جُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ُِىًطٌٞ جُكل٘ح١ٝ  ٕ٘ٔ/٣ٍٗجؾغ: أطٍٞ جُلوٚ ُِش٤م ٤ٍَٛ  - 8ٖٔ

 8ٖٖ،  8ٕٖص
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باشتماؿ ذلؾ العدـ عمى نكع مصمحة، فيككف الداعي إلى شرع الحكـ في 
الحقيقة ىك المصمحة ال العدـ، كحينئذ فيككف التعميؿ بالمصمحة أكلى قاؿ: 
ف كاف يقتضي ترجيح الحكمة عمى الكصؼ الحقيقي، لكف  كىذا المعنى، كا 

 (ُّٗ.()مذلؾ قدـ عميياعارضو ككف الحقيقي أضبط؛ ف
الطريؽ الثالث : يرجح القياس ذك الكصؼ الحقيقي عمى العرفي، كالعرفي 

 (.َِّعمى الشرعي)
كذلؾ ألف الحقيقي ال يتكقؼ عمى شئ ، ألنو يتعقؿ في نفسو مف غير تكقؼ 
عمى عرؼ أك غيره، بخبلؼ العرفي ، فإنو متكقؼ عمى االطبلع عمى العرؼ 

 تعميؿ بو بخبلؼ الشرعي.، كالعرفي متفؽ عمى صحة ال
، كفي شرعيان  نو إذا كانت عمة األصؿ في أحد القياسيف حكمان إقاؿ اآلمدم: )
، فما عمتو كصؼ حقيقي أكلى لكقكع االتفاؽ عميو، حقيقيان  اآلخر كصفان 

 (ُِّ)(ككقكع الخبلؼ في مقابمو، فكانت أغمب عمى الظف.
الباعث ، عمى القياس الطريؽ الرابع : يرجح القياس الذم تككف عمتو بمعني 

 الذم تككف عمتو بمعنى األمارة ، ألنيا أكلى لبلتفاؽ عمييا كلمناسبتيا
عمى الحكـ عمى  يرجح قياس كاف الكصؼ باعثان :)  (144)لصنعاني قاؿ ا

أف يقاؿ في  :معارضو مف القياس الذم كاف الكصؼ فيو أمارة مجردة مثالو
فمك قيؿ ثيب  كما لك كانت بكران ،الصغيرة الثيب صغيرة فيكلى عمييا في النكاح 

فبل يكلى عمييا في النكاح كما لك كانت بالغة كاف القياس األكؿ أرجح لككف 
 (ِّّ.()عمى التكلية بخبلؼ الثيكبة التعميؿ بالصغر فيو باعثان 
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أف تككف عمة أحدىما بمعنى الباعث، كفي اآلخر بمعنى قاؿ اآلمدم: ) ك 
 (. ِّْ) ( اؽ عميو.األمارة، فما عمتو باعثة أكلى لبلتف

الطريؽ الخامس : يرجح القياس ذك العمة البسيطة عمى القياس ذك العمة 
المركبة ، ألف التعميؿ بالكصؼ البسيط متفؽ عميو ، بخبلؼ الكصؼ المركب 
المختمؼ فيو ، كما أف البسيط يقؿ فيو  الخطأ لقمة االجتياد فيو ، كالمركب 

 ( . ِّٓبكثرة فيو الخطأ لكثرة االجتياد فيو)
ترجح العمؿ البسيطة عمى العمؿ المركبة: كتعميؿ الشافعي في قاؿ الزركشي : )

الجديد الربا بالطعـ في األشياء األربعة مع ضمو في القديـ النقدية إلى 
الطعـ، عمى القكؿ بأف العمة في الحد بسيطة، كىك أحد األكجو عندنا. ىذا ما 

ف كبو جـز ابف برىاف، إذ عميو الجدليكف كأكثر المتأخريف مف األصكليي
يحتمؿ في المركبة أف تككف العمة ىي األجزاء، ال ىي جممتيا كألف البسيطة 
تكثر فركعيا كفكائدىا، كألف االجتياد فييا يقؿ فيقؿ خطره، كألف الخبلؼ كاقع 

قاؿ اإلماـ: ىذا المسمؾ باطؿ  في جكاز التركيب في العمؿ، فالمتفؽ عميو أكلى
 (ِّٔ()بؿ ترجح المركبة كقيؿ: ىما سكاء. عند المحققيف كقيؿ:

الطريؽ السادس : يرجح القياس الذم تككف عمتو متعدية ، عمى القياس 
ألف المتعدية أتـ فائدة مف القاصرة ، كأكثر منفعة ، ألنيا ،الذم عمتو قاصرة 

 تفيد تعميـ األحكاـ كىك األصؿ
خر، فيك أكلى أف تككف عمة أحدىما أكثر تعدية مف عمة اآلقاؿ اآلمدم: ) 

 ( 141) (لكثرة فائدتو.
الطريؽ السابع : يرجح القياس الذم كجدت العمة فيو بصكرة قطعية ، عمى 
القياس الذم كجدت العمة فيو بصكرة ظنية ، ألف القاطع ال يحتمؿ غير 
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 العمية ، بخبلؼ الظف . 
دـ الكصؼ كىي كمما عي  –الطريؽ الثامف : يرجح القياس الذم عمتو منعكسة 

نعكسة ، ألف عدـ الحكـ عند ـ الحكـ ، عمى اآلخر الذم عمتو ليست مي دعي 
 عدـ الكصؼ دليؿ اختصاص الحكـ بالعمة ، كأكدت تعمقو بو .

أف تككف إحدل العمتيف مطردة منعكسة: كاألخرل غير قاؿ الزركشي: ) 
منعكسة، فاألكلى أكلى ألنو قد اشترط االنعكاس في العمؿ، فتككف ىذه العمة 

عمى صحتيا، كاألخرل ليست كذلؾ ىكذا حكاه إماـ الحرميف عف معظـ  مجمعان 
األصكلييف أف االنعكاس مف الترجيحات المعتمدة، قاؿ: كىك متجو عمى قكلنا 

فبل تعارض فبل  أف االنعكاس دليؿ صحة العمة معنى، فأما إذا جعمناه شرطان :
 (141()ترجيح، ألف التي لـ تنعكس حينئذ باطمة، لفقداف شرطيا

أف تككف عمة أحدىما منعكسة بخبلؼ عمة اآلخر، فما عمتو اؿ اآلمدم: ) قك 
 (141)(منعكسة أكلى؛ ألنيا أغمب عمى الظف كأبعد عف الخبلؼ.

الطريؽ التاسع : يرجح القياس الذم ثبتت عمتو عف طريؽ اإلجماع ،عما 
ثبتت بطريؽ النيي ، ألف اإلجماع ال يحتمؿ النسخ كالتأكيؿ ، بخبلؼ النص 

دـ النص عمى اإليماء ، كاإليماء عمى غيره ، مف الطرؽ االجتيادية ، كيق
 كالمناسبة كالدكراف ، كيقدـ األقكل عمى األضعؼ .

الطريؽ العاشر: يرجح القياس الذم تككف عمتو مكجكدة في جميع األفراد ، 
 عمى الذم تككف عمتو خاصة قد خرج منيا بعض األفراد لكثرة فكائد عمتو .

أف تككف عمة أحدىما مطردة بخبلؼ اآلخر، فما عمتو مطردة  قاؿ اآلمدم: )
عدىا عف الخبلؼ. كفي معنى ىذا أف تككف أكلى لسبلمتيا عف المفسد كبي 

عمة أحدىما غير منكسرة بخبلؼ عمة اآلخر، فما عمتو غير منكسرة أكلى 
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 (111)(لبعدىا عف الخبلؼ.
ي  االحتياط الطريقة الحادم عشر : يرجح القياس الذم تككف عمتو تقتض

 عمى الذم عمتو ال تقتضي ذلؾ . 
الطريقة الثاني عشر : يرجح القياس الذم يشيد لعمتو أصبلف عمى اآلخر 

 الذم يشيد لو أصؿ كاحد . 
الطريؽ الثالث عشر : يرجح القياس الذم عمتو ناقمة تفيد حكمان شرعيان جديدان 

تة كتفيد حكمان عمى الذم تككف عمتو مبقية عمى األصؿ، ألف الناقمة مثب
 ( ُّّكتككف أكلى .) ان شرعيان جديدان متقدم

 عمة أحدىما كصفان في  تككف  يرجح القياس الذمعشر :  رابعالطريؽ ال
كفي اآلخر بخبلفو، فما عمتو مضبكطة أكلى؛ ألنو أغمب عمى  منضبطان  ظاىران 

 (ِّّ).الظف لظيكره كلبعده عف الخبلؼ
تككف العمة في أحدىما غير يرجح القياس الذم عشر :  سخامالطريؽ ال

راجعة عمى الحكـ الذم استنبطت منو برفعو أك رفع بعضو بخبلؼ اآلخر، 
 بعدىا عف الخبلؼ.يفيك أكلى لسبلمة عمتو عما يكىييا ك 

مف إحدل  فيو يككف المقصكديرجح القياس الذم  عشر :  سادسالطريؽ ال
ل غير ضركرم، العمتيف مف المقاصد الضركرية ، كالمقصكد مف العمة األخر 

فما مقصكده مف الحاجات الضركرية أكلى لزيادة مصمحتو كغمبة الظف بو، 
كليذا فإنو لـ تخؿ شريعة عف مراعاتو، كبكلغ في حفظو بشرع أبمغ 

 (ّّّ)العقكبات.
يككف مقصكد إحدل العمتيف مف يرجح القياس الذم  عشر :  سابعالطريؽ ال

حسينات كالتزيينات، فما الحاجات الزائدة كمقصكد األخرل مف باب الت
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 مقصكده مف باب الحاجات الزائدة أكلى لتعمؽ الحاجة بو دكف مقابمو.
 فيو يككف مقصكد إحدل العمتيف يرجح القياس الذم عشر :  ثامفالطريؽ ال

مف مكمبلت المصالح الضركرية، كمقصكد األخرل مف أصكؿ الحاجات 
ف كا ف تابعا ليا كمقابمو أصؿ الزائدة، فما مقصكده مف مكمبلت الضركريات كا 

في نفسو يككف أكلى؛ كليذا أعطي حكـ أصمو حتى شرع في شرب قميؿ 
 الخمر ما شرع في كثيره.

يككف مقصكد إحدل العمتيف حفظ  يرجح القياس الذمعشر :  تاسعالطريؽ ال
أصؿ الديف كمقصكد األخرل ما سكاه مف المقاصد الضركرية  ، فما مقصكده 

إلى مقصكده كثمرتو مف نيؿ السعادة  أكلى نظران حفظ أصؿ الديف يككف 
األبدية في جكار رب العالميف، كما سكاه مف حفظ األنفس كالعقؿ كالماؿ 

مىٍقتي اٍلًجفَّ  مف أجمو عمى ما قاؿ تعالى: } كغيره فإنما كاف مقصكدان  مىا خى كى
ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكًف   (112){كىاإلًٍ

يككف الكصؼ الجامع في أحد  ميرجح القياس الذ : كفعشر ال الطريؽ
كاآلخر دليؿ عمة األصؿ كمبلزميا، فالذم  ،القياسيف نفس عمة حكـ األصؿ

 فيو الجامع نفس العمة أكلى لظيكرىا كرككف النفس إلييا.
تككف عمة األصؿ في أحد  يرجح القياس الذم الحادم كالعشركف : الطريؽ

و مبلئمة أكلى؛ ألنيا كعمة اآلخر غريبة، فما عمت ،مبلئمة فيو القياسيف
 .أغمب عمى الظف كأبعد عف الخبلؼ

 فيو تككف عمة أحد القياسيف يرجح القياس الذم كالعشركف : ثانيال الطريؽ
قد يتخمؼ عنيا مدلكليا في صكرة بطريؽ االستثناء عمى خبلؼ القاعدة 

كاألخرل يتخمؼ عنيا حكميا ال عمى جية االستثناء، فالتي يتخمؼ  ،العامة
كميا بجية االستثناء تككف أكلى لقربيا إلى الصحة كبعدىا عف عنيا ح
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 الخبلؼ.
تككف عمة أحد القياسيف ال  يرجح القياس الذم :كالعشركف ثالثال الطريؽ

ألنيا أغمب ،مزاحـ ليا في أصميا بخبلؼ األخرل، فالتي ال مزاحـ ليا أكلى 
مزاحميا  عمى الظف كأقرب إلى التعدية، كعمى ىذا يككف ما رجحانيا عمى

 .أكثر مقدمة أيضان 
تككف عمة أحد القياسيف يرجح القياس الذم  :كالعشركف رابعال الطريؽ

مقتضية لئلثبات كاألخرل مقتضية لمنفي، فالنافية تككف أكلى؛ ألف مقتضاىا 
يتـ عمى تقدير رجحانيا كعمى تقدير مساكاتيا، كمقتضى المثبتة ال يتـ إال 

طمكبو عمى تقدير مف تقديريف يككف أغمب عمى تقدير رجحانيا، كما يتـ م
 عمى الظف مما ال يتـ مطمكبو إال عمى تقدير كاحد معيف.

تككف حكمة إحدل العمتيف يرجح القياس الذم  :كالعشركف الخامس الطريؽ
 لمانع أخؿ بيا دكف األخرل، فالتي ال يختؿ حكميا احتماالن  قد اختمت احتماالن 

 الخمؿ كالخبلؼ. أكلى لقربيا إلى الظف كبعدىا عف
تككف عمة أحد القياسيف يرجح القياس الذم  كالعشركف : سادسال الطريؽ

أفضى إلى تحصيؿ مقصكدىا مف األخرل فتككف أكلى لزيادة مناسبتيا بسبب 
 ذلؾ.

تككف عمة أحد القياسيف  يرجح القياس الذم كالعشركف : سابعال الطريؽ
خبلؼ األخرل، فما ال تككف مشيرة إلى نقيض المطمكب كمناسبة لو مف كجو ب

مناسبة لنقيض المطمكب تككف أكلى لككنيا أظير في إفضائيا إلى حكميا 
 كأغمب عمى الظف كأبعد عف االضطراب.

تككف عمة أحد القياسيف  يرجح القياس الذم كالعشركف : ثامفال الطريؽ
متضمنة لمقصكد يعـ جميع المكمفيف كاألخرل متضمنة لمقصكد يرجع إلى 

 ، فاألكلى أكلى لعمـك فائدتيا.آحادىـ
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تككف عمة أحد القياسيف  يرجح القياس الذم كالعشركف : عساتال الطريؽ
 (ّّٓ)لمكاقع الخبلؼ مف األخرل، فتككف أكلى لعمـك فائدتيا. أكثر شمكالن 

 املضأنت انثانثت
 طزق انرتجيح بني األقيضت انخي حزجع إىل انفزع

 ة منيا : طرؽ الترجيح التي ترجع إلى الفرع كثير 
الطريؽ األكؿ : يرجح القياس الذم يككف فيو الفرع مشاركان ألصمو في عيف 
الحكـ كعيف العمة ، عمى الفرع المشارؾ ألصمو في جنس الحكـ كجنس العمة 
، كذلؾ ألف التعدية باعتبار االشتراؾ في المعنى األخص أغمب عمى الظف مف 

 ( .ّّٔاالشتراؾ في المعنى األعـ)
 كيرجح القياس الذم يككف فرعو مشاركان : )ف األصفيانيشمس الديقاؿ 

 ألصمو في عيف العمة عمى عكسو، أم عمى القياس الذم يككف فرعو مشاركان 
ألصمو في عيف الحكـ؛ ألف العمة أصؿ الحكـ المتعدم، فاعتبار ما ىك معتبر 

 (ّّٕ)(في خصكص العمة أكلى مف اعتبار ما ىك معتبر في خصكص الحكـ.
حاجب : ) يرجح بأف يككف الفرع مشتركان ألصمو في عيف الحكـ قاؿ ابف الك 

كعيف العمة عمى الثبلثة لمخصكصية كما فيو عيف أحداىما عمى الجنسييف ، 
 (.ّّٖكما فيو عيف العمة خاصة عمى عكسو ألنيا األصؿ في التعدية )

الطريؽ الثاني : يرجح القياس الذم يككف الفرع فيو مقطكع بكجكد العمة فيو 
مى اآلخر المظنكف بكجكد العمة فيو ،ألنو أغمب عمى الظف كأبعد عف ، ع

 االحتماؿ .
كيرجح القياس الذم تككف العمة في فرعو ) :شمس الديف األصفيانيقاؿ 

                                                           

 ٝٓح ذؼىٛح. 5ٖٗ/ ًٗٛز جُطٍم يًٍٛح ج٥ٓى١ ك٢ ًطحذٚ ج٩قٌحّ  - ٖٖ٘

  5ٕٙٗ/ ٘(، جًُٜٔخ  8ٖٕ، ئٌشحو جُلكٍٞ ص ) 8ٖٗ/ ٗقٌحّ ٦ُٓى١ ج٩ :٣ٍجؾغ -ٖٖٙ

 ٘ٓٗ/٣ٍٖجؾغ : ذ٤حٕ جُٔهطظٍ شٍـ ٓهطظٍ جذٖ جُكحؾد - 5ٖٖ

 ( 8ُٕٕكحؾد ص )٣ٍجؾغ : ٓ٘ط٢ٜ جُٞطٍٞ ٫ذٖ ج- 8ٖٖ
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 ّّٗ))(عمى القياس الذم يككف عمتو في الفرع مظنكنة. مقطكعان 
عف عف أصمو ،  الطريؽ الثالث : يرجح القياس الذم كرد فيو الفرع متأخران 

 المتقدـ ، نظران 
 (.َّْلسبلمتو مف االضطراب ، كبعده عف االختبلؼ )

)كيرجح بتأخر الفرع عف أصمو عمى المتقدـ لظيكر أمره  :قاؿ ابف الحاجب
()ُّْ) 

الطريؽ الرابع : يرجح القياس الذم يككف حكـ فرعو ثابت بالنيي جممةن ال 
بعد عف تفصيبلن ، بخبلؼ اآلخر ألنو أكلى ، كأغمب عمى الظف، كأ

 ( .ِّْالخبلؼ)
كيرجح القياس الذم ثبت حكـ الفرع فيو : )شمس الديف األصفيانيقاؿ 

عمى القياس الذم لـ يثبت حكـ الفرع فيو بالنص،  بالنص جممة ال تفصيبلن 
نما قيد النص بقكلو: " جممة ال تفصيبلن  " ؛ ألنو لك ثبت حكـ الفرع بالنص  كا 

 (ّّْ()ياسبالق عمى سبيؿ التفصيؿ، لـ يكف ثابتان 
 (ّْْ) إنو يقدـ ما كاف حكـ الفرع ثابتان فيو جممةن ال تفصيبلن ():قاؿ الشككاني

 املضأنت انزابعت
 طزق انرتجيح بني األقيضت انخي حزجع إىل األيٕر اخلارجيت
 مف أىـ طرؽ الترجيح بيف األقيسة التي ترجع إلى األمكر الخارجية : 

مكافقان لؤلصكؿ في العمة ، بأف  الطريؽ األكؿ: إذا تعارض قياساف ، أحداىما
تككف عمة أصمو عمى كفؽ األصكؿ المميدة في الشرع ، فيرجح عمى مكافقة 
أصؿ كاحد . ألف كجكدىا في األصكؿ الكثيرة دليؿ عمى قكة اعتبارىا في نظر 

                                                           

 ٘ٓٗ/٣ٍٖجؾغ : ذ٤حٕ جُٔهطظٍ شٍـ ٓهطظٍ جذٖ جُكحؾد - 8ٖٖ

  ٖٙ٘، ػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ص  5ٕٙٗ/  ٣ٍ٘جؾغ : جًُٜٔخ  - ٖٓٗ

  ٣ٕٕ8ٍجؾغ : ٓ٘ط٢ٜ جُٞطٍٞ ٫ذٖ جُكحؾد ص - ٖٔٗ

 (٣ٖ٘5ٍجؾغ: ػٞجذؾ جُطٍؾ٤ف ص ) - ٕٖٗ

 .٘ٓٗ/٣ٍٖجؾغ : ذ٤حٕ جُٔهطظٍ شٍـ ٓهطظٍ جذٖ جُكحؾد - ٖٖٗ

 (  8ٖٕئٌشحو جُلكٍٞ ص ) :٣ٍجؾغ - ٖٗٗ
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 (. 123) الشرع فيي أكلى
ؼ فبل يس بالتيمـ كالخي مثاؿ ذلؾ : تثميث الرأس في الكضكء ، فإنو إف قً 

ف قً تثم مث ، فيقدـ يس عمى أصؿ كاحد ، ىك كبقية أفعاؿ الكضكء ثي يث ، كا 
األكؿ ، لكف لمقائس الثاني أف يفرؽ بأف التثميث في الخؼ يعيبو ، كفي 

 ( . ّْٔالتيمـ يشكه الكجو ، كال كذلؾ الرأس)
الطريؽ الثاني : إذا تعارض قياساف ، أحداىما مكافؽ لؤلصكؿ في الحكـ ، 

عمى كفؽ األصكؿ المقررة عمى ما ليس كذلؾ ، ألف بأف تككف حكـ أصمو 
 ( . ّْٕشيادة كمكافقة األصكؿ دليؿ اعتبار الحكـ ، كالترجيح بو معتبر)

الطريؽ الثالث : إذا تعارض قياساف ، أحداىما مطردان في الفركع ،بأف يمـز 
الحكـ عميتو في جميع الصكر ، كاآلخر عمة القياس فيو تثبت الحكـ بيا في 

كف البعض، فيرجح األكؿ ، ألف العمة المطردة متفؽ عمى صحة البعض  د
قاؿ الزركشي:  أما العمة المنقكضة في جكاز التعميؿ خبلؼالتعميؿ بيا . 

في الفركع: بأف يمـز الحكـ عميو في جميع الصكر  يرجح الذم يككف مطردان )

 (ّْٖ) (عمى ما ليس كذلؾ.
ضمت عمة أخرل إلى عمتو حداىما انأالطريؽ الرابع : إذا تعارض قياساف ك 

األصمية ، كاآلخر عمة كاحدة ، فإنو يرجح األكؿ ألف العمة عندما تنضـ إلى 
 ( . ّْٗاألخرل تزيدىا قكة الظف ، كالحكـ في المجتيدات بقكة الظف)

كمف المعمـك أف طرؽ الترجيح ال تنحصر ، فإنيا تمكيحات تحكؿ فييا 
 (َّٓلفقو .)االجتيادات ، كيتكسع فييا مف يتكسع في فف ا

                                                           

 ٓ(  8ٖٕٝئٌشحو جُلكٍٞ ص) ٖٕٕ/ 8جُركٍ جُٔك٤ؾ   :٣ٍجؾغ  - ٖ٘ٗ

 ٓ(  8ٖ٘،  ٣ٖ8ٍٗجؾغ : جُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ص ) - ٖٙٗ

 . 8ٖ٘،  ٝجُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف ص ٖٕٕ/ ٣8ٍجؾغ : جُركٍ جُٔك٤ؾ   - 5ٖٗ

 ٓ 8ٖٙ،جُطؼحٌع ٖٓ جُطٍؾ٤ف ص  ٖٕٕ/ 8جُركٍ جُٔك٤ؾ    :٣ٍجؾغ - 8ٖٗ

 8ٓٔ/ ٙغ : جُركٍ جُٔك٤ؾ  ٣ٍجؾ - 8ٖٗ

  8ٙٔ، 5ٙٔ/  ٣ٍٖجؾغ : ج٩ذٜحؼ  - ٖٓ٘
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 املطهب انثانث
 انرتجيح بني دنيم يُقٕل ٔدنيم يعقٕل

إذا تعارض الدليؿ المنقكؿ كالمعقكؿ فإف العمماء قالكا :إف المنقكؿ قسماف 
ما أف يككف عامان  صان إما أف يككف خا:   .كا 

فإما أف يككف ىذا الخاص داالن عمى الحكـ ،إذا كاف المنقكؿ خاصان  أكالن :
ما أف،بمنطكقو  فإذا تعارض  ،يككف ىذا الخاص داالن عمى الحكـ بمفيكمو كا 

القياس مع المنقكؿ الخاص الذم يدؿ عمى الحكـ بمنطكقو فإنو يرجح 
 المنقكؿ الخاص كذلؾ ألمريف : 

  .الثاني : قمة تطرؽ الخمؿ إليو .: أنو أصؿ بالنسبة إلى القياس أحدىما
عمى الحكـ بمفيكمو ،  أما إذا تعارض القياس مع المنقكؿ الخاص الذم يدؿ

فإف الحكـ ىنا يختمؼ باختبلؼ قكة أنكاع المفاىيـ ، كيختمؼ بحسب اختبلؼ 
المجتيديف ،كما يقع في نفكسيـ مف قكة الداللة كضعفيا ، كىذا ال يمكف 
 ،ضبطو بقاعدة ، لذلؾ يككف ىذا مكككالن إلى نظر الناظريف في آحاد الصكر

 ىذا عف القسـ األكؿ .
 المنقكؿ العاـ  : كىك ثانيان 

 إذا تعارض معو القياس فقد اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى مذاىب . 
  .الرأم األكؿ : ذىب إلى تقديـ القياس عميو 

 .الرأم الثاني : ذىب إلى تقديـ العمـك  
                 .الرأم الثالث : قاؿ بالتكقؼ 

  .الرأم الرابع : بتقديـ القياس إذا كاف جميان  
دخمو التخصيص دكف ما يخامس : ذىب إلى تقديـ القياس عمى ما الرأم ال
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 ( ُّٓلـ يدخمو)
كالرأم الراجح ىك األكؿ الذم ذىب إلى تقديـ القياس عمى العاـ سكاء كاف 

 .جميان أك خفيان 
ألنو يمـز مف العمؿ بعمـك العاـ إبطاؿ داللة القياس مطمقان ،كال يمـز مف 

، بؿ كؿ ما يمـز منو تخصيصو بالقياس ،  العمؿ بالقياس إبطاؿ العاـ مطمقان 
أك تأكيمو، كمعركؼ أف الجمع بيف الدليميف عمى كجو أكلى مف العمؿ 

يتناكؿ –المعارض لمعاـ  -بطاؿ اآلخر ، كذلؾ ألف القياس ا  ك  بأحدىما
 .و بعمكمو ، كالخاص أقكل مف العاـالمتنازع فيو بخصكصو، كالمنقكؿ يتناكل

 :  كاعترض عمى ىذا باعتراضيف
مقدـ عمى  كاألصؿكالقياس فرع  ،االعتراض األكؿ : أف العمـك أصؿ لمقياس

  .الفرع
ف ىذا االعتراض إنما يمـز لك كاف ما قيؿ بتقديـ القياس أكأجيب عف ذلؾ : 

القياس المقدـ يجكز أف  حيث إفالمقدـ عميو ، كلكف األمر ليس كذلؾ ، 
 يككف فرعان لغيره .

ؽ الخمؿ إلى العمـك أقؿ مف تطرقو إلى القياس ، االعتراض الثاني : أف تطر
فكيؼ مع ذلؾ يقدـ القياس الكثير الخمؿ كاالحتماالت عمى العاـ القميؿ الخمؿ 

 كاالحتماالت .
معارضة بمثمو ، فإف العاـ يحتمؿ أف  االعتراضف ىذا أأجيب عف ذلؾ: 

في  يككف غير ظاىر في العمـك ، فيككف الخمؿ فيو أكثر مف احتماؿ الخمؿ
 القياس . 

ف كاف العاـ ظاىران ، فإنو يحتمؿ الخصكص ، كىذا االحتماؿ غالب عمى  كا 

                                                           

/ ٖ، ذ٤حٕ جُٔهطظٍ شٍـ ٓهطظٍ جذٖ جُكحؾد 8ٕٔ/٣ٍٗجؾغ :ج٩قٌحّ ٦ُٓى١  - ٖٔ٘

، قحش٤س جُؼطحٌ ػ٠ِ شٍـ جُؿ٬ٍ جُٔك٢ِ ػ٠ِ  5ٕٙ/ٗ، شٍـ جًٌُٞد ج5ٍٔ٤ُ٘ٔٗ

 85ٖص ، جُطؼحٌع ٝجُطٍؾ٤ف 5ٕٓٗ،  8ٕٙٗ/  ٘جًُٜٔخ، ٗٓٗ/ٕؾٔغ جُؿٞجٓغ
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ما مف عاـ ) بأنو :الشرع ، مف احتماؿ الغمط مف المجتيد ، يؤيد ذلؾ القكؿ 
ًميـه ، إال قكلو تعالى : ) (إال كقد خصص ( أما القياس 134()كىالمَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو عى

 ( ّّٓفبل يكجد فيو ذلؾ)
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (8ٌْٕٕٞز جُروٍز ٖٓ ج٣٥س ) - ٕٖ٘

  5ٕٔٗ،  5ٕٓٗ/  ٣ٍ٘جؾغ : جًُٜٔخ  - ٖٖ٘
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 املبحث انزابع
 انخطبيقاث انفقٓيت

لقد كاف لمخبلؼ بيف العمماء في قكاعد الترجيح ،أثره الكاضح في األحكاـ 
  .التي استنبطكىا مف نصكص القرآف كالسنة 

نيت عميو مف قكاعد كلقد تأثرت األحكاـ في الفركع باختبلؼ العمماء فيما بي 
تي كضح فييا اختبلؼ العمماء كأصكؿ ، كلقد رأينا ذلؾ في عدد مف األمثمة ال

بأس بو مف الفركع الفقيية مف باب  في بعض األحكاـ ، كلقد جمعت قدران ال
التمثيؿ ال الحصر ، ككؿ فرع يعتبر بمثابة حكـ شرعي ، كسكؼ اذكر فيو 

 لفركع ىي:مف ىذه اك .أراء العمماء كأدلتيـ كربطو بالقاعدة
 ..ٗوغ جُٞػٞء ٖٓ ّٓ جًًٍُالفرع األكؿ: 

 هٍجءز جُلحضكس ُِٔأّٓٞ.: لثانيرع االف

 أٍٝ ٝهص جُظرف جُـِّ أّ ج٩ْلحٌ .: لثالثالفرع ا
 . سجُؿٍٜ ذحُرِٓٔ: لرابعالفرع ا

 ط٤حّ ٣ّٞ جُشي.: لخامسالفرع ا
 .جًُُحز ك٢ ٓحٍ جُظر٢ ٝج٤ُط٤ْ: لسادسالفرع ا
 جُطط٤د هرَ ج٩قٍجّ.: لسابعالفرع ا
 هطَ جٍُٔأز جٍُٔضىز.: لثامفالفرع ا
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 انفزع األٔل: َقط انٕظٕء يٍ يش انذكز
 اختمؼ الفقياء حكؿ نقض الكضكء مف مس الذكر عمي قكليف : 

القكؿ األكؿ :يرم أف مس الذكر ينقض الكضكء كىك لجميكر الفقياء مف 
المالكية كالشافعية كركاية لمحنابمة ، كىك مذىب كثير مف الصحابة كالتابعيف 

كابف عباس  (ّْٓ)هلل كسعد بف أبي كقاصمنيـ عمر بف الخطاب كابنو عبد ا
 (. ّٔٓكغيرىـ كثير) (ّٓٓ) كسعيد بف المسيب

القكؿ الثاني :يرم أف مس الذكر ال ينقض الكضكء كىك لمحنيفة كركاية 
لمحنابمة كىك مركم عف عمى بف أبي طالب كابف مسعكد كعمار بف ياسر 

 (. ّٕٓكالحسف البصرم كالثكرم ،)
 األدلة

كؿ كالذيف يركف أف مس الذكر ينقض الكضكء استدؿ أصحاب القكؿ األ    
 :أنو قاؿ --عف النبي  -رضي اهلل عنيا-بالسنة . حديث بسرة بف صفكاف 

                                                           
 

ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهحص ٓحُي ذٖ أ٤ٛد ذٖ ػرى ٓ٘حف جُوٍش٢ ج١ٍُُٛ، أذٞ ئْكحم:  - ٖ٘ٔ

جُظكحذ٢ ج٤ٓ٧ٍ، كحضف جُؼٍجم، ٝٓىجتٖ ًٍٟٓ، ٝأقى جُٓطس ج٣ًُٖ ػ٤ْٜ٘ ػٍٔ ُِه٬كس، 

ٝأقى جُؼشٍز جُٔرش٣ٍٖ ذحُؿ٘س، ٣ٝوحٍ:ُٚ كحٌِ ٝأٍٝ ٖٓ ٠ٌٓ ذْٜٓ ك٢ ْر٤َ هللا، 

، ٝجكططف جُوحو٤ْس، ٍُٝٗ أٌع جٌُٞكس جً ْ٘س، ٝشٜى ذىٌ 5ٔج٬ْ٩ّ. أِْْ ٝٛٞ جذٖ 

ُورحتَ جُؼٍخ، ٝجذط٠٘ ذٜح وجٌج كٌػٍش جُىٌٝ ك٤ٜح. ٣ٍجؾغ: ٌؾحٍ قٍٞ  كؿؼِٜح نططحً 

 .85/ٖج٧ػ٬ّ ٕ٘/ٔجٍٍُْٞ 

ّ كو٤ٚ جُٔى٣٘س أذٞ ٓكٔى جُٔه٢ُٓٝ ٖٓ أؾَ ْؼ٤ى ذٖ ج٤ُٓٔد ج٩ٓحّ ش٤م ج٬ْ٩ - ٖ٘٘

جُطحذؼ٤ٖ، ُٝى ُٓ٘ط٤ٖ ٓؼطح ٖٓ ن٬كس ػٍٔ ْٝٔغ ٖٓ ػٍٔ ش٤ثحً ٝٛٞ ٣هطد ْٝٔغ 

ٖٓ ػػٔحٕ ٣َٝى ذٖ غحذص ٝػحتشس ْٝؼى ٝأذ٢ ٣ٍٍٛز ٌػ٠ هللا ػْٜ٘ ٝنِن، ًٝحٕ 

كلحظ ٝجْغ جُؼِْ ٝجكٍ جُكٍٓس ٓط٤ٖ جُى٣حٗس، هٞج٫ ذحُكن كو٤ٚ جُ٘لّ ٣ٍجؾغ: ضًًٍز جُ

 .8ٕٙ/ٔ،ْٓٞٞػس ج٧ػ٬ّ ٗ٘/ٔ

شٍـ جٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ –وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ذ٤ٍٝش  8ٔٔ/ ٣ٍٔجؾغ:جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ  -ٖٙ٘

 8ٕ/ ٕ، جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ ُِوٟٞ ٕٗ/  ٕج٧ّ ُ٪ٓحّ ُِشحكؼ٢  8ٕٔ/   ٔجُٔٞؽأ 

، قحش٤س جٍُٝع جٍُٔذغ شٍـ  ٕٓٗ/  ٫ٔذٖ هىجٓٚ  –وجٌ ػحُْ جٌُطد ج٣ٍُحع ،جُٔـ٠٘ 

  5ٕٗ/  َٔجو جُٔٓط٘وغ شٍـ جُش٤م/ جُ٘ؿى١ 

قحش٤س جذٖ ػحذى ذٖ  ؽـ وجٌ جُلٌٍ ذ٤ٍٝش ، ٙٗ/ٔ: ذىجتغ جُظ٘حتغ ٌُِحْح٢ٗ  ٣ٍجؾغ -5ٖ٘

 .  ٕٓٗ/ٔجُٔـ٠٘ ٫ ذٖ هىجٓس  –ؽ: وجٌ ػحُْ جٌُطد ُِطرحػس ٝجُ٘شٍ ج٣ٍُحع  58ٕ/  ٔ
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 (ّٖٓ) مف مس ذكره فبل يصمي حتى يتكضأ ()
أمر بالكضكء مف مس الذكر مطمقان --أف النبي  :كجو الداللة مف الحديث

 كضكء .كاألمر لمكجكب، كىذا يدؿ عمى أف مس الذكر ينقض ال
مف أفضى بيده إلى ):قاؿ--أف النبي  -رضي اهلل عنو  -عف أبي ىريرة

  (131)( ذكره، ليس دكنو ستر، فقد كجب عميو الكضكء
 كنكقش ما استدؿ بو الجميكر كذلؾ عمى النحك التالي:  

ف ىذه الحادثة كقعت أإنو مخالؼ إلجماع الصحابة رضي اهلل عنيـ أنو ركل 
فشاكر مف بقى مف الصحابة فقالكا " ال ندع كتاب مف زمف مركاف بف الحكـ 

 ال ندرم أصدقت أـ كذبت " اٍمرىأىًة  ربنا كال سنو نبينا بقكؿ
أنو خبر كاحد فيما تعـ بو البمدم فمك ثبت الشتير كلك ثبت فيك محمكؿ 

  (َّٔ)عمى غسؿ اليديف
كاستدؿ أصحاب القكؿ الثاني : كالذيف يركف أف مس الذكر ال ينقضي     
 ضكء بالسنة كالمعقكؿ . الك 

-عف مس الذكر ؟ فقاؿ  ما سئؿ دعن --النبي  ما ركم عف :مف السنة
- ) كىؿ ىك إال مضغة منؾ أك قاؿ بضعة منؾ ((ُّٔ)  

شبو الذكر بسائر األعضاء ، كمس األعضاء ال --كجو الداللة : أف النبي 
 .ينقض الكضكء فكذلؾ مس الذكر 

بحدث في نفسو، كال سبب لكجكد الحدث مف المعقكؿ : أف مس الذكر ليس 

                                                           

 5ٖٔٛحٓش  ْرن ضه٣ٍؿٚ - 8ٖ٘

هحٍ جُٔكون:"   -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ -ذ٢ ٣ٍٍٛزأنٍؾٚ ج٩ٓحّ أقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ػٖ أ - 8ٖ٘

قى٣ع قٖٓ، ًٝٛج ئْ٘حو ػؼ٤ق، ٣ك٠٤ ذٖ ٣ُ٣ى ذٖ ػرى جُِٔي جُ٘ٞك٢ِ ٝأذٞٙ ػؼ٤لحٕ، 

، ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ جُٖٓ٘ 8ٌٗٓٗهْ  ٖٓٔ/ٗٔ -ٓٓ٘ى أذ٢ ٣ٍٍٛز-ٝٛٔح ٓطحذؼحٕ." 

ٌهْ  ٕٕٕٗٓ/ٔٝج٤ُٓٞؽ٢ ك٢ ؾٔغ جُؿٞجٓغ ٌٔٗٙهْ  ٕٔٔ/ٔٔجٌُر١ٍ 

 ٓ(ٌٕ٘ٙٔهْ)ٖٖٓ/ٔٓؿٔغ جُُٝجتى (،ٝج٤ُٜػ٢ٔ ك٢ ٔٗٔٗ)
ٖٙٓ
  ٓ 5ٗ/  ٔذىجتغ جُظ٘حتغ  ٣ٍجؾغ: - 
ٖٙٔ
 . 5٘ٔٛحٓش  ْرن ضه٣ٍؿٚ - 
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مىا ) -رضي اهلل عنو  -قاؿ عمي بف أبي طالب (ِّٔ)شبو مس األنؼأغالبان ف
، أىٍك أىٍنًفي، أىٍك أيذيًني   (141)(أيبىاًلي ًإيَّاهي مىسىٍستي

راء الفقياء كأدلتيـ يرل بعض الفقياء الترجيح : مف خبلؿ العرض السابؽ آل
ترجيح القكؿ األكؿ ، كالذم يرل أصحابو  (ّٓٔ)  (ّْٔ)كالشنقيطي المحدثيف

ف حديث بسره الداؿ عمي نقض أل نقض الكضكء مف مس الذكر كذلؾ 
الداؿ عمى عدـ  ،الكضكء مف مس الذكر يترجح عمي حديث طمؽ بف عمي

 النقض لؤلسباب اآلتية :
  .كثرة طرؽ حديث بسره كصحتيا ، ككثرة مف صححو مف األئمة -ُ
أنو ركل حديث " مف مس فرجو فميتكضأ " أنو ركل عف طمؽ نفسو  -ِ

كركاه مناظر عف الحديث األكؿ فيككف ناسخان لو ، ألف طمؽ بف عمى الحنفي 
في أكؿ  --عند بناء مسجده  --قدـ عمى النبي  -رضي اهلل عنو-

قدكمو لممدينة ، أما حديث " مف مس ذكره فبل يصمى حتى يتكضأ " ركاه 
 .  (ّٔٔ)صفكاف تكبسرة بنمف الصحابة  المتأحزكف إسبلمان 

أف سبب الترجيح ىك ككف أحد الدليميف :مف خبلؿ ما سبؽ يتضح    
المتعارضيف متأخران عف اآلخر فيمجأ إلى النسخ ، كقد قرر الفقياء أنو ال يمجأ 

                                                           
ٖٕٙ
  5ٗ/  ٔذىجتغ جُظ٘حتغ  ٣ٍجؾغ: - 

ٌهْ 5ٖ/ٔجُٞػٞء ٖٓ ّٓ جُلٍؼ ذظٍٜ جٌُق -ذحخ -أنٍؾٚ ٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ ػ٘ٚ  - ٖٖٙ

١ٍ ٖٝٓ ؽٍم ،١ٌٝ ًٛج جُكى٣ع ذأُلحظ أن ٌٕٓهْ  ٙ/ٔ،ٝ أذٞ ٣ْٞق ك٢ ج٥غحٌ  ٕ٘

 5ٕٗ/ٔٓح ١ٌٝ ك٢ ُّٔ جُورَ -أن١ٍ كوى ٌٝجٙ جُىجٌ هط٢٘ ػٖ ػٔحٌ ذٖ ٣حٍْ ذحخ

 ٌ٘ٗ٘هْ 

ػرى هللا ذٖ ئذٍج٤ْٛ جُؼ١ِٞ جُش٘و٤ط٢، أذٞ ٓكٔى: كو٤ٚ ٓح٢ٌُ، ػ١ِٞ جُ٘ٓد، ٖٓ - ٖٗٙ

ؿ٤ٍ أذ٘حء كحؽٔس، ٖٓ هر٤ِس " ئوٝػَ " ٖٓ جُش٘حهطس. ضؿٍو أٌذؼ٤ٖ ْ٘س ُطِد جُؼِْ ك٢ 

ُٔىٕ، ٝأهحّ ذلحِ ٓىز، ٝقؽ، ٝػحو ئ٠ُ ذ٬وٙ كطٞك٢ ك٤ٜح، ُٚ " ٗشٍ جُظكح١ٌ ٝج

ؽ " غ٬غس ٓؿِىجش ك٢ شٍـ أُل٤س ُٚ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ْٔحٛح " ٍٓجه٢ جُٓؼٞو  -جُر٘ٞو 

" ٝ " ٌٗٞ ج٧هحـ " ٓ٘ظٞٓس ك٢ ػِْ جُر٤حٕ، ٝشٍقٜح " ك٤غ جُلطحـ " ٝ " ؽِؼس 

 .ىٟ ج٧ذٍجٌ ػ٠ِ ؽِؼس ج٧ٗٞجٌج٧ٗٞجٌ " ٓ٘ظٞٓس ك٢ ٓظطِف جُكى٣ع، ٝشٍقٜح " ٛ

 ٘ٙ/ٗ،ٝج٧ػ٬ّ 8ٖ ص ٣ٍجؾغ: ج٤ُْٞؾ ك٢ ضٍجؾْ أوذحء ش٘و٤ؾ

 ٓ 5ٕٗ/  ٣ٍٔجؾغ:و / ٓكٔى جُش٘و٤ط٢ ك٢ شٍقٚ ُُجو جُٔٓط٘وغ  - ٖ٘ٙ

  5ٕٗ/  ٔجٍُٔؾغ جُٓحذن  - ٖٙٙ
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راه آكىك ما ،إلى النسخ، إال في حالة عدـ التمكف مف الجمع بيف ىذه األدلة 
لمكضكء ىك المس بشيكة ،أما إذا كاف  عمى أساس أف المس الناقض ممكنان 

المس بدكف شيكة فيك ال ينقض الكضكء، كاألخذ بيذا الرأم يترتب عميو 
العمؿ بالدليميف ، كالعمؿ بالدليميف أكلى مف إىماؿ أحداىما ، خاصة أف ىذه 
المسألة خبلفية بيف الفقياء فمنيـ مف اشترط المس بباطف الكؼ، كمنيـ مف 

خر أف آيشترط البعض ككف المس عمدان ،حيف يرل  لـ يشترط ذلؾ بينما
 المس ينقض عمدان أك سيكان .

فالحديث األكؿ  الذم استدؿ بو أصحاب المذىب األكؿ متعارض مع الثاني 
الذم استدؿ بو أصحاب المذىب الثاني ، فاألكؿ يكجب الكضكء مف مس 

عمى الثاني  الذكر كالثاني ال يكجبو ، كلقد رجح  بعض العمماء الحديث األكؿ
 .حد طرؽ الترجيحألكثرة المزكيف لو ، كقمة ذلؾ في الثاني،كىك 

 (ّٕٔ)(أف يككف المزككف ألحدىما أكثر مف المزكيف لآلخر.قاؿ الشككاني:)
 قزاءة انفاحتت نهًأيٕو انفزع انثاَي :

تعتبر القراءة فرضان عمى المصمى إذا كاف إمامان أك منفردان ، إما إذا كاف   
كمان كأدرؾ اإلماـ في الرككع ،فبل قراءة عميو ، ألف قراءة اإلماـ لو المصمى مأم

 .قراءة 
أما إذا أدرؾ اإلماـ قائمان فيؿ يجب عميو أف يقرأ أـ يكفيو قراءة اإلماـ اختمؼ 

 الفقياء في ذلؾ عمى ثبلثة أقكاؿ : 
يرم أنو يستحب لممأمـك  أف يقرأ في الصبلة السرية ،  القكؿ األكؿ :

حنابمة كؿ ما ال يجير فيو مف حاالت عدـ السماع لبعد أك آفة أك كيضيؼ ال

                                                           

،٣ٍٝجؾغ أ٣ؼحً ك٢ جُطٍؾ٤ف ذٌػٍز ج٤ًًُٖٔ، جُطو٣ٍٍ ٕٙٙ/٣ٍٕجؾغ:ئٌشحو جُلكٍٞ - 5ٖٙ

 8ٖٓ/ٖ،ذ٤حٕ جُٔهطظٍ  8ٖٔ/ٔ،ٜٗح٣س جٍُٓٞ  ٖٔ/ٖٝجُطكر٤ٍ 
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  (ّٖٔ)كالحنابمة المالكية ليو ذىبا  ك  ،سككت لئلماـ
القكؿ الثاني: يرم أنو ال قراءة لممأمـك خمؼ اإلماـ في الصبلة السرية 

  (ّٗٔ)ليو ذىب األحناؼا  ك  ،كالجيرية
كما ىي فرض  ،ـكالقكؿ الثالث : كيركف أف قراءة الفاتحة فرض عمى المأم

   (َّٕ)ليو ذىب الشافعيةا  ك  ،عمى اإلماـ كالمنفرد
 األدلة

أدلة القكؿ األكؿ :  استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ ، كالذيف يركف أنو يستحب 
 كالسنة: قرآفلممأمـك أف يقرأ في الصبلة السرية بال

ذىا قيًرئى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيكا لى " :قكلو تعالى  :قرآفالأكال مف    (110") وي كىأىٍنًصتيكاكىاً 
) أجمعكا عمى أف ىذه اآلية في الصبلة ( فاألمر القرآني   حمد :أيقكؿ اإلماـ 

باالستماع كاإلنصات لمقرآف خاص بالصبلة الجيرية ، فمك أف القراءة تجب 
  (ِّٕ)عمى المأمـك لما أمر اهلل بتركيا لسنة االستماع

ييا بالقراءة ، فقاؿ ىؿ انصرؼ مف صبلة جير ف --كدليؿ ذلؾ : أف النبي 
 ماليقرأ أحد منكـ أنفان ؟ فقاؿ رجؿ ) نعـ يا رسكؿ اهلل ، قاؿ : فإني أقكؿ 

 . (ّّٕ)--أنازع القرآف، فانتيي الناس عف القراءة مع رسكؿ اهلل 
ذىا ) : --لسنة: قكؿ النبي اثانيان مف  ٍرتي ًبًقرىاءىًتي ، فىاٍقرىءيكا مىًعيى كىاً  ًإذىا أىٍسرى

                                                           

، جُٔـ٠٘  5ٕ٘/  ٔشٍـ جٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ جُٔٞؽأ  – ٗٙٔ/ ٣ٍٔجؾغ:جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ  - 8ٖٙ

  8ٕ/  ٕ،قحش٤س جٍُٝع جٍُٔذغ ُِ٘ؿى١   ٕ٘ٙ/  ٕ

 ٖٗٔ/  ٕقحش٤س جذٖ ػحذى٣ٖ  – ٙٙٔ/  ٣ٍٔجؾغ:ذىجتغ جُؼحتغ  - 8ٖٙ

  ٕٗٗ/  ٕج٧ّ ُِشحكؼ٢ ،88ٔ/  ٣ٍٖجؾغ:جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ  - 5ٖٓ

  ٌْٕٗٓٞز ج٧ػٍجف ٖٓ ج٣٥س ٌهْ - 5ٖٔ

  ٕٔٙ/ ٣ٍٕجؾغ:جُٔـ٢٘ ٫ذٖ هىجٓس  - 5ٕٖ

ضٍى جُوٍجءز -ذحخ  -جُظ٬ز–ًطحخ  -أنٍؾٚ ج٩ٓحّ ٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز - 5ٖٖ

،ٝأذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ  ػ٘ٚ أ٣ؼحً، ٝقٌْ  ٌٗٗهْ  8ٙ/  ٔنِق ج٩ٓحّ ك٤ٔح ؾٍٜ ذٚ 

 ٕٖٖٔٓ ًٍٙ جُوٍجءز ذلحضكس جٌُطحخ ئيج ؾٜى ج٩ٓحّ ، ص -ذحخ–ف  ج٧ُرح٢ٗ : طك٤

ج  -،ٝجُط١ًٍٓ ػ٘ٚ ج٣ؼحً ذحخ 8ٌٕٙهْ ًَ َٛ ٓح ؾحء ك٢ ضٍى جُوٍجءز نِق ج٩ٓحّ ٝهحٍ: 

 ٌٖ َٓ  ٌٕٖٔهْ  8ٔٔ/َٕقِى٣ٌع َق
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يىٍرتي  ده  جى  (112)(ًبًقرىاءىًتي فىبلى يىٍقرىأىفَّ مىًعيى أىحى
أمر بالقراءة في الصبلة السرية ، أما في  - -كجو الداللة :أف النبي

 الصبلة الجيرية فإف قراءة اإلماـ قراءة المأمـك .
 أدلة القكؿ الثاني

استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالذيف يركف أنو ال قراءة لممأمـك خمؼ اإلماـ ال 
 :كالسنة كالمعقكؿ  قرآفبالالصبلة السرية أك الجيرية في 

ـٍ "  :: قكلو تعالىقرآفالأكال مف  ذىا قيًرئى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيكا لىوي كىأىٍنًصتيكا لىعىمَّكي كىاً 
ميكفى    (113)"تيٍرحى

ف لـ يكف  ركجو الداللة : ىذه اآلية أم باالستماع كاإلنصات ،كاالستماع كا 
 .  (ّٕٔ)بالقراءة ،فاإلنصات ممكف فيجب بظاىر النص ممكنان عف المخافتو

- -عف النبي–رضي اهلل عنو -مف السنة: ما ركل عف أبي ىريرة  ثانيان 
ذا قرأ فأنصتكا "   (ّٕٕ)قاؿ " إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو فإذا كبر فكبركا كا 

ٍبًد المًَّو، عىًف النًَّبيّْ  اًبًر ٍبًف عى :  --عىٍف جى اـً فىًإفَّ مىٍف »أىنَّوي قىاؿى ٍمؼى اإًلمى مَّى خى صى
اـً لىوي ًقرىاءىةه   (ّٖٕ)«ًقرىاءىةى اإًلمى

                                                           

ٖٓ --يًٍ هُٞٚ  -ذحخ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ-أنٍؾٚ جُىجٌهط٠٘ ك٢ ْ٘٘ٚ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز- 5ٖٗ

ٌُ ًحٕ ُٚ ئٓحّ كوٍج هَّح َٞ ُْ ٣َّح ج ٍِ ًَ ََ  ِٚ َو ذِ ٍَّ ءز ج٩ٓحّ ُٚ هٍجءز ٝجنط٬ف جٍُٝج٣حش ٝهحٍ: " ضَلَ

ٌٝى" ٍُ ْط َٓ َُْكِى٣ِع  ٍُ ج ٌَ ْ٘ ُٓ  َٞ ُٛ  ٌٕٖهْ ٖٖٖ/َٔٝ

  ٌْٕٗٓٞز ج٧ػٍجف أ٣س ٌهْ  - 5ٖ٘

  5ٙٔ/  ٣ٍٔجؾغ:ذىجتغ جُظ٘حتغ  - 5ٖٙ

جُٓطٞـ  جُظ٬ز ك٢ -ذحخ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ أّٗ ذٖ ٓحُي  - 55ٖ

جتطٔحّ جُٔأّٓٞ ذح٩ٓحّ –(،ِْٝٓٓ ػ٘ٚ أ٣ؼح ذحخ 5ٌٖٔهْ) 8ٗٔ/ٔٝجُٔ٘رٍ ٝجُهشد 

ز أذٞجخ طلس جُظ٬–ٝ أقٔى ك٢ جُلطف جٍُذح٢ٗ ُطٍض٤د جُٔٓ٘ى ج،(ٌٔٔٗهْ) 8ٖٓ/ٔ

ٌهْ  ٔٙٗ/ ْٔ٘٘ٚ ًطحخ ئهحٓس جُظ٬ز ْٜٝ٘٘ح ، ٝجذٖ ٓحؾٚ ك٢ 8ٌٕ٘هْ 85ٔ/ٖ

8ٗٙ  

ِ  أنٍؾٚ ٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ  ػٖ ػَ  - 58ٖ ِٖ َػْرِى هللاَّ ٍِ ْذ ْٖ َؾحذِ َٜحِو، َػ ُْ ِٖ ج جِو ْذ ِٖ َشىَّ ِ ْذ ْٖ َػْرِى هللاَّ

ج 5ٌٔٔهْ  ٔٙ/ ٔ -ذحخ ًَ َٛ كَْغ  ٍْ َ٣ ْْ ،ٝجُطرٍج٢ٗ ك٢ ج٧ْٝؾ ػٖ ؾحذٍ أ٣ؼحً ٝهحٍ:" َُ

ج َٝ ٌَ َٝ  ،ِِ َُْؼرَّح ُٖ ج َُ ْذ ْٜ َْ ِٖ ُػ٤ََِّسَ ئ٫َِّ  ِٖ جْذ جُٙ َػ َٝ ٌَ  ْٖ َّٔ ِٓ َُْكَى٣َع أََقٌى  هُٞكًحً ج ْٞ َٓ  ُٙ ٍُ  ٖٗ/8 ُٙ َؿ٤ْ

ُط٫ًٞ،   58ٌٖٓهْ  ْٞ َٓ ْٖ أَذ٢ِ َق٤ِ٘لَسَ  حَػسٌ َػ َٔ جُٙ َؾ َٝ ٌَ ج  ًَ ٌَ َٛ ،ٝجُر٤ٜو٢ ػ٘ٚ أ٣ؼحً ٝهحٍ:" 
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كجو الداللة: ىذه األحاديث تدؿ عمى أنو ال قراءة لممأمـك خمؼ اإلماـ سكاء 
 في الصبلة السرية أك الجيرية ، ألف قراءة اإلماـ لو قراءة. 

المسبكؽ ثالثان مف المعقكؿ : لك كجبت القراءة لممأمـك لما سقطت عف 
 (ّٕٗ)كسائر األركاف .

أدلة القكؿ الثالث : استدؿ أصحاب ىذا القكؿ كالذيف يركف أف قراءة الفاتحة 
 فرض عمى المأمـك كما ىي فرض عمى اإلماـ بالسنة . 

اًمتً ما ركل  ٍمؼى رىسيكًؿ   -رضي هللا عنه-(111)عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ : كينَّا خى قىاؿى
ًة الٍ --المًَّو  بلى مىٍيًو اٍلًقرىاءىةي، فىمىمَّا فىرىغى --فىٍجًر فىقىرىأى رىسيكؿي المًَّو ًفي صى فىثىقيمىٍت عى
 : ـٍ »قىاؿى ٍمؼى ًإمىاًمكي ـٍ تىٍقرىءيكفى خى : « لىعىمَّكي ـٍ ىىذِّا يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى الى »قيٍمنىا: نىعى

ةى  بلى ًة اٍلًكتىاًب فىًإنَّوي الى صى ـٍ يىٍقرىٍأ ًبيىا تىٍفعىميكا ًإالَّ ًبفىاًتحى  (ُّٖ) «ًلمىٍف لى
ًة  "قاؿ  --كفي لفظ أخر ألبي ىريرة عف النبي  ـٍ يىٍقرىٍأ ًبفىاًتحى بلىةى ًلمىٍف لى الى صى

 (ِّٖ)"  الًكتىابً 
المأمـك  –كجو الداللة : ىذا الحديث يدؿ داللة كاضحة عمى فريضة قراءة 

ركف مف أركاف  ألنيا،لمفاتحة ،كمف ثـ فيي ال تسقط ال عمدان كال سيكان 
 الصبلة إال لمسبكؽ فإف اإلماـ يتحمميا عنو . 

                                                                                                                                        

ْكلُٞظُ  َٔ ُْ َٞ ج ُٛ َٝ  ،ٍٍ ٍِ َؾحذِ ًْ َٕ ِي ٬ً ُوٝ َْ ٍْ ُٓ  ُْٚ٘ ِى َػ ٌَ رَح ُٔ ُْ ُٖ ج جُٙ َػْرُى هللاِ ْذ َٝ ٌَ ٌهْ  5ٕٕ/َٕٝ

ٕ88ٙ 

  ٕٔ/ٕجٌُر٤ٍ ػ٠ِ ٓطٖ جُٔو٘غ ٣ٍجؾغ:جُشٍـ  - 58ٖ

ػرحوز ذٖ جُظحٓص ذٖ ه٤ّ ج٧ٗظح١ٌ جُهٌُؾ٢، أذٞ ج٤ُُٞى: طكحذ٢، ٖٓ  -8ٖٓ

جُٔٞطٞك٤ٖ ذحٌُٞع. شٜى جُؼورس، ًٝحٕ أقى جُ٘ورحء، ٝذىٌج ْٝحتٍ جُٔشحٛى. غْ قؼٍ 

كطف ٓظٍ. ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ٢ُٝ جُوؼحء ذلِٓط٤ٖ. ٝٓحش ذحٍُِٓس أٝ ذر٤ص جُٔوىِ. ٌٟٝ 

ن جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ػ٠ِ ْطس ٜٓ٘ح. ًٝحٕ ٖٓ ْحوجش جُظكحذس ٣ٍجؾغ: قى٣ػح جضل 8ٔٔ

 8ٕ٘ /ٖ،ٝج٧ػ٬ّ 88/ ٔقٖٓ جُٔكحػٍز 

ٖٓ ضٍى جُوٍجءز ك٢ -ذحخ- قٌْ ج٧ُرح٢ٗ : ػؼ٤ق،ػ٘ٚ ج٣ؼحً أذٞ وجٝو  أنٍؾٚ  -8ٖٔ

ٌػ٢ هللا –جُط١ًٍٓ ػٖ ػرحوز ذٖ جُظحٓص ،8ٌٕٖهْ  5ٕٔ/ٔط٬ضٚ ذلحضكس جٌُطحخ 

(،ٝجُر٤ٜو٢ ػ٘ٚ أ٣ؼح ٌٖٔٔهْ)ٙٔٔ/٢ٕ جُوٍجءز نِق ج٩ٓحّ ٓح ؾحء ك -ذحخ -ػ٘ٚ

( 8ٕٕٙ،ٌّ)8ٔٔ/ٓٔ(،ٝج٤ُٓٞؽ٢ 8ٌٕٔ٘هْ ٖٕٗ/ٕٖٓ هحٍ ٣وٍأ نِق ج٩ٓحّ  -ذحخ

 ٓ ٌٖٖ٘هْ  8ٗٔ/  ٖٝ جُلطف جٍُذح٢ٗ أذٞجخ طلس جُظ٬ز 

 ٕٕٔٛحٓش  ْرن ضه٣ٍؿٚ - 8ٕٖ
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ىك اختبلؼ األحاديث في ىذا  :بف رشدا الترجيح : سبب الخبلؼ كما قاؿ  
مثبلن يؤكد أنو ال صبلة لمف  -رضي هللا عنه- بف الصامتعيبىادىةى الباب فحديث 

راءتو لو قراءة لـ يقرأ بفاتحة الكتاب كحديث جابر يفيد أف مف كاف لو أماـ فق
نو عمى المأمـك أف أ،كمف ثـ ال قراءة عمى المأمـك ، كحديث ثالث يدؿ عمى 

 ّّٖ)).سرارهإيقرأ خمؼ اإلماـ حاؿ 
كبناء عمى ما تقدـ فإف مذىب المالكية كالحنابمة ىك األرجح ،ألنو يكفؽ  

بيف داللة اآلية عمى كجكب االستماع لمقرآف ، كداللة الحديث عمى القراءة 
كعدـ كجكد مقتضى لئلنصات في السرية ، كمف ثـ يجب عمى  ،لسرفي ا

 .لممأمـك  ةن ة اإلماـ قراءاءالمأمـك أف يقرأ في السرية أما في الجيرية فإف قر 
 (ّٖٓ)أو األصفار (ّْٖ)أٔل ٔقج انصبح انغهش انفزع انثانث :

 اختمؼ العمماء حكؿ أكؿ كقت الصبح عمى قكليف : 
تغميس أم أداء صبلة الفجر بغمس أفضؿ مف كيركف أف اللقكؿ األكؿ: ا    

جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية  ليو ذىبا  ك  .اإلسفار بيا
     (ّٖٔ)كالحنابمة

ليو ذىب ا  ك .نو يندب تأخير الفجر إلى اإلسفارأكيركف القكؿ الثاني:  
  (ّٕٖ)ألحناؼا

 :استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بالسنة كالمعقكؿ :أدلة القكؿ األكؿ     
قاؿ سألت  -رضي هللا عنه–ال مف السنة: ما ركل عف عبد اهلل بف مسعكدأك 

                                                           

 ٘ٙٔ/٣ٍٔجؾغ: ذىج٣س جُٔؿطٜى ٜٝٗح٣س جُٔوطظى - 8ٖٖ

  شٍـ جٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ جُٔٞؽأ  " ح ظِٔس ج٤َُِ ٣هحُطٜح ظ٬ّ جُلؿٍذوح٣ :  جُـِّ ٛٞ -8ٖٗ

ٔ  /ٖٔ  

ج٩ْلحٌ جُر٤ٖ ج١ًُ ضظٍٜ ك٤ٚ جُٞؾٞٙ ظٌٜٞجً ذ٤٘ح ٝضهطل٢ ك٤ٚ جُ٘ؿّٞ .٣ٍجؾغ:  -8ٖ٘

 ٖ٘جُه٬طس جُلو٤ٜس ػ٠ِ ًٓٛد جُٓحوز جُٔح٤ٌُس ،جُٔإُق: ٓكٔى جُؼٍذ٢ جُو١ٍٝ. ص

جُٔؿٔٞع  ، ٖٓ/  ٌُُٔهح٢ٗ ػ٠ِ ٓٞؽأ ٓحُي شٍـ ج ، 5٘ٔ/  ٔجُٔىٝٗس ٣ٍجؾغ:  - 8ٖٙ

قحش٤س  8ٕ/  ٕ، جُٔـ٢٘ 8ٓٔ/  ٌٔٝػس جُطحُر٤ٖ ١ُِٝٞ٘  ٖٖ/  ٖشٍـ جًُٜٔخ 

  58ٗ/  ٔجٍُٝع جٍُٔذغ ُِ٘ؿىٟ 

  8ٕٔ/  ٣ٍٔجؾغ: ذىجتغ جُظ٘حتغ  - 85ٖ
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  (ّٖٖ)".الصبلة عمى كقتيا" :أم العمؿ أفضؿ فقاؿ --النبي 
يصمي الظير بالياجر  --كاف النبي  -رضي اهلل عنو-قكؿ جابر  -ِ

إذا  كأحيانان كالعصر كالشمس تقيو، كالمغرب إذا كجبت ، كالعشاء أحيانان ، 
ذا رآىـ قد أبطاكا أخر ، كالصبح كاف النبي رآىـ قد   --اجتمعكا عجؿ " كا 

  (ّٖٗ)يصمييا بغمس (
عائشة قالت : ) كنا نساء المؤمنات يشيدف مع رسكؿ اهلل أف  ما ركم -ّ
--  صبلة الفجر متمفعات بمركطيف ثـ ينقمبف إلى بيكتيف حيف يقضيف

  (َّٗ)الصبلة ال يعرفيف أحد مف الغمس (
ىذه الداللة تدؿ عمى أف كقت صبلة الفجر ىك كقت الغمس ، كجو الداللة : 

 .كما يستفاد منيا استحباب المبادرة لصبلة الصبح في أكؿ الكقت 
كنكقش ما استدؿ بو أصحاب القكؿ األكؿ: بأنو إذا كاف أفضؿ العمؿ الصبلة 
عمى كقتيا، كما يتضح مف األدلة، فإف التغميس بالفجر ال يتفؽ كىذا المعنى، 

التغميس بالفجر صبلة قبؿ كقتيا ، يؤكد ذلؾ ما ركل عف عبد اهلل بف ألف 
صبلة قبؿ ميقاتيا إال  - -) ما صمى رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو-مسعكد 

 (ُّٗ)(  .صبلتيف صبلة العصر بعرفة كصبلة الفجر بمزدلفة
ف العادة أفإنو قد غمس بيا فسمى التغميس بالفجر صبلة قبؿ الميقات فعمـ 

                                                           

كؼَ جُرٍ ٝجُظِس  -ذحخ-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ ػٍٔٝ جُش٤رح٠ٗ  -88ٖ

 (8ٌٖٔهْ ) 88/ِْٔٓ ػ٘ٚ أ٣ؼح ذحخ ذ٤حٕ ًٕٞ ج٣٩ٔحٕ ذحهلل ،ٌٕٝٓ٘ٙ٘هْ 5ٕٕٕ/٘

ذحخ ٝهص  –ًطحخ ٓٞجه٤ص جُظ٬ز  –ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ -أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ ؾحذٍ  - 88ٖ

 -ذحخ-،ِْٝٓٓ ػ٘ٚ أ٣ؼح ٌ٘ٙ٘هْ  ٕٙ/  ٕئيج جؾطٔغ جُ٘حِ ئيج ضأنٍٝج  –جُؼشحء 

 ٓ(ٙٗٙ)ٙٗٗ/ٔجْطكرحخ جُطر٤ٌٍ ُِظرف 

 85ٌهْ  5ٕ/ٕٝهص جُلؿٍ -ذحخ  -ٓٞجه٤ص جُظ٬ز- ًطحخ –جُرهح١ٌ  أنٍؾٚ - 8ٖٓ

جْطكرحخ -ٝجُِإُإ ٝجٍُٔؾحٕ ك٤ٔح جضلن ػ٤ِٚ جُش٤هحٕ ُٔكٔى كإجو ػرى جُرحه٢ ذحخ

 88ٔ/ٔجُطر٤ٌٍ ذحُظرف ك٢ أٍٝ ٝهطٜح ٝٛٞ جُطـ٤ِّ ٝذ٤حٕ هىٌ جُوٍجءز ك٤ٜح

 ٓٞجه٤ص -ًطحخ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ-أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ذِلع ه٣ٍد ٓ٘ٚ ػٖ ػرى هللا - 8ٖٔ

جْطكرحخ  -(،ِْٝٓٓ ػ٘ٚ أ٣ؼح ذحخ88ٌ٘ٔهْ )ٗٓٙ/ٕٓط٠ ٣ظ٢ِ جُلؿٍ  -ذحخ-جُظ٬ز

 ٓ(ٌٖٙٗٔهْ) ٙٗ/٣َٗحوز جُطـ٤ِّ 



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
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  .لفجر اإلسفاركانت في ا
رسكؿ  –فالصحيح مف الركايات إسفار  –رضي اهلل عنيا -أما حديث عائشة 

فإذا ثبت  -رضي اهلل عنو -الفجر، لما ركل مف حديث ابف مسعكد –-اهلل 
ميس في كقت، فمعذر الخركج إلى سفر، أك كاف ذلؾ في االبتداء حيف غالت
سخ في البيكت ني ف النساء يحضرف الجماعات ثـ لـ أمرف بالقرار اك

 .(ِّٗذلؾ)
 أدلة القكؿ الثاني :استدؿ أصحاب القكؿ الثاني بالسنة كالمعقكؿ :  

أسفركا  "قاؿ: --أكال مف السنة :ما ركل عف رافع بف خديج أف النبي 
 (ّّٗ)بالفجر فإنو أعظـ لؤلجر " 

ف في التغميس تقميؿ الجماعة لككنو كقت نـك كغفمة ، أثانيان مف المعقكؿ : 
 . (112)سفار تكثيرىا فكاف أفضؿكفي اإل
ش ما استدؿ بو أصحاب القكؿ الثاني: بأف ما صح عف رافع ابف قكقد نك 
: ) أصبحكا بالصبح فإنو أعظـ ألجكركـ - -ىك قكؿ النبي (113)خديج

أم صمكىا عند طمكع الصبح قاؿ السيكطي في حاشية أبي داكد قمت  (ّٔٗ)(
) أسفركا بالفجر ( ركاية  كل الحديث بمفظا: كبيذا يعرؼ أف ركاية مف ر 

                                                           

  85ٔ/  ٔذىجتغ جُؼحتغ  - 8ٕٖ

ٓح  -ذحخ–ٓٞجه٤ص جُظ٬ز  -ًطحخ -قٌْ ج٧ُرح٢ٗ : طك٤ف  أنٍؾٚ  جُط١ًٍٓ ك٢ ْ٘٘ٚ -8ٖٖ

،ٝأقٔى ك٢ جُٔٓ٘ى ٖٗ/ٔ،ٝٓحُي ك٢ جُٔٞؽأٌٗ٘ٔهْ ،88ٕ/ٔؾحء ذح٩ْلحٌ ذحُلؿٍ 

 8ٔ٘/8ٕػ٘ٚ أ٣ؼحً ٝهحٍ ك٢ جُطؼ٤ِن:" قى٣ع طك٤ف، ًٝٛج ئْ٘حو ػؼ٤ق  

 5ٕ8ٌٙٔهْ

  85ٔ/  ٣ٍٔجؾغ:ذىجتغ جُظ٘حتغ  - 8ٖٗ

ٌجكغ ذٖ نى٣ؽ ذٖ ٌجكغ ج٧ٗظح١ٌ ج٢ْٝ٧ جُكحٌغ٢: طكحذ٢. ًحٕ ػ٣ٍق هٞٓٚ  - 8ٖ٘

قى٣ػحً.  58س. ُٚ ذحُٔى٣٘س، ٝشٜى أقىجً ٝجُه٘ىم. ضٞك٢ ك٢ جُٔى٣٘س ٓطأغٍجً ٖٓ ؾٍجق

 ٕٔ/ٖ،ج٧ػ٬ّ 8ٙٔ/ٕٝج٩طحذس 

 –أذٞجخ  –جُظ٬ز -ًطحخ -قٔى أً جُلطف جٍُذح٢ٗ ُطٍض٤د ٓٓ٘ى ج٩ٓحّ  أنٍؾٚ طحقد - 8ٖٙ

ٌػ٢  -،ٝأذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ ػٖ ٌجكغ جذٖ نى٣ؽ ٌٗٙٔهْ  58ٕ/  ٕ –ٓٞجه٤ص جُظ٬ز 

ٝجذٖ 5ٖٖٔ/ٔ ،ٝجذٖ ج٧غ٤ٍ ػ٘ٚ أ٣ؼحً ٌٕٗٗهْ 58/ٕك٢ ٝهص جُظرف  -ذحخ-هللا ػ٘ٚ

 5ٖ/ٔٓٞجه٤ص جُظ٬ز  -جُوش١ٍ٤ جُٔظ١ٍ ك٢ ج٩ُٔحّ ذأقحو٣ع ج٧قٌحّ ذحخ



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
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بالمعنى ، كأنو دليؿ عمى أفضمية التغميس بيا ال عمى التأخير إلى اإلسفار ، 
 كاألصؿ أصبحكا ، فالمكافؽ ألدلة التدليس لفظ أصبحكا المكافؽ لباقي األدلة 

نما جاء لفظ أسفركا مف تصرؼ الركاة ،ال  كعمى  لفظ أسفركا المعارض ، كا 
لمراد بو صمكا الفجر مسفريف أم أسفاران يتعيف معو فرض صحة الحديث فإف ا

عمى التغميس، كأسفركا إلى  --النبي  ةطمكع الفجر ،جمعان بينو كبيف مكاظب
أف يضئ الفجر فبل يشؾ فيو أك دكاـ األسفار دكمان ال ابتداءه كما فعؿ النبي 

–  - . 
، ال ابتداء، كامان كىذا بعد ثبكتو إنما المراد بو اإلسفار بيا د):قاؿ ابف القيـ

؛ فقكلو مكافؽ - -كيخرج منيا مسفرا كما كاف يفعمو  فيدخؿ فييا مغمسان 
لفعمو، ال مناقض لو، ككيؼ يظف بو المكاظبة عمى فعؿ ما األجر األعظـ في 

 (111().خبلفو
 انفزع انزابع :اجلٓز بانبضًهت

 :اختمؼ العمماء حكؿ قراءة البسممة في الصبلة عمى أقكاؿ 
 ي االختبلؼ ىك :ىؿ البسممة مف الفاتحة كمف كؿ سكرة أـ ال؟كالسبب ف 
 كذلؾ عمى النحك التالي:  
مف سكرة الفاتحة ، كمف ثـ يجب  ةيآالقكؿ األكؿ : يركف أف البسممة   

قراءتيا في الصبلة سران إف كانت الصبلة سرية ، كجيران إف كانت الصبلة 
 (ّٖٗليو ذىب الشافعية)ا  جيرية .ك 

مف الفاتحة كقراءتيا في  يةآ: يركف أف البسممة ليست  القكؿ الثاني  
قرأ سران سكاء في الصبلة السرية كالجيرية ، تالصبلة سنة مف الفاتحة ، ك 

                                                           

 8ٕٓ/ٕجُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ ٌخ جُؼح٤ُٖٔ ٫ذٖ ه٤ْ جُؿ٣َٞس  ػ٬ّأ٣ٍجؾغ: - 85ٖ

  ٕٗٗ/  ٕ،ج٧ّ ُِشحكؼ٢ ٕٕٓ/  ٣ٍٖجؾغ:جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ  - 88ٖ



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
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 .(ّٗٗليو ذىب األحناؼ كالحنابمة)ا  ك 
القكؿ الثالث : يركف منع قراءتيا في الصبلة المكتكبة جيران كانت أك سران ،   

 (ََْ). ليو ذىب المالكيةا  أما في صبلة النافمة فيجكز قراءتيا ، ك 
 األدلة

 :أدلة القكؿ األكؿ :استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بالسنة 
كاف يفتتح --أف رسكؿ اهلل  –رضي اهلل عنيما  –بف عباس اما ركل عف 

 ( َُْصبلتو ببسـ اهلل الرحمف الرحيـ )
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ما ركل  ٍيرىةى ، قىاؿى ٍمدي ًلمًَّو --عىٍف أىًبي ىيرى : اٍلحى : " ًإذىا قىرىٍأتيـً

{ الفاتحة:. ًإنَّيىا أيُـّ اٍلقيٍرآًف ، كىأيُـّ اٍلًكتىاًب ،  فىاٍقرىءيكا: }ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً
{ الفاتحة: ًإٍحدىاىىا كىالسَّ  ثىاًني ، كى }ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً  (214)" ٍبعي اٍلمى

ذات  --أنو قاؿ بينما رسكؿ اهلل  –رضي اهلل عنو  -ما ركل عف أنسك 
غفاءه ، ثـ رفع رأسو مبتسمان ، فقمنا ، ما أضحكؾ إيـك بيف أظيرنا إذا أغفى 

ًإنَّا سكرة فقرأ "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "  نفان آيا رسكؿ اهلل ؟ قاؿ نزلت عمى 
ٍر  ،أىٍعطىٍينىاؾى اٍلكىٍكثىرى  ؿّْ ًلرىبّْؾى كىاٍنحى  َْْ)) (َّْ)" ًإفَّ شىاًنئىؾى ىيكى اأٍلىٍبتىري  ،فىصى

                                                           

 8ٗٔ/  ٕ، جُٔـ٢٘  8ٕٔ/  ٕقحش٤س جذٖ ػحذى٣ٖ  ٖٔٓ/  ٔذىجتغ جُظ٘حتغ  ٣ٍجؾغ: - 88ٖ

 ؽ ٛؿٍ ُِطرحػس ٝجُ٘شٍ  8ٕٙ/  ٔجٌُحك٢ ٫ذٖ هىجٓٚ

  ٕٗٗ/ ٔ، جٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ ٓٞؽأ ٓحُي ٕٙٔ/  ٣ٍٔجؾغ:جُٔىٝٗس ُ٪ٓحّ ٓحُي  - ٓٓٗ

ٖٓ  –ذحخ  --ٓٞجه٤ص جُظ٬ز ػٖ ٌٍْٞ هللا  –ًطحخ  –أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ك٢ ْ٘٘ٚ  - ٔٓٗ

 ) ٝطككٚ ج٧ُرح٢ٗ (،ٝجذٖ ٌٕ٘ٗهْ  5ٌٓأٟ جُؿٍٜ ذرْٓ هللا جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ ص

 8ٕٗ/ٔ( ،ٝجُرـ١ٞ ك٢ شٍـ جُٓ٘س 8ٌٖٔٗهْ)ٕٖٙٗ/ٔج٧طٍٞج٧غ٤ٍ ك٢ ؾحٓغ 

،ٝجُر٤ٜو٢ ك٢   8ٌٓٔٔهْ  8ٙ/ٕكحضكس جٌُطحخ  -٣ؼحً ذحخأأنٍؾٚ  جُىجٌ هط٢٘ ػ٘ٚ  - ٕٓٗ

جُى٤َُ ػ٢ِ إٔ ذْٓ هللا جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ آ٣س ضحٓس ٖٓ جُلحضكس  ٝهحٍ  -ذحخ -جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ

ْٖ :" هَح ، َػ ِّ١ٍِ ْورُ َٔ ُْ ِؼ٤ٍى ج َْ ِٖ أَذ٢ِ  ِؼ٤ِى ْذ َْ  ْٖ غ٢َِ٘ َػ َّْ َُو٤ُِص ًُٗٞقح كََكىَّ : غُ َُْكَ٘ل٢ُِّ ٍٍ ج ٌْ ٍَ أَذُٞ ذَ
كَْؼُٚ  ٍْ َ٣ ْْ َُ َٝ ْػَُِٚ،  ِٓ زَ  ٍَ ٣ْ ٍَ ُٛ ٓح  -ذحخ -،ٝجُشًٞح٢ٗ ك٢ ٤َٗ ج٧ٝؽحٌ 8ٌٖٕٓهْ 5ٙ/ ٕأَذ٢ِ 

  ٓ 8ٌ٘ٙهْ  5ٕٓ/  ٔؾحء ك٢ ذْٓ هللا جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ 

قؿس ٖٓ هحٍ جُرِٓٔس آ٣س  -ذحخ-ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ -أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ أّٗ ذٖ ٓحُي -ٖٓٗ

ٖٓ ُْ ٣ؿٍٜ ذْٓ هللا جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ  -ذحخ -أذ٢ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚٝ (ٌٓٓٗهْ) ٖٓٓ/ٔ

 ٌهْ 8ٖٓ/ٕٝقٓ٘ٚ ج٧ُرح٢ٗ ،ٝجُ٘ٓحت٢ ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح  58ٌٗهْ  ٕٙٔص

(ٗ5ٔ) ٓ 



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
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 كجو الداللة مف ىذه األحاديث :

ىذه األحاديث تدؿ داللو كاضحةن عمى أف البسممة آية مف كؿ سكرة مف سكر 
استفتح بيا الصبلة، كأمر بالقراءة بيا ،كما  --يؿ أف النبي القرآف ، بدل

  .قراءىا في سكرة الككثر
 أدلة القكؿ الثاني :استدؿ أصحاب القكؿ الثاني بالسنة :

) كنا ال نعرؼ فصؿ  :أنو قاؿ -رضي اهلل عنيا-ما ركل عف ابف عباس  
  (َْٓ)السكر حتى تنزؿ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "

ثيكفى آيىةن  --ٍيرىةى، عىًف النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ىيرى  : " ًإفَّ سيكرىةن ًفي اٍلقيٍرآًف ثىبلى قىاؿى
تَّى غيًفرى لىوي: تىبىارىؾى الًَّذم ًبيىًدًه اٍلميٍمؾي " اًحًبيىا حى   (َْٔ)(شىفىعىٍت ًلصى

 كجو الداللة الحديثيف السابقيف :
رآف ، بدليؿ أف مف آيات الق ةيآمما سبؽ بيانو يتضح لنا أف البسممة ليست 

الصحابة ال يعرفكف انقضاء السكرة حتى تنزؿ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، كما 
اتفؽ القراء عمى أف سكرة الممؾ ثبلثكف آية سكل بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، 
-كلك كانت البسممة منيا لكانت إحدل كثبلثكف ، كذلؾ ما يخالؼ قكؿ النبي 

- .(َْٕ) 
 أصحاب القكؿ الثالث بالسنة :أدلة القكؿ الثالث :استدؿ 

                                                                                                                                        

 ٕٗٗ/  ٕ،ج٧ّ ُِشحكؼ٢ ٕٕٓ/  ٖجُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ  ٣ٍجؾغ: - ٗٓٗ

ٖٓ ؾٍٜ ذحُلحضكس   -ذحخ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ -أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ ػٖ جذٖ ػرحِ  -٘ٓٗ

ٝطككٚ ج٧ُرح٢ٗ،ٝجُكحًْ ك٢ جُٔٓطىٌى ػ٘ٚ ٝهحٍ: قٖٓ طك٤ف  588ٌهْ  5ٕٔص

جُى٤َُ  -(،ٝجُر٤ٜو٢ ػ٘ٚ أ٣ؼح ذحخ8ٌٔٓهْ) ٖٖٙ/ٕػ٢ِ شٍؽ جُش٤ه٤ٖ ُْٝ ٣هٍؾحٙ

 ٓ(5ٌٕٗٗهْ)ٗٙٗ/ٕقق جُظكحذس ًِٚ هٍجٕ ػ٢ِ إٔ ٓح ؾٔؼطٚ ٓظح

غٞجخ جُوٍإٓ ،قٌْ ج٧ُرح٢ٗ: طك٤ف  -ذحخ–أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ   -ٙٓٗ

ُِْي:  -ذحخ–ٝجُ٘ٓحت٢  ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ ج٣ؼحً – 5ٌٖٙٙهْ  ٕٗٗٔ/ٕ ُٔ ُْ ِٙ ج ١ًِ ذ٤َِِى َى جَُّ ٌَ ضَرَح

 8ٙ8ٌهْ  ٕٖٗ/ٔ،ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ ْ٘٘ٚ 8ٌٗ٘ٔٔهْ  8ٖٓ/  ٓٔ

 8ٗٔ/  ٕ، جُٔـ٢٘  8ٕٔ/  ٕقحش٤س جذٖ ػحذى٣ٖ  ٖٔٓ/  ٔجتغ جُظ٘حتغ ٣ٍجؾغ:ذى - 5ٓٗ

 8ٕٙ/  ٔ ٫ذٖ هىجٓٚ  جٌُحك٢
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يفتتح  --قالت : كاف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيا-ما ركل عف عائشة 
  (َْٖ)الصبلة بالتكبير كالقراءة بالحمد هلل رب العالميف "

كأبا بكر كعمر كانكا  –-أف النبي  –رضي اهلل عنو -ما ركل عف أنس ك 
 (َُْ)(َْٗ ).يفتتحكف الصبلة بالحمد هلل رب العالميف 

 كجو الداللة مف ىذيف الحديثيف :
كأصحابو مف  --ف يدالف داللة كاضحة عمى أف صبلة النبي اف الحديثاىذ

بعده ،كانت تبدأ بالحمد هلل رب العالميف ، أما البدء بالبسممة فمـ ترد عمى 
 .ـ اتو الكر باصحكال عف  --النبي 

 سبب الخبلؼ : 
  :لى أمريفيرجع إ (ُِْ) (ُُْ)كسبب الخبلؼ كما ذكر ابف رشد

 .األكؿ : اختبلؼ اآلثار في ىذا الباب 
 .الثاني : اختبلؼ ىؿ البسممة آية مف فاتحة الكتاب أـ ال

فإما مف ذىب إلى منع قراءتيا في الصبلة ،فقد احتج بما ركل عف عائشة 
قرأ كاف يي  ،كصحابتو مف بعده- -أف صبلة النبي -رضي اهلل عنيا-كأنس 

 دأ بالحمد هلل رب العالميف . فييا بالبسممة بؿ كانت تب
كأما مف يرل كجكب قراءتيا في الصبلة فقد احتج بما ركل عف ابف عباس 

                                                           

ٓح ٣ؿٔغ طلس جُظ٬ز ٝٓح ضلططف  -ذحخ -ٌػ٢ هللا ػٜ٘ح-أنٍؾٚ ِْٓٓ ػٖ ػحتشس -8ٓٗ

ٖٓ ُْ ٣ؿٍٜ ذرْٓ هللا جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ  -ذحخ -(ٝأذ٢ وجٝو ك٢ 88ٌْٚ٘٘ٗهْ) 5ٖٓ/ٔذٚ

 ٖٔ/ٙ،ٝأقٔى ػٜ٘ح أ٣ؼح ُٓرح٢ٗ ٝطككٚ ج58ٖ٧ٌهْ ٕٙٔص

 –(5ٌٔٓهْ) 8ٕ٘/ٔ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ أّٗ ذٖ ٓحُي -8ٓٗ

ٌهْ  ٕٕٓ/  ٔذحخ ٓح ؾحء ك٢ ذْٓ هللا جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ  –ٝجُشًٞح٢ٗ ك٢ ٤َٗ ج٧ٝؽحٌ 

ٙ8٘  

 ٕٗٗ/ ٔ، جٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ ٓٞؽأ ٓحُي ٕٙٔ/  ٣ٍٔجؾغ: جُٔىٝٗس ُ٪ٓحّ ٓحُي  - ٓٔٗ

ٔى جذٖ ٌشى، أذٞ ج٤ُُٞى: هحػ٢ جُؿٔحػس ذوٍؽرس. ٖٓ أػ٤حٕ جُٔح٤ٌُس. ٓكٔى ذٖ أق - ٔٔٗ

ٝٛٞ ؾى جذٖ ٌشى جُل٤ِٓٞف.ٓكٔى ذٖ أقٔى جذٖ ٌشى، أذٞ ج٤ُُٞى ػٖ ٓهطٞؽس جُؿُء 

ّ  ٕٙٔٔ - 8٘ٓٔجُهحّٓ ٖٓ ًطحذٚ " جُٔوىٓحش جُٜٔٔىجش ُٓٞىٙ ٝٝكحضٚ ذوٍؽرس 

 5ٖٔ/٘،ج٧ػ٬ّ ٣ٕ58ٍجؾغ: ٝجُى٣رحؼ 

 5ٖٕ،  ٖٕٙ/  ٔس جُٔؿطٜى ٜٝٗح٣س جُٔوطظى ٫ذٖ ٌشى٣ٍجؾغ: ذىج٣ - ٕٔٗ
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كاف يفتتح الصبلة ببسـ  - -أف رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنيما-كأبي ىريرة 
كاختبلؼ ىذه اآلثار ترتب عميو ،ككاف يأمر بالصبلة بيا  ،اهلل الرحمف الرحيـ

 .حكـ قراءتيا في الصبلة بيف الفقياء حكؿ اختبلفان 
كىؿ ىي آية .كأما السبب الثاني لمخبلؼ فيك اختبلؼ الفقياء في البسممة 

مف الفاتحة كمف كؿ سكرة أـ ال؟ فمف رأل أنيا آية مف أـ الكتاب أكجب 
 .قراءتيا في الصبلة ،كمف ركل أنيا ليست آية منع قراءتيا في الصبلة 

 القكؿ الراجح : 
رأم األحناؼ  أرم أف األكلي كاألرجح ىكلفقياء ،بعد استعراض أقكاؿ ا

ىك القكؿ ك كالحنابمة كالذيف يركف أف قراءة البسممة سنة في الفاتحة ، 
  .الكسط بيف القكليف المتعارضيف 

يركف أف البسممة آية مف الفاتحة ،كمف ثـ يجب قراءتيا في :فالشافعية      
اه مع األحاديث التي تؤكد الصبلة السرية أك الجيرية مع تعارض ذلؾ االتج

أنيا ليست آية ،كمنيا الحديث الذم كرد في فضؿ سكرة الممؾ ،كما كرد عف 
بسـ  -–ابف عباس بأنيـ كانكا ال يعرفكف فضؿ السكرة حتى ينزؿ عميو 

 .اهلل الرحمف الرحيـ 
فيقكلكف بأنيا ليست بآية ،ال مف الفاتحة كال مف القرآف مع :أما المالكية    

ف إنان ،ثـ آبأف الصحابة كانكا يجردكف المصحؼ مف كؿ ما ليس قر العمـ 
تفرقتيـ بيف الصبلة المفركضة كصبلة النافمة ال أساس ليا مف المنقكؿ أك 

 .المعقكؿ
 انفزع اخلايش :صياو يٕو انشك

 عمى قكليف : (ُّْ)ختمؼ الفقياء حكؿ صياـ يـك الشؾا
ليو ذىب ا  و مف رمضاف ، ك يركف أف ىذا اليـك ال يصاـ عمى أن القكؿ األكؿ:

                                                           

٣ّٞ جُشي ٛٞ: ٣ّٞ جُػ٬غ٤ٖ ٖٓ شؼرحٕ ئيج ُْ ٣ٍٟ ج٬ٍُٜ ٤ُِطٜح ٓغ جُظكٞ ٝضكىظ  -ٖٔٗ

  ٖٙ/ٖجُ٘حِ ذٍؤ٣طٚ ُْٝ ٣ؼِْ ػىٍ ٌآٙ أّ ٫ .٣ٍجؾغ: جُٔرٓٞؽ  ٍُِٓن٢ٓ 
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 (ُْْ).الحنفية كالمالكية كالشافعية كركاية لمحنابمة
ية ىبلؿ ؤ ر  إف حاؿ غيـ دكفب صياـ يـك الشؾ جي وكيركف أن:القكؿ الثاني

ليو ذىب الحنابمة في الركاية الثانية، كمف الصحابة عمى بف أبي ا  ك ،رمضاف 
 (ُْٓ)رضي اهلل عنيـ.-طالب كعائشة كابف عمر

 األكؿ :استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بالسنة : أدلة القكؿ 
الى ) --أنو قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-ىريرة  كما ركاه أب

كـي  ؿه كىافى يىصي ٍيًف، ًإالَّ أىٍف يىكيكفى رىجي ٍكـً يىٍكـو أىٍك يىٍكمى افى ًبصى ـٍ رىمىضى ديكي يىتىقىدَّمىفَّ أىحى
ـٍ ذىًلؾى اليىٍكـى  ٍكمىوي، فىٍميىصي  ((204( .صى

ى أىبىا القىاًسـً )مف قاؿ: --رسكؿ اهلل  م أفما رك ك  ـى يىٍكـى الشَّؾّْ فىقىٍد عىصى ا صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ( ُْٕ()صى
الحديثاف يدالف عمى أف يـك الشؾ ال يصاـ لكركد النيي  فكجو الداللة : ىذا

 (ُْٖ)عنو ، كالنيي يقتضي الفساد . 
 ب القكؿ الثاني بالسنة :استدؿ أصحا :أدلة القكؿ الثاني

كىانىٍت  و:"أنركم ما  ، كى كىانىٍت عىاًئشىةي كىأىٍسمىاءي اٍبنىتىا أىًبي بىٍكرو تىصيكمىاًف يىٍكـى الشَّؾّْ
بُّ ًإلىيَّ مىٍف أىٍف أيٍفًطرى يىٍكمنا ًمٍف  كـى يىٍكمنا ًمٍف شىٍعبىافى أىحى : أًلىٍف أىصي عىاًئشىةي، تىقيكؿي

افى   (ُْٗ)"رىمىضى
عمى أنو المتمـ لشعباف ،  انوكاف يصكم نيماأ مرادالذلؾ: بأف كأجيب عف 

                                                           

، شٍـ 5ٖٕ، قحش٤س جذٖ ػحذى٣ٖ ، جُٔىٝٗس ص  5ٔٔ/  ٣ٍٕجؾغ: ذىجتغ جُظ٘حتغ  - ٗٔٗ

 ٕٙ٘/ ٖ،ج٧ّ  8ٕٗ/  ٙ، جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ  8ٕ٘/  ٕجٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ ٓٞؽأ ٓحُي 

  8ٖٗ/  ٖ، قحش٤س جٍُٝع جٍُٔذغ جُ٘ؿى١  ٕٖٙ/  ٗ، جُٔـ٢٘ ٫ذٖ هىجٓس 

  8ٕٗ/ٖ،قحش٤س جٍُٝع جٍُٔذغ  ٕٖٙ/  ٣ٍٗجؾغ: جُٔـ٠٘  - ٘ٔٗ

/  ّٗ ٣ّٞ أٝ ٤ٓٞ٣ٖ ٫ ٣طوىّ ٌٓؼحٕ ذظٞ –ذحخ  –ًطحخ جُظّٞ –أنٍؾٚ جُرهح١ٌ  - ٙٔٗ

ذحخ ٫ ضوىٓٞج ٌٓؼحٕ ذظّٞ ٣ّٞ أٝ  –ًطحخ جُظّٞ –طك٤ف ِْٓٓ  –8ٌٔٗٔهْ  ٗٙٔ

 . 8ٌٕٓٔهْ  ٕ٘ٓ/  ٤ٓٞ٣ٖٗ 

 ٕٓٓٛحٓش  ْرن ضه٣ٍؿٚ  - 5ٔٗ

 ٣ٍجؾغ جٍُٔجؾغ جُٓحذوس ًُِٔٛد ج٧ٍٝ. - 8ٔٗ

 ٕٕٗ/ًٙٝٛج يًٍٙ جُرـ١ٞ ك٢ شٍـ جُٓ٘س  - 8ٔٗ



 

 كٜى ط٬ـ ؾحو جٍُخ ػرى جُىج٣ْ و.      ٝضطر٤وـحضٜح جُلو٤ٜس هٞجػى جُطٍؾ٤ف ػ٘ى ج٧ط٤٤ُٖٞ
 

 0403   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يصـك شيريف  --أنيا قالت:) ما رأيتو  يؤيد ذلؾ ما ركل عنيا أيضان 
-رضي اهلل عنيا-( كما كرد عف عائشة َِْمتتابعيف إال شعباف كرمضاف ()

يصـك شير أكثر مف شعباف ككاف يصـك   - -أنيا قالت) لـ يكف النبي 
خارجان عف محؿ النزاع ،  --كمف ثـ فإف صياـ النبي  (ُِْ)(.شعباف كمو

"  --ألف ذلؾ جائز إذا كاف الصائـ ليـك الشؾ صائمان قبؿ ذلؾ لقكؿ النبي 
 .إال رجؿ كاف يصـك صكمو فميصمو " 

مف شعباف أحب  حديث صحيح دكف قكليا: ألف أصـك يكمان  - ائشةعف عك 
أنو  -ارضي اهلل عني ناد ضعيؼ،إلي مف أف أفطر يكما مف رمضاف، كىذا إس

 مف شعباف  ان قاؿ : ) ألف أصـك يكم
 (ِّْ) (ِِْأحب إلى مف أف أفطر يكمان مف رمضاف ( )

رضي -كقد نكقش ىذا الحديث: بأنو مف ركاية فاطمة بنت الحسف عف عمى 
كىي لـ تدركو فتككف الركاية منقطعة ، كعمى فرض أنيا متصمة  -ااهلل عني

 -كـر اهلل كجيو-شيد عند عمى  فظ الركاية ) أف رجبلن فبل حجة فييا ، ألف ل
 ألف أصـك يكمان ية اليبلؿ ، فصاـ كأمر الناس أف يصكمكا ، ثـ قاؿ:) ؤ عمى ر 

                                                           

 ٖ٘ٗجُطوىّ هرَ شٍٜ ٌٓؼحٕ ص  -ذحخ– جُظّٞ -ًطحخ -أنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ك٢ ْ٘٘ٚ- ٕٓٗ

ٓح ؾحء ك٢ ٝطحٍ ٌٓؼحٕ  -ذحخ ٝطككٚ ج٧ُرح٢ٗ ،ٝجُط١ًٍٓ ػ٘ٚ أ٣ؼحً  5ٌٕ٘ٔهْ 

  5ٕٗ/ٔ(،ٝجُرـ١ٞ 5ٌٗٔهْ) ٕٗ٘/ٖ

ذحخ طّٞ شؼرحٕ  –ًطحخ جُظّٞ  – -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ ػحتشس  - ٕٔٗ

 ٌهْ - ٕ/8ٓ8–ط٤حّ جُ٘ر٢  -ذحخ ،ِْٝٓٓ ػٜ٘ح أ٣ؼحً  85ٌٓٔهْ  5ٕٔ/  ٗ

 .( 58ٌٕٔهْ) 8٘ٗ/ٗ ٝجُ٘ٓحت٢ ػ٘ٚ أ٣ؼحً  ، (ٙ٘ٔٔ)

 أنٍؾٚ ج٩ٓحّ أقٔى ػٜ٘ح هحٍ جُٔكون: "قى٣ع طك٤ف وٕٝ هُٜٞح: ٧ٕ أطّٞ ٣ٞٓحً   -ٕٕٗ

، ٕٔٗ/ٖٔٗٓ شؼرحٕ أقد ئ٢ُ ٖٓ إٔ أكطٍ ٣ٞٓح ٖٓ ٌٓؼحٕ، ًٝٛج ئْ٘حو ػؼ٤ق" 

حوز ػ٢ِ ٌؤ٣س ج٬ٍُٜ جُشٜ-، ٝجُىجٌ هط٢٘ ػٖ ػ٢ِ جذٖ أذ٢ ؽحُد  ذحخ8ٌٕٗ٘ٗهْ 

(،ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ ػٖ ػحتشس قى٣ع طك٤ف وٕٝ ٕٕ٘ٓ) ٌهْ ٕ٘ٔ/ٖ

ٖٓ ٌٓؼحٕ، ًٝٛج ئْ٘حو  ٖٓ شؼرحٕ أقد ئ٢ُ ٖٓ إٔ أكطٍ ٣ٞٓحً  هُٜٞح: ٧ٕ أطّٞ ٣ٞٓحً 

ٌهْ  ٖ٘٘/  ٖٗٓ ٌنض ٖٓ جُظكحذس ط٤حّ ٣ّٞ جُشي -ذحخ -جُظّٞ  -ًطحخ–ػؼ٤ق، 

585ٔ  . 

 8ٕٗ/ٖ،قحش٤س جٍُٝع جٍُٔذغ  ٕٖٙ/  ٠ٗ ٣ٍجؾغ:  جُٔـ٘ - ٖٕٗ
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، فصاـ لقياـ (242)(مف رمضاف مف شعباف أحب إلي مف أف أفطر يكمان 
  .كاحدة عنده لككنو يـك الشؾ  ،شيادة

 الرأم الراجح :
رجيح رأم الجميكر القائؿ بعدـ جكاز صـك مف خبلؿ العرض السابؽ أرل ت

ة أدلتيـ كردكدىـ كمناقشتيـ لمرأم المقابؿ ، كلكف يجكز ك يـك الشؾ، كذلؾ لق
 ،كفارة أك نذران ، كذلؾ لكجكب الكفاء بيا صياـ يـك الشؾ ، إذا كاف قضاءن 

 .ككذلؾ صكمو نفبلن إذا كافؽ عادة الصائـ 
 ربط الفرع بالقاعدة:
بناءن عمي تعارض األحاديث الكاردة في ىذا ،كلكف رجح القكالف متعارضاف 

ف الغالب في الخبر الذم تضمف متنو نييان،عمي الخبر الذم تضمف أمران،أل 
جمب  األمرالنيي دفع المفسدة المكجكدة في المنيي عنو ،كالغالب في 

شد أالمكجكدة في المأمكر بو،كاىتماـ الشارع بدفع المفاسد أكثر ك المصمحة 
الطرؽ التي يترجح بيا المتف كما  حدمإ هكىذ.امو بجمب المصالحمف اىتم

 (ِْٓ).سبؽ
 انفزع انضادس:انزكاة يف يال انصبي ٔانيخيى

نيـ أأجمع العمماء عمى كجكب الزكاة في ماؿ المسمـ البالغ العاقؿ ، إال 
 اختمفكا في كجكب الزكاة في ماؿ الصبي كاليتيـ عمى قكليف :

ليو ذىب ا  زكاة في سائر أمكاؿ الصبي كاليتيـ، ك القكؿ األكؿ :يركف كجكب ال
 (.ِْٔلمالكية كالشافعية كالحنابمة)ا

                                                           

سَ ذ٘ص   - ٕٗٗ َٔ ِٚ كَحِؽ ِّٓ ْٖ أُ َٕ َػ ح َٔ ِٖ ػٍٔ ٝجذٖ ُػْػ ِ ْذ ِٖ َػْرِى هللاَّ ِى ْذ َّٔ َك ُٓ  ْٖ أنٍؾٚ ج٣ُُِؼ٠ َػ

قٖٓ ك٢ ٗظد جٍُج٣س ٧قحو٣ع جُٜىج٣س ٓغ قحش٤طٚ ذـ٤س ج٧ُٔؼ٢ ك٢ ضه٣ٍؽ 

 ٘ٗٗ/ٕج٣ُُِؼ٢

 ( . ٕٗٗجُؿحٓغ جُٔٓحتَ أطٍٞ جُلوٚ ص )، ٝ 5ٕٔ/  ٣ٍٙجؾغ : جُركٍ جُٔك٤ؾ  - ٕ٘ٗ

 ٕٗٔ/  ٕ،ٝشٍـ جٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ ٓٞؽأ ٓحُي  8ٖٓ/  ٣ٍٔجؾغ :  جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ  - ٕٙٗ

، قحش٤س جٍُٝع 8ٙ/ ٗ، جُٔـ٢٘  ٕ٘ٔ/  ٘، جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ ٙٙ/  ٖ،ج٧ّ 

  8ٕٙ/   ٖجٍُٔذغ جُ٘ؿى١ 
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القكؿ الثاني : كيركف أنو ال تجب الزكاة في ماؿ الصبي كاليتيـ إال في زرعو 
 (ِْٕليو ذىب الحنفية)ا  كثمره فقط ، أما بقية األمكاؿ فبل تجب فييا الزكاة ، ك 

 أدلة القكؿ األكؿ:
األكؿ: كالذيف يركف كجكب الزكاة في سائر أمكاؿ  استدؿ أصحاب القكؿ

 الصبي كاليتيـ بالكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ :
رىـ كتزكييـ قكلو تعالى: ) خذ مف أمكاليـ صدقة تطي :أكالن مف الكتاب

 (ِْٖ()بيا
كجو الداللة مف اآلية : أف اآلية تدؿ بعمكميا عمى كجكب الزكاة في ماؿ 

،كلـ تستثنى صبيان كال يتيمان ،ألف الجميع في حاجة إلى  األغنياء كجكبان مطمقان 
  .ليـ كتزكيتو ليـ -تعالى–طيرة اهلل 

اٍبتىغيكا ًفي مىاًؿ اٍليىًتيـً أىٍك قاؿ: ) --أف رسكؿ اهلل م ما رك ثانيان مف السنة :
دىقىةي   ( 241() ًفي أىٍمكىاًؿ اٍليىتىامىى الى تيٍذًىبييىا أىٍك الى تىٍستىٍيًمكييىا الصَّ

أمكاؿ اليتامى ال تأكميا  )اتجركا في: أنو قاؿ -- النبيعف  مما رك ك 
  (َّْ)(الزكاة

ًليى يىًتيمنا لىوي مىاؿه فىٍميىتًَّجٍر ًفيًو، أنو قاؿ: ) --ما ركل عف النبي ك  أىالى مىٍف كى

                                                           

  ٕٕٕ/  ٖقحش٤س جذٖ ػحذى٣ٖ  – ٙ/  ٕذىجتغ جُؼحتغ  - 5ٕٗ

 . ٖٓٔجُطٞذس ٖٓ ج٣٥س:  - 8ٕٗ

ٍَٛي ٌػ٢ هللا  -8ٕٗ  ح َٓ  ِٖ َق ْذ ُْ ُٞ٣ ْٖ ٣ٍْؽ، َػ ٍَ ِٖ ُؾ ِٖ جْذ أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢ ك٢ جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ َػ

ُٚ هللاُ  -ذحخ – -ػ٘ٚ َٔ ِق ٌَ َّٕ جُشَّحكِِؼ٢َّ  ٌَ ئ٫َِّ أَ َْ ٍْ ُٓ ج  ًَ َٛ َٝ ٖٓ ضؿد ػ٤ِٚ جُظىهس  ٝهحٍ:" 

ٍِ ج٧َْ  َُْهرَ ٍِ ذِح طِْى٫َ ْْ َىُٙ ذِح٫ِ ًَّ ١َِٝ أ ٌُ هَْى  َٝ ْْ ك٢ِ َيَُِي  ُٜ ْ٘ ِػ٢َ هللاُ َػ ٌَ َكحذَِس  ِٖ جُظَّ ١َِٝ َػ ٌُ ح  َٔ ذِ َٝ  ٍِ َّٝ
كًُٞػحً"  ٍْ َٓ  ِٙ ْٖ َؾىِّ ِٚ َػ ْٖ أَذ٤ِ ِٖ ُشَؼ٤ٍْد َػ ٍِٝ ْذ ْٔ ْٖ َػ (،ٝ 5ٖٖ8ٌهْ ) 58ٔ/  َٗػ

 8ٓٓ8ٌهْ  ٙٙ/ٖٙٓ ضؿد ػ٤ِٚ جُظىهس  -ذحخ-جُهٍجْح٢ٗ  ك٢ ٓؼٍكس جُٖٓ٘ ٝج٥غحٌ

 ( ٌ٘ٓٔهْ ) 58/ٔك٢ ؾحٓغ ج٧قحو٣ع ،ٝج٤ُٓٞؽ٢ 

ذحخ ٖٓ أْٔٚ  -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ جُطرٍج٢ٗ ك٢ ج٧ْٝؾ ػٖ أّٗ ذٖ ٓحُي  - ٖٓٗ

 ٫َ َٝ ِِِي،  َٔ ُْ زَ ئ٫َِّ َػْرُى ج ٌَ ح َٔ ْٖ ُػ ٫َ َػ َٝ زُ،  ٌَ ح َٔ ْٖ ٣َْك٠َ٤ ئ٫َِّ ُػ َُْكِى٣َع َػ ج ج ًَ َٛ  ِٝ ٍْ َ٣ ْْ ػ٠ِ ٝهحٍ:" َُ

ِِِي ئ٫َِّ  َٔ ُْ ْٖ َػْرِى ج َ٘حِو " َػ ْْ ج ج٩ِْ ًَ َٜ ٍّ ئ٫َِّ ذِ ْٖ أََٗ ٟ َػ َٝ ٍْ ُ٫َ ٣ َٝ زُ،  ٍَ ٌهْ  ٕٗٙ/  َٗشَؿ

ًَحز أٓٞجٍ  -ذحخ–جًُُحز  -ًطحخ–ٝٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ  ػٖ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ–ٕ٘ٔٗ

 8ٌٖٙهْ  ٖٖ٘/  ٕج٤ُطح٠ٓ ٝجُطؿحٌز ُْٜ ٜٓ٘ح 
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دىقىةي  تَّى تىٍأكيمىوي الصَّ  210)()كىالى يىٍتريٍكوي حى
 --داللةن كاضحةن عمى أف النبي  ياأنكجو الداللة مف األحاديث السابقة :

أمر األكصياء عمى اليتامى خاصة ، أف يعممكا عمى تنمية أمكاؿ اليتامى 
بالتجارة كابتغاء الربح، كحذر مف تركو دكف استثمار فتأكمو الصدقة ،كال ريب 
خراجيا  ال يجكز إال إذا كانت كاجبة ،  أف الصدقة إنما تأكمو بإخراجيا ، كا 

 ( .ِّْلمكلي أف يتبرع بماؿ الصغير كينفقو في غير كاجب)ألنو ال يجكز 
ثالثان مف اإلجماع :فمقد ركل عف عمر كعمى كعبد اهلل بف عمرك كعائشة 

كجكب الزكاة في ماؿ الصبي ، كلـ  -رضي اهلل عنيـ–كجابر بف عبد اهلل 
 ( . ّّْ)فكاف إجماعان  -رضي اهلل عنيـ-يعرؼ ليـ مخالؼ مف الصحابة 

ف المعنى الذم مف أجمو فرضت الزكاة كىك سد خمة أقكؿ : رابعان مف المع
كتطييران لمماؿ ، يتحقؽ مف ماؿ  -تعالى–هلل  ان الفقراء مف ماؿ األغنياء شكر 

ذا تقرر ىذا فإف الكلي يخرجيا عنيما مف ماليما ، ألنيا  الصبي كاليتيـ ،كا 
 ( .ّْْخراجيا كزكاة البالغ العاقؿ)إزكاة كاجبة فكجب 

ثاني: استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالذيف يركف عدـ كجكب أدلة القكؿ ال
 الزكاة في ماؿ الصبي كاليتيـ إال في زرعو كثمره بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ :

 أكالن مف الكتاب :
ـٍ ًبيىاقكلو تعالى :) -ُ تيزىكّْيًي ـٍ كى دىقىةن تيطىيّْريىي ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي  (213() خي

                                                           

ٖٗٔ - ،ِٚ ْٖ أَذ٤ِ ِٖ ُشَؼ٤ٍْد، َػ ٍِٝ ْذ ْٔ ْٖ َػ ِٙ  أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ك٢ ْ٘٘ٚ َػ ْٖ َؾىِّ ٌػ٢ هللا  –َػ

ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ًَحز ٓحٍ ج٤ُط٤ْ قٌْ ج٧ُرح٢ٗ : ػؼ٤ق  –ًطحخ جًُُحز – -ػ٘ٚ

ضؿحٌز جُٞط٢ ذٔحٍ ج٤ُط٤ْ -،ٝجُىجٌ هط٢٘ ػٖ ػٍٔٝ ذٖ جُؼحص ذحخٌٔٗٙهْ ٕٙٔص

ِٖ ُشَؼ٤ٍْد،  ذحخ 85ٌٓٔهْ  ٖ/ٙ ٍِٝ ْذ ْٔ ْٖ َػ ضؿحٌز جُٞط٢ ذٔحٍ ج٤ُط٤ْ  -،ٝجُر٤ٜو٢ َػ

 8ٗ/ٙ، ٝج٤ُٓٞؽ٢ ك٢ ؾحٓغ ج٧قحو٣ع ٝهحٍ:ػؼلٚ جُط88ٔ١ًٌٍٓٓٔهْ  ٖ/ٙ

 (8ٌٓٙٗهْ)

  ٓ 8ٙ/  ٣ٍٗجؾغ :  جُٔـ٠٘  - ٕٖٗ

  ٕٙٔ/  ٣ٍ٘جؾغ : جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ ١ُِٝٞ٘  - ٖٖٗ

 ٓ ٕ٘ٔ/  ٘، جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ  5ٔ/  ٣ٍٗجؾغ :  جُٔـ٠٘ ٫ذٖ هىجٓس  - ٖٗٗ

 ٓ  ٌْٖٓٔٞز جُطٞذس ٖٓ ج٣٥س  : - ٖ٘ٗ
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طير مف أرجاس اآلية الكريمة عمى أف الزكاة تي  كجو الداللة مف اآلية: تدؿ
الذنكب كال ذنب عمى الصبي كاليتيـ حتى يحتاجا إلى تطيير كتزكية ، فإنيما 

 .إذف خارجاف عمف تؤخذ منيـ الزكاة 
بؿ يشمؿ  ،كقد نكقش ىذا االستدالؿ : بأف التطيير ليس خاصان بإزالة الذنكب

تدريبيا عمى المعكنة كالرحمة ، تربية الخمؽ كتنمية النفس عمى الفضائؿ ك 
 (ّْٔ).تطيير الماؿ ، فمعنى تطيرىـ تطير ماليـ  كما يشمؿ أيضان 

 (211() كىآتيكا الزَّكىاةى قكلو تعالى ) -ِ
كجو الداللة مف اآلية : تدؿ اآلية عمى أف الزكاة كجبت بالخطاب ، كالخطاب 

ييما ؿ التكميؼ فبل تجب عميككف لممكمؼ ، كالصبي كاليتيـ ليسا مف أى
  .الزكاة

مف إلخراجيا  كقد نكقش ىذا االستدالؿ : بأف الخطاب ليس ليما بؿ لكلييما 
 ماليما فيطالباف بإخراجيا .

رضي اهلل -ثانيان مف السنة :ما ركل عف عمي بف أبي طالب كالسيدة عائشة 
ثىةو، عىًف اٍلمىٍجنيكًف الٍ قاؿ:) --أف النبي  –عنيما  ـي عىٍف ثىبلى ٍغميكًب ريًفعى اٍلقىمى مى

ـى  تَّى يىٍحتىًم ًبيّْ حى تَّى يىٍستىٍيًقظى، كىعىًف الصَّ تَّى يىًفيؽى، كىعىًف النَّاًئـً حى ٍقًمًو حى مىى عى () عى
211).  

كجو الداللة مف الحديث : يدؿ الحديث عمى أنو ال سبيؿ إلى اإليجاب عمى 
 الصبي ، ألنو مرفكع القمـ بالحديث ،كألف إيجاب الزكاة إيجاب الفعؿ ،

يجاب الفعؿ عمى العاجز عف الفعؿ تعميؽ ما ليس في الكسع)   .(ّْٗكا 
كقد نكقش ىذا االستدالؿ: بأف المراد رفع اإلثـ كالكجكب ، كال إثـ عمييما، 
كال تجب الزكاة عمييما ، بؿ تجب الزكاة في ماليما ، كيطالب بإخراجيا 

                                                           

 ٓ ٕ٘ٔ/  ٘ٔؿٔٞع ٣ٍجؾغ : جُ - ٖٙٗ

   ٌْٖٗٞز جُروٍز ٖٓ ج٣٥س :  - 5ٖٗ

 ٖٖٕٛحٓش  ْرن ضه٣ٍؿٚ 8ٖٗ-

  5/  ٣ٍٕجؾغ :  ذىجتغ جُظ٘حتغ  - 8ٖٗ
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 (َْْ) .عياكلييما ، كما يجب في ماليما قيمة ما أكفاه كيجب عمى الكلي دف
ف الزكاة عبادة محضة كالصبلة ، كالعبادة تحتاج إلى أثالثان مف المعقكؿ : 

نية ، كالصبي كاليتيـ ال تتحقؽ منيما النية ، فبل تجب عمييما العبادة ، كال 
يخاطباف بيا ، كقد سقطت الصبلة عنيما لفقداف النية ، فكجب أف تسقط 

 ( ُْْ) .الزكاة كذلؾ
نيا شقيقة الصبلة أبأننا ال ننكر أف الزكاة عبادة ك  كقد نكقش دليؿ المعقكؿ:

كلكنيا عبادة تتميز بطابعيا المالي االجتماعي ، فيي عبادة مالية تجرل فييا 
 (ِْْ) .النيابة فتؤدم بأداء الككيؿ 

 القكؿ الراجح:
بعد ذكر أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ في مسألة حكـ الزكاة في ماؿ الصبي كاليتيـ 

مف نفية ، يتبيف لنا أف ما ذىب إليو جميكر الفقياء كمناقشة أدلة الح
 المالكية كالشافعية كالحنابمة ىك األكلى بالترجيح ، كذلؾ لما يأتي :

أف النصكص جاءت عامة لكؿ صغير ،ك قكة أدلتيـ كسبلمتيا مف المناقشةل
ككبير كعاقؿ كمجنكف ، كلـ تشترط النصكص أف يككف ىذا الغنى بالغان عاقبلن 

عناية الشارع بحفظ أمكاؿ اليتامى فمف أراد التخصيص فعميو  ، مع شدة
 بالدليؿ . 

تفرقة الحنفية بيف الزركع كالثمار كاألمكاؿ األخرل ، كقكليـ أف الغالب في  ك
 .األكلى معنى المؤنة دكف الثانية ، ليس ليا أساس مف المعقكؿ كالمنقكؿ 

ألنيا زكاة كاجبة،  إف الكلي يخرجيا عنيما مف ماليما؛قاؿ ابف قدامة: )
فكجب إخراجيا، كزكاة البالغ العاقؿ، كالكلي يقـك مقامو في أداء ما عميو؛ 
كألنيا حؽ كاجب عمى الصبي كالمجنكف، فكاف عمى الكلي أداؤه عنيما، 

                                                           

 5/  ٣ٍٗجؾغ :  جُٔـ٠٘ ٫ذٖ هىجٓس  - ٓٗٗ

  5/  ٣ٍٙجؾغ :  ذىجتغ جُظ٘حتغ ص  - ٔٗٗ

  ٙٔ/  ٣ٍ٘جؾغ :   جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ  - ٕٗٗ
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كنفقة أقاربو، كتعتبر نية الكلي في اإلخراج، كما تعتبر النية مف رب 
 (221)(الماؿ.

 ربط الفرع بالقاعدة:
التي تكجب الزكاة في ماؿ اليتيـ كالصبي ، تدؿ عمى ذلؾ  ديثإف األحا
ا م، فالحكـ فيي يابمفيكمعميو  تدؿ   ال تكجبالتي  األحاديثك ،  يابمنطكق

دؿ تي ت، عمى ال ادؿ عمى الحكـ بمنطكقيتالذم  يرجح األكلفتمتعارض، 
 هاة  كاجبة في ماؿ الصبي كاليتيـ ،كىذ، كتككف الزك اعمى الحكـ بمفيكمي

 .الترجيح التي ترجع إلي مدلكؿ المفظطرؽ  حدمإ
 انفزع انضابع :انخطيب قبم اإلحزاو

إذا أحـر المسمـ لمحج يحظر عميو استعماؿ الطيب في إزاره أك ردائو كجميع   
ثيابو ، كما يحظر عمى المحـر كذلؾ استعماؿ الطيب في بدنو ، أما تطييب 

 الفقياء كذلؾ عمى النحك التالي :  البدف كالثكب قبؿ اإلحراـ ، فقد اختمؼ فيو
 أكالن: بالنسبة لتطيب البدف : 

 اختمؼ الفقياء حكؿ حكـ تطيب البدف قبؿ اإلحراـ عمى قكليف :
ليو ذىب الشافعية  القكؿ األكؿ : يجيزكف لمحاج التطيب قبؿ اإلحراـ ، كا 

 ( ْْْكالحنابمة كأبك حنيفة كأبك يكسؼ مف الحنفية)
و ذىب المالكية يـ جكاز التطيب قبؿ اإلحراـ، كالالقكؿ الثاني :كيركف عد

 ( ْْٓالحنفية)الحسف مف كمحمد بف 
 أدلة القكؿ األكؿ :استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بالسنة: 

                                                           

 5/  ٣ٍٗجؾغ :   جُٔـ٠٘ ٫ذٖ هىجٓس  - ٖٗٗ

، جُٔو٘غ ٝجُشٍـ 5ٖٙ/ ٖ، ج٧ّ  ٕٗٔ/   ٣5ٍجؾغ :  جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ   - ٗٗٗ

 5ٕٔ/  ٕذىجتغ جُظ٘حتغ ٌُِحْح٢ٗ  – 88ٗ/  ٖقحش٤س جٍُٝع جٍُٔذغ 8ٖٔ/  8 جٌُر٤ٍ 

  88ٗ/  ٖ، قحش٤س جذٖ ػحذى٣ٖ 

، ٖ٘ٔ/  ٕ، شٍـ جٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ ٓٞؽأ ٓحُي 8ٖ٘/  ٣ٍٔجؾغ :  جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ  - ٘ٗٗ

  5ٕٔ/  ٕؼحتغ ذىجتغ جُ
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-قالت : كنت أطيب رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيا-ما ركتو السيدة عائشة 
-  ف يطكؼ ، ككأني أنظر إلى كبيص أإلحرامو قبؿ أف يحـر كلحمو قبؿ
) --طيب في مفارقو ال  ( ْْٔكىك محـر

فدؿ أف  ،كجو الداللة مف الحديث: أف كبيص الطيب إنما يتبيف مع بقاء عينو
كألف التطيب يعد حصؿ مباحان في  ،الطيب كاف بحيث تبقى عينو بعد اإلحراـ

حالة ، كالبقاء عمى التطيب ال يسمى تطيبان اإلحراـ االبتداء لحصكلو في غير 
 (ْْٕ) .ا حمؽ رأسو ثـ أحـرفبل يكره ،كما إذ

نو طيب إفقالكا : )  -رضي اهلل عنيا-كقد ناقش المالكية: حديث عائشة   
عند  --ال يبقى لو ريح ( كما يقصد ذلؾ ركاية مسمـ طيبت رسكؿ اهلل 

أحرامو ، ثـ طاؼ عمى نسائو ثـ أصبح محرمان فقد ظيرت عمة تطيبو ، أنيا 
 (ْْٖ).لجماعيف كغسمو لئلحراـ أذىبو كانت لمباشرة نسائو، كأف غسمو بعده 

كلما كاف اإلجماع قد انعقد عمى أف كؿ ما ال يجكز لممحـر  قاؿ ابف رشد: )
، مثؿ لبس الثياب كقتؿ الصيد، ال يجكز لو استصحابو كىك  ابتداؤه كىك محـر
، فكجب أف يككف الطيب كذلؾ.فسبب الخبلؼ: تعارض اآلثار في ىذا  محـر

 (ْْٗ()الحكـ.
الثاني : استدؿ أصحاب القكؿ الثاني بالسنة ، كالذيف يركف أنو أدلة القكؿ 

ف بقى إإذا تطيب قبؿ اإلحراـ كجب إزالتو ، سكاء في ذلؾ بدنو أك ثكبو ، ف
 في البدف أك الثكب بعد اإلحراـ شئ مف الطيب فإف الفدية كاجبة عميو .

 -النبي احتج مالؾ بما ركل يعمى بف أمية، أف رجبل أتى قاؿ ابف قدامة : ) 
-  ،كيؼ ترل في رجؿ أحـر بعمرة، كىك متضمخ »فقاؿ: يا رسكؿ اهلل

                                                           

جُط٤د ػ٘ى -ذحخ–جُكؽ –ًطحخ  –ٌػ٢ هللا ػٜ٘ح -أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ ػحتشس  - ٙٗٗ

 88/ٔ، ٝجُرـ١ٞ ٖٖٕ/ٙ،ٝجُطرٍج٢ٗ ك٢ ج٧ْٝؾ  88ٗ/ ٖج٩قٍجّ 

  88ٗ/  ٖ،قحش٤س أذٖ ػحذى٣ٖ  8ٕٔ/  ٣ٍٕجؾغ :  ذىجتغ جُظ٘حتغ  - 5ٗٗ

  ٖٙٔ/ ٣ٍٕجؾغ :  شٍـ جٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ ٓٞؽأ ٓحُي  - 8ٗٗ

 8ٗ/ٍٕجؾغ :  ذىج٣س جُٔؿطٜى ٜٝٗح٣س جُٔوطظى٣ -- 8ٗٗ
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. يعني ساعة. ثـ قاؿ: اغسؿ الطيب الذم بؾ - -بطيب؟ فسكت النبي 
  (231()«ثبلث مرات كانزع عنؾ الجبة، كاصنع في عمرتؾ ما تصنع في حجتؾ

 (ُْٓ)كألنو يمنع مف ابتدائو، فمنع استدامتو كالمبس
دؿ بو أصحاب القكؿ الثاني : بأف الحديث محمكؿ عمى ما كقد نكقش ما است

إذا كاف عميو ثكب مزعفر ،كالرجؿ يمنع مف المزعفر في غير حاؿ اإلحراـ ، 
 (.ِْٓففي حاؿ اإلحراـ أكلى )

 الرأم الراجح :
رل ترجيح الرأم األكؿ ، كالذم يرل أصحابو جكاز تطيب أبعد اآلراء السابقة 

مف --لؾ في حديث عائشة كىي أقرب لمنبي الحاج قبؿ اإلحراـ، لثبكت ذ
غيرىا ، كما أف حديث عائشة أقكل مف حديث يعمى بف أمية كالذم تـ 

 مناقشتو كالرد عميو .
 ثانيان تطييب الثكب : 

أما بالنسبة لتطييب الثكب فقد اختمؼ فيو الفقياء عمى قكليف كذلؾ عمى 
 النحك التالي : 

ليو ذىب الحنفية ا  ك  ،يب الحاج لثكبوكيركف عدـ جكاز تطي : القكؿ األكؿ
 ( ّْٓكالمالكية)

الشافعية  ذىب ليوا  ك  ،كيركف جكاز تطييب الحاج لثكبو القكؿ الثاني :
 ( ْْٓكالحنابمة )

استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ: بحديث يعمي بف أمية  أدلة القكؿ األكؿ :
                                                           

 ٙٙٔٛحٓش  ْرن ضه٣ٍؿٚ - ٓ٘ٗ

 8ٕ٘/  ٗجُٔـ٠٘ ٫ذٖ هىجٓس  - ٔ٘ٗ

 ٓ 8ٕٔ/  ٣ٍٕجؾغ :  ذىجتغ جُظ٘حتغ  - ٕ٘ٗ

، شٍـ جٌُُهح٢ٗ  88ٗ/  ٖ، قحش٤س جذٖ ػحذى٣ٖ  58ٕ/  ٣ٍٕجؾغ :  ذىجتغ جُظ٘حتغ  -ٖ٘ٗ

 ٓ 8ٖ٘/  ٔ، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ  ٖ٘ٔ/  ٕػ٠ِ ٓٞؽأ ٓحُي 

،جُٔـ٠٘ ٧ذٖ 58ٖ/  ٖ،ج٧ّ ُِشحكؼ٢  ٗٗٔ/  ٣5ٍجؾغ :   جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ  - ٗ٘ٗ

 ٓ ٔٗٔ/  8جُٔو٘غ ٝجُشٍـ جٌُر٤ٍ  8٘،  55/  ٘هىجٓس 
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ان ، حراـ مطيبإ ( أنو ال يجكز لممحـر أف يمبس ثكبان ْٓٓالسابؽ كيرل األحناؼ)
حرمو باستعماؿ الثكب كىك محظكر إألنو بذلؾ يككف مستعمبلن لمطيب في 

 .عمى المحـر 
(: ) أنو أف تطيب قبؿ اإلحراـ يجب إزالتو سكاء ذلؾ في ْٔٓكيرل المالكية)

بدنو أك ثكبو ، فإف بقى في البدف أك الثكب بعد اإلحراـ شئ مف حـر الطيب 
 كاجبة عميو . الذم تطيب بو قبؿ اإلحراـ ، فإف الفدية 

أدلة القكؿ الثاني: استدؿ أنصحاب القكؿ الثاني بالقياس : كىك قياس الثكب 
عمى البدف في جكاز التطيب ، كيركف جكاز تطييب الثكب ، كال يضر بقاء 
الرائحة الطيبة في الثكب بعد اإلحراـ، لكنيـ نصكا عمى أنو لك نزع ثكب 

لبسو، ما دامت الرائحة فيو ، بؿ  اإلحراـ أك سقط ، فبل يجكز لو أف يعكد إلى
 ( .ْٕٓ) يزيؿ منو الرائحة ثـ يمبسو

بعد عرض الرأييف السابقيف أرل ترجيح الرأم األكؿ القائؿ بعدـ :الرأم الراجح 
أنكر عمى  -رضي اهلل عنو -جكاز تطييب المحـر لثكبو لما ركل أف عمر

نما ىك لبس المعصفر في اإلحراـ فقاؿ طمحة : إ -رضي اهلل عنو-طمحة 
فدؿ إنكار عمر كاعتذار  ،ممشؽ بعفرة فقاؿ عمر : ) إنكـ أئمة يقتدم بكـ (

عمى أف المحـر ممنكع مف ذلؾ ، كفيو أشار ،  -رضي اهلل عنيما-طمحة 
إلى أف الممشؽ مكركه أيضان ، كألف المعصفر طيب ألف لو رائحة طيبة فكاف 

 (ْٖٓ)كالزعفراف "
لركايتيف لكجدناىما متعارضتيف، فاألكلى لك نظرنا إلي ا ربط الفرع بالقاعدة:

                                                           

  58ٕ/  ٣ٍٕجؾغ :   ذىجتغ جُظ٘حتغ  - ٘٘ٗ

 ٓ ٖ٘ٔ/  ٣ٍٕجؾغ :  شٍـ جٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ جُٔٞؽأ  - ٙ٘ٗ

  8ٓٓ،  55/  ٘جُٔـ٠٘ ،58ٖ / ٖ،ج٧ّ  ٗٗٔ/  5جًُٜٔخ  جُٔؿٔٞع شٍـ٣ٍجؾغ : - 5٘ٗ

٤ُّ جُػ٤حخ جُٔظرـس ك٢  -ذحخ–جُكؽ  -ًطحخ–أنٍؾٚ ج٩ٓحّ ٓحُي ك٢ جُٔٞؽأ  - 8٘ٗ

ِٖ 5ٌٔٓٓهْ )8ٖ/  ٔج٩قٍجّ  ٍَ ْذ َٔ ٠َُ ُػ ْٞ َٓ  َْ َِ ْْ َغ أَ ِٔ َْ  ُ ْٖ َٗحكٍِغ أََّٗٚ ،ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ ْ٘٘ٚ َػ

ُْ٘ٚ ذحخ ِػ٢َ هللاُ َػ ٌَ َُْهطَّحِخ   8ٔٔ5ٌهْ  8٘/٘ؽ٤د ٖٓ ًٍٙ ُرّ جُٔظرٞؽ ذـ٤ٍ -ج
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قبؿ اإلحراـ، كالثانية تثبت حرمو ذلؾ ، كالسيدة  --تثبت تطيب النبي 
اإلسبلـ ، عمى يعمي بف أمية ، في  متقدمة  -رضي اهلل عنيا –عائشة 

لثبكت ككف  الحنفية كالمالكيةفتككف ركايتيا راجحة ،كمع ذلؾ لـ يرجحيا 
سنة عشر ، كركاية يعمى بالجعرانة سنة ثماف، ألف ركايتيا في حجة الكداع 

 .المتأخر ينسخ المتقدـ كما ىك معمـك في النسخ
ذىبكا إلي أف التطيب قبؿ اإلحراـ سنة سكاء الشافعية كالحنابمة كعميو فإف 

كاف البدف أك في الثياب، ترجيحان لركاية عائشة ػرضي اهلل عنيا ػ ، كذىب 
 (ْٗٓ).لتطيب قبؿ اإلحراـ، ترجيحان لركاية يعميإلي منع ا الحنفية كالمالكية

 قخم املزأة املزحدة انفزع انثايٍ :
 ( َْٔالردة ىي: ) إجراء كممة الكفر عمى المساف بعد كجكد اإليماف ()

 ( ُْٔكقيؿ ىي: ) الراجع عف ديف اإلسبلـ إلى الكفر ()
 كقد اختمؼ العمماء حكؿ عقكبة المرأة المرتدة عف اإلسبلـ إلى قكليف: 

لقكؿ األكؿ :كيركف: أف المرأة المرتدة حكميا حكـ المرتد مف الرجاؿ ، فيجب ا
ليو ذىب جميكر العمماء مف المالكية ا  تاب قبؿ قتميا ثبلثة أياـ ، ك تأف تس

                                                           

« . ٠ٜٗ إٔ ٣طُػلٍ جٍُؾَ» - -هحٍ جذٖ هىجٓس: )ٝهى ٌٟٝ جُرهح١ٌ، إٔ جُ٘ر٢  - 8٘ٗ

٧ٕٝ قى٣ػْٜ ك٢ ْ٘س غٔحٕ، ٝقى٣ػ٘ح ك٢ ْ٘س ػشٍ. هحٍ جذٖ ؾ٣ٍؽ: ًحٕ شإٔ طحقد 

جُؿرس هرَ قؿس جُٞوجع. هحٍ جذٖ ػرى جُرٍ: ٫ ن٬ف ذ٤ٖ ؾٔحػس أَٛ جُؼِْ ذح٤ٍُٓ 

طحقد جُؿرس ًحٗص ػحّ ق٤ٖ٘، ذحُؿؼٍجٗس ْ٘س غٔحٕ، ٝقى٣ع ػحتشس ٝج٥غحٌ، إٔ هظس 

ك٢ قؿس جُٞوجع ْ٘س ػشٍ، كؼ٘ى يُي ئٕ هىٌ جُطؼحٌع، ككى٣ػ٘ح ٗحْم ُكى٣ػْٜ. كإ 

ه٤َ: كوى ٌٟٝ ٓكٔى ذٖ جُٔ٘طشٍ، هحٍ: ْٔؼص جذٖ ػٍٔ ٠ٜ٘٣ ػٖ جُط٤د ػ٘ى ج٩قٍجّ، 

جُكى٣ع، هحٍ: كًًٍش يُي ُؼحتشس،  كوحٍ: ٧ٕ أؽ٠ِ ذحُوطٍجٕ أقد ئ٠ُ ٖٓ يُي. هِ٘ح ضٔحّ

ك٤طٞف ك٢ ٗٓحتٚ،  -  -ً٘ص أؽ٤د ٌٍْٞ هللا »كوحُص: ٣ٍقْ هللا أذح ػرى جٍُقٖٔ، هى 

 -  -.كايج طحٌ جُهرٍ قؿس ػ٠ِ ٖٓ جقطؽ ذٚ، كإ كؼَ جُ٘ر٢ « غْ ٣ظرف ٣٘ؼف ؽ٤رح

جٓطٚ.( قؿس ػ٠ِ جذٖ ػٍٔ ٝؿ٤ٍٙ، ٝه٤حْْٜ ٣رطَ ذحٌُ٘حـ، كاٗٚ ٣ٔ٘غ جذطىجءٙ وٕٝ جْطى

 ٓ 8ٕ٘/  ٣ٍٖجؾغ :  جُٔـ٠٘ ٫ذٖ هىجٓس 

  ٓ 88ٔ/  ٣5ٍجؾغ : ذىجتغ جُظ٘حتغ ٌُِحْح٢ٗ  - ٓٙٗ

  ٓ ٕٗٙ/  ٣ٍٕٔجؾغ : جُٔـ٠٘ ٫ذٖ هىجٓس  - ٔٙٗ
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 (  ِْٔكالشافعية كالحنابمة)
القكؿ الثاني :كيركف: أف المرأة ال يباح دميا إذا ارتدت كال تقتؿ كلكنيا تجبر 

جبارىا أف تحبس كتخرج في كؿ يـك فتستتاب كيعرض عمييا عمى اإلسبلـ ، كا  
ال حبست ثانيان حتى تسمـ أك تمكت كقيؿ تعزر، ك  ليو ا  اإلسبلـ ، فإف أسممت كا 

 (ّْٔذىب األحناؼ)
 أدلة القكؿ األكؿ :استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بالسنة كالمعقكؿ :

ؿ دينو قاؿ ) مف بد --أكالن مف السنة: ما ركل عف ابف عباس أف النبي 
 .( كىذا عاـ في الرجؿ كالمرأة ْْٔفاقتمكه( )

، يىٍشيىدي قاؿ  --عف عبد اهلل بف مسعكد أف النبي ك  ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو الى يىًحؿُّ دى
: النٍَّفسي ًبالنٍَّفًس، كىالثَّيّْبي  أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىنّْي رىسيكؿي المًَّو، ًإالَّ ًبًإٍحدىل ثىبلىثو

مىاعىةً الزَّا   .(ْٓٔ().ًني، كىالمىاًرؽي ًمفى الدّْيًف التَّاًرؾي ًلٍمجى
دو فىأىمىرى النًَّبيُّ  مما رك ك  أىٍف تيٍستىتىابى »عىٍف عىاًئشىةى ، قىالىًت: اٍرتىدًَّت اٍمرىأىةه يىٍكـى أيحي

الَّ قيًتمىتٍ   (244()، فىًإٍف تىابىٍت ، كىاً 
حؽ بالباطؿ فيقتؿ كالرجؿ ديف النيا شخص مكمؼ بدؿ أثانيان مف المعقكؿ " 

"(241) 
                                                           

 88ٖ/  5ج٧ّ ُِشحكؼ٢  5ٔ/  ٣ٍٗجؾغ : شٍـ جٌُُهح٢ٗ ػ٠ِ ٓٞؽأ ٓحُي  - ٕٙٗ

 ٓ ٕٗٙ/  ٣ٍٕٔجؾغ : جُٔـ٠٘ ٫ذٖ هىجٓس – ٙٗ/  ٕٔ،جُٔؿٔٞع شٍـ جًُٜٔخ 

 ٓ ٖٗٗ/  ٗٔ، قحش٤س جذٖ ػحذى٣ٖ ٕٓٓ/  ٣5ٍجؾغ :  ذىجتغ جُظ٘حتغ  - ٖٙٗ

 8ٔٔٛحٓش  ْرن ضه٣ٍؿٚ - ٗٙٗ

 هٍٞ هللا ْركحٗٚ إٔ جُ٘لّ -ذحخ -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ–أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ػٖ ػرى هللا  - ٘ٙٗ

 ٕٖٓٔ/ٖٓح ٣رحـ ذٚ وّ جُِْٔٓ  -ِْٝٓٓ ػ٘ٚ أ٣ؼحً ذحخ(،8ٌٗٗٙهْ)ٕٕٔ٘/ٙذحُ٘لّ

ٓح ؾحء ٫ ٣كَ وّ  -ذحخ –جُكىٝو  -ًطحخ -ط١ًٍٓ ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ أ٣ؼح(ٝ ج5ٌُٙٙٔهْ)

  ٓٝطككٚ ج٧ُرح٢ٗ  ٌٕٓٗٔهْ  ٖٖٔجٍٓب ِْٓٓ ئ٫ ذاقىٟ غ٬ظ ص

ْٖ َػحتَِشسَ ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح  - ٙٙٗ زَ ، َػ َٝ ٍْ ْٖ ُػ جُكىٝو  -ًطحخ-أنٍؾٚ جُىجٌ هط٢٘ َػ

ْٖ ؾَ ٌٕٖٗٔهْ)8ٕٔ/ٗٝجُى٣حش  َّٕ (، ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ  َػ ٍٍ، ذِلع" أَ حذِ

 ، ِّ ٬َ ْْ ِٖ ج٩ِْ ْش َػ ضَىَّ ٌْ َٕ ج ج َٝ ٍْ َٓ  ُّّ َٜح: أُ َُ ٍُ أَزً، ٣ُوَح ٍَ ْٓ ٍَ جَُّ٘ر٢ُِّ »ج َٓ َ َٜح  كَأ َع َػ٤َِْ ٍَ ْٕ ٣ُْؼ ، أَ

َٜح، كَأَذَْص، كَوُطَِِصْ  ُػٞج َػ٤َِْ ٍَ ئ٫َِّ هُطَِِْص، كََؼ َٝ َؾَؼْص،  ٌَ  ْٕ ِ ، كَا ُّ ٬َ ْْ  -ذحخ–جٍُٔضى  -ًطحخ–«ج٩ِْ

 8ٌٖٙٔهْ  58ٕ/ٖٖٓ جٌضى ػٖ ج٬ْ٩ّ ئيج غرص ػ٤ِٚ ٌؾ٬ ًحٕ أٝ جٍٓأز  هطَ

 ٓ ٕ٘ٙ/  ٣ٍٕٔجؾغ :  جُٔـ٠٘ ٫ذٖ هىجٓس  - 5ٙٗ
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: كينَّا مىعى استدؿ أصحاب القكؿ الثاني بالسنة :ما ركاه  ، قىاؿى ًبيعو بىاًح ٍبًف رى رى
،  --رىسيكًؿ المًَّو  مىى شىٍيءو فىبىعىثى رىجيبلن ًفي غىٍزكىةو فىرىأىل النَّاسى ميٍجتىًمًعيفى عى

 : ًء؟»فىقىاؿى ـى اٍجتىمىعى ىىؤيالى : فى « اٍنظيٍر عىبلى . فىقىاؿى مىى اٍمرىأىةو قىًتيؿو : عى اءى فىقىاؿى مىا  »جى
: « كىانىٍت  ىىًذًه ًلتيقىاًتؿى  . فىقىاؿى بلن ًليًد فىبىعىثى رىجي اًلدي ٍبفي اٍلكى ًة خى مىى اٍلميقىدّْمى : كىعى قىاؿى

اًلدو الى يىٍقتيمىفَّ اٍمرىأىةن كىالى عىًسيفنا»  (241)«قيٍؿ ًلخى
المقصكد بالمرأة التي تقتؿ الكافرة األصمية كنكقش ما استدؿ بو األحناؼ:بأف 

، كتخالؼ الكافرة األصمية الكافرة الطارئة ، بدليؿ أف الرجؿ يقرأ عميو ، كال 
 يقتؿ أىؿ الصكامع كالشيكخ 

 .كالرأم الراجح األكؿ لعمـك األدلة ، فالمرأة كالرجؿ في الحدكد 
فيقدـ ’مكه(كرد مطمقان )مف بدؿ دينو فاقت-–ف قكؿ النبي أربط الفرع بالقاعدة:
عف قتؿ النساء ألنو كرد عمي سبب خاص ،ألنو  -–عمي خبر نييو 

ظيرت فيو أمارة التخصيص ،كىذه إحدل طرؽ الترجيح الذم ترجع إلي 
 .المتف

 
 
 
 
 

                                                           

ذ٤ٍِغ   - 8ٙٗ ٌَ  ِٖ ـِ ْذ ذَح ٌَ ٖٓ هطَ جُ٘ٓحء  -ذحخ–جُؿٜحو  -ًطحخ –أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ 

 -ذحخ –ٝهحٍ ج٧ُرح٢ٗ: قٖٓ طك٤ف، ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ ْ٘٘ٚ ػ٘ٚ ج٣ؼحً  8ٌٕٙٙهْ  ٖ٘/ٖ

 (8ٌٔٓٗٔهْ ) 8ٖٔ/8جٍُٔأز ضوحضَ كطوطَ ص 
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 اخلامتت
بعد أف انتييت مف ىذا البحث في قكاعد الترجيح األصكلية كتطبيقاتيا 

ي تحصيؿ مادتو العممية ،فإنني في ختاـ الفقيية،الذم أرجك أف أككف كفقت ف
 .ىذا البحث أسجؿ أىـ نتائج البحث

التي بيا صبلح األمة،ال يككف -تعالي–ف التكصؿ إلي معرفة أحكاـ اهلل أ:أكالن 
صحيحان،إال إذا عرفت قكاعد الترجيح كغيرىا مف المسائؿ األصكلية معرفة 

 .جيدة
لمفتي فضبلن عف المجتيد ال عدـ العمـ بقكاعد الترجيح يجعؿ ا فأ ثانيان:

ف الجيؿ بيا قد يكقعو في أيستطيع أف يحكـ عمي الحكادث المستجدة بؿ 
 .الخطأ
جعؿ الشريعة اإلسبلمية باشتماليا عمي ىذه األمكر  -تعالي -اهلل فأ ثالثان:

كيجب عمب األمة أف تسير عمي كفقيا في شتي  ، كغيرىا منياج الحياة
 .كاآلخرةسعادة في الدنيا حتي تضمف ال مجاالت الحياة،

معرفة قكاعد الترجيح،يضفي عمي الشريعة اإلسبلمية مركنة  فأ رابعان:
كصبلحية لكؿ أطكار الحياة كتقمب الزمف،ميما تباعدت الديار ككثرت 

 .االختراعات كتعقدت المعامبلت
 .فعؿ لممجتيد كعمؿ مف أعمالو ال يتحقؽ إال بو الترجيح فأ خامسان:
تقديـ المجتيد ألحد الدليميف تعريؼ الراجح لمترجيح ىك:  ال فأ سادسان:

 .المتعارضيف ،لما فيو مف مزية معتبرة تجعؿ العمؿ بو أكلي مف اآلخر
 .شركط الترجيح يتكقؼ عمييا عدمان ال كجكدان  فأ سابعان:
الترجيح ال يكجد إال بيف الدليميف المتعارضيف عمي رأم  جميكر  فأ ثامنان:
 .العمماء
 .: أف الترجيح ال يككف بيف األدلة القطعيةتاسعان 
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 .الترجيح  ال يككف بيف الدليؿ القطعي كالظني فأ عاشران:
الترجيح بيف الدليميف إنما يككف عند عدـ العمؿ بيما معان  فأالحادم عشر: 

 .فإف أمكف ذلؾ كلك مف بعض الكجكه كاف العمؿ بيما معان متعينان 
فى الكقائع المختمفة عمى كجكب العمؿ  الثاني عشر: أجمع الصحابة كالسمؼ

 .بالراجح مف الدليميف ، كترؾ العمؿ بالدليؿ المرجكح
ذىب جميكر العمماء إلى جكاز الترجيح بكثرة الركاة ،كالمتف  الثالث عشر:

 .كمدلكؿ المفظ كباعتبار أمر خارجي كبيف دليميف معقكليف
أما إذا كاف المس المس الناقض لمكضكء ىك المس بشيكة ، فأ الرابع عشر:

بدكف شيكة فيك ال ينقض الكضكء، كاألخذ بيذا الرأم يترتب عميو العمؿ 
 .بالدليميف ، كالعمؿ بالدليميف أكلى مف إىماؿ أحداىما

يجب عمى المأمـك أف يقرأ الفاتحة في  الصبلة السرية  ونأ الخامس عشر:
 .م الراجحأما في الجيرية فإف قراءة اإلماـ قراء ة لممأمـك  عمي الرأ

   .السادس عشر: أف أداء صبلة الفجر بغمس أفضؿ مف اإلسفار بيا
قراءة البسممة سنة في الفاتحة ، كىك الكسط بيف القكليف  فأ السابع عشر:
 .المتعارضيف 
الراجح عدـ جكاز صـك يـك الشؾ، ، كلكف يجكز صياـ يـك  فأ الثامف عشر:

ؾ لكجكب الكفاء بيا ككذلؾ صكمو الشؾ ، إذا كاف قضاء كفارة أك نذران ، كذل
 .نفبلن إذا كافؽ عادة الصائـ

ألف النصكص جاءت ،الزكاة  كاجبة في ماؿ الصبي كاليتيـ ف أ التاسع عشر:
عامة لكؿ صغير ككبير كعاقؿ كمجنكف ، كلـ تشترط النصكص أف يككف ىذا 
اد الغنى بالغان عاقبلن ، مع شدة عناية الشارع بحفظ أمكاؿ اليتامى فمف أر 

 .التخصيص فعميو بالدليؿ
ألنو  ،الرأم القائؿ بعدـ جكاز تطييب المحـر لثكبو ىك الراجح فأ العشركف:
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حرمو باستعماؿ الثكب كىك محظكر عمى إبذلؾ يككف مستعمبلن لمطيب في 
 .المحـر 

المرأة المرتدة حكميا حكـ المرتد مف الرجاؿ ، فيجب  فأ الحادم كعشركف:
  .بلثة أياـ ، كاليو ذىب جميكر العمماء أف تستثاب قبؿ قتميا ث

أف  -تعالي–أما كأف ىذة الشريعة خاتمة الشرائع ،فقد اقتضت حكمة اهلل     
يحفظيا ،كيصكنيا فقيض ليا،في كؿ حيف كزمف عمماء مخمصيف كمجتيديف 
عامميف،كطائفة بالحؽ ظاىريف،أنار قمكبيـ لفيـ دقائؽ ىذة الشريعة كأسرارىا 

دققكف كيقعدكف القكاعد كيؤصمكف األصكؿ ،كيدفعكف عف ،فيـ يمحصكف كي
كيكافحكف ،لتبؽ شرعيتو صافية نقية،مصكنة كما أرادىا  -تعالي-شرع اهلل

نَّوي لىًكتىابه عىًزيزه ) ٍمًفًو تىٍنًزيؿه ًمٍف  ،كىاً  الى يىٍأًتيًو اٍلبىاًطؿي ًمٍف بىٍيًف يىدىٍيًو كىالى ًمٍف خى
ًميدو  ًكيـو حى  . (ْٗٔ().حى
 .الحقيقة الخالدة أبد اآلبديف كدىر الداىريف ىذة ىي

 

 

 

 

 

                                                           

 (ٌْٕٕٗٓٗٞز كظِص:ج٣٥س:) - 8ٙٗ
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 أْى املزاجع ٔاملصادر
 كتب التفسير:    : أكالن 

تفسير القرآف العظيـ ػ تأليؼ اإلماـ الحافظ عماد الديف ابي الفداء  -0
ىػ ػ تحقيؽ / ْٕٕإسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي ، المتكفي سنة 

منشر كالتكزيع الطبعة الثانية دار طيبة ل:سامي بف محمد سبلمة ػ ط 
 ـ .ُٗٗٗ.ىػ ػ ُِْ:

جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ) تفسير الطبرم( تأليؼ / أبي جعفر  -4
.ىػ ػ تحقيؽ / أحمد عبد ُّمحمد بف جرير الطبرم ، المتكفى سنة : 

، محمد عادؿ محمد ، محمد عبد المطيؼ خمؼ ، محمكد  البكرمالرازؽ 
راؼ كتقديـ أ. د / عبد الحميد عبد المنعـ مدككر ، مرسي عبد الحميد ػ إش

نسخة مقابمة عمى مخطكط كامؿ كمراجعة عمى نسخة الشيخيف محمكد 
دار السبلـ ػ القاىرة ػ  :محمد شاكر ، كأحمد محمد شاكر كمتممة ليا ػ ط

 ـ .ََِٖىػ ػ ُِْٗالطبعة الثالثة : 

الفداء  أبيالديف  تفسير القرآف العظيـ ػ تأليؼ اإلماـ الحافظ عماد -1
ىػ ػ تحقيؽ / ْٕٕإسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي ، المتكفي سنة 

دار طيبة لمنشر كالتكزيع الطبعة الثانية  :سامي بف محمد سبلمة ػ ط
 ـ.ُٗٗٗىػ ػ َُِْ:

 كتب الحديث : : ثانيا

سنف أبي داكد ػ تأليؼ / اإلماـ الحافظ أبك داكد سميماف بف األشعث  -2
ىػ ػ تحقيؽ / محمد محي الديف ِٕٓجستاني ، المتكفى سنة األزدم الس

 .دار الفكر ػ بيركت  :عبد المجيد ػ ط

سنف ابف ماجو ػ تأليؼ الحافظ / أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،  -3
ركت، تحقيؽ محمد فؤاد عبد بي -دار الفكر :ىػ، طِٕٓالمتكفى سنة 
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 .الباقي

أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمى البييقي سنف البييقي الكبرل تأليؼ /  -4
مكتبة دار  :ىػ ػ تحقيؽ / محمد عبد القادر عطا ػ طْٖٓ، المتكفى سنة 

 ـ .ُْٗٗىػ ػ ُُْْابف الباز ػ مكة المكرمة ػ الطبعة سنة 

سنف الترمذم ػ تأليؼ / اإلماـ الحافظ أبك عيسى محمد بف عيسى  -1
أحمد محمد شاكر كآخركف ػ ىػ ػ تحقيؽ / ِٕٗالترمذم ، المتكفى سنة 

 دار إحياء التراث العربي ػ بيركت. :ط

قطني ػ تأليؼ / أبك الحسف عمي بف عمر الدارقطني البغدادم  سنف الدار -1
ىػ ػ تحقيؽ / السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني ػ ّٖٓ، المتكفى سنة 

 .ـُٔٔٗىػ ػ ُّٖٔدار المعرفة ػ بيركت ػ سنة  :ط

أليؼ /أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي ، سنف الدارمي ػ ت -1
ىػ ػ تحقيؽ / فكاز أحمد زمرلي ، ك خالد السبع العممي ِٓٓالمتكفي سنة 

 ىػ . َُْٕدار الكتاب العربي ػ بيركت ػ الطبعة األكلي : سنة  :ػ ط

سنف البييقي الصغرل تأليؼ / أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمى  -01
ىػ ػ تحقيؽ الدكتكر / محمد ضياء الرحمف ْٖٓسنة البييقي ، المتكفى 

ىػ ػ َُُْمكتبة الدار ػ المدينة المنكرة ػ الطبعة األكلى :  :األعظمي ػ ط
 ـ .ُٖٗٗ

سنف النسائي الكبرل ػ تأليؼ الحافظ / أبك عبد الرحمف أحمد بف عمى بف  -00
ىػ ػ تحقيؽ الدكتكر / عبد الغفار سميماف َّّشعيب ، المتكفى سنة  

دار الكتب العممية ػ بيركت ػ الطبعة  :لبندارم ، ك سيد كسركم حسف ػ طا
 ـُُٗٗىػ ػ ُُُْاألكلى : 

شرح صحيح مسمـ ػ تأليؼ / اإلماـ محي الديف أبك زكريا يحي بف شرؼ  -04
ىػ ػ خرج أحاديثو / محمد بف عيادم بف عبد ٕٔٔالنككم ، المتكفى سنة 
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 ـ .ََِّىػ ػ ُِْْالطبعة األكلي : الحميـ ػ ط مكتبة الصفا ػ القاىرة  ػ 

صحيح البخارم ػ تأليؼ اإلماـ / أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف  -01
ىػ ػ اعتنى بو / ِٔٓإبراىيـ بف بردزية الجعفي البخارم ، المتكفى سنة 

مكتبة الصفا ػ القاىرة  ػ الطبعة  :أبك عبد اهلل محمكد بف الجميؿ ػ ط
 .ـََِّىػ ػ ُِّْاألكلي : 

صحيح مسمـ ػ تأليؼ / اإلماـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم  -02
ىػ ػ خرج أحاديثو / محمد بف عيادم بف ُِٔالنيسابكرم ، المتكفى سنة 

ىػ ػ ُِْْمكتبة الصفا ػ القاىرة  ػ الطبعة األكلي :  :عبد الحميـ ػ ط
 ـ ، كىك مطبكع مع شرح النككم .ََِّ

خارم تأليؼ /اإلماـ الحافظ أحمد بف عمي بف فتح البارم شرح صحيح الب -03
ىػ ػ تحقيؽ / محب الديف الخطيب ػ ِٖٓحجر العسقبلني ، المتكفى سنة 

 ـ .ُّٕٗدار المعرفة ػ بيركت ػ الطبعة سنة  :ط

كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس عما اشتير مف األحاديث عمى ألسنة  -04
مد العجمكني الناس تأليؼ المفسر المحدث الشيخ / إسماعيؿ بف مح

دار الكتب العممية ػ بيركت ػ  :ىػ ػ ط ُُِٔالجراحي ، المتكفى سنة 
 ىػ .َُْٖـ ػ ُٖٖٗلبناف ػ الطبعة الثالثة : 

 النيسابكرمالمستدرؾ عمى الصحيحيف ػ تأليؼ /أبك عبد اهلل محمد  -01
ىػ ػ تحقيؽ: مصطفى عبد القادر َْٓالمعركؼ بالحاكـ المتكفى سنة 

ىػ ػ ُُُْكتب العممية ػ بيركت ػ الطبعة األكلى : سنة دار ال :عطا ػ ط
 ـ .َُٗٗ

ىػ  ػ تحقيؽ ُِْالمسند ػ تأليؼ / اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، المتكفى سنة -01
 ػ ط مؤسسة قرطبة ػ مصر. األرنؤكطالشيخ / شعيب 

مصنؼ عبد الرزاؽ ػ تأليؼ / أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني ،  -01
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المكتب  :ػ ػ تحقيؽ / حبيب الرحمف األعظمي ػ طىُُِالمتكفى سنة
 ىػ .َُّْاإلسبلمي ػ بيركت ػ الطبعة الثانية : 

المعجـ األكسط ػ تأليؼ / أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني  -41
عبد  ىػ تحقيؽ / طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ، كَّٔ، المتكفى سنة 

الحرميف ػ القاىرة ػ الطبعة سنة : دار  :المحسف بف إبراىيـ الحسيني ػ ط
 ـ .ُٓٗٗىػ ُُْٓ

المعجـ الكبير ػ تأليؼ / أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني  -40
 :ىػ ػ تحقيؽ / حمدم بف عبد المجيد السمفي ػ طَّٔ، المتكفي سنة 

 ـ .ُّٖٗىػ ػ َُْْالمكصؿ ػ الطبعة الثانية :  –مكتبة العمـك كالحكـ 

 أصكؿ الفقو ) القديمة كالحديثة( : كتب  ثالثا:

اإلبػياج في شرح المنػياج تأليؼ / تقي الديػف عمي بف عبػد الكافي  -44
ىػ ، ككلده تاج الديف عبد الكىاب المتكفى ٕٔٓالسػبكي المتكفى سنة 

 ط:ىػ  ، كتب ىكامشو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ النػاشر ،ُٕٕ
 ىػ .َُْْطبعة األكلي : دار الكتب العممية ػ بيركت ػ ال

اإلحكاـ في أصػكؿ األحكاـ ػ تأليؼ / سيؼ الديف عمي بف أبي عمي بف  -41
دار الكتاب  ط:ىػ  ػ تحقيؽ د./ سيد الجميمي ػُّٔمحمد اآلمدم المتكفى 

 ىػ . َُْْالعربي ػ بيركت ػ الطبعة األكلى ػ 

األندلسي ،  اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ تأليؼ / أبك  محمد عمي بف أحمد -42
ىػ  ، مراجعة كتحقيؽ : لجنة ْٔٓالمعركؼ بػ ) ابف حـز ( المتكفى 

ىػ ػ ُُّْدار الحديث ػ  القاىرة ػ الطبعة الثانية :  :بإشػراؼ الناشر ػ ط 
 ـ  .ُِٗٗ

في اختبلؼ الفقياء لمدكتكر/مصطفي  األصكليةثر االختبلؼ في القكاعد أ -43
 .ـُٖٗٗالسابعة سسة الرسالة الطبعة ؤ م: سعيد الخف ط
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أصكؿ الجصاص ، المسمى بػ ) الفصكؿ في األصكؿ ( تأليؼ / أحمد  -44
ىػ ػ تحقيؽ َّٕبف عمي الرازم ، المعركؼ بػ ) الجصاص ( المتكفى سنة 

كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ػ  :الدكتكر/ عجيؿ بف جاسـ النشمي ػ ط
 ـ .ُٖٓٗىػ ػ َُْٓالككيت ػ  الطبعة األكلى : 

أصكؿ السرخسي تأليؼ / أبك بكر محمد بف أحمد السرخسي المتكفى  -41
دار المعرفة ػ بيركت ػ الطبعة   :ىػ ػ تحقيؽ الدكتكر/ رفيؽ العجـ ػ طَْٗ

 ـ.ُٕٗٗىػ ػ ُُْٖاألكلى: 

الشاشي ، المتكفى  إسحاؽأصكؿ الشاشي ػ تأليؼ أحمد بف محمد بف  -41
 . َُِْالطبعة سنة :  دار الكتاب العربي ػ بيركت ػ :ىػ ػ طّْْسنة 

أعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ، لشمس الديف محمد بف أبي بكر  -41
ىػ ، ُٕٓالدمشقي ، المعركؼ بػ ) ابف القيـ الجكزية ( ، المتكفى سنة 

دار الجيؿ ػ بيركت ػ الطبعة سنة :  :تحقيؽ الشيخ/ طو عبد الرؤكؼ ػ ط
 ـ .ُّٕٗ

عمـ األصػكؿ ػ تأليؼ / محمد بف  إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف -11
ىػ ػ تحقيؽ /محمد البدرم أبك مصعب َُِٓعمي الشككاني المتكفى سنة 

 ـ .ُِٗٗىػ ػ ُُِْدار الفكر ػ بيركت ػ الطبعة األكلى: ط:ػ 

البحر المحيط في أصكؿ الفقو تأليؼ / بدر الديف محمد بف بيادر بف -10
بتحريره الدكتكر/ عمر بف  ىػ ، قاـْٕٗعبد اهلل الزركشي ، المتكفى سنة 

سميماف األشقر ، كراجعو الدكتكر/ عبد الستار أبك غدة كالدكتكر/ محمد 
 - ىػُُْْ األكلى،: الطبعة الكتبي دار: ناشرال .بف سميماف األشقر

 ـُْٗٗ

البرىاف في أصكؿ الفقو ػ تأليؼ / إماـ الحرميف أبي المعالي عبد الممؾ  -14
ىػ ػ تحقيؽ الدكتكر/ عبد العظيـ ْٖٕكفى سنة بف عبد اهلل الجكيني ، المت
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دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ػ المنصكرة ، :محمكد الديب ػ ط 
 ـ .ُِٗٗ -ىػ ُُِْمصر ػ الطبعة الثالثة : 

التحصيؿ مف المحصكؿ ػ تأليؼ / سراج الديف محمكد بف أبي بكر  -11
كر/ عبد الحميد ىػ ػ دراسة كتحقيؽ الدكتِٖٔاألرمكم ، المتكفى سنة 

ىػ َُْٖمؤسسة الرسالة ػ بيركت ػ الطبعة األكلى :  :عمي أبك زنيد ػ ط 
 ـ .ُٖٖٗ -

تخريج الفركع عمى األصكؿ ػ تأليؼ / شياب الديف محمكد بف أحمد  -12
ىػ ، تحقيؽ الدكتػكر/ محمد أديب الصالح ، ٔٓٔالزنجاني ، المتكفى سنة 

 ـ .ُٗٗٗ -ىػ َُِْاألكلى ، مكتبة العبيكاف ، الرياض ، الطبعة  ط:

بجمع الجكامع ػ تأليؼ / اإلماـ بدر الديف محمد بف  تشنيؼ المسامع -13
ىػ ػ طبع بتحقيؽ ْٕٗبيادر بف عبد اهلل الزركشي ، المتكفى سنة  

مؤسسة قرطبة ط:الدكتكر / عبد اهلل ربيع ، كالدكتكر / سيد عبد العزيز ، 
 ـ .ََِٔػ القاىرة ػ الطبعة الثانية : 

لمدكتكر:عبد المطيؼ عبد اهلل َالتعارض كالترجيح بيف األدلة الشرعية  -14
 َـُٔٗٗالبزرنجي ط:دار الكتب العممية 

 َالتعارض كالترجيح عند األصكلييف كأثرىما في الفقو اإلسبلمي -11
دار الكفاء لمطباعة كالنشر  لمدكتكر/محمد إبراىيـ محمد الحفناكم ط:

 َـُٕٖٗ

بير عمى تحرير الكماؿ بف اليماـ ػ تأليؼ / العبلمة المحقؽ التقرير كالتح -11
محمد بف محمد الحمبي المعركؼ بػ ابف أمير الحػاج ، المتكفى سنة 

 ىػ .ُُْٕدار الفكر ػ بيركت ػ الطبعة سنة :  :ىػ ػ طٕٖٗ

التمخيص في أصكؿ الفقو ػ تأليؼ / إماـ الحرميف أبي المعالي عبد  -11
ىػ ، تحقيؽ الدكتكر/ عبد ْٖٕكيني ، المتكفى سنة الممؾ بف عبد اهلل الج
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دار البشائر اإلسبلمية ، ط:اهلل جكلـ النيبالي كشبٌير أحمد العمرم ، 
 ـ .ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕبيركت ، الطبعة األكلى ، 

التمييد في تخريج الفركع عمى األصكؿ تأليؼ / جماؿ الديف أبي محمد  -21
ىػ ، تحقيؽ / محمد ِٕٕفى سنة عبد الرحيـ ابف الحسف اإلسنكم ، المتك 

دار الكتب العممية ػ بيركت ، لبناف ػ  :حسف محمد حسف إسماعيؿ ، ط
 ـ .ََِْىػ ػ ُِْٓالطبعة األكلى : 

التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو ت تأليؼ / اإلماـ صدر الشريعة  -20
ىػ  ، ْٕٕعبد اهلل بف مسعكد المحبكبى البخارم الحنفى ، المتكفى سنة 

كىك مطبكع مع شرح التكضيح لمتف التنقيح ػ ضبطو كخرج آياتو كأحاديثو 
 / خيرم سعيد ػ  ط المكتبة التكفيقية ػ القاىرة ػ 

تيسير التحرير عمى كتاب التحريرػ تأليؼ / محمد أميف بف محمكد  -24
ىػ  ، ط ٕٖٗ، المتكفى في حدكد  هباد شاالبخارم ، المعركؼ بػ  أمير 

 كت ػ د.ت .دار الفكر ػ  بير 

جمع الجكامع في أصكؿ الفقو ػ تأليؼ / اإلماـ تاج الديف السبكي ،  -21
ىػ ػ عمؽ عميو ككضع حكاشيو / عبد المنعـ خميؿ  ُٕٕالمتكفى سنة 
دار الكتب العممية ػ بيركت ، لبناف ػ الطبعة الثانية :  :إبراىيـ ػ ط

 ـ .  ََِّىػ ػ ُِْْ

ليؼ / اإلماـ تاج الديف السبكي ، جمع الجكامع في أصكؿ الفقو ػ تأ -22
ىػ ػ عمؽ عميو ككضع حكاشيو / عبد المنعـ خميؿ  ُٕٕالمتكفى سنة 
دار الكتب العممية ػ بيركت ، لبناف ػ الطبعة الثانية :  :إبراىيـ ػ ط

 ـ .  ََِّىػ ػ ُِْْ

حاشية البنانى عمى شرح الجبلؿ المحمى عمى متف جمع الجكامع ػ تأليؼ  -23
 البابيمطبعة مصطفى  :ىػ ػ طُُٖٗلبنانى ، المتكفى سنة العبلمة / ا
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 ـ .ُّٕٗىػ ػ ُّٔٓكأكالده ػ مصر ػ الطبعة الثانية : الحمبي

حاشية السعد عمى العضد لمختصر ابف الحاجب ػ تأليؼ العبلمة / سعد  -24
 :، مطبكع ضمف حكاشي العضد ػ ط ِٕٗالمتكفى سنة  التفتازانيالديف 

 .ـََِْىػ ػ ُِْْالطبعة األكلى :  بيركت ، لبناف ػدار الكتب العممية ػ 

الرسالة ػ تأليؼ / اإلماـ المطمبى محمد بف إدريس الشافعي ، كالمتكفى  -21
دار الكتب  ط:ىػ ػ تحقيؽ كشرح الشيخ / أحمد محمد شاكر ػَِْسنة 

    .العممية ػ بيركت ، لبناف 

ذىب اإلماـ أحمد ركضة الناظر كجنة المناظر في أصػكؿ الفقو عمى م -21
بف حنبؿ ػ تأليؼ/ مكفؽ الديػف عبد اهلل بف أحػمد بف مػحمد بف قدامة 

ىػ ( ػ تحقيؽ الدكتكر/ عبػد العزيز عبد الرحمف َِٔالمقدسي ) ت 
جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ػ الرياض ػ الطبعة الثانية :  :السعيد ػ ط 

 ىػ .ُّٗٗ

مطبعة محمد عمى  :صكؿ ػ طعمى منياج الك  كاإلسنكم البدخشيشرحي  -21
 ـ .ُٗٔٗىػ ػ ُّٖٗصبيح كأكالده ػ مصر ػ الطبعة سنة 

شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو ػ تأليؼ /  -31
اإلماـ سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني الشافعي ، المتكفى سنة 

ياتو ىػ ، كىك مطبكع مع التكضيح لمتف التنقيح ػ ضبطو كخرج إِٓٗ
 .المكتبة التكفيقية ػ القاىرة :كأحاديثو / خيرم سعيد ػ ط 

شرح العضد عمى مختصر المنتيى األصكلي ػ تأليؼ / القاضي عضد -ُٓ
 :ىػ ػ طٕٔٓالممة كالديف عبد الرحمف بف أحمد اإليجي ، المتكفى سنة 

 .ـَََِىػ ػ ُُِْالطبعة األكلى :  دار الكتب العممية ػ بيركت ، لبناف ػ
شرح الكككب المنير ػ تأليؼ / محمد بف أحمد بف عبد العزيز الفتكحي  -34

ىػ ، تحقيؽ الدكتػكر/ ِٕٗالحنبمي ، المعركؼ بػ ابف النجار المتكفى سنة 
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مكتبة العبيكاف ػ  الرياض ػ  ط:محمد الزحيمي كالدكتػكر/ نزيو حماد ،
 ـ .ُٕٗٗىػ ػ ُُْٖ

بي الربيػع سميماف بف عبد شرح مختصر الركضة ػ تأليؼ / نجـ الديف أ -31
ىػ ػ تحقيؽ الدكتكر/ عبد اهلل بف عبد ُٕٔالقكم الطكفي ، المتكفى 

مؤسسة الرسالة ػ بيركت ػ الطبعة األكلى :  :المحسف التركي ، ط
 ـ .ُٕٖٗىػ ػ َُْٕ

لبنيكنس الكلي ط:مكتبة  أضكاء  َضكابط الترجيح عند كقكع التعارض -ْٓ
 َـََِْ-ىػُِْٓالسمؼ األكلي 

العدة في أصكؿ الفقو ػ تأليؼ / القاضي أبي يعمى محمد بف الحسيف  -33
ىػ ( ػ تحقيؽ األستاذ الدكتكر/ أحمد بف عمي ْٖٓالفراء الحنبمي ،  ) ت 

  ـ َُٗٗ - ىػ َُُْ الثانية:  الطبعة ناشر بدكف:لناشرا سيرالمباركي ،
أبك  فكاتػح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت في أصكؿ الفقو ػ تأليؼ / -34

العيػاش عبد العميـ محمد بف محمد نظاـ الديف األنصارم ، المتكفى سنة 
دار الكتب  ط:ىػ ػ ضبطو كصححو / عبد اهلل محمكد محمد عمر ػَُُٖ

 ـ .ََِِىػ ػ ُِّْالعممية ػ بيركت ، لبناف ػ الطبعة األكلى :

لمدكتكر :إسماعيؿ محمد عبد  َقكاعد الترجيح عند األصكلييف -31
 دكف طبعةبَالرحمف

قػكاطع األدلة في أصػكؿ الفقو ، ألبي المظفر منصكر بف محػمد  -31
ىػ ػ تحقيؽ / محمد حسف محمد سف إسماعيؿ ْٖٗالسمعاني ، المتكفى 

دار الكتب العممية ػ بيركت ، لبناف ػ الطبعة األكلى  :الشافعي ػ ط
 ـ .ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ:

مف األحكاـ الفرعية ػ  تأليؼ / القكاعد كالفكائد األصكلية كما يتعمؽ بيا  -31
عبلء الديف أبي الحسف عمي بف عباس البعمي الحنبمي ، المعركؼ بػ  
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ىػ ػ تحقيؽ : محمد حامد الفقي ، مطبعة َّٖابف المحػاـ ، المتكفى 
 ـ .ُٔٓٗ -ىػ ُّٕٓالسنة ػ القاىرة ػ الطبعة األكلى : 

/ عبلء الديف  كشؼ األسرار عف أصكؿ فخر اإلسبلـ البزدكم ػ تأليؼ -41
ىػ ػ تحقيؽ عبد اهلل َّٕعبد العزيز بف أحمد البخارم ، المتكفى سنة 

لبناف ػ الطبعة سنة ’ دار الكتب العممية ػ بيركت  :محمكد محمد عمر ػ ط
 ىػ .ُُْٖ: 

الممع في أصكؿ الفقو ، ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم )  -40
عممية ػ بيركت ، لبناف ػ الطبعة دار الكتب ال :ىػ ( ػ طْٕٔالمتكفى سنة 

 ـ .ُٖٓٗىػ ػ َُْٓاألكلى : 

المحصكؿ ػ تأليؼ / فخر الديف محػمد بف عمر بف الحسيف الرازم  -44
جامعة  :ىػ  ػ تحقيؽ / طو جابر الفياض عمكانى ػ طَٔٔالمتكفى سنة 

اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ػ الرياض ػ الطبعة األكلى سنة : 
 ـ ُٕٗٗ-ق ُُْٖالطبعة: الثالثة،  مؤسسة الرسالة ىػ . طبعة:ََُْ

مختصر المنتيى ػ تأليؼ / جماؿ الديف أبي عمرك عثماف بف عمر  -41
ىػ ، كىك مطبكع مع ْٔٔالكردم الشيير بػ ) ابف الحاجب ،المتكفى سنة 

دار الكتب العممية ػ بيركت ، لبناف ػ الطبعة األكلى :  :شرح العضد ػ ط
 ـ .َََِىػ ػ ُُِْ

المستصفى مف عمـ األصكؿ ػ تأليؼ / أبك حػامد محمد بف محمد بف  -42
ىػ ػ تحقيؽ / محمد عبد السبلـ عبد َٓٓمحمد الغزالي ، المتكفى سنة 

 .ىػُُّْدار الكتب العممية ػ بيركت ػ الطبعة األكلى :  :ػ ط الشافي

 المسكدة في أصكؿ الفقو آلؿ تيمية ػ جمعيا : شياب الديف أبك العباس -43
ىػ ، ْٕٓأحمد بف محمد الحراني الدمشػقي الحنبمي ، المتكفى سنة 

 .القاىرة  المدني :تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، ط
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المعتمد في أصكؿ الفقو ػ تأليؼ / أبك الحسيف محمد بف عمي بف الطيب  -44
ىػ ػ قدـ لو كضبطو الشيخ / خميؿ ّْٔالبصرم المعتزلي ، المتكفى سنة 

 -ىػ َُّْدار الكتب العممية ، بيركت ، الطبعة األكلى ،  ط:،الميس 
 ـ .ُّٖٗ

المنخكؿ مف تعميقات األصكؿ ػ تأليؼ / حجة اإلسبلـ أبي حامد محمد  -41
ىػ ػ تحقيؽ : محمد حسف َٓٓبف محمد بف محمد الغزالي ، المتكفى سنة 

 .ىػََُْدار الفكر ػ بيركت ػ الطبعة الثانية :   :ىيتك ػ ط

ياج األصكؿ ػ تأليؼ / القاضي ناصر الديف عبد اهلل بف عمر من -41
دار الكتب  :ىػ ػ مطبكع بشرح اإلبػياج ، طٖٓٔالبيضاكم ، المتكفى 

 ىػ .َُْْالعممية ػ بيركت ػ الطبعة األكلي : 

لمدكتكر :عبد الكريـ النممة  َالميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف -41
 َـُٗٗٗ -الرياض–ط:مكتبة الرشد 

نفائس األصكؿ في شرح المحصكؿ ػ تأليؼ / اإلماـ شياب الديف أبي  -11
العباس أحمد بف إدريس يف عبد الرحمف الصنياجي المصرم المشيكر 

ىػ ػ تحقيؽ الشيخ / عادؿ أحمد عبد ْٖٔبالقرافي ، المتكفى سنة 
مكتبة نزار مصطفى الباز ،  :المكجكد ، كالشيخ / عمى محمد معكض ط

 ـ .ُٓٗٗىػ ػ ُُْٔ: الطبعة األكلى 

الكرقات ػ تأليؼ / تأليؼ / إماـ الحرميف أبي المعالي عبد الممؾ بف عبد  -10
دار الصميعي لمنشر كالتكزيع ػ  :ىػ ػ طْٖٕاهلل الجكيني ، المتكفى سنة 

 ـ .ُٔٗٗىػ ػ ُُْٔالرياض ػ الطبعة األكلى : 

عبد الرحيـ نياية السكؿ في شرح منياج األصكؿ ػ تأليؼ/ جماؿ الديف  -14
ىػ ، كمعو حكاشيو المسماة )سمـ ِٕٕبف الحسف اإلسنكم، المتكفى سنة 

: الطبعة لبناف-بيركت- العممية الكتب دار: الناشرالكصكؿ( لممطيعي، 
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 . ـُٗٗٗ -ىػَُِْ األكلى
نياية الكصكؿ في دراية األصكؿ ػ تأليؼ / صفي الديف محمد بف عبد  -11

ىػ ػ تحقيؽ الدكتكر/ صالح بف ُٓٔالرحيـ اليندم ، المتكفى سنة 
مكتبة نزار  :سميماف اليكسؼ ، كالدكتكر / سعد بف سالـ السريح ػ ط

 ـ .ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗمصطفى الباز ػ السعكدية ػ  الطبعة الثانية : 
 كتب الفقو  :  :رابعان 
 كتب الفقو الحنفى : أكالن:

أبي بكر بف بدائع الصنائع في ترتيب الشػرائع ػ تأليؼ / عبلء الديف  -12
ىػ  ، تحقيؽ / محمد عدناف بف ٕٖٓمسعكد الكاساني   المتكفى سنة 

دار إحيػاء التراث العربي ، بيركت ، الطبعة الثانية ،  ط:ياسيف دركيش ،
 ـ .ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ

مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ػ تأليؼ / عبد الرحمف بف محمد بف  -13
بدامادا أفندم ػ تحقيؽ / خميؿ عمراف سميماف المدعك بشيخ زاده المعركؼ 

 ىػ ُُْٗ، لبناف ػ الطبعة األكلى : دار الكتب العمميةػ بيركت:المنصكر ط

المبسكط  ػ تأليؼ / لئلماـ محمد بف أحمد بف أبي سيؿ السرخسي أبك  -14
 دار المعرفة بيركت ، لبناف ػ د.ت . :ىػ ػ طّْٖبكر ،المتكفى سنة 

تدل ػ تأليؼ / شيخ اإلسبلـ عمى بف أبى بكر بف اليداية شرح بدية المب -11
 المكتبة اإلسبلمية . :ىػ ػ طّٗٓعبد الجميؿ المرغيناني المتكفى سنة 

 كتب الفقو المالكي : :ثانيان 

بداية المجتيد كنياية المقتصد ػ تأليؼ / أبي الكليد محمد بف أحمد   -11
ط دار القمـ ، ىػ ػ ٓٗٓالقرطبي ، المعركؼ بػ ابف رشد ، المتكفى سنة 

حاشية العدكم عمى  -ٕٗـ ُٖٖٗ -ىػ َُْٖبيركت ، الطبعة األكلى ، 
شرح كفاية الطالب الرباني ػ تأليؼ/ عمي الصعيدم العدكم ػ تحقيؽ / 
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 ىػ .ُُِْبيركت سنة –دار الفكر  :يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ػ ط

البركات  الشرح الكبير الشرح الكبير ػ تأليؼ/ سيدم أحمد الدردير أبك -11
دار الفكر ػ بيركت ػ  :ىػ ػ تحقيؽ محمد عميش طَُُِالمتكفى سنة

 .د.ت

مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ػ تأليؼ / محمد بف عبد الرحمف  -10
دار الفكر ػ بيركت ػ الطبعة الثانية :  :ىػ ػ طْٓٗالحطاب ، المتكفى سنة

 ىػ .ُّٖٗ

 كتب الفقو الشافعي  : :ثالثان 

ليؼ / اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي ، المتكفى األـ ػ تأ -14
ىػ ػ ََُْدار الفكر ػ بيركت ػ الطبعة األكلى سنة :  :ىػ ػ ط َِْ

 ـ .َُٖٗ

الحاكم الكبير ػ تأليؼ/ ألبي الحسف عمي بف محمد الماكردم ) ت  -11
ىػ ( ، تحقيؽ الدكتكر / محمكد مطرجي ، كساىـ معو في التحقيؽ َْٓ

ىػ ُُْْدار الفكر ػ بيركت ػ  الطبعة األكلى :  :مف المحققيف ػ ط جماعة
 ـ .ُْٗٗ -

ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ػ تأليؼ /اإلماـ يحيى بف شرؼ النككم ،  -12
ػ بيركت ػ الطبعة الثانية  اإلسبلميدار المكتب  :ىػ ػ طٕٔٔالمتكفى سنة 

 .ىػ َُْٓ: 

حيى بف شرؼ النككم ، المتكفى سنة ػ تأليؼ /اإلماـ ي لمنككمالمجمكع  -13
 ـ .ُٕٗٗدار الفكر ػ بيركت ػ الطبعة سنة :  :ىػ ػ طٕٔٔ

 :  الحنبميكتب الفقو  رابعا:

، المتكفى سنة  لمبيكتيالركض المربع ػ تأليؼ / منصكر بف يكنس  -14
 ىػ .َُّٗمكتبة الرياض الحديثة ػ الرياض ػ  سنة  :ىػ ػ طَُُٓ
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اإلقناع ػ تأليؼ منصكر بف يكنس البيكتي ، كشاؼ القناع عف متف  -11
دار الفكر ػ بيركت  :ىػ ػ تحقيؽ / ىبلؿ مصيمحي ػ طَُُٓالمتكفى سنة 

 ىػ .َُِْػ سنة 

المغني ػ تأليؼ / مكفؽ الديف أبي محػمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف  -11
ىػ  ، تحقيؽ الدكتكر / عبد اهلل بف عبد َِٔقدامة المقدسي المتكفى سنة

دار ىجر ، القاىرة ، ط:لمحسف التركي كالدكتكر / عبد الفتاح الحمك ، ا
 ـ .ُِٗٗ -ىػ ُُِْالطبعة األكلى ، 

 كتب الفقو الظاىرم : :خامسان 

المحمى باآلثار ػ تأليؼ / عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم أبك  -11
 :ىػ ػ تحقيؽ / لجنة إحياء التراث العربي ػ طْٔٓمحمد ، المتكفى سنة

 .دار اآلفاؽ الجديدة ػ بيركت 

 كتب قكاعد الفقو : :خامسان 

األشباه كالنظائر في قكاعد كفركع فقو الشافعية ػ تأليؼ / جبلؿ الديف  -11
ىػ ػ تحقيؽ ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ، المتكفى سنة 

دار الكتاب العربي ػ بيركت ػ ط:كتعميؽ / محمد المعتصـ باهلل البغدادم ، 
 ـ .ُٕٖٗ -ىػ َُْٕطبعة األكلى : ال

 كتب  النحك  كالمغة    : :سادسان 

تاج العركس مف جكاىر القامكس ػ تأليؼ / السيد محمد مرتضى  -10
ىػ ػ تحقيؽ / عبد الستار أحمد َُِٓالزبيدل ، المتكفى سنة  الحسيني
التراث العربي ػ سمسمة تصدرىا كزارة اإلرشاد كاألنباء بالككيت ػ  :فراج  ط

 ـ .ُٓٔٗىػ ػ ُّٖٓالطبعة سنة : 

التعريفات ػ تأليؼ / عمي بف محمد بف عمي الجرجاني ، المتكفى سنة  -14
دار الكتاب العربي ػ بيركت ػ   :ىػ ػ تحقيؽ / إبراىيـ األبيارم ػ طُٖٔ
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 ىػ .َُْٓالطبعة األكلى سنة 

القامكس المحيط ػ تأليؼ / محمد بف يعقكب الفيركزآبادم ، المتكفى  -11
   .ىػ ػ ط مؤسسة الرسالة ػ بيركت ُٕٖسنة 

لساف العرب ػ تأليؼ / محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم،  -12
 دار صادر ػ  بيركت ػ الطبعة األكلى د . ت . :ىػ ػ طُُٕالمتكفى سنة 

مختار الصحاح ػ تأليؼ / محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،  -13
مكتبة لبناف ناشركف ػ  :حقيؽ / محمكد خاطر ػ طىػ ػ تُِٕالمتكفى سنة 

 ـ .ُٓٗٗىػ ػ ُُْٓبيركت ػ الطبعة سنة : 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ػ تأليؼ / أحمد بف  -14
المكتبة  :ىػ ػ طَٕٕمحمد بف عمي المقرم الفيكمي ، المتكفى سنة 

 العممية ػ بيركت ػ د . ت 
ؼ /شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل ػ تألي معجـ البمداف -ٕٗ

ػ  صادردار  :ىػ ػ ط ِٔٔالحمكم الركمي البغدادم ، المتكفى سنة 
 ـ  ُٕٕٗىػ ػ ُّٕٗبيركت ػ الطبعة سنة : 

 كتب التاريخ كالتراجـ  : سابعا:

دار العمـ لممبلييف ػ بيركت ػ  :األعبلـ ػ تأليؼ / خير الديف الزركمى ػ ط -11
 ـ .َُٖٗلخامسة : الطبعة ا

االستيعاب في معرفة األصحاب ػ تأليؼ / أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل  -11
ػ  ّْٔبف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي ، المتكفى سنة 

دار الجيؿ ػ بيركت ػ الطبعة األكلى :  :تحقيؽ / عمي محمد البجاكم ػ ط
 ىػ .ُُِْ

عمي بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد  أسد الغابة ػ تأليؼ / أبك الحسف -011
، المتكفى سنة « ابف األثير » الكاحد الشيباني الجزرم المعركؼ بػ 
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دار إحياء التراث العربي ػ  :ىػ ػ تحقيؽ / عادؿ أحمد الرفاعي ػ طَّٔ
 ـ .ُٔٗٗىػ ػ  ُُْٕبيركت ، لبناف ػ الطبعة األكلى : 

ؼ / محمد ابف عمى بف محمد البدر الطالع بمحاسف القرف التاسع ػ تألي -010
دار ابف كثير ػ  دمشؽ ،  :الشككاني ػ تحقيؽ / محمد حسف حبلؽ ػ ط

 ـ .ََِٔىػ ػ ُِْٕبيركت ػ الطبعة األكلى : 

بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ػ تأليؼ / اإلماـ الحافظ جبلؿ  -014
تحقيؽ  ىػ ػُُٗالديف عبد الرحمف بف أبى بكر السيكطي ، المتكفى سنة 

دار الفكر ػ بيركت ػ الطبعة الثانية :  :/ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ػ ط
 ـ .ُٕٗٗىػ ػ ُّٗٗ

تذكرة الحفاظ ػ تأليؼ / شمس الديػف أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف  -011
ىػ ، تصحيح/ عبد الرحمف بف يحي ْٖٕعثماف الذىبي ،  المتكفى سنة 

 . دار الكتب العممية ، بيركت :المعممي ط

ذيؿ تذكرة الحفاظ لمذىبي ػ تأليؼ / شمس الديف أبي المحاسف محمد  -012
ىػ ( ، كىك مطبكع مع ٕٓٔبف عمي الحسيني الدمشقي ) المتكفى سنة

دار الكتب ط:تذكرة الحفاظ ، تصحيح/ عبد الرحمف بف يحي المعممي ، 
 .العممية ، بيركت

ف أحمد بف عثماف سير أعبلـ النببلء ػ تأليؼ / شمس الديف محمد ب -013
ىػ ػ تحقيؽ / شعيب األرنؤكط ، كمحمد نعيـ  ْٖٕالذىبي المتكفى 
 ىػ .ُُّْمؤسسة الرسالة ػ بيركت ػ الطبعة التاسعة :  :العرقسكسى ػ ط

شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ػ تأليؼ العبلمة األستاذ الشيخ /  -014
اىرة ػ الطبعة سنة المكتبة السمفية ػ الق :محمد بف محمد مخمكؼ ط

 ىػ .ُّْٗ

طبقات الحنابمة ػ تأليؼ / أبك الحسيف ابف أبي يعمى محمد بف محمد ،  -011
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دار المعرفة ػ  :ىػ ػ تحقيؽ/ محمد حامد الفقي ػ طِٔٓالمتكفى سنة : 
 بيركت د.ت .

طبقات الشافعية ػ تأليؼ / أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف  -011
ىػ ػ تحقيؽ الدكتكر / الحافظ عبد  ُٖٓسنة قاضى شيبة ، المتكفى 

 ىػ .َُْٕعالـ الكتب ػ بيركت ػ الطبعة األكلي :  :العميـ خاف ػ ط

طبقات الشافعية الكبرل ػ تأليؼ/ تاج الديف بف عمى بف عبد الكافي  -011
ىػ ػ تحقيؽ الدكتكر / محمكد محمد الحناطي ، ُٕٕالسبكي ، المتكفى 

ىجر لمطباعة كالنشر ، الطبعة :الحمك ػ ط كالدكتكر عبد الفتاح محمد 
 ىػ .ُُّْالثانية : 

كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ػ تأليؼ العبلمة األديب  -001
دار  :المؤرخ الكامؿ / مصطفى بف عبد اهلل الشيير بػ حاجى خميفة ، ط

 ـ .ُِٗٗىػ ػ ُُّْالكتب العممية ػ بيركت ، لبناف ػ الطبعة األكلى : 

مكتبة المثنى ػ بيركت  :جـ المؤلفيف ػ تأليؼ / عمر رضا كحالة ػ طمع -000
 ، لبناف ػ .

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ػ تأليؼ / أحمد بف محمد بف أبيب  -004
 :خمكاف أبك العباس شمس الديف ػ تحقيؽ / إحساف عباس ػ ط بكر بف

 دار صادر ػ بيركت ػ .

صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدل المتكفى بالكفيات ػ تأليؼ /  الكافي -001
دار إحياء  :ىػ ػ تحقيؽ / أحمد األرناؤكط ، كتركى مصطفى ػ طْٕٔسنة 

 ـ .  َََِىػ ػ َُِْالتراث العربى ػ بيركت ، بناف ػ الطبعة األكلى : 
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 فٓزس املٕظٕعاث

 الصفحة المكضكع 
 ُّْٕ َمقدمة البحث
 ُْٕٓ أىمية البحث 
 ُْٕٔ خطة البحث

 ُْٕٕ َمنيجي في البحث
 َُْٖ َالمبحث األكؿ: في تعريؼ الترجيح كأركانو كمحمو
 َُْٖ  َالمطمب األكؿ :في تعريؼ الترجيح لغة كاصطبلحان 

 ُْٖٗ تعريؼ التعارض
 ُُْٗ أركاف الترجيح كشركطو المطمب الثاني:
 ُْْٗ َأحكاـ الترجيح العامة المطمب الثالث:
 َُٕٓ َالترجيح كتعارض كجكىو كالعجز عنوفي حكـ  :المبحث الثاني
 َُٕٓ َحكـ الترجيح المطمب األكؿ:
 ُُّٓ َتعارض كجكه الترجيح المطمب الثاني:
 ُُٓٓ حكـ عدـ القدرة عف الترجيح المطمب الثالث:
 َُِٓ .طرؽ الترجيح بيف األدلة المبحث الثالث:
 ُُِٓ الترجيح بيف دليميف منقكليف  المطمب األكؿ:

 ُُٔٓ طمب الثاني: الترجيح بيف دليميف معقكليفالم
 ُٕٕٓ َالمطمب الثالث: الترجيح بيف دليؿ منقكؿ كمعقكؿ

 َُٖٓ َالتطبيقات الفقيية المبحث الرابع:
 ُُٖٓ نقض الكضكء مف مس الذكر -ُ
 ُْٖٓ َقراءة الفاتحة لممامـك -ِ
 ُٖٖٓ َأكؿ كقت الصبح الغمس أـ اإلسفار  -ّ
 ُُٗٓ َسممة الجير بالب -ْ
 ُٓٗٓ َصياـ يـك الشؾ -ٓ
 ُٖٗٓ الزكاة في ماؿ الصبي كاليتيـ  -ٔ
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 َُّٔ َالتطيب قبؿ االحراـ -ٕ
 َُٕٔ َقتؿ المرأة المرتدة -ٖ

 َُُٔ الخاتمة 
 ُُّٔ المراجع كالمصادر

 َُّٔ فيرس المكضكعات
 


